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 بسن اهلل الرحمن الرحین
 پ５غام د پوهن３ د وزیر

 هللا رب العالمين والصلوة والسالم علی نبيه و رسوله محمد و علی آله و اصحابه اجمعين اما بعد:الحمد
نصاب د وونې او روزنې د نظام بنس جووي او د هيواد د اوسنيو او  يد پوهنې تعليم

 ل لري. راتلونکو نسلونو په علمي، فکري او سلوکي ودې او پراختيا کې بنسيز او ارزتمن رو
 گرونو کې له بدلون او پرمختگتعليمي نصاب بايد د وخت په تيريدو او د ژوندانه په بېالبېلو 

او د ولنې له اتياوو سره سم هم د مضمون او محتوا او هم د معلوماتو د ورکې د الرو چارو 
 له مخې بدلون او پراختيا ومومي. 

 تيا موجوده ده، يو هم د اسالمي ر کې، چې د بيا کتلو لپارگد تعليمي نصاب پهېره ا ه ورته
زده کو نصاب دی؛ که په اسالمي زده کو کې عقايد او د اسالم د سپېلي دین احکام او 
الروونې شاملې دي، چې د انساني ژوند د ولو اخونو بشپ نظام او قانون او د ن د خالق 

تر ورې پورې د بشريت د الروونې دنده  ه به د قيامتگار د وروستني پيغام په توگدراو پرو
 سرته رسوي.

د اسالمي امت عالمانو د تاريخ په اودو کې د اسالمي معارف، د اسالمي تعليماتو د سيستم په 
رامنته کولو، پراختيا او باينه او همدارنگه په انگې توگه د اسالمي ن د علمي مرکزونو 

 انکشاف کې خپله دنده سرته رسولې ده. او موسساتو د تعليمي نصاب په تدريجي
ندوي چې زمو د تعليمي مدرسو گپه اسالمي معارف او اسالمي علومو کې دقيقه مطالعه دا ر

او مرکزونو نصاب د ولنې د اتياوو او د اسالم د دين له ثوابتو او طبيعت سره سم د ولو 
 انسانانو لپاره هر وخت او هر ای پراختيا موندلې ده.

 گران هيواد افغانستان د علمي لند تاريخ په درلودلو سره يو وخت د علم او زده کې زمو
يو لوی مرکز و چې د اسالمي لوی تمدن په جوت کې يې ستر رول درلود. د علم او 
فرهنگ په مختلفو ساحو او په انگې توگه په شرعي علومو، لکه عقايد، تفسير، حديث، فقه، 

 ونو پوهانو او عالمانو شتون زمو ددې وينا پخلی کوي. گرد فقهې اصولو کې د ز
په اوسني عصر کې د اسالمي پو له ېرېدو او لوېدو سره سم زمو په هېواد کې اسالمي 

والي له مخې زيات بدلون موندلی او د هېواد کوچنيانو او گتعليماتو د ومره والي او رن
 ي زده کو مرکزونو او مدرسو ته مخه کې ده. وانانو په ېره مينه او ليوالتيا د اسالم



 

 و 

د افغانستان د اسالمي جمهوريت د پوهنې وزارت د اسالمي زده کو د کيفي او کمي پراختيا 
 امونه پورته کي دي.گنصاب په اه د پام و  د کې د اسالمي زده کو واو په هغ

رينو ته بلنه ورکې چې د تعليمي دې وزارت د هيواد د ا و عالمانو، استادانو او نامتو ماه
ې اخيستنې په موخه په اسالمي زده کو گنصاب ال ه کولو ته مې ونغاي او د ې او زياتې 

کې د دود تعليمي نصاب د موجودو مضمونونو او کتابونه له کمولو او زياتولو پرته موجود 
کي او د فعاليتونو، ند گکتابونه په درسي چوکا کې واچوي، متنونه يې ال واضح او ر

 ارزونو او مناسبو تمرينونو په زياتولو يې نور هم پسې بای کي. 
هيله لرم چې د پوهنې وزارت دا کوچنی خدمت او د هيواد د عالمانو، پوهانو او ماهرانو د 

زيار د اهللا تعالی د منلو و په  ستاينی و ران هېواد کې د اسالمي تعليماتو په ودې او گاو زمو
 راختيا کې گور پای ته ورسيي.پ

 توفيقالهللا وبا
 

 بلخي يرويسمحمد مدکتور 
 د پوهنې وزير



 

 ز  

 قدمهم
 رانو زده کوونکو! گدرنو استاذانو او 

د اسالم مبارک دین، بشریت ته د اهللا تعالی د وروستي پیغام او د ژوند د کامل نظام په 
خالقي سلوکو او ارزتونو او عملي باورونو او قلبي اعتقاداتو، په اه لیوه سلسه، په گتو

 یعقاید، اخالق او اعمال په ترتيب سره د دې در ، چېدی احکامو او تکاليفو مشتمل
 گونو اخونو بيان کوي.

رنگه چې عقايد د درې واو انگو اساس او بنس تشکيلوي او ولې ديني زده کې 
نو د عقیدې ه اخلي، ینسر چ له عقايدو خهالق دي که عبادات او که احکام، که اخ

 په مکلفیتونو کې تر ولو لومیتوب لري.  بندگانواصالح او پخول د 
ري، نیکمرغي رامن ته کوي او د اخالقو او اعمالو د گعقیده په ژوند کې د ا المل 

ßNá¾î?�áÆí?�ôfí²ßc�áÀåº�>âVå¶>ßq�ß̧@قبول او سمسورتیا سبب جویي. اهللا تعالی فرمایی:  å»ß¢�áÀßº�Î
ßÁÇî·ß»á£ßÈ�=Çà¾>í²�>ßº�óÀßjáUí@åE�á¼àÂßfáQí?�á¼àÃç¿ßÈóháRß¿í¶ßÆ�ðÍßFëÉí{�ðÌ>ßÉßU�àÄç¿ßÉåÉáVà¿í·íª�ãÀåºáÖàº�ßÇàÂßÆ�  :(٩٧)النحل  

مؤمن هم  حال دا چېچا چې نیک عمل تر سره ک، که نارینه وي او که ینه او ژباه: 
 په برخه کو او)په آخرت کې به( دوي، نو هرومرو به )په دنیا کې( سپیلی ژوند ور

 و کو بدله ورکو. ېرو
د دنیا ژوند ېې په کاوونو تیریي او په آخرت ، او اهللا مکه که د چا عقیده ناسمه وي

�çÁóDíª�Ëófï²åc�áÀß¢�ßzßfá¢í?�áÀßºßÆ@: . اهللا تعالی فرمایيد اهللا تعالی د عذاب مستحق گريکې به 
ßÆ�>ð³á¿ßu�ðÍßnÉå£ßº�àÄí¶Îß»á¢í?�åÍßº>ßÉå̄ ï¶=�ß½áÇßÈ�àÅàfànáVß¾� ( :١٢٤طه)  

او وک چې زما له پند )قرآن( خه مخ واوي نو بې شکه د ده لپاره )په دنیا ژباه: 
 ژوند دی او د قیامت په ور به ېې وند راپورته کوو. گکې( تن

 دو اصالحد دعوت زیاته برخه د عقای Uد عقیدې د اهمیت له کبله وو چې د رسول اهللا 
په دیارلس کلنه موده کې د قرآن تر ولو زیات  ې کی شوې وه، د مکي پاوگته ان

 ار د عقایدو په اصالح را رخیي.گین



 

 ح  

تر هغه وروسته د اسالم له لوم پې خه د عقایدو د علم مسایل د تحقیق، مناقشې او له 
زونو کې دې علم خپل لو سمې عقیدې خه د دفاع له پاره مطرح شوي او په علمي مرک

 .دی مقام تر نن ورې پورې ساتلی
د دې علم ارزت ته په کتو د افغانستان د اسالمي جمهوریت د معارف وزارت د نصاب 

دوره کې  مننله و د عقایدو مضمون د دیني مدارسو په گد پرمختیا ادارې الزمه و
مستقل کتابونه تاليف کل، د  ، اتم او نهم ولگي لپاره يېاوماو د ای پر ای کي 

ولگي لپاره د يادونې و تو او دري ژبو باندېه، چې د اووم او اتممسایل تالیف  په پ
، اهللا تعالی دې مؤلفینو او کتاب تاليف شوکې په عربي ژبه  ولگياو په نهم  شول

ه ه دې رب العالمین عامگمدرسینو ته پوره پوره اجرونه ورکي، او د دې کتابونو 
 روي.گو

 واهللا ولی التوفیق
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 لومى لوست
 د عقایدو علن

 

  شرعي احکام په عمومي ول په دوو برخو وېشل شوي دي:
د بـدن پـه    ،اعماـل دي د زه  هغه دي چې عقيـدې پـورې اه لـري،    اعتقادي احکام: -١

 وجـود،  ه تعالى پـ د اهللا لکه: ظاهري غو نه تر سره کېي او اصلي احکام هم ورته وايي.
 د آخرت په ور او داسې نورو باور کول.  وحدانيت،

هغه دي چې د اعمالو په کيفيت پورې اه لري کوم چې د بدن د غو  عملي احکام: -٢
د زنا  د لمانه فرضيت، لکه: په واسطه سرته رسېي او فرعي احکام هم ورته ويل کېي.

  .حرام والى او داسې نور
تـه د  ول احکـامو  او دويـم   علـم ويـل کېـي    صـفاتو او عقائـدو   د توحيـد،  تـه ول لومي 

   ول علم خه بحث کوو. لومي چې مو دلته له قهې علم ويل کېي،فشريعت احکام او 
 

  د عقايدو تعريف
 .تلو ته وايي وکلک په لغت کېعقیده  ده،جمع  ېعقيدعقاید د 

ه په صفاتو او په هر هغـه ـه بانـدې چـې     په اهللا تعالی، د هغ او د شرعې په اصطالح کې:
يې خبر ورکی او په صحيح روايت سره نقل شوي وي کلک يقين )په ژبـه   Uنبي کريم

  .اقرار او په زه باندې د هغه تصديق( ته ويل کېي
 

 شرح 

، دیتصـديق  بانـدې  په ژبه اقـرار او پـه زه    یعنيايمان نوم دی، او کلک عقيده د ينگ 
لی حق دی، په هر هغه ه چې د اهللا تعـالی لپـاره پـه الوهيـت، ربوبيـت،      پدې چې اهللا تعا

د اهللا تعــالی پــه مالئکــو، همدارنگــه او صــفاتو کــې واجــب وي ايمــان درلـودل،   وواسـما 
 کتابونو، رسوالنو، د قيامت په ور، د خير او شر په اندازه چـې د اهللا تعـالی لـه لـوري ده    

سره ثابـت شـوي چـې    چې په صحيح نصوصو  په هر هغه هاو کلک ايمان درلودل دي 
غيبياتو )هغه ه چې له مـو خـه پـ دي( خـه عبـارت دي،       او هغه د دين له اصولو
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اوامرو ته غاه اېـودل دي )د نبـي   احکامو او  Uرسولد هغه د  اوهمدارنگه د اهللا تعالی 
 .(اطاعت او پيروي کول Uکريم

  
  فعاليت:

 ه ته وايي؟ په اهللا تعالی باندې عقيده لرل
 

 

 د عقايدو د علم موضوع 
د اسالمي عقايدو د علم موضوع د ايمان شپ گوني اصول دي، چې په اهللا تعـالی، د هغـه   
په مالئکو، په آسماني کتابونو، د اهللا تعالی په پيغمبرانـو، د آخـرت پـه ور )پـه حسـاب،      

 ه عبارت دي. جنت، دوزخ( او د خير او شر په تقدير باندې له ايمان درلودلو خ
 

 

 د عقايدو د علم غرض
 ،د عقايدو د علم غرض او گه په دنيا او آخرت کې د انسان برياليتوب او نېک بختـي ده 

بـاور ولـري   ه گپه سمه توسنتو  پهکتاب او د هغه د پيغمبر په هغه وک چې د اهللا تعالى 
  .آخرت کې ناکام شينه په په دنيا او  نههېکله به  ،کويیې او پيروي 

میي او حقیقتونه د ان، کایناتو او خپل خالق په سد دې علم په زده که د انسان عقیده 
   به پیژني. ېهکله په رتین

موضـوع او غـرض پـه اه بحـث      زده کوونکي دې د عقايدو د علم د تعريـف،  :فعالیت
  وکي.

  
  نومونه د عقایدو د علم

الفقـه   اصـول الـدين،   د توحيـد علـم،   لکـه:  یپه نورو نومونو هم نومول شو د عقایدو علم
  .او داسې نور اإليمان االکبر،

 
 

  د عقايدو د علم فضيلت او ارزت
او د شرف خاوند دى که د هر علم  ، مهمد عقايدو علم له نورو ولو علومو خه غوره

د عقايـدو د علـم موضـوع لـه     او ر موضوع پـورې اه لـري   پشرف او فضيلت د هغه علم 
 وحدانیتد هغه  او اسماء، صفات د اهللا تعالى ذات، که موضوع ده چې هغه شرف خه
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انبيـا  او ولـو هغـو شـيانو      رهمدارنگه پـ  ي،او پر بندگانو باندې د اهللا تعالى حقونه د ،دی
 وکـو علومـ   لـه ، نو د عقايدو علـم د شـرافت   آخرت پورې تعلق لري پرباندې علم چې 

 خه يو علم دی.
بلـې خـوا د    لـه په قطعي داليلو )قرآن او سنتو( ثابت شـوی او  يوې خوا د عقايدو علم له 

ولو شرعي علومو لپاره د بنس حيثيت لري، په بل عبارت ويالی شو چې د عقايدو علم 
  تشکيلوي. د اسالم د مبين دين اساس او بنس

 د عقايدو د علم حکم 
  د عقايدو د علم زده کول فرض عيني او فرض کفايي دي:

ولـو  چې پـه   ه باندې فرض عين دىینهر مسلمان نارينه او  رپه اجمالي ول پ عيني:فرض 
د اهللا تعـالی لـه   باندې عام او مجمل ايمان راوي چې رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  هغو شیانو
 ور پـه  د قيامـت  او دوزخ جنـت،  رسـالت،  توحیـد،  په لکه: خبر ورکی دی، هغویلوري د 

  او داسې نور.گل  یریتینفرضيت  روژې او حج د لمانه، ایمان درلودل او
ل پـه   دالئلو زده کول فرض کفايي دي د مثـا د په تفصيلي ول د عقايدو د علم  فرض کفايي:

دوزخ او د  جنـت،  رسـالت،  باندې ـان پوهـول چـې توحیـد،     او حدیثونوپه هغو آيتونو  ول:
   وي. ىروژې فرضيت يې ثابت ک وا حج د لمانه، قيامت په ور ایمان درلودل او

په يې په هکله حکم د زده کې د فضيلت او  زده کوونکي دې د عقايدو د علم :فعالیت
معلومـات  روپونو کې بحث وکي او وروسته دې د هر گروپ نماينده نورو تـه  گ ولور

  کي.ور
 
 
 
  تعريف کئ.او اصطالح له مخې  لغتد عقيده  .١
 شى ده؟  د عقايدو د علم موضوع ه .٢
 د عقايدو د علم غرض ه شى دى؟  .٣
٤. ه اهمیت لري؟ بیان یې ک ئ.دعقایدو علم  
  د عقايدو د علم حکم بيان کئ. .٥
 
 

 علم په اه یوه مقاله ولیکي چې له شپو کرو کمه نه وي.عقایدو د زده کوونکي دې د 

 پو＊تن３
 

 کورن９ دنده
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 دويم لوست
 د اهلل تعالى پر وجود ایمان

په دوى دواو کې موجود دي آيا پخپلـه پيـدا شـوي او     آسمانونه او هغه ه چې ،مکه
 که داسې ذات وجود لري چې دغه موجودات يې پيدا کي دي؟

په منظم شکل پـر مـخ ـي     او دغه نظم چې هې گوي پکې نه ليدل کېي کایناتود  
 او که تنظيموونکى لري؟ یآيا په خپل سر روان د

  د اهللا تعالى د وجود دالئل
عقلي دالیل شتون  اواحاديث(  Uاو د نبي کريم  آيتونه ي)قرآنپر وجود نقلي  تعالید اهللا 
 ې په الندې توگه بیانیي: ې ېچې ین لري،

 لومى نقلي دليل
اهللا لکه د اهللا تعالى د وجود د اثبات لپاره په قرآن کريم کې ېر زيات دليلونه ذکر شوي، 

Cِِالَرِحيمُِِالَرْحَمنُُِِهوَِِِإَالِِِإَلهََِِالَِِواِحدٌِِِإَلهٌَِِلُهُكمَِْوإِِ� تعالى د البقرې په سورت کې داسې فرمايي:
يِ َالَِِّالَلْيييِ َِوالنَيَهييِِرَِواْلُتْلييِجِالَ ِييَِلْبييِريِِفيييِاْلَ ْ يِرِِ َميي َْ ييَمَِواِتَِواْألَْرِاَِوا ََ ْلييِاِال ََ َتييُ ِالنَييَِسِِإَنِِفييِ ِِيَينيْ

ييَمِِ ِ ََ ِِحَِوَمييِِنَنْيييَ َلِاللَييُهِِمييَنِال ييِ َِدا َييٍحَِوَلْ ييرِيِ ِالِريَيي ييَدَِمْولَِهييَِِو َييَ ِِفيَهييِِِمييْنُِْ ْْ ِمييْنَِمييٍِ ِفََيْحيَييِِ ِييِهِاْألَْرَاِ َي
ِْْقُلونَِ َمِِ َِواْألَْرِاَِآليٍَِتِِلَقْوٍمِيَي ََ َخِرِ َيْيَنِال ََ َََ ِِبِاْلُم ِِ[۴۶۱ -٣٦١ ]البقرة:ِ�َوال

هغه ېر مهربـان او خـورا    ته بل هې معبود نشته،له هغه پر او ستاسې معبود يو دى، :ژباه
د شپې او ورې په اوېدو را اوېدو او  د آسمانونو او مکې په پيدايت، بونکى دى.

په هغو بېيو کې چې خلکو ته د گې و شيانو ولو راولو لپاره په سمندر کې روانېي 
مکه را  ،يد ېاو په هغو اوبو کې چې اهللا تعالى له آسمانه نازلې ک هبيا په هغو سره م

ې هر راز ساک موجودات خواره کي دي او د بادونو ېژوند کوي او په مکه کې 
کې د هغو خلکو لپاره د وورې وپه لگېدو او د آسمان او مکې تر من په اېل کى شو

  قدرت نې نانې دي چې له پوهې نه کار اخلي.
 

  طریقهستدالل د اخه  ونوآيت ومبارک یوتنرپو له
پـه رحمـن او رحـيم سـره يـې       صراحتاً داللت کوي چې ستاسې معبود يـو دى،  ونهآيتدا 

دا  ،مخلوقاتو خـه ول ول دليلونـه بيـان کـي دي     لهستايلى دى او د يووالي لپاره يې 
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 مرو ناظم او چلـوونکی شـته،  د دې هرو سره چلېيکوم نظم او قانون  پهچې  يوله هست
  .وای به گو که نه نو هر ه

گـل  هـم  نو پورتني آیتونه لکه رنگه چې نقلي دلیل حسـابیي همـدا ول عقلـي دلیـل     
  کیي.

 

  زده کوونکي دې د اهللا تعالى پر وجود باندې نور نقلي دليلونه ذکر کي. :فعالیت
 

 وجود باندې عقلي دليل رد اهللا تعالى پ
 ېه هغگې په توگد بېل وجود داللت کوي،ېر زیات عقلي دالیل شته چې د اهللا تعالی پر 

 ،شـوې وه تـر مـن پېـه     انو د يـوې لـې  دهري د او (رحمه اهللا)چې د امام ابوحنیفه ته  ېواقع
)چې د اهللا تعالی پر وجود يې ایمـان نـه درلـود(     نو خه و کسهاله دهري :ه وکئپاملرن
  تعالى د وجود په اه پوتنه وکه،ته راغلل او له ده خه يې د اهللا (رحمه اهللا) ابو  امام

ورتـه   (رحمـه اهللا )ابوحنيفـه امـام  و( وپه شک کې اچـول   (رحمه اهللا)ابو حنيفه امام )د دوى نيت د
دوى وپوـتل هغـه ـه کـار دى؟ ابـو       زه په يو ېر حيرانوونکي کار مشغول يـم.  وويل:
ې چلوونکی او تنظیموونکی چ دلته يوه کت ده چا راته وويل: ورته وويل: (رحمه اهللا)
پخپلـه سـامان    په غـاه درېـي،  سمندر د  کې چلېي،سمندر پخپله په خو بیا هم  ،نه لري
 هلته خپل سامانونه پخپله کته کـوي،  بيا پخپله سيده نورو ارونو ته ان رسوي، باروي،

له يو  یهې ش جامې او داسې نور توکي بېل بېل اى پر اى کوي، خرما، هر شى لکه:
  .بل سره نه ترې گېي

که  نو آيا ته دا خبره منې؟ دا خبره خو له لېوني پرته بل وک نه قبلوي، دوى وويل:
ورته  (رحمه اهللا)ابو امام پخپله دا کار نه شي ترسره کوالی.کت نده ده چې گدا ر
ې دا ن ه منالی شئ چگئ نو رنگپه داسې حال کې چې دا خبره د منلو و نه  وويل:

له خپل لویوالي، تنوع، کال او نظم سره پخپله له کوم حکیم، علیم، او واکمن خالق 
 خه پرته پیدا شي؟

 وينئ، کایناتپداسې حال کې چې تاسې په خپلو سترگو باندې دغه  ه کوئ،شختاسې 
دغه ستوري چې حرکت کوي چا پيدا کي؟ لمر او سپوم ته پدغه منظم ول وک 
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وي؟ دغه مخلوق چا په مکه کې خور کى دى؟ دغه ورې چا پيدا کې حرکت ورک
بحث نه تېر  له نور اندهريپه قاطع دليل نيولو سره  (رحمه اهللا)د امام ابوحنيفهپه پای کې ده؟ 
  او توبه یې وایستله. لشو

هللا همدارنگه نور ېر عقلي دليلونه شته چې د اهللا تعالې پر وجود داللت کوي او هر ه چې ا
مخلوقاتو کې فکر او  وتعالى پيدا کي د هغه په وجود باندې دليل دي کله چې انسان په دغ

ِالَنِرِِ� سوچ وکي نو وايي: َِعَذاَب َِفِقَنِ ُِسْ َ َِنَج ِ َِِطًال َِهَذا َلْقَت ََ ِ َِمِ  [۴۹۴ ]آل عمران:ِ�رَ َيَنِ
 و بې گې( ندي پيدا کي،زمو پالونکيه )ربه(! دا مخلوقات تا عبث )بې حکمته ا ېا :ژباه

  خه.له عذاب پاکي ده تا لره )له ولو عيبونو خه( نو وساته مو د اور 
 ید اهللا تعالى ذات قديم د
 اه پـدې  ،د ده د وجود ابتداء نشته او همېشه به وي، وهمېشه  د اهللا تعالى ذات قديم دى،

رُِ� اهللا تعالى فرمايي: َِ  [۳ :]احلديدِ�ُهَوِاْألََوُلَِواْآل
يعنې اهللا تعالى اول دى ابتداء نه لري او آخر  همغه لومى هم دى او وروستى هم. :ژباه 

  دى انتهاء )پاى( نه لري.
  

  .نور عقلي دلیلونه بیان کيزده کوونکي دې د اهللا تعالى پر وجود باندې  :فعالیت
 

 د ايمان حکم  دد اهللا تعالى پر وجو
ل فرض دي که وک د اهللا تعالى لـه وجـود   لر (باور او يقين)د اهللا تعالى پر وجود ايمان 
  خه منکر شي کافر دى.

 
 
 ؟ د کايناتو له شتون خه د خالق په وجود نگه دليل نيسئ .١
  د اهللا تعالى پر وجود باندې يو نقلي دليل ذکر کئ. .٢
  د اهللا تعالى پر وجود باندې يو عقلي دليل ذکر کئ. .٣
 ان ه حکم لري؟ په اهللا تعالى باندې ايم .٤
 
   مقاله وليکي.مفصله زده کوونکي دې د اهللا تعالى د وجود په اه يوه  

 پو＊تن３
 

 دنده ９کورن
 



 

 7 

 م لوست یدر
 و والی(یت )ید اهلل تعالى وحدان

اسماوو او صفاتو کـې شـريک او    د ولو مخلوقاتو پيدا کوونکى يوازې اهللا تعالى دى. په ذات،
  مخلوقات ده ته ا او محتاج دي. بلکې ول د هېچا مرستې ته ا ندى، سارى نه لري،

 د توحيد تعريف 
د اهللا تعالى يـو گـل توحيـد بلـل      او په اصطالح کې يو گلو ته واييکې په لغت توحيد 
   (١)کېي.

 د تعريف شرح
او له هغه انگى دى  ذات او صفاتو کېد اهللا تعالى توحيد دا معنا لري چې اهللا تعالى په 

  .نشتهسره ساری او شریک 
 توحيد ولونه  د

و ته ول ېدر تونو او نبوي احادیثو په را کې علماووآید قرآن کریم د د اهللا تعالى توحيد 
  دى: ویشلی

  .د ربوبيت توحيد 
  .د الوهيت توحيد 
  او صفاتو توحيد. اسماوود  

  

  زده کوونکي دې د اهللا تعالى د توحيد په هکله يو له بل سره مباحثه وکي. :فعالیت
 

 
  ربوبيت توحيدد 
 رزق ورکـوونکی،  مخلوقاتو پیـداکوونکی،  ربوبیت توحید په دې عقیده لرل دي چې د د

شر رسوونکی او په ولو مخلوقاتو کې  ذلت ورکوونکی، خیر او عزت او تدبیر نیوونکی،
  له اسبابو پرته متصرف او واکدار یوازې یو اهللا تعالی دی.

. له اسبابو پورته مرسـته یـوازې لـه اهللا تعـالی خـه      یوازې اهللا تعالی خالق او مالک دی نو
مخلوقات په  په ول عالم کې یوازې اهللا تعالی له اسبابو پرته تصرف کوي، غوتل کیي،

اهللا تعالی د عالم د نظام په چلولو کـې   خلقت او پایت کې ول اهللا تعالی ته محتاج دي،
  .د هیچا مرستې ته اتیا نه لري

                                                 
 (٨/  ١) - -شرح العقيدة الطحاوية  - ١
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  ونهد د اثبات دليلتوحي دد ربوبيت 
ِِلُاُِِْ َِشْيٍ َِوُهَوَِعَلىُِِْ َِشْيٍ َِوِْي ٌِ� فرمایلي دي: >اهللا ََ   [٦٢ ]الزمر:ِ�الَلُهِ

  ونکی دی.ساتاو  خبر هر شي پههماغه  هر شي هستوونکی دی، د تعالى: اهللا ژباه
َوَلًداَِوَلْمَِيُكْنَِلُهَِشرِيٌجِِفيِاْلُمْليِجَِولَيْمَِيُكيْنَِوُقِ ِاْلَ ْمُدِِلَلِهِاَلِذيَِلْمِيَيَ ِخْذِ�:ِيفرمای هگرن همدا

  [٣٣٣ ]اإلسراء:ِ�َلُهَِوِليٌِِّمَنِالذُِّلَِوَْ ِيْرُهَِلْكِ يًرا
ستاینه هغه خدای لره ده چې هغه نه وک پـه زوی ولـ سـره     او ووایه وله ثنا او :ژباه
ېې د بېوس له امله مال تی شته  نه نه په پادشاه کې وک شریک ورسره شته، نیولی،

  پوره لویي بیان که.د هغه او 
 مرسـتې آواز،  د زاري اوفریـاد،  توحید غوتنه داده چې باید هر ول عبادت، د ربوبیت د

نورو متصـرفینو   ورسره د خه وغوتل شي، تعالىول دنیوي او آخروي حاجتونه له اهللا 
که چـې یـوازې اهللا تعـالى د هـر ول      ه وشي،مرستندویانو له نیولو خه په کلکه  او

  عبادت اوبندگ الیق دی.
يَجِِ َخْييٍرِ� یي:اهللا تعالى فرما نگههمدار َْ ََ ِِشَ َِلُهِِإَالُِهيَوَِوِإْنِيَْم َِفَالَِْ َجِالَلُهِِ ُضرٍّ َْ ََ َوِإْنِيَْم

  [٣٧ ]األنعام:ِ�فَيُهَوَِعَلىُِِْ َِشْيٍ َِقِديرٌِ
ورسوي نو له هغه نه پرته بل وک نشته چې تا لـه تکلیـف خـه     کوم تکلیف درکه اهللا تاته  :ژباه

   نوهغه په هر ه قادر ذات دی. گه در واوي، ته کومه یگه او تا که هغه ذات وژغوري،
ــه بــل ــای کــې فرمــای     َعييِِنَِوِإَذاَِسيييََلَجِِع َييِِديَِعنِيييِفَييِرِنيَِقرِيييٌ ُِنِويييُ َِدْعييَوَةِالييَداِ ِِإَذاِدَِ� :يپ

ََْلُهْمِيَيْرُشُدوَنِ َ ِبيُ واِِليَِوْليُيْؤِمُنواِِ يَِل َْ   [٣٨٦ ]البقرة:ِ�فَيْلَي
نوهغوی ته ووایه چې زه  پوتنه وکي، اهبندگان که له تا نه زما په  پیغمبره! زما ېاو ا :ژباه

زمـا   هغـوی تـه ـایي چـې     هغه بلنه اورم نـو  بلونکی چې کله ما وبلي زه د ورته یر ندې یم،
کېـدای شـي چـې     خبـره هغـوی تـه واوروه،    ته دا پر ما ایمان راوي، او ،يبلنې ته لبیک ووای

   هغوی سمه الر ومومي.
 

  کي. بیان ونهزده کوونکي دې د ربوبيت د توحيد د اثبات په اه عقلي دليل :فعالیت
 
 
 
 توحيد تعريف کئ!  .١
 توحيد په و وله دى؟  .٢
 اد ه دى؟ د ربوبيت له توحيد خه مر .٣
  د ربوبيت پر توحيد باندې نقلي دليل ذکر کئ. .٤

 پو＊تن３
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 لورم لوست
 د الوهیت توحید

 آيا پرته له اهللا تعالى خه بل وک د عبادت و شته؟ -
 بنده بايد له چا خه مرسته وغواي؟  -
 سر کته کي؟ زچا ته د عج -

 د الوهيت تعريف
 چـې  دهدى، د الوهيـت د توحيـد معنـا دا    ى صـفت  اله معبود ته وايي. الوهيـت د اهللا تعـال  

  .نشتهشريک  هیوک کې د اهللا تعالی سره په عبادتدى او  معبودې اهللا تعالى زيوا
  د تعريف شرح

امـر يـې    د عبادت و يوازې اهللا تعالى دى. يوازې اهللا تعالى ته بايد د عجـز سـر ـکته شـي،    
ه حقيقت کـې د الوهيـت توحيـد    چې دا پ ل شياو له منهياتو خه يې ان وژغور ومنل شي

  دى او د عبادت توحيد هم ورته وايي.
 الوهیت توحیدد 

  د الوهيت توحيد په دې باندې عقيده لرلو ته وايي چې يوازې اهللا تعالى د عبادت و دى.
  عبادت په شرعي اصطالح کې په دوو معناوو راغلى دى:

وژې، زکـات او حـج خـه    ر عبادت په خاصـه معنـا سـره لـه لمانـه،      په خاصه معنا: .١
عبارت دى او همدارنگه نورې هغه چارې چې موخه ورخه يوازې د اهللا تعالى امـر  

هم د عبادت پـه مفهـوم کـې     عادتي چارو پورې اه ونه لريپه پر اى کول وي او 
  .داخلې دي

ويل کېي چې د ژوند په ولو گرونـو   ته په عامه معنا: عبادت په عامه معنا سره دې .٢
کـه   که هغه عبادت پـه خاصـه معنـا سـره وي،     ازې د اهللا تعالى امر ومنل شي،کې يو

او نورو  اقتصاد ،سياست امنيت،پر معامالت وي، که دکورني ژوند احکام وي او که 
  پورې تلي احکام وي. کارونو
موحد گل کېي چې د ژونـد پـه ولـو گرونـو کـې د اهللا تعـالى اطاعـت         پوره يو انسان هلته

   ول هغه عادتونه او نظريات چې د اسالم له سپېلي دين سره مخالف وي رد کي. او وکي
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 ونهد الوهيت د توحيد د اثبات دليل
بې شماره دليلونه شته چې يو و کې  احادیثوپه قرآن کريم او د الوهيت په توحيد باندې 
  يې په الندې توگه بيانېي:

ِاْلَقيُّيومُِ� ايي:اهللا تعالى په قرآن کريم کې فرمـ  قرآن کريم:  ]البقررة:ِ�اللَيُهَِالِِإلَيَهِِإَالُِهيَوِاْلَ ييُّ
بل  ،ژوندي ابدي ذات پرته چې ول کائنات يې تنظيم کيدي (هغه) له اهللا، :ژباه [٢٥٥

  هې خداى نشته.
َيِنَنََميِِِإَلُهُكيْمُِقْ ِِإنََمِِنَنََِِ َشيٌرِِميْْيُلُكْمِيُيوَحىِِإلَيِ�آيت کې اهللا تعالى فرمايي: مبارک په يو بل 
 ې ستاسو په ېر انسـان يـم  زپيغمبره! ووايه چې زه يوا ېا ژباه:[٣٣٠]الكهرف:ِ�ِإَلٌهَِواِحدٌِ

  دى. اهللاو ما ته وحې شوې چې ستاسې معبود يو 
[٢ ،٣]اإلخالص: ِ�الَلُهِالَ َمدCُُِِقْ ُِهَوِالَلُهَِنَحٌدِ� اهللا تعالى د االخالص په سورت کې فرمايي:

  اهللا تعالى بې نيازه دى چا ته ا ندى. ووايه چې اهللا تعالى يو دى، (پيغمبره! ېا): ژباه
َراَهِِفييِاليِديِنِقَيْدِلَي َييَيَنِالرُّْشيُدِِميَنِ� همدارنگه اهللا تعالى په يو بل آيت کې فرمايلي دي: ْْ َالِِإ

ُْْرَوِةِاْلُوثْيَقىاْلَغِيَِفَمْنَِيْكُتْرِ ِِلطَُِغوِتَِويُيْؤِمْنِ ِِلَلِهِ َََجِ ِِْل   [٢٥٦ ]البقرة:ِ�فَيَقِدِاْسَ ْم
سمه خبره له غلطـو مفکـورو خـه     د دين په چارو کې ه زور او مجبورول نشته، :ژباه

هللا ايمـان راوي هغـه   ااوس چې وک له طاغوت نه منکر شي او پـر   ،جال کاى شوېده
  نه ده.يوه داسې کلکه اسره ونيوله چې هېکله ماتېدونکې 

او  طاغوت هغه چا ته ويل کېي چـې د اهللا تعـالى پـه مقابـل کـې يـې پيـروي        د طاغوت تعريف:
   .وي او داسې نور... مجسمه ،پیری، ستوری او يا د یو شي تصوير ،که هغه انسان، کېي عبادت

ٍْْد َِعينِْ: راغلـي دي په يوه حديث شريف کې  َِْ ِ ْيِنَِسي نَلَيْييُتَِِل:ِقَيَِعيِدِيِ ينَِحيِِلمٍَِعيْنِ ُمْ ي
فَيَقييَِل:َِيَييَِِعييِديُِّاطْييَرْحَِهييَذاِالْييَوَثَنِِمييْنِِالَن ِييَيَِلييَلىِاللَييُهَِعَلْيييِهَِوَسييَلَمَِوِفيييُِعُنِقيييَِلييِليٌ ِِمييْنَِذَهييٍ  

ُسورََةِ َيَراَ ةٍَِِفَطَرْحُ ُه ُِعُنِقَجَ  َخُذواَِنْح َيَِرُهْمَِورُْه َيِنَيُهْمِالَِ�ِفَيَقَرَنَِهِذِهِاآليََح:ِ فَِنْي َيَهْيُتِِإلَْيِهَِوُهَوِيَيْقَرنُِ
َهِ ِ[١٣التوبه:]�َنْر َِ ًِِِمْنُِدوِنِالَلهِِ ُْْ ُدُهْم ِفَيُقْلُت:َِحَ ىِفَيَرَغِِمنيْ َنِِنَي َْ فَيَقَِل:َِنَلَْيَسُِيَ ِرُموَنَِمِِِِإنََِِل

َ  َِِِنَحَ ِالَلُهِفَيُ َ ِرُمونَُهَِوُيِ لُّوَنَِمَِِحَرَمِالَلُه  َْ ِِ(١)قََِل:َِفَِ ْلَجِِعَ َِدلُيُهْمَِ َيَلى ِلُّونَُه؟َقُيْلُت:فَيَ 
زه رسـول اهللا   فرمايي: چېکوي  خه روايت Wعدي بن حاتم له  Wمصعب ابن سعد  :ژباه
U  ه کېند و، لهته راغلم او زما په غاو شوى صليب خه جو رسول اهللا صـلى   سرو زرو

                                                 
 (٧/  ١٢) -المعجم الكبير للطبراني  ١
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ت ايسـته  ما هغه بـ  ت ايسته کهه غاې خه دې دغه بعدي! ل ېا اهللا عليه وسلم راته وفرمايل:
،وروسته بيا زه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ته ورغلـم چـې ده د بـراءت سـورت تـالوت       ک

 )خـدایان( دوى خپل عالمان او روحانيون لـه اهللا پرتـه خپـل    » :نو دا آيت يې تالوت ک کاوه،
لـو؟  ومو خـو د دوى عبـادت نـه ک    ويل:وا نو م ،کله چې له تالوت خه فارغ شو «نيولي دي

ــل:  ــه وســلم وفرماي ــه    رســول اهللا صــلى اهللا علي ــالى حــرام کــي شــيان ن ــه د اهللا تع ــا دوى ب آي
 هغه شيان حرام گل؟ دوى به د اهللا تعالى حرام کي شيان نه حاللول هم تاسو به چېحرامول،

نـو رسـول اهللا صـلى اهللا     و،وويل همداسـې خـو   والل گل؟ ما ورته ـهغه حهم بيا به تاسو  چې
   همدا د دوى عبادت کول دي. عليه وسلم وفرمايل:
  :حديث شريف

ز اپه حج کې تلبيه په لـو آو  Uرسول اهللا  چې روایت شویخه  Wجابر بن عبد اهللا  د
َشيرِيَجِلَيَجِلَ َيْييجَِِ الَلُهَمِلَ َيْييجَِِ لَ َيْيجَِ»ِپيل که:  َْْميَحِلَيجَِِ ِإَنِاْلَ ْميدَِِ لَ َيْييَجِالَِ َواْلُمْليَجِالَِِ َوالنِي
  «َشرِيَجَِلَجِ

سـتا اطاعـت    ،اهللا په هغه ه کې چې تا پـر مـو نـازل کـي     ېا په طاعت وال يم تاته، :ژباه
يقينـاً چـې ـولې سـتاينې او      هغه ذاته چې شريک او سارى نه لرې ستا اطاعت کـوو،  ېا کوو،

  نشته شريک او سيال تا لره. ستا ده، ازېتا لره دي او پاچاهي هم یو نعمتونه یوازې
د صـفا   Uکلـه چـې رسـول اهللا     :وايـي W په همدې حديث شريف کـې جـابر بـن عبـد اهللا    

اللَيُهَِوْحيَدُهَِالَِشيرِيَجِ» مخ يې کعبې ته ک، داسـې يـې وفرمايـل:    ،غون ته وخوت َالِِإلَيَهِِإالَِ
يِ َِشيْىٍ ِقَيِديرٌَِلُهِاْلُمْلُجَِوَلُهِاْلَ ْميُدَِوُهيَوَِعَليِ َلهُِ اللَيُهَِوْحيَدهُِِ ىَِْ ِ َوَنَ يَرَِعْ يَدهُِِ نَْنَبيَ َِوْعيَدهُِِ َالِِإلَيَهِِإالَِ

ِِِ(١)«َوَهَ َمِاَألْحَ اَبَِوْحَدُهِ
د عـالم پاچـاهي    اهللا يو دى شـريک نـه لـري،    له اهللا تعالى پرته بل برحق معبود نشته، :ژباه
لـه اهللا تعـالى    .په هر ـه تـوانمن دى   دیه دي او غوره صفتونه ول ده لر ده لره ده، یوازې

د  ،کـې  خپله وعده يې پوره که )د مکـې پـه فتحـه    هغه يو دى، ،پرته بل برحق معبود نشته
ذات يـې   د خپـل بنـده مرسـته وکـه او پـه یـوازې       یې کفارو په ماتولو او داسې نورو کې(

   کفري لکرو ته ماتې ورکه.
چـې يـوازې اهللا    بوبیت باور لري او وایي تعالی په رهرهغه وک چې د اهللا عقلي دليل:

بل هېوک نه شي کوالى چې  تعالى د دې مخلوق پيدا کوونکى او تدبير کوونکى دى،
                                                 

 صحيح مسلم. - ١
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ده چـې پـدې هـم اقـرار      هالزمـ يا چا ته گه او يا زيـان ورسـوي، نـو     ،ه شى پيدا کي
بنـدگي وشـي او   بايد يـوازې د ده   وکي چې يوازې همدغه ذات د بندگ مستحق دى،

په تحليل او تحريم کې يـوازې د ده اوامـرو تـه غـاه      نود شيا يوازې د ده شکر اداء شي،
  .کېودل شي

 

  د الوهيت د توحيد په هکله و نور دليلونه ذکر کي. زده کوونکي دې :فعالیت
 

 

  د الوهيت د توحيد حکم
  فرض او منکر يې کافر دى. لرلد اهللا تعالى د الوهيت په توحيد باندې ايمان او باور 

 
 
 الوهيت تعريف کئ!  .١
 د الوهيت توحيد ه ته وايي؟ .٢
 د اهللا تعالى د الوهيت د توحيد لپاره دليلونه ذکر کئ!  .٣
  طاغوت تعريف کئ. .٤
 د اهللا تعالى د الوهيت د توحيد حکم ه دى؟  .٥
 

 
 

   اله وليکي.مقمفصله زده کوونکي دې د اهللا تعالى د الوهيت د توحيد په اه يوه 

 پو＊تن３
 

 دنده ９کورن
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 پنم لوست 
  اسماء او 請فاتو توحیدد 

د اهللا تعالی په نومونو او صفتونو باندې ایمـان او بـاور درلـودل او پـه دې عقیـده چـې اهللا       
 تعالی شبیه او مثل نه لري، د اسماء او صفاتو توحید بلل کیي.

اجمـالي توگـه بـاور     د اهللا تعالى په نومونو باندې پـه  اهللا تعالى د کلو نومونو خاوند دى،
 د اسالمي عقيدې برخه ده او که وک په تفصـيلي توگـه وربانـدې وپـوهېي،     ،درلودل

  الفاظ يې ياد کي او په معنا يې ان پوه کي نو د ستر اجر و گري.
 

 د اسماوو او صفاتو تعریف 
ه ويل کېـي  ت هغو الفاظوولو د اهللا تعالی اسماء  اسم نوم ته وایي، اسماء د اسم جمع ده،

 . لکـه: کـوي چې په قرآن او سنتو کې ېې یادونه شوې وي او د اهللا تعالی په ذات داللـت  
  .داسې نور اوغفور، ودود  رحیم، رحمان،

پـه قـرآن کـې    دي چې  ېواند اهللا تعالی صفات هغه د کمال مع صفات د صفت جمع ده،
 ور بانـدې  لـو وینـاوو سـره   د اهللا رسـول پـه خپ   یـا  او  تعالی خپل ان ورباندې سـتایلی اهللا

  د علم، قدرت او ارادې صفتونه. موصوف کی وي لکه:
  د اسماوو ولونه

  د اهللا تعالی اسماء په دوه وله دي:
  هغه د )اهللا( کلمه ده. چې یوازې د اهللا تعالی په ذات داللت کوي، ـ ذاتي اسم،۱
علـیم،   قادر، لکه: کوي، اسمونه چې د اهللا تعالی په ذات او صفت دواو داللت يـ صفت۲

  .او داسې نور بصیر، حکیم، سمیع
 اسماوو او صفاتو تر من توپیر  يد صفت

  توپیر لري:دارنگه د اهللا تعالی صفتي اسمونه د هغه له صفاتو سره په معنا او شمېر کې 
صـفتي اسـمونه د اهللا تعـالی پـه ذات      ،لکه پورته چـې بیـان شـو    په معنا کې توپیر: :لومی

ت کوي سره له یو صفته، که دا هر یو اسم د اهللا تعالی په ذات او په هغه پـورې پـه   دالل
حکیم په حکمت، سمیع په  علیم په علم، قدرت، قایم صفت داللت کوي چې قادر پهیو 

  سمع او بصیر په بصر د اهللا تعالی له ذات سره یو ای داللت کوي.
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  اللت کوي.و صفت په یو یزدفت دواو داللت کوي انو صفتي اسم په ذات او ص
کـه هـر    د اهللا تعالی صفات د هغه له اسماوو خه زیات دي، په شمیر کې توپیر: دوهم
 ینې صفات د اهللا تعالی په افعالو پورې اه لـري،  اسم یو صفت په ان کې لري،صفتي 

 ـول(، تسـخیر )تابعـدار گر   د بېلگې په توگـه اخـذ ) نیـول(،    د افعالو نهایت او پای نشته،
 او حمله کول( او داسې نور د اهللا تعالی صفتونه دي، امساک )بندول( او بطش )راگیرول،

خـو اهللا تعـالی تـه مـو د دې      (١) که دا افعال په قرآن کریم کې اهللا تعالی ته ثابـت دي، 
کـه د اهللا   ،مٌمِسـٌک او بـاِطٌش نومونـه نـه شـو ایـودلی       مسخٌر، صفاتو پر بنس د آِخذ،

  وک اسم نه شي اېودالى.ورته له انه  لى اسماء توقيفي دي،تعا
 د اهللا تعالى د اسماوو د اثبات داليل 

د اثبات لپاره يې په قرآن کريم او نبوي احـاديثو کـې    ،خاوند دى اسماوواهللا تعالى د و 
  له هغو خه ذکر کېي: ېېر زيات داليل شته چې په لن ول دلته ين

  قرآن کريم
يَنىِفَيِْدُعوُهِِ َهيِ�  تعالى په قرآن کريم کې فرمايي:اهللا َْ ِذيَنِيُلِ يُدوَنَِوَذُرواِالَيَِوِلَلِهِاْألَْسَمُِ ِاْلُ 

َْْمُلوَنِ ِنُواِيَي ِِ[٣٨٠ ]األعراف:ِ�ِفيَِنْسَمِئِِهَِسُيْبَ ْوَنَِمَِِْ
پرېدئ چـې  او د اهللا تعالى ېر ه نومونه دي نو په هماغو يې و بولئ، هغه خلک  :ژباه

  د هغو بدله به مومي. يدوى چې ه کو د ده په نومونو کې کووالى کوي،
قُيِ ِاْدُعيواِاَ َِنِوِاْدُعيواِاليَرْحَمَنِنَيّيَِِميِِلَيْدُعواِفَيلَيُهِِ� اهللا تعالى په بل مبارک آيت کې فرمايي:

َنىاَألْسَمِ ُِ َْ ِِ[٣٣٠اإلسراء: ]ِ�الُ 
هغـه ېـر ـه ـه      )اهللا( هر يو چې را بلئ نو د ئ يا رحمان،اهللا را وبول ورته ووايه: :ژباه

  نومونه دي.
دغه مبارک آيت دا په اگه کوي چې د اهللا تعـالى نومونـه ثابـت دي او ـول پـه يـو اهللا       

  تعالى داللت کوي.
 حديث شريف

َعَلْيِهِوَِ :دي راغليداسې  کېشريف مبارک حديث په یو    َسَلَمَِسِمَ ِرَُوًالَِنَنِالَنِ َيَِلَلىِالَلهُِ
ُتيًواِِالَلُهَمِِإِنيَِنْسيَُلَجِ ِيََنَجِنَنْيَتِاللَيُهِاْألََحيُدِالَ يَمدُِ»ِيَيُقوُل: الَيِذيِلَيْمِيَِليْدَِولَيْمِيُولَيْدَِولَيْمَِيُكيْنِلَيُهُِْ

                                                 
ــایی:اهللا ت ١ ــالی فرم ييْذنََِِوِإذِْ� ع ََ ِ ِييَيْمرِهِِِاْلَ ْ ييرِِِِفيييَِلْبييِريَِواْلُتْلييجَِِاْألَْراِِِِفيييَِمييَِِلُكييمَِِْسييَخرَِِاللَييهََِِننَِِلَيييرَِِنَلَييمِْ�(، ۶۳)البقرررة : ِ�ِميَْييَِقُكمَِِْن

جُِ َِ َََمِ ََِِويُْم َرىِاْلَ ْطَشحَِِنَيْ ِطشُِِيَيْومَِ�ِ(،۶۶)احلج :  �اْألَْراَِِِعَلىِلَيَق ََِِننِِْال  (.۴۶)الدخان: ِ�ُمْنَ ِقُمونَِِِإنَِِاْلُك يْ
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َِنْعطَيىِِ هُِِِسِئ َِِِإَذاِاَلِذيِ ِِْسِمِهِاْألَْعَظمَِِِنَحٌد ِفَيَقَِلَِرُسوُلِالَلِهَِلَلىِالَلُهَِعَلْيِهَِوَسَلَم:َِلَقْدَِسَيَلِالَلهَِ
  (١)ِ«َنَوِبَِِِ هُِِِدِعيََِِوِإَذا

يـا اهللا زه لـه تـا خـه سـو ل       له يو سي خه واورېدل چې ويل يـې: U رسول اهللا :ژباه
ې نـدي  ېـ چـې هېـوک   یاسـت  هغـه ذات   يـې، نیـازه  کوم، که ته اهللا يې، يو يـې، بـې   

چا خه زېېدلى او نه يې وک سيال شـته. د دې خبـرو لـه اورېـدو     له  ینه د ،زېولي
يقيناً چې دغه سي له اهللا تعـالى خـه د    سته نبي کريم صلى اهللا عليه وسلم وفرمايل:وور

،خه وشي ورکوي چې  ده په هغه لوى نامه سره سو ل وککه په دغه نوم سره سو ل ور
یې او که غوتنه ترې وشي قبلوي یې

 

  یتفعال
زده کوونکي دې د قرآن کريم ينـې هغـه آيتونـه ذکـر کـي چـې د اهللا تعـالى اسـماء         

  )نومونه( پکې ذکر شوي دي.
  

 حکم وود اهللا تعالى د اسما
د اهللا تعالى په ولو هغو نومونو چې په قرآن کريم او يا د نبي کريم صلى اهللا عليـه وسـلم   

  دي. فرضراول  ايمان ،په مبارکو صحيحو احاديثو کې راغلي دي
 د اهللا تعالی د اسماوو او صفاتو په هکله د اهل سنت او جماعت تگالره 

 په دې هکله دوه مطلبونه د بیان و دي: 
ـ اهل سنت والجماعت ول هغه اسماء او صفات چې اهللا تعالی ان ته ثابت کي یـا پیغمبـر   ۱

تمثیل  تحریف، هی ول تعطیل، گي،اهللا تعالی ته ثابت  ورباندې ستایلی،صلى اهللا عليه وسلم 
 معناوې ېـې بـل لـور تـه نـه اوي،      معطل او بې معنا ېې نه گي، کوي، یعنېنه او تکییف پکې 

   بیانوي او له رنگوالي خه ېې خبرې نه کوي.نه مثالونه ورته 
ِْْلهِِِلَْيسَِ� اهللا تعالی فرمایي: ِم ََِمي َُِِوُهوََِِشْي ٌَِِْ    [٣٣: الشورى]ِ�اْلَ ِ يرُِِال

د دې آیـت پـه   د هغه په ېر هی شی نشـته او هغـه اورېـدونکی او لیـدونکی دی.      :ژباه
   دی. یشو ل او تحریف نفيمه برخه کې ېې تعطیيلوم برخه کې تمثیل او تکییف او په دو

 

                                                 
 .في مسنده رواه احمد - ١
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و  اوو او صــفاتو پــه هکلــه د اهــل ســنتزده کــوونکي دې د اهللا تعــالی د اســم فعالیــت:
  ن کي او له پورتني آیت خه دې د استدالل طریقه ذکر کي.الره بیاگجماعت تال
په دې توگه چې ول له قرآن او حدیثو خـه اخیسـتل    ـ د اهللا تعالی اسماء توقیفي دي،٢

 البتـه د اهللا تعـالی د   چې اهللا تعـالی تـه لـه انـه نـوم کیـدي،       وک نشي کوالی، شوي،
لکـه رب تـه چـې پـه      هې لپاره روا بولي،د خلکو د پو یې اسماوو ژباه نورو ژبو ته علما

  ویل کېي. وندکې خدا دريپتو کې تن او په 
ُقْ ِِإنََمَِِحَرَمِ�: فرمايليکه اهللا تعالی په عقل سره اهللا تعالى ته نوم نشي اېودل کېداى نو 

َهييَِِوَمييَِِ طَييَنَِواِإلثْييَمَِواْل َيْغييَيِِ َغْييي ِرِاْلَ ييِاَِوَنْنُِلْشييِرُْواِ ِِللَييِهَِمييِِلَييْمِيُينَيييِ ْلِ ِييِهِرَ ِييَيِاْلَتييَواِحَشَِمييَِِ َهييَرِِمنيْ
َْْلُمونَِ ِ[١١]األعراف: ِ�ُسْلطَِنًَِِوَنْنِلَيُقوُلواَِعَلىِالَلِهَِمِِالِلَي

پـه ناحقـه    ،زما رب خو کاره او پ بې حيا کارونه حرام کي، گناه ورته ووايه: :ژباه
ک و گئ چې د هغه په هکله يې ه سند نه دى را دا چې له اهللا سره هغه ه شري تېرى،

  .ئتاسې پرې نه پوهی نازل کى او دا چې په اهللا پورې داسې ه ووايئ چې
پېژندلو کې مرسـته  په  >انو سره د اهللا گدله بن ان پوهولاو صفاتو  وواسما پر >د اهللا 

  ل کېي.ه د مينې او تقوا د زيات والي المسر >ه له اهللا گکوي، او همدارن
 

 

 
 

 

  د اسماوو او صفاتو تعريف بيان کئ. .١
 د اهللا تعالى اسماء په و وله دي؟  .٢
 او صفاتو تر من توپير شته؟  اسماوود اهللا تعالى د آیا  .٣
  د اثبات داليل بيان کئ. اسماوود اهللا تعالى د  .٤
  حکم بيان کئ. اسماوود اهللا تعالى د  .٥
  جماعت تگالره بيان کئ.و ال هل سنتلى د اسماوو په هکله د اد اهللا تعا .٦
 
 

 وزده کوونکي دې په خپلو کتابچو کې د قرآن کريم ينې هغه آيتونه وليکي چې په هغ
  کې د اهللا تعالى نومونه ذکر شوي دي.

 ３پو＊تن
 

 دنده ９کورن
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 شپم لوست
 

 ی３د اهلل تعالى د اسماوو شم５ر او د 請فتونو ډولونه 
 

فاتو د تعريف او د اثبات د داليلو پـه اه  او ص اسماووپه تېر لوست کې مو د اهللا تعالى د 
د شمېر او صفاتو د ولونو پـه اه   اسماووپدې لوست کې د اهللا تعالى د  .يو ه زده کل

  معلومات ترالسه کوو.
 

 د اهللا تعالی د اسماوو شمېر 
 ده:  د اهللا تعالی د اسماوو یادونه په قرآن کریم او نبوي حدیثوکې شوې

ُهَوِالَلُهِاَلِذيَِالِِإَلَهِِإَالُِهَوَِعِِلُمِاْلَغْيِ َِوالَشَهَِدِةُِهَوِالَرْحَمُنِ� تعالی فرمایي:اهللا  قرآن کريم: -
ِ ِاْلَبَ ِرCُِِالَرِحيُم َْ ِيُ  ِاْل ِاْلُمَهْيِمُن ِاْلُمْؤِمُن َََالُم ِال ِاْلُقدُّوُس ِاْلَمِلُج ُِهَو ِِإَال ِِإَلَه َِال ِاَلِذي ِالَلُه ُِهَو
ِ ُحِلَهCُِِ ِيُرُِسْ َ َِنِالَلِهَِعَمُِِيْشِرُْوَنِاْلُمَ كَِ ََ َنىُِي َْ ُهَوِالَلُهِاْلَخِِلُاِاْلَ ِِرُئِاْلُمَ ِوُرَِلُهِاْألَْسَمُِ ِاْلُ 

َْ ِيُ ِاْلَ ِكيمُِ َََمَِواِتَِواْألَْرِاَِوُهَوِاْل ِِ[٢٤ - ٢٢]احلشر: ِ�Cَِمِِِفيِال
په په او په کاره هر  رته بل هې معبود برحق نشته،اهللا هغه ذات دى چې له هغه پ :ژباه

هغه پرته  اهللا هغه ذات دى چې له همغه رحمن او رحيم دى. ،دی ه باندې پوهېدونکى
امان  ېر مقدس، له ولو عيبونو خه سالم،هغه باچا دى،  کوم معبود برحق نشته،

ذوونکى او د لوي په زوره د خپل حکم ناف په ولو برالسى. ساتونکى، ورکوونکى،
ورسره  چې خلک يې انو خهکیپاک دى اهللا له هغه شر ،لويي کوونکى ،تن
د هغه نافذوونکی او د هغه اهللا هغه ذات دى چې د هستونې پالن جووونکى  کوي،شری

د هغه ېر غوره نومونه دي هر ه چې په آسمانونو او  ،ىسره سم صورت جووونکی د
   سره ستاينه کوي او هغه برالسى او حکمت واال دى.د هغه په پاک ،مکه کې دي

 

  کئ.و آیتونو کې د اهللا تعالی ذکر شوي نومونه په خپلو کتابچو کې ولییپه پورتنفعالیت: 
 

ِ:قيِلِوسيلمِعلييهِا ِللىِالن يِننِهريرة يِنعنِ په حدیث شریف کې راغلي: حديث شريف:
  (١)(البنحِدَ ِنح ِهِِمنِ-واحداًِِإالِمِئح-ِاسمًِِِولَْينِلَْحِ ِإن)

                                                 
 شمېره حدیث. ۲۶۷۷شمېره حدیث، مسلم:  ۲۵۸۵متفق علیه، بخاري:  ١
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ېـې   )حفـظ  نومونه دي، ـ یو کم سل ـ چا چې وشمارل   "نوي هنه" (۹۹یقینا د اهللا تعالی ): ژباه
   جنت ته به ننوزي. کل(

 کـې منحصـر دي،   "نـه نـوي  "چې د اهللا تعالی اسـماء پـه    حدیث معنی دا نده يد ذکر شو
 دي. رېبلکې د اهللا تعالی اسماء له دې پرته نور هم  

ِقَِلََِِمِ» :یخه روایت کU له رسول اهللاW په حدیث شریف کې عبد اهللا بن مسعود
ِِفيََِِمِاٍِِ َِيِدكَِِنَِِلَيِ يَِنَمِ جََِِواْ نَُِِعْ ِدكََِِواْ نَُِِعْ ُدكَِِِإِنيِالَلُهمََِِوَحَ نٌَِِهمٌَِِّنَلِ َهُِِِإَذاَِقطَُِِّعْ دٌِ

ََجَِِ ِهَِِِسَمْيتََِِلجَُِِهوَِِاْسمٍِِِ ُك ُِِِلجََِنْسيََِِقَضُِؤكَِِِفيََِِعْدلٌُِِحْكُمجَِ َِنوَِِِْْ ِِ جَِِِفيِنَنْيَ ْلَ هَُِِنوِِْنَيْت
ْلِقجَِِِمنَِِْنَحًداَِعَلْمَ هُِ َْ ََِِننِِِْعْنَدكَِِاْلَغْي ِِِِعْلمِِِِفيِ ِهِِِاْسَ ْيثَيْرتََِِنوََِِْ َِونُورَِِقَيْلِ يِرَ ِي َِِاْلُقْرآنََِِلْب
ِِ(١)ِ«فَيَرًحُِِحْ نِهَِِِمَكِنََِِونَْ َدَلهَُِِهَمهَُِِوَو ََِِع َِِالَلهَُِِنْذَه َِِِإَالَِِهِميَِهِبََِوذَُِِحْ ِنيَِوِوَال ََِِلْدِري
مگـر   وایـي دا کلمات نه  وي چې خواشینتوب یا غم ورته رسیدلی هیکله یو بنده :ژباه

نـده  اهللا زه ستا ب ېخفگان او غم ېې اهللا تعالی لرې کوي او پر ای ېې خوي ورکوي: ا
زما په هکلـه سـتا حکـم     ،ىزما تندی ستا په الس کې د او ستا د بنده او مینې زوی یم،

زه له تا خه ستا په هر هغه نامه سو ل کوم چې ان دې پرې  نافذ اوقضا دې عادالنه ده،
یـا   یا دې خپل کوم مخلوق تـه ورـودلی،   یا دې په خپل کتاب کې نازل کی، نومولی،

چې تـه دا قـرآن زمـا د زه     له ان سره په علم غیب کې ساتلې، دې د هغه پوهه یوازې
  وگروې.له منه وونکی  سپرلی، د سینې را، د خواشینتوب لرې کوونکی او د خفگان

)او یا دې د هغه پوهه یوازې له ان سره په  فرمايي: Uنو له دې وینا خه چې رسول اهللا
نور نومونه هم لري چې له ده پرتـه بـل    رگندیي چې اهللا تعالی علم غیب کې ساتلې(،

  وک ورباندې نه پوهېي.
  ېگاو صفاتو د ایمان  اسماوود اهللا تعالی په 

د اهللا تعالی پـه هکلـه    هغه وک چې د اهللا تعالی اسماء او صفات وپېژني، ـ د اهللا تعالی پېژندنه،۱
  وحید عقیده ېې پیاوې کېي.او د ت په اهللا تعالی باندې ېې ایمان پخېي ېې معرفت زیاتېي،

اهللا تعالی  ه.په ذکر کې له غوره ولونو خه د ـ په اسماء حسنی سره د اهللا تعالی ستاینه،۲
ُُْرواِآَمُنواِاَلِذينَِِنَييَُّهِِيَِ� فرمایي: ًراِالَلهَِِاْذ ْْ ِْيًراِِذ په ئ مؤمنانو! اهللا یاد ک ېا [۱۴ ]االحرزا::ِ�َْ

  کثرت سره.
                                                 

 مخ ۳۴۱وک  ۷د احمد مسند  ١
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َِوِللَيهِِ� اهللا تعـالی فرمـایي:   الی خه د ده د اسماوو په وسـیله غوـتنه او دعـا کـول،    ـ له اهللا تع۳
َنىِاْألَْسَمِ ُِ َْ   .ئاو اهللا تعالی لره غوره نومونه دي نو په هغو سره ېې راوبل �ِ َهِِفَِْدُعوهُِِاْلُ 

  ـ د دنیا او آخرت نېکمرغي.۴
  د اهللا تعالى د صفتونو ولونه

 فعلي صفتونه -۲ذاتي صفتونه  -۱ نه په دوه وله دي:د اهللا تعالى صفتو
 هغو صفتونو ته ويل کېي چې اهللا تعالى يې پـه ضـد نـه موصـوفېي،     ذاتي صفتونه -۱ 

 جـال دغه صفتونه د اهللا تعالى له ذات سره الزمي دي او هېکله له اهللا تعـالى خـه نـه    
حيـات او کـالم    علـم،  ر،بصـ  سـمع،  ارادې، د اهللا تعالى ذاتي صفتونه له قـدرت،  کېي.

  خه عبارت دي.
 :لکه هغو صفتونو ته ويل کېي چې اهللا تعالى يې په ضد موصوفېي، فعلي صفتونه: -۲ 

  رحمت چې ضد يې غضب دى.
تخليـق   د اهللا تعالى فعلي صفتونه ېر زيات دي خو مو دلته د بېلگې په ول يو و ذکر کوو:

  اعزاز )عزت ورکول( او داسې نور. )ژوندي کول(، احياء ترزيق )رزق ورکول(، )پيداکول(،
 

  تر من توپير بيان کي. زده کوونکي دې د ذاتي او فعلي صفتونو :فعالیت
 

 
 
 
 ؟يومره د او احصاء يې د جنت وعده شوې ده شمېر ء چې پهاسماد اهللا تعالى  .١
  .په هکله د قرآن کريم و مبارک آيتونه ذکر کئ اسماوود اهللا تعالى د  .٢
  يو مبارک حديث ذکر کئ.U ه د نبي کريملپه هک اسماوود اهللا تعالى د  .٣
  او صفاتو باندې د ايمان گې بيان کئ. اسماوود اهللا تعالى په  .٤
 د اهللا تعالى صفات په و وله دي؟  .٥
  د اهللا تعالى فعلي صفات تعريف کئ. .٦
  د اهللا تعالى د فعلي صفاتو يو و مثالونه بيان کئ. .٧
 

 

کوونکي دې د اهللا تعالى د اسمونو او صفتونو په اه يوه مقاله وليکي چې له لسو کرـو کمـه    زده
   نه وي.

 پو＊تن３
 

 دنده ９کورن
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 اووم لوست
 ( ١د اهلل تعالى ذاتي 請فتونه )

 قدرت او اراده 
 خه دي؟ قدرت او اراده د اهللا تعالى له کومو صفتونو -
 شي؟ اهللا تعالى د قدرت او ارادې په ضد سره موصوف کېداى آیا - 

  د قدرت تعريف
قدرت له هغه صفت خه عبارت دى چې له امله يې يـو ـوک تـوانېي چـې د خپلـې      

 (١). ارادې سره موافق کوم کار تر سره کي او يا يې پرېدي
اهللا تعالى په هر ه بانـدې پـه خپـل ازلـي او قـديمي       قدرت د اهللا تعالى ذاتي صفت دى،

د ده لپاره نوى قدرت نه پيدا کېي او په  .دىقادر  ،قدرت سره چې د ده ازلي صفت دى
  ضد سره يې چې عجز دى نه موصوفېي.

  د قدرت د اثبات دالئل
[٣٠٩ ]البقرة:ِ�ِإَنِالَلَهَِعَلىُِِْ َِشْيٍ َِقِديرٌِ� اهللا تعالى په قرآن کريم کې فرمايي:

  يقيناً اهللا تعالى په هر ه قادر دى. ژباه:
َََمَِواِتَِوَالِ� ې اهللا تعالى فرمايي:په يو بل مبارک آيت ک ِمْنَِشْيٍ ِِفيِال ِْْبَ هُِ لِيُي َِنِالَلهُِ َوَمَِِْ

َِنَِعِليًمَِِقِديًرا [٤٤ ]فاطر:ِ�ِفيِاْألَْرِاِِإنَُهَِْ
هغه  ،نه په آسمانونو او نه په مکه کې هې شى د اهللا تعالى بېوسې کوونکى ندى، ژباه:

  په هر ه باندې قدرت لري. په هر ه باندې پوهېي او
 قدرت ايمان  پهد اهللا تعالى 

 دي. فرضصفت باندې ايمان راول  رد اهللا تعالى د قدرت پ
  
 

  زده کوونکي دې د اهللا تعالى د قدرت د صفت په اه يو له بل سره مباحثه وکي. فعاليت: 
 

  د ارادې تعريف - ۲
و وروسته د هغه کار د کولو او يا پرېـودلو  کول غور او فکرد يو کار په پايلو کې له ه 

  ( ٢) اراده ويل کېي. د لغت له مخې قوي عزم او قصد ته

                                                 
�  (٢٢١/  ١) -التعريفات  - ١
 (٣٥/  ١) - اللغويةالفروق  - ٢
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هې شى د اهللا تعالى له ارادې پرته نه شي پيدا  اراده او مشيت د اهللا تعالى ذاتي صفت دى،
 نقصان او کهگه وي  شر، او کهخير وي  بلکې هر شى کوچنى وي او که لوى، کېداى،

 شيېر واه  که ول مخلوقات يو سره پيدا کېي، ېداسې نور ول د اهللا تعالى په اراداو 
پرتـه د اهللا تعـالى لـه ارادې خـه حرکـت نشـي        ،ته د حرکت ورکولو لپاره را ول شـي 

 ورکوالى او اهللا تعالى د دې صفت په ضد سره نه موصوفېي. 
  د ارادې د اثبات داليل
ٌَِْلِِلَمِِيُرِيدُِ� کې فرمايي:اهللا تعالى په قرآن کريم  [٣٦ ]الربوج:ِ�فَي

  اهللا تعالى ه سرته رسوونکى د هغه ه دى چې اراده يې وکي. :ژباه
يرَِ� په بل مبارک آيت کې اهللا تعالى فرمايي: َْ ُْ َرَِوَالِيُرِيُدِِ ُكيُمِاْل َْ  ]البقررة:ِ�يُرِيُدِالَلُهِِ ُكُمِاْلُي

٣٨٥]ِ
  ته د آسان اراده لري او په تاسې باندې د سخت اراده نه لري.اهللا تعالى تاسې  :ژباه

ْنِفَيَيُكيونُِ� په يو بل مبارک آيت کې اهللا تعالى فرمايي: ِ�ِإنََمَِِنْمُرُهِِإَذاَِنرَاَدَِشْيًئَِِنْنِيَيُقوَلَِلُهُِْ
  [٨٢]يس: 

 (همدومره دىد هغه کار )نو  چې کله د يو شي اراده کوي، بېشکه د اهللا تعالی امر :باهژ
  چې ورته حکم وکي چې شه او هغه کېي.

 عقلي دليل 
 نو بيا خو به د بل چـا تـر امـر النـدې واى،     که چېرې اهللا تعالى د خپلې ارادې خاوند نه واى،

او د بل چا تر امر الندې والى د اهللا تعالى په حق کې نقص دى او نقص د اهللا تعالى پـه حـق   
نـو بيـا پـه قـدرت      ،ې اهللا تعالى د بل چا تر امر الندې شـي همدارنگه که چېر کې باطل دى،

که قدرت تر هغه شي پورې تعلق نيسـي کـوم پـورې چـې اراده تعلـق       سره نه موصوفېي،
   نو ثابته شوه چې اهللا تعالى مريد دى او اراده د اهللا تعالى ازلي صفت دى. نيسي،

  د اهللا تعالى د ارادې په صفت د ايمان حکم
  دي. فرض رادې په صفت باندې ايمان راولاى د د اهللا تعال

  د ارادې ولونه
  اراده په دوه وله وېشلې ده: ووجماعت علماالد اهل سنت و 

:اراده. نيیکوتقدري او  لوم  
  امري او شرعي اراده. :هدويم

نو هـر هغـه    ،ته شاملېي مخلوقاتو ولو مرادفه ده، سرهدا اراده د مشيئت  ني اراده:یکوت .١
دا اراده د اهللا تعـالى پـدې قـول     ول د اهللا تعالى په اراده پيدا کېـي.  ،ه چې من ته راي
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ْسيَالِمَِوَميْنِيُيرِْدَِنْنُِيِضيَلهُِ� سره ثابته شوې ده چې فرمايي: َفَميْنِيُيرِِدِاللَيُهَِنْنِيَيْهِديَيُهَِيْشيَرْحَِليْدرَُهِِلْإلِ
يَنَِ َْْ َِلْدرَُهَِضيِيًقَِِحَرًوَِِْ َمِ َِِيْب ََ َُْدِِفيِال    [١٢٥ ]األنعام:ِ�َمَِِيَ 

د هغه سينه د اسالم لپاره پرانېزي او چـا   ،د الروونې اراده وکي تعالی چا ته چې اهللا :ژباه
تنگـوي او داسـې فشـار پـرې      هد هغـه سـين   ،ته چې په گمراه کې د غورولو اراده وکي

ي نو( داسـې ورتـه معلـومېي تـه بـه      راولي چې )نگه د اسالم تصور په ذهن کې را گرو
 ته په سخت سره خېژي.وايې د آسمان لوري 

َُْ َِمِِيُرِيدُِ� همدارنگه اهللا تعالى فرمايي:    [٢٥١]البقرة: ِ�َوَلِكَنِالَلَهِيَيْت

  هغه کوي. يخو اهللا تعالى چې ه غواِ :ژباه
يُرِيُدِ� اهللا تعالى فرمايي: ،هد هدې ارادې سره محبت او رضا الزمه ل ديني او شرعي اراده: .٢

رَِ َْ ُْ َرَِوَالِيُرِيُدِِ ُكُمِاْل َْ  [٣٨٥: ]البقرةِ�الَلُهِِ ُكُمِاْلُي
  سختي راوستل نه غواي. اهللا تعالى پر تاسې آسانتيا راوستل غواي، :ژباه 

َْيَ َِعلَيْيُكْمِِميْنَِحيَرٍجِوَِ� همدارنگه اهللا تعالى فرمايي: َْْم َيُهَِميِِيُرِييُدِاللَيُهِلَِيْب َلِكيْنِيُرِييُدِلُِيَطِهيَرُْْمَِولِيُيِ َمِِن
ََْلُكْمَِلْشُكُرونَِ ِِِ[٦ ]املائدة:ِ�َعَلْيُكْمَِل

هغه خو غواي چـې تاسـې پـاک او     اهللا تعالى نه غواي چې ژوند درباندې تنگ کي، :ژباه
   ايي چې تاسې شکر ويستونکي شئ. سوتره کي او خپل نعمت پر تاسې پوره کي،

 

  زده کوونکي دې د ارادې د ولونو په هکله يو له بل سره مباحثه وکي. :فعالیت
  
  
 قدرت ه ته ويل کېي؟  -١
  د اهللا تعالى د قدرت د اثبات داليل ذکر کئ. -٢
 د اهللا تعالى د قدرت په صفت د ايمان حکم ه دى؟  -٣
 اراده ه ته ويل کېي؟  -٤
  ئ.د اهللا تعالى د ارادې د اثبات داليل ذکر ک -٥
  د اهللا تعالى د ارادې په صفت د ايمان حکم بيان کئ. -٦
 د اهللا تعالى اراده په و وله ده؟ بيان يې کئ.  -٧
  
زده کوونکي دې د دوو صفتونو )قدرت او ارادې( په اه یوه مقاله ولیکي چې له شـپو   

 کرو کمه نه وي.

 پو＊تن３
 

 دنده ９کورن
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 اتم لوست
 ( ٢د اهلل تعالى ذاتي 請فتونه )

 و حياتعلم ا بصر، سمع،
 علم او حيات د اهللا تعالى صفتونه دي؟ بصر، آيا تاسو پوهېئ چې سمع، -
 علم او حيات د اهللا تعالى له کومو صفتونو خه دي؟ بصر، سمع، -
 اهللا تعالى د نوموو صفتونو په ضد سره موصوفېي؟ آیا -

 سمع
  د سمع تعريف

خو  پرې اورېدل کېي، چې آوازونه یسمع په عربي ژبه کې د هغه قوت خه عبارت د
خه د اهللا تعالى هغه ذاتي صفت مراد دى چې اهللا تعالى خپل ـان تـه پـه     ېدلته له سمع

و. ىقرآن کريم کې ثابت کيې په کيفيت نه پوهې او مو  
سـره چـې    ېازلي سمع ېپه خپل ،ول آوازونهاهللا تعالى  سمع د اهللا تعالى ذاتي صفت دى،

ېر خفي شى هم د اهللا تعالى  مو يې په کيفيت نه پوهېو،دده ازلي صفت دى اوري خو 
اهللا تعالى د دې صفت په ضد سره چې کووالى  )اورېدلو( خه نه شي پېدالى، ېله سمع

  .دى نه موصوفيي
 بصر 

 د بصر تعريف
خه عبارت دى چې په سترگو کې وجود لري او په هغې سره هغه قوت بصر د ليدلو له  

  .تيارې او داسې نور ليدل کېي روناي، رنگونه، شکلونه،
خو دلته له بصر خه د اهللا تعالى هغه ذاتي صفت مراد دى چې اهللا تعالى په قـرآن کـريم   

  کې د خپل ان لپاره ثابت کى او مو يې په کيفيت نه پوهېو.
 اهللا تعالى په خپل ازلي او قـديمي بصـر سـره چـې د ده     بصر د اهللا تعالى ذاتي صفت دى،

د اهللا تعالى  ويني خو مو يې په کيفيت نه پوهېو، ونهگول شکلونه او رن ازلي صفت دى
له بصر )ليدلو( خه ېر کوچنى شى هم نشي پېدالى او د دې صفت په ضد سـره چـې   

  وندوالى دى نه موصوفېي.
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  د سمع او بصر د اثبات داليل
ِ [٧٥ ]احلج:ِ�َسِميٌ َِ ِ يرٌِِِإَنِالَلهَِ� اهللا تعالى په قرآن کريم کې فرمايي:

  يقيناً اهللا تعالى اورېدونکى او لېدونکى دى. :ژباه
ــايي:       ــې فرم ــت ک ــل آي ــو ب ــه ي ــالى پ ــه اهللا تع ييِميُ ِ� همدارنگ ََ ِْْلييِهَِشييْيٌ َِوُهييَوِال ِم لَييْيَسَِْ

  [١١]الشورى: �اْلَ ِ يرُِ
  «لېدونکى دى. نشته او هغه اورېدونکى او د کايناتو هې شى هغه ته ورته» :ژباه
  علم:

  د علم تعريف
  ت سره مطابقت ولري.یته ويل کېي چې له واقع ېهوپعلم هغې 

اهللا تعالى په ولو موجوداتو بانـدې عـالم دى او د ده لـه     علم د اهللا تعالى ذاتي صفت دى،
بلکې اهللا تعالى پـه ـکاره او پـو ولـو شـيانو       علم خه ېر واه شيان هم نشي پېدالى،

او د دې صفت پـه ضـد    ندې په خپل علم چې د ده ازلي او قديمي صفت دى عالم دىبا
  سره چې جهل دى نه موصوفېي.

 
  د علم د اثبات داليل

 :ژباه [٢١ ]لقمران:�ِإَنِالَلَهَِعِليٌمِِ َذاِتِال ُّيُدورِِ� اهللا تعالى په قرآن کريم کې فرمايلي دي:
يـت کـې اهللا تعـالى فرمـايي:     آپه يـو بـل    نو پوهېي.په باوري ول اهللا د سينو په پو رازو

ُقُطِِمْنَِوَرقَِ� َْ َلُمَِمِِِفيِاْل َيِرَِواْلَ ْ ِرَِوَمَِِل ْْ َلُمَهِِِإَالُِهَوَِويَي ْْ َمَتِِلُحِاْلَغْيِ َِالِيَي َلُمَهَِِوَالَِوِعْنَدهُِ ْْ ٍحِِإَالِيَي
َِْ ٍِبُِمِ ينٍَِحَ ٍحِِفيِ ُُلَمِِتِاْألَْرِاَِوَالَِرْطٍ َِوَالِيَِ ِِ  [٥٩ ]األنعام: �ٍسِِإَالِِفيِ

په  له هماغه سره د غيبو کليگانې دي چې له هغه نه پرته بل وک پرې نه پوهېي، :ژباه
دی، لـه ونـې خـه کومـه     وچه او لمده کې چې هـر ـه دي لـه ولـو خـه هغـه خبـر        

 پـردو کـې   د مکـې پـه ترمـ    رالوېدونکې پاه داسې نشته چې هغه پرې عالم نـه وي. 
وچ او المده ول په يو روانه کتاب  ،ويکومه دانه داسې نشته چې هغه ورخه باخبر نه 

  کې ليکل شويدي.
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  حيات
  د حيات تعريف
اهللا تعالى په خپـل ازلـي    حيات د اهللا تعالى ازلي او ذاتي صفت دى،دی او  حيات د مرگ ضد

   مرگ دى نه موصوفېي.حى )ژوندى( دى او د دې صفت په ضد سره چې  حيات سره
 د حيات د اثبات داليل 

ِاْلَقيُّيومُِ�تعالى په قرآن کـريم کـې فرمـايلي دي:   اهللا  ِ[٢٥٥]البقررة: ِ�اللَيُهَِالِِإلَيَهِِإَالُِهيَوِاْلَ ييُّ
هغـه اهللا چـې ژونـدى او د کـارونو      له اهللا پرته بل هېوک د عبادت و نشـته،  اهللا، :ژباه

  تنظيموونکى دى.
َِالِِإلَيَهِِإَالُِهيَوِفَيِْدُعوُهُِمْخِلِ ييَنِلَيُهِ� اهللا تعالى په يو بل آيت کې فرمايي:همدارنگه  ُهَوِاْلَ ييُّ

ِِ[٦٥]غافر: ِ�الِدينَِ
د  او تاسـې همغـه وبـولئ    له هغه پرته هې معبود نشته، همغه تل تر تله ژوندى دى، :ژباه

  .ئگرواو یوازې و هغه لپاره خپل دين خالص
  فتونو حکمد پورتنيو ص

  ل واجب دي.لر علم او حيات په صفتونو باندې ايمان بصر، د اهللا تعالى د سمع،
 

   په له اييزه توگه مباحثه وکي. هکله په ذاتي صفتونوزده کوونکي دې د اهللا تعالى د  فعالیت:
 

 
 
 
  بصر، علم او حيات تعريف کئ. سمع، .١
  کئ.علم او حيات د اثبات داليل ذکر  بصر، د سمع، .٢
  علم او حيات د صفتونو حکم بيان کئ. بصر، د سمع، .٣
 علم او حيات د اهللا تعالى له کومو صفتونو خه دي؟  بصر، سمع، .٤
 وف کېداى شي؟صاهللا تعالى د نوموو صفتونو په ضد سره موآیا  .٥
 
 

زده کوونکي دې د دغو لورو صفتونو په اه چې په لوست کې ولوستل شول یوه مقاله 
 له لسو کرو کمه نه وي.  ولیکي چې

 

 پو＊تن３
 

 دنده ９کورن
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 نهم لوست
 کالم د اهلل تعالى 請فت دى

- چې کالم د اهللا تعالى صفت دى؟  ئآيا تاسو پوهې 
 خه دى؟ کالم د اهللا تعالى له کومو صفتونو -
 اهللا تعالى د کالم په ضد سره موصوفېي؟ آیا -

  د دې پوتنو وابونه به په الندې لوست کې ولولو.
  د کالم تعريف

ته ويل کېي چې له حروفو او صوت خه مرکب شـوى   هکالم په عربي ژبه کې هغه 
پـه   خو دلته له کالم خه د اهللا تعـالى ذاتـي صـفت مـراد دى چـې هغـه قـديم دى،        وي،

  ورته ويل کېي.هم او نفسي کالم  رنگوالي باندې ېې مون نه پوهېو
 

  د تعريف شرح 
نـه   چې گونگوالى دى اهللا تعالیپه ضد سره يې  ،قائم دىپه ذات پورې د اهللا تعالی کالم 

  موصوفېي.
 

 د کالم د اثبات داليل 
َلَمِالَلُهُِموَسىَِلْكِليًمِ�اهللا تعالى په قرآن کريم کې فرمايي:   [٣٦٤]النساء: ِ�َوَْ

  ( سره اهللا تعالى په انگي ول خبرې وکې.Xاو له موسى ) :ژباه 
يَِنِلَِ َشيٍرَِنْنُِيَكِلَميُهِاللَيُهِِإَالِ�ارک آيت کـې اهللا تعـالى فرمـايي:   همدارنگه په يو بل مب َوَميَِِْ

[٥٣]الشررورى: ِ�َوْحيًيَِِنْوِِمييْنَِورَاِ ِِحَبييٍِبَِنْوِيُيْرِسييَ َِرُسييوًالِفَييُييوِحَيِ ِِرْذنِييِهَِميَِِيَشييُِ ِِإنَييُهَِعِليييٌَِّحِكيييمٌِ
يـا   پرته له دې چې وحې بـه وي،  غېي،و او هې انسان ته دا نشته چې اهللا ورسره :ژباه

لېي او هغه د ده په حکم سره ـه چـې غـواي وحـې     يا کوم رسول و له پردې ها خوا،
 حکمت واال دى.او لو  > يقيناً هغه کي،

  
 

 د کالم په صفت د ايمان حکم 
  دي. فرضصفت باندې ايمان راول او باور کول  رد اهللا تعالى د کالم پ
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 د اهللا تعالى کالم دىقرآن کريم 
اهللا تعالى د خپلـو بنـدگانو د الرـوونې لپـاره رالېلـى       قرآن کريم د اهللا تعالى کالم دى،

دې کتاب خه وروسـته  ه وروستنى کتاب دى ل نوقرآن کريم د ولو آسماني کتابو دى،
  به د قيامت تر ورې پورې بل کتاب نه نازلېي.

  د قرآن کريم تعريف
لکـه رنگـه    د يو اى کولو او تالوت په معنـى دى.  مخې د مصدر کلمه ده،د لغت له  قرآن

َُْهِوقَيُرآنَهُِ�چې اهللا تعالى فرمايي: َنَِِوْم  [٣٨ -٣٧- :] القيامرة �فَيِرَذاِقَيَرْننَيُِهِفَيِلَِ ْ ِقُيْرآنَيهCُِِإَنَِعَلييْ
هغـه مـو    نو کله چـې  بې شکه د هغه جمع کول او پر تا لوستل يې زمو پر ذمه دي، :ژباه

   ولوست، بيا يې ته ورپسې لوله.
قرآن کريم د اهللا تعالى کالم دى، پر حضرت محمد صلى اهللا عليه وسلم  په اصطالح کې:

کومې له ، پرته مو ته په تواتر باندې په عربي ژبه نازل شوى، په صحيفو کې ليکل شوى،
 ونه لري.يو سل او وارلس سورت، دیتالوت يې عبادت  شبهې را نقل شوى دى،

 

  ن کريم باندې د ايمان حکمآپه قر
 رد ده پـ  ،دي چې قرآن کريم د اهللا تعالى کـالم دى  فرضپدې باندې يقين او باور کول 

که وک د قرآن ) د اهللا تعالى د کالم( له قديم والي خـه منکـر    ذات پورې قايم دى،
  شي کافر کېي.

 

 ن کريم نومونهآد قر
  ياد شوى دى چې ينې يې په الندې ول بيانېي:قرآن کريم په ېرو نومونو 

د رمضان میاشـت   [۴۸۶ ]البقررة:�اْلُقيْرآنُِِِفيهِِِنُْنِ لَِِاَلِذيَِرَمَضِنََِِشْهرُِ�:اهللا تعالی فرمایي قرآن:
  .دی هغه چې قرآن پکې نازل کی شوی

  [٣ :]البقرة �ُِمَ ِقينَِِللُِِْهًدىِِفيهِِِرَْي َِِالَِِالِكَ ِبَُِِذِلجَِِ� اهللا تعالى فرمايي: الکتاب:

)چې د اهللا له لوري نازل شوی  کتاب )هې( شک پکې نشته غه )د لوی شان واال(د :ژباه
  (د متقيانو لپاره الروونه ده. ،دی

  [٣ :]يونسِ�ِالَ ِكيمِِِالِكَ ِبِِِآيَِتُِِلِْلجَِِ� اهللا تعالى فرمايي: الحکيم:

  يتونه دي.دا له حکمتونو خه د يو ک کتاب آ :ژباه
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  [٣٧٤ :النساء]ِ�ِمُِّ ينًِِنُوراًِِِإلَْيُكمَِِْونَنَ ْلَنِ� اهللا تعالى فرمايي: نور:

  او تاسو ته مو رگنده را نازله کې )چې قرآن دى(. :ژباه
َْيَِلِمينَِِلَِيُكيونََِِعْ يِدهَِِِعلَيىِالُتْرقَِنَِِنَيَ لَِِاَلِذيِلَيَ َِركَِ� اهللا تعالى فرمايي: الفرقان:  الفرقران]ِ�نَيِذيراًِِِلْل

ِِآيت [ ٣
د فرقـان  يـې   سلم(خپل بنده )محمد صلی اهللا علیه وپه  هغه ذات برکتناک دى چې :ژباه

ولو خلکو لپاره د وېرې خبر ورکوونکى وي.، دې لپاره نازل ک و د تر  
َذِلجَِ� اهللا تعالى فرمايي: الروح: َنَِِوَْ ِِ[٥٢ :الشورى]ِ�َنْمرِنَِِِمنُِِْروحًِِِِإلَْيجََِِنْوَحييْ
  او په همدې توگه مو تاته هم په خپل امر سره روح راولېلو. :ژباه
  

  زده کوونکي دې د قرآن کريم نور نومونه هم ذکر کي. :فعالیت
 
 

  
  کالم تعريف کئ. .١
  د کالم د اثبات دالئل ذکر کئ. .٢
 صفت باندې د ايمان حکم بيان کئ.  رد کالم پ .٣
  قرآن کريم تعريف کئ. .٤
  ئپه هکله د اهل سنتو نظر بیان کوالي  میدق دقرآن کريم د  .٥
  قرآن کريم باندې د ايمان حکم بيان کئ. رپ .٦
  د قرآن کريم نومونه له دليلونو سره ذکر کئ. .٧

 

 
 

  مقاله وليکي.مفصله زده کوونکي دې د قرآن کريم په اه يوه 

 پو＊تن３
 

 دنده ９کورن
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 لسم لوست
 پر مالئکو ایمان

د ايمان باندې اسماوو او صفاتو  وحدانيت، هللا تعالى پر وجود،کې مو د ا په تیرو درسونو
باندې د ايمان په اه بحث  کې په مالئکو لوستپدې  په اه پوره معلومات تر السه کل،

  کوو.
 د مالئکو تعريف 

  ي.يته ويل ک استازيپه لغت کې  ،مالئکه د ملک جمع ده
غه نوراني او لطيف مخلوق دى چې د ه >د عقايدو د علم په اصطالح کې مالئکې د اهللا

  اوامرو خه سرغونه نه کوي. له >اهللا 
 

 د تعريف شرح 
و نه گپه ستر له نور خه پيدا شوې دي، مالئکې د اهللا تعالى له غوره مخلوقاتو خه دي،

په هې صـورت د اهللا تعـالى لـه اوامـرو      ناهونو خه معصومې دي،گله ولو  ليدل کېي،
 د هغه تر سره کوي، ،بلکې هر کار چې اهللا تعالى ورته وفرمايي ه کوي،خه سر غونه ن

پـه هـر ول ـکلو شـکلونو سـره انونـه متشـکل         ي،يـ نارينه يا ينه نسبت نه ورتـه ک 
له نفسي غوـتنو او شـهواتو خـه پـاکې      د اوسېدلو اى يې آسمانونه دي، کوالى شي،

  اک او خوب نه کوي. خوراک، دي،
  اثبات داليلوجود د د مالئکو د 

د مالئکو وجود او خلقت د قرآن کريم په مبارکو آيتونو او د نبـي کـريم صـلى اهللا عليـه     
  مبارکو احاديثو ثابت دى: روسلم پ

 اهللا تعالى د قرآن کريم په مختلفو آيتونو کې د مالئکو يادونه کـې ده،  قرآن کريم: .١
يمُّوَنِِإَنِالَي� :ه چـې د الـنجم سـورت کـې فرمـايي     گلکه رن ََ َرِةِلَُي َِ ِذيَنَِالِيُيْؤِمنُيوَنِ ِيِْآل

َْى ِمَيَحِاْألُنْي َْ   [٢٧ ]النجم:ِ�اْلَمَالِئَكَحَِل
   کوم کسان چې آخرت نه مني هغوى په پرتو باندې د ينه معبودانو نومونه دي. یقیناً :ژباه

يَمَِواِتَِواْألَْرِاَِوِِعيِ ِاْلَمَالِئَكيِحِِاْلَ ْميُدِلِلَيِهِفَيِِطرِِ� په يو بل مبـارک آيـت کـې اهللا تعـالى فرمـايي:      ََ ال
َِ ِيَ ِيُدِِفيِاْلَخْلِاَِمَِِيَشُِ ِِإَنِالَلَهَِعَلىُِِْ َِشْيٍ َِقدِِ    [٣ ]فاطر:ِ�يٌرُِرُسًالُِنوِليَِنْوِنَ ٍحَِمْْيَنىَِوُثَالَثَِورَُ 

 نکوواو د پيغام رسو نکىوثنا ستاينه د اهللا لپاره ده چې د آسمانونو او مکې جوو :ژباه
درې درې او لـور لــور   دوه، )داسـې پرــتې( چـې د هغــو دوه   پرـتو ــاکونکى دى. 

، ه خوه وي دخپل مخلوق په جوت کې زياتوالى راولـي گد هغه چې ن وزرونه دي،
ه اهللا تعالى د النحل سـورت پـه دويـم آيـت کـې      گهمدارن .بېشکه هغه پر هر ه قادر دی
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 >اهللا :ژبــاه [٢ ]النحررل:ِ�اْلَمَالِئَكييَحِ ِييِلرُّوِحِِمييْنَِنْمييرِِهَِعلَييىَِمييْنَِيَشييُِ ِِمييْنِِع َييِِدهِِِيُينَيييِ لُِ�فرمــايي: 
انو خه هغه گ)پرتې( د خپل امر خه په روح)د ژوند خبره( رالیي د خپلو بندماليکې 

  .چا ته چې اهللا تعالی يې وغواي
 حديث شريف .٢

شـوي دي   روایـت د مالئکو په اه زيات احاديث له نبي کريم صلى اهللا عليه وسلم خه 
َهيَِِعيْنِالَن ِيِيَِليَلىِاللَيُهَِعَلْييِهِ» چې دلته په لن ول يو حديث بيانوو: َعيْنَِعِِئَشيَحَِرِضيَيِاللَيُهَِعنيْ

  (١)«َوَسَلَمِقََِلَِمِِزَاَلِيُوِليِنيِِوْ رِيُ ِ ِِْلَبِِرَِحَ ىِ َنَيْنُتِنَنَُهَِسيُيَورِثُهُِ
له حضرت عائشې رضي اهللا تعالى عنها خه روايت دى چـې رسـول اهللا صـلى اهللا     :باهژ

اوني په هکله توصـيه کولـه تـر    گجبرائيل عليه السالم به ما ته تل د  عليه وسلم وفرمايل:
  .خه میراث وياوني گاونى به له خپل گومان پيدا شو چې يو گدې چې ما ته دا 

  حکمپه مالئکو باندې د ايمان 
د اسـالم لـه کـ     منکر يـې  باور او يقين کول فرض دي، په مالئکو باندې ايمان راول،

  .ل کېيگخه وتلی 
  مالئکې له ولو گناهونو خه معصومې دي

ه چـې اهللا  گـ د قرآن کريم زيات شمېر آيتونه د مالئکو پر عصمت داللت کوي لکـه رن 
ُْْ وَنِالَلَهَِمِِنَِ� تعالى فرمايي: َُْلوَنَِمِِيُيْؤَمُرونََِالِيَي   [٦]التحرمي: ِ�َمَرُهْمَِويَيْت

نافرمـاني نـه کـوي او هغـه ـه سـرته        کیپه هغه ه کې چې اهللا تعالی امر ورته  :ژباه
  رسوي چې امر ورته کېي.

ِ ُ وَنِالَلْيَ َِوالنَيَهَِرَِالِيَيْت ُيُرونَِ� ه په يو بل آيت کې فرمايي:گهمدارن ََ   [٢٠]األنبياء: ِ�ُي
  شپه او ور تسبیح وایي لي نه کوي. :ژباه

 د مالئکو صفتونه 
ذکر شوي دي چـې پـه لنـ     هکې د مالئکو ېر زيات صفتون نبوي سنتوپه قرآن کريم او 

 ول يې ذکر کوو: 
  مالئکې له نور خه پيدا شوې دي. .١
ي ندېدو اراده وکگخو که چېرې دوى چاته د ر و نه ليدل کېي،گمالئکې په ستر .٢

  نو ليدل يې شوني دي.
  مالئکې خپل انونه په و او کلو شکلونو سره متشکل کوالى شي. .٣

                                                 
 (١٩٨/  ١٥) -صحيح البخاري ت  - ١
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انبيـا  تـه د وحـې او داسـې نـورو ارزـتناکو کـارونو پـه سـرته رسـولو           مالئکې اهللا تعالى  .٤
   مارلې دي.گ

  کوالى شي. گاو رات گپرته له ستونزې خه د مکې او آسمان تر من ت .٥
ينې د لـورو او ينـې لـه دې خـه د زيـاتو       ينې د دريو، ينې مالئکې د دوو، .٦

  وزرونو خاوندانې دي.
  پيدا کې دي.مالئکې خه مخکې اهللا تعالى  انوانسان له .٧
خو بيا هـم لـه    ،دې چې معصومې دي او تل د اهللا تعالى عبادت کويه سره لمالئکې  .٨

  اهللا تعالى خه ېرې وېرېي.
  دې او مقربې دي.اهللا تعالى ته ېرې نمالئکې  .٩

  د خارق العادة توان خاوندانې دي.مالئکې  .١٠

  د ماليکو دندې
دوى تـه اهللا تعـالى دا    مالئکو ته اهللا تعالى ېر لوى لوى کارونه او دنـدې ورسـپارلې دي،  

د مالئکـو د دنـدو    ه سـرته ورسـوي،  گـ سپارل شوې دندې په ـه تو ورتوان ورکى چې 
 ولونه په الندې ول بيانېي: 

مکلــف کــى دى  Xهللا تعــالى پېغمبرانــو تــه د وحــې پــه رســولو بانــدې جبرائيــل ا .١
د ولو ماليکو خه غوره او د اهللا تعـالى پـه وانـدې معـزز دى چـې د       Xجبرائيل

  االمين( په نامه سره يې ياد کى دى. الروح)
هم  Xميکائيل ته د اورتونو او نباتاتو د پالنې دنده ور سپارل شوې ده. Xميکائيل .٢

کـه اهللا تعـالى د جبرائيـل پـه      اهللا تعالى په واندې لوه مرتبه او لوى مقـام لـري،   د
  کې ذکر کى دى. گن

  ته د قيامت لپاره د شپېل وهلو دنده ورسپارل شوې ده. Xاسرافيل .٣
  ( او د ده ملگرو ته د ارواحو د قبض دنده ورسپارل شوې ده.Xملک الموت )عزرائيل .٤
  د عملونو د ليکلو دنده ورسپارل شوې ده.کرام کاتبين ته د خلکو  .٥
  نکير او منکر ته په قبر کې له مو خه د پوتنو کولو دنده ورسپارل شوې ده. .٦
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 په مالئکو باندې د ايمان گې 
  د اهللا تعالى په عظمت پوهېدل. .١
 نو د اهللا ،)که مو له اهللا تعالى خه سرغونه وکو له مخلوق خه د اهللا تعالى غنا، .٢

ي او اهللا تعالى له دې ولو خه بې پروا او کوتعالى نور مخلوق شته چې د هغه عبادت 
  غني دى.

چې دا د دې المل کېي چې  نو سره د اهللا تعالى له محبت خه خبرتيا،اله مؤمن .٣
  ان د اهللا تعالى ېر اطاعت او پيروي وکي.گ بنده
د ده پـه نصـرت او مرسـته     وت خه خبرتيـا، د اهللا تعالى له قدرت او د ده د لکر له ق .٤

  کې د ثبات المل کېي.او جهاد ايمان راول چې دا په دعوت 
  

زده کوونکي دې د مالئکو د عصمت او صفتونو په اه يـو لـه بـل سـره مباحثـه       فعاليت:
  وکي.

 

 
 
 
  مالئکې تعريف کئ. .١
  مالئکې له ه شي خه پيدا شوې دي. .٢
  اه و دليلونه ذکر کئ.د مالئکو د اثبات په  .٣
  په مالئکو باندې د ايمان حکم بيان کئ. .٤
  د مالئکو صفات په لن ول ذکر کئ. .٥
  د مالئکو دندې په لن ول ذکر کئ. .٦
  ې بيان کئ.گمالئکو باندې د ايمان و  رپ .٧
 

 

 
 مقاله ولیکي چې له لسو کرو کمه نه وي. په اه یوهمالئکو دې د زده کوونکي 

 

 پو＊تن３
 

 کورن９ دنده
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 لوست ولسميو

 آسمانی کتابونه 
اهللا تعالى د خپلو بندگانو د الروونې لپاره وخت پر وخت کتابونه را لېلې دي، تـر ـو دوى   

 نيا او آخرت نېکمرغ خپلې کي. دد هغو کتابونو له الروونو سره سم خپل ژوند عيار او د 
 

 د کتاب تعريف
کتـاب   آسـماني او  .ته ويل کېـي  کتاب په لغت کې له کتابت خه اخيستل شوى او ليکنې

 د وحې له الرې يې د خلکو د هدایت او الروونې په موخـه  کالم دى چېهغه  د اهللا تعالى
آسـماني نـازل    چې خلکو ته یـې ورسـوي.   استولی ويرا رسول ته  ود خپلو رسوالنو خه ي

،  Xزبـور پـه حضـرت داود    ،  Xموسـی  شوي کتابونه عبارت دي له: تورات په حضرت
. لـه دې  نـازل شـوي دي   Uاو قرآن کريم په حضـرت محمـد    Xجيل په حضرت عيسی ان

   کتابونو پرته ينې صحيفې په ينو نورو پيغمبرانو باندې هم نازلې شوې دي.
 د تعريف شرح

له کتاب خه دلته د اهللا تعالى کالم مراد دى چې له نور او الروونو خه بـرخمن دى،  
 نازل کـى  راآسماني کتاب خپلو بندگانو د الروونې لپاره  د په هره زمانه کېاهللا تعالى 

کتاب د خپل سپېلي قانون په توگـه قبـول کـي او پيـروي يـې       آسماني هغوى دغه و
 د دنيا په ستونزمنو او ککېچنو الرو کې خپله الر ورکه نه کي. چېوکي 

 د آسماني کتابونو د اثبات داليل
په مبارکو  Uن د اثبات لپاره په قرآن کريم او د نبي کريمپه آسماني کتابونو باندې د ايما

 احاديثو کې ېر زيات داليل شته چې مو يې دلته په لن ول بيانوو: 
 

 قرآن کريم
نَيَِِوَميِِنُنْيِ َلِِإلَيىِِإ ْييَراِهيَمِ�اهللا تعالى په قـرآن کـريم کـې فرمـايي:     ُقولُيواِآَمنَيِِ ِِللَيِهَِوَميِِنُنْيِ َلِِإلَييْ

ََىَِوَمُِِنوِلَيِالَنِ يُّوَنِِميْنِرَ ِِهيْمَِالَِوِإسِْ ُْْقوَبَِواْألَْسَ ِِطَِوَمُِِنوِلَيُِموَسىَِوِعي نُيَتيِرُقَِمِِعيَ َِوِإْسَ َِقَِويَي
ِلُمونَِ َْ ُهْمَِوَنْ ُنَِلُهُِم [٣١٦]البقرة: ِ� َيْيَنَِنَحٍدِِمنيْ

دی  نـازل شـوی  هدایت چې مون ته دی په اهللا او پر هغه  مون ایمان راوی !: ووايئ چېژباه
نـازل  تـه   دوی اوالدېاو د  X، یعقـوب X، اسـحاق X، اسـماعیل Xاو هغه چې ابـراهیم 
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او نورو ولـو پیغمبرانـو تـه د هغـو د رب لـه لـوري        X، عیسیX  او هغه چې موسی شوی
 غـاه ايـودونکي  ورکی شوی  ، مون د هغو په من کې هی توپیر نه کوو، او مـون اهللا تـه   

 و.ی
په قرآن کـريم او هغـو کتـابونو     چېپدې مبارک آيت کې اهللا تعالى مؤمنان مامور کي 

 چې له قرآن کريم خه مخکې نازل شوي ايمان راوي. 
ي ٌِّآَميَنِ ِِللَيِهِ� يت کې فرمايي:آاهللا تعالى په بل  آَمَنِالَرُسوُلِِ َمِِنُْنِ َلِِإلَْييِهِِميْنِرَ ِيِهَِواْلُمْؤِمنُيوَنُِْ

َْْنُِِغْتَراَنَجِرَ يََِومَِ َْْنَِِوَنَط ُ ِ ِهَِوُرُسِلِهَِالِنُيَتِرُقِ َيْيَنَِنَحٍدِِمْنُِرُسِلِهَِوقَُِلواَِسِم ِ�َنَِِوِإلَْيَجِاْلَمِ يرَُِالِئَكِ ِهَِوُْ
  [٢٨٥]البقرة: 
 باور کی دی ىپيغمبر پر هغه هدايت، چې د هغه د رب له خوا پر هغه نازل شويد ژباه:

 ی.د یمنلـ  (دا هدايت د زه په مينـه )د دې پيغمبر منونکي دي، هغوى هم  وک چې او
منلي دي او د هغو وينا  *دوى ولو اهللا، د هغه پرتې، د هغه کتابونه او د هغه پيغمبران

واورېده او  مو حکم وايي: مو د اهللا په پيغمبرانو کې يو له بله توپير نه کوو،"دا ده چې: 
 .ید درتگ زموتاته يوازې له تا بنه غواو او  !(تنه) ربه زمو ېا مانهموو

د ايمان صفت بيان کى او هغه  مؤمنانواو  Uاهللا تعالى پدې مبارک آيت کې د نبي کريم
ه يې پکې رگند کي چې دوى په ايمان راولو پرې مامور شوي دي چې هغه ايمان 

 په اهللا تعالى، مالئکو، کتابونو او رسوالنو دى. 
يَِِنَييَُّهِِاَلِذيَنِآَمُنواِآِمُنواِ ِِلَلِهِ�:ارنگه اهللا تعالى په يو بل مبارک آيت کې داسې فرماييهمد

َوَمَالِئَك ِييِهَِوَرُسييوِلِهَِواْلِك َييِِبِالَييِذيِنَيييَ َلَِعلَييىَِرُسييوِلِهَِواْلِك َييِِبِالَييِذيِنَنْيييَ َلِِمييْنِقَيْ ييُ َِوَمييْنَِيْكُتييْرِ ِِللَييِهِ
ُ ِ ِهِوَِ ِْيًداَوُْ ِرِفَيَقْدَِضَ َِضَالًالَِ  َِ   [٣١٦]النساء: ِ�ُرُسِلِهَِواْليَيْوِمِاْآل
مؤمنانو! په اهللا، په رسول يې او په هغه کتـاب ايمـان راوئ چـې اهللا تعـالى پـر       ې: اژباه

خپل رسول را نازل کى او په هغه کتاب چې ومبى يې نازل کى او وک چې له اهللا 
تابونو، رسوالنو او وروست ورې نه منکر شي نو رتيا چې هغه په ماليکو، کاو د هغه له 

.ېر لرې وال بې الريتوب کې  
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 حديث شريف
 Uرسـول اهللا  ،خه د ايمان پـه هکلـه پوـتنه وکـه     Uله نبي کريم Xکله چې جبرئيل
ُ ِ ِهَِوُرُسِلِهَِواْلييَِ»ورته وفرمايل:  ْيرِِهَِوَشِرهَِِنْنِلُيْؤِمَنِ ِِلَلِهَِوَمالَِئَكِ ِهَِوُْ ََ ِرَِولُيْؤِمَنِ ِِْلَقَدِرِ َِ  ( ١).«ْوِمِاآل

پـه   او د هغـه  ويل کېي چې ته ايمان او يقـين وکـې پـه اهللا تعـالى    ته : ايمان دې ژباه 
کتابونو، رسوالنو، د قيامت په ور او پدې ايمان او باور ولرې چې د خير او شر  مالئکو،

 ده.  ولو اندازه د اهللا تعالى له لوري
 لرلو حکمپه آسماني کتابونو د ايمان 

په ولو آسماني کتابونو چې د اهللا تعالى له لوري را نازل شوي ايمان راول، يقين او باور 
 .ياو دا د ایمان د بنسونو خه د فرض ديکول 

 آسماني کتابونو ته د خلکو اتيا
ـان غوـتنه لـري، ـان     ندیي چې انسان له یو لوري گد بشر د تاریخ له پللو خه ر

په نظر کې  ونهېر وختخووي او د نورو آزادي او حقوق د برالسي توب په وخت کې 
 نه نیسي.

 

له پخواني او معاصر تاریخ خه د ظالمو چارواکو او زورورو خپلسـرو قومونـو د    فعالیت:
 ئ.ه په وار سره بیان کگې د مثال په توگبشري ان غوتنې ینې بېل

 
 

ده، د کایناتو او د هغو د خالق په اه له الروونې پرته  ېگل پلوه د بشر پوهه نیماو له ب
ه د ولنیزو اصولو او قوانینو په هکله ېې علـم  گحقیقت ته نه شي رسېدای او په همدې تو

 نه شي پېژندلی. خپل سرورې الرې چارې په گدی، غوره او  یگنیم
ی د دوې د الروونې او له هک پک کیدو خه د نو بشر سخته اتیا درلوده چې اهللا تعال

واستوي او د هغـوی پـه الس شـریعتونه او    ا یغمبران رپ کې نوویستلو لپاره په بېالبېلو وختو
 کتابونه رانازل کي. 

ْْيدَِ�ِ:ياهللا تعالی فرمای يَِنِاللَيُهُِِرُسًالُِمَ ِشرِيَنَِوُمْنِذرِيَنِلَِئَالَِيُكوَنِِللَنِِسَِعَلىِالَلِهُِحَبٌحِ َي الرُُّسيِ َِوَْ
 [561نساء:]ِ�َع ِيً اَِحِكيًمِ

                                                 
 (٢٨/  ١) -ح مسلم صحي - ١
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لـه   هغـوی  دزېری ورکوونکي او وېروونکي پیغمبران راواسـتول چـې    (اهللا تعالى) ژباه: 
کوم حجت نه وي او اهللا تعـالی غالـب او د حکمـت     د خلکو وروسته په اهللا تعالی رالېلو

 خاوند دی.
چې د ولو آسماني کتابونو پېغام په قرآن کريم کې  دا خبره ضروري ده بايد پرې پوه شو

په دې سربېره د شتون لري او دغه کتاب د ول بشريت د الروونې وروستنى کتاب دى. 
ذکـر دی او پـه دنیـا کـې د      >د اهللا کتاب کې برکتونه دي، د هغه تالوت ه دېپ >اهللا

 ري.گرحمتونو او په آخرت کې د ژغورنې سبب 
 
 
 
 ئ!کتاب تعريف ک .١
 ! یئوواباندې د ايمان د اثبات داليل آسماني کتابونو  په .٢
 ه وويل؟ ایمان په هکله  د ته Xجبرئيل Uرسول اهللا .٣
 په آسماني کتابونو باندې د ايمان حکم بيان کئ! .٤
 اتيا لري؟ ه آسماني کتابونو ته خلک  .٥
 
 
 

وه مقالـه وليکـي   الندې ي سرلیکآسماني کتابونو ته د خلکو د اتيا تر  زده کوونکي دې
 کرو کمه نه وي. لسوچې له 

 

 پو＊تن３
 

 کورن９ دنده
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 لوستدولسم 
 وح３

 . وحې باندې له ايمان راولو خه بحث کوو پدې لوست کې مو په
 وحې ه ته ويل کېي؟ وحې د چا له خوا په چا باندې نازلېي؟ 

 

 د وحې تعريف
الهـام، خفـي    ،پيغاموحې په لغت کې په ېرو معناگانو سره استعمال شوې ده لکه: اشاره، 

او د عقايدو د علم په اصطالح کې د اهللا تعالى له لوري پـه پـه او    (١)کالم، امر او کتابت.
 (٢)خبرولو ته وحې ويل کېي.یا رسول سره د نبي  ېطريق هخارق العاد

 ريف شرحد تع
د پيغمبر لپاره يې غوره کى وي پـه هـر   له هغه چا سره چې وحې د اهللا تعالى له لوري 

 ي چـې د      هغهه چې اراده يې لري، په خفي او داسې طريقو سره خبرولـو تـه ويـل کېـ
 بندگانو په وس او توان پوره نه وي. 

 د وحې د ثبوت دليل
 لـه لومنى پيغمبر نه و او نه لومنى انسان و، چې خلکو تـه يـې    Uحضرت محمد نقلي دليل:

خـه   Xآدمبلکې له  سماني خبرو باندې خبرول،آوحې خه خبرې کولې او دوى يې په 
 .پورې ېر پيغمبران تېر شوي چې خلک يې له وحې خه خبـرول  Uپيل تر حضرت محمد

ې وحـې بـه   رالېلـ دوى له خپلو انونو خه خبرې نه جوولې بلکې د اهللا تعالى له لوري په 
َمييَِِنوِْ� دوى خبــرول لکــه رنگــه چــې اهللا تعــالى فرمــايي: یــې  َنييِِِإلَْيييَجَِْ َنييِِِإلَييىِنُييوٍحِِإنَييَِِنْوَحييْ َحييْ

ييى ََ ُْْقييوَبَِواْألَْسييَ ِِطَِوِعي َنييِِِإلَييىِِإ ْيييَراِهيَمَِوِإْسيَمِِعيَ َِوِإْسييَ َِقَِويَي ْْييِدِهَِوَنْوَحييْ َوَنيُّييوَبَِويُييوُنَسَِِوالَنِ يِييَنِِمييْنِ َي
َنيييَِِداُووَدِزَ ُيييورًاِ ْييييَجِِميييْنِقَيْ يييُ َِوُرُسيييًالِلَيييْمِنَيْقُ ْ يييُهْمَِوُرُسيييًالِقَيييْدَِقَ ْ يييَنُِهْمَِعلَِِ�َوَهيييِرُوَنَِوُسيييَلْيَمَِنَِوآلَيييْ

َلَمِالَلُهُِموَسىَِلْكِليًمِ    [٣٦٤،  ٣٦١]النساء: ِ�َعَلْيَجَِوَْ
او لـه هغـه    Xده، لکه چې نـوح  ېمو تا ته په هم هغه شان وحې لېل Uمحمده ېا ژباه:

او  Xقـوب ، يعX، اسـٰحق X، اسـٰمعيل Xوه. مو ابراهيم ېوروسته پېغمبرانو ته مو لېل
تــه  Xاو ســليمان X، هــارونX، يــونسX، ايــوبX، عيٰســىاوالدې Xد يعقــوب

او مو پر هغو پيغمبرانو هم وحې نازلـه کـې چـې د     ولېله او مو دا د ته زبور ورکوحې 

                                                 
 لسان العرب، القاموس المحيط،، تفسير الرازي او تفسير البيضاوي. - ١
 (٤٦/  ١) -مناهل العرفان  - ٢
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هغو يادونه مو له دې نه مخکې تا ته کېده او پر هغو پيغمبرانـو هـم چـې د هغـو يادونـه مـو       
 دي. ېخبرې ک د واسطې پرتهه گپه یقیني توسره Xموسى تاته نه ده کې. اهللا له 

ِإْنُِهَوِِإَالِِ�َوَمِِيَيْنِطُاَِعِنِاْلَهَوى� فرمايي:په هکله  Uد محمد  په يو بل آيت کې اهللا تعالى
  [٤، ١]النجم: ِ�َوْحٌيِيُوَحى

ېـي.  کتـه  هغه له خپل نفسـي خـواهش خـه نـه غېـي، دا خـو يـوه وحـې ده چـې هغـه            ژباه:
ُهْمَِنْنِنَنْيِذِرِ� همدارنگه اهللا تعالى په يو بل آيت کې فرمـايي:  نَيِِِإلَيىِرَُويٍ ِِمينيْ يَِنِلِلنَيِِسَِعَب ًيَِِنْنَِنْوَحييْ َْ َن

ِِحٌرِمُِ ََ    [٢]يونس: ِ�ِ ينٌِالَنَِسَِوَ ِشِرِاَلِذيَنِآَمُنواَِنَنَِلُهْمَِقَدَمِِلْدٍقِِعْنَدِرَ ِِهْمِقََِلِاْلَكِِفُروَنِِإَنَِهَذاَِل
يو سـي تـه وحـې     مو خه دویه چې له دآيا د خلکو له پاره دا د حيرانتيا خبره  ژباه:

او وک چې يې ومني هغو تـه زېـرى    يوېروووکه چې )په غفلت کې لوېدلي( خلک 
نکرانـو  له پاره د هغو له رب سـره ريـتونى عـزت او سـرلوي ده؟ م     دوىورکه چې د 

کاره کو ىر دىگوويل چې دا س. 
 دليلعقلي 

وحې يو ريتونى واقعيت دى، وک چې د اهللا تعالى پـر وجـود او د هغـه د قـدرت پـه      
 .کمال ايمان لري د وحې له وجود خه نه منکرېي

 زده کوونکي دې د وحې د دليلونو په اه يو له بل سره مباحثه وکي. فعاليت:
 

 پر وحې د ايمان حکم
 ايمان او باور لرل فرض دي. هگپه اجمالی توباندې  ولو وحیوپه په ولو نازل شويو کتابونو او 

 د وحې ولونه
 وله وحې کې ده:  ېاهللا تعالى خپلو پيغمبرانو ته په در

 .وحېه گد الهام او خوب په تو .١
إنِروحِالقيدسِنتي ِفييِروعييِننِنتَيِِلينِ» فرمـايي:  U: لکه رنگـه چـې نبـي کـريم    الهام

مِاس  طِ ِالرزقِلموتِح ىِلَ كم ِنولهِِولَ  وع ِرزقهِِفيوملواِفيِالطل ِوالِي ملنِنحْد
  (٣) «نِا ِالِينِلِمِِعندهِإالِ طِع هرننِيطل هِ مْ يحِف

زما په زه کې دا خبره الهام کـه چـې هـې نفـس تـر هغـه        X: يقيناً چې جبرائيلژباه
ام کـي، نـو   وخته نه م کېي تر و خپله اکلې نېه پوره کي او خپـل رزق پـوره تمـ   

کېدل او کموالی دې په تاسـو کـې هـی یـو      ستهد رزق ورو ئ اورزق له روا الرو وغوا
                                                 

 (٢٧/  ١٠) -حلية األولياء  - ١
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که هغه ه چـې د اهللا تعـالى پـه وانـدې      دې ته ا نکي چې په ناروا الرو ېې ولوي.
 شته هغه د طاعت خه پرته په نورو ناروا الرو نه شي تر السه کېداى.

تـه پـه خـوب کـې وحـې       Xاهللا تعالى ابـراهيم  لکه رنگه چې په خوب کې ليدل: .أ 
و خوبونـو خـه پـر    نذبحه کي او له همدې رتي Xوکه چې خپل زوى اسماعيل

 باندې وحې پيل شوې ده.  Uحضرت محمد
يعنې پدې صورت کې به د پيغمبر او اهللا تعالى تر من واسطه  د پردې تر شا خبرې کول: .٢

 تعالى خپل پيغمبر ته وحـې کولـه لکـه رنگـه     موجوده نه وه، بلکې پرته له واسطې به اهللا
 د اهللا تعالى خبرې پرته له واسطې خه اورېدلې دي.   Xچې موسى

لېله نو دې مالئکې به هغه  ئکهماليا به اهللا تعالى خپل پيغمبر ته  په واسطه: ېئکمالد  .٣
 (١)ه. ودنده Xوحې پيغمبر ته رسوله چې دا د جبرائيل

َِنِلَِ َشٍرِ�: هللا تعالى پدې مبارک آيت کې داسې بيانويولونه ا ېد وحې پورتني در َوَمَِِْ
ِ�ُهَِعِلييٌَِّحِكييمٌَِنْنُِيَكِلَمُهِالَلُهِِإَالَِوْحًيَِِنْوِِمْنَِورَاِ ِِحَبٍِبَِنْوِيُيْرِسَ َِرُسوًالِفَيُيوِحَيِ ِِرْذنِِهَِمَِِيَشيُِ ِِإنَي

  [٥٣]الشورى: 
اهللا له هغه سره مخامخ خبرې وکي يا خو د هغه خبرې په هې بشر دا مقام نه لري چې  ژباه:

وحې )اشاره( سره وي يا د پردې تر شا، يا کوم پيغام راونکې )پرته( لېي او پرته د اهللا پـه  
 حکم سره هر ه چې هغه غواي وحې کوي، هغه لو او د حکمت خاوند دى. 

 بل سره بحث وکي. زده کوونکي دې د وحې د ولونو په اه يو له فعاليت:
 
 
 وحې لغتاً او اصطالحاً تعريف کئ.  .١
 دليلونه بيان کئ.  د شتوند وحې  .٢
 په وحې باندې د ايمان حکم ه دى؟  .٣
 د وحې ولونه بيان کئ.  .٤
 يت ذکر کئ چې اهللا تعالى د وحې ولونه په کې ذکر کي دي. آهغه مبارک  .٥
 
 

کې يوه مقاله وليکي چې له پنو کرـو  زده کوونکي دې د وحې په اه په خپلوکتابچو 
 کمه نه وي.

                                                 
 .  ١٨٦، ص: ٢٧نفسير الرازي، ج:  - ١

 پو＊تن３
 

 کورن３ دنده
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 لوست ديارلسم
 او رسوالنو ایمان ووپر انبیا

 نبي او رسول چا ته ويل کېي؟   .١
 آيا نبوت او پيغمبري په کار او زحمت سره ترالسه کېداى شي؟ .٢
 

  د نبي او رسول تعريف -١
  چې د اهللا تعالی له لوري وحې ورته راغلی وي.نبي:  .أ 

ته ويل کېي چې اهللا تعالى خپلو بندگانو ته د خپلو احکامو د رسولو  هغه چارسول:  .ب 
 استولى وي. له نوي شریعت سرهلپاره 

 د نبي او رسول تر من توپير. ۲
سره را استولى  شریعترسول هغه چا ته ويل کېي چې اهللا تعالى خپلو بندگانو ته له نوي 

تعالى د خپلو بندگانو د الروونې  او نبي هغه دى چې اهللا .هغه خلکو ته ورسوي چېوي 
نـوی   ي،شـریعت خلکـو تـه رسـو     برابره خبره ده کـه د پخوانـو انبیـاوو    ،لپاره رالېلى وي

شریعت ورسره نه وي او یا هم نوی شریعت ورکل شوی وي، نو هر رسول ته نبي ویـل  
 کېي، خو هر نبي ته رسول نه ویل کېي. 

 د انبیاوو شمیر .٣
ه ویشتو انبیاوو یادونه راغلې، اتلس تنـه ېـې د اهللا تعـالی پـه دې     په قرآن کریم کې د پن

َنَِهُِِحَب ُيَنَِِولِْلجَِ� :دي قول کې ذکر شوي ِِإنََِِنَشيِ َُِِمينَِِْدرََويِتٍِِنَيْرفَي ُِِقَيْوِمهَِِِعَلىِِإ ْيَراِهيمَِِآلَيييْ
نَييِِ�َِعِليييمٌَِِحِكيييمٌِِرَ َييجَِ ُْْقييوبَِِِإْسييَ ِقَِِلَييهَُِِوَوَه يْ ييًالَِِويَي ُِذرِيَ ِييهَِِِوِميينِِْقَيْ يي ُِِِميينَِِْهييَديْيَنَِِونُوًحييِِيْيَنَِهييدَُِِْ
يييَذِلجََِِوَهيييُِرونََِِوُموَسيييىَِويُوُسييي ََِِونَيُّيييوبََِِوُسيييَلْيَمِنََِِداُوودَِ يييِنينََِِنْبيييِ يَِوَْ َِ رِيَيييِِ�ِاْلُمْ  َِوَيْ يَيييىَِوَزَْ

يييى ََ ييي ٌَِّوِإْليَيييِسََِِوِعي ييي ََِِوِإْسيييَمِِعي َِِ�ِالَ يييِِلِ ينَِِِمييينَُِِْ ََ يييًالَِِوُلوطًيييِِيُيييوُنسَِوََِِواْلَي َِعلَيييىَِفَضيييْلَنَِِوُْ
ََِْلِمينَِ ِ(۸۶ - ۸۳األنعام: )ِ�اْل
چا تـه چـې    و،رکی : او دا زمون دلیل دی چې ابراهیم ته مو د قوم په مقابل کې وژباه

ېر د حکمت او علـم خاونـد    (تن) رب مو خوه شي درجې ېې لووو، بې شکه ستا
وب وربلي وو، ولو ته مو الره ودلې وه، او نوح تـه مـو   دی او ده ته مو اسحاق او یعق

ود، سـلیمان، ایـوب، یوسـف، موسـی او     دلې وه او د ده لـه اوالدې خـه دا  پخوا الره و
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هارون وو او مون نېکو کارو خلکو ته همداسې غوره بدل ورکوو او زکریا، یحیی، عیسی 
یونس، لوط او نور ول مو په نـورو  او الیاس ول له صالحانو خه وو او اسماعیل، الیسع، 

 رولي وو. گخلکو غوره 
 َِليِِلحِ ُهيود ِِإْدرِييسِ آَدم: او اوه تنه ېې په نورو ایونو کې ذکـر شـوي چـې هغـوی لـه     

َْْي  َِلمُُِِمَ َمدٌِاوَِِِاْلِكْت ُِذو ُِش ًَِِْعَلْيِهمِْ)ِالَنِ ِيينََِ ِ.يعبارت دخه  (َوَسَالُمهُِِالَلهَِِِلَلَواتَُِِوِمي
َِقَ ْ يَنُِهمِِْقَيدَِِْوُرُسيالًِ� :په قرآن کې راغلي چې نور پیغمبـران هـم شـته، اهللا تعـالی فرمـايي     

ِ[۴۶۱النساء: ]ِ�َعَلْيجَِِنَيْقُ ْ ُهمَِِْلمَِِْوُرُسالًِِقَيْ  ِِمنَِِْعَلْيجَِ
او مو پر هغو پیغمبرانو هم وحې نازله کې چې د هغو یادونه مو له دې نه مخکې : ژباه

 ده او پر هغو پېغمبرانو هم چې د هغو یادونه مو تا ته نه ده کې.تا ته کې 
په حدیثو کې د انبیاوو شمېر یو لک او لیرویشت زره او د رسوالنو شـمېر درې سـوه او   

نـو د   ( ١)ودل شوی، خو علماء وايي چې پـه دې حـدیثونو کـې ضـعف دی     تنه دیارلس
 توقف غوره دی. مجموعي تعداد په هکله ېې

 نو باندې د ايمان د اثبات دليلپه رسوال .٤
ِرَ ِييهِِِِميينِِِْإلَْيييهِِِنُنْييِ لَِِِ َمييِِالَرُسييولُِِآَميينَِ� اهللا تعــالى پــه خپــل کتــاب قــرآن کــريم کــې فرمــايي: 

ي ٌَِّواْلُمْؤِمنُيونَِ ُ  ِيهَِِِوَمَالِئَك ِييهِِِ ِِللَيهِِِآَميينَُِِْ َْْنِِواَوقَييِلُُِِرُسيِلهِِِِميينَِِْنَحيدٍِِ َيييْينَِِنُيَتيِرقَُِِالَِِوُرُسييِلهَِِِوُْ نَييَِِسيِم ْْ َِوَنَط
دى،  یژباه: پيغمبر پر هغـه هـدايت ايمـان راو    [٣٨٥ه: البقرر ]ِ�اْلَمِ يرَِوِإلَْيجَِِرَ َيَنُِِغْتَراَنجَِ

او وک چې د دې پيغمبر منـونکي دي،   ید یچې د هغه د رب له خوا پر هغه نازل شو
هغه پرتې، د هغه کتابونه  دوى ولو اهللا، د ی.د یمنل (دا هدايت د زه په مينه)هغوى هم 

مـو د اهللا پـه   »وينـا دا ده چـې:    یمنلـي دي او د هغـو   ن علـیهم السـالم  او د هغه پيغمبـرا 
 ربـه  زمـو  ېا مو مانـه ومو حکم واورېده او  وايي: پيغمبرانو کې يو له بله توپير نه کوو،

 «تگ دى.درزمو له تا بنه غواو او تاته ! مو (تنه)
 

  وونکي دې په خپلو کې د نبي او رسول تر من پر توپير بحث وکي.زده ک فعاليت:
 

                                                 
 (.علَِيك نقْصِصهِم لَِم ورسالًـ د ابن کثیر تفسیر د دې آیت الندې ) ١
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 او رسوالنو باندې د ايمان حکم ووپه انبيا .٥
 لـه او رسوالنو عليهم السالم باندې ايمان لـرل فـرض او د اسـالمي عقيـدې      ووپه ولو انبيا

سـوالنو  او ر وويو نبي او رسول خـه انکـار د ولـو انبيـا     لهارکانو خه شمېرل کېي نو 
خپلـې عقيـدې سـره سـم دا      لـه خه انکار بلل کېي، له همدې امله مسلمان د تـل لپـاره   

ورکوي چې د هې نبي تر من په ايمان کې توپير نه کوي، پـه ولـو رسـوالنو او     يگواه
نبيانو باندې پرته له کوم توپيره يو ول ايمان لري که دوى ول د اهللا تعالى له لـوري را  

 .استول شوي دي
 نبوت الهي ورکه ده .٦

نبوت يوه الهي ورکه ده هر هغه چا ته چې اهللا تعالى وغواي نبوت او رسالت ورکـوي،  
په شوق، کو او خپله خوه هېچا ته نه ورکول کېي، يعنې پـه عبـادت، رياضـت او    

 :یتوصـيف داسـې کـى د    وود انبيـا په قرآن کريم کې زيار نه تر السه کېي، اهللا تعالى 
َيِرَِِوِإنيَِ� َْ   [74ص: ] �ُهْمِِعنَدنََِِلِمَنِاْلُمْ َطَتْيَنِاْألَ

له دې  .په يقيني توگه زمو په نزد هغوى په غوره شويو نېکو کسانو کې شمار دي ژباه:
 د لوري غوره شوي کسان دي. >نده شوه چې انبیاء د اهللاگآیت خه دا ر

 

 سـره  بـل  له يو اه په حکم د ايمان د دېبان رسوالنو او انبیاوو پر دې کوونکي زده فعاليت:
 وکي. بحث

 
 تفصیل ايمان د باندې رسوالنو او نبيانو په .٧
 النـدې  پـه  چـې  لري تفصیل کې را په سنتو او قرآن د درلودل ايمان باندې رسوالنو او ووانبيا په

   کوو: اشاره ورته کې کرو
 کـي  ذکـر  کې کريم قرآن په ىتعال اهللا چې لرل ايمان باندې رسوالنو او ووانبيا هغو پر .١

 اهللا چـې  لـرل  ايمان هم باندې پدې همدارنگه دى، تنه ويشت پنه يې شمېر ول او دي
  دي. استولي را هم نور پرته خه پيغمبرانو شويو ذکر دې هل تعالى

 منـل  ييـووال  د تعالى اهللا د محور ېبلن د ووانبيا ولو د چې لرل ايمان او باور ينگ پدې .٢
   و. عبادت هغه د او



 

 43 

 کـول،  تصـديق  رسالت او نبوت د دوى د لرل، ايمان باندې ووانبيا ولو په توپيره له پرته .٣
 غـوره  پيغمبرانـو  ولـو  تر Uمحمد او غوره خه نورو ينو له يې ينې چې لرل باور او

 دى.
 الوهيـت  د او دي انسـانان  ـول  السالم علیهم پیغمبران چې لرل باور او ايمان باندې پدې .٤

ول هې لري. نه خصوصيات   
 له اخالقو او عمل علم، د خه خلکو ولو له رسوالن او انبياء چې لرل ايمان باندې پدې .٥

 تـه  سـر  دار امانـت  پـوره  په يې رسالت او کى پوره امانت خپل دوى دي، کامل پلوه
  دى. رسولى

 معجـزې  تـه  دوى لپـاره  تصـديق  د ووانبيـا  خپلـو  د تعـالى  اهللا چې لرل ايمان باندې پدې .٦
دي. ېورک  

 ولـو  Uمحمـد  او رسـېدلې  تـه  پـاى  Uمحمد په ل نبوت د چې لرل ايمان باندې پدې .٧
 تـر  قيامـت  د رسـول  يا نبي بل وروسته خه رحلت له ده د او دى شوى استول ته خلکو
  ده. رسېدلې ته پاى ل وحې د او راي نه پورې ورې

 
 ؟دي شوي ذکر مونهنو پيغمبرانو و د کې کريم قرآن په :فعالیت

 
  معنا ايمان د باندې رسوالنو او ووانبيا په .٨
َنيِِنُنْيِ لََِِوَميِِ ِِللَيهِِِآَمنَيُِِقولُيوا� دي: فرمـايلي  کې کريم قرآن کتاب خپل په تعالى اهللا ِِإلَيىِنُنْيِ لََِِوَميِِِإلَييْ

ُْْقييوبََِِوِإْسييَ ِقََِِوِإْسييَمِِعي َِِِإ ْيييَراِهيمَِ ييىُِموَسييىِولِيييَُِنَِِوَمييَِِواْألَْسييَ ِطَِِِويَي ََ َِالِِرَ ِِهييمِِِْميينِِْالَنِ يُّييونَُِِنولِيييََِِوَمييَِِوِعي
ُهمَِِْنَحدٍِِ َيْينَِِنُيَتِرقُِ ِلُمونََِِلهَُِِوَنْ نُِِِمنيْ َْ    [٣١٦ :]البقرة �ُم
 نازل شـوی دی په اهللا او پر هغه هدایت چې مون ته  مون ایمان راوی !ووايئ چې :ژباه

تـه  اوالدې  او د دوی X، یعقوبXسحاق، اX، اسماعیلXدی او هغه چې ابراهیم
له  او نورو ولو پیغمبرانو ته د هغو د رب X، عیسیX  او هغه چې موسی نازل شوی

غـاه   په من کې هی توپیر نـه کـوو، او مـون اهللا تـه     لوري ورکی شوی  ، مون د هغو
 .یو ايودونکي

 ينـو  خپلـو  تعـالى  اهللا چـې  وايـي  ته دې لرل باور ينگ او ايمان ېباند رسوالنو او ووانبيا په
 لـه  هغـه  د او ورکـي  زېـرى  نعمتونـو  د تعالى اهللا د ته خلکو و تر کوي وحې ته گانو بنده
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 هغـه  چې کوي سره تر لپاره رسېدو د ته موخې يوې ه هر دا خو ووېروي، يې خه عذاب
 يـو  کـې  صفاتو او وومااس الوهيت، ربوبيت، په تعالى اهللا او اقامت دين د عبادت، تعالى اهللا د

  دي. گل
 
 
 
  کئ. تعريف رسول او نبي .١
  کئ. بيان يې کې کو لنو په ؟لري توپير ه رسول او نبي .٢
 کیي؟ السه تر سره عبادت او زیار په نبوت آیا .٣
  کئ. ذکر داليل وجوب د ايمان د باندې رسوالنو او انبیاوو په .٤
 ويـې  دي يـاد  درته چې کوم دي؟ غليرا نومونه *پيغمبرانو و د کې کريم قرآن په .٥

   ليکئ.
  لري؟ حکم ه ايمان باندې *رسوالنو او انبیاوو په .٦
 
 
 

 شـپو  لـه  چـې  وليکي مقاله يوه کې کتابچو خپلو په اه په رسول او نبي د دې کوونکي زده
  وي. نه کمه کرو

 پو＊تن３
 

 کورن９ دنده
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 لوستوارلسم 
 هناوو او رسوالنو علیهن السالم 請فتوید انب

 

غمبران د و، غوره او نيکو صفتونو خاوندان گرولي دي تر و په ه توگه اهللا تعالى پي
 واو کن وخویونخلک نېکې الرې ته دعوت کي. همدارنگه اهللا تعالى دوى له ولو هغو 

 پاک او سپېلي کي دي.  نه دي،خه چې د نبوت له منصب سره مناسب 
 

 صفتونه د انبیاوو
تونه په قرآن کريم کې ذکـر شـوي دي، چـې پـه النـدې      د انبیاوو عليهم السالم يني صف

 ول بيانېي: 
انبياء او رسوالن ول بشر دي، خوراک، اک کوي، ويده کېي، ناروغـه   بشريت: .٣

بانـدې نـه پـوهېي او د داسـې     و کېي، وي کېي، تي کېي، نکاح کوي په غيبـ 
ران بایـد د خلکـو   باو دا په دې موخه چې پیغم نورو ولو بشري صفتونو خاوندان دي

د دوى له احسـاس خـه    د ولو ضروریاتو، انساني صفاتو او ،دې والی ولرييسره ن
پـه   بانـدې  واسـطه په  دوى دد مستقيمې الرې په ودلو کې اهللا تعالى  تروخبر وي 

ْمَِرُسوٌلِِمْنِ� اهللا تعالى په دې اه فرمايلي دي: ،یقوي حجت قائم ک خلکو َلَقْدَِوَِ ُْ
ُكْمَِع ِيٌ َِعَلْيِهَِمَِِعِن ُّْمَِحرِيٌصَِعَلْيُكْمِ ِِْلُمْؤِمِنيَنَِرُ وٌَِّرَِحيمٌِنَنْيتُِ   [٣٢٨ :]التوبة �َِ
تاسې ته يو پيغمبر راغلى دى چې په خپله له همدا تاسې خه دى، په  بېشکه)یقیناً(: ژباه

دى. د  زيان کې ستاسې لوېدل پر هغه گران تمامېي، هغه ستاسـې د رغېـدنې حرصـناک   
 مؤمنانو له پاره هغه خواخوى او زه سواندى دى. 

 وو يمامور شـو  انبیاء علیهم السالم احکامو رسول چې په رسولو يې و: خلکو ته د هغتبليغ .٢
تبليغ بلل کېي، تر و هغوى ته د دنيا او آخرت د نېکمرغيـو الرـوونه وکـي، چـې دا     

، اهللا تعـالى پـدې   یدي ورخه پ که کار ولو پيغمبرانو تر سره کى او هې شى يې ن
ــايلي دي َْييييْ َِفَمييييِِ َيَلْغييييَتِ�: اه فرمــ َِمييييِِنُنْييييِ َلِِإلَْيييييَجِِمييييْنِرَ ِييييَجَِوِإْنِلَييييْمِلَيْت ِْ يَِنَييَُّهييييِِالَرُسييييوُلِ َيلِيييي

  [٦٧ :]املائدة�ِرَسِلََ هُِ
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 (ههغـه خلکـو تـ   )دي  شـوي  یپيغمبره! ه چې ستا د رب له لوري پـر تـا نـازل کـ     ې: اژباه
 دې ادا نه ک.  اهللا تعالی پیغامورسوه. که داسې دې ونه کل نو د 

: اهللا تعالى پـدې اه فرمـايي   هر نبي د زیرکتیا او لو فهم خه برخمن وي، زيرکتيا: .١
ييِ  ِْ� ََ نَييُِِحْكًمييَِِوِعْلًمييَِِوَسييَخْرنََِِمييَ َِداُووَدِاْلِب َييَِلُِي ييًالِآلَيييْ نَييِِفَيَتَهْمَنَِهييُِِسييَلْيَمَِنَِوُْ ييَرَِوُْ َنَِوالطَييْ

  [٧٩ :]األنبياء �فَِِعِلينَِ
: نو په هغه وخت کې مو د فيصلې صحيح صورت سليمان ته ووده پداسې حا ل ژباه 

کې چې مو حکم او علم دواو ته ورکى و، له دا د سره مو غرونه او الوتـونکي ايـل   
 ي وو چې پاکي يې بيانوله، د دغه کار کوونکي همدا مووو. ک 

اهللا تعالی ول انبیاء نارینه رالیلي دي هـی   ول علماء پدې اتفاق دي چې نارينتوب: .٤
پـه دې   وو، آن تر دې چې ينـو علمـا  ې ته د نبوت منصب نه دی ورکای شوی

َوَميَِِنْرَسيْلَنِِِميْنِقَيْ ِليَجِِإَالِ� خبره اجماع هم نقل کې ده، که اهللا تعـالى فرمـايلي دي:  
  [٣٠٩ :]يوسف �وِحيِِإلَْيِهمِْرَِوًِالِنُِ

 سـي هغوى ول  رگم ،ليليوو  نه (پيغمبران)( له تا نه مخکې موU محمده ) ې: اژباه
وحې لې لفـظ ذکـر شـوى     «رجـل »آيت کې د  پورتني. په لي وهوو، همغو لوري ته مو

 دى او په عربي ژبه کې رجل نارينه ته ويل کېي. 
 دي:  يه الندې عيبونو خه پاک او سپېلان لپيغمبر له عيبونو خه پاکوالى: .٥

زمانې له ولو خلکو خه د خلقت لـه مخـې    ېهر پيغمبر د بعثت په وخت کې د خپلاـ 
 غوره وي. 

هر نبي له داسې عيبونو خه چې طبعيت ورخه نفـرت کـوي، پـاک او سـپېلى     ب ـ  
 دی، لکه: پيس، جذام او داسې نور.

 ي چې عرف يې بد وگي، لکه: کر لگول او داسې نور. نبي د داسې کسب خاوند نه وج ـ 
نبي د زه له سختوالي خه پاک وي، که که چېـرې نبـي بـې رحمـه او د سـخت زه      د ـ  

فَِ َميِِ� خاوند وي نو بيا خلک ورخه نفرت کـوي، اهللا تعـالى پـدې اه داسـې فرمـايلي دي:     
ْنَتِفَِ   [٣٥٩]آل عمران:  �ظًَِِغِليَظِاْلَقْلِ َِالنْيَتضُّواِِمْنَِحْوِلجَِرَْحَمٍحِِمَنِالَلِهِلِْنَتَِلُهْمَِوَلْوُِْ
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دا د اهللا لوى رحمت دى چې ته د دې خلکو لپـاره ېـر نـرم خويـه      Uپيغمبره ې: اژباه
جو شوى يې، که داسې نه واى او ته توند خويه او سخت زى واى نو دا ول بـه سـتا   

 له شاوخوا نه خواره شوي وو. 
 
 عصمت -٦

 عصمت په لغت کې حفظ او ساتلو ته وايي. د عصمت تعريف: 
: د اهللا تعـالى هغـه لطـف دى چـې     )پاکوالی(عصمت  ه اصطالح کېپاو د عقايدو د علم 

، لـه انسـان   ساتيد نېکو کارونو کولو ته هوي او د بدو کارونو له کولو خه يې پيغمبر 
  (١)قت باقي وي.خه اختيار نه ساقطوي تر و د ازمايت او امتحان حقي

 د تعريف شرح
په خپل فضل او کرم سره له نبوت خـه مخکـې او وروسـته لـه      انبیاءاهللا تعالى خپل ول 
داسې واک يې ورکى دى چـې د نېکـو کـارونو     ،ساتلي ديپاک ولو گناهونو خه 

کولو ته يې هوي او د ناوه کارونو له کولو خه يـې منـع کـوي، خـو لـه دوى خـه       
 ه ساقطوي. اختيار ن

 عليهم السالم عصمت له گناهونو خه د انبیاوو
 : ناهونه په دوه وله ديگباید ووایو چې د ه وضاحت لپاره 

کبائر گناهونه: کبيره گناه هغې گناه ته ويل کېي چې يا په دنيا کـې حـد ورتـه اکـل     اـ 
ضب ورباندې او يا لعنت او يا غ ېپه اور باندې وعده ورکل شود جهنم شوى وي او يا 
 ويل شوى وي. 

گناه ته ويل کېي چې په دنيا کې حد ونه لري او  ېصغائر گناهونه: صغيره گناه هغب ـ  
 په آخرت کې ورته عذاب نه وي اکل شوى. 

خه که صـغیره وي او  ول انبياء کرام له بعثت خه مخکې او وروسته له ولو گناهونو  
خه پاک او سپېلي دي، له دوى خه قصـداً   لکه: کفر، دروغ او داسې نورو که کبیره

شي نو هغې ته  هناه ترې سهواً صادرگاو که صغیره او يا سهواً هې وخت گناه نه پېېي 
 معصوم دي. پاک او ولو گناهونو خه نو دوی له  ،ناهگصغیره ويل کېي نه  »زلة»

                                                 
 .  ٢٢٩المسامرة. ص:  - ١
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 د دې عصمت داليل
خلکو ته د اهللا پیغام رسول دي نو قرآن په  ه چې د انبیاوو له ولو ستره او مهمه دندهگرن
: اهللا تعالى فرمايلي دي واهي ورکې،گندو کو کې په دې هکله د هغوی په صدق گر
  [٤، ١:]النجم �ِإْنُِهَوِِإَالَِوْحٌيِيُوَحىِ�َوَمِِيَيْنِطُاَِعِنِاْلَهَوىِ�

 ېي. ورته کده چې  ېيوه وح رگنده م: هغه له خپل نفسي خواهش خه نه غېي، دا ژباه
عنِن ىِهرييرةِرضييِ په خپل يوه مبارک حديث شريف کې فرمايي: Uهمدارنگه نبي کريم

  (١)ِا ِعنهِقِل:ِقِلوا:ِيِِرسولِا ِِإَنجُِلَداِعُ نِ.ِقِل:ِ)ِِإَنيِالَِنُقوُلِِإالَِحَقًِ(
کرامـو   عنـه خـه روايـت دى چـى اصـحابو      رضي اهللا تعالى ه: له حضرت ابو هريرژباه

وفرمايل: زه له حق  Uرسول اهللا ،د اهللا تعالى رسوله! ته له مو سره وکې کوې ېوويل: ا
او دا  يه دگهمدا راز أنبیاء علیهم السالم د خیر د اقتداء یوه بېل ،خه پرته بل ه نه وايم

امکان نلري، اهللا تعالی پـه دوی پسـې د اقتـداء پـه      پرتهناه خه د عصمت نه گد هر قسم 
 [۹۹]األنعام : ِ�ُنولَِئَجِاَلِذيَنَِهَدىِالَلُهِفَِ ُهَداُهُمِاقْيَ ِدهِْ�: يکله فرمايه

ژباه: دا هغه خلک دي چې اهللا تعالی ورته الروونه کې نو د دوی په هـدایت پسـې اقتـداء    
َيِرِِ�په توصیف کې اهللا تعالی فرمايي:  وووکه )روان شه(: او د انبیا َْ  .[۴۸ص، ]� َوُْ ٌِِّمْنِاْألَ

نَيُِهْمِ� . او همدا راز اهللا تعالی فرمايي:هر یو د دوی له غوره خلکو خه و ژباه: او َواْوَ  َيييْ
َ ِقيمٍِ َْ  [۸۷االنعام، ] �َوَهَديْيَنُِهْمِِإَلىِِلَراٍطِمُّ

 و او د سمې الرې هدایت مې ورته کي و.و: هغوی ما غوره کي ژباه
 

نبیاوو عليهم السالم د صفتونو په اه يو لـه بـل سـره بحـث     زده کوونکي دې د ا فعاليت:
 وکي.

 

                                                 
 (٣٥٧/  ٤) -سنن الترمذي  - ١
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 عصمت تعريف کئ. .١
 د انبیاوو د عصمت داليل بيان کئ. .٢
 . ئوواید بشريت د صفت داليل  .٣
 . ئوواید تبليغ د صفت داليل  .٤
 .ئوواید زيرکتيا د صفت داليل  .٥
 کئ. بیان د نارينتوب د صفت داليل  .٦
 ؟ ییاوو پاکوالى الزمي دله کومو عيبونو خه د انب .٧
 
 

 زده کوونکي دې د انبیاوو د صفتونو په اه يوه مقاله وليکي چې له لسو کرو کمه نه وي.

 پو＊تن３
 

 کورن３ دنده
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 لوست پنلسم
 العزمه پیغمبران  اولو

 
ول پيغمبران د اهللا تعالى په واندې معزز او د عزت خاونـدان دي، ـول پيغمبـران د ېـر     

وو، خو يني پيغمبران اهللا تعالى په عزم سره سـتايلي  زيات عزم، صبر اوحوصلې خاوندان 
عـزم او د اهللا   قوي په پرتله د ېر *دي دا په دې داللت کوي چې دوى د نورو انبیاوو

 تعالى په واندې د ېر لو مقام او لوې درجې خاوندان دي. 
 د عزم تعريف

 عزم صبر، ثبات او د يو کار د کولو لپاره قوي هو ته ويل کېي.
 لوالعزم ويل کېي؟ وولې ينو پيغمبرانو ته ا

کې له  اولو العزم ويل کېي چې دوى د دعوت او رسالت په کارکه ينو پيغمبرانو ته 
صبر، زغم او حوصلې خه کار اخيستى دى، نو اهللا تعالى پـه اولـوالعزم صـفت سـره     ېر 

َمَِِفِْلِ رِْ�ستايلي دي او فرمايي: َْ ُِِْنوُلوَِل يَرََِِْ  [١٥حقاف،ال]ا �الرُُّس ِِِِمنَِِمِِاْل
  نو صبر کوه لکه چې همتناکو رسوالنو صبر کولو. ه:ژبا 

 د اولو العزمه پيغمبرانو شمېر
د اولو العزمه پيغمبرانو د شمېر په اه له علماوو خـه ېـر قولونـه نقـل شـوي دي خـو د       

وححضـرت نـ   :ه کسان ديجمهورو علماوو په نزد اولو العزم پيغمبران پنX  حضـرت ،
اهللا تعالى چې  U محمد او حضرت X، حضرت عيسىX، حضرت موسىXابراهيم 

ْذنَِِِمَنِالَنِ ِييَنِِميَِْقَيُهْمَِوِمْنَجَِوِمْنِنُوٍحَِوِإ ْيَراِهيَمَِوُموَسىِ�کي دي: راولپدې قول کې  ََ َوِإْذَِن
ُهْمِِميَِْقًَِِغِليظًِ ْذنَِِِمنيْ ََ ََىِاْ ِنَِمْرَيَمَِوَن [٧ :]األحزا: �َوِعي

تا، نوح، ابراهيم، موسـى او  س: او هغه مه ل چې مو له )ولو( انبیاوو او )خصوصاً( له ژباه
 .همو ترې واخيست پخه ژمنهاو ه  هواخيست ژمنهنه  ید مريمې زوى عيس

َشيَرَ َِلُكيْمِِميَنِاليِديِنَِميِِ� :او همدارنگه اهللا تعالى پدې مبارک آيت کې هم ذکر کي دي
ََىَِنْنَِنِقيُمواِالِديَنِوَِ َنِِِ ِهِِإ ْيَراِهيَمَِوُموَسىَِوِعي َنِِِإلَْيَجَِوَمَِِوَلييْ َوَالِلَي َيَتَرُقواَِلىِِ ِهِنُوًحَِِواَلِذيَِنْوَحييْ

  [٣١ :]الشورىِ�ِفيِهَِْ ُيَرَِعَلىِاْلُمْشِرِْيَنَِمَِِلْدُعوُهْمِِإلَْيهِِ
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سره يـې نـوح تـه سپارـتنه      ان کى( چې په هغه: تاسو ته يې هماغه دين اکلى )بيژباه
کې وه او هغه چې تا ته مو وحې کى او په هغه سره مو ابراهيم، موسى او عيسـى تـه   

کـئ او اخـتالف مـه پکـې اچـوئ.       )قایم(سپارتنه کې وه چې )همدغه( دين تـر سـره  
 .بلنه ورکوېمشرکانو باندې هغه خبره ېره درنه ده چې ته يې 

خبـرې  زده کوونکي دې د اولوالعزمه پيغمبرانو د شمېر په اه په خپلو کې سـره   فعاليت:
 وکي. اترې

 

 د اولو العزمه پيغمبرانو فضيلت
دغه اولو العزمه پيغمبران له نورو ولو پيغمبرانو خه د زيات فضيلت خاونـدان دي او پـه   

 دى. Uدوى کې د ېر زيات فضيلت خاوند حضرت محمد
يَيِرُِ»وفرمايـل:  Uي اهللا تعالى عنه خه روايت دى چـې رسـول اهللا  رض هله ابي هرير ِدِِلْيوَُِِِ

ََىَِوِإ ْيَراِهيمُِِنُوحٌِِآَدمَِ «ُمَ َمدٌِِمِْهُِرُِييََِِِْوَُِِمَ َمدٌَِوَِِوُموَسىَِوِعي
، حضـرت  X، حضـرت ابـراهيم  Xولو غـوره حضـرت نـوح    د اوالدې تر X: د آدمژباه
 .دی Uمحمدغوره په دوی کې ي او د Uاو حضرت محمد X، حضرت موسىXعيسى

نَنَيِِ» وفرمايـل:  Uخه روايت کوي چې رسول اهللا Wههمدارنگه امام بخاري له ابي هرير
ُرَِوَنَوُلَِشِِفٍ َِوَنَوُلُِمَشَت ٍِلَِْسِيُدِوُِ  (١).«ِدِآَدَمِيَيْوَمِاْلِقَيَِمِحَِوَنَوُلَِمْنِيَيْنَشاَُِّعْنُهِاْلَق يْ
د اوالدې سيد او مشر يم، لومى به له ما خه قبـر   Xآدم: زه د قيامت په ور د ژباه

 لومى شفاعت کوونکى يم، او لومى به زما شفاعت قبلېي.  زه ېرې کېي،
 هم بيان کي.  فضیلتونهزده کوونکي دې د اولو العزمه پيغمبرانو نور  فعاليت:

 

 
 عزم تعريف کئ.  .١
 ل کېي؟ اولو العزمه پيغمبرانو ته ولې اولوالعزمه وي .٢
 اولو العزمه پيغمبران و دي؟  .٣
 .د اولو العزمه پيغمبرانو د فضيلت په اه يو حديث شريف ووايئ .٤

                                                 
 (٢٢١/  ١) -أصول اإليمان في ضوء الكتاب والسنة  - ١

 پو＊تن３
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 لوستشپاسم 
 کرامتاو  همعجز

 معجزه .١
 د معجزې تعريف
او عاجز کوونکي ته  بېوسې کوونکيچې  ېله عجز خه اخیستل شومعجزه په لغت کې 

خارق العادة کار او وينا خه عبارت ده  ،او په اصطالح کې د هغه ننگوونکيوېل کیي 
چې اهللا تعالى يې د نبوت او رسالت د دعوا لرونکو د ريتينول پـه قصـد لـه دوى خـه     

 صادروي چې نور انسانان ورخه عاجز وي. 
 د تعريف شرح

عـوا لرونکـو خـه    لـه د معجزه داسې کار او وينا ته ويل کېي چـې د نبـوت او رسـالت    
 شرطونه لري: الندې  اوصادرېي 

کـه   ،او مقابل لوری یې باید د ترسره کولو خه عـاجز وي  معجزه به ننگوونکې وي .١
 چېرې ننگونه ونه لري معجزه نه بلل کېي. 

د رسالت او يا نبوت د دعوا د ريتينول په خاطر يې کاره کوي که وک خـارق   .٢
 نه بلل کېي.  العادة کار تر سره کوي مگر د نبوت يا رسالت دعوا ونه لري معجزه

 دعوا سره برابر وي.  لهخارق العاده کار به  .٣
کـه چېـرې   . سر ته رسولو خـه عـاجز وي   لهمقابل لورى به د دغه خارق العاده کار  .٤

معجـزه نـه بلـل     ،مقابل لورى هم د داسې خارق العاده کار په تر سره کولو قـادر وي 
 کېي. 

 د معجزې ولونه
 م معجزې په دوه وله دي: د انبياوو او رسوالنو عليهم السال

 محسوسې معجزې. .١
 غير محسوسې معجزې. .٢

لومى محسوسې معجزې: له هغه ول معجزو خه عبارت دي چې انسانان يـې پـه پنـه    
د بالربـې   غـره خـه   لـه په دعـاء سـره    Xگونو حواسو سره درک کوي، لکه د صالح 

مـريض   ي(گـ )بر رصپه دعاء سره د مور زادي وند او د بـ  Xاوې را ايستل، د عيسى



 

 53 

نيـل بحـر دوه ايـه کېـدل، د      او د امسـا پـه مـار بانـدې بدلېـدل      Xروغېدل، د موسـى  
له مبارکو گوتو خه د  Uاسراء او معراج، د سپوم دوه وې کېدل، د پيغمبر Uپيغمبر

 اوبو بهېدل او داسې نور. 
، لکـه  له درک کېيیغير محسوسې معجزې: دا هغه معجزې دي چې د عقل په وس دويم

نـازل شـوى    Uد راتلونکو غائبو واقعاتو او حوادثو په اه معلومات ورکـول او پـر محمـد   
 تر ولو ستره معجزه ده.  Uچې د محمد (کتاب )قرآن کريم
 د معجزې حکم

د پيغمبرانو عليهم السالم پر معجزاتو ايمان درلودل فرض دي، که چې د هر پيغمبر معجـزه  
ې ده چـې د پيغمبـر ريـتينولي ثـابتوي لکـه رنگـه چـې پـر         په حقيقت کې د اهللا تعالى وح

 پيغمبر ايمان درلودل فرض دي، همدا راز د هغوى پر معجزو هم ايمان درلودل فرض دي.
 

 زده کوونکي دې د معجزې په اه يو له بل سره بحث وکي. فعاليت:
 
 کرامت -٢
 کرامت تعریف د

َرْمنَيِِ َنِييِآَدمَِ� تعـالى فرمـايي:   ، اهللاکرامت په لغت کې عزت او درناوي تـه وایـي    �َوَلَقيْدَِْ
  [٧٠ :]اإلسراء
 .دی ته مې عزت ورکی: بې شکه د آدم اوالد ژباه

)ایمان لرونکي او هغه خارق العاده کار خه عبارت دی چې له ولي په اصطالح کې له او
 (١)خه صادریي. بنده( راگپرهېز

 تعریف شرح د
دل که له داسې شخص خه سرته ورسېي چې عقيده او عمـل  عادتاً د ناشوني کار صادرې

يې د اسالم په تله برابر وي کرامت بلل کېي او که د شخص عقيده يا عمل له اسالم سـره  
 برابر نه وي نو د ده خارق العاده کار کرامت نه دى بلکې استدراج گل کېي.

 اثبات دلیل دکرامت د
السالم په هکله  امریم علیه د تعالىلکه چې اهللا  دی، اولیاووکرامت په زیاتو دالیلو ثابت د

رِيَِِاْلِمْ َراَبَِوَوَدِِعْنَدَهِِِرْزقًِِقََِلِيََِِميْرَيُمِنَنَيىِلَيِجَِهيَذاِقَِلَيْتِ� :دي فرمایلي َهَِِزَْ َ َِعَلييْ ََ َلَمَِِد ُْ
  [١٧ :]آل عمران �ُهَوِِمْنِِعْنِدِالَلهِِ

                                                 
 (٢١/  ٣٠) -من مسائل  الطحاويةإتحاف السائل بما في  ،(٢٣٥/  ١) -التعريفات  _١
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 هغـې سـره بـه یـې د     ې عبادت خانې ته ورننوتلـو لـه  هغ د X: هرکله به چې زکریاژباه
 تا ته له کومه راي؟ دا مریم! ېترینه کوله ایې پوتنه به  اک ه میندل، خوراک او

 دي. (راغلي) له لوري تعالى اهللا د ههغې به واب ورکاو
د أصحاب کهف په  ،شوې ده اصحاب کهف قصه چې په قرآن کریم کې ذکر لکه د او

  .کوي کرامت داللت
صادر  کرامتونهپه دورکې له بې شمیره صحابه وو خه ول ول  صحابه وو دنگه همدا ر

  چې تفصيل يې د حديثو او تاريخ په کتابونو کې بيان شوى دى. شوي دي
  
   په نوبت سره بيان کي.ې یوه یوه برخه قص د : زده کوونکي دې د اصحاب کهففعاليت 
 

 
 د کرامت حکم

ت بـ حـق او ثا  (اوچتوالي په خـاطر  دین د د تایید، مرستې او هغوی د د)ت اولیاوو کرام د
هـر ولـي خـه     ولي په اختیار کې نه وي، نو دا ضروري نه ده چې له کرامت د خو دی،

 و لري.اخو پورې ت په ارادې او تعالىاهللا  شي که چې کرامت د دې کرامت صادر
 ثابتیي. حکم نه شرعي او دیني په کرامت باندې کوم نوی

 
 
 تعريف کئ.  کرامتو امعجزه  .١
 د معجزې ولونه بيان کئ.  .٢
 د معجزې حکم بيان کئ. .٣
 ولي چاته ویل کیي؟ (١
 .اثبات دلیل ووایاست دکرامت د (٢
 ه لپاره له ولي خه صادروي؟ کرامت د تعالىاهللا  .٤
 

و زد ينـو معجـ   Uاو د نبـي کـريم   زده کوونکي دې د معجزې په اه يوه مقالـه وليکـي   
 . يواخل ېدنومونه 

 پو＊تن３:
 

 کورن９ دنده
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 لوست اوولسم
  سحر استدراج او

 استدراج -١
 استدراج تعریف د

 استدراج په لغت کې قدم په قدم پورته ختلو ته وایي.
فاسق شخص خه صـادریي  يا  چې له کافرکار او په اصطالح کې هر هغه خارق العاده 

 استدراج بلل کیي.
 تعریف شرح د

ر شخص گواو يا ک نجومي، ساحر کافر، فاسق،کاهن، ر دکه چیرې کوم خارق العاده کا
 خه صادر شي استدراج ورته ویل کیي.

خپـل نعمتونـه    تعـالى دوی سرکشي زیاتیي په هماغـه انـدازه ورتـه اهللا     ومره چې د هر
حجـت النـدې    تـر  تعـالى اهللا  د دې اويـ تـه ن  يهالکت لور و قدم په قدم د پراخوي تر

ــه چــې اهللا   ــاراشــي، لک ــایلي دي:لى تع ييَ ْدرُِوُهْمِِمييْنَِحْيييُ َِالِ� فرم َْ ييَذ ُواِ َِايَِلِنَييَِِسَن َوالَييِذيَنَِْ
َْْلُمونَِ  [.٣٨٢]األعراف: ِ�يَي

پـه داسـې    هغـوی بـه مـو    نو لي دي،گیتونه یې دروغ آهغه کسان چې زمون  او :ژباه 
   تدریجي ول هالک کو چې هغوی به خبر هم نه وي.

 
 

 .يو له بل سره بحث وکي توپیرپر من  استدراج تر کرامت او دنکي دې زده کوو :فعالیت
 

 

 سحر -٢
 د سحر تعریف

سحر په لغت کې دوکې، باریک، د یوشي شکل بدلولو او هغه کارته وایي چـې ظـاهري   
 سبب ونه لري.

 دله هغه خارق العاده کار خه عبارت دی چې د شیطانانو پـه مرسـته    او په اصطالح کې
 .ترسره کیي له خواو خبیثو نفسونو ناوه ا

 د تعریف شرحه
چـې ظـاهري سـبب یـې پـه       ې دوکې او هغه نازکه کنې تـه وایـي  سحر په عربي لغت ک

 و نه کاري.گستر
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ته ویل کیـي چـې د دیـن خـه لـرې او د بـد عملـه         او په اصطالح کې هغه نا اشنا کار
چـې د   تـرې صـادرېي  پـه ملتیـا   اشخاصو له خوا د کفري الفاظو پـه ویلـو او د شـیطانانو    
 وونې او زده کې له الرې ورته الس رسی پیدا کوي.

که چیرې وک داسې نا اشنا او خارق العاده کار ترسره کي چې په هغه کې د السونو 
 انو استعمال رول ولري حقیقي سحر نه بلل کیي. گاو حرکاتو چاالکي او یا د خاصو دوا

 حقیقتد سحر 
قرآن کریم او نبوي احادیثو او د امت پـه اجمـاع سـره ثابـت دی چـې      د سحر حقیقت په 

 واقعیت لري. 
قَيَِلِنَْلُقيواِفَيَلَميِِ �:ساحرانو په باره کـې فرمـایي   وموجود دکې  په زمانهXد موسی >اهللا

ْ ٍرَِعِظيٍمِ َِ   [٣٣٦ :]األعراف�نَْلَقْواَِسَ ُرواَِنْعُيَنِالَنِِسَِواْس َيْرَهُ وُهْمَِوَوُِ واِِ 
 (ېانگهمسـا  پـي او )کله چـې هغـوی   ئتاسې یې وغورو ورته وویل: Xموسی ژباه:
پـه ویـره    او ې مسـحورې کـې  گد خلکو ستر (ویلو سره یې په خپلو منترونو)او  ېواچول
 غ سحر یې وک .یراو واچول يې کې 

ې یـ  Uلبید بن اعصم نومیـده پـر پیغمبـر    په حدیث شریف کې راي یوکس چې
 .حقيقت لريد ول اسالمي امت په دې اجماع ده چې سحر و او  سحر کی

 د سحر زده که
وي نوبیا یې زده  سحر په کفري عقیده بنا او کهد سحر وونه او زده که حرام کار دی 

 که کفر او زده کوونکی یې واجب القتل دی.
 

 

 د سحر او معجزې تر من توپیر
 ینې یې په الندې ول دي:چې شته د سحر او معجزې تر من یر توپیرونه 

 >اهللا او عزتمندو ،ر معجزه د پاکوگپلیتو نفسونو خه صادریي م سحر له شریرو او .١
 ته له یرو ندې نفسونو خه صادریي.

 ونه نه وي.گر په سحر کې ننگونې بناء وي، مگمعجزه په نن .٢
ه کې مرسته د سحر په سر ته رسولو کې د ناروا اعمالو انجامول او له شیطانانو خه پ .٣

 صورت مومي. ېپه مرسته او اراد >اهللاې د يو غوتل کیي او معجزه
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ر په معجزه کې پیغمبر يواې له گزده کې له الرې ممکن وي، م اود وونې سحر  .٤
 غوتنه کوي. تر سره کولوخه د هغې د  >اهللا

 ر سحر يواې د شی ظاهري شکل بدلوي.گمعجزه د شي حقیقت بدلوي، م .٥
مـراه  گناه او د خلکـو د  گر سحر لویه گتینولي ثابتیي، مسره د پیغمبر ر په معجزې .٦

 ه نلري.گبله هی  پرتهکولو او په مکه کې له فساد خپرولو خه 
هی شـرط   په ر معجزهگم ایونو او وختونو پورې تلی وي، سحرپه خاصو شرطونو، .٧

 وي.ه ن هاو کوم معین ای او وخت پورې مربوط
  (١)د معجزې مقابله محاله ده. رگو مقابله کیدای شي، ممعارضه ا سحر د .٨
 

 من ه توپیر معلومیي؟ نجومي تر او ساحر لوست په راکې د د فعاليت:
 
 

 
 
 تعريف کئ.او سحر استدراج  .١
 د استدراج او سحر د اثبات داليل بيان کئ. .٢
 د سحر زده که ه حکم لري؟ .٣
 د معجزې او سحر تر من توپیر واضح کئ. .٤
 
 

د اثر په اه يوه مقاله وليکي چې له پنو  یاو سحر او د دو جدې د استدرا زده کوونکي
 .کرو کمه نه وي

                                                 
 (٦١/  ١) -مذكرة التوحيد  ،(١٢٠/  ٢) -جامع العلوم في اصطالحات الفنون  _١

 پو＊تن３:
 

 دنده ９کورن
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 لوستاتلسم 
 قضاء او قدر

 کانو خه يو رکن په قضاء او قدر باندې عقيده درلودل دي.را لهد ايمان 
و، افعـالو او د  په قضاء او قدر ايمان درلودل هغه موضوع ده چې د مسلمان په عقيده، کن

 ژوندانه په و او بدو حاالتو ژوره اغېزه لري.
 د قضاء او قدر تعريف

 کولو او حتمي والي ته ويل کېي.  پورهقضاء: په عربي ژبه کې فيصلې، اـ 
 قدر: په عربي ژبه کې حکم، فيصلې او اندازې ته ويل کېي. ب ـ

د  >چـې اهللا  يخـه عبـارت د  هغه تقدير او اندازې  لهاو په اصطالح کې قضاء او قدر 
 چې دهغه دحکمت غوتنه وه. هگتوپه هغه  يد يپه بناء د کائناتو لپاره اکلخپل علم 

  د تعريف شرح
ایـن دي   ژندل یـر پر موضوع د ه پوهيدلو په خاطر د لورو خبرو پي (١)د قضاء او قدر

 :په الندې توگه بيانېيچې 
 هرشـي پـه اجمـالي او    د >چـې اهللا  ن درلـودل : پـه دې خبـره ایمـا   ازلي علم >اهللا ـ د۱

ه چې په خپلوکنـو  گلکه رن پوه دی، عالم او مستقبل پر ولو حاالتو تفصیلي، ماضي او
تلونکـو  را علم لري. پـه تیـرو او   هم پوره افعالو انو په کنو اوگخپلو بند د ،پوره عالم دی

 ولو واقع کیدونکو حوادثو اوتغیراتو داسې علم لري چې هی   خـه پـ شی یې له علم
 ندی.

ــايلي دي: >اهللا  ييَمَِواِتَِوالِِفيييِاَألْرِاَِوالِ� فرم ََ ييُ ُبَِعْنييُهِِمْْيَقييُِلَِذرٍَةِِفيييِال ْْ َعييِِلِمِاْلَغْيييِ ِالِيَي
َِْ ٍِبُِمِ ينٍِ ْْ َيُرِِإالِِفيِ  [٣سبأ: ]ال �َنْلَغُرِِمْنَِذِلَجَِوالَِن

نه دیـو بـري پـه انـدازه کـوم شـی نـه پـه          (په ولو پو پوه دی له هغه>هغه )اهللا ژباه:
 ،بري خه غ او نه له بـري کـوچنی  نه له  سمانونو کې پ دی اونه په مکه کېآ
 ند دفتر کې درج دي.گهره په یو ر رگم

                                                 
او قدر لفظونه په عربي ژبه کې د مختلفو معناگانو لپاره استعمال شوي دي مگر د عقايدو په علم کې دواه قضاء د  - ١

 .يو مقصد خه پرې تعبير شوى دى لههغه مترادف لفظونه دي چې 
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مخلوقـات  پـوره عـالم و چـې     مخکـې پـه دې  ال یر  پيدايت خه لهمخلوقاتو  د >اهللا
لویـو او وو حرکتونـو    ،عملونـو  تو د ارزاقـو، مخلوقـا  هم د او ه اوکله یې پیداکيگرن

  اجلونو پوره عالم دی. هغوی پر د خوتونو او
پـه دې هـم ایمـان لـرل فـرض دي چـې        ـ په لوح محفوظ کې هر ه لیکل شوي دي:۲
ول هغه ه چې د مخلوقاتو په اه ورته معلوم وو په لوح محفوظ کې لیکلـي دي   >اهللا

لي چـې دوی تـه پیـیدونکي دي او یـایې دوی     کونه یې او د مخلوقاتو ول هغه تقدیر
َْلُيييوُهِِفييييِال ُّ ُيييرِِ� وي. اهللا تعـــالی فرمـــایلي دي: انجـــاموونکي ييي َُِّشيييْيٍ ِفَي ِ ييييٍرَِِوُْ ييي َُِّليييِغيٍرَِوَْ َوُْ

َ َطرٌِ َْ  [٥١،  ٥٢ :]القمر.�ُم
 ه چې دوی یې کوي په لوح محفوظ کې لیکل شوي دي او هره کـوچن  هر او ژباه:
  (١)ده. ېیه خبره لیکل شواو لو
ييَنِ» فرمـایلي دي:  Uپیغمبر َِ يَمَواِتَِواَألْرَاِِ َخْم ََ َْ َيَ ِاللَيُهَِمَقيِِديَرِاْلَخالَئِيِاِقَيْ يَ َِنْنَِيْخلُيَاِال

 (٢)..«نَْلَ َِسَنٍح.
مکو له پیدایت خه پنـوس زره   او سمانونوآ : اهللا تعالی دمخلوقاتو تقدیرونه دژباه

 کلي دي.کاله مخکې لی
 د >اهللا پـه دې ایمـان لـرل فـرض دي چـې هـی یـز د       : مشـيئت  خوه او >اهللا _د٣

 >ت خه پرته له عدم خه وجود ته نشي را تالی، نو ه چې اهللامشيئ وا خوې،ارادې
 ه چې ونه غواي، نه کیي. او کييوغواي هغه 

 [٦٨القصص: ]ِ�َورَ َُّجَِيْخُلُاَِمَِِيَشُِ َِوَيْخَ ِرُِ� فرمایي: >اهللا 
: ستا رب پیدا کوي هر ه چې وغواي او)هغه په خپله دخپل کار لپـاره چاتـه یـې    ژباه

 غوره کوي یې. چې خوه شي(
ََِْلِمينَِ� :همدا راز فرمایي ِاْل  [٢٩التكوير: ]ِ�َوَمَِِلَشُِ وَنِِإالَِنْنَِيَشَِ ِالَلُهَِربُّ

خوـه نـه    (رب العالمین)اهللا  رې چې داوستاسې په غوتنه هی نه کیي ترو پو ژباه:
 وي.

                                                 
 (١٤٩/  ١٧) -تفسير القرطبي  _١
 صحيح مسلم - ٢
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سره له دې چې هې کار د اهللا تعالی له ارادې پرته نه شي کېـدای او   :تخلیق >اهللا د _٤
هر شی د اهللا تعالی تر ارادې پورې تعلق لري، خو بيا هم انسان تـه اختيـار ورکـل شـوی     

سره کوي او وک دی، وک چې ه کار تر سره کوي په خپله اراده او خوه يې تر 
چې بد کار تر سره کوي په خپله اراده او خوه يې تر سره کـوي او اهللا تعـالی لـه قـديم     

د ـو يـا بـدو     بانـدې  خلکـو  پهخه د ه يا بد کار په کولو عالم و، د اهللا تعالی دا علم 
بلکې دوی خپل کارونه په خپله خوـه  نه لري،  معنی اجبار دکارونو په ترسره کولو کې 

َفَمنَِشِ ِفَيْليُيْؤِمنَِوَمنَِشِ ِفَيْلَيْكُتْرِِ�رغبت سره تر سره کوي، پدې اه اهللا تعالی فرمايي: او 
 [.٢٩]الكهف: ِ�ِإنََِِنْعَ ْدنَِِِللظَِِلِميَنِنَِرًاَِنَحَِطِِ ِهْمُِسَراِدقُيَهِِ

)انكـار  دې شـي مـو د    اوس كه د چا زه غواي ودې مني او كه د چا زه غـواي منكـر  : ژباه
يدي یكوونكو( ظالمانو له پاره داسې يو اور تيار كدى چې د هغه پردو هغوى ايسار ك. 

 ات دليلپه قضاء او قدر د اثب
 د قضاء او قدر موضوع په بې شمېره آيتونو او احاديثو سره ثابته ده:

َلْقَنُِهِِ َقَدرٍِ� فرمايي: >اهللا ََ   [٤٩]القمر: ِ�ِإنََُِِْ َِشْيٍ ِ
 مو هر ه په اندازه او تقدير سره پيدا کي دي. : ژباه
َلَاَُِْ َِشْيٍ ِفَيَقَدرَُهِلَيْقِديًرا� فرمايي: >يت کې اهللاآپه بل  ََ ِِ[٢]الفرقان: ِ�َو
 ( هغه ذات دى چې ول شيان يې پيدا کي دي او ورته يې اندازه اکلې ده. : او )اهللاژباه

ُْوًالِلِيَيْقضِِ�ِهمدارنگه اهللا تعالى فرمايي: َِنَِمْت ِِ[٤٢]األنفال: ِ�َيِالَلُهَِنْمًراَِْ
 و. : د دې لپاره چې فيصله کي اهللا تعالى هغه کار چې کېدونکىژباه

ْيرِِهَِوَشِرهِِ» په حديث شريف کې راي: ََ   �1(«َولُيْؤِمَنِ ِِْلَقَدِرِ
تقـدير  پـه   د خيـر او شـر   ېته وويل: او دا چې ته ايمـان ولـر   Uپيغمبر X: جبرئيلژباه

 باندې. 
ْْلَيَمَِنَنَِميِِ» په بل حديث شريف کې راي: ْيرِِهَِوَشيِرِهَِح َيىِيَي ََ َالِيُيْؤِمُنَِعْ ٌدَِحَ ىِيُيْؤِمَنِ ِِْلَقَدِرِ

طََيُهَِلْمَِيُكْنِلُِيِ يَ هُِ َْ   (٢)«َنَلِ َُهَِلْمَِيُكْنِلُِيْخِطَئُهَِوَنَنَِمَِِن

                                                 
 (٢٨/  ١) -صحيح مسلم  - ١
 رواه الترمذي - ٢
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کېداى نه شي تر و چـې د تقـدير پـه خيـر او شـر      : هېکله يو بنده د ايمان خاوند ژباه
ايمان ونه لري او تر و چې په دې ايمان ونه لري هغـه ـه چـې ده تـه رسـېدونکي دي      

 ي هېکله نه ورته رسېي.رسیدونکي نه دهېکله نه خطا کېي او هغه ه چې ده ته 
 

  و قدر باندې د ايمان درلودلو حکمپه قضاء ا
 رلودل فرض دي. په قضاء او قدر ايمان د

 
 
 

 ء او قدر تعريف کئ.  قضا .١
 .ئوواید قضاء او قدر د اثبات داليل  .٢
 په قضاء او قدر باندې د ايمان حکم واضح کئ.  .٣
 که وک له قضاء او قدر خه منکر شي ه حکم لري؟  .٤

 
 

 زده کوونکي دې د قضاء او قدر په اه يوه مقاله وليکي چې له پنو کرو کمه نه وي.

 پو＊تن３
 

 کورن９ دنده
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 لوستم نولس

 د برزخ حاالت
 ترد قیامت له مرگه وروسته  یوه له وفات خه وروسته د ژوند دوه مرحلې لري هر انسان

د له قیامت خـه وروسـته    دویمه ورې پورې، چې دې مرحلې ته د برزخ ژوند وایي او
هکلـه معلومـات    د برزخ د حاالتو پـه کې به  لوست، په دې مرحله دهژوند اود او ابدي 

 .ئراو الس ته
 د برزخ تعريف .١

برزخ په لغت کې پردې او حائل ته وايي او د عقايدو د علم په اصطالح کې د دنيـوي او  
اخروي ژوند تر من )له مرگه وروسته تر بيا ژوندي کېدو پورې( مرحلې تـه بـرزخ ويـل    

 کېي. 
 تعريف شرحد 

ې پې کي هغه گله دې ن خه ستر کله له نبوي احادیثو خه دا جوتیي: انسان چې
د حاالتو احساس کوي او پـه   شي که نېکو کاره مؤمن وي، د خو  بېرته ژوندیگ

او که بد کرداره او کافر وي د غـم او   قبر کې هم په ول ول نعمتونو سره نازول کېي
خواشین احساس کوي او په قبر کې په ول ول عذابونو سره سزا ورکول کېي، چې د 

  ته برزخ ویل کېي. قبر همدې حاالتو
 

 ي.وواِیزده کوونکي دې د برزخ د لغوي او اصطالحي تعريفونو تر من ايکه  :فعالیت
 
 

 د برزخ د اثبات دليل
پـه مبـارکو احـاديثو بانـدې     Uد برزخ پاو د قرآن کريم په مبارکو آيتونو او د نبي کـريم 

 ثابت دى. 
ــال  ــايلي دي:    یاهللا تعـ ــې فرمـ ــورت کـ ــه سـ ــون پـ َوِميييْنَِورَائِِهيييْمِ َييييْرزٌَخِِإلَيييىِيَييييْوِمِ�د المؤمنـ

ُْونَِ َْ [٣٠٠]املؤمنون: �يُي يْ
چې دوى نـه پرېـدي دنيـا تـه رجـوع      )په مخ کې د برزخ )قبر( پرده ده د دوى : او ژباه

 تر هغې ورې پورې چې په قيامت کې را پاول کېي.  (وکي
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ُِمْنَكرِِْاورِِكيَِْنِ .٢
ِپېژندنهُِمْنَكرِِْاورِِكيِْنَِدِ

کولو  واهللا تعالى له مو خه په قبر کې په پوتنچې ملکې دي،  هاو منکر د اهللا تعالى دونکير 
 د حديث له مخې يې رنگونه تور او سترگې يې شنې دي. Uگمارلې دي، د نبي کريم

 له مي خه په قبر کې پوتنې کول
نـو ده تـه    وگرـي را  بېرتـه کله چې مى په قبر کې خ کـل شـي او خلـک ورخـه     

را  ژونـد  خـاص  پـه یـو  وموې دوې ملکې راي)مکلف مى د اهللا تعـالى پـه امـر سـره     ن
ژوندى کېي، خپل عقل او پوهه يې بېرته ورته را گري( او له ده خه د رب، ديـن او  
نبي په هکله پوتنې کوي، که چېرې مي د دغو پوتنو صحيح واب ورکـ او بريـالى   

تونه ورکول کېي او وروستي پاوونه پرې آسانېي او شو نو د اهللا تعالى له خوا ورته نعم
 که ناکام شو نو عذاب ورکول کېي او وروستي پاوونه يې هم سختېي. 

 کې د پوتنو کولو د اثبات دليل په قبر
پـه   Uپه قبر کې له مي خه د نکير او منکر سو ل کول په قرآن کـريم او د نبـي کـريم   

 .یمبارکو احاديثو سره ثابت د
الَيِذيَنِآَمنُيواِ ِيِْلَقْوِلِ� اهللا تعالى پدې اه په قرآن کريم کې فرمايلي دي: آن کريم:قر يُيَِْ ُتِاللَيهُِ

َرةِِ َِ نْيَيَِِوِفيِاْآل  [ [٢٧]إبراهيم:  �الَِِْ ِتِِفيِاْلَ َيِِةِالدُّ
 کلمـه( ه پـ )د توحیـد   وینا دې ژوند او په آخرت کې په ثابته: اهللا تعالی به مؤمنان په نژباه 

رگنده کې ده چې دلته له آخرت خه مـراد قبـر    Uکلک او ثابت قدمه کي. نبي کريم
 دى، که قبر د آخرت له منازلو خه لومى منزل دى.

 Uرضى اهللا تعالى عنـه روايـت کـوي چـې رسـول اهللا      هحضرت ابو هريرحديث شريف: 
رُِِاْلُمْنَكرُِِِألََحِدِهَمِِيُيَقِلَُِِنْزَرقَِنَِِِوَدانَِِنسَِِْمَلَكِنِِِنَلَِهُِِِ َراْلَمِيتُِقُِْنِِاِإذَِ»ِوفرمايل: ََ ِفَييَيُقوَالنِِِالَنِكيرَُِِواْآل

ْنييتََِِمييِ ُِمَ َمييًداَِوَننَِِاللَييهُِِِإَالِِِإلَييهََِِالَِِننَِِْنْشييَهدَُِِوَرُسييوُلهُِِاللَييهَِِِعْ ييدُُِِهييوَِِ:فَييَيُقييولُِِالَرُويي َِِِهييَذاِِفيييِلَيُقييولُُِِْ
َنَِِقدُِِْقوَالنِِفَيييََِِوَرُسوُلهَُِِعْ ُدهُِ َْْلمُُِِْ ََحُِِثُمََِِهَذاِلَيُقولُِِنََنجَِِنَي ُْونَِِقَيْ يرِهِِِِفييِلَيهُِِيُيْت ِْينَِِِفييِِذرَاًعيَِِسي يْ َِسيْ 
ِ ُرُهمَِِْنْهِليِِإَلىَِنْرِو ُِِفَييَيُقولَُِِنمَِِْلهُِِيُيَقِلُِِثُمَِِِفيهَِِِلهُِِيُينَيَورُِِثُمَِ َْ نَيْوَميحِِِنَيمِِْفَييَيُقوَالنِِِفَُي َْيُروسَِِِْ َِالِِالَيِذيِاْل

ََْْييهَُِِح َييىِِإلَْيييهَِِِنْهِلييهَِِِنَحيي ُِِِّإَالِِيُوِقظُييهُِ ِْهِِِِميينِِْاللَييهُِِيَي يْ ييِنََِِوِإنَِِْذلِييجََِِمْضييَب ْْتُِِقَييِلَُِِمَنِِفًقييَِِْ ِالنَييِسََِِسييِم
نَييِِقَييدِِْفَييَيُقييوَالنَِِِنْدِريَِالِِِمْْيلَييهُِِفَيُقْلييتُِِيَيُقولُييونَِ ْْلَييمُُِِْ َِعَلْيييهِِِاْلَ ِئِميييِلِييْألَْراِِِِلُِفَييُيَقييَِذلِييجَِِلَيُقييولُِِنَنَييجَِِنَي
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َْييَذ ًِِِفيَهييِِيَيييَ الُِِفَييَالَِِنْضييَالُعهُِِِفيَهييِِفَيَ ْخَ ِليي َُِِعَلْيييهِِِفَي َيْل َييِئمُِ ََْْييهَُِِح َييىُِم ِْهِِِِميينِِْاللَييهُِِيَي يْ  (٣)«َذلِييجََِِمْضييَب
تـورې  چـې  کله چې مى په قبر کې کېودل شـي نـو دوې ملکـې ورتـه راشـي،       ژباه:

، يوې ته نکير او بلې ته منکر ويـل کېـي، هغـوى بـه پوـتنه      لري ېگسترېرې او شنې 
په شان کې ه ويل؟ نو هغه به واب ورکـي، دا   Uنبی کریم تا ددې سيآیا وکي: 

حـق   اهللا تعالى بنده او د هغه رسول دى. زه شاهدي وايم چې له اهللا تعالى نه پرته بل بـر  د
د هغه بنده او د هغه رسول دى. نو پرتې  Uحمدمعبود نشته او شاهدي وايم په دې چې م

زه پـه اويـا   گبه ووايي مو پوهېدو چې ته به همدا وايې. له هغه وروسته به د هغه قبر اويا 
زو کې پراخه او ورته را کاى شي، بيا به ورته ووايي چې ويده شه، نو دى بـه ووايـي   گ

تې به ورته ووايـي: تـه د هغـې    ورکم نو پر یزه م خپلې کورن ته چې د خپل حال زېر
د نـه پرتـه بـل ـوک يـې نـه       ناوې غوندې ويده شه چـې د خپلـې کـورن د ېـر گـران فـر      

حالـت وي( تـر هغـه وختـه چـې اهللا تعـالى يـې لـه دغـه           ې. )د دغه مي بـه همدغسـ  يويو
او که دا مى منافق وي نو په واب کې به وايي چې لـه خلکـو مـې     .آرامي خه پاوي

هغوى ويل ما هم همغسې ويل. نه پوهېدم چې وک دى، نـو پرـتې بـه وايـي      اورېدل چې
را تنگـه او  بانـدې  ده  مو پوهېدو چې ته به همداسې وايې. بيا به مکـې تـه وويـل شـي پـر     

تسره تېرې بېرې شي، پـه همـدې    به راجوخته شه. نو داسې به پرې راتنگه شي چې د ده پ
 اهللا تعالى يې له دغه استوگني نه را پاوي. عذاب کې به تر هغې پورې اخته وي چې

 د قبر نعمتونه او عذاب  .٣
 دنهد قبر پېژن

سره له دې چې قبر په مشهوره اصطالح کې د مکې هغې برخـې تـه ویـل کېـي چـې      
 گمی پکې خ شوی وي، خو د نعمتونو او عذابونو د اثبات په بحـث کـې قبـر لـه مـر     

ي، که هغه قبر وي او که بل ای وي، لکـه  خه وروسته د مي شتون ای ته ویل کې
ه وروسـته نـاور   گـ چې وک په اوبو کې م شي او اوبه ېې یوسي او یـا ـوک لـه مر   

  وخوري، یاېې وک وسووي او داسې نور.
َْيي ُِِاللَييهََِِوَننَِ� اهللا تعــالی فرمــايي: ــاه [۷]احلررج: ِ�اْلُق ُييورِِِِفيييَِميينِِْيَي يْ  : او اهللا تعــالی د قبرونــو واالژب
 خامخا راپاوي.

                                                 
 ي.  رواه الترمذ - ١
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ه چې اهللا تعالی مـي هـرو   گپه دې آیت کې له قبرونو خه عامه معنا مراد ده، په دې تو
مرو راپاوي که هغه په مکه کې خ وي کـه سـوېدلي وي او کـه نـاورو خـولي      

 وي.
 

 د اثبات دليلاو عذابونو د قبر د نعمتونو 
په مبارکو احاديثو بانـدې ثابـت    Uد نبي کريمد قبر نعمتونه د قرآن کريم په مبارکو آيتونو او 

 شوي دي.
يُيَِْ ُتِاللَيُهِالَيِذيَنِآَمنُيواِ� اهللا تعالى په قرآن کريم کې د قبر د نعمتونو په اه فرمايلي دي:ـ ۱

َرةِِ َِ نْيَيَِِوِفيِاْآل   [٢٧]إبراهيم: ِ� ِِْلَقْوِلِالَِِْ ِتِِفيِاْلَ َيِِةِالدُّ
منان په نژدې ژوند او په آخرت کې په ثابته وینا کلک او ثابت قدمه : اهللا تعالی به مؤژباه
 کي.

رَُِِمَِنِاِِ»د قبر په اه فرمايلي دي:  Uنبي کريم ـ۲ ُِحَترِِِِمنُِِْحْتَرةٌَِِنوِِْاْلَبَنِح ِرِيَِاِِِِمنَِِْرْوَضحٌِِاْلَق يْ
  (١)«الَنِرِِ
ده او يـا د دوزخ لـه کنـدو     ه قبر يا د جنت له باغچو خه يوه باغچـه گ: په يقيني توژباه

 خه يوه کنده ده. 
ِ ييٍرِ» دوو قبرونو تېرېده، نو وېې فرمایـل: په  Uنبي کريم ـ٣  َْيَذ َِِنِِفييَِْ َْيَذ َِِنَِوَميِِيُي ِإنَيُهَميِِلَيُي

ُرَِفَكَِنِيَْمِشيِ ِِلَنِميَمحِِ ََ َ ِ ُرِِمْنِاْل َيْوِلَِوَنَمِِاْآل َْ   ( ٢)«َنَمَِِنَحُدُهَمَِِفَكَِنَِالَِي

: دغه دواه )مي( په عذاب کې دي د داسې لـويې گنـاه لـه املـه ورتـه عـذاب نـه        ژباه
)له اکو( خه ان نه سـاته او بـل بـه چغلـي      ورکول کېي یوه به د خپلو تشو متيازو

 کوله.
 

 په نعمتونو او عذاب د ايمان حکمپه برزخ، نکير او منکر او د قبر 
مـو پـرې خبـر کـي      Uې په برزخ کې واقع کېي او نبي کريمپه برزخ او ولو هغو شيانو چ

ايمـان   ، د قبـر عـذاب او نعمتونـه پـه دې ولـو     يو لکه په قبر کې د نکير او منکر پوتنې کـول 
   راول فرض دي.

                                                 
 رواه الترمذي. - ١
 (٢٢٩/  ١) -صحيح البخاري ت  - ٢
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 برزخ تعريف کئ.  .١
 د اثبات لپاره دالئل ذکر کئ.  خد برز .٢
 کوونکو مالئکو نومونه ه دي؟  وپه قبر کې د پوتن .٣
 له مي خه په قبر کې مالئکې د ه شي پوتنې کوي؟  .٤
 کئ.بیان ه يو نقلي دليل لکد قبر د سو ل په ه .٥
 قبر تعريف کئ. .٦
 .ئوواید قبر د نعمتونو په هکله يو نقلي دليل  .٧
 . ئوواید قبر د عذاب په هکله يو نقلي دليل  .٨
 اتو د ايمان حکم بيان کئ.وعپه پورتنيو موض .٩
 
 
 

خپلو کتابچو کې د برزخ د حاالتو په اه يوه مقاله وليکي چې له لسـو کرـو    زده کوونکي دې په
 کمه نه وي.

 

 پو＊تن３:
 

 دنده ９کورن
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 لوستشلم 
 بعث او حشر

ن کريم کې او په قرآ >غيبي حاالت چې اهللا کوممسلمانان ول په دې کلک ايمان لري 
دوزخ  ،تلل، جنت وبعث، حشر، د اعمال :ي لکهحق د ،په احاديثو کې بيان کي Uپيغمبر

 او داسې نور. 
 بعث .١

 و د علمد عقاید او :يکولو ته واي يپه لغت کې ليلو، راپاولو او ژوند د بعث تعريف:
 وانسـانان د او لـه قبرونـو خـه     ولـو رگکـې جسـدونو تـه د ارواحـو بيرتـه را      اصطالحپه 

 راپاولو ته بعث ويل کيي.
 د تعريف شرح 

ن کريم کې ذکر شوي آلت لپاره په قرحا معاد مترادف الفاظ دي چې د يواو  بعث، نشور
لـه قبرونـو    پـه امـر   >به د اهللامي ول  ،ژوندي کېدل دي د مو را هگهغه پس له مر او

 لـه دغـه   چـې  له خپلو جسدونو سره بيا يـو ـاى کيـي   يې ارواح به  او خه راوالېي
هـم   ن کريم او احاديثو کې کله د بعـث، کلـه د نشـر او نشـور او کلـه     آحالت خه په قر

 . دی تعبير شوى ( په لفظنودويم ل ژوند) ثِنيحنشأة ورخه د 
  
 بعث د اثبات دليل د
ُْونَِ� :يفرماي >اهللا َْ   [٣٦ :]املؤمنونِ�ثَُمِِإَنُكْمِيَيْوَمِاْلِقَيَِمِحِلُي يْ

 شئ. یراپاول : بيا به تاسې د قيامت په ور کېژباه
َُْ َِمْنِِفيِاْلُقُ ورَِِِوَنَنِالَلهَِ� :يفرماي >په بل آيت کې اهللا   [٧ :]احلجِ�يَي يْ

  راپاوي هغه خلک چې په قبرونو کې دي. >: او بېشکه اهللاژباه
 

 په بعث ايمان درلودل
خه وروسـته پـه بيـا ژونـدي      گمر لهپه بعث ايمان درلودل د ايمان اساسي رکن دى نو 

  .دى بعث خه منکر وي کافر لهکيدو ايمان درلودل فرض دي، هر وک چې 
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 حشر .٢
حشر په لغت کې د قيامت په ور د فيصلې او حساب لپاره د انسـانانو  د حشر تعريف: 

 لو ته ويل کيي. لېدراو
 د تعريف شرح

د قيامت په ور د انسانانو موقف او د محشر ميدان ته راولولو او راجمع کولو تـه حشـر   
دوى  لهراجمع کيي تر و ويل کيي، انسانان به ول د محشر په ميدان کې د دې لپاره 

او نیکـانو  و تلل شي او د بـدانو   او بدي نيکي هر چاوشي د  حسابسره د دوى د اعمالو 
 ورکل شي. کې خپلې عملنامې په ي يا چپ الس خپلې
د  کفيصله او پريکه وشي چې ـوک د جنـت مسـتحق دي او ـو     ادبه ترمن  ید دو

 .جهنم چې دې ته لوى حشر هم ويل کيي
 شر د اثبات دليلد ح

  .ید قيامت په ور حشر په بې شميره داليلو ثابت د
  [٢٠١ :]البقرةِ�َواْعَلُمواِنََنُكْمِِإلَْيِهُِلْ َشُرونَِ� :يفرماي >اهللا 

 حضور ته راوليئ. >: او ه پوه شئ بيشکه تاسې به د اهللاژباه
ْمِِفيِاْألَِ� :يپه بل آيت کې فرماي ُْ  [٧٩ :]املؤمنونِ�ْرِاَِوِإلَْيِهُِلْ َشُرونََِوُهَوِاَلِذيَِذرََن

هغه ذات دى چې تاسې يې په مکه کې خواره واره پيدا کـي ياسـتئ    >او اهللا :ژباه 
ئبيا به همده ته راجمع کي.  

يَِِنَييَُّهِِالَنُِسِِإَنُكْمَِمْ ُشيوُروَنِِإلَيىِ»ِپه خپل يو مبارک حديث کې فرمايلي دي: Uرسول اهللا
خلکو بېشکه تاسې به په داسې حال کې چې پې به مـو   ،ې: اژباهِ(١)«َتًِةُِعَراًةُِغْرًالِالَلِهِحُِ
اهللا تعـالی تـه بـه     بـه نـه ياسـت    يوي، په بدن باندې به مو کالي نه وي، سـنت شـو   ېلو

ولېئرا . 
 حشر به د چا کيي؟

ه چې اروي او نور کل ،يسر ته رسې حشر به پيريانو او ولو ژونديو مخلوقاتو ،انسانانو د
  ه شـي او يـواخه د خپلو ظلمونو غچ واخلي نو دوى به بيا م انسـانان   ېژوي يو له بل

 [٥ :]التكرويرِ�َوِإَذاِاْلُوُحيوُشُِحِشيَرتِْ� :يفرمـاي  >به په محشر کې پاتې شـي لکـه چـې اهللا   
 : او )ياد که هغه ور( کله چې وحشي ژوي راجمع کل شي. ژباه

                                                 
 (٢٤٨/  ١١) -صحيح البخاري ت  - ١
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َوَميِِِميْنَِدا َيٍحِِفييِاْألَْرِاَِوَالِطَيِئٍِرَِيِطييُرِِ َبَنَِحْييِهِِإَالُِنَميٌمَِنْمَْيُِلُكْمَِميِِ� :يمـاي په بل آيت کـې فر 
  [١٨ :]األنعامِ�فَيَرْطَنِِِفيِاْلِكَ ِِبِِمْنَِشْيٍ ِثَُمِِإَلىِرَ ِِهْمُِيْ َشُرونَِ

 ينو سـره الوتـونک  او په هوا کې په وزرو انساک يپه مکه کې خوېدونک يند :ژباه
مو د هغـو د تقـدير پـه ليکنـه کـې ـه        ،او ولونه دي انواعسې په ېر ستا رگرغان مام

 ېي. غونبيا به دا ول د خپل رب لوري ته را تيا نده پرېې.گنيم
په حديث شـريف کـې راـي: د ابـو ذر رضـي اهللا عنـه خـه روايـت دى چـې           حديث:
اْبـو ذره   ېو فرمايل: ا Uپيغمبر .ې په کرو ووهلوليدل چې يو بل ي ونهدوه پس Uپيغمبر

م  یچې دو ېته پوهيکرو وهي؟ ما وويل نه پـوهي پيغمبـر  .ولې يو بل پهU   :وفرمايـل
دوى يو بل په کرونو وهي او نيـدې ده چـې د دوى تـر     ېپوهيي، چې ول >ر اهللاگم

ې د خپلـو  په بل حديث کـې د هغـه چـا پـه حـق کـې راـي چـ         (١) من به فيصله وکي.
   ـو النـدان به خپل مالکـان د پخه زکات نه ورکوي: او کـوي او وزې بـه    ېارويو

 >په بل روايت کـې راـي: کلـه چـې اهللا     (٢)وهي.  ېاو کرو باند پو خپل مالکان په
بل خه خپلې بدلې او غچ واخلي بيا به ورتـه   لهوحشي حيوانات راول کي او دوى يو 

شي نو په دغه وخت کې به کافر  ېشئ، هغوى به خاور ېخاوراهللا تعالى امر وکي چې 
 ( ٣)شوى واى. ېد دې ارمان وکي چې کاش زه هم خاور

 
 
 بعث تعريف کئ.  .١
 حشر تعريف کئ.  .٢
 . ئوواید بعث او حشر د اثبات دليلونه  .٣
 د بعث او حشر تر من توپير واضح کئ.  .٤
 اهللا تعالى به د قيامت په ور وک حشر کوي. .٥

 
 
چـې پـه   ووایـي  ه کوونکي دې د بعث او حشر په اه له قرآن کريم خه نـور داليـل   زد

  کتاب کې ندي ذکر شوي.
                                                 

 احمد .  - ١
 متفق عليه .  - ٢
 .تفسير طبري ٤٦٧/ ١تفسير بحر العلوم د ابو الليث السمرقندي. کتاب  - ٣

 پو＊تن３
 

 کورن９ دنده
 



 

 71 

 لوستيوويشتم 
 شفاعت Uپیغمبر د

به شفاعت  Uاو پیغمبر وله دی؟ وپه شفاعت  او چې شفاعت ه ته وایي؟ئ یا پوهیآ
 چا لپاره کوي؟ د او ه وخت

 و ه پوه شو، الندې لوست لولو.مطلبون دې لپاره چې په پورتنیو د
 شفاعت تعریف د

 خطـا بـلو   جـرم او د ېکـ کولـو او   ن لپـاره د چـا  چا خه د بـل   شفاعت په لغت کې له
 ته وايي. غوتلو

او د عقایدو د علم په اصطالح کې له اهللا تعالی خه د قیامت په ور غوـتنه ده، ـو د   
 (٣).یو چا له خطاوو خه تېر شي او بنه ورته وکي

 دليل اثبات د شفاعت د
ََْجِرَ َُّجَِمَقًِمَِِمْ ُموًدا� فرمایي: >اهللاـ ۱ َْ ََىَِنْنِيَي يْ  ِ[٧٩]اإلسراء: ِ�َع

 ای ته ورسوي. يبه تا ستایل شو (تن) رب نژدې ده چې ستا :ژباه
 بـن  جـابر او  فارسـي  سـلمان  ،عمـر  بنعبداهللا  ،اليمان بن حذيفرة ،مسعود بنعبداهللا حضرت 
شـفاعت  کبـری   Uپیغمبر خه د(( مقام محمودله ))چې  دي رضی اهللا عنهم ویلي عبداهللا

 (٢).مراد دی
شفاعت په باره کې دومره زیات احادیث راغلـي چـې د تـواتر انـدازې تـه       د Uپیغمبر دـ ۲

يُرِِنَنََِِسِيُدَِوَلِدِآَدَمِيَيْوَمِاْلِقَيَِميِحَِوَنَوُلَِمينِْ»: فرمایلي دي Uپیغمبر لکه چې رسیي، يَيْنَشياَُِّعْنيُهِاْلَق يْ
 ِِ.(٣)«َوَنَوُلَِشِِفٍ َِوَنَوُلُِمَشَت ٍِ

ه زه بـه لـومی هغـ    او پـه اوالده کـې سـردار یـم     Xقیامت پـه ور د آدم  ژباه: زه به دِ
زه به لومی هغه وک یم چې شـفاعت بـه کـوم     او وک یم چې له قبر خه راپایي

 قبلیي.  لومی هغه وک به یم چې شفاعت یې  او

                                                 
دی چې د قیامت په ور به  دشفاعت مرا Uپه دې ای کې له شفاعت خه مرا د زمو د خو پیغمبر حضرت محمد - ١

 کوي. ېې د ولو خلکو لپاره په عامه توگه
 (٢٦٥/  ٣) البصري الماوردي لالمام النكت والعيون تفسیرو  (٧٦/  ٥) -لالمام ابن الجوزی رحزاد المسير  یرستف -٢
 ٥٩/  ٧ -صحيح مسلم  - ٣
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 شفاعت ولونه د Uپیغمبر د
 شفاعت کبری  .١

په  او حساب لپاره راول شي خپلو اعمالو د محشر په میدان کې د کله چې ول انسانان د
انسـانان   نـو  پيلوي،اعمالو محاسبه  سره د ىله دو تعالىدې انتظار کې وي چې کله به اهللا 

غوتنه وکي تعالى خه  اهللا له وته راشي او ورخه به وغواي  حضور Uپیغمبر دبه 
 اهللا ته په سـجده پرېـوزي او   تعالىاهللا  Uبه پیغمبر بیا ،کي پيلدوی سره محاسبه  له چې

پورتـه   را محمده! سـر  ېبه ووایي: ا تعالىزار وکي چې اهللا  ه دومره عذر اوبته  تعالى
به اهللا  Uیغمبرپ (١)اوشفاعت به دې قبول شي. درته به درکل شي ېه چې غوا که هر
 به یې قبول کي. تعالىاهللا  وکي او شفاعتحساب کولو د انسانانو سره له ته  تعالى

 
شفاعت کولو غوـتنه کـوي؟ پـه دې     آیا امتونه به له نورو پیغمبرانو خه هم د فعالیت:

ه اورېدلي، په نوبت سره ېې بیان ک ئ.هکله مو 
 
  شفاعت صغرى .٢
 نورو خلکو لپـاره بـه یـې    چې د شفاعت دیهغه  Uپیغمبر شفاعت خه مراد دصغرى له 

 کوي چې ینې يې په الندې ول دي: هگپه بېله بېله تو
 تللو په هکله شفاعت.د ولو مؤمنانو لپاره جنت ته  د .١
دوی پـه هکلـه بـه     د يـې برابـرې وي نـو    او بـد  هغه چا لپاره شفاعت چې نیکـ  د .٢

 جنت ته داخل کل شي. و شفاعت کوي تر
لـه   ناهونـه وروبـي او  گيـې   تعـالى و اهللا  ناهکارو لپاره شفاعت ترگد پل امت خ د .٣

 جنت ته یې داخل کي. او دوزخ خه یې راوباسي
 .شفاعت Uپیغمبر د ال اوچتولو لپاره د مرتبو نیکانو د درجو او د .٤
 و بې له محاسبې جنت ته داخل شي. ینو خلکو لپاره تر شفاعت د Uپیغمبر د .٥
 (٢)تخفیف لپاره شفاعت عذاب د د لپارهحقینو مست دعذاب  د .٦

                                                 
 ۴۷۲ـ صحیح مسلم:  ١
 (٢٠٣/  ١) -شرح العقيدة الطحاوية  _٢
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١. ئ.شفاعت تعریف ک 
 شفاعت ولونه ووایاست. د Uپیغمبر د .٢
 په شفاعت به کوم اشخاص له دوزخ خه راوي؟  Uپیغمبر د .٣
 
 

شفاعت قصه کبری  د Uپیغمبر د ته مراجعه وکي او واحادیثو کتابون دزده کوونکي دې 
 .کيپوره ولی ېد

 پو＊تن３:
 

 دنده ９کورن
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 وستل دوه ويشتم
 د اعمالو تلل )وزن کول(

انسان په ن کې بې هدفه نه دی پيدا شـوی ، بلکـې د ده کـه وه ـول لیکـل کېـي،       
دقیامت په ور به حساب ورسره کېي، نیکي او بدي بـه ېـې تلـل کېـي. د چـا چـې د       

 تله سپکه شوه، ناکام دی.  نیک او د چا چې د تله درنده شوه، کامیاب دی نیک
 ه به ترسره کېي؟ په دې لوست کـې گي؟ دلیل ېې ه دی؟ نيزن ه ته واد اعمالو و

 به د دې پوتنو واب بیان شي. 
 والیگد اعمالو د وزن رن

پـه   Uمحمـد  حضـرت وروسته له دې چې انسانان ژوندي کای شي، د  ،قیامت په ور د
بدانو ته د شا  به نیکانو ته په ي الس او ېعملنام .به د اهللا تعالی غضب سو شي شفاعت

بـه پـه خپلـو اعمـالو اعتـراف       خلـک شي  پيلحساب به  .له خوا په کی الس ورکل شي
جنت  به هغه ،له درنه شوهپچا چې د نیک  د .اعمالو تلل به پیل شي وکي او د مؤمنانو د

 ي او د چا چې د بد ي د اهللا تعالی مشیت ته سپارل  به له درنه شوه، هغهپتهکـه  کيـ ،
 پـه ه وخت لپاره به ېې  نو جنت ته به ېې ولېي او که خوه ېې شي د ،شي خوه ېې

 د عمل د جزا له لیدلو وروسته به ېې جنت ته داخل کي. ،واچوي کېدوزخ 
 د اعمالو تلل په قرآن کريم او سنتو ثابت دي. د اعمالو د تللو د اثبات داليل:

َِْ ِ َيُهِ َِيِمينِيِهِ �:يعملنـامو او د حسـاب پـه هکلـه اهللا تعـالی فرمـاي       د ييْوََِّ�فََيَميَِِميْنُِنولِيَيِ ََ َف
يييًراِ َِ ييِ ًَِِي ََ ييُرورًاِ�ُيَ َِسييُ ِِح َْ َقِلييُ ِِإلَييىِاهلييِهَِم َِْ ِ َييُهَِورَاَ َِ ْهييرِِهِِ�َويَينيْ ييْوََِِّ�َوَنَمييَِِمييْنُِنولِييَيِ ََ َف

ِْيًراِ�َيْدُعوِثُيُ ورًا   [21 - 7]اإلنشقاق:  �َوَيْ َلىَِس
ه بـه حسـاب   گـ چې عملنامه ېې په ي الس ورکل شي ، نو پـه اسـانه تو   : نو هغه وکژباه

او هغه وک چې عملنامـه ېـې دشـا     ريگو ور خپلې کورن ته به خوشحاله ورسره وشي او
  له لوري ورکل شي ، هالکت به ان ته غواي او اور ته به ور دننه شي.

َوالْيَوْزُنِيَيْوَمئِيٍذِاْلَ ياَُِّفَميْنِ�مـايي:  د اعمـالو د وزن پـه هکلـه فر   تعالی په يو بل آيت کې اهللا 
  [٨]األعراف: ِ�ثَيُقَلْتَِمَوازِيُنُهِفَُيولَِئَجُِهُمِاْلُمْتِلُ ونَِ

هغـوی بـه    ،چې د )نیک( پله درنه وي ي، د چاد حق تللد اعمالو : او په هغه ور ژباه
� ومومي. نجات



 

 74 

تلل ېې نشته، که چې د بلـې پلـې    د اعمالو خو ،د اعمالو محاسبه شته کافر سره د ده له
َتييُرواِ ِايَيِِتِرَ ِِهييْمَِوِلَقِئِييِهِ�فرمــايې: تعــالى پــه دې اهاهللا  .لــريه لپــاره نیکــي نــ ُنولَئِييَجِالَيِذيَنَِْ

 [٣٠٥]الكهف: ِ�َفَ ِ َطْتَِنْعَمُِلُهْمَِفَالِنُِقيُمَِلُهْمِيَيْوَمِاْلِقَيَِمِحَِوْزنًِ
کار کی نو د د آیتونو له منلو نه ېې ان (تن) رب پل: دا هغه کسان دي چې د خژباهِ

 دو. نه هلت د قیامت په ور به ورته نو يدوی عملونه ضائع شو
 خه د بدیو د محوې الرې چارې له عملنامې

یـا داسـې ـه    آ .كه له يو چا خه بد عمل صادر شي، نو په عملنامه کې ېې لیکل کېي
 محوه کي؟ له عملنامې خه يچارې شته چې دا بد

يِيَئِتِِ� فرمـايې:  >اهللا .له منه وي يبد يهو: نیک ََ يَنِِتِيُيْذِهْ َنِال ََ (۱۱۱ِ)هيودِِ�ِإَنِاْلَ 
په محوه کولو کـې   يوچې د بد ينې هغه نیکيبدي له منه وي.  ي: بې شکه نیکژباه

 مرسته کوي دا دي:
ْنَتِ» ايل:وفرم ته Wابوذر Uرسول اهللا له بدو خه وروسته نیکي کول:ـ ۱ َُْمُِِْ اَلِاِالَلَهَِحْي

ََنٍِ ِِلْاِالَنَِسِِ ُخُلٍاَِح ََ َنَحَِلْمُ َهَِِو ََ ِيَئَحِاْلَ  ََ   (١)«َونَْلِ ْ ِال
بدي بد نه وروسته نیکي کوه چې  له ه.ېرېخه و تعالیله اهللا  ېې: هر چیرته چې ژباه
 ه. کوتعامل له منه يوسي او د خلکو سره په و اخالقو دې 

 خه بنه غوتل >اهللا سته اودس کول، بیا دوه رکعته لمون او له وناه نه ورگ ـ له۲ 
نُِِفَيَي َيَوَضيَُِِذنْيً ِِيُْذِن ُِِرَُو ٍِِِمنَِِْمِ»ِفرمايې: Uرسول اهللا َِ َْ َيْينُِِِيَ ِليِثُمَِِاْلُوُضو َِِفَيُيْ  َِرْْ
َْ َيْغِترُِ ِ(٢)«َلهَُِِغَترَِِِإَالَِِوَو ََِِع َِِالَلهَِِفَيَي

 وکي ورپسې دوه رکعته لمون اودس هگپه ه توناه وکي بیا گ: وک چې یوه ژباه
 .بنه وکي هرومرو به ورته >خه بنه وغواي اهللاخدای له او  وکي

َميُِِيِ ييُ ِ» :فرمـايي  Uرسـول اهللا  :ونو، ناروغیو او مصیبتونو باندې صبر کـول وکا رپ ـ۳
ِلَمِِمْنَِنَ ٍ َِوَالِ َْ َتَرِالَلُهِِ َهِِاْلُم َهِِِإَالَِْ ُْ ِحُِيَشِ َوَلٍ َِوَالَِهمٍَِّوَالُِحْ ٍنَِوَالَِنًذىَِوَالَِغمٍَِّحَ ىِالَشْوَْ

طَِيَِهُِ ََ ِ�(٣)«ِمْنِ
 آني، ضرر او غم نـه رسـېي او   پریشان، تکلیف، ي، ناروغوماني: مسلمان ته هی ستژباه
ِ ونه پرې بل کیي.ناهگر د ده گمى ېې په پو کې نه ننوزي، ازغ

                                                 
 أحمد   مسند ـ۱
 ـ مسند احمد ٢
 صحيح البخاري   - ٣
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 په تله کې د پام و درانه عملونه
لو له کبله ترک نه شي، خـو د نبـوي   گکوچني د  ول نیک عملونه د پام و دي او باید

سنتو د هدایاتو په را کې ینې اعمال د عمل په تله کې ېر دروند والی راولي، چـې پـه   
 ه دي:گالندې تو

ٍََنِ» :فرمايي Uرسول اهللا ـ ه اخالِق:۱ ُلٍاَِح َُ َمَِِشْيٌ ِنَثْيَقُ ِِفيِِميَ اِنِاْلُمْؤِمِنِيَيْوَمِاْلِقَيَِمِحِِمْنِ
  (١)«َوِإَنِالَلَهِلَُيْ ِغُضِاْلَتِِحَشِاْلَ ِذي َِ

من د نیک په پله کې له نیکو اخالقو خه دروند یـز نشـته   ؤقیامت په ور د م د: ژباه
 وري. گه گبد ویونکي ته د قهر په ستر >او اهللا

َميُ ِاْلُميْؤِمِنيَنِِإيَمِنًيِِ»ِ:يفرمـاي  Uرسـول اهللا  .من نـه ده ؤهمدا راز نیک اخالق د کامل م ْْ َن
ُلًقِ َُ نُيُهْمِ ََ   (٢)«.َنْح

 اخالق غوره وي. دى چې تر ولو ېې مؤمن: تر ولو مؤمنانو د کامل ايمان خاوند هغه ژباه
َِْظييمُِِسي ِْ)لکه د  ول،سرته رسد مسنونو اذکارو  ذکر:ـ ۲ پـه   (َ َِنِاللَيِهَِوِ َ ْميِدِهُِسيْ َ َِنِاللَيِهِاْل

يِِنِ» :يپه دې اه فرمـاي  Uرسول اهللا ، ېر اجر لري،کلماتو ذکر ََ ِتيَت َيِِنَِعلَيىِالِل ََ ِلَم َيِِنِ َْ
َِْظيمِِِثَِقيَلَ ِِنِِفيِاْلِميَ اِنَِحِ يَ َ ِِنِِإَلىِالَرْحَمِنُِسْ َ َِنِالَلِهَِوِ َ ْمِدِهُِسْ َ ِنَِ   (٣)«الَلِهِاْل

تـه   >خـو پـه تلـه کـې درنـدې او اهللا      (ې)اسـان ېدي چې پـه ژبـه سپک   ې: دوه کلمژباه
 .کلمې دي «سبحان اهللا وبحمده او سبحان اهللا العظیم»دي دا د  محبوبې
ِ(٤)«ِمييَ انَِاْلَ ْميُدِِللَيِهَِلْميألُِالِْ»ِ:فرمـايي  Uپه کلمې ذکـر: رسـول اهللا   (اْلَ ْمُدِِلَلهِِ)د  همدا راز

 الحمد هللا تله کوي. :ژباه
 
 
 
�د انسانانو عملونه ه وخت تلل کېي؟ـ ۱
�د انسانانو د عملونو د تللو د اثبات داليل ذکر کئ.ـ ۲
�ناهونو د محوه کولو اسباب ذکر کئ. گد ـ ۳
 والي کې ېر رول لري؟دنوکوم عملونه د تلې په درـ ۴

                                                 
 (١٢٥/  ٣٨) - الستةفي الكتب  الصحابةمسند  - ١
 (٣٥٤/  ٤) -ن  -سنن أبى داود - ٢
 متفق علیه - ٣
 (١٤٠/  ١) -صحيح مسلم  - ٤

 پو＊تن３:
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 لوستدرويشتم 
 حوض

عملنامو له سپارلو، حساب او د مسلمانانو د عملونو له تول خـه وروسـته بـه     انسانانو ته د
له حوض خه اوبه ـي، چـې تنـده بـه ېـې وربانـدې مـاتېي.         Uمسلمانان د رسول اهللا

حوض هم د هغو مغیباتو له جملې خه دی چې ـان پوهـول او ایمـان راول وربانـدې     
 الزم دي.

 د حوض تعريف 
لو اى ته ويل کېي او دلته له حوض خه مراد هغه حوض دى حوض د اوبو د غونېد

ته د حشر په ميدان کې د ده د تکريم او عزت لپـاره   Uچې اهللا تعالى ېې خپل نبي محمد
 . پله تنده ورباندې ماته کيخ، و د ده امتیان ورخه اوبه وي او ورکوي

 د حوض د اثبات داليل 
ته په آخرت کـې ورکـوي پـه قـرآن      U، محمدهغه حوض چې اهللا تعالى ېې خپل رسول

 کريم او په صحيحو احاديثو ثابت دى:
َنِكَِِِإنَِ�:دي اهللا تعالی په قرآن کريم کې فرمایلي   �اْلَكْوثَيرََِِنْعطَييْ

 .دی درکی «کوثر»شکه مون تاته  : بېژباه
  .ده معنا اخیستې د حوضخه په دې ای کې  «کوثر»ېرو علماوو له 

روايت شوي احاديث متواتر دي.  احادیثو کې هم شوی او په دې هکله پهات اثبد حوض 
د هغو راويانو شمېر چې په دې باب ېې احاديث روايت کي دي له پنوسـو تنـو خـه    

َعيْنِنَ ِيىَِذرٍِّقَيَِلِقُيْليُتِيَيِِپه يو حديث شريف کـې فرمـايلي دي:    Uهم زياتېي، نبي کريم
ييَمِِ ِ»َِ ييْوِاِقَييَِلَِرُسييوَلِاللَييِهَِمييِِآنِيَييُحِالِْ ََ َْيييُرِِمييْنَِعييَدِدُِنُبييوِمِال ْْ َوالَييِذىِنَيْتييُسُِمَ َمييٍدِ ِيَييِدِهِآلنَِي ُييُهَِن

يَرَِمي َِ َهَِِلْمَِيْظَمْيِآ َلِحِاْلُمْظِلَمِحِاْلُمْ ِ َيِحِآنَِيُحِاْلَبَنِحَِمْنَِشِرَبِِمنيْ ِِْ َهَِِنَالِِفىِالَلييْ َوا َِِعَلْييِهَِيْشيُخُ َِوَْ
ُْْ ُِطوِلِهَِمِِ َيْيَنَِعَمَِنِِإَلىِنَيْيَلَحَِمُِؤهُِِفيِهِمِِ َلْمَِيْظَمْيَِعْرُضُهِِم ِ َيَيًِضِِِيَ ا َِِنِِمَنِاْلَبَنِحَِمْنَِشِرَبِِمْنهُِ َنَشدُّ

ِ ََِ َْ   (١)«ِمَنِالَلَ ِنَِوَنْحَلىِِمَنِاْل

                                                 
  رواه مسلم. - ١



 

 77 

ـومره   يـ خه پوتنه وکه چې د حوض لو Uفرمايي: ما له رسول اهللا Wابوذر :ژباه
، له هغـو  یوفرمايل: د لوو شمار ېې د آسمان له ستورو خه زيات د Uدي؟ نبي کريم

وي. هر وک چـې لـه دې    سمان شین)صفا(آچې  ستورو خه چې په تپه تياره شپه کې
حوض خه اوبه وي هېکله به تى نه شـي. لـه جنـت خـه پکـې دوې نـاوې اوبـه        

ه وي هېکله به تى نه شي، پلنـوالى او  تويېي. هر وک چې لدې حوض خه اوب
پورې )عمان او  همان خه تر اېلاودوالى ېې سره برابر دي او دومره فاصله لري لکه له ع

 ه دوه ارونه دي( اوبه ېې له شيدو خه زياتې سپينې او تر شاتو ېرې خوې دي. لَیٌاَ
يَرُةَِشيْهٍرَِوَزَوايَيُِهَِسيَواٌ َِحْوِضىِ»فرمايلي دي: Uپه يو بل حديث شريف کې رسول کريم َِ َم

يَمِِ َِفَميْنَِشيِرَبِِمْنيُهِفَي ََ ُنُبيوِمِال يِجَِوِْيَ انُيُهَِْ َْ َيْظَمييَُِوَمُِؤُهِنَ ْيَيُضِِمَنِاْلَوِرِقَِورِيُ يُهَِنْطيَيُ ِِميَنِاْلِم الَِ
يَدُهِنَ َيًداِ ْْ ولې سـره  زما حوض د يوې مياشتې په اندازه فاصله لري. زاويې ېې ه: ژباِ(١)« َي

کو زيـات خـو   شـ برابرې دي. اوبه ېې له سپينو زرو خه ېرې سپينې دي. بوى ېې لـه م 
ېې دومره زيات او داسې لېدونکي دي لکه د آسـمان سـتوري، هـر ـوک      دى. لوي

 دې حوض خه اوبه وي هېکله به تى نه شي. ه چې ل
  وض باندې د ايمان حکمپر ح

ي، د ثـواب مسـتحق   منـ حـوض   دى. هغه وک چېزم الپه حوض باندې ايمان او يقين 
 ري او هغه وک چې له حوض خه منکر شي، بدعتي او فاسق دى.گ

 وک له حوض خه محرومېي؟ 
وفرمايـل:   Uخه روايـت کـوي چـې نبـي کـريم      Wله حضرت انس (مه اهللا)رحامام بخاري 

ُ ِلُبييواُِدونِيييِفَييَيُقوُلَِنْلييَ ِِ يِفَييَيُقييوُلَِالِلَيَييرَِدَنَِعلَييَيِنَييٌِسِِمييْنَِنْلييَ ِِ يِاْلَ ييْوَاَِح َييىِ» َْ َعييَرفْي ُيُهْمِا
َْْدكَِ ِ(٢)«َلْدِريَِمَِِنْحَدثُواِ َي

خامخا به زما ينې اصحاب زما خواته د حوض )غاې ته( راشي، چې زه بـه ېـې    ژباه: 
يي: تـه  به وا نو وري دي، گرول شي، نو زه به وايم دا زما ملگپېژنم. بيا به له ما خه وو

 . چې دوی له تا وروسته ه چارې )په دین کې( راپیدا کې وېنه پوهېې 

                                                 
 رواه مسلم. - ١
 رواه البخاري. - ٢
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ه په يو بل حديث شريف کې چې اسـماء بنـت ابـوبکر صـديق رضـي اهللا تعـالى       گهمدارن
ِإنِيىَِعلَيىِاْلَ يْوِاَِح َيىِنَْنظُيَرَِميْنِيَيرُِدَِعلَيَىِ» فرمـايلي دي:  Uعنهما روايت کـى، رسـول اهللا  

َْْدَكَِواللَيِهِِمْنُكْمَِوسَِ َْْرَتَِمَِِعِمُلواِ َي ُذِنُنٌَِسُِدوِنىِفََيُقوُلِيََِِرِبِِمِنىَِوِمْنُِنَمِ ى.ِفَييُيَقُِلَِنَمَِِش ََ َميِِيُيْؤ
ُْوَنَِعَلىَِنْعَقِِ ِهمِْ َْْدَكِيَيْرِو   (١)« َرُِحواِ َي

و ز ما ورم به چې له تاسو خه وک ماته راي؟ اگم او ی: زه به په حوض باندې ژباه
شي، نو زه به وايم، اې اهللا! دا زما او زما له امـت خـه   رول گوله مخې به ينې خلک 

زما  ؟په هغه ه چې دوى له تا خه وروسته کولنه ېې دي، نو وبه ويل شي، آيا ته خبر 
بېرتـه  په اهللا تعالى قسم وي چې دوى له تا خه وروسته تـل پـه خپلـو پونـدو بانـدې       ېد
 . رېدلگ

نـوى شـى    کـوم هغه وک چې د اهللا تعالى له دين خه واوي او يا په دين کـې   نو هر
له حوض خه وشل شي او هېکله به له دې حـوض   Uپيدا کي ، هغه به د نبي کريم

خه اوبه ونه ي.

 حوض تعريف کئ.  .١
 د حوض د اثبات داليل ذکر کئ.  .٢
 په حوض باندې د ايمان حکم بيان کئ.  .٣
 ه نه پرېودل کېي؟ وک حوض ت .٤

                                                 
 رواه مسلمـ  ١

 پو＊تن３:
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لوست ويشتملر  

 ل د 請راط پُ
د اهللا بـه  مالئکـې   ،کله چې د حشر په ميدان کې له انسانانو سـره حسـاب او کتـاب وشـي    

دي او دوى به پرې تعالى په امر سره د دوى د تېرېدلو لپاره د دوزخ په مال باندې پل کې
 تېرېي.

 د صراط تعریف
ل خه عبارت دی هغه پ په اصطالح کې: د او ه وایيط د ژبې له مخې لويې الرې تصرا

نیکان بـه پـرې    ودل کیي.باندې اېجهنم پر قیامت په ور  ولو خلکو لپاره به د چې د
 بدان به ورخه په جهنم کې لویي. تیریي او

مالیکـو   >وروسته به اهللا نو ،محشر په میدان کې محاسبه وشي کله چې له انسانانو سره د
انو ته به حکم وشـی چـې د پـل    گبند. ئجهنم په مال باندې پل کید کي چې دته امر و

وي  )نېـک(  چا عمل ه که د،عمل پورې اه لريپه بنده  پر پل تیریدل د ،خه تیر شي
وي هغه به وره په یره سخت  چا عمل بدکه د  او هغه به ورخه په یره اسان تیریي

 یي.ویا به په جهنم کې ل تیریي او
 د صراط د پل د اثبات دلیل

امت په اجماع سره ثابت  د احادیثو او ينبو تیریدل په قرآنکریم، ورباندې او صراط پل د
 .يد
  [٧١]مريم:  �َوِإْنِِمْنُكْمِِإَالَِوارُِدَهِ� فرمایلي دي: >اهللاقرآن کریم: اـ 

 چې جهنم ته به واردېي. دا رگنشته هیوک له تاسې خه م :ژباه
 ـل د  او ویلي ېې دي چې ول خلک به يو ېورود ترجمه په عبور ک مفسرینو دینو 

 تېرېي. صراط په پل قیامت په ور د
ـو احـادیثو کـې د صـراط د پـل یادونـه شـوې ده، لکـه چـې          گپـه   حدیث شریف: ب ـ 
يُرَِوَهيَنَمِقَيَِلَِرُسيوُلِاللَيِهَِليَلىِاللَيُهَِعلَِ�: يفرمـای  Uپیغمبر َْ ُْوُنَِنَوَلَِميْنَِوُيْضيَرُبِِو ْييِهَِوَسيَلَمِفَيَي

  (١)�ُيِبيُ َِوُدَعُِ ِالرُُّسِ ِيَيْوَمِئٍذِالَلُهَمَِسِلْمَِسِلمِْ

                                                 
   (١١٢/  ١) -مسلم  صحيح .(٤١٩/  ١٦) -صحيح البخاري ت  _١
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 میـ  ـوک هغـه   لومیزه به  نو وفرمایل: Uپیغمبر شي. وتلجهنم پل  ربه پ بیا : اوژباه
اهللا سـالمتي   ېدعاء لـولي: ا  ول پیغمبران به په دغه وخت کې دا شم او چې په پل به تیر

 .اهللا سالمتي غواو ېغواو، ا
 چې د صراط پل حق دی. کېعلماوو په دې اجماع ولو  تجماع ت اود اهل سن ج ـ

 د صراط د پل صفت
 پـه احـادیثوکې د   ه شـوی دی خـو  گذکر په اجمالي تو  صراط د پل ن کریم کې دپه قرآ

 شوي دي. کره معلومات ذکراو پوره په اه پل  صراط د
چې هېوک هم په پله باندې د هغه د پلن والي او پوخوالي لـه کبلـه نـه     ىېې دا د زلني

وک چې ورباندې تېرېي هغه به د خپل نېک عمل او د اهللا تعـالی   ېشي تېرېدای، بلک
 دتوفیق له امله ورباندې تېرېي.

 د صراط په پل د تیریدونکوحال
شان نه  یوپه عملونو په اعتبار سره  وبد خپلو و او دبه صراط په پل تیریدونکي انسانان  د

ـوک بـه پـرې دتیـز بـاد پـه شـان         .په شان تیریـي  برينا د وک به پرې یر تیز .وي
. وک به پرې په منه تیریي. ه غلنده آس په شان پرې تیریي وک به د. تیریي

وک به پرې ل يوک به د. تیز تیری ي عادي حالتینې نور خو .په شان پرې تیری 
به یې په جهنم کې  کتهسر  کې نلي او کونوگنچپله په په صراط د به انسانان عمله  بد

 وي.راغور
 د صراط په پل ایمان درلودل 

 پـه مـن بانـدې د    دوزخ د >قیامـت پـه ور بـه اهللا    مو په دې کلک ایمان لرو چـې د 
تـه یـې پـوره     >چې اهللایوحقیقي پل دی  دا او انسانان به پرې تیریي او صراط پل دي

 کیفیت معلوم دی.
 
 
 ئ.اصطالحي معنا ذکر ک صراط لغوي او د .١
 پل تیریي؟ رصراط پ وک د ىولو لوم په قیامت کې به تر .٢
 کوم ای کې ایودل کیي؟ هصراط پل به پ د .٣
 اوکه مجازي؟ ه حقیقي ويبد صراط پل  .٤

 پو＊تن３:
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 لوست پنه ويشتم
 جنت 

را پاوي اوهر یو انسان ته به خپلـه عملنامـه   ژوندي نان به انسا >لکه چې ومو لوستل اهللا
عملونو تله چې درنده شوه هغه  چا د د .وتلل شيبه ېې  عملونه. په الس کې ورکل شي
 .به سرلوی جنت ته ي

 د جنت تعریف
کـه یـې پـه ول ول ونـو     مه باغ ته ویـل کیـي چـې    خجنت په عربی ژبه کې هغه پرا

مؤمنانو لپاره تیار  د >خه عبارت دی چې اهللا ایهغه  دپه شرع کې  پول شوې وي.
 اوسېي. هلته د تل لپاره مؤمنان به په ول ول نعمتونو کلی شوی دی او ،کی

انو لپاره د دوی د هغو نیکـو اعمـالو بدلـه او اجـر     گد نیکو بند يجنت د اهللا تعالی له لور 
 دی چې په دنیا کې يې سرته رسولي وي.

 

 د تعریف شرح
 انو استعمال شوی دی، لکه هغه یز چـې لـه  گجنت لفظ په عربي ژبه کې په مختلفو معنا د
ونـې   ېمیوه لرونکـ  بوي او گا رنگهغه باغ او باغچه چې په کې رن .خه پ وي گورست

عقایدو په علم کې جنـت پـه آخـرت     د خو، مکې مخ پولی وي په سیورو یې د وي او
د هغـو   >اهللا کـې وي او  ول ول نعمتونـه بـه پـه    عبارت دی چـې  خههغه کور له کې 

آخرت  د کتابونو او د هغه په مالیکو، رسوالنو، او >خلکو لپاره تیار کی دی چې په اهللا
غوتنې نه دي منلـې او د اهللا   ينفس نا سمې په ور کلک ایمان لري، په دنیا کې ېې خپلې

 سـالمتیا کـور، د   لکـه د  نومونه لري، او د هغه د پیغمبر په الروونه ژوند تېروي. جنت یر
 داسې نور. نعمتونو کور او ورتللو ای، فردوس، د ، دنې اىگوايمي استد

 

 د جنت د اثبات داليل
  قرآن کریم

  [٣١١]آل عمران: ِ�ُنِعَدْتِِلْلُمَ ِقينَِ� د جنت د پیدایت په اه فرمایلي دي: >اهللا
 ارانو لپاره. گپرهیز)هغه جنت( چې تیارکای شوی دی د  :ژباه
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يَمِِ ِ� :يفرمـای اهللا تعـالى  په بل آیت کې  ََ َْيْرِاِال َسيِِ ُقواِِإلَيىَِمْغِتيَرٍةِِميْنِرَِ ُكيْمَِوَونَيٍحَِعْرُضيَهَِِْ
 ِ[٢٣]احلديد: ِ�َواْألَْرِاُِنِعَدْتِِلَلِذيَنِآَمُنواِ ِِلَلِهَِوُرُسِلهِِ

او يو له بل خه مخکـې شـئ   (وکئهه له لوري بنې ته ) (تن) رب : د خپلژباه
 هغه چا لپاره او د سمانونو په یر دهآ مکې او هغه پراختیا د د ،هغه جنت خوا ته چېد

 هغه پر پیغمبرانو یې ایمان راوی وي. د او >ای شوی دی چې په اهللاک تیار
 حدیث

 د جنت وجود ثابت دی. په بې شمیره احادیثو سره
قََِلِاللَيُهِ»قََِلUَِِعْنِنَِ ىُِهَريْيَرَةَِعِنِالَنِ ىِِ :فرمايلي ديې حدیث شریف کيو په  Uنبي کريم

َطَرَِعَلىِقَيْلِ َِ َشي ََ َْْتَِوالَِ ُنُذٌنَِسِم َِْ ِِدَىِالَ ِِلِ يَنَِمَِِالَِعْيٌنِرََنْتَِوالَِ ِ(١)«.رٍَِعَ َِوَوَ َِنْعَدْدُتِِل
خپلـو   فرمایلي دي: مـا د  >هللاخه روایت کوي چې ا Uرسول اهللاله  W: ابوهریرهژباه

و لیـدلي، نـه یـې غوونـو     گانو لپاره داسې نعمتونه تیارکی دي چـې نـه سـتر   گه نیکو بند
 نه یې کوم انسان په زه کې تصورکی دی.  صفت اوریدلی،

 .یه معلومیي چې جنت اوس هم موجود دگپورتنیوحدیثونو خه په اله 
 

 جنتیان
تابعـدارانو، پـه    رسـول د  هغـه د  د تینو، داهللا تعـالی او رارانو، نیک عملو، گپرهیز جنت د
 چـې د  ،هغو خلکـو ـای دی   د او دې کسانوژن دته  >خاوندانو، اهللا استقامت د ایمان د

 له نواهیو خه یې ان ساتي.  او اهللا تعالی حکمونو ته غاه دي
 

 جنت ته د جنتیانو تلل
يَييْوَمَِنْ ُشيُرِ� فرمـایلي دي:  >وان وي.اهللاجنتیان به جنت ته خوشحاله او سپاره لې لې ر

  [٨٥]مرمي:  �اْلُمَ ِقيَنِِإَلىِالَرْحَمِنَِوْفًدا
 >اهللا اران دگـ پرهیز مـو  جمع به کـو  محمده[ هغه ور چې را ېیاده که ]ا : اوژباه

 وي. (په سپرلیو سپاره)ته په داسې حال کې چې لې لې به  حضور

                                                 
 صحيح مسلم - ١
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به په داسې سپرلیو  یدو ېبلک به پیاده نه بوتلل کیي، : چې دویيفرمای Wحضرت علي
 (١)وي لیدلې. سپاره وي چې مخلوقاتو به هغه سپرل نه

 په جنت ايمان لرل
، او اوس هـم  ىد ىپیـداک جنت مخکې  >الزم دي چې اهللا پدې باندې عقيده درلودل
 (٢)لري.ه هی فنا ن موجود دی، تل به وي او

 
 

  
 جنت تعريف کئ.  .١
 ت د اثبات دالئل بيان کئ. د جن .٢
 جنت د کومو خلکو اى دى؟  .٣
 ه بېول کېي؟ گجنت ته به جنتيان رن .٤
 په جنت باندې د ايمان حکم بيان کئ.  .٥
 
 

 کورن９ دنده:  
رـي  گچې جنت ته د تللو المل په اه زده کوونکي دې د جنت د توصيف او هغو عملونو 

 يوه مقاله وليکي.

                                                 
 (٢٥٤/  ١٨) -تفسير الطبري ـ ١
 (٥١/  ١) -يهالعقيدة الطحاو ,(٦٣/  ١) -الفقه األكبر  _٢

 پو＊تن３:
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 لوست شپ ويشتم
 وزخ(جهنن )د

هر انسان ته خپله عملنامه ورکل  له قبرونوخه را پاوي، ول انسانان >اهللاکله چې  
 دوزخ ته ي. به نو نه منونکي او بد عمله خلک عملونه وتلل شي، مسلمانانود  او شي

او په شرع کې جهنم د هغه اور نوم دی چې  جهنم دکندې معنا لري د جهنم تعریف:
 (١)دی. ىعذابولو لپاره پیدا ک ارو مسلمانانو دکناهگدکافرانو او >اهللا
 

 د تعریف شرح
رسـالت   د Uدپیغمبـر  هغه اور خه عبارت دی چې اهللا تعالی دکافرانو، مشـرکانو،  لهجهنم 

 ناهکارانو مؤمنانو لپاره پیداکی دی. جهنم دکافرانو لپاره ابدي ـای دی، گ د او دمنکرینو
بیـا بـه    جرمونـو پـه انـدازه پراتـه وي او     نـاهونو او گمؤمنان بـه پـه کـې د خپلـو      ناهکارگ او

سـقر، جحـيم،    سـعير،  ،هحطمـ  جهنم یر نومونـه لـري لکـه: لظـی،     ورخه راویستل کیي.
 ي.و ېهالکوونک بلې خه سخته اوله  به هدرجې لري چې یوو هم زیاتې طبقې ا اويه هاو

 

 د دوزخ د اثبات داليل
فَيِلَيُقواِالنَيَِرِالَ ِييَِوُقوُدَهيِِالنَيُِسِ� :اه فرمـايلي دي  اهللا تعالى په قرآن کريم کې د دوزخ پـه 

ِ[٢٤]البقرة: ِ�َواْلِ َبِرَُةُِنِعَدْتِِلْلَكِِفرِينَِ
بـه انسـانان اوکـاي وي     )دسون تـوکي( هغه خس چې دئ له هغه اور خه وویری :ژباه
 منکرانو لپاره تیارکای شوی دی. حق د چې د

 :ژباه [٣١٣]آل عمرران: ِ�َوالَيُقواِالَنَِرِالَِ يُِنِعَدْتِِلْلَكِِفرِينَِ�لى فرمايياهللا تعاپه بل آیت کې 
 )انونه له هغه اور خه وساتئ چې د کافرانو لپاره تيار شوى دى(

همدا راز په بې شمیره احادیثو کې د دوزخ یادونه شوې او ول امت ېې په شتون اجمـاع  
 .ده کې

                                                 
 (٧٢/  ١) -القاموس الفقهي  (،٢٠١/  ١)للراغيب االصفهاني لفاظ القرآن امفردات  _١
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 جهنمیان )دوزخیان(
آخرت په مقابـل کـې    مراهانو، دگکافرانو، منافقانو، مجرمانو، سرکانو، ظالمانو،  م دجهن
رسـول سـره   لـه  د هغه  او >اهللا هغه چا ای دی چې د د او دنیا خووونکو، بد عملو د

 ري.گدمني لري اویا ېې له اوامرو خه سرغونه کوي او دحق الرې ته نه را
 

 ته د دوزخیانو ول جهنم
ه خـه یـو   Uرسـول اهللا لـه   .کیي ول باندې جهنم ته پمخې په مخونولک به ينې خ 

 ورته وفرمایـل:  Uکیي؟ پیغمبر ول ه مخونوپه به دوی گتنه وکه چې رنپو صحابي
 )١(.يبوپه دې هم قادر دی چې په مخونو یې بېوالی شي پو  هغه ذات چې دوی په

مالیکـې  بـه  خـه   ياو لـه هـر لـور    يشـل کیـ   ېرم ېارویو په شان رم جهنمیان به د
َتُرواِِإَلىَِوَهَنَمِزَُمًرا� :يفرمای >اهللا ورباندې آوازونه کوي. : ژباه [٧٣]الزمر: ِ�َوِسيَاِاَلِذيَنَِْ

 کېي.  لشبه د دوزخ خواته لې لې  دي انهغه کسان چې کافر او
 [٣١]الطور: ِ�ِِرَِوَهَنَمَِدًعِيَيْوَمِيَُدعُّوَنِِإَلىِنَِ� :يآیت کې اهللا تعالی فرمایبل  په
  شي. لاور خواته بوتل جهنم د د ور چې دوی به په یلو یلوهغه : ژباه 
 دوی د جهـنم داسـې آواز بـه واوري چـې د     مخکې له دې چې جهنم ته داخل شي د او

 >هیبت کـې پریـوزي. اهللا   اوزونه به ېې په سخته ویره او غوونو پردې به یرې کي
ُْواَِلَهِِلَيَغيُّظًَِِوَزِفيًرا� :يفرمای ِْيٍدَِسِم ِ[٣٢]الفرقان: ِ�ِإَذاِرَنَلْيُهْمِِمْنَِمَكٍِنَِ 
   واوري. آوازونه وتا غضب اود هغه اور چې کله له لیرې نه دوی وویني نو دوی به د هغه  :ژباه

َُوُقِاْلُمْبرِِميَنِِإَلىَِوهَِ� :يفرمای >اهللا هم به یر زیات تي وي. او    [٨٦]مرمي: ِ�َنَمِِوْرًداَوَن
  .په داسې حال کې چې تي به وي ته وشو يدوزخ لور مجرمان به د : اوژباه
ل کیي دوی به انده شي هی به نه ویني، هم وکله چې دوزخیان جهنم ته بوه گنهمدار

اهللا تعـالی   هـم بـه کاـه شـي هـی بـه نـه اوري.        او یان شي ژبې به یې نه چلیـي گنگوبه 
  [٩٧]اإلسراء:  �َوَنْ ُشُرُهْمِيَيْوَمِاْلِقَيَِمِحَِعَلىُِوُووِهِهْمُِعْمًيَِِوُ ْكًمَِِوُلًمِ� یلي دي:فرما
قیامت په ور پ مخې راکاو، په داسې حال کې چې انده،  : دغه خلک به مو دژباه

  کاه به وي.او یانگونگ

                                                 
 ٢٦٨\١٩_تفسير الطبري ١
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کیـي. اهللا   ولالـت کـې بـه    خوار په ح ذلت او   کیي یر د ول اوکله چې جهنم ته
َتييُرواَِسيي ُيْغَلُ وَنَِوُلْ َشييُروَنِِإلَييىَِوَهييَنَمَِو ِييْئَسِاْلِمَهييِدُِ� :يتعــالی فرمــای  [٣٢]آل عمررران: ِ�قُييْ ِِللَييِذيَنَِْ

دی، هغـوی تـه    دعوت له منلو نه انکار کی محمده!( کومو خلکو چې ستا د ې)ا :ژباه
 شئ جمع کیته به  يدوزخ لور دشئ لوب ووایه هغه وخت ندې دی چې تاسې به مغ

فَيَورَ ِيَجِلََنْ ُشيَرنَيُهْمَِوالَشيَيِِطيَنِ� :يفرمـای  >اهللا بل اى او .نی دیگدوزخ یر بد استو او
  [٦٨]مرمي: �ثَُمِلَُنْ ِضَرنَيُهْمَِحْوَلَِوَهَنَمِِوًِْيِ

 بیـا بـه یـې د    و،کـ  جمـع را شـیطانان   مرو دوی اوهروستا په رب قسم چې مو به  :ژباه
  حاضر کو. ونو راگپه  کته چاپیر سردوزخ چار

 تصویر کی دی. >ذلت یر بد حالت دی چې اهللا دا د او
یر زیات  د اور ویروونکی حالت وویني نو او جهنم خواته وروستل شي دوی دچې کله 

 وای تـر  يول شويول بیا دنیا ته بو يدې ارمان به وکي چې کاشک او د يبه پیمانه ش
َولَيْوِلَييَرىِ� :يفرمای >اور خه به خالصون نه مومي. اهللاله  خو راوی وای، موو ایمان 

ِ[٢٧]األنعرام: ِ.�ِإْذُِوِقُتواَِعَلىِالَنِِرِفَيَقُِلواِيَِِلَْي َيَنِِنُيَردَُِّوَالُِنَكِذَبِ ِايَِِتِرَ ِينَيَِِوَنُكيوَنِِميَنِاْلُميْؤِمِنينَِ
 وخت حالت لیدلی وای چې دوی د دوزخ په غاه ودرول شـي،  هغه تا د : کاشکيژباه

خپل  مو دنیا ته یول بیا لیل شوي وای نو د وخت کې به دوی ووایي: کاشکيپه دې 
 و.راوی  ایمان به مو لې اوگبه مو دروغ نه  (نانې) تونهآی رب

 په جهنم )دوزخ( د ايمان حکم
 (١)ل کېي.گنکر ېې د اسالم له دایرې خه بهر د دوزخ په شتون عقیده درلودل فرض دي او م

 

  
 جهنم تعريف کئ.  .١
 د دوزخ د اثبات داليل بيان کئ.  .٢
 دوزخ د کومو خلکو اى دى.  .٣
 کوم عملونه دوزخ ته د داخلېدو المل کېي؟  .٤
 ه دوزخ ته بېول کېي؟گدوزخيان به رن .٥
 په دوزخ باندې د ايمان حکم بيان کئ.   .٦

                                                 
 (٥١/  ١) - يهحاوالعقيدة الط ,(٦٣/  ١) -الفقه األكبر  _١

 پو＊تن３:
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 لوست اووه ويشتم 
 ( ١د ایمان نواقض )
 اکبر شرک

شرک هغه گناه ده چـې اهللا تعـالى    شرک د انسان د هالکت المل او تر ولو لوى ظلم دى.
 ېې نه بي. 

 د شرک تعريف
باندې  او شراکت گون، سیالته ويل کېي چې په  حصې او برخېشرک په لغت کې 

تصـرفاتو او  ذات، صفاتو،  ېې هم اطالق شوى دى او په اصطالح کې له اهللا تعالى سره په
 کې شريک پيدا کولو ته شرک ويل کېي.عبادت 

 لکه وک چې دوه خدایان ومني. :په ذات کې شرک .١
نورو مخلوقاتو تـه   ېرلکه وک چې د اهللا تعالی د صفاتو په  :په صفاتو کې شرک .٢

 وگي، له اسبابو پرته وک په غیبو عالم وگي، د هغه تعالی په ول بل صفات ثابت
 وک قادر او سمیع وگي او یا په صفاتوکې تمثیل یا تکییف وکي.

عالی پرته له اسبابو پورتـه متصـرف،   دې ته وایي چې له اهللا ت :په تصرفاتو کې شرک .٣
بـل   (وونکيکـ ه اسـان کشـا ) یـا مشـکل    پـوره کـوونکى  حاجت  جووونکى او د کار

 وک وگل شي.
ي چې له اهللا تعالی پرته بل چا کې شرک دې ته وای عبادتپه  په عبادت کې شرک: .٤

ته د بندگ سر ی کای شي، د اهللا تعالی په مقابل کې ېې طاعت، ستاینه، یاتعظیم 
 په دې بنیاد وشي چې په غیبي قدرت سره دگې اوزیان واکمن دی.

  د شرک ولونه
 شرک په دوه وله دی: ستر شرک )الشرک االکبر( او کوچنی شرک)الشرک االصغر(.

ک چې له اهللا تعالی سره وک سیال ونیول شي، داسې عبادت ېـې وشـي لکـه د    ستر شر
اهللا تعالی، دا ول شرک انسان له اسالم خه باسي، ول عملونه ېې له منـه وي او کـه   

 په دې شرک مبتال شخص له توبې پرته ومري نو د تل لپاره به په دوزخ کې وي.
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په  ومیي چې ستر شرک په لور وله دی:د قرآن کریم د هدایاتو له استقراء خه معل
او بلنه کې شرک، په نیت او قصد کې شرک، په طاعت کـې شـرک او پـه محبـت      ءدعا

 کې شرک، چې په الندې توگه بیانیي:
رسـول   .دا که چې دعاء د عبادت له مهمـو ولونـو خـه ده   ـ د دعاء او بلنې شرک: ۱
اهللا تعالی )دعاء، همدا دعاء عبادت دی(.  ژباه:  ،(١): )الدعاء هو العبادة(دي فرمایلي Uاهللا

ــایي:  ييَ ْكِ ُرونَِِالَييِذينَِِِإنََِِلُكييمَِِْنْسييَ ِب ِِْاْدُعييوِنيِرَ ُُّكييمَُِِوقَييِلَِ�فرم َْ ُلونَِِِع َييَِدِليَِعيينَِِْي َُ َِوَهييَنمََِِسييَيْد
رِينَِ َِ   [٦٠: غافر]ِ�َدا
غه کسـان چـې زمـا لـه عبـادت      ه یقیناً .بلنه مو قبلوم رابلئ: او ستاسو تن وایي ما ژباه

 ي.به جهنم ته د ذلت په حال کې ننو ژر ،مخ اوي يخه په لو
بل چا ته ېې اول شرک گل کېـي. اهللا   پرته رنگه چې دعاء عبادت دی، له اهللا تعالی

ييرَِِِإَلًهييِِاللَييهَِِِميي َِِيَييْد َُِِوَميينِْ� تعــالی فرمــایي: ََ ييِفَِرنََمييِِ ِييهِِِلَييهُِِ ُيْرَهييِنََِِالِِآ ََ ِيُيْتِلييحَُِِالِِِإنَييهُِِرَ ِييهِِِِعْنييدَِِِ ُهُِِح
رابلي چې  )معبود( الهاو وک چې له اهللا تعالی سره بل : ژباه (٣٣٧: املؤمنرون)ِ�اْلَكِِفُرونَِ

سره دی،  (تن) رب ې د ده لهزنو دده حساب یوا ،نشته کېپه دې کار ورته هی دلیل
 بې شکه کافران بری نه مومي.

ُِهمِِِْإَذاِاْل َيرِِِِإَلىَِنَبُِهمِِْفَيَلَمِِالِدينََِِلهُُِِمْخِلِ ينَِِالَلهََِِدَعُواِاْلُتْلجِِِِفيَِرُِْ واَِذافَرِِ�همداراز فرمایي: 
  (٦٥: العنكبوت)ِ�ُِيْشِرُْونَِ

نو د اهللا نه په خالص اعتقاد سره دعا غـواي، بيـا    سپاره شي: کله چې دغه خلک په بې کې ژباه
 ي.  کودوى شرک بيا وژغوري نو نااپه وچې ته  کت خهد هال کله چې اهللا دوى

خه په اگه رگندیي چې له اهللا تعالی پرته د بل چا رابلل او لـه اسـبابو    تونوآی له دې
 پورته له بل چا خه مرسته غوتل شرک دی. 

په خپلو دیني اعمالو سره ېې  دې ته وایي چې خاوند دا شرک :ـ د نیت او قصد شرک۲
د ـان ـودنه او ریـاء وي، د    ېـې  وي مقاصدو ته ان رسول غواي او موخه ې دنیزیوا

داسـې شـخص هـم پـه سـتر شـرک کـې         .منافقانو پـه دود د اهللا رضـا بیخـي ونـه غـواي     
 .دی غورېدلی

                                                 
 رواه احمد والترمذی - ١
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نْيَيَِِوزِيَن َيَهيييِِنُييييَوَِِِّإلَيييْيِهْمَِنْعَميييَِلُهْمِفِِ�اهللا تعـــالی فرمـــایي:  يييَِنِيُرِييييُدِاْلَ يَيييَِةِاليييدُّ يَهيييَِِوُهيييْمِِفيَهيييَِِالَِميييْنَِْ
ييونَِ َُ َْْملُييونَِن�يُيْ َخ ييِنُواِيَي ُْواِِفيَهييَِِو َِِطييٌ َِمييَِِْ ييَرِةِِإَالِالنَييُِرَِوَحييِ َطَِمييَِِليينَي َِ  �ولئِييَجِالَييِذيَنِلَييْيَسَِلُهييْمِِفيييِاْآل

  [21 ،21هود: ال]

غوـتونکي   ود همدې دنيـا د ژونـد او د هغـې د ـکالو     (يوازې)کوم خلک چې  :ژباه
هغو د کو وو وله مېوه مو همدلته ورکوو او په دې کې له هغو سره هې کمي  وي، د

لپاره له اوره پرتـه نـور ـه نشـته )هلتـه بـه        نه کېي، خو په آخرت کې د دغه راز خلکو
شـول او د   )بربـاد( معلومه شي( ه چې هغوى په دنيا کې کيدي هغه ول خـاورې ايرې 

 هغو ول که وه باطل دي. 
حرامو او حاللو په هکله د اهللا تعـالی   ددې ته وایي چې یو وک  دا: طاعت شرکـ د ۳

انگېـري چـې مخلـوق د حاللـو د      او پـه زه کـې دا و   د دین په خالف د مخلـوق ومنـي  
 تحریم او یا د حرامو د تحلیل واک لري.

ييحَِِاللَيهُِِِدونِِِِمينَِِْنْر َِ ًيِِمَِْورُْه َيِنَيهَُِِنْح َيَِرُهمِِْاَلَخُذوا�اهللا تعالی د نصاراوو په هکله فرمایي:  َِ َِواْلَم
ُْْ ُدواِِإَالُِِنِمُرواَِوَمَِِمْرَيمَِِاْ نَِ : ژباهِ.(١٣: التوبة)ِ�ُيْشِرُْونََِِعَمُِِسْ َ ِنَهُُِِهوَِِِإَالِِِإَلهََِِالَِِواِحًداِِإَلًهِِلِيَي

او همدغـه راز   له اهللا پرتـه خپـل اربابـان نيـولي دي     ان()پیردوى خپل عالمان او روحانيون
بل هېچا د بنـده  مسيح ابن مريم هم. په داسې حال کې چې دوى ته له يو معبود نه پرته د 

ر همدغـه اهللا تعـالی   گـ م هېوک د عبـادت و نشـته   ،ورکى شوى گ کولو حکم نه و
 ، پاک دى له هغو مشرکانه خبرو خه چې دوى ېې کوي. دی
ه اهللا تعالی پرته بل چا سره داسې مینه دې ته وایي چې یو وک لدا  :ـ د محبت شرک۴

سر ورته کته کي، سره لـه   ولري چې د هغه د لوی گلو له کبله د عبودیت او عاجز
په مینه د عاجزي سر ـکته کیـي او   ته دې چې د اجالل او تعظیم لپاره یوازې اهللا تعالی 

 عبادت ېې کیي.
ُ ي ُِِِيِ  ُّيونَيُهمِِْنَنْيَداًداِاللَيهُِِِدونِِِِمينِِِْخيذُِيَي ََِِمنِِْالَنِسَِِِوِمنَِ� اهللا تعالی فرمايي: ِآَمنُيواَِوالَيِذينَِِاللَيهَِِِْ

  .(٣٦٥: البقرة)ِ�ِلَلهُِِِحً َِِنَشدُِّ
ينې خلک داسې دي چې له اهللا نه پرته نور د هغـه سـياالن گرـوي او پـر هغـو       :ژباه

داسـې حاـل کـې چـې ايمـان      داسې مين دي لکه چې نگه له اهللا سره مينه لرل ايي. په 
 لرونکو ته تر هر چا زيات اهللا گران وي.
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 اکبر شرک حکم:  د
مشرک بلل کېي، د ابد لپاره به په دوزخ کې وي، هېکلـه   کوونکید دې ول شرک 

له دوزخ خه نه ايستل کېي او د هې شفاعت کوونکي شـفاعت د ده پـه حـق کـې نـه      
 قبلېي.

  
 
 
 
 
 
 شرک تعريف کئ.  .١
 ه و وله دى؟ شرک پ .٢
 اکبر شرک په و وله دى؟   .٣
 آيا مشرک ته اهللا تعالى بنه کوي؟  .٤
 په نيت او قصد کې شرک ه ته وايي؟ .٥
 د دعاء او بلنې شرک ه شى دى؟ .٦
 اکبر شرک حکم بيان کئ. د .٧
 
 
 

 کورن９ دنده:  
 مقاله وليکي. يوه مفصلهاکبر شرک په اه  زده کوونکي دې د

 پو＊تن３:
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 لوست اته ويشتم
 شرک ا請غر 

 
اصـغر   لوست کې ولوست. په دې لوست کـې د  تیراکبر شرک ولونه او حکم مو په  د 

 شرک تعريف او ولونه لولو. 
  اصغر شرک تعريف د
په خپلو مبارکو احاديثو کې د زجر او تهديـد   Uنبي کريم اصغر شرک هغه گناه ده چې 

ې لـه اسـالم خـه د    ي، خو هغه شرک نه دى چو ېک هله امله د شرک په نامه سره ياد
وتلو المل وگري او يوازې هغو گناهونو ته د شرک نسبت کوالى شـو چـې شـارع پـه     

 په دوه وله دى:  او دا شرک وي يشرک سره نومول
 دا شرک په الفاظو او افعالو کې من ته راي. کاره شرک: .١
اهللا  ابـن عمـر رضـي    ،لکه، له اهللا تعالى پرته په بل شي سـوگند )قسـم( خـول    الفاظ: .أ 

تعالى عنهما فرمايلي دي چې له اهللا تعالى پرته په بل شي سوگند مه کوئ، که ما له 
 لَّمسلَِيِه وع لَّى اللَّهخه اورېدلي چې فرمایل ېې:رسول اللَّه ص «َِِْمْنَِحَلَ ِِ َغْيِرِالَلِهِفَيَقد

َتَرَِوَنْشَركَِ َْ»(٣)  
 بل شي قسم وخوري يقيناً کافر او مشرک شو. : هغه وک چې له اهللا تعالى پرته پهژباه  
لکه د ينو ناروغيو د درملنې لپاره له هغو شـيانو خـه گـه اخيسـتل چـې اهللا       افعال: .بِ

 Uتعالى هغه د دفعه کولو اسباب نه وي معرفي کـي. لکـه رنگـه چـې نبـي کـريم      
 ِ(٢)«َمْنَِعَلَاَِلِميَمًحِفَيَقْدَِنْشَركَِ»فرمايلي دي: 

 ی تعویـذ يو ه ش (پخپله يا د ماشومانو او يا د حيوان په غاه کې)ک چې : هر وژباه 
  (٣)کي، يقيناً چې ده د شرک کار تر سره ک. (وند)

                                                 
 (٢٤٩/  ١٠) -مسند أحمد  - ١
 (٦٣٧/  ٢٨) -مسند أحمد  - ٢
چې د جاهليت په وخت کې مروج وو او مشرکانو به د خپلـو ماشـومانو ياحيوانـاتو پـه      دي هغه شيان دلته د تعویذ نه مراد - ٣

او داسـې   مر، بندونـه  ،کېشيانو وندول حرام دي، لکه: کونج غاه کې د دې لپاره وندول چې نظر نه شي. د هغو ولو
 نور.  



 

 92 

ء. رياء  په نيتونو او ارادو کې شرک ته خفي شرک ويل کېي، لکه: ريا خفي شرک: .٢
نېک کار د دې لپاره تر سره کي چې خلـک ېـې    کيو وچې دې ته ويل کېي 

ېر ه سى دى او د ده مدح وکي. اهللا تعالى په دې  یوويني او بيا ووايي چې فالن
َِْ َِدِةِرَ ِِهَِنَحًدا�اه فرمايلي دي:  َْْمْ َِعَمًالَِلِِلً َِِوَالُِيْشِرْكِِ  َِنِيَيْرُووِِلَقَِ ِرَ ِِهِفَيْليَي ِ�َفَمْنَِْ

 ِ[٣٣٠]الكهف: 
کـار  د يو اى کېدو په هيله وي هغه تـه پـه   وک چې له خپل پروردگار سره  : نوژباه

 گ کې له خپل رب سره بل وک شريک نه کي. دي چې ه عمل وکي او په بند
ََُِِّعَلْيُكُمِالِشْرُكِاَألْلَغرُِ»فرمايلي دي:  Uنبي کريم ََ َوَََِّمَِِن َْ  ِقَُِلوا:ِيََِِرُسيوَلِاللَيِهِ ِ«ِِإَنَِن

  (٣)«الِريَِ ُِ:ِ»َوَمِِالِشْرُكِاَألْلَغُر؟ِقَِلَِ

: يقيناً چې زه په تاسو باندې له ولو شيانو خه زيات له اصغر شرک خه وېرېـم.  ژباه
وفرمايل:  Uوو پوتنه وکه، اې د اهللا رسوله! اصغر شرک ه شى دى؟ رسول اهللاه صحاب
 رياء. 

 
 د اصغر شرک حکم

لپـاره وسـيله ده او    اکبـر شـرک   اصغر شرک له اسالم خه د وتلو المـل نـه دى، خـو د    
 خاوند ته ېې د مشرک نسبت نه کېي.

 
  

اصغر شرک د حکمونو په اه يو له بل سـره   اکبر شرک او زده کوونکي دې د فعاليت:
 مباحثه وکي.

 
 
 
 اصغر شرک تعريف کئ.   .١
 اصغر شرک و مثالونه بيان کئ؟  د .٢
 اصغر شرک په و وله دى؟   .٣
 کاره شرک په و وله دى؟ .٤
 صغر شرک حکم بيان کئ. ا د .٥

                                                 
 (٣٣٨/  ٤) -المعجم الكبير للطبراني  - ١

 پو＊تن３:
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 لوست نهه ويشتم
 (٢) د ایمان نواقض
 ستر کفر

ناوه عمل، له توحيد سره منافي او د توحيد له نواقضو خـه   ېر لکه رنگه چې شرک
 دى، همدارنگه کفر هم له ايمان سره منافي او د ايمان له نواقضو خه دى.

 د کفر تعريف
ايدو د علم پـه اصـطالح کـې د ايمـان ضـد گـل       کفر په لغت کې پولو ته وايي او د عق

، يا د هغوى لـه الرـوونو   کېي، يعنې په اهللا تعالى او د هغه په رسول باندې ايمان نه لرل
راول ېې د دروغ گلو له املـه وي  نه کفر دى. که دغه ايمان  خه انکار کول او نه منل

نفسـي غوـتنو لـه املـه وي،      او يا په هغه کې د شک، ترديد، حسد، کبر او يا ينو نورو
 ول کفر دى. 
 د تعريف شرح

د عقايدو د علم په اصطالح کې په اهللا تعالى او په هغه شـريعت چـې د ده رسـول راوى    
دى، ايمان نه درلودل، يا پر ينو هغو شيانو باندې چې ايمان راول پرې فرض دي، ايمان 

وغ وگي او يا شک پکې وکـي  راول او له ينو نورو خه ېې انکار کول، که ېې در
غوـتنو لـه املـه لـه الهـي الرـوونو خـه مـخ         نفسي او يا د حسد، کبر او يا ينو نورو 

واوي، ول کفر گل کېي. ايمان داسې يو حقيقت دى چـې تجزيـه نـه قبلـوي. داسـې      
 نشي کېداى چې په ينو ېې ايمان راوي او له ينو نورو خه ېې منکر شي.

 
  د کفر ولونه

 کفر په دوه وله دى:
 اکبر کفر )لوى کفر(. .١
 اصغر کفر )کوچنى کفر(.   .٢

 اکبر کفر: دا کفر د ايمان ضد دى. لومى:
 اکبر )لوى( کفر په پنه وله دى:
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د اهللا تعالى انبياوو ته د دروغجن نسبت کول کفر دى. هر وک  د دروغ گلو کفر: .٣
 تعـالى لـه لـوري ېـې راوي دي،     چې د اهللا تعالى انبياء، په هغـه ـه کـې چـې د اهللا    

َِعَلىِافْي َيَرىِِمَمنَِِِنْ َلمَُِِوَمنِْ�دروغجن وگي هغه کافر شو، که اهللا تعالى فرمايلي دي: 
ِذ ًِِالَلهِِ َذبََِِنوَِِْْ : ژباه (٦٨: العنكبوت)ِ�ِلْلَكِِفرِينََِِمْْيًوىَِوَهَنمَِِِفيِنَلَْيسََِِوَِ هَُِِلَمِِ ِِْلَ اَِِِْ

نه به غ ظالم ـوک وي چـې پـر اهللا بانـدې دروغ وتـي يـا حـق تـه د         له هغه چا 
لپاره پـه دوزخ   . آيا د دغسې کافرانوراشي حق دروغو نسبت وکي چې کله هغه ته

  ؟نشتهاستوگنى  کې
ـتينوالى پـوهېي او   ا په دې ول چې د رسول په رد د انکار او ان لو گلو کفر: .٢

سول د اهللا تعالى له لوري په حقـه سـره راغلـى    په دې باندې ېې يقين وي چې دغه ر
دى، خو بيا هم د عناد او تکبر له امله د هغه اوامرو ته غاه نه دي. اهللا تعالى فرمايلي 

َََبُدواِِآلَدمَِِاْسُبُدواِِلْلَمَالِئَكحِِِقُيْلَنَِِوِإذِْ� دي: ِنََِِواْسَ ْك َيرَِِنََ ىِِإْ ِليسَِِِإَالَِِف ِ� اْلَكِِفرِينَِِِمنََِِوَْ
 (٣٤ِ:ِال قرة)
سـرونه پـه سـجده ـکته      طـرف : او کله چې مو پرتو ته امر وک چـې د آدم پـه   ژباه

او د کـافرانو   لوگان لوی وکئ، نو ولو سرونه کته کل، خو ابليس انکار وک هغه 
 له لې خه شو.

دې کفر ته د ظن او گومان  شک، ترديد او د رسول په صدق د يقين نه کولو کفر: .١
يِهِقَيَِلَِميِِ�ر هم ويل کېي، که اهللا تعالى فرمـايلي دي:  کف َِ يَ َِوَن َيُهَِوُهيَوِ َيِِلٌمِلِنَيْت ََ َوَد

َِنْنِلَِ يَدَِهِذِهِنََ ًداِ َقَل ًيِِِ�َنُ نُّ َهيُِِمنيْ يًراِِمنيْ ييْ ََ يَِعَحِقَِِئَميًحَِولَيِئْنِرُِدْدُتِِإلَيىِرَ ِييَِألَِويَدَنِ ََ ِ�َوَمَِِنُ نُِّال
َلَقييَجِِميْنِلُيييَراٍبِثُيَمِِمييْنِنُْطَتيٍحِثُييَمَِسيَواَكِرَُوييًالِقَيَِلِلَييُهَِلي ََ َتييْرَتِ ِِلَيِذيِ َْ َلِكنَييِِِ�ِِحُ ُهَِوُهييَوُِيَ يِِورُُهَِن

   [١٨ - ١٥]الكهف: ِ�ُهَوِالَلُهِرَِ يَِوَالُِنْشِرُكِِ َرِ يَِنَحًدا
ونکى شو، ويې ويـل  : بيا هغه خپل باغ ته ننوت او د خپل نفس په حق کې تيرى کوژباه

) زه دا نه گم چې دغه شتمني او باغ به يو وخت فنا شي او زما باور نشته چې قيامـت بـه   
نه هم زيـات شـاندار    مرو به له دې، نو هرومگرېدو ور هته زراشي بيا هم که خپل رب 

غـه ذات  هپه خبرو اترو کې هغه ته وويل: آيا ته په  (گاوني) ريگمل اى ومومم د هغه
ېې يو بشـپ سـى    بیاې او بيا له نطفې خه پيدا کې او رر کېي چې هغه ته له خاوکاف
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ک دى او زه لـه خپـل   زمـا رب  هماغه اهللا  زه )په دې اعتراف کوم چې( ؟ خويې یجو
 رب سره هېوک نه شريکوم.

لـه ديـن خـه مـخ      وک له دې خه مراد دا دى چې د اعراض او مخ اولو کفر: .٤
ه التفـات ورتـه کـوي او نـه      کېنه په زه  ،نبوي الروونې اوريواوي، يعنې نه 

َتيُرواَِوالَيِذينَِ� ان ورباندې پوهوي، که اهللا تعالى فرمـايلي دي:  ِْْرُضيونَِِنُنْيِذُرواَِعَميَِِْ ِ�ُم
مـخ اوونکـي    ه چې پـرې وېـرول شـوي دي   کافران له هغه  او: ژباه (١: األحقاف)

 دي.
 ـوک  دلته مراد نفاق په عقيده کې دى. په دې ول چېله نفاق خه  د نفاق کفر: .٥

په ظاهر کې خلکو ته ايمان کاره کوي او په باطن کې ېې عقيده د کفر وي، که 
َتيُرواِثُيمَِِآَمنُيواِ ِييَنَيُهمَِِْذلِيجَِ� اهللا تعالى فرمايلي دي: ِ�ِيَيْتَقُهيونََِِالِِفَيُهيمِِْقُيلُيوِ ِهمَِِْعلَيىَِفطُ ِي ََِِْ

: دا هر ه له دې امله دي چې دوى ايمان راو بيا کـافر شـول لـه    هژبا (١: املنرافقون)
 دې امله د دوى پر زونو مهر ولگول شو اوس دوى په هې نه پوهېي.

  د نفاق ولونه
 :نفاق په دوه وله دى

کفر ويل کېي او له اسالم خه د وتلو المل دى. دا ستر دې نفاق ته  عقيدوي نفاق: .أ 
د رسول تکذيب، يا د ينـو هغـو شـيانو تکـذيب چـې رسـول       نفاق په شپ وله دى: 

سـره کينـه کـول چـې رسـول       وراوي وي، له رسول سره کينه کول، يا له هغو شـيان 
راوي وي. د رسول د دين په ضعيفه کېدلو باندې خوي کاره کول، يـا د رسـول   

 له دين سره د مرستې بد گل. 
ي. په دې بانـدې انسـان د اسـالم لـه     اصغر کفر هم ويل کې دې نفاق ته عملي نفاق: .ب 

په دې حديث  Uدين خه نه وي خو بيا هم لويه گناه ده، چې ينې ېې نبي کريم
يينََِِمينَِِْنْر َيي ٌِ»کــې ذکــر کــي دي:  ييِنَِِِفييهُِِِْ ِِلً يُِِمَنِِفًقييَِِْ ِنَييتَِِْوَميينََِِْ ْ ييَلحٌِِِفييهَِِِْ ُهنَََِِ ِِميينيْ

َِنتِْ ْ َلحٌِِِفيهَِِِْ َل ََِِوَعدََِِوِإَذاَِغَدرََِِعَِهدََِِوِإَذاََِْذبََِِحَدثَِِِإَذاَِدَعَهَِيَِِحَ ىِنَِتِقٍِِِمنََِِْ َْ َِوِإَذاَِن
َِليمَِ : لور شيان دي چې که په چا کې دا ول پيدا شول، نو سـوچه  ژباه (١)«َفَبيرَََِِ

منافق شو او که په چا کې له دې لورو شيانو خه يو پيدا شـو، نـو پـه هغـه کـې د      

                                                 
 عليه متفق - ١



 

 96 

يو عادت پيدا شو، تر و چې پرې اېى ېې نه وي، کلـه چـې   نفاق له عادتونو خه 
خبرې کوي، نو دروغ وايي، کله چې تون وکي، بيا په هغې کې غدر کـوي، کلـه   

 کوي، نو کنل کوي. شخهکوي او کله چې نه چې وعده وکي، نو وفا ورباندې 
 
 ي.زده کوونکي دې د اکبر کفر د ولونو لپاره مثالونه بیان ک فعالیت: 
 
 
 کفر حکم  سترد 

د دې کفر خاوند کافر بلل کېي له اسالم خه وتلى، د تل لپاره به په دوزخ کې وي او 
 د قيامت په ور د هې شفاعت کوونکي شفاعت د ده په حق کې نه قبلېي. 

 
 
 
 کفر تعريف کئ.  .١
 د کفر ولونه کوم دي؟  .٢
 په و وله دى؟ر لوى کف .٣
 نفاق په و وله دى؟ .٤
 لي نفاق له اسالم خه د وتلو المل دى؟ يا عمآ .٥
 کفر حکم بيان کئ.ستر د  .٦
  

 پو＊تن３:
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 لوست دېرشم
 ا請غر کفر 

 
په مخکني لوست کې مو د اکبر کفر په اه معلومات تر السه کل. په دې لوست کې به 

 اصغر کفر د تعريف، ولونو او حکم په اه معلومات تر السه کو. د
 
  تعريف اصغرکفر د

، خـو د اکبـر   ید یويلـ ه دي چې شارع د زجر او تهديد له امله ورته کفـر  دا هغه گناهون
کفر )لوى کفر( حد ته نه دي رسېدلي او له اصل ايمان سـره ضـد او منـافي نـه دي، خـو      

ت یايمان ضعيفوي. که چېرې د دې گناهونو خاوند توبه ونه باسې، نو د اهللا تعـالى پـه مشـ   
د ابد لپاره په دوزخ کې نه پـاتې کېـي   که خوه ېې شوه عذاب ورکوي، خو  کې دى؛

 او که خوه ېې شوه عفوه ورته کوي. 
 

 د اصغر کفر ولونه
د اصغر کفر )کوچني کفر( ولونه ېر زيات دي، خو په لن ول ويـالى شـو: هـره هغـه     
گناه چې په شرعي نصوصو کې ورته د کفر نسبت شوى وي او د اکبر کفر )لـوى کفـر(   

 اصغر کفر )کوچنى کفر( ورته ويل کېي.  ،وي رسېدلې اکبر شرک حد ته نه او
 
 اصغر کفر مثالونه د

ْتيرٌِ»فرمـايلي دي:   Uپه يو حديث شريف کې رسـول اهللا  َُيوٌقَِوِقَ ِلُيُهُِْ يِلِمُِف َْ ِ(٣)«ِسيَ ُِبِاْلُم
: مسلمان ته کنل کول فسـق او وژل ېـې کفـر دى. همدارنگـه پـه يـو بـل حـديث         ژباه

الـوداع کـې خلکـو تـه نصـيحت کولـو، ويـې         په  Uيمشريف کې، کله چې نبي کر
ْْضٍِ» فرمايل: ُْْضُكْمِرِقََِبِ َي َتِرًاَِيْضِرُبِ َي ِْْدىُِْ ُْواِ َي لَيْرِو   (٢)«الَِ

 : له ما خه وروسته تاسو مه کافر کېئ، چې ينې له تاسو خه د ينو نورو غاې وهي.ژباه
                                                 

 (٥٧/  ١) -صحيح مسلم  - ١
 (٥٨/  ١) -صحيح مسلم  - ٢
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ُْْنِ» :فرمايلي دي Uپه يو بل حديث شريف کې رسول اهللا  ْتٌرِالَط اثْيَنَ ِِنِِفىِالَنِِسُِهَمِِِ ِهْمُِْ
ََِ َِوالنِيَيَِحُحَِعَلىِاْلَمِيتِِ ِِ(١)«ِفىِالَن

او  (نسب بدلول): په خلکو کې دوه عادتونه شته چې هغه کفر دى، يو نسب ته طعن هژبا
 ژا کول.په چیغو بل پر مي باندې 

 
 د دې ول کفر حکم

خـو شـارع    ته نه د کافر نسبت کېي او نه له اسـالم خـه وـي،   د دې ول کفر خاوند 
 يوازې د زجر او تهديد په اساس ورته د کفر نسبت کى دى.

 
  فعاليت:

اصغر کفر د تعريف او ولونو په اه يو  زده کوونکي دې په خپلو منونو کې د
 له بل سره مباحثه وکي. 

 
 
 
 
 اصغر کفر تعريف کئ.   .١
 ثالونه ذکر کئ. اصغر کفر و م د .٢
 اصغر کفر حکم بيان کئ.  د .٣

                                                 
 (٥٨/  ١) -صحيح مسلم  - ١

 پو＊تن３:
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  لوستيو دېرشم 
 بدعت

مراه هه کوي، فاسقان په بې دین بې الرې کوي او دینـداران پـه   گشیطان د انسان د 
ه چې پـه دیـن کـې    گپه دې تو ته هوي، دین کې افراط او د دین له پولو خه تېریدو

ـي او د اهللا  گلک بیـا هغـه د دیـن برخـه     په دین ناپوهه خ. نوې الرې چارې راپیدا کي
دغه ول کار تـه بـدعت    ،يتعالی د اطاعت په موخه د اهللا تعالی په معصیت کې وب و

. که چېرې بيا دغه بدعت په عقيده کې را منته شـي نـو د ايمـان لـه نواقضـو      کيي لوي
  خه گل کېي او د انسان ايمان له منه وي.

او د هغه د نارواتوب دالیل به له قرآن او سنتو خه  ئژنکې به بدعت وپې لوستپه دې 
ئزده ک.  

 د بدعت تعریف
 شوي یز ته ویل کېي.ايجاد نوي  کلمه ده چېژبې  عربي دعت دب

ورته ورکـل شـي    گشوی کار چې دیني رن ایجاد یپه شرعي اصطالح کې په دین کې نو
نـو بـدعت    ته بدعت ویل کېي رکاداسې  ،کی ينه و او د هغه صحابه وو Uرسول اهللاو 

 .لريه په دین کې د یو داسې شي زیاتولو ته وايي چې په قرآن او سنت کې اصل ون
 

 د تعریف شرح
 : دي شوي بيانپه تعریف کې درې مطلبونه 

بدعت په دین کې نوې چارې ایجادول دي، چې قرآن او سنت د هغو غوتنه نه وي  .١
 ، په دنیوي چارو کې بدعت نه وي. کې. نو بدعت په دین کې رامنته کېي

د دیني او دنیوي چارو تر من (ای کې په دې)     يچـې دینـي    ،تـوپیر پـه دې سـره کېـ
 چارې د اجر د طلب لپاره وي او دنیوي چارې خپل خپل اهداف لري.

سان لپاره ول ضروري احکام پوره شوی دی او د انکې په وخت  Uدین د رسول اهللا  .٢
د زیـاتولو کـوم    يشـ  يشوي دي نو په دین کې د نـو بيان احادیثو کې ن کریم او آپه قر

 پاتې. دی مجال نه 
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نو د ژوند په بېال بېلو اخونو کې اختراع  ،بدعت یوازې په دینی امورو پورې تاو لري. ۳
کـې  او ابتکار ته اصطالحي بدعت نه ويل کېي بلکې په کنالوژي او د ژونـد پـه فنونـو    

 دی. نوت مطلوب او ضروري
 

 فعالیت
او  روغتيـا ، وونې او روزنې، د و، امنیت راوستلوولگين دین د ېدزده کوونکي  .١

عدالت د رامن ته کولو او په پو درولو په اه يو لـه بـل سـره بحـث وکـي او دا د      
  حه کي چې دا چارې نگه په عبادت کې داخېلوالی شو؟ضوا
سره له دې چې  ،ل کېيگنه  د دین د اقامت لپاره دولتي تشکیالت ولې بدعت .٢

په زمانه کې پـه دې پراخـه کچـه تشـکیالت او ادارې نـه وې؟ پـه دې        Uد رسول اهللا
ئ.هکله بحث وک 

 

  په عقیده کې بدعت
ن آعلماوو په دې اتفاق کی چې په عقیده کې بدعت حرام دی ینې عقیدوي بدعتونه 

کـار راشـي او ولـو دینـي     د دین له کاره حکم خـه پکـې ان   چې کلهکفر ته رسېي، 
لی وي. لکه د مشرکانو دا قـول چـې قـرآن حکایـت ورخـه      گعلماوو هغه صریح کفر 

َِْمَِِِهِذهِِِ ُُطونِِِِفيَِمَِِوقَُِلوا�ِکوي: ِِلَ حٌِِاْألَ◌نْي او  [۴۳۹]األنعرام: �َنْزَواِونَيَِِعَلىَِوُمَ َرمٌِِِلُذُْورِنَََِِ
ې زمو د نارینه وو لپاره دي او زي، یواېه کې دگدوی وایي: ه چې د دې ارویو په 

 و حرام کی شوي دي. رزمون پ
 د بدعت د نارواتوب دلیلونه

یر نقلي او عقلي دلیلونه د بدعت په نارواتوب داللت کوي چې مون ېې دلته له قرآن او 
 دالیلو بسنه کوو. وسنتو خه په ینو مهمو او صریح

َمْلتُِِيَيْومَِالِْ�اهللا تعالی فرمایي:  قرآن کريم: ْْ َْْمِ يَِعَلْيُكمَِِْونَْلَمْمتُِِِديَنُكمَِِْلُكمَِِْن َِلُكيمَُِِوَرِضيتُِِِن
  [١ :املائدة]ِ�ِديًنِِاْإلِ◌ْسَالمَِ

ک، په تاسو پوره  خپل نعمت مې او نن ور مې ستاسو لپاره ستاسو دین کامل ک: ژباه
  ه درته غوره ک.گاو اسالم مې د دین په تو

ي، دی د رسول اهللا گې په دین کې پیدا کوي او هغه له دین خه وک چې نوې چار
د ده عمل دا معنا لري چې د دین ېنې برخې هغه مبارک نـه   .يگپه الس دین پوره نه 

. نـو دی د دې  يیـې د ادې مبتدع ته پـرې   دپوره کيدو لپارهدي پوره کې او هغه ېې 
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لـی او  گوي، که اهللا تعالی دین پوره آیت په مدلول یا نه پوهیي او یا ورخه انکار ک
 دی په هغه کې نورې چارې را پیدا کوي.

يييْم ِِِاللَيييهِِِ ِ َيْقيييَوىُِنوِلييييُكمِْ»فرمـــایلي:  Uرســـول اهللا حـــديث: ََ َِوِإنِِْْميييِر األَِِلِيييُوَالةَِِِوالطََِعيييحَِِِوال
ييييِنَِ ِْييييشَِِْميييينِِْفَِرنَييييهُِِ َِحَ ِشييييًيَِِعْ ييييًداَِْ ييييِديِِمييييْنُكمَِِْي ْْ يييييَيَرىِ َي ََ ِ َالفًييييَِِف َْ ِْيييييًراِا َْلَييييْيُكمِِْ َِْ ييييَنِ يِفَي َُ  ِِ
يييييييُكواِ ِاْلَمْهيييييييِديِينَِِالَراِشيييييييِدينَِِاْلُخَلَتيييييييِ َِِِوُسيييييييَنحِِ ََ َهيييييييَِِوَعضُّيييييييواِِ َهيييييييِ َِلَم ُْمِِْ ِِلنَيَواِويييييييِذ َِعَلييْ َِوِإيَيييييييِ

  (١)«َضالََلحٌِِِ ْدَعحٍَِِوُْ ِ ِِ ْدَعحٌُِِمْ َدثَحٍُِِْ ِفَِرنَِ.ُِمورِِاألَُِِوُمْ َدثَِتِِ
ــاه ــره او د چــارواکو    : ژب ــوی او وې ــه تق ــالی خــه پ ــه اهللا تع ــه ل ــو ت ــه  زه تاس ــه پ ــرو ت خب

ـوک چـې    وصـیت کـوم، کـه ـه هـم هغـه یـو حبشـي غـالم وي          يغو نيولـو او درنـاو  
شــي هرومــرو بــه زیــات اخــتالف ووینــي،  ېپــات يژونــد زمــا خــه وروســته پــه تاســو کــې

ــدو      ــا د راش ــنتو او زم ــا د س ــو زم ــه تاس ــو پ ــ ن ــویو( )الر ــاووودل ش ــروي  خلف د الرو پی
ــه ده ــې کلکــې ونی الزم ــې کلکــې کــ   ســئدا طریق ــه غاــونو ې ــارو ئاو پ ــو ک ــه نوی  نو، ل

 ، که هره نوې چاره بدعت ده او هر بدعت الر ورکي ده.تئخه ان وسا
چـې   یخه روایت کU له رسول اهللا رضي اهللا تعالى عنهاشې عائ په يو بل حديث کې

چا چـې زمـو    :ژباهِ(٢)«َردٌِّفَيُهوَِِِمْنهُِِلَْيسََِِمَِِهَذاَِنْمرِنَِِِفيَِنْحَدثََِِمنِْ» فرمایل:وهغه مبارک 
 په دې کار )دین( کې نوي ه راپیدا کل، نو هغه رد دي.

 
 
 بدعت تعريف کئ. .١
 د بدعت له تعريف خه و مطلبونه په اگه کېي؟  .٢
 په عقيده کې بدعت ه ته وايي؟  .٣
 ې د بدعت د نارواتوب دليلونه بيان کئ. د قرآن او سنتو له مخ .٤
 

 کورن９ دنده:  
رواج شوي  ينېاو  په اه يوه مقاله وليکي او د هغه د خطر زده کوونکي دې د بدعت

 و کرو کمه نه وي.لسچې له  ذکر کي ېد ونهتبدع

                                                 
  رواه احمد و أبوداود. -١
 متفق علیه - ٢

 پو＊تن３:
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 لوست دوه دېرشم
 د 請حابه كرامو مقام

 تعریف ه ووصحاب د .١
 ري ته ویل کیي.گمل ،هصحابي جمع د اصحاب دصحابه او 

هغه ېـې  ه یې لیدلی وي، پ Uپه اصطالح کې صحابي هر هغه چاته ویل کیي چې پیغمبر
 Uصحابه کـرام د رسـول اهللا    .ایمان په حالت کې وفات شوی وي د ایمان راوی وي او

 قربـان  ېردان او پیروان وو، د اسالم په خپرولو او د اسالم خه په دفاع کې يې زیاتگشا
د قرآن کريم په حفظ او ساتنه او د احادیثو په رسولو کې چې دواه د دین دي، ې کور

 .لري ارزتد صحابه وو رول یر  ياساس او بنیاد د
 صحابه كرامو غوره والی د .٢

كې د صحابه كرامو فضيلت، مقام او منزلت ستايلى  نوتوو آيگپه کریم اهللا تعالى د قرآن 
 آيتونه لولو: ه الندېگې په توگچې مو د بيل

 اهللا تعالى له صحابه وو خه خو او راضي وو او صحابه له اهللا خه .أ 
يٍِنَِرِضيَيِ� اهللا تعالى فرمـايي:  ََ ُْيوُهْمِ ِِرْح يِِ ُقوَنِاْألََولُيوَنِِميَنِاْلُمَهيِِورِيَنَِواْألَْنَ يِِرَِوالَيِذيَنِالَي َي ََ َوال
ُهْمَِوَرُضواَِعْنهُِ َعنيْ َِْظيمَُِِوَنَعَدَِلُهمِِْالَلهُِ ِِلِديَنِِفيَهِِنََ ًداَِذِلَجِاْلَتْوُزِاْل ََ .ِ�َوَنٍِتَِلْبِريَِلْ  َيَهِِاْألَنْيَهُِرِ

ِ[٣٠٠التوبة ]
پـه  چـې  هغـه كسـان   او  خه واو انصار ومهاجرين لومني مخکان له )اسالم(د  او: ژباه

خه راضي وى له اهللا داو  یترې راضي شوی داهللا  کې ده ينيک سره يې د دوی پيرو
ويالې بهيي  یېالندې  ونوتيار كي دي چې تر  جنتونهلپاره داسې  دویاهللا د  شوي دي

 برياليتوب دى. )ستر(ير لوى دغه ،او هغوى به پكې د تل لپاره اوسيې
 په غوره خویونو دصحابه وو توصیفول .ب 

َْيُهَِنِشيدَِ� اهللا پاك فرمـايي:  ًْيُِِمَ َميٌدَِرُسيوُلِاللَيِهَِوالَيِذيَنَِم ينَيُهْمِلَييَراُهْمُِرَْ اُ َِعلَيىِاْلُكَتيِِرِرَُحَميُِ ِ َيييْ
َُُّبودِِ   [٢٩ الفتح:]ِ�ُسَبًداِيَيْ  َيُغوَنَِفْضًالِِمَنِالَلِهَِوِرْضَوانًِِِسيَمُِهْمِِفيُِوُووِهِهْمِِمْنِنَثَِرِال

پـر   ري دي هغـوى گـ د اهللا رسول دى او كوم كسان چې لـه هغـه سـره مل    U: محمدژباه
ورې پـه ركـوع   گانو سخت او په خپلو منو كې خواخوي دي. ته چې كله هغوى كافر
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او سجده او د اهللا د فضل او دهغه د رضا په طلب كې ېې بوخـت مـومې، د سـجدو نـې     
 نانې د هغو پر تنديو موجودې دي چې په هغوسره پېژندل كيي.

 د امت اجماع .ج 
پر بنس چې د صـحابه وو پـه لـو شـان     د پورتنيو قرآني آيتونو او د زياتو نبوي احاديثو 

داللت کوي، ول اسالمي امت د صحابه كرامو پر عدالت او تقوا اجماع كې ده او ويلي 
ِْلهيمِعيدول(.ِِېې دي: صحابه كرام ول په حق او انصاف وال او د تقوا تنان )ال  ِ ح

ورسره د ك اهللا پا ناه شوې هم وي، توبه ېې ترې كې اوگ كومه خه ید هغوكه دي. 
َلَقْدِلََِبِاللَيُهَِعلَيىِالَن ِيِيَِواْلُمَهيِِورِيَنَِواْألَْنَ يِِرِالَيِذيَنِ� كې ده. اهللا تعالى فرمايي: بنې وعده

ُهْمِثُييَمِلَييَِبَِعلَييْيِهْمِِإنَييُهِِ ِهيي ُِِقُيلُييوُبَِفرِيييٍاِِميينيْ ييَِدِيَ ِييي ييِدَِمييَِِْ ْْ ييَرِةِِمييْنِ َي َْ ُْ ُْييوُهِِفيييَِسييَِعِحِاْل َرُ وٌَِِّمِْالَي َي
 [٣٣٧:التوبة]ِ�رَِحيمٌِ
: اهللا، پيغمبر او هغو مهاجرينو او انصاروته بنه وكه چې هغوى په ير تنگ وخـت  ژباه

كې د پيغمبر ملگرتيا وكه. كه ه هم له هغوخـه د ينـو زونـه كـووالي تـه نيـژدې       
تيـا ېـې   شوي وو )خو كله چې هغوى د دې انحراف پيروي ونه كه. بلكې د پيغمبر ملگر

 كه( نو اهللا هغوى معاف كل. بېشكه چې اهللا پر دوى مهربان او رحم كوونكى دى.غوره 
 
 ه وو سپيلتیاصحاب د .٣

 ـې خپلـې خو  هغـوی ولـو خـه د   لـه   >صحابه کرام هغه سپیلي خلک دي چـې اهللا 
ُْوَنَجِ� :ندونه داسې کويگر  [٣٨]الفتح: ِ�َلْ َتِالَشَبَرةَِِلَقْدَِرِضَيِالَلُهَِعِنِاْلُمْؤِمِنيَنِِإْذِيُيَ ِِي

ونـې النـدې لـه تاسـره بیعـت       تـر له مؤمنانو خه راضي شو کله چې هغوی  >: اهللاژباه
 کاوه.

صحابه كرام د ير لو مقام تنان دي. صحابه كـرام هغـه خلـك دي چـې اهللا پـاك د      
د ه نـه  چې لـه دوى پرتـ   ،لپاره غوره كي دي د سنتو د رسولو Uپيغمبرقرآن کريم او د 

 تعليمات او الروونې!  Uقرآن فهم امت ته رسيدالى شو او نه د پيغمبر
د عقيدې برخـه   یقین کولله همدې كبله د صحابه كرامو پرعدالت، صدق او تقوا باندې 

 ريدلې ده.گ
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 فعاليت
مو بې اعتباره وگو نو قرآن او سنت خو مـو تـه    -خداى مه که –که صحابه کرام 
 د دې دواو ه حال وي؟ نو بیا به ، هغوى رارسولي

 
 صحابه وو سره مینه له .٤

صـحابه وو سـره مینـه     ده چې د ېپه خپلو ویناوو کې مسلمانانو ته الروونه کU پیغمبر
 صحابه کرامـو لـه د   ، که چې دئاو هغوی سره له دمن خه انونه وژغور ئوسات

له هغوى  پوره ایمان نه ده. اتل دهغوی سره مینه س د او هولو غوره ل تر مخ مکې پر
او پـر هغـه د نـازل شـوي شـريعت       Uسره مينه، محبت او د هغوى قدر او احترام د پيغمبر

 .ام دىسره مينه، محبت او د هغو قدر او احتر
عام امت ته په خطاب كې د هغوى پام اوتوجه د صحابه كرامو لـور تـه    Uكه پيغمبرنو 

َْْ ِ»:ديفرمایلي  Uپیغمبر را اولې ده. ْمِِم ىِ َِيِدِهَِلْوِنَنْيَتَاَِنَحُدُْ َِ َُ ُّواَِنْلَ ِِ ىِفَيَواَلِذىِنَيْت َالَِل
َنِ يَتُهِ َُِِمَدَِنَحِدِهْمَِوالَِ  .(١)«ُنُحٍدَِذَهً َِِمِِ َيَل

وي چې زما روح دهغه په واک کې  : زما صحابه مه کن.زما دې په هغه ذات قسمژباه
 احد د غره په اندازه سره زر خیرات کي نو د وکس دچې که چیرې ستاسې خه ی ید

نه یې نیم موي خیرات ته رسیي. په بل حدیث  او هغوی یو موي خیرات ته نه رسیي ،
اللَيَهِاللَيَهِِفييَِنْليَ ِِ يِاللَيَهِاللَيَهِِفييَِنْليَ ِِ يَِالِلَيَ ِخيُذوُهْمِ» فرمـایلي دي:  Uشریف کې پیغمبر
ييِديَِفَميي ْْ ْنَِنَحيي َيُهْمِفَِ ُ  ِيييَِنَحيي َيُهْمَِوَمييْنِنَ ْيَغَضييُهْمِفَِ  ُيْغِضيييِنَ ْيَغَضييُهْمَِوَمييْنِآَذاُهييْمِفَيَقييْدِآَذانِيييَِغَرًضييِِ َي

َذه َُ   .(٢)«َوَمْنِآَذاِنيِفَيَقْدِآَذىِالَلَهَِوَمْنِآَذىِالَلَهِيُوِشُجَِنْنِيَْي
هغـوى د   زمانـه وروسـته  ېـئ،  لـه اهللا ووېر  : زما د صحابه وو په اه له اهللا ووېرېئ،ژباه

محبت لري نو زمـا د  او روئ، كه وك له هغوى سره مينه گخپلو ناوه ويناوو نه مه 
مينې او محبت له كبله ېې ورسره لـري او كـه ـوك لـه هغـوى سـره كركـه، نفـرت او         

 وکدمني لري نو له ماسره د كركې، نفرت او دمن له كبله ېې ورسره لري. او كه 
چې وک ضرر او تكليف رسوي، نو يقينا چې ماته تكليف او ضرر رسوي، او هغوى ته 

له انه یی ماته تكليف او ضرر رسوي، نو يقيناً چې اهللا پاك ته تكليف او ضرر رسوي. ) 
                                                 

 سنن أبى داود - ١
 ذيالترم - ٢
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دې نـو نـ   خپه کوي يـي( چې اهللا پاك ته تكليف او ضرر رسوي ) وک ( او خپه کوي
 ده چې اهللا پاك به ېې راونيسي.

 
 فعاليت

، د هغو په هکلـه يـو يـو پـه     و مهم کي ذکر کي دي Uپه پورتني حدیث کې پیغمبر
 نوبت خبرې اترې وکئ: 

 .خه وويريئ >د صحابه کرامو په باره کې له اهللا .١
 صحابه کرام د خپلو ناوه ويناوو نه مه گروئ. .٢
 .له اصحاب کرامو سره مينه کول په حقيقت کې د اهللا د رسول سره مينه ده .٣
 .ده دمنيپه حقيقت کې له پيغمبر سره دمني صحابه وو سره له  .٤
 
 صحابه وو سره بغض د  .٥

صحابه وو سره بغض له همدا شان  ،ایمان نه ده صحابه وو سره مینه دله ه چې گلکه رن
ْتيٌرِونَِتيٌِقِوطُْغيَيِنٌِ» سرکشي ده. امام طحـاوي لیکلـي دي:   منافقت او کول لـه   .«َو ُيْغُضيُهمُِْ

 بغاوت دی. او نفاق، سرکشي ه بغض کفر دی،صحابه وو سر
اْألَْنَ يُِرَِالُِيِ ي يُُّهْمِِإَالُِميْؤِمٌنِ» فرمایلي: Uصحابه وو سره بغض که نفاق دی چې پیغمبر له

 .(١)«َوَالِيُيْ ِغُضُهْمِِإَالُِمَنِِفاٌِ
 له دوی سره بغـض اوکینـه نـه    ر مؤمن اوگمحبت نه کوي م انصارو سره مینه اوله : ژباه 

 ر منافق.گکوي م
هغـه وخـت د   بغـض سـاتل کـه منافقـت دی چـې دا کـار د        وو سـره بل دا چې صحابه 

 ل. گیې بد  بهصحاب ا Uد رسول اهللاو چې منافقینو خصلت اوعادت 
 
 
 
 

                                                 
 صحيح البخاري - ١
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 اصحاب تعريف کئ.  .١
 د اصحابو د غوره والي په اه دوه نقلي داليل ذکر کئ.  .٢
 ري؟ له صحابه وو سره مينه کول ه حکم ل .٣
 له صحابه وو سره بغض او کينه کول ه حکم لري؟  .٤
 
 

 کورن９ دنده:  
په اه يوه مقاله وليکي چې لـه لسـو    ېمینسره د  یاو هغو زده کوونکي دې د صحابه وو

 کرو کمه نه وي.

 پو＊تن３:
 


