د افغانستــــان اســــالمي امارت
د ارشـــــاد ،حج او اوقافو وزارت
د مساجدو د ارشاد او انسجام رياست
د ارشــــــاد او دعوت آمريت
د خطبو د تنظيم عمومي مديريت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د جمعې د خطبې الرښود مؤرخ1443/6/10 :هجری قمری مطابق1400/10/24هجری شمسی

په اسالم کې د دوستۍ او دښمنۍ معيارونه
ونذيرا ،ومرشدا لمن تمسك به واعتمد عليه في مواالته ومعاداته ،فهو له
الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب وجعله هاديًا
ً
منير ،وأوجب فيه مقاطعة أهل الکفر و الشرك ومن كان لهم مؤيدا ونصيرا.
سرا ٌج ٌ
والصالة والسالم على أشرف خلقه محمد  -صلى هللا عليه وسلم  -الذي مزق هللا بمبعثه ظالم الكفر ،وجعل من هديه مباينة
كبيرا
الکفر والمشركين جملة وتفصيالً .وعلى آله وأصحابه الذين تحابوا في هللا ًبا ،وجاهدوا به الكفار والمنافقين جهادًا ً
وبعد:
په اسالم کې د دوستۍ او دښمنۍ معيارونه:
که چيرې قرآن کريم او د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم سنت په غور سره مطالعه شي دوه ډوله متضاده ډلې شتون لري
چې د تاريخ په اوږدو کې يې تل يو دبل په مقابل کې مبارزه کړی ده؛ چې يوه يې د ًق ډله ده چې د مؤمنانو او مسلمانانو
له ډلې څخه عبارت دی او بله يې د باطل ډله ده چې د کفارو او مشرکينو څخه عبارت دی.
په اسالم کې د ددوستۍ او دښمنۍ معيارونه په دغو دوو ؤلو پورې تړاو لري.
اسالمي شريعت مونږ ته امر کړی دی چې د هللا تعالی او د هغه د رسول -صلی هللا دعليه وسلم -سره بايد محبت او مينه
ولرو او له هغه چا سره مينه او محبت ولرو چې په هللا تعالی او د هغه په رسول يي ايمان راوړی وي او د داسې خلکو
سره مرسته وکړو او ملګرتيا ورسره ولرو .بالعکس کفر ته په بده سترګه وګورو او او کفارو له محبت او ملګرتيا څخه
ځانونه لری وساتو.
د اسالم دمقدس دين له نظره انسانانو سره د دستۍ او دښمنۍ مبنا بايد د ايمان ،اسالم ،پرهيزګارۍ  ،له هللا تعالی څخه ويره
او د هللا تعالی د رضا ًاصلولو په خاطر وي؛ نه د قوم  ،نژاد ،ځای او مذهب په اساس .که چيرې مونږ دغه معيارونه په
نظرکې ونيسو يقينا چې کاميابي زمونږ په برخه وي.
الف -د دوستۍ معيارونه:
-1ايمان او اسالم،
په کار ده چې مونږ د انسانانو سره دوستي د ايمان او اسالم په اساس عيار کړو.
هغه څه چې مونږ په کې د نورو سره اختالف لرو هغه د ايمان موضوع ده  ،هرڅوک چې په هللا تعالی ايمان ولري مونږ
مسلمانان له هغه سره مينه لرو او هغه خوښ ګڼو او ورسره مرسته او ملګرتيا کوو هغه چې د هر قوم څخه وي  ،دهرې
اقليم څخه وي او د هر رنګ څخه وي .او هغه څوک چې په هللا تعالی يې کفر کړی وي ،له هغه سره مونږ محبت نلرو،
بلکې هغه بد ګڼو او ورته په بده سترګه ګورو او ورسره دښمني لرو ترڅو داسالم دين ته را وګرځي.
بناء مونږ مسلمانانو ته دايمان او کفر موضوع ډيره مهمه موضوع ده .زمونږ مسلمانانانو لپاره د محبت  ،دوستۍ او
همکارۍ معيار ايمان دی او همدا راز د بغض او بدبينۍ او دشمنۍ معيار راته کفر او بې ديني ده.
لکه څرنګه چې هللا تعالی په قرآن کريم کې دانسانانو سره ددستۍ او محبت معيار ايمان ګرځولی دی {:إنَّ َما ْال ُمؤْ ِمنُونَ
َّللا لَ َعلَّ ُك ْم ت ُ ْر َح ُمونَ }الحجرات)10( :
ِإ ْخ َوة ٌ فَأ َ ْ
ص ِل ُحوا بَيْنَ أَخ ََو ْي ُك ْم َواتَّقُوا َّ َ
1

ترجمه:بيشکه مؤمنان سره ورونه دي ،د خپلو ورونو ترمنځ صلح وکړئ ترڅو په تاسو رًم وشي.
ض ُه ْم أ َ ْو ِليَاء بَ ْعض} التوبة)71( :
په بل آيت کې هللا تعالی فرمايلي دي َ {:و ْال ُمؤْ ِمنُونَ َو ْال ُمؤْ ِمنَاتُ بَ ْع ُ
ترجمه :مؤمنان سړي او مؤمنانې ښځې ځينې ددوی څخه دوستان د ځينو نورو دي .
يعنې دوی د ايمان په بنا يو له بل يره دوستي لري.
ار
په يو بل آيت شريف کې د دوستۍ معيار هللا تعالی داسې معرفي کويُ { :م َح َّم ٌد َر ُ
سو ُل هللاِ َوالَّذِينَ َمعَهُ أ َ ِشدَّا ُء َ
علَى ْال ُكفَّ ِ
ُر َح َما ُء بَ ْينَ ُه ْم } [ الفتح ] 29 :
ترجمه :محمد دهللا-تعالی -رسول دی او هغه کسان چې دده سره دي دوی دکفارو په مقابل کې ډيرسخت دي او په خپلو
منځو کې يو پربل مهربانه دي.
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ددې معيار په اړه فرمايلي دي ( :ث َ ٌ
اإليمان ْ :
الوة َ
أن يَ ُكونَ هللاُ
ِ
الث َم ْن ُك َّن فِي ِه َو َج َد بِ ِه َّن َح َ
أن يَعُو َد في ال ُك ْف ِر بَ ْع َد ْ
أن ي ُِحب ال َم ْر َء لَ ي ُِحبُّهُ إلَّ للِ َ ،وأ َ ْن يَ ْك َرهَ ْ
س َوا ُه َما َ ،و ْ
أن أ ْنقَ َذهُ هللا ِم ْنهُ َ ،ك َما
َو َر ُ
سولُهُ أ َحبَّ إِلَ ْي ِه ِم َّما َ
ْ
يَ ْك َرهُ ْ
ار ) متفق عليه.
ف في النَّ ِ
أن يُق َذ َ
ترجمه :په چا کې چې دا دری خويونه موجود وي د ايمان خواږه به وويني :يو داچې هللا –جل جالله -او دهغه رسول
ورته ترهرڅه خوښ وي .بله داچې د يوچا سره چې محبت کوي يواځې د هللا تعالی د رضا په خاطر يي ورسره کوي.
بله داچې هرکله چې هللا تعالی ورته دکفر څخه نجات ورکړ ،کفر ته ځرځيدل ورته داسې ښراري لره چې په اور کې
واچول شي.
َّللاِ -صلى هللا عليه وسلم -أَنَّهُ قَا َل
سو ِل َّ
ع ْن َر ُ
ع ْن أَبِى أ ُ َما َمةَ َ
په يو حديث کې رسول هللا صلی هللا عليه وسلم راغلی ديَ (:
لِل َوأ َ ْع َ
لِل َو َمنَ َع ِ َّ ِ
طى ِ َّ ِ
َض ِ َّ ِ
اإلي َمانَ » .سنن أبى داود-ن
« َم ْن أ َ َحبَّ ِ َّلِلِ َوأ َ ْبغ َ
لِل فَقَ ِد ا ْست َ ْك َم َل ِ
ترجمه:ابو امامه رضی هللا عنه د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم څخه روايت کوي چې پيغمبرصلی هللا عليه وسلم
فرمايلي دي :څوک چې دچا سره دهللا تعالی د رضا په هيله محبت وکړی او دهللا د رضا په هيله څوک بد وځڼي او ور
کړی مال خپل د هللا تعالی د رضا لپاره او منع يي کړ مال خپل له بدکارو څخه د هللا تعالی د رضا په خاطر ،بيشره
داسې شخص خپل ايمان کامل کړ.
په حديث شريف کې ددوستۍ او دوښمنۍ معيارونه صراحتا ذکر شوي دي :کامل مؤمن هغه دی چې دهغه چا سره
دوستي کوي چې هللا تعالی دوست وي او له هغه چا سره دشمني کوي چې د هللا تعالی سره دشمن وي.
 -۲د دوستۍ دوهم معيار تقوا او پرهيزګاري ده:
بايد ددوستۍ معيار تقوا او له هللا څخه ويره وي  .مونږ ته په کار ده چې د هغه چا سره دوستي او ملګرتيا وکړو چې
تقوا يي زياته وي او له هللا تعالی څخه زيات ويريږي.
ص َالة َ َويُؤْ تُونَ َّ
الز َكاة َ َو ُه ْم َرا ِكعُونَ }المائدة:
هللا تعالی فريمايلي دی { :إِنَّ َما َو ِليُّ ُك ُم َّ
سولُهُ َوالَّذِينَ آ َمنُوا الَّذِينَ يُ ِقي ُمونَ ال َّ
َّللاُ َو َر ُ
55
ترجمه :بيشره مرسته کوونری ستاسو(دوست) ستاسو هللا تعالی او دهغه رسول دی او مؤمنان دی  ،هغه مؤمنان چې
لمونځونه قائموي او زکاتونه ورکوي او رکوع کوونري اوسي.
امام ابوجعفر طبری رحمه هللا ددې آيت په تفسير کې ليرلي دي :ددې آيت څخه مقصد دادی چې اي مؤمنانو!
ستاسو لپاره پرته له هللا تعالی او د هغه د رسول اوپرته له هغه مومنانو څخه چې صفات يي ذکر شول نور مرسته
کوونري نشته .او د يهودو او نصاراو په اړه درته هللا تعالی امر کوي چې ددوی د دوستۍ څخه بيزاره شئ او هللا تعالی
تاسو ددوی له دوستۍ څخه منع کړي ياستی ،دوی ستاسو دوستان او همراران نه دي ،بلرې دوی په خپلو منځو کې يو
دبل دوستان دي اودوی په دوستۍ سره مه نيسئ).تفسير الطبري-ط الرسالة
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 -۳د دوستۍ معيار بايد دهللا تعال رضا حاصلول وي:
د دوامداره او ريښينې دوستۍ لومړنی شرط دادی چې دوستي بايد د هللا تعالی د رضا په خاطر وي ،لره څرنګه چې
صلَّى َّ
سو َل َّ
س ِم ْعتُ َر ُ
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم په يو قدسي حديث کې فرمايلي دي( :عن ُم َعا ِذ ب ِْن َج َبل فَقَا َل َ
َّللاِ َ
َّللاُ
ع َّز َو َج َّل يَقُو ُل َحقَّ ْ
ي) مسند أحمد  -الرسالة
ع ْن َر ِب ِه َ
سلَّ َم َيحْ ِكي َ
َ
علَ ْي ِه َو َ
ت َم َحبَّ ِتي ِل ْل ُمت َ َحابِينَ ِف َّ
ترجمه :واجب شو زما محبت د هغه دوه کسانو لپاره چې زما د رضا په خاطر يو له بل سره محبت کوي.
َّللاِ
سو ُل َّ ِ
ض ُل األ َ ْع َما ِل ْالحُبُّ ِفى َّ
ع ْن أ َ ِبى َذر قَا َل قَا َل َر ُ
َّللا -صلى هللا عليه وسلم « -أ َ ْف َ
په يو بل حديث شريف کې راځيَ :
َّللاِ » .سنن أبى داود-ن
ض ِفى َّ
َو ْالبُ ْغ ُ
ترجمه :غوره عمل د هللا تعالی د رضا لپاره محبت کول او او دهللا د رضا په خاطر بغض کول دي.
د مسلمانانو سره د دوستۍ ځينې بيلګې:
-۱مسلمانانو ټولنې ته هجرت کول او کفارو ټولنه پريښودل:
ددين پهه خهاطر د کفهارو د ښهارونو څخهه دمسهلمانانو ځهای تهه تلهل هجهرت بلهل کيهږي .پهه داسهې نيهت سهره هجهرت کهول
ترقيامت پورې جاري دی .رسول هللا صلی هللا عليه وسلم په يو حديث کهې همهدې خبهرې تهه اشهاره کهړی ده او فرمهايلي
دي ( :أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » سنن أبى داود
-۲د مسلمانانو سره همراري او د هغوی سره ځاني او مالي مرسته کول.
ض ُه ْم أ َ ْو ِليَا ُء بَ ْعض )( .التوبة) 71 :
هللا تعالی فرماييَ (:و ْال ُمؤْ ِمنُونَ َو ْال ُمؤْ ِمنَاتُ بَ ْع ُ
ص ُر } األنفال . 72:
ِين فَ َعلَ ْي ُك ُم النَّ ْ
په يو بل آيت شريف کې راځيَ { :وإِ ْن ا ْست َن َ
ص ُرو ُك ْم فِي الد ِ
ترجمه :که چيرې (مؤمنان) ستاسو څخه مرسته وغواړي پرتاسو دهغوی مرسته کول لزم دي
-۳د مسلمنانو په خوشحالۍ خوشحاله کيدل او دهغوی په غم باندې غمجن کيدل.
رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمايلي ديَ ( :مث َ ُل ْال ُمؤْ ِمنِينَ فِي ت ََو ِاد ِه ْم َوت ََرا ُح ِم ِه ْم َوتَعَا ُ
س ِد إِ َذا ا ْشت َ َكى ِم ْنهُ
ط ِف ِه ْم َمث َ ُل ْال َج َ
س ِد ْ
س َه ِر ) صحيح البخاري .
بال ُح َّمى وال َّ
ُ
عض ٌْو ت َ َدا َ
سائِ ُر ْال َج َ
عى لَهُ َ
-۴دمسلمانانو لپاره خيرخواهي غوښتل او هغوی ته د خير رسولو غوښتنه او دمسلمانونو سره ددوکې او غدرڅخهه ځهان
ساتل.
پيغمبرعليه السالم فرمايلي ديَ ( :ل يُؤْ ِم ُن أ َ َح ُد ُك ْم َحتَّى ي ُِحبَّ ِأل َ ِخي ِه َما ي ُِحبُّ ِلنَ ْف ِس ِه ) .صحيح البخاری
-۵د مسلمانانو احترام او درناوی کول او دهغوی د نقصانونو او عيبونو پلټلو څخه ځان ساتل.
سى أ َ ْن يَ ُك َّن
ساء َ
هللا تعالی فرمايي  ( :يَاأَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا َل يَ ْسخ َْر قَو ٌم ِم ْن قَ ْوم َ
ع َ
سا ٌء ِم ْن نِ َ
سى أ َ ْن يَ ُكونُوا َخيْرا ِم ْن ُه ْم َو َل نِ َ
ع َ
س ُ
ان َو َم ْن لَ ْم يَتُبْ فَأ ُ ْولَئِكَ ُه ْم
س الِ ْس ُم ْالفُ ُ
س ُك ْم َول تَنَابَ ُزوا بِ ْاأل َ ْلقَا ِ
َخيْرا ِم ْن ُه َّن َو َل ت َْل ِم ُزوا أَنفُ َ
وق بَ ْع َد ْ ِ
ب بِئْ َ
اإلي َم ِ
ض َّ
الظا ِل ُمونَ ()11يَاأَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا اجْ تَنِبُوا َكثِيرا ِم ْن َّ
َّ
ض ُك ْم بَ ْعضا أَي ُِحبُّ
سوا َو َل يَ ْغتَبْ بَ ْع ُ
الظ ِن إِثْ ٌم َول ت َ َج َّ
س ُ
الظ ِن إِ َّن بَ ْع َ
ْ
َّللاَ ت ََّوابٌ َر ِحي ٌم )  ( .الحجرات .)12-11 :
َّللا إِ َّن َّ
أ َ َح ُد ُك ْم أ َ ْن يَأ ُك َل لَحْ َم أ َ ِخي ِه َميْتا فَ َك ِر ْهت ُ ُموهُ َواتَّقُوا َّ َ
-۶دمسلمانانو سره په سختۍ او راحت هرحالت کې شريک او يو ځای پاتې کيدل او لره دمنافقانو دهغه خوی څخه ځان
ساتل چې کله به راحت ؤ دمسلمانانو سره به ؤ خو چې کله به سختی راغله دمسلمانانو څخه به جدا شول.
صونَ ِب ُك ْم فَإ ِ ْن َكانَ لَ ُك ْم فَتْ ٌح ِم ْن َّ ِ
َصيبٌ قَالُوا أَ َل ْم
هللا تعالی فرمايلي دي{ :الَّذِينَ يَت ََربَّ ُ
َّللا قَالُوا أَلَ ْم نَ ُك ْن َم َع ُك ْم َو ِإ ْن َكانَ ِل ْل َكافِ ِرينَ ن ِ
علَ ْي ُك ْم َون َْمنَ ْع ُك ْم ِم ْن ْال ُمؤْ ِمنِينَ }( .النساء .)141:
نَ ْستَحْ ِو ْذ َ
-۷دمسلمانانو پوښتنه او دهغوی سره مالقات او ليدنه خوښ ځڼل.
په يو قدسي حديث کې راځي َ (:و َج َب ْ
ي ) .مسند احمد
ت َم َحبَّتِي ْلل ُمت َزَ ا ِو ِرينَ فِ َّ
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علَى َمد َْر َج ِت ِه َم َلكا فسأله أَيْنَ ت ُ ِري ُد ؟ قَا َل:
ص َد َّ
َّللاُ َلهُ َ
ار أَخا لَهُ ِفي هللاِ فَأ َ ْر َ
په يوبل حديث شريف کې راځي( :أ َ َّن َر ُجال زَ َ
غي َْر أ َ ِني أَحْ بَ ْبتُهُ ِفي َّ ِ
علَ ْي ِه ِم ْن ِن ْع َمة ت َُربُّ َها قَا َلَ :ل َ ،
َّللا قَ ْد
سو ُل َّ
َّللا قَا َل :فَإ ِ ِني َر ُ
ُ
أزور أَخا ِلي ِفي هللاِ ،قَا َل ه َْل لَكَ َ
َّللاِ ِإلَيْكَ ِبأ َ َّن َّ َ
أ َ َحبَّكَ َك َما أَحْ بَ ْبتَهُ فِي ِه ) .السنن الربری للبيهقي
 -۸په معامالتو کې دمسلمانانو دحقوقو احترام او درناوی کول لره د مسلمان بيع دپاسه بيع کولو څخه ځان ساتل،
دمسلمان دخطبې دپاسه له خطبې کولوڅخه ځان ساتل او داسې نور.
علَى بَيْع أ َ ِخي ِه َو َل يَ ْخ ُ
س ْم على
ط ُ
علَى ِخطبَتِ ِه) .وفي رواية ( وليَ ُ
بع َّ
پيغمبرعليه السالم فرمايلي دي ( :أل ليَ ْ
ب َ
الر ُج ُل َ
ِ
س ْو ِم ِه) .
َ
 -۹دمسلمانانو د ناتوانه او کمزورو خلرو خيال ساتل او دهغوی سره مهرباني کول.
ع ْن ُه ْم ت ُ ِري ُد ِزينَةَ
هللا تعالی فرماييَ ( :وا ْ
ع ْينَاكَ َ
سكَ َم َع الَّذِينَ يَ ْدعُونَ َربَّ ُه ْم بِ ْالغَ َداةِ َو ْالعَ ِشي ِ ي ُِريدُونَ َوجْ َههُ َو َل ت َ ْع ُد َ
صبِ ْر نَ ْف َ
ْال َحيَاةِ ال ُد ْنيا)(.الكهف)28:
ض َعفَائِ ُك ْم ) .رواه البخاري مرسال
ص ُرونَ وت ُ ْرزَ قُونَ إلبِ ُ
په يو حديث شريف کې راځي :وقال(هل ت ُ ْن َ
 -۱۰مسلمانانو لپاره دعاء او استغفار غوښتل.
ت)(.محمد.)19
هللا تعالی فرمايلي دي َ ( :وا ْست َ ْغ ِف ْر ِل َذ ْن ِبكَ َو ِل ْل ُمؤْ ِمنِينَ َو ْال ُمؤْ ِمنَا ِ
ان )(.الحشر .)10
په يو بل آيت شريف کې راځي َ (:ربَّنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا َو ِ ِإل ْخ َوانِنا الَّذِينَ َ
سبَقُونَا بِ ْ ِ
اإلي َم ِ
ب -په اسالم کې ددښمنۍ معيار:
په اسالم کې د ددښمنۍ څخه مراد دادی چې مونږ بايد کفر او اهل کفر ،شرک او اهل شرک بد وځڼو او ورڅخه بيزاري
غوره کړو او هغوی دهللا تعالی او دهغه د رسول او دمسمانانو دښمنان وبولو.
هللا تعالی فرمايلي دي :هللا تعالی ميفرمايدَ {:ل ت َِج ُد قَ ْوما يُؤْ ِمنُونَ ِب َّ ِ
سهولَهُ َولَ ْهو َكهانُوا
َّللا َو َر ُ
الِل َو ْال َي ْو ِم ْاْل ِخ ِر ي َُوا ُّدونَ َم ْن َحها َّد َّ َ
اإلي َمانَ َوأَيَّ َد ُهم ِب ُروح ِم ْنهُ َويُد ِْخلُ ُه ْم َجنَّات تَجْ ِري ِمن تَحْ ِت َها
يرت َ ُه ْم أ ُ ْولَئِكَ َكت َ
آ َباء ُه ْم أ َ ْو أ َ ْبنَاء ُه ْم أ َ ْو ِإ ْخ َوانَ ُه ْم أ َ ْو َ
ع ِش َ
َب ِفي قُلُو ِب ِه ُم ْ ِ
ُ
ب َّ ِ
ب َّ ِ
َّللا ُه ُم ْال ُم ْف ِل ُحونَ }مجادله)22(:
ع ْنهُ أ ْولَئِكَ ِح ْز ُ
ع ْن ُه ْم َو َر ُ
ي َّ
ْاأل َ ْن َه ُ
َّللا أ َ َل ِإ َّن ِح ْز َ
ضوا َ
َّللاُ َ
ار خَا ِلدِينَ ِفي َها َر ِ
ض َ
ځينو مفسرينو فرمايلي دي :دا آيت د ابوعبيده ابن جراح پهه حهق کهې نهازل شهوی دی کلهه چهې هغهه خپهل پهالر د بهدر پهه
غزوه کې ووژلو او د ابوبرر صديق رضی هللا عنه په باره کې راغلي دي چې د بهدر پهه غهزوه کهې هغهه وغوښهتل چهې
خپل زوی ووژني مګر هغه ځان يو طرف ته کړ.
د حضرت عمررضي هللا عنه په باره کې راغلي دي چې هغه خپل ماما عاص ابن هشام د بدر په غزا کې ووژلو .
د اسالمي تاريخ په پاڼو کې داسې ډير مثالونه شته چې د اسالم په خاطر مسلمانانو خپل نږدې خپلوان وژلي دي .
دا ددې لوی دليل دی چې په اسالم کې ددوستۍ او دشمنۍ معيار خپلولي ،قوم ،نژاد ،او منطقه نه ده؛ بلرې په اسالم کهې
د ددوستۍ او دښمنۍ معيار کفر او اسالم دی .
هللا تعالی فرمايلي دي{:ل يَت َّ ِخ ِذ ْال ُمؤْ ِمنُونَ ْال َكافِ ِرينَ أ َ ْو ِليَاء ِمن د ُْو ِن ْال ُمؤْ ِمنِينَ َو َمن يَ ْف َع ْ
ْس ِمهنَ َّللاِ فِهي شَه ْيء ِإلَّ أَن
هل َذلِهكَ فَلَهي َ
ير}آل عمران)28( :
ص ُ
سهُ َو ِإلَى َّللاِ ْال َم ِ
تَتَّقُواْ ِم ْن ُه ْم تُقَاة َويُ َحذ ُِر ُك ُم َّللاُ نَ ْف َ
هار ُك ْم َو َ
ِين َوأ َ ْخ َر ُجهو ُك ْم ِم ْ
اج ُك ْم أ َ ْن
علَهى إِ ْخ َهر ِ
ظهاه َُروا َ
په يو بل آيت کې راځي( :إِنَّ َما يَ ْن َها ُك ُم هللاُ َ
هن ِديَ ِ
ع ِن الَّذِينَ قَاتَلُو ُك ْم فِي الد ِ
ت ََولَّ ْو ُه ْم َو َم ْن يَت ََول ُه ْم فَأُولَئِكَ ُه ُم َّ
الظا ِل ُمونَ )[الممتحنة]6 :
دا موضوع په لندې سورتونو کې ذکر شوی ده  :آل عمران ،آيت ،118 :النساء ،144 ،المائدة ،آيت  ،51التوبة ،آيت
 33او ممتحنه  ،آيت.13 :
په يو حديث کې رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمايلي دي :عن عب ُد هللاِ ُ
ب فِي
بن عباس  -رضى هللاُ عنهما َ (:-م ْن أ َ َح َ
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صارت عامةُ ُمؤاخاة ُ
ْ
هللاِ
أمر الدُنيا
وأبغض في هللاِ ووالى في هللاِ وعادى في هللاِ فإنما تُنا ُل َوليةُ هللاِ بذلك  ،وق ْد
ِ
َ
الناس على ِ
وذلك ل يُجدي على أه ِل ِه شَيئا ) رواه ابن جرير
بلی! که چيرې د مسلمانانو په ځټه له کفارو سره کوم تړون کيږي هغه جدا موضوع ده  ،ځره په هغه صورت کې
محبت او دوستي او قلبي رضايت موجود نه وي فقط د مسلمنانو ځټې په کې مقصود وي ،په داسې صورت کې کوم
ار ُك ْم
شرعي مانع شتون نه لري .هللا تعالی فرمايلي ديَ {:ل يَ ْن َها ُك ُم َّ
َّللاُ َ
ِين َولَ ْم ي ُْخ ِر ُجو ُكم ِمن ِديَ ِ
ع ِن الَّذِينَ لَ ْم يُقَا ِتلُو ُك ْم ِفي الد ِ
أَن ت َ َب ُّرو ُه ْم َوت ُ ْق ِس ُ
َّللا ي ُِحبُّ ْال ُم ْق ِس ِطينَ }الممتحنه)8( :
طوا ِإلَ ْي ِه ْم إِ َّن َّ َ
هغه کړنې چې د کفارو سره په دوستی داللت کوي او بايد چې ځان ورڅخه وساتو:
-۱د کفارو او مشرکينو او نور ملحدينو سره په لباس  ،خبرو او نورو کړنو کې مشابهت کول .ځره د بي دينه خلرو
سره قصدا مشابهت کول د هغو ی سره د محبت دليل دی.
شبَّهَ بِقَ ْوم فَ ُه َو ِم ْن ُه ْم ).
پيغمبرعليه السالم فرمايلي ديَ (:م ْن ت َ َ
د غيرمسلمانانو سره په هغو کارونو کې مشابهت کول چې د هغوی پورې مخصوصو وي حرام دي که هغه عبادات وي
او که عادات وی او يا دهغوی اخالق وی؛ لره د ږيرې خريل ،د بريتونو اوږدول ،چسپ او تنګ لباسونه کول او دسر
ويښتان د هغو ی په شان کمول او خريل.
-۲د کفارو او غيراسالمی دولتونو کې پرته له ضرورته اوسيدل او دهغوی له دولتونو څخه دمسلمانانو دولتونو ته
هجرت نه کول .ځره مسلمان ته په کاردي چې د غير اسالمي ملرونو څخه اسالمي ملرونو ته هجرت وکړي .پرته له
ضرورته دهغوی په ملرونو کې اوسيدل دهغوی دمحبت دليل دی اوهغوی په مرضونو داخته کيدو لمل دی.
-۳غيراسالمي ملرونو ته د سياحت او وخت تيرولو په موخه سفرونه کول.
که چيرې څوک غيراسالمي ملرونو ته دکوم ضرورت په بنا سفر وکړي بايد دخپل اړتيا دپوره کيدو څخه وروسته فورا
دې خپل اسالمي ملک ته رجوع وکړي او د فتنې دځای څخه ځان را وباسي.
-۴د غيرمسلمانانو او کفارو سره دمسلمانانو په مقابل کې مرسته کول او کفارو صفتونه کول او دهغوی دجرمونو څخه
دفاع کول .ځره په دې کار سره دمسلمان څخه ايمان زائليږي او په کارسره کافرکيږي.
-۵د کفارو څخه مرسته غوښتل او په کفارو تريا کول او دکفارو په داسې حساسو منصبونو ځمارل چې له امله يي
دمسلمانانو رازونه او مهم سياستونه افشا کيږي او له کفارو سره پټه دوستي کول هم حرامه ده.
هللا تعالی فرمايلي دي (:يَاأَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا َل تَت َّ ِخذُوا بِ َ
عنِت ُّ ْم قَ ْد بَ َد ْ
ضا ُء ِم ْن
ت ْالبَ ْغ َ
طانَة ِم ْن دُونِ ُك ْم َل يَأْلُونَ ُك ْم َخبَال َودُّوا َما َ
لء ت ُ ِحبُّونَ ُه ْم َو َل ي ُِحبُّونَ ُك ْم َوتُؤْ ِمنُونَ
ُور ُه ْم أ َ ْكبَ ُر قَ ْد بَيَّنَّا لَ ُك ْم ْاْليَا ِ
ت إِ ْن ُك ْنت ُ ْم ت َ ْع ِقلُونَ ()118هَاأ َ ْنت ُ ْم أ ُ ْو ِ
أ َ ْف َوا ِه ِه ْم َو َما ت ُ ْخ ِفي ُ
صد ُ
ت
ع ِلي ٌم بِ َذا ِ
علَ ْي ُك ْم ْاألَن ِ
َام َل ِم ْن الغَي ِْظ قُ ْل ُموتُوا بِغَي ِْظ ُك ْم إِ َّن َّ
بِ ْال ِكت َا ِ
َّللاَ َ
عضُّوا َ
ب ُك ِل ِه َو ِإ َذا لَقُو ُك ْم قَالُوا آ َمنَّا َو ِإ َذا َخلَ ْوا َ
سيِئ َةٌ يَ ْف َر ُحوا بِ َها )(.آل عمران.)120-118:
سنَةٌ ت َ ُ
ال ُّ
سؤْ ُه ْم َو ِإ ْن ت ُ ِ
ص ْب ُك ْم َ
س ْس ُك ْم َح َ
ُور(ِ )119إ ْن ت َْم َ
صد ِ
په دې آيتونو کې هللا تعالی دکفارو هغه پټ ې کينې او مررونه بيانوي چې دکفار يي دمسلمانانو په اړه په زړونو کې لري
او دهغوی هغه بدتدبيرونه ،پالنونه اوخيانتونه چې دمسلمانانو دځپلو او ذليله کولو لپاره يي په زړونو کې لري هللا تعالی
ورڅخه پرده پورته کړی ده.
په کارده چې دوی ته خپلو شومو اهدافو درسيدو لرې وربندې کړای شي او هغوی ته دنږدي کيدو څخه ډډه وشي.
امام احمد رحمه هللا په خپل مسند کې د حضرت ابومسی اشعري او دعمربن الخطاب رضی هللا عنهما واقعه ذکر کړی
ده ،په هغه قصه کې داسې راځي( :قال أبو موسى األشعري  :-قلتُ
ي ،قال :مالَكَ قاتلَكَ هللاُ  ،أما
َ
لعمر :لي كاتبٌ نصران ٌ
َ
ض ُه ْم أ ْو ِليَا ُء بَ ْعض )(.المائدة.)51:أل اتخذتَ
ارى أ َ ْو ِليَا َء بَ ْع ُ
سمعتَ قولَه تعالى ( يَاأَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا َل تَت َّ ِخذُوا ْاليَ ُهو َد َوالنَّ َ
ص َ
أمير المؤمنينَ لي كتابتُه وله دينُه  ،قال:ل أُكر ُمهم إذ أهانَهم هللاُ  ،ول أ ُ ُ
عزهم إذ أَذلَهم هللاُ  ،ول أُدينهم وقد
حنيفا ! قلتُ  :يا َ
أقصاهم هللاُ .
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د ذکر شوو دليلونو څخه د کفارو سره دمحبت او دوستی حراموالی ښراره معلوميږي.
-۶دکفارو په تاريخ عمل او درامد کول او هغه دخپل رسمي او غير رسمي ژوند لپاره اساس ځرځول په ځانرړي توځه
هغه تاريخونو باندې اهتمام کول چې هغوی په کې ديني مراسم او اخترونه لمانځي .لره عيسوي خود ساخته او
درواغجن تاريخ چې دوی ددې تاريخ پيل له ژمي موسم څخه کوي او وايي چې حضرت عيسی عليه السالم په دې
تاريخ کې زيږيدلی دی چې دا ددوی محض درواغ دي.
همدا وجه ده چې صحابه کرامو ددې تاريخ داستعمال څخه ډډه وکړه او اسالمي تاريخ چې د کفارو سره په کې هيڅ
ډول مشابهت نشته رامنځ ته کړ.
-۷دمشرکانو او کفارو سره د هغوی په ملي او ديني مراسمو کې د برخې اخيستلو څخه څخه ډډه کول او دهغوی سره
داخترونو او نورو مراسمو د لمانځولو څخه ځان ساتل او په کې برخه نه اخيستل او هغوی ته دمبارکۍ او نورو عالقاتو
څخه ځان ساتل .ځره داسې کارونه د کفارو سره ددوستۍ دليل دی.
 -۸د کفارو او غيرمسلمانانو د پيشرفتونو او تمدن صفتونه کول هغه څه ديي چې مسلمانانو روحيه تضعيفوي او هغوی
ته دميالن دليل ځرځي  .سره ددې چې ددې ټولو تمدنونو اصل او اساس د مسلمانانو په لس ايښودل شوی.
ع ْينَيْكَ ِإلَى َما َمت َّ ْعنَا ِب ِه أ َ ْز َواجا ِم ْن ُه ْم زَ ْه َرة َ ْال َح َيا ِة الدُّن َيا ِلنَ ْف ِتنَ ُه ْم ِفي ِه َو ِر ْز ُق َر ِبكَ َخي ٌْر
هللا تعالی فرمايلي ديَ ( :و َل ت َ ُمد ََّّن َ
َوأ َ ْبقَى )(.طه.)131
خو ددې څخه هيڅرله دا مقصد نه دی چې مسلمانان دې د پيشرفت او تمدن وسائلو او اسبابو ته لسرسی ونه لري ؛
بلرې مسلمانان ترټولو ددې زيات مستحق دي چې دخپل ژوند دحفاظت لپاره هرډول صنعتونه او اقتصادي وسائل او
تجهيزات رامنځ ته کړي او دهر ډول تمبلۍ او سستۍ څخه ځانونه وژغوري او لره دماضي په شان مسلمانان په خوښۍ
او خيرازۍ کې ژوند وکړي .هللا تعالی فرمايلي ديَ ( :وأ َ ِعدُّوا لَ ُه ْم َما ا ْست َ َ
ط ْعت ُ ْم ِم ْن قُ َّوة)( .األنفال)60
َّللاِ الَّتِي أ َ ْخ َر َج ِل ِعبَا ِد ِه َو َّ
ِي ِللَّذِينَ آ َمنُوا فِي ْال َحيَاةِ ال ُّد ْنيَا
الطيِبَا ِ
هللا تعالی فرمايلي دي{ :قُ ْل َم ْن َح َّر َم ِزينَةَ َّ
ت ِم ْن ِ
الر ْز ِ
ق قُ ْل ه َ
صة يَ ْو َم ْال ِقيَا َم ِة)(.األعراف.)32:
خَا ِل َ
ض َج ِميعا ِم ْنهُ ) (الجاثية.)13:
س َم َاوا ِ
س َّخ َر لَ ُك ْم َما فِي ال َّ
ت َو َما فِي ْاأل َ ْر ِ
په بل ځای کې راځي َ ( :و َ
-۹په بچو باندې دکفارو نومونه ايښودل د هغوی سره ددوستۍ معنا لري.
متأسفانه نن ورځ په ځينو مسلمانانو کې رواج شوی دی چې خلک په خپل بچو باندې د خپلې اسالمي ټولنې او اسالمي
نومونو پرځای غيرمانوسه او دکفارو او مشرکينو نومونه ږدي چې دا کار د غير مسلمانانو سره دموالت او دوستی
معنالري او دبچو په حقوقو ايری کوي ؛ځره په بچو باندې د اسالمي نوم ايښودل د اولدونو په پلرونو او ميندو باندې
شرعي حق دی.
 -۱۰کفري قوانين -که هغه شرقي وي او غربي -د شريعت پرځای راوړل هم د کفارو او بې دينه خلرو سره د موالت
او دوستۍ ښراره دليل دی او دهللا تعالی او دهغه د شريعت سره د ددښمنۍ معنا لري او بايد چې ټول مسلمانان دداسې
کار څخه ځانونه وساتي که هغه مسلمان حاکمان وي او که عام خلک.

والسالم عليکم ورحمة هللا وبرکاته
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