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   اسالمي امارت د افغانستان                       

 ارشاد، حج او اوقافو وزارت د                       

    د مساجدو د ارشاد او انسجام ریاست                           

                     

 اود خطابت موضوع  د جمعې ورځې                                                                  

 د هیواد دمرکز او والیاتو چېلیکلی تقریر اوبیان                                                           

 ي( کې لیږل کیږيژبو )پښتو او در  دواړو ميل ټولو خطیبانو ته په          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ش ـه۱۴۰۱/قوس /۴  ق مطابق ـه ۱۴۴۴/ یجامدی األول/ ۱

 د منافقینو عالمې  او خصلتونه او  له  هغو څخه ځان ساتل

ــاَمَواتا يَْســلَلُ الحمد لله یَُمُن علی َمن یشاء بهدایته لإلیامن، ویخُذُل أهل الکفر والطغیان، وأشهُد أن الإله إالاللــه ) ُه َمــن  ا السا

وأشهدن أن محمداً عبده ورسوله املؤید بالنرص والربهان، صــلی اللــه علــی عبــده ورســوله   (29َواأْلَْرضا كُلا يَْوٍم ُهَو  ا َشلٍْن )

 نبینا محمٍدوعلی  آله وأصحابه  ومن تبعهم بإحسان.

َن النااسا َمن يَُقوُل آَمنا اما بعد: قال الله تعالی:} نانَي{البقرة:)َوما ُْؤما را َوَما ُهم ِبا  (8ا بااللّها َوباالَْيْوما اآلخا

 .ږيف ظاهر ولو ته نفاق ویل کیالخمد باطن 

 نفاق په دوه ډوله دی:  ډولونه :د نفاق 

 لومړی: اعتقادي نفاق چې دی ته نفاق اکرب هم ویل کیږي.

 دوهم : عميل نفاق چې دی ته نفاق اصغر هم ویل کیږي.

ي نفاق هغه دی چې ددې نفاق خاوند ظاهرا اسالم قبول کړی وي خو په بــاطن کــې د اســالم اعتقاداعتقادي نفاق:  ړی: لوم

 يې په زړه کې پټ کړی وي.او قانون  مخالف وي او کفر، رشک، یهودیت، نرصانیت يا بل دین 

 ي نفاق حکم:د اعتقاد

ول نفــاق اختــه وي او د څخه وبايس او څــوک چــې پــه دې ډ ائرياعتقادي نفاق انسان په دنیا کې په کيل ډول د اسالم دد

وي، لکــه چــې اللــه تعــالی  جهنم تر ټولو په ټيټه درجه کــې په آخرت کې به د ، نومرګ څخه مخکې ورڅخه توبه ونه بايس

ريًا{}فرماييل دي: َد لَُهْم نَصا َن الناارا َولَن تَجا رْكا األَْسَفلا ما  (145النساء: ) إانا الُْمنَافاقانَي  ا الدا

 دوزخ( او له رسه به نه مومي ته دوی ته مددګار.) ددي په طبقه ډیره ښکته کې د اوره بیشکه منافقان ترجمه: 

ر هغه دی چې کوم شخص د منافقانو اعاملو څخــه يــو عمــل تــررسه عميل نفاق يا نفاق اصغ  دوهم:  عميل نفاق يا نفاق اصغر:

 .ې ایامن موجود ويپه داسې حال کې چې په زړه کې ي کوي 

 د عميل نفاق حکم:

نبوي آحــادی و کــې  په قرآن کریم او  ګناه ده، سخته؛ مګر د اسالم له دائري څخه نه وبايس مسلامنعميل نفاق يا اصغر نفاق  

 زيات قباحت بیان شوی دی. اړه عملونو په د نفاق د 

 الرتمذي ( سننالعمل ونفاق بالتكذي نفاق:  نفاقان النفاقحسن برصي رحمه الله فرمايي: )امام 
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 د کفر نفاق او د عمل نفاق. :نفاق په دوه ډوله دی  -ترجمه:

ْنُهمْ  أرََشر  الَْيْومَ  الُْمَنافاُقونَ : َقاَل  أَناهُ  ُحَذيَْفَة، َعنْ حرضت حذیفة الیامن ريض الله عنه فرمايې: )  اللاــهُ  َصــلا  اللاــها  َرُسولا  َعْهدا  َعَل  ما

 نعيم. أليب املنافقني ونعت النفاق صفة .(يَكُْتُمونَهُ  ال الَْيْومَ  َوُهمُ  يَكُْتُمونَُه، َذاكَ  إاذْ  كَانُوا,  لامَ َوسَ  َعلَْيها 

وخــت د نن ورځې منافقان زيات رشیر دي نسبت درسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې منافقینو ته؛ ځکه په هغه  -ترجمه: 

 ، خو  نن ورځ منافقان خپل منافقت ښکاره کوي.وبه منافقانو خپل منافقت پټ ساتل

 د منافقانو عالمې او خصلتونه:

 تلفو حيلو او درواغــو رسه کوښــو کــاوهپه مختلفو چلونو، مخ منافقیند رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اګر چه 

د منــافقینو د کې په آیتونو او ګڼو سورتونو  چې مسلامنان او خلک د هغوی له نفاق او منافقت څخه خرب نيش؛ مګر الله تعالی 

د خصــلتونو د منافقــانو چــې   سورت ځکه و نومول شو) فاضحه(  د توبې سورت پهچې منافقت څخه پرده پورته کړی ده لکه 

د ه چــې يــې رســوا او افشــاء کــړ  اقعي څهــرهاو د هغوی و   پرده پورته کړهد منافقت  د منافقینو له مخ څخهپه بیانولو رسه يې 

 ځينې عالمې، خویونه او خصلتونه په الندې توګه دي :منافقینو 

ولــې پــه  ،دعوه لري چې مونږ خیرخوا او مصلح خلک يــو داده چې دوی به د منافقانو يوه عالمه. په ځمکه کې فساد کول -۱

ــُدوا ال ُهــمْ لَ  قايــَل  َوإاَذا} الله جل جالله فرمــاييل دي: رس همدوی فساد کوي.حقیقت کې منافقان د ځمکې په   األَْرضا   ا  تُْفسا

َا َقالُوا ُدونَ  ُهمُ  إاناُهمْ  أاَل .ُمْصلاُحونَ  نَْحنُ  إاَّنا نْ  الُْمْفسا  (۱۲-۱۱){ البقرة:يَْشُعُرونَ  ال َولَكا

او کله چې وویل يش دې منافقانو ته فساد مه کوئ په ځمکه کې نو وایې دوی بیشــکه همــدا خــربه ده چــې مــونږه  -ترجمه:

 الح کوونکي يو. خربدار اوسئ بیشکه دوی دي همدوی فساد کوونکي مګر نلري شعور دوی ) په خپل فساد(.همدغه اص

ي خو دعوه ددې لري چې مــونږ امنانو په ضد او تباهۍ کې مرصوف و په اوسني عرص کې ځينې خلک منافقت کوي او د مسل

 غواړو. خريخواهيصلح او 

د هغه منافقانو په حق کې راغلی دی چې د رسول الله صلی اللــه علیــه وســلم پــه  امام ابن جریر رحمه الله فرمايې: ) دا آیت

وخت کې وو خو ددې څخه ټول هغه څوک مراددي چې دپیغمربعلیه السالم د زمــانې د منافقــانو پــه شــان صــفت ولــري د 

 قیامت د ورځې پوری(. ]تفسیر ابن جریر[ 

اده چې تل به د خلکو رسه خصومت او جګړی کوي او چې کلــه ورتــه د منافقانو بله عالمه دجګړه ماري او خصومت کول. -۲

نَ }وویل يش چې دا کار مه کوه په غیرت کې به رايش او خصومت نور هم زيات کړي. الله تعالی فرماييل دي:  َمــنْ  الناــاسا  َوما

ُبكَ  نْيَا الَْحَياةا   ا  َقْولُهُ  يُْعجا دُ  الدر . َوإاَذا أَلَدر  َوُهوَ  ها َقلْبا   ا  َما َعَل  اللاهَ  َويُْشها َصــاما ّا  الْخا ــدَ  األَْرضا   ا  َســَع  تـَـَو  َويُْهلاــكَ  فايَهــا لاُيْفسا

بر  ال َواللاهُ  َوالناْسَل  الَْحرْثَ  زاةُ  أََخَذتْهُ  اللاهَ  اتاقا  لَهُ  قايَل  الَْفَساَد. َوإاَذا يُحا هَ  َولَباْئَس  َجَهنامُ  َفَحْسُبهُ  بااألاثْما  الْعا  (206-204)البقرة:}ادُ الْما

کــارو ددی( ژونــدون لــږ کــې او  او ځینې له خلکو هغه څوک دي چې په تعجب کــې اچــوي تــا خــربه دده ) پــه -ترجمه:

. په هغه يش چې په زړه دده کې دی حال داچې دی ډیر سخت دی په جګړه او عــداوت کــېتعالی دوی الله  شاهدګرځوي

په ځمکه ) دمدينې( کــې لپــاره ددې چــې فســاد وکــړي پــه  ګرځي ه( نو ګړنديای محمد)له تانه  او کله چې بیرته وګرځي 

معصــیت( او او ځمکه کې او هالکوي کښت او ساکښان) ذي روح( په )سوزولو او وژلو ( حال داچې الله نه خوښــوي فســاد ) 

اور( دوزخ او هرومــرو  ګناه نو پس کا  دی ده لره ) عــذاد دکله چې وویل يش ده ته چې وویریږه له الله نيسی دی غرور 

 بد بسرت دی )دا اور  ددوزخ(.
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ــ}. الله تعالی د منافقــانو پــه اړه فرمــايې: او د مؤمنانو لپاره د بدو ورځو غوښتل او ملګرتیا دکفارو رسه دوستيبله عالمه  -۳  بَّشا

ينَ  أَلايامً. َعَذاباً  لَُهمْ  بالَنا  الُْمَنافاقانيَ  ُذونَ  الاذا نْ  أَْولاَياءَ  راينَ الْكَافا  يَتاخا نانيَ  ُدونا  ما ْنَدُهمُ  أَيَْبَتُغونَ  الُْمْؤما زاةَ  عا ــزاةَ  َفــإانا  الْعا يعــاً  لالاــها  الْعا { َجما

 (۱۳9):ءالنسا

زیری ورکړه ) ای محمده!( منافقانو ته په دې چې بیشکه شته دی دوی ته عذاد دردناک . هغــه کســان چــې ني ــ  -ترجمه:

ل( بې له مؤمنانو آیا لټوي دا )منافقان( په نزد ددی )کفارو( عزت پس بیشکه ) دینــوي او آخــروي( دوی کافران دوستان ) خپ

 عزت خاص الله لره دی ټول.

ينَ  }په  همدې پسې فرمایې: نَ  َفْتح   لَكُمْ  كَانَ  َفإانْ  باكُمْ  يرََتَباُصونَ  الاذا ــيب   كـَـافاراينَ لالْ  كَانَ  َوإانْ  َمَعكُمْ  نَكُنْ  أَلَمْ  َقالُوا اللاها  ما  َقــالُوا نَصا

نَ  َوََّنَْنْعكُمْ  َعلَْيكُمْ  نَْسَتْحواذْ  أَلَمْ  نانيَ  ما َياَمةا  يَْومَ  بَْيَنكُمْ  يَْحكُمُ  َفاللاهُ  الُْمْؤما نانيَ  َعَل  لالْكَافاراينَ  اللاهُ  يَْجَعَل  َولَنْ  الْقا : ء{ النســاَســبايالً الُْمْؤما

(۱۴۱) 

ايــې دا )منافقــان داللــه نــو و  جانبهنو که وه تاسې ته بری له منتظر دي )حوادثو( ستاسې ته ه افقان چې همیشهغه من -ترجمه:

بري( نو وايې دا )منافقان کفارو ته( چــې آیــا غالــب )د کافرانو ته برخه  مسلامنانو ته ( چې آیا نه وو مونږ له تاسې رسه او که وه

ه مؤمنانو ځينې نو الله تعالی به فیصله وکړي په منځ ستاســې کــې پــه شوي نه وو مونږ پرتاسې او )آیا ( ومو نه ژوغورلی تاسې ل

 اره دکافرانو پر مؤمنانو باندې هيڅ الره) دحجت او د بري(.ې او له رسه به ونه ګرځوي الله د پورځ د قیامت ک

نو لپــاره د نــړ  پــه مونږ ته په کار دي چې د منافقانو له خوی څخه ځان وساتو او د کفارو رسه دوستي ونــه کــړو او د مؤمنــا

 هرځای کې چې وي خري وغواړو.

د منافقانو دا عادت دی چې د مسلامنانو رسه دوکه او فریــب کــوي او  دوکه او فریب او د عباداتو په کولو کې سستي کول. -۴

 د الله تعالی په عبادت کې په ځانګړی توګه په ملانځه کې سستي کوي.

ُعونَ  الُْمَنافاقانيَ  إانا } یادونه کوي او فرمايي: الله جل جالله ددوی د ناوړه عالمو څخه  ُعُهمْ  َوُهــوَ  اللاــهَ  يَُخادا َّ  َقــاُموا َوإاَذا َخــادا  إا

الةا  َّ  َقاُموا الصا َّ  ال َذلاكَ  بنَْيَ  ُمَذبَْذبانيَ  .َقلايالً إاال اللاهَ  يَْذكُُرونَ  َوال النااَس  يَُراُؤونَ  كَُسا َّ  َوال َهؤاُلءا  إا  َفلـَـنْ  اللاــهُ  يُْضلالا  َوَمنْ  الءا َهُؤ  إا

دَ   (۱۴۳)النساء:  }َسبايالً لَهُ  تَجا

له الله رسه او اللــه ســزا ورکــوونکی دی د دوی ) منافقان ټګي کوي ) په اظهار د اسالم  او په اخفاء دکفر( چې بیشکه   -ترجمه:

دوی خلکو تــه )ځــان  څیږي سست کاهالن ښئانځه ته نو پاددوی د ټګۍ په سبب( او هرکله چې پاڅيږي دغه ) منافقان( مل

 خپل چې مونږ هم مسلامنان يو( او نه يادوي دوی الله مګر ) ريايې یادول( لږ.

مؤمن لره ښایې چې د منافقانو له صفت څخه ځان وسايت او ددوکې، فریب او په ملانځه کې د سستۍ او تنبلــۍ څخــه ځــان 

 يد راغلی دی .په آحادی و کې د جمع او جامعت زيات تاک وسايت.

 ُمَتَوالاَيــاٍت  ُجُمَعــاٍت  ثـَـالثَ  تَرَكَ  َمنْ : َوَسلامَ  َعلَْيها  اللاهُ  َصلا  اللاها  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ُهَريْرََة، أيَبا  په يو حدیث رسیف کې رازي: )َعنْ 

نْ  لاٍة، َغرْيا  ما ، َعَل  طُباعَ  عا (. صفة َوُهوَ  َقلْباها   نعيم أليب قنياملناف ونعت النفاق ُمَنافاق 

دابو هریره ريض الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه  وســلم فرمــاييل دي چــاچې دری جمعــې  -ترجمه:

 زړه به يې مهر ولګیږي او هغه به منافق وي.پريښود پرته له کوم عذر څخه په  بل پسې په ملونځ یو

، َعنْ  َعاٍذ،مُ  بْنا  َسْهلا  په يو بل حدیث رشیف کې رازي :)َعنْ   الُْفُجــورا، كـُـلر  الُْفُجــورُ : َقــاَل  َوَسلاَم، َعلَْيها  اللاهُ  َصلا  النابايا  أَنا  أَبايها

عَ  َمنْ  َوالّنَفاُق، يَ  َسما ي اللاها  ُمنَادا الةا  يُنَادا ْب(. صفة َفلَمْ  َوالَْفالحا  باالصا   نعيم أليب املنافقني ونعت النفاق يُجا
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معاذ ريض الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وســلم فرمــاييل دي پــوره ګنــاه ده او د سهل ابن  -ترجمه:

نفاق دی څوک چې د يو کس څخه واوري چې ملانځه ته خلک رابيل او کامیابۍ ته خلــک راوبــو  او دهغــې اجابــت نــه 

 کوي.

عالمه داده چې په وعــدو وفــاء نــه کــوي، امانــت کــې د منافقانو بله غدر، خيانت، وعده خال  او خلکو ته کنځل کول.  -۵

نُْهم}خیانت کوي. الله تعالی د منافقانو ددې خصلت څخه پرده پورته کړی ده او فرمايې:  ْ  اللّهَ  َعاَهدَ  مانْ  َوما ن آتَانَا لَئا  َفْضــلاها  ما

َقنا  دا نَ  َولَنَكُونَنا  لََنصا نَي. ما الاحا لُواْ  لاها َفضْ  ّمن آتَاُهم َفلَاما  الصا ُهم َوتََولاواْ  باها  بَخا ْعراُضونَ  وا  (۷۶)التوبة:   {مر

او ځینې له دغو ) منافقانو( څخه هغه دي چې عهد يې کړی وو له الله رسه قسم دی چــې خامخــا کــه راکــړي )اللــه(  ترجمه:

به شو مونږ  له صالحانو څخــه نــو کلــه  مونږ ته ) مال( له فضله خپل نو خامخا خرياتونه به ورکوو ) زکات به تری باسو( او خامخا

ړ په هغه ) مال( او بیرتــه ورګرځيــدل دوی حــال دا چــې ی ته )مال( له فضله خپل نو بخل يې اختیار کچې ورکړ ) الله ( دو 

 .دوی څنګ کوونکي وو ) له حقه 

نْ : َوَسلامَ  َعلَيْها  للاهُ ا َصلا  اللاها  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ُهَريْرََة، أيَبا  په حدیث رشیف کې رازي: )َعنْ  ثَ  إاَذا: ثاَلث   الُْمَنافاقا  َعالَماتا  ما  َحــدا

نَ  َوإاَذا أَْخلََف، َوَعدَ  َوإاَذا كََذَد،  َخاَن( . متفق علیه ائُْتما

عالمــې دری د ابوهریره ريض الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیــه وســلم فرمــاييل دي د منــافق  ترجمه:

کله چې خربی کوي درواغ وايي او کله چې وعده وکړي وعده خال  کوي او کله چــې امــین وګرځــول يش خیانــت  دي،

 کوي په امانت کې.

 فايــها  كَانـَـْت  َوَمــنْ  ، َخالاصــاً  ُمَنافاقــاً  كَانَ  فايها  كُنا  َمنْ  أْربَع  )  په يو بل حدیث رشیف کې د منافقت عالمات څلور ذکر شوي دي:

ْنهُ  َخْصلَة   نَ  َخْصلَة   فايها  كَانَْت  نا ما ثَ  َوإاَذا ، َخانَ  اْؤُُتانَ  إاَذا:  يََدَعَها َحتا  الّنَفاقا  ما  َفَجــرَ  َخاَصمَ  َوإاَذا ، َغَدرَ  َعاَهدَ  َوإاَذا ، كََذَد  َحدا

 . عليه متفق( 

صــلت وي پــه هغــه څلور خصلتونه دي چاکې چې دا څلور خصلتونه وي خالص منافق دی او په چا کې چې يــو خ -ترجمه:

کې د نفاق يو خصلت وي ترهغې پوری چې هغه پریږدي کله چې امانت ورته وسپارل يش خیانت په کې کــوي او کلــه چــې 

 کله چې جګړه کوي نو کنځل کوي.هد وکړي په هغه کې غداري کوي او عخربی کوي درواغ وايې او کله چې 

منافق طبیعته خلک خپله هم جهاد نه کــوي او نــورو تــه هــم  .له جهاد څخه منع کول هم دجهاد څخه تيښته او نور خلک -۶

وايې چې جهاد مه کوئ. او که څوک په جهاد کې شهید يش دوی ورته وايې جهاد ته به نه تللو چې نه مړ کیدی. الله تعــالی 

مْ  الُْمَخلاُفونَ  َفراحَ }ددوی حال داسې بیانوي: ها َْقَعدا الَفَ  ِبا ُدواْ  أَن وَكَراُهواْ  اللّها  َرُسولا  خا مْ  يَُجاها مْ  باــلَْمَوالاها ــها  اللـّـها  َســبايلا   ا  َوأَنُفسا

ُرواْ  الَ َوَقالُواْ   (8۳){ التوبة: يَْفَقُهونَ  كَانُوا لاوْ  َحرًّا أََشدر  َجَهنامَ  نَارُ  ُقْل  الَْحرّ   ا  تَنفا

الله څخــه او بــده تلو خپلو بیرته له رسول دپايت شوي ) له غزا د خپل نفاق له امله( په کیناسحاله شوي وو بیرته خوش -ترجمه:

هاد وکړي دوی په مالونو خپلو او په ځانونو خپلو په الره د الله کې او ویــل بــه دوی ) پــه خپلــو منځونــو ګڼله دوی دا چې ج

کې یا مؤمنانو ته( چې مه زئ تاسې ) تبوک غزا ته( په دغه ګرمۍ کې ووایه ) ای محمده!( چــې اور ددوزخ ډیــر ســخت دی 

 له جهته له ګرمۍ که وي دوی چې پوهیدای دوی ) نو نافرماين به يې نه کړی(.

 يَُحــّدثْ  َولـَـمْ  يَْغــُز، َولـَـمْ  َمــاَت  َمنْ : َوَسلامَ  َعلَْيها  اللاهُ  َصلا  اللاها  َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  ُهَريْرََة، أيَبا  َعنْ  په یو حدیث رشيف کې رازي:)

، نَْفَسهُ  نْ  ُشْعَبةٍ  َل عَ  َماَت  باالَْغْزوا  صحیح مسلم. (ناَفاقٍ  ما
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د ابوهریره ريض الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمــاييل دي څــوک چــي مــړيش او  -ترجمه:

 غزا يې نه وي کړی او په زړه کې يي هم د غزا اراده نه وي مړ به يش د نفاق په يوه برخه باندې .

 

بهانې به يې کولی خو که چريې جهاد تــه  ېالله علیه وسلم په زمانه کې جهاد ته نه تلل او مختلف رسول الله صلی ه دمنافقین ب

ْعُت  َعّمي َمعَ  كُْنُت  َقاَل  - عنه الله ريض - أَرَْقمَ  بْنا  َزيْدا  َعنْ )حدیث رشیف کې رازي:ړل نوری فتنې به جوړولی. په يو به ال   َفَســما

ُقوا اَل  يَُقوُل  وَل َسلُ  ابْنَ  أيَُبي  بْنَ  اللها  َعبْدَ  نْدَ  َمنْ  َعَل  تُْنفا وا َحتا  اللها  َرُسولا  عا ْ  أَيًْضا َوَقاَل  يَْنَفضر َّ  َرَجْعَنــا لـَـئا يَنــةا  إا  لَُيْخــراَجنا  الَْمدا

نَْها اأْلََعزر   -صــلی اللــه علیــه وســلم– اللها  َرُسوُل  لَْرَسَل فَ  -صلی الله علیه وسلم-اللها  لاَرُسولا  َعّمي َفَذكَرَ  لاَعّمي َذلاكَ  فََذكَرُْت  اأْلََذلا  ما

 َّ َقُهمْ  َقالُوا َما َفَحلَُفوا َوأَْصَحاباها  أيَُبي  بْنا  اللها  َعبْدا  إا بَناي-صلی الله علیه وسلم– اللها  َرُسوُل  َفَصدا ــبْناي لـَـمْ  َهــم   َفلََصابَناي َوكَذا  ما ْلـُـهُ  يُصا

َّ   [الُْمَنافاُقونَ  َجاَءكَ  إاَذا] َوَجلا  َعزا  اللهُ  َفلَنَْزَل  بَْيتاي  ا  َفَجلَْسُت  َقطر  ينَ  ُهمُ ] َقْولاها  إا ُقوا اَل  يَُقولُونَ  الاذا ْنــدَ  َمــنْ  َعــَل  تُْنفا  َرُســولا  عا

َّ [ اللها  ْنَها اأْلََعزر  لَُيْخراَجنا ] َقْولاها  إا  َقــدْ  اللــهَ  إانا  َقــاَل  ثـُـما  َعــيَلا  َفَقَرأََهــا -مصلی الله علیــه وســل– اللها  َرُسوُل  إاَ ا  َفلَْرَسَل [ اأْلََذلا  ما

َقَك(.صحیح البخاري  َصدا

چــې  )په يوه غزوه کــې( ( رسه وم د زید ابن ارقم ريض الله عنه څخه روایت دی چې زه د خپل تره) سعد بن عباده -ترجمه:

م په ملګــرو مرصــف مــه کــوئ ترڅــو دوی د عبدالله ابن ابی ابن سلول خپل ملګرو ته وویل: د رسول الله صلی الله علیه وسل

ينې منورې ته واپــس شــو رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه خواره يش او هغه پريږدي او داسې وویل : که چريې مونږ مد

عزُتن خلک به ذلیله خلک له مدينې منوری څخه وباسو. ما دا خربه خپل تره )سعدابن عباده( ته وکړه زما تره دا خــربه مونږ 

 ل الله صلی الله علیه وسلم ته وکړه ، پیغمربعلیه السالم عبدالله ابن ابی ابن سلول او دهغه ملګرو  ته یو کس ور ولیږه، رسو 

ل چې مونږ داخربه نه ده کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی په خپلــو قســمونو وړ هغوی منکر شول او قسمونه يې وخ

ددې څخه وروسته سخت غمژن شوم چې مخکې له دې څخه داسې غمجنــي  نه ګڼلم زهکې ريښتنې وګڼل او زه يې صادق و 

 ُهمُ ]تــر دې آیــت پــوری[ الُْمَنــافاُقونَ  َجــاَءكَ  إاَذا] نازل کــړ  ماته نه وه رسیدلی په خپل کور کې کيناستم، الله تعالی دا آیت

ينَ  ُقوا اَل  يَُقولُونَ  الاذا ْندَ  َمنْ  َعَل  تُْنفا ْنَها اأْلََعزر  لَُيْخراَجنا ]  او تردې آیت پوری [اللها  َرُسولا  عا ما ته رسول الله صــلی اللــه  [ اأْلََذلا  ما

 وګرځولی. رمایل: بیشکه الله تعالی ته ريښتونیعلیه وسلم يوکس راولیږه او ماته يې دا آیتونه تالوت کړل او بیا يې وف

ه داده چې دوی به تل کوښــو کــوي چــې دمســلامنانو تــرمنځ بــې منافقانو بله عالمد  امنانو ترمنځ بې اتفاقي اچول.لد مس -۷

لامنانو تــرمنځ درز د مســکړي چې نن ورځ هم ځینې مغرضه کړی کوښــو کــوي چــې يې اتفاقي واچوي او يو دبل دښمنان 

ا فايكُم َخرَُجواْ  لَوْ }الله جل جالله فرمايي:  رامنځ ته کړي. الَلَكُمْ  وألَْوَضُعواْ  َخَباالً إاالا َزاُدوكُمْ  ما ْتَنــةَ  يَْبُغونَكُمُ  خا ُعونَ  َوفاــيكُمْ  الْفا  َســاما

نَي. َعلايم   َواللّهُ  لَُهمْ  ْتَنةَ  ابَْتَغُواْ  لََقدا  باالظاالاما ن الْفا -۴8)التوبــة:} كـَـاراُهونَ  َوُهمْ  اللّها  أَْمرُ  َوظََهرَ  الَْحقر  َجاء َحتا  األُُمورَ  لَكَ  َوَقلابُواْ  َقْبُل  ما

۴9) 

 ،و زيات کړي دوی تاســې تــه ) هــیڅ شــی( مګــر رشپه ) لښکر د( تاسې کې نو نه به  وتيل وي دغه ) منافقان( نو که  -ترجمه:

حــال داچــې  (چغــيل او نــورو بــديو کــې) پــه خرابۍ ، فساد او چغيل او خامخا چابکي به کړی وه دوی په منځ ستاسې کې 

ه پــه کافرانو څخه ستاسې په ویرولــو کــې( او شــت له  ه اچولو اوددوښمنۍ پکې غوښتله به دوی تاسې ته فتنه) ستاسې په منځ 

خامخا په تحقیق لټــو  وو دوی فتنــه پخــوا ) پــه  او الله ښه عامل دی ) په نيتونو د( ظاملانو. تاسو کې جاسوسان ددوی لپاره

اره( تر هغــه پــوری چــې راغــی احد او په خندق کې( او اړو  وو تاته ټول کارونه ) په تدبیرونو او حيلو ستاددین دابطال لپ

 حق ) ريښتیا وعده دالله دنرصت( او ظاهر شو امر دالله حال داچې دوی بد ګڼونکي وو.

اةا  كََم َلا  الُْمَنافاقا  َم َُل  په حدیث کې د منافق دا عالمه داسې ذکر شوی ده: ) ــريُ  الَْغَنَمنْيا  بنَْيَ  الَْعائارَةا  الشا َّ  تَعا ها  إا َّ  َمــراةً  َهــذا  َوإا

ها   (. صحیح مسلم َمراةً  َهذا
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م ال د منافق په شان د هغه ګډې دی چې حیرانه او مرتدده وي په مينځ د دوه رمــو کــې چــې رازي يــو ځــل دی  -ترجمه:

 رمی ته او بل ځل ورزي هغه بلی رمی ته.

 

 

 ی او استهزاء کول.الله جل جالله، پیغمربصلی الله علیه وسلم، قرآن کریم ، دین او مسلامنانو پوری ټوکې، مسخر  -8

َا كُناا نَُخوُض َونَلَْعُب ُقْل أَبااللّها َوآيَاتاها َوَرُسولاها كُنُتْم تَْســَتْهزا }الله تعالی فرماييل دي:  ُرواْ َقــْد َولَئا َسلَلَْتُهْم لََيُقولُنا إاَّنا ُؤوَن ؛ الَ تَْعَتــذا

 (۶۶-۶۵{التوبه:)نكُْم نَُعّذْد طَآئاَفًة بالَناُهْم كَانُواْ ُمْجرامانيَ كََفرْتُم بَْعَد إاميَاناكُْم إان ناْعُف َعن طَآئاَفٍة مّ 

ې حــال چــې دوی تبــوک تــه اسړی ته دوی نه ) چې تاسې ولی استهزاء کوي په دپوښتنه وکاو قسم دی خامخا که  -ترجمه:

 مو کولی ووایــه ) ای محمــده لوبی تلل( نو رضور به وايې خامخا دوی چې بیشکه همدا خربه ده چې وو مونږ چې مجلس او

تاسې چې استهزاء به مو کوله ؟ عذرونه مه کوئ تاســې  له او په رسول دالله پوری وئچې آیا په الله او په آیتونو دال (دوی ته

دروغو رسه( په تحقیق )ظاهرا هم( کافران شوی یی وروسته له ) اظهار د( ایامن ستاسې کــه عفــوه وکــړو مــونږ د  په ) مونږ ته

 ډلې ستاسې څخه نو رضور عذاد به ) هم ( ورکړو بلی ډلی ته په سبب ددی چې دوی بیشکه وو ګناهګاران.يوې 

 او د خپل ځان لپاره غوره حالت لټول. لد اهل حق عیبونه بیانو  -9

ه لکــ ،او د اهل حق بدي او عیبونه بیانوي يحالت غوښتونکي و ښه د دادی چې  تل د خپل ځان لپاره  خصلتمنافق بل د  

نَهــا إاَذا ُهــْم يَْســَخطُ :}چې الله تعالی فرماييل دي ْنَها َرُضواْ َوإان لاْم يُْعطَْواْ ما َدَقاتا َفإاْن أُْعطُواْ ما زَُك  ا الصا ْنُهم مان يَلْما وَن{التوبه: َوما

(58 )  

او د غناېمو( کې نو کــه ورکــړ  ستا په ) تقسیم( د صدقاتو )  منافقانو( څخه هغه دي چې عیب وايېاو ځينې له دغو )  -ترجمه:

ی يش دوی تــه لــه قسمت رسه( او که ورنه کــړ  دی  کیږي) پهله غوښتنې رسه سم( له هغې څخه رايضيش دوی ته ) ددوی 

 په غوښتنې( نو هغه وخت دوی په قهریږي. ه هغه څخه ) دد

تقاد کول او په بدو نادرســتو او منفــي ند اسالم ددین څخه مخ اړول او اعراض کول، یا په اسالمي احکامو او دستورونو ا -۱۰

 .په اسالمي قوانینو فیصله نه کول اوڅخه متنفر کول ددین و رسه خلک د اسالم تبلیغات

َّ }مــايې:قینو له عمل څخه حکایت کوي او فر برخه کې د مناف دې الله تعالی په  َّ َمــا أَنــزََل اللـّـُه َوإا َوإاَذا قايــَل لَُهــْم تََعــالَْواْ إا

سُ  وَن َعنَك ُصُدوًدا{النساء: )الرا  (61ولا َرأَيَْت الُْمنَافاقانَي يَُصدر

او کله چې وویل يش دی) منافقانو ( ته رازئ طرف د ) حکم د( هغه ) کتاد( ته چې نازل کړی دی الله او طــرف د)  -ترجمه:

 ه له تا په ګرځيدلو رسه.حکم د( رسول ) دده( ته ) د جګړې د فيصلې له پاره ( نو ګوری به ته منافقان چې ګرځي ب

رشیعت په احکامو او قوانینو برتر ګڼل او د کفــري او وضــعي قوانینــو د تطبیــق لپــاره کوښــو  د کفارو قوانین د اسالمي -۱۱

يَن يَزُْعُمــ}لکه چې الله جل جالله په دې برخه کې د منافقینو د کړنو یادونه کوي او فرماييل يې دي: کول؛  َّ الاــذا وَن أَلَْم تََر إا

 َّ يُدوَن أَن يََتَحاكَُمواْ إا ن َقبْلاَك يُرا َا أُنزاَل إالَْيَك َوَما أُنزاَل ما ــيْطَاُن أَن أَناُهْم آَمنُواْ ِبا يــُد الشا ــُرواْ أَن يَكُْفــُرواْ باــها َويُرا الطااُغوتا َوَقْد أُما

يًدا{ لاُهْم َضالاَلً بَعا  (۶۰النساء: )يُضا

ایامن راوړی دی په هغه )قــرآن( چــې نــازل  دوی چې بیشکه دویو کسانو ته چې دعوه کوي آیا نه دي کتيل تا هغ -ترجمه:

کړی شوی دی تاته ) ای محمده!( او په هغو ) کتابونو( چې نازل کړی شوی پخوا له تانه ) ای محمده( اراده لري دوی چــې 

ی دی دوی ته چې کــافر دی يش ور وړي )خصومت خپل( په طرف د شیطان )کعب ابن ارشف( او په تحقیق حکم کړی شو 

 راده لري شیطان دا چې ګمراه کړي دوی په ګمراهۍ لری رسه ) له حقه(.ادوی په ده رسه  او 
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فیصــيل پــه  احکامو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنتو پیروي وکړي او خپلې دد الله تعالی فرض دي چې  مسلامن پر 

 یعت باندې وکړي.رش

 

منافق او د يو یهودي ترمنځ شــخړه راغلــه  منــافق وويــل رازه چــې دا د  يو  تفسیر کې ليکيل دي چېینو ددې آیت په رسمف

ورشــو ؤ حل کړو او یهودي وویل نه! مونږ به رسول الله صلی الله علیه وســلم تــه  مش شخړه په کعب بن ارشف چې د منافقانو

دوی رسول اللــه صــلی اللــه علیــه وســلم تــه د . صله وکړيزمونږ په منځ کې فیهغه  چې حل کړو ترڅو دا شخړه او په هغه به 

فيصلی لپاره ورغلل خو کله چې نبي علیه السالم فیصله وکړه نو هغه د یهودي په ګټــه وه چــې منــافق وربانــدې رايض نــه ؤ د 

ه همدې کبله د خپل مقابل یهودي رسه کلک شو چې باید يوځل عمر ابن الخطاد ريض الله عنه ته هــم ورشــو چــې هغــه پــ

فیصله وکړي( حرضت عمر ريض اللــه عنــه تــه چــې به دې قضیه کې څه حکم کوي) د منافق طمع وه چې ګوندي زما به ګټه 

ينځ کــې فیصــله وکــړه نــو عمــر صله واوروله او بیا تری منافق وغوښتل چې ته زمونږ په مدواړو ذکر شوی د نبي علیه السالم فی

منــافق  دریږئ او په خپله کورته ننوت د کور څخه توره په الس را بهر شــو او دريض الله عنه دوی ته امر وکړ چې تاسو دلته و 

ویل چې ) هکذا اقيض بین من مل یرض بقضاء الله وقضاء رسوله( یعنی زه دغسې فیصــله  ری کړ او وه يېرس يي له تنې څخه پ

فیصله نه مني نو ذکر شوي آیتونــه نــازل  هغه دالله تعالی او دده د پیغمربصلی الله علیه وسلم چې کوم د هغه چا په مینځ کې

 [روح املعاين تفسیر  .]شول

د کفري افکارو تائید او په کفري او غیر ديني مبادئو باندې باور کول او یا هم د الحادي مذهبونو تائید کول او هغوی تــه  -۱۲

 نورو خربو ته دعوتول. خلکو دعوت کول لکه سیکوالریزم، نشنلزم او يا هم خلک قوم پرستۍ او سمت پرستۍ  او 

 په حقیقت کــې دپیغمرب علیه السالم د زمانې منافقین ځکه چېد مسلامنانو پرخالف د کفارو رسه مرسته او همکاري کول،  -۱۳

يَن آَمُنــواْ الَ :} ، لکه چې الله تعالی مسلامنان د منافقینو ددې عمل څخــه اګــاه کــړي دي او فرمــاييل دي:کفار ؤ يـَـا أَيرَهــا الاــذا

نُْهْم إا تَ  ُذواْ الَْيُهوَد َوالناَصاَرى أَْولاَياء بَْعُضُهْم أَْولاَياء بَْعٍض َوَمن يََتَولاُهم ّمنكُْم َفإاناُه ما نَي نا اللَّه الَ يَْهدا تاخا يَن . ي الَْقْوَم الظاالاما َفــرَتَى الاــذا

ْم يَُقولُوَن نَْخََش  ها َفُيْصــباُحواْ َعــَل َمــا  ا ُقلُوباهام مارَض  يَُساراُعوَن فايها نــدا َ باالَْفْتحا أَْو أَْمٍر ّمــْن عا يَبَنا َدآئارَة  َفَعََس اللُّه أَن يَليْتا أَن تُصا

مانيَ  ْم نَادا ها واْ  ا أَنُْفسا  (52-51-) ائده:امل{أرََسر

مــواالت او رسه چــې ددوی ای هغو کسانو چې ایامن یی راوړی دی مه نيسئ تاسې یهودیان او نرصانیان دوستان )   -ترجمه:

له تاسې ځینې نو بیشکه چــې رسه دوی له ړه د ځینو نورو او هر چا چې دوستي وکمودت وکړي يو تربله( ځينې دوستان دي 

نــو  ،دی له همدوی ځينې دی ) نو مؤمنان دي ځان وسايت له دوستی له کفارو( بیشکه الله هدایت نه کوي قوم ظاملــانو تــه

دوی کې وای بــه دوی د(  د نفاق(  دی چې زغيل به په ) دوستی ) رنځچې په زړونو ددوی کې مرضهغه کسان ته وبه وينئ 

 بــهتله وکړي په بري یــا ) نژدی ده چې الله به را ، نو نه چې وبه رسیږي مونږ ته کومه حادثه )په عذر کې چې( ویریږو له دی

ه نو وبه ګرځي دوی په هغه يش چې پــټ کــړی دی دوی پــوړي بل( یو حکم له خپل جانبه ) په اظهار د حال دمنافقینو(  را

 ۍ د کفارو( پښيامنه.نفسونو خپلو کې ) له شک او دوست

او کفــار  په کومه جبهه کې شکست وخــوريد جنګ د مسلامنانو په شکست او ناکامۍ خوشحا  کول که چريې مسلامنان  -۱۴

برــونَُهْم َوالَ }ادونه کړی ده او فرمــاييل يــې دي: الله تعالی د منافقینو ددې عمل څخه ی پر مسلامنانو غالب يش. َهــاأَنُتْم أُْوالء تُحا

واْ َعلَْيكُُم األَ  تَادا كُلّها َوإاَذا لَُقوكُْم َقالُواْ آَمناا َوإاَذا َخلَْواْ َعضر ُنوَن باالْكا برونَكُْم َوتُْؤما كُْم إانا اليُحا ِا ُقْل ُموتُواْ باَغــيْظا َن الَْغْي َل ما لـّـَه َعلاــيم  نَاما

ُواْ َوتَتا  ْبكُْم َسيَّئة  يَْفرَُحواْ باَها َوإان تَْصربا ؛ إان َُتَْسْسكُْم َحَسَنة  تَُسْؤُهْم َوإان تُصا ُدورا ـَـا باَذاتا الصر ـكُْم كَْيــُدُهْم َشــيًْئا إانا اللـّـَه ِبا ُقواْ الَ يرَُضـر

 } يط    (۱۲۰-۱۱9)آل عمران:يَْعَملُوَن ُمحا

ه او نــه کــوي دوســتي دوی لــه تاســې رسه او غه کسان یی چې دوستي کوی له دوی رس دار شئ تاسې هواورئ خرب  -ترجمه:

تاسې ایامن لرونکي یی په ټولو کتابونو او کله چې يوځای شوی دوی له تاسې رسه نو وایې دوی ایامن مو راوړی دی او کلــه 
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ه ووایه ) ای محمــده( دوی تــه مــړه يش پــه قهــر چې يواځې يش نو چيچې دوی پرتاسې باندې رسونه د ګوتو له ) ډیر( قهر 

اسې ته کومه ښيګڼه ) لکه فــتح او . که ورسیږي ت) خربو هم( چې په سینو کې دي  ه بیشکه چې الله عامل دی په هغوخپل رس 

 شحالیږي دوی په سبب د وغنیمت ( نو خپه کوي دوی او که ورسیږي تاسو ته کومه بدي) خپګان لکه قتل یا هزیمت( نو خ

 

ه او که صرب وکړئ تاسې ) پرارضارو ددوی( او ځان وساتئ تاسې ) له دوستۍ ددوی( نو رضر به نه رسوي تاسې تــه مکــر ، هغ

 ی يې کوي ) هم ( ښه احاطه کوونکی دی.و فریب ددوی هيڅ شی بیشکه چې الله په هغو کارونو چې د

ونــه داده چــې منافقــان د مســلامنانو  مشــکالتو او د پورتنو مبارکو آیتونو په رڼاکې پــه دې وخــت کــې د منافقــانو د عمــل َّن

رسه مصیبتونو ته هیڅ توجه نه کوي او که چیرې مسلامنانو کوم مشکل ورپيو يش منافقــان يــواځې دا نــه چــې د مســلامنانو 

د جاهلیت د زمانې د شعارونو په پورته کولو رسه چې دوی عــرد نــه دي او یــا دا هیڅ ډول مرسته او کومک نه کوي، بلکې 

   .واقع کیږيخلک زمونږ د قوم څخه نه دي د نورو خلکو د مرستو په مخ کې خنډ 

 .کارول  او پوچ الفاظ کول کې سپکې سپوري خربیکنځل کول او ددوی  په حق د علامء، مصلحینو او مؤمنانو ته  -۱۵

ُن َوإاَذا قايَل لَ الله تعالی په دې برخه کې دمنافقانو دعمل څخه حکایت کوي او فرمايي:}  ُنواْ كاََم آَمــَن الناــاُس َقــالُواْ أَنـُـْؤما ُهْم آما

ن الا يَْعلَُموَن{ البقره: ) َفَهاء َولَـكا َفَهاء أاَل إاناُهْم ُهُم السر  (۱۳كاََم آَمَن السر

او کله چې وویل يش دوی ته چې ایامن راوړئ لکه چې ایامن راوړی دی نــورو خلکــو نــو وايــې دوی آیــا ایــامن  -ترجمه:

و مونږ لکه چې ایامن راوړی دی ناپوهانو. خربدار اوسئ! بیشکه دوی دي هــم دوی ناپوهــان، نــه پــوهیږي دوی ) پــه راوړ 

 ناپوهۍ خپله(.

ــُدوَن إاالا}په يو بل ځای کې الله تعالی فرمايي: يَن الَ يَجا ــَدَقاتا َوالاــذا نانَي  ا الصا َن الُْمــْؤما نَي ما ُزوَن الُْمطاّوعا يَن يَلْما ُجْهــَدُهْم  الاذا

{التوبه:) نُْهْم َولَُهْم َعَذاد  أَلايم  َر اللُّه ما ْنُهْم َسخا   ( ۷9َفَيْسَخُروَن ما

) بــې وزلــو ( صدقاتو کې او ) بل( دهغــو ء دهغه منافقان چې عیب وايې په خیرات کوونکو باندې له مؤمنانو په ) ادا -ترجمه:

ي سزا به ورکــړ  ،ل پس مسخری کوي دغه )منافقان( په دوی پوریمومي دوی مګر په قدر د وس خپ عیب وایې( چې هیڅ نه

 دردناک. داو شته دوی ته عذا ددوی( د مسخرو دوی ته)

او  ه صــويت او تصــویری خپرونــو کــې پــر علــاموود الله تعالی د حکم په اساس مونږ وینو چې ځينې منافق صــفته خلــک پــ

ايې او د هغوی په اړه بد الفاظ کاروي چــې دداســې کســانو لــه کړنــو مصلحینو باندې بې ځایه انتقادونه کوي او ورته بد رد و 

 څخه ځان ساتل په کاردي. 

کفــري  کرینو صفت او مدح کول او یا دد کفري ادیانو او مذاهبو پیروانو صفت او مدح کول او یا هم د کفري عقيدې مف -۱۶

  .ر کې ديکورته دعوت کول چې داسالم رسه په ټخپرول او  وخاوندانو نظریاتد نظر 

ْنُهْم َويَْحلاُفوَن َعــَل {فرمايي:الله تعالی په دې اړه   ا ُهم ّمنكُْم َواَل ما َب اللاُه َعلَْيهام ما يَن تََولاْوا َقْوًما َغضا َّ الاذا دا َوُهــْم أَلَْم تََر إا الْكـَـذا

 (۱۴)املجادله:يَْعلَُموَن{ 

( ته چې دوستي کوي دوی له قومــه ) یهودانــو( رسه چــې غضــب کــړی  ایا نه ګورئ ته ) ای محمده( هغو )منافقانو -ترجمه:

دی الله په هغوی باندې نه دی دغه )منافقان ( له تاسې ) مؤمنانو( څخــه او نــه د هغــو ) یهودانــو( څخــه او قســمونه خــوري 

 )منافقان په دعوی داسالم( په درغو باندې حال داچې دوی پوهیږي ) په خپلو دروغو( .

، لــیلن، مــارکسد حکم په اساس نن ورځ مونږ وینو چې د منافقانو يو تعداد د ځینو بــې دینــو او ملحــدانو لکــه د الله تعالی 

 ر لري.ح او ستاینه کوي چې دا کار لوی خطمد په حیث وام الهم د پوهانو  فروید
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 د مسلامنانو په اړه د شکونو او بې بنیاده خربونو او اطالعاتو خپرول. -۱۷

خربونه خپروي او درواغ خپروي ترڅو د اســالمي ټولنــو  ی چې د مسلامنانو د ضعف او کمزور دادخصلت د منافقانو ناکاره 

ينَ  الُْمَنافاُقونَ  يَنَتها  لامْ  لَئا {پرخالف د نورو خلکو ذهنیت ور بد کړي. الله تعالی په دې اړه فرماييل دي: ــرَض   ُقلُوباهام  ا  َوالاذا  ما

ُفونَ  يَناكَ  يَنةا الَْمدا   ا  َوالُْمرْجا مْ  لَُنْغرا ُرونَكَ  ال ثُما  باها ُفوا أَيَْناَم  َملُْعونانيَ  َقلايال إاال فايَها يَُجاوا ُذوا ثُقا  (۶۱االحزاد: ){ تَْقتايال َوُقّتلُوا أُخا

 
 

دی او بــدې آوازی  سان چې پــه زړونــو ددوی کــې رنــځڅخه( او هغه کقسم دی که منع نه شول منافقان ) له نفاق  -ترجمه:

ډوونکي په ) ښار د ( مدينې کې نو خامخا به وګامرو ، مسلط به کړو مونږ خامخا تا پــر دوی بیــا بــه همســایتود ونــه کــړي ) ګ

ندلی يش وبه نیولی يش او وبه وژلــی يش ر لږ وخت رټلی تر رټلی شوي هرچیرې چې ومو دوی( د تا په دغه ) مدینه کې( مګ

 په وژلو) د خورا  رسه(.

يې:هغه څوک چې د پیغمربانو په باره کې بې ځایه آوازی خپروي او نفاق يې ښکاره شو بایــد ونیــول يش ي رح فرماامام قرطب

 او ووژل يش.] تفسیر القرطبي[

 ددې آیت کریمه څخه دا هم معلومیږي چې د مسلامنانو پرخالف بې ځایه آوازی خپرول له پخوا څخه راروانه سلسله ده.

تور پوری کــړ او پــر هغــې يــې تهمــت  ه زمانه کې منافقانو په حرضت عائشې ريض الله عنهاد رسول الله صلی الله علیه وسلم پ

 نانو ته ورڅخه  زيات تکلیف ورسیده.م او مسلامپیغمربعلیه السال  ولګولو و

 د منافقت زيانونه او رضرونه:

خص ملګــري واغ زياتوي، د منافق شــښتیا له منځه وړي او در منافقت فرد او ټولنې ته زيات زيانونه او خطرونه پيښوي.نفاق ري

ټولو سخت عذاد وي، دنفاق پــه  او دوستان نه وي او خلک ورباندې باور نه کوي او په آخرت کې  به د منافق انسان لپاره تر

زياتوا  رسه په ټولنه کې ريښتوين خلک کمیږي. د نفاق په وجه په ټولنه کې غیبــت، چغــل خــوري، دوه مخــې ، شــک ، 

، د ټــولنې څخــه فضــیلت پورتــه کیــږي او بد خصلتونه زياتیږي او د ټولنې څخه رواين امنیت له منځه ځــي بدګامين او نور

 نه رسیږي.رو مسلامنانو ته د نفاق څخه زيات رض  ځای يې رذالت ني . د خلکو له منځ څخه اطمنان او راحت لری کیږي.

                                                                                        

 السالم علیکم ورحمت الله وبرکاته                                                                                       

 

 

 


