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اسالمي امارت د افغانستان                         

ارشاد، حج او اوقافو وزارت د                          

د مساجدو د ارشاد او انسجام ریاست                            

 

 د جمعې ورځی د خطابت موضوع او                                                            

 بیان چې د هیواد دمرکز او والیاتلیکلی تقریر او            

 ټولو خطیبانو ته په دواړو ميل ژبو )پښتو او دري( کې لیږل کیږي                                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش ـه۴۱۴۴/ عقرب/ ۴۱  مطابق ،ق ـه۴۱۱۱/ربیع الثاين  /۹    

د کفارو رسه د دوستۍ بدې پایلې   

أن محمادا   شاهد، وأ ال هللا یخلق مایشاا  ویخااار، وأشهد أن آل إله إ لی الکفار ملا فیه من االرضارمن الرکون إ ناالحمد  هلل حذر 

 برار صلی هللا علیه وعلی آله  وأصحابه  املهاجرین منهم واالنصار وسلم تسلیام  کثیرا. عبده ورسوله سید ال 

ِماْن  ْد بَاَدِ  الْبَْضَااا يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ تَاَِّخُذواْ ِبطَانَة  مِّن ُدونُِكاْم الَ يَالْلُونَُكْم َببَااال  َودُّواْ َماا َعِنااُّْم قَا اما بعد: قال هللا تعالی:}

 (۱۱۱) آل عمران: {أَفَْواِهِهْم َوَما تُْخِفي ُصُدورُُهْم أَكََْبُ قَْد بَيَّنَّا لَُكُم اآليَاِ  إِن كُناُْم تَْعِقلُونَ 

 د مسلامنانو رسه دوساي کول دایامن تقاضا ده.له کفارو رسه دښمني کول او 

کفاار چې  ځکه ؛ د مسلامن رسه دوساي ولري او يلر دښمني و له کافر رسه په زړه کې دا د ایامن غوښانه ده چې مسلامن باید 

 رسه دوساان دي او د مسلامنانو رسه دښمني کول دهضوی اصلی حالت دی.يو دبل په بپلو منځونو کې 

دا د مؤمن شان دی چې د نورو مؤمنانو رسه به مینه، محبت او دوساي کوي او له کفارو رسه کاه هضاه يهاود دي، کاه نصااری 

 هضوی رسه به دښمني کوي.ن دي ه مرشکین دي او که هضه ملحدیدي، که هض

 کول دایامن غوښانه ده. دښمني  او د کفارو رسه د کفارو رسه دوساي کول دایامن منايف عمل دی

ې او کفاار په رصاحت رسه وايې چې مؤمنان په بپلو منځونو کې رسه دوساان دي او کافران په بپلو منځونو ک رشعي نصوص

 دمؤمنانو دوساان کیدای نيش.هيڅکله 

 []موطل.يو دین دی کفر ل ټو الُْكْفُر ِملٌَّة َواِحَدٌة(  د همدې امله اسالمي رشیعت وايي چې )

 یاو راو ها صاف دی  مسااقلو کفاار د  او مساقل صف دی ومسلامنان د د هرچا صف معلوم دی؛  داسالمي نصوصو له مخې

 ورور چې کافر وي ورور نه دی او دوساي وررسه په کار نه ده. نسبي آن تردې پوری چېاوې لري، یتځانګړ بپلې صف 

اِن َوَمْن يَاََولَُّهْم ِمنُْكْم يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَاَِّخُذوا آبَا َكُْم َوإِْبَوانَُكْم أَْولِيَاَ  إِْن اْساََحبُّوا الُْكْفَر َعََل اْْلِيَ } هللا تعالی فرماييل دي: 

 (۳۲):الاوبة {فَلُْولَِئَك ُهْم الظَّالُِمونَ 

مه نیسئ تاسې پلرونه بپل او ورونه بپل دوساان که محبوب ګاڼه دوی کفر ای هضو کسانو چې ایامن يې راوړی دی  ترجمه:

 پر ایامن او هرچاچې دوساي وکړه له دغو )کفارو( رسه له تاسې نو دا کسان هم دوی دي ظاملان.
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 .بپلويلنه او  دی نه نسبوی په ګوته شددوساۍ معیار ایامن  په اسالمي رشیعت کې

 ده.دهللا تعالی لپاره بضض ساتل دایامن بربه هللا تعالی لپاره مینه کول او  د 

څوک چې له بل چاا  والړ دی. او نفر  محبت والړ دی لکه څرنګه چې ددښمنۍ اساس په بضضمینه او د دوساۍ اساس په 

رسه مینه، محبت هم ولري او په کارونو کې وررسه مرساه وکړي او چې سخاه ورباندې رايش باید  رسه دوساي کوي باید دهضه

  محبت او دوساي کول حرام او ناوړه کړنه ده.دا ډ ول د کفارو رسه  د همکارۍ الس ور اوږد کړي .

حبات، ملګرتیاا او مرسااې بانادې دوه دولاونو يا دوه ټولنو ترمنځ دوساي په میناه، م سانو، دوه کد په دې کې شک نشاه چې 

کفاارو رسه دا د په اسالمي رشیعات کاې دواړو جانبینو ترمنځ همکاري او مرساه او بوابوږي په کې پرته وي  والړه وي  او د

 ډیر زيا  بطرناکه پایلې له ځان رسه لري. کول دکفارو رسه دوساي  او ده هحرامول دوساي ډ

او د ځينې ضعیف االیامن مسلامنان د کفارو په دوسااۍ کاې عال  ل اوي حاال داچاې عال  دهللا تعاالی او دهضاه د رساول 

 (۱املنافقون: ) }يَْعلَُمونَ  ال الُْمنَاِفِقيَ  َولَِكنَّ  َولِلُْمؤِْمِنيَ  َولِرَُسولِهِ  الِْعلَّةُ  َوهلِلَِّ { دی. لرهدمسلامنانو 

قاان ناه پاوهی ي) پاه عال  او نافاو باص هللا لره دی عل  او غلبه او رسول دده لره دی او مؤمناانو لاره دی ولکان م ترجمه:

 رازقیت د رب العل (.

  ه دوساي الندې پایلې له ځان رسه لري:  د کفارو رس 

 :په خټه کې لویدل د نفاق -۴

رسه وه او له کفارو رسه يې هيڅ ډول دوسااي ناه درلاوده؛ بلکاې د د اسالم په ابادا  کې د مسلامنانو دوساي يواځې د مؤمنانو 

کفارو رسه يې سخاه دښمني درلودله، دا منافقان ؤ چې د کفارو رسه به يې دوساي قاېم ساتله هضه هم د عل ، مقام او منصب 

ِ الُْمنَاِفِقَي ِبلَنَّ لَ }د ترالسه کولو لپاره لکه چې هللا جل جالله فرماييل دي: الَِّذيَن يَاَِّخُذوَن الَْكاِفِريَن أَْولِيَا  ِمن  .َعَذاب ا أَلِيام   ُهمْ برَشِّ

ا{النسا : ) ِ َجِميع   (۱۲۱ُدوِن الُْمؤِْمِنَي أَيَبْاَُضوَن ِعنَدُهُم الِْعلََّة فَِإنَّ الِعلََّة هلِله

نااک هضاه کساان چاې نيیا دوی  زیری ورکړه) ای محمده( منافقانو ته په دې چې بیشکه شاه دوی تاه عاذاب درد ترجمه:

کافران دوساان)بپل( بې له مؤمنانو ایا ل وي دا )منافقان( په نلد ددې )کفارو( عال  پاب بیشاکه )دنیاوي او اباروی( عال  

 باص هللا لره دی ټول.

او  بنا   هرڅوک چې دمنافقانو په نقش قدم باندې الړيش او له کفارو رسه دوساي قائم کاړي ترڅاو ددې الرې څخاه موقاف

لکه ځينې اساالمي ملکوناه چاې  د کفاارو رسه د زړه ناه دوسااي کاوي او . بیشکه په نفاق اباه شوی دی منصب ته ورسي ي

ابورغال کردار ادا کوي چې د ابرهه د لښکرو لپااره ياي د الرښاود همکاري کوي او د دمسلامنانو په وژنه کې وررسه مرساه او 

 قَب په تیګو وويشالو. نقش ادا کړی ؤ او کله چې مړ شو بلکو يې

 محمدي سپيڅيل رشیعت څخه انحراف: د -۳

ف ر حاامنان د بپال اساالمي قاانون څخاه مند کفارو رسه دوساي که په انفرادي توګه وي او که ددولاونو په سطحه وي، مسال

برشا لودلاو اکافاا  ناه کاوي، بلکاې هضاوی ددې الرې څخاه بپال شاوم اهاداف د ؛ ځکه کفار يواځې د روابطو په در کوي

الندې د مسلامنانو او اسالمي ټولنو کې  تطبیقاوي او ددې  نانو عدحقوقو، د ښځو دحقوقو، د بیان د آزادۍ او دیموکراسۍ تر 

 کارونو دترویج لپاره هضوی د اسالمي هیوادونو رسه د کومک او مرساې په نامه  زیا  مصارف کوي.  

دیموکرايس د ددوساۍ له الرې رائج کړی ده او دیموکراسۍ لوری ته لکه چې مون  وینو کفارو په اکرثه اسالمي هیوادونو کې 

او د هضاه لپااره  ذاب مساحق ګرځاياو په دې صور  کې مسلامن د الهي ع تلل، ښکاره داسالمي رشیعت څخه انحراف دی

حقیقات کاې دا  هللا تعالی بپل پیضمَب ته په بطاب کې وايې چې پهدعذاب څخه د نجا  لپاره به هيڅ یار او ملګری نه وي.
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ِ اتَّبَْعاَت َولَن تَرََْض َعنَك الْيَُهوُد  :}امت ته يو ابطار دی فرمايې ِِ ِ ُهَو الُْهاَدى َولَا َوالَ النََّصاَرى َحاَّى تَاَِّبَع ِملَّاَُهْم قُْل إِنَّ ُهَدى هللاه

ِ ِمن َويِلي   (۱۳۱البقرة: ) َوالَ نَِصريٍ{ أَْهَوا ُهم بَْعَد الَِّذي َجا َك ِمَن الِْعلِْم َما لََك ِمَن هللاه

او هيڅکله به رايض نيش له تانه) ای محمده( یهودان او نه نرصانیان ترهضه پوری چې ماابعت وکړي تاه ددیان دوی .  ترجمه:

ووایه )ای محمده دوی ته چې( بیشکه هدایت دهللا )اسالم( همدغه هدایت دی او قسام دی کاه چاريې پیاروي وکاړی تاه د 

 مه نو نه به وي تالره له )عذابه د( هللا هيڅ دوست او مددګار. ارزوګانو ددوی وروساه له هضه چې راغلی دی تاته له عل

 :نه کولدکفارو رسه د برائت  -۱

په اسالم کې د مهمو موضوعاتو څخه د وال  او برا  )دوساي او دښمني( موضوع ده چې مسلامن به له چا رسه دوساي کوي او 

و نصاری  په شمول برائت )بیلاري( وکاړي؛ ځکاه دکفاارو د له چا رسه به دښمني کوي؛ مسلامن باید د کفارو څخه د یهودو ا

مسلامنانو رسه دشمني کول  کومه سيايس، اقاصادي یا اجاامعي موضوع ناه ده بلکاې دمسالامن رسه دشامني کاول د کفاارو 

عقیده ده او کفار تل هڅه کوي چې مسالامنان لاه دیان او عقيادې څخاه واړوي او منحارف ياې کاړي لکاه چاې هللا تعاالی 

ْن ِعنِد أَنُفِسِهم مِّ }مايې:فر  ا مِّ ارا  َحَسد  ْن أَْهِل الِْكاَاِب لَْو يَرُدُّونَُكم مِّن بَْعِد إِيَانُِكْم كُفَّ َ لَُهاُم الَْحاقُّ فَااْعُفواْ َودَّ كَِثرٌي مِّ ن بَْعِد َما تَبَايَّ

َ َعََل كُلِّ  ُ ِبلَْمرِِه إِنَّ هللاه ٍ  قَِديٌر{البقرة: )َواْصَفُحواْ َحاَّى يَلِِْتَ هللاه  (۱۱۱يَشْ

بوښوي ډیر له اهل دکااب څخه ) دا(  چې وګرځوي دوی تاسې پب له ایامن راوړلاو سااساې کاافران د حساد ) لاه  ترجمه:

سببه( چې له )ببیثو( نفسونو ددوی )پیداشوي دی( ورساه له هضه چې ښکاره شو دوی ته حق )چې رسول، اسالم ، دین دی( 

تری وګرځوئ تر هضه پوری چې راولي ي هللا امر بپل )په جهاد ددوی او يا په جلیه ابیسالو ددوی ناه(  نو عفوه وکړئ او مخ

 بیشکه چې هللا په هريش ښه قادر دی.

َن الَِّذيَن أُوتُواْ :}هللا تعالی فرمايېمبارک آیت کې بل په يو  ا مِّ الِْكاَاَب يَارُدُّوكُم بَْعاَد إِيَاانُِكْم يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنَُواْ إِن تُِطيُعواْ فَِريق 

 (۱۱۱كَاِفِريَن{آل عمران: )

ای هضو کسانو چې ایامن يې راوړی دی که تاسې حکم ومنئ د یو فریق له هضو کسانو چاې ورکاړی شاوی دی دوی  ترجمه:

 ته کااب نو بیرته به ورګرځوي تاسې وروساه له ایامنه سااسو کافران.

َسِبيِل  َودُّواْ لَْو تَْكُفُروَن كاََم كََفُرواْ فَاَُكونُوَن َسَوا  فاَلَ تَاَِّخُذواْ ِمنُْهْم أَْولِيَا  َحاََّى يَُهاِجُرواْ يِف  :}تعالی فرمايېپه يو بل آیت کې هللا 

ُوُهْم َوالَ تَاَِّخُذواْ ِمنُْهْم َولِ  ِ فَِإن تََولَّْواْ فَُخُذوُهْم َواقْاُلُوُهْم َحيُْث َوَجدَّتَّ  (۱۱يًّا َوالَ نَِصري ا{النسا : )هللاه

نو شی به تاسې او دوی ټاول رسه برابار) پاه  کافران شوي دي دوی،دوست ګڼي دوی که تاسې کافران شی لکه چې  ترجمه:

دوساان ترڅو چې هجر  وکړي پاه الره د هللا کاې ناو وګرځیادل دوی )د  ( له دوی نه کفر کې( نو مه نيسئ تاسې ) هيڅوک

الرې دهللا ( نو ونیسئ تاسې دوی ) او بندیان يې کړئ( او وه وژنئ تاسې دوی هرچېرې چې وموندل تاسې دوی او مه نيسائ 

 تاسې ) هيڅوک له دوی څخه دوست او نه مددګار.

َعْن أَِِب نَُخيْلََة الْابََجيِلِّ قَااَل: قَااَل َجِرياٌر: :)د برائت )بیلارۍ( په اړه فرماييل ديرسول هللا صلی هللا علیه وسلم د مرشکانو څخه 

، ابُْسْط يََدَك َحاَّى أُ  ِ ِْ  َعايَلَّ أَتَيُْت النَِّبيَّ َصَلَّ هللُا َعلَيِْه َوَسلََّم َوُهَو يُبَايُِع، فَُقلُْت: يَا رَُسوَل هللاَّ َِ َت أَْعلَاُم، قَااَل: ، فَلَنْابَايَِعاَك، َواْشا

كَاَة، َوتُنَاِصَح الُْمْسلِِمَي، َوتَُفاِرَق  اَلَة، َوتُْؤِِتَ اللَّ َ، َوتُِقيَم الصَّ  رواه النسائی. (الُْمرْشِكِيَ  أُبَايُِعَك َعََل أَْن تَْعبَُد هللاَّ

السالم ه فرمايې چې زه  پیضمَبعلیه دابو نَخیله بجيل ريض هللا عنه څخه روایت دی هضه فرمايې چې جریر رضی هللا عن ترجمه:

ه بیعت کولو ورته مې وویل: ای دهللا رسوله  بپل  الس بالص او  وغوړوه ترڅو زه دررسه بیعت ته راغلم او هضه له بلکو رس 

د هللا وکړم  او په ما باندې رش  ولګوه ته ښه پوهي ی.رسول هللا صلی هللا علیه وسلم وفرمایل:  زه دررسه بیعت کوم په دې چې 

 جدا کی ئ. حت کوئ او دمرشکانو څخه بهتعالی عباد  به کوئ ا ملونځ به قامئوئ او زکا  به ورکوئ او مسملنانو ته به نصی

عقیده داسې جوړه شوی ده چې کاه چاريې ماون  لاه کفاارو رسه دوسااي وناه کاړو بلکو او دولاونو ضعیف االیامن  د ځينو

 داباَبه کولاه:باه منافقاانو  زمانه کې د رسول هللا صلی هللا علیه وسلم په چې ګه اقاصادي مشکال  به مو زیا  يش لکه څرن
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َى} َِ  فَيُْصِبُحوا ِعنِْدهِ  ِمنْ  أَْمرٍ  أَوْ  ِبالَْفاْحِ  يَلِِْتَ  أَنْ  هللاَُّ  فََعَس  َدائِرَةٌ  تُِصيبَنَا أَنْ  نَْخَش  يَُقولُونَ  ِفيِهمْ  يَُسارُِعونَ  َمرٌَض  قُلُوِبِهمْ  يِف  الَِّذينَ  فَ

وا َما َعََل   (25)املائدة:  }نَاِدِميَ  أَنُْفِسِهمْ  يِف  أرََسُّ

نو وبه وينې هضه کشان چې په زړونو ددوی کې مرض دی )رنل دنفاق ( چې ځضيل به په )دوسای د( دوی کې وايې به  ترجمه:

ېژدی ده چې هللا به راتله و کړي په بری دوی ) په عذر کې چې( ویری و له دې چې وبه رسی ي مون  ته کومه حادثه  )قحط( ن

ايا يو حکم له بپل جانبه ) په اظهار دحال د منافقینو( نو وبه ګرځي دوی په هضه يش چې پټ کړی دی دوی په نفسونو بپلو 

 کې ) له شک او دوساي د کفارو( پښیامنه. 

؛ ځکه د کفارو کوشش دادی چې د مسلامنانو عقاید ورفاسد کړي ترڅو د کفارو رسه دوستي د مسلامنانو عقاید فاسدوي -۱

کلاه د هار ډول او مسلامنان په شهوتونو مباال  کړي او کفار  د مسالامنانو پاه ه پیچکاري کړيمسلامنانو ته الحادي مفکوری 

 فساد څخه دریغ نکوي.

 فرهنګي تهاجم الندې واقع کیږي:دکفري او مسلامنان  د کفارو رسه دوستي له امله اسالمي هیوادونه  -۵

 توګه رازي: په دې الندې کفري فرهنګي تهاجماسالمي هیوادونه د 

 داچې اکرثه وبت د کفارو دوساي دداسې کسانو له بوا تررسه کی ي چاې داساالم  :د کفارو د تبلیغاتو الندې راتلل

ن چې داساالم څخاه کفار داسالم پر ضد زهرجن تبلیضا  کوي له دې امله هضه کسا وره معلوما  نلري او د بلې بوا څخه پ

 معلوما  نلري عوام مسلامنان او تنکي ځوانان د کفارو دتبلیضاتو ښکار کی ي. پوره او هر اړبیل

 :او دعوتاوي و کې کفار مسلامنان مسيحیت تاهددوساۍ ترعنوان الندې په اسالمي ټولن د مسیحیت نرش او خپریدل 

 په نایجه کې عوام مسلامنان او ځوانان د مسیحي دعو  ښکار کی ي.

 :کفار د ابالقي فساد دترویج لپاره زیا  پروګرامونه لري او غواړي چې په اسالمي مقدسو  د اخالقي فساد زياتوالی

تړونونو کاې دې ټولنو کې فحشا  او ابالقي فساد ترویج کړي چې ددې یرغل مخه نیول بیا ګران کاروي؛ ځکه ددوساۍ په 

 بَبو ځای ورکول کی ي. 

  د ځاوان نسال د تبااه کولاو لپااره کفاار مخالاف رامنځ ته کیدل منونو او د واردايت  کیدلمحوه  د ځوان نسل :

ماډلونه وارودي چې له امله يې دځوانانو اسالمي تشخص او هویت له منځه ځي او کفري تشخص اوهویت داسالمي هویت 

نانو ته داسالم سِ پیضمَب محمدرسول هللا صلی هللا علیه وسلم د منونې او الګو کریم مون  مسلام او تشخص ځای نیی.قرآن

َ َوالْيَْوَم اآْلِباَر َوََكَاَرهللاََّ په حیث معريف کړی دی. ِ أُْسَوٌة َحَسنٌَة لَِّمن كَاَن يَرُْجو هللاَّ االحالاب: كَِثاري ا{ } لََقْد كَاَن لَُكْم يِف رَُسوِل هللاَّ

(۳۱  ) 

بامخا په تحقیق دی تاسې په )کار د( رسول هللا کې اقادا  غوره نیکه د پاره د هضه چا چې وی دی چې ډاری ي لاه  ترجمه:

 هللا ) او امید لري د رضا او دلقا  يي( او ورځې وروسانی )قیامت( او یادوي هللا ډیر.

او دمسلامن په زړه کې دکفارو  کفر رضایت رامنځ ته کی يد کفارو رسه ددوساۍ په نایجه کې د کفارو په ؛ په کفر رضایت -۶

 چې دا ډیره بطرناکه بَبه ده.شک او تردید رامنځ ته کی ي فر په رابطه کد 

؛ حاال دا چاې عال  او َلات ل اوي او قاو  د کفارو په دوساۍ کې بلک د هضوی رسه عل ؛ د کفارو رسه عزت لټول -۷

ا هللا تعاالی فرمااييل دي: کاې عال  ل اول دمنافقاانو صافت دی.او د کفاارو پاه الس  په الس کې دي دواړه دهللا تعالی ِ }برَشِّ
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ِ َجِميعاا  الَِّذيَن يَاَِّخُذوَن الَْكاِفِريَن أَْولِيَاَ  ِماْن ُدوِن الُْماؤِْمِنَي أَيَبْاَُضاوَن ِعنْاَدُهُم الِْعالََّة فَاِإنَّ الِْعالَّ  .الُْمنَاِفِقَي ِبلَنَّ لَُهْم َعَذابا  أَلِيام    َة هلِلَّ

 (۱۲۱)النسا : }

زیری ورکړه) ای محمده( منافقانو ته په دې چې بیشکه شاه دوی ته عاذاب درد نااک هضاه کساان چاې نيیا دوی   ترجمه:

کافران دوساان)بپل( بې له مؤمنانو ایا ل وي دا )منافقان( په نلد ددې )کفارو( عال  پاب بیشاکه )دنیاوي او اباروی( عال  

 ره دی ټول.باص هللا ل

فإن الذين اتخذوهم من الكافرين أوليا  اباضاَ  العلة عندهم، هام الَال   ابن جریر طَبي ددې آیت په تفسیر کې فرمايي: ماما

 کام ل اوي هام دوی َلیلاه او و نيی او دهضوی رسه عل و  رسه ترجمه: هضه کسان چې کفار په دوساۍ تفسیر طَبی الِقال (

 بلک دي.

ِګو ولیدل چاچې د کفارو د افضانساان په هضوی پاه الس کاې ياې  ملګرتیا کړی ده او د رسه معارص تاریخ کې مون  په بپلو س

يا وژل شوي دي او یا هم شړل شوي دي او يا پاه تاش رسه عل  او قو  ل ولی دی د بپلو بادارانو له بوا په ډیره بې رشمۍ 

 میدان پريښودل شوي دي.

او حفایهللا هللا  يې پاه حفایهللا هللا اماین وواژه پوڅو او غالمانو رسه څه وکړل نورمحمد ترکی بپلو السمون  ولیدل چې روسانو 

امریکایانو بپل غالمان په تش میدان پريښودل او بپله يې د میدان څخه پښې سپکې کړی چې اوس  يې په بپله وواژه،امین 

انام کې تکرار کاړی ده چاې دا یتجربه په و عین دابا کوي امریکا په پردو ملکونو د َلت شپې س په َلت رسهدامریکا غالمان 

همدا راز د کفارو رسه ددوساۍ پایله داده چې اوس په بپل الس روزل شوي صافري  دکفارو رسه ددوساۍ پایله او نایجه ده.

 قطعا  د اوکراین جنګ ته د اجیرانو  په صفت لي ي.

هضوی رسه د او  او محبت کول مینههضوی رسه د ارو رسه ملګرتیا، کفارو د دوساۍ په نایجه کې د کف د ؛اسالم څخه وتل د -۸

 مرساه او ملایا رامنځ ته کی ي چې مسلامن ورباندې د اسالم څخه وزي. هضوی په ديني چارو کې

ٍ  إاِلَّ أَن  }الَّ يَاَِّخِذ الُْمؤِْمنُوَن الَْكاِفِريَن أَْولِيَا  ِمن ُدْوِن الُْمؤِْمِنَي َوَمنهللا جل جالله فرماييل دي: ِ يِف يَشْ ََلَِك فَلَيَْب ِمَن هللاه يَْفَعْل 

ِ الَْمِصريُ  ُ نَْفَسُه َوإََِل هللاه ُركُُم هللاه  (۳۱) :آل عمران }تَاَُّقواْ ِمنُْهْم تَُقاة  َويَُحذِّ

او څوک  (دوساي وکړي )یعنی مؤمنان دې يو له بل رسه مؤمنان کافرانو لره په دوساۍ رسه پرته له مؤمنانو نه دی نیسئ ترجمه:

، هللا رسه په هيڅ شای کاې  ( دوساۍ دیا  هللا دین د ) نو نه دی ) دده تعلق ( له (ه دوساۍ نيیفران پکا چېچې دا کار کوي)

 رسه. هدغه دوساي( که ځان ساتۍ تاسې له دوی نه په ځان ساتنده مګر )بو روا 

ونیی او د هضوی رسه په دین کې مرساه رسه ګرتیا لدوساۍ او مامام طَبي ددې آیت په تفسیر کې وايې: څوک چې کفار په 

هللا څخاه بیالاره  څخه بیالاره دی او دوی ددداسې بلکو هللا  واړي،او ملایا کوي او د مسلامنانو په مقابل کې ورڅخه مرساه غ

مګرددې حکم څخه هضه کسان مساثنی دي چې دکفاارو د رش  دي؛ ځکه دوی په دې کار رسه داسالم څخه مرتد شوي دي،

په بوله باندې وررسه د ملګرتیا اظهار کوي او په زړونو ور رسه کرکه او نفر  لري او دهضاوی دوی ظاهرا په باطر کولو ددفع 

  طَبی[تفسیر  رسه په کارونو کې مرساه نه کوي او دمسلامن په مقابل کې يې ملایا نه کوي.]

باور رامنځ ته کی ي د کفارو رسه د ددوساۍ په پايله کې د هضوی په معاقداتو، فرهنګونو او ارزښاونو ؛ کیدل هاخت په فتنو -۹

 او د مسلامن عقیده په فانه کې پریوزي. ال باعث ګرځيچې دمسلامن دایامن د زو 
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ااایاوي بپلې مسائلې او قمسلامن  دوساۍ له امله داسې حالت هم رازي چې دد قانون ته غاړه ايښودل، دکفارو دکفارو  -۱۱

قاانون تاه غااړه  کفااروچې د کفري قانون ته وړاندې کړي او کفري قانون ته غاړه کی دي او کفري قوانین په ځان عميل کړي، 

ِه ګناه ده،  ایښودل ُ فَلُولَِئَك ُهُم الْ  } تعالی فرماييل دي:هللا لکه چې س  ( ۴۴)املائدة: }َكاِفُرونَ َوَمْن لَْم يَْحُكْم ِِبَا أَنْلََل هللاَّ

 په هضه يش چې نازل کړی دی هللا نو داکسان هم دوی دي کافران.) فیصله( او هر چا چې ونه کړ حکم   ترجمه:

باندې باور او د کفارو په دین  کفاروپه  اي په نایجه کېکفارو رسه ددوس دباور زياتیدل؛ اعتامد او د په کفارو او په کفر  -۴۴

شوي دي چې ددوساۍ په تړونونو کې . زیا  لیدل وزيدهضوی مرساې غوښالو ته اړ  ځینو وباونو کې مسلامنزياتي ي اوپه 

او د مسلامنانو د رازونو او ارسارو کې د کافر مقررول ناوری بطرنااکې  ی دیکی مقرر شو اچارو کې چارو فر دمسلامنانو په کا

د کې د مسلامنانو په اړه د کفاارو په الندې آیت رشیف  کفار دمسلامنانو پر ضد پالنونه او دسیسې جوړوي. او هم لري ېليپا

ََا لَُقاوكُْم قَا }:هشوی د یادونه څخه  نیاونو او بدو ارادو  ناوړه الُوا َها أَنْاُْم أُوالِ  تُِحبُّونَُهْم َوال يُِحبُّونَُكْم َوتُؤِْمنُوَن ِبالِْكاَاِب كُلِّاِه َوإِ

َ َعلِيٌم ِبَذاِ   وا َعلَيُْكُم الَنَاِمَل ِمَن الَْضيهللِْا قُْل ُموتُوا ِبَضيِْظُكْم إِنَّ هللاَّ ََا َبلَْوا َعاُّ ُدورِ  آَمنَّا َوإِ  ۱۱۱آل عمران:  {الصُّ

واورئ بَبدارشئ تاسې هضه کسان یی چې دوساي کوئ ددوی رسه او نه کوي دوساي دوی له تاساې رسه او تاساې   ترجمه:

او کلاه چاې  امن ماو راوړی دی دوی له تاسې رسه نو وایای دوی ایاایامن لرونکي يي په ټولو کاابونو او کله چې يوځای يش

) ډیره ( قهره ووایه ) ای محمده دوی ته( ماړه شائ پاه قهار  يواځې يش دوی نو چيچې دوی په تاسې باندې رسونه د ګوتو له

 بپل رسه بیشکه چې هللا عامل دی په هضو ) بَبو( چې په سینو کې دي.

د کفارو رسه ښکاره دوساي د کفارو رسه د پ ې دوساۍ )بطانة( باعاث ګرځاي هضاه څاه ؛ دکفارو رسه پټه دوستانه ساتل -۴۲

هللا تعالی فرماييل دي:}يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ال تَاَِّخُذوا ِبطَانَة  ِمْن ُدونُِكْم ال يَالْلُونَُكْم چې هللا تعالی ورڅخه مؤمنان منع کړي دي. 

 ۱۱۱آل عمران:  }ِقلُونَ ْد بََدِ  الْبَْضَااُ  ِمْن أَفَْواِهِهْم َوَما تُْخِفي ُصُدورُُهْم أَكََْبُ قَْد بَيَّنَّا لَُكُم اآلياِ  إِْن كُنْاُْم تَعْ َببَاال  َودُّوا َما َعِناُّْم قَ 

( ای هضو کسانو چې ایامن يې راوړی دی مه نيسئ تاسې دوساان د راز ) له هیڅ فرقی چې وی( غیر له تاسې ) مؤمنان ترجمه:

هيڅ کمي نه کوي دوی له تاسو رسه دفساد) او رضر رسولو( دوست ګڼي دوی رضر سااسې په تحقیق ښکاره شوی دی بضض 

او دښمني له بولو له دوی نه او هضه بضض چې پ وي سينې ددوی ډیر لوی دی) له هضه چې په بوله يې وايې( په تحقیق بیان 

 ې تاسې چې عقل چلوۍ په کې.کړی دی مون  تاسې ته عالمې ) دنفاق ددوی( که ي

یهود او د بدو عقیدو باوندانو  ،کفار ي دي چېمنع کړ نه په دې آیت کې هللا تعالی مؤمنان ددې  قرطبی رحمه هللا وايې:)امام 

 (. الجامع لحكام القرآنکړی  او هضوی ته بپل کارونه وسپارۍرسه په پ ې دوساۍ رسه مه نيسئ چې د هضوی رسه ملګرتیا و 

 دکفارو رسه دوساي له املاه مسالامن دی تاه اړوزي چاې لاه کفاارو رسه د؛ کفارو لپاره دهللا تعالی څخه بښنه غوښتلد  -۴۱

نومونه او القاب کی دي  والد باندې اپه بپل ځان او  د هضوی د نومونو او القابو په څیر او  ضوی لپاره دعا او اساضفار وغواړيه

 ان او حیثیت رسه نه ښايې او حرام دي.چې دا کارونه د مسلامن له ش درناوی او تعظیم وکړياو دهضوی 

اكَِي َولَاْو كَاانُوا هللا تعالی مؤمنان دکفارو د مضفر  غوښالو څخه منع کړي دي.  } َما كَاَن لِلنَِّبيِّ َوالَِّذيَن آَمنُوا أَْن يَْساَْضِفُروا لِلُْمرْشِ

َ لَ   ۱۱۲{ الاوبة:  ُهْم أَنَُّهْم أَْصَحاُب الَْجِحيمِ أُويِل قُْرََب ِمْن بَْعِد َما تَبَيَّ

وغواړي دوی دپااره د مرشاکانو  نه دی )الئق او روا( نبي ته او هضو کسانو ته چې ایام ن لرونکي دي دغه چې مضفر  ترجمه:

 که وي دا )مرشکان( باوندان دبپلوۍ وروسااه لاه دې باَبی چاې ښاکاره يش دوی تاه چاې بیشاکه دوی صااحبان دياګر 

 ددوزخ.
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 د همادې املاه ياې ته شامل دی؛ پریکولو دوساۍمفرسین کرام فرمايې:) دا آیت رشیف د کفارو رسه په ژوند او مرګ کې د

مؤمنانو ته نه دي جائل کړي چې د مرشکانو لپاره د مضفر  دعا وغواړي او دمرشک لپاره د مضفر  غوښال هضاه څاه دي چاې 

 جواز نلري( الجامع لحكام القرآن 

دکفارو رسه ځان مشاابه کاوي، کفارو ددوساۍ پایله داده چې څوک دکفارو رسه دوساي کوي د وبت په تیریدو رسه د  د-۱۴

چاې پاه دې  کاوي به تاابعم رسوماتو او عنعناتولباس اچوي، د هضوی په څیر به بَبی کوي او دهضوی د به هضوی په څیر د

 کارونو رسه د مسلامن شخصیت او هویت له منځه ځي.

 ) َمْن تََشبََّه ِبَقْوٍم فَُهَو ِمنُْهْم(. سنن أَب داود رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرماييل دی:

 چاچې ځان مشابه کړ د یو قوم رسه، دی هم د هضوی له ډلی دی.ترجمه:

َواَل ِبالنََّصااَرى، فَاِإنَّ تَْسالِيَم اليَُهاوِد اْلَِشاارَُة ِبالََصااِبعِ، لَيَْب ِمنَّا َمْن تََشبََّه ِبَضرْيِنَا، اَل تََشبَُّهوا ِبااليَُهوِد ) کې رازي: د يو بل حدیث 

ِمذي ( سنن ال  َوتَْسلِيَم النََّصاَرى اْلَِشارَُة ِبالَكُفِّ

زمون  د ډلی څخه نه دی هضه څوک چې ځان د نورو )کفارو( رسه مشابه کړي پرته له مون  څخه ، مشابهت مه کوئ د  ترجمه:

و مشابهت مه کوئ د نصاراو رسه، ځکه د یهودو سالم په ګوتو رسه اشاره کول دي او دنصااراو ساالم پاه ورغاوي یهودو رسه ا

 رسه اشاره کول دي.  

د کفر په وطن پرته له حاجاه  او ممکن  وطن ته به هجر  کوي دهضوی چې د کفارو رسه دوساي کوي ممکن چې څوک-۱۵

) أَنَاا  رسول هللا صالی هللا علیاه وسالم فرمااييل دی:  منع شوی دی. کارونو څخهداسې  لامن دکې اقامت غوره کړي، چې مس

ِمذی  بَِرىٌ  ِمْن كُلِّ ُمْسلٍِم يُِقيُم بَْيَ أَظُْهِر الُْمرْشِكَِي(. سنن أَب داود، ال

 زه بیلاره یم د هر هضه مسلامن څخه چې اوسی ي په منځ دمرشکانو کې . ترجمه:

او دکفاارو پاه ديناي او مايل دیني مراسمو کې بربه ابیساال کیا ي  د کفارو په ابِونو او له املهساۍ و د د کفارو رسه د-۱۶

 .اَل يَْشاَهُدوَن الالُّوَر {  } َوالَِّذينَ په الندې آیت رشیف کې : مخالف کار دی.رسه د رشیعت  چې دا مراسمو کې بربه ابیسال

 [حاتم أِب ابن تفسري ]دي. کفارو ابِڅخه مراد د  ځینې مفرسین کرام وایې چې د )اللور(

صافاونه َّتدن څخه مالثره کی ي او بیاا باه د کفاارو د َّتادن او د کفارو ددوساۍ پایله داده چې مسلامن د هضوی د ترقۍ -۱۷

نَّ َعيْنَيْاَك إََِل هللا تعالی پاه اړه فرماایيل دي: کوښښ به کوي چې د هضوی په قدم قدم وابيل.کوي او  َماا َماَّْعنَاا ِباِه  } َواَل ََّتُادَّ

نْيَا لِنَْفِانَُهْم ِفيِه َوِرزُْق َربَِّك َبرْيٌ َوأَبَْقى ا ِمنُْهْم زَْهرََة الَْحيَاِة الدُّ   ۱۲۱:طه  { أَْزَواج 

ِګاو مه اوږدوه )نظر  ترجمه: بپلی هضه څیل ته چې نفع ورکړی ده ماون  پاه هضاه څیال رسه چاې قسامقسام دي دغاو)  ود( س

ت دژوندانه ل  بسیب د پاره ددی چې واز ماوو دوی پاه دې کاې او رزق  روزي د رب دتاا) چاې تاتاه ياې کفارو( ته ښایس

 ږده ده .ودرکړی له نبوته علمه بهِ ډیر غوره( بیر او ا

ونلري؛ بلکې دا د مسالامنانو دناده   او ترقي بو ددې څخه دا مطلب نه دی چې مسلامنان به اقاصادي، علمي او نظامي قو 

مسالامنانو  په مايض کې چې کفري ناړۍلکه ، پسې روان يش او کفار زمون  مخکې يش په پیرشفت کې  دوی څخه ده چې د

 .وه هته محااج

 کی ي. به عمل کولد کفارو رسه ددوساۍ پایله دا هم ده چې د هضوی تاریخ باندې  -۴۸
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په تاریخ کې رشکت ددې باعث ګرځي چې دهضوی ميل او دیني ورځې وملانځل يش؛ لکه دعیسی علیاه الساالم پیادايش او 

 .شوپه باطر اسالمي تاریخ رامنځ ته د همدې مشارکت څخه د لری وايل ...داسې نور 

ړۍ تاه راغايل دي او د رشعای د کفارو رسه ددوساۍ پایله داده چې د کفارو له بوا جوړ شوي وضعي قوانین اساالمي نا -۴۹

 قوانینو ځای ناساه شوی دی.

 حاکم دي چې د رشعي قوانیونو رسه په ټکر کې دي. قوانینپه ټوله اسالمي نړۍ کې کفري  انن صب

کیا ي او پاه اساالمي ټولناو کاې  اغیلمن په اسالمي هیوادونو کې د تعلیمي او تربیاي سیسام  څخه د کفارو رسه ددوساۍ -۲۴

 کفري تقلیدا  مروج کی ي.

کامال نظاام ی؛حال دا چې اسالم په دې برباه يو تربیاي سیسام دکفارو څخه کاپي شوی د په ټوله اسالمي نړۍ کې تعليمي او

 لري.

 :دیجائز  د کفارو رسه تعامل

 .یپه معنا نه دۍ اکفارو رسه تعامل د دوسد 

 چې د کفارو رسه تعامل کول جواز لري او د کفارو رسه تعامل د دوساۍ معنا نلري. دیني نصوص په دې داللت کوي

ال. پيضمَبعلیاه الساالم ساید کفارو رسه تعامل په دنيوي امورو کې وي لکه ابیسال او برڅول، اجاره ورکاول او پاه اجااره اب

 عبدهللا ابن اریقط د الرښود په صفت نيولی ؤ.

شامیره دالېال پاه توګاه ايښاې وه او داساې باې  په ګرو علیه وسلم د یو یهودي رسه بپله زغره د همدا راز رسول هللا صلی هللا 

 موجود دي چې د کفارو رسه معامله کول جائل دي.

کفارو رسه نیک چلن هم جواز لاري ددې لپااره چاې اساالمي اباالق وربانادې اثار وکاړي او ایاامن محارب غیر داچې د بله 

 راوړي.

 نامه يې د الرې دالرښود په توګه ابرهه رسه کړ ترڅو ابرهه ته د کعبې رشیفې الره وروښايي. او يو کب ابورغال په

سان ياې مکاې مکرماې نومې ځای ته چې دطائف او مکې مکرمې ترمنځ پرو  دی، ورسید بپل ککله چې ابرهه د)مضمب(

کې وفا  شاو او  ويس او ابورغال په )مضمب(داهل تهامه یعنی دقريشو مالونه راټول کړي او له ځانه رسه يي يته ولي ل؛ ترڅو 

 )السرية النبوية البن هشام(وروساه بيا دعربوبلکو د ابورغال قَب سنګسارکړ او په مضمب کې دا هضه قَبدی چې بلک يې په تیګو ولی.

بلکاې اجنباي په هروبت کې د ابو رغال په څیر کسان هم شاه چې بپله بو داسالمي مقدساتو او نواميساو دفااع ناه کاوي ، 

طاغوتيانو لپاره دالرښود او رهنام کردار اداکوي او کورته يي راويل، داسې کسان دې په دې پوهه يش چې ددوی رسنوشت به 

 هم لکه دابورغال په څیر وي چې بلکو يې قَب پب له مرګه هم په تیګو سنګسار کړ.

 

 والسالم علیکم ورحمت هللا وبرکاته


