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په ټولنو او هٌوادونو باندي د منافقت او خٌانت زٌانونه
ټول ثنا او صفت د هغه هللا جل جالله لپاره دی چً د ټولو مخلوقاتو
پالونکی دی هغه پخپل کتاب کې فرماٌلً «:ٱ ۡل ُم َٰنفِقُون وٱ ۡل ُم َٰنف َِٰق ُ
ض ُهم
ت ب ۡع ُ
ِّمن ب ۡعض ٌ ۡأ ُم ُرون ِبٱ ۡل ُمنك ِر وٌ ۡنه ۡون ع ِن ٱ ۡلم ۡع ُرو ِ
سو ْا
ضون أ ٌۡدٌِ ُهمۡ ن ُ
ف وٌ ۡقبِ ُ
ٱ َّلل فنسِ ٌ ُهمۡ إِنَ ٱ ۡل ُم َٰنفِقٌِن ُه ُم ٱ ۡل َٰفسِ قُون»ژباړه «:منافقان نارٌنه او منافقانً
ښځً ،ټولً ٌو د بل په څٌر دي .په بدۍ امر كوي او له نېكۍ څخه منع
كوي؛ او خپل السونه له خٌر څخه موټً کړي ساتً .دوى هللا هېر کړ ،نو
هللا هم دوی هٌر کړل .په ٌقٌنً ډول دا منافقان همدوى فاسقان دي ،».او
زه ګواهً ورکوم چً نشته الٌق د عبادت مګر ٌو هللا دی چً هٌڅ شرٌک
نلری ،او زه ګواهً ورکوم چې زمونږ سردار او نبً محمد صلی هللا علٌه
وسلم د هللا جل جالله بنده او رسول دی ،په حدٌث شرٌف کې فرماًٌ:د
منافق نښً دری دي :هرکله چې خبری کوي درواغ واًٌ ،کله چې وعده
وکړي وعده خالفً کوي ،او کله چې ورته امانت وسپارل شً خٌانت
کوي ،.درود سالم او برکت دي وي په هغه او د هغه په آل او په ملګرو
او په هغه چا باندي چې د قٌامت تر ورځً پوري په نٌکۍ سره د هغه
تابعداري کوي.
و بعد:
بی له شکه منافقت ډٌره ناوړه ناروغً او وژونکً وبا ده چې وګړې او
ملتونه د هالکت سره مخامخ کوي ،دا د زړه هغه خطرناکه ناروغً ده
چې د اٌمان حقٌقت له منځه وړي او بنسټونه او ارکان ًٌ نړوي ،دا هغه
خطرناک ټولنٌز او فطرتً آفت دی چې د ټولنً امنٌت سالمتٌا او
برقراري له منځه وړي ،له همدي کبله د کفر او شرک څخه ددي خطر
ډٌر دی ځکه چې دا داسً ٌوه ناروغً ده چې که د امت په بدن کې داخل
شً نو د هغً هډوکً اوجوي او په منځ کې ًٌ بً اتفاقً خپروي.

همدارنګه د خٌانت او جاسوسې د تارٌخ په اوږدو کې د هٌوادونو د شتون
د له منځه وړنً لپاره تر ټولو خطرناکه وسله وه ،او ددي لوٌه ګواهً دا
ده هغه هٌوادونه چې وٌجاړ شوي او له منځه تللی په واقعٌت کې د خپل
کور دننه خلکو له کبله له منځه تللً ،ځکه چې پدي الره کې د خائنانو
جاسوسانو او د پردٌو الس او رول ډٌر وو ،ځکه همٌشه هغه ننګونً چې
هٌوادونه د داخلً خلکو له کبله ورسره مخامخ کٌږي د بهرنٌو ننګونو
څخه ډٌر خطرناک وي.
دلته مناسبه ده چې مونږ پدي ځان پوه کړو چې منافقت په دوه ډوله دی
لوی او وړوکی ،لومړی ډول ًٌ لوی منافقت دی چې دا ډٌر خطرناک دی
او دا عقٌدوي منافقت دی چې خاوند ًٌ په ښکاره ځان اسالم ته پابند بولً
په حقٌقت کې هغه کافر وي دا ډول منافق به همٌشه په اور کې وي،بلکً
د دوزخ په آخرٌنً طبقه کې وي او دوهم ډول بٌا وړوکی منافقت دی چې
مقصد تری عملً منافقت دی چې په سلوک کې برڅٌره کٌږي او د منافقت
نښً پکً رامنځته کٌږي لکه ٌو څوک چې په ښکار ځان ښٌګڼً کوونکی
بولً او واقعٌت داسً نه وي دا ډول منافقت خاوند ًٌ د دٌن څخه په بشپړ
ډول نه بهر کوي خو دا لوی منافقت ته الره هواروي که چٌرته خاوند ًٌ
توبه ونکړي.
قرآن کرٌم او د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم احادٌثو کې د منافقٌنو د
هغوی د اوصافو اخالقو او دسٌسو په هکله مونږ ته خبري کړي دې ،هغه
څه چې مونږ ګورو د زمانې او د ځای په بدلٌدو سره دا ندي بدل شوي،
لوًٌ نښې چې منافقٌن پري پٌژندل کٌږي په الندي ډول دي:
دروغ ،د وعدي خالف ورزي ،امانت کې خٌانت ،او د جګړې په وخت
کې ښکنځلً کول :دا هغه بد صفتونه دي چې نبً کرٌم صلی هللا علٌه
وسلم مونږ ته د منافقٌنو په هکله بٌان کړې دې لکه چې فرماًٌ :څلور
کارونه چې په چا کې وې هغه خالص منافق ګڼل کٌږي ،او که په ٌو چا
کې لدې څأورو څخه ٌو خصلت موجود وي نو د منافقت خصلت پکې دي

تر هغه چې پرٌږدي ،په امانت کې خٌانت ،په خبرو کې دروغ ،په وعده
کې خالف ورزي ،په جګړه کې ښکنځلً کول ،په چا کې چې دا خصلتونه
را جمع شې او ٌا هم ٌو خصلت پکً پٌدا شً نو منافق ګڼل کٌږې ،دا هغه
صفتونه دي چې د امت ګټً له منځه وړې.
ډٌر وخت داسً وي چې مونږ منافق ګورو درواغ واًٌ خو بل چاته دا
فکر ورکوي چې په کړه او وړه کې رٌښتٌنی دی ،هللا تعالی فرماًٌ(:ومِن
ج ُبك ق ۡول ُ ُهۥ فًِ ٱ ۡلحٌ َٰو ِة ٱلد ُّۡنٌا و ٌُ ۡش ِه ُد ٱ َّلل عل َٰى ما فًِ ق ۡل ِب ِهۦ وهُو
اس من ٌُ ۡع ِ
ٱل َن ِ
أل ُّد ٱ ۡلخِص ِام)ژباړه «:په انسانانو کً څوك داسً دي چً د هغه خبري د
دنٌا په ژوند کښً تا ته ډٌري ښې ښكاري او هغه پر خپلً نېك نٌتۍ په
وار وار هللا شاهد نٌسً ،خو په حقٌقت کً هغه د حق ډېر سخت دښمن
وي ،».کله چې په قرآن کرٌم کې منافقت دوکه او په امانت کې د خٌانت
بٌان کٌږي نو ترڅنګ ًٌ د درواغ وٌلو ذکر هم کٌږي لکه چې هللا تعالی
فرماًٌَٰ ٌُ ( :خ ِد ُعون ٱ َّلل وٱلَذٌِن ءام ُنو ْا وما ٌ ۡخد ُعون إِ َ اّل أنفُس ُهمۡ وما
ضا ول ُهمۡ عذاب ألٌِ ُم ِبما كا ُنو ْا
وب ِهم َمرض فزاد ُه ُم ٱ َّلل ُ مر ٗ
ٌ ۡش ُع ُرون* فًِ قُل ُ ِ
ٌ ۡك ِذ ُبون)ژباړه «:هغوی له هللا او مؤمنانو سره ټګً کوي ،خو په اصل
کښً په خپله خپل ځانونه غولوي او له هغو سره ددې شعور نشته* د
هغوی په زړونو کښً ٌوه ناروغً ده ،چې هللا هغه ال پسً زٌاته كړه .او
كوم درواغ چً هغوى واًٌ ،د هغه په بدله كً د هغو له پاره دردوونكى
عذاب دى ،».او نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم د درواغو په هکله
خبرداری ورکړی دی او د هغً اغٌزي ًٌ بٌان کړې لکه چې فرماًٌ :د
درواغ وٌلو څخه ډډه وکړئ ځکه چې د ګناهونو سبب ګرځً او ګناهونه د
دوزخ اورته د داخلٌدو المل ،او تل هغه انسان درواغ واٌی چې د درواغو
په هکله فکر کوي تردی چې د هللا تعالی په وړاندی کذاب لٌکل کٌږي.
د نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم څخه پوښتنه وشوه :آٌا مسلمان ډارٌدونکی
وي؟ وفرماٌل :هو ،ووٌل شو :آٌا مسلمان بخٌل وي؟ وفرماٌل :هو ،ووٌل
شو آٌا مسلمان درواغجن وي؟ وفرماٌل :نه ،ابوبکر صدٌق رضً هللا عنه

درواغ وٌل په خٌانت کولو سره وصف کړی دی ،لکه چې فرماًٌ:
رٌښتٌنولً امانت او کذب خٌانت دی.
همدارنګه د پردٌو و په خٌانت او مزدوري د مٌنی او محبت اړٌکً پري
کٌږی ،او د هغه کرکً المل ګرځً چې اختالفات او بدبختً رامنځته
کوي ،معامالت او راکړي ورکړي فاسدٌږي ،پٌغمبر صلی هللا علٌه وسلم
بٌان کړي دي چې په امانت کې خٌانت کول د آخرت په ورځ د خاٌن د
رسواًٌ او پښٌمانً المل ګرځً ،لکه چې فرماًٌ :کله چې هللا تعالی د
قٌامت په ورځ اولٌن او آخرٌن سره را جمع کړي نو د هر خٌانتکار لپآره
ٌو بٌرغ پورته کٌږي ،نو وٌل کٌږي دا د فالن بن فالن د خٌانت بٌرغ دی،
او نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم د قٌامت په ورځ د خٌانتکار دښمن وي،
لکه چې فرماًٌ :زه د قٌامت په ورځ د دری ډلو دښمن ٌم ،د هغه چا چې
ماسره خصومت وي د هغه سره خصومت کوم :چاچې زما په نوم چاته
ًٌ څه ورکړي وي او بٌا ًٌ پکً خٌانت کړی وي ،هغه څوک چې ٌو
آزاده انسان ًٌ خرڅ کړي ًٌ او د هغه بٌه ًٌ خوړلً وي ،او هغه سړۍ
چې د مزدورکار پٌسً ًٌ پوره نه وي ورکړي.
او ترټولو لوي خٌانت د هٌواد سره خٌانت او د هغً خرڅول په ډٌره کمه
بٌه باندی دی ،لکه څرنګه چې نن تندروي ډلً اود هغو پٌروان خپل
هٌوادونه په ډٌر ناچٌزه قٌمت باندي خرڅوي.
او ځٌنً نور هغه بد صفات چې اسالم د هغو نه خبرداری ورکړی :د
جګړي په وخت کً ښکنځلً کوي ،ځکه دا کار د ټولو بدٌو مرکز  ،او د
ټولو بدو کارونو سرچٌنه ،او د حقٌقت او عدالت څخه د لري والً الره
اس
ده ،ځکه حق باطل او باطل ته حق واًٌ ،هللا تعالی فرماٌی «:ومِن ٱل َن ِ
ج ُبك ق ۡول ُ ُهۥ فًِ ٱ ۡلحٌ َٰو ِة ٱلد ُّۡنٌا و ٌُ ۡش ِه ُد ٱ َّلل عل َٰى ما فًِ ق ۡل ِب ِهۦ وهُو أل ُّد
من ٌُ ۡع ِ
ٱ ۡلخِص ِام» «په انسانانو کً څوك داسً دي چً د هغه خبري د دنٌا په
ژوند کښً تا ته ډٌري ښې ښكاري او هغه پر خپلً نېك نٌتۍ په وار وار
هللا شاهد نٌسً ،خو په حقٌقت کً هغه د حق ډېر سخت دښمن وي» ،او

دحضرت عاٌشه رضً هللا عنها څخه رواٌت دی چې نبً کرٌم صلی هللا
علٌه وسلم وفرماٌل :منفورترٌن شخص د هللا په نزد هغه څوک دی چې په
دښمنً کې ترټولو سرسخت وي.
نو د منافقو نژدی وصف دوه مخه اوسٌدل دي ،بلکً پدغه وخت کې
ګورو چې هغوي د هر حد څخه تٌر شوي دي ،چې د زرو نه ډٌر مخونه
لري ،هغوي د هللا تعالی ډٌر شرٌره مخلوقات دي ،نبً کرٌم صلی هللا علٌه
وسلم فرماًٌ :ګوري چې ترټولو بد خلک دوه مخً خلک ديٌ ،وي ډلً
ته په ٌو مخ راځً او بلً ته په بل مخ.
او ځٌنً نور د نفاق د نښو څخه:
د ځمکً په سر فساد کول پدي دعوا سره چې اصالح رامنځته کوو :لکه
ض قال ُ او ْا إِ َنما ن ۡحنُ
چې هللا تعالی فرماًٌ «:وإِذا قٌِل ل ُهمۡ ّل ُت ۡفسِ دُو ْا فًِ ٱ ۡۡل ۡر ِ
ُم ۡ
صلِ ُحون* أ اّل إِ َن ُهمۡ ُه ُم ٱ ۡل ُم ۡفسِ دُون و َٰلكِن َّل ٌ ۡش ُع ُرون» ژباړه «:كله چً
هغوی ته ووٌل شول" :په ځمكه كښً فساد مكوئ!"  -نو هغوى همدا
ووٌل" :موږ خو اصالحات را وستونكً ٌوو* پام ولرئ! په حقٌقت كً
همدوى فساد كوونكً دي ،خو شعور ورسره نشته ،».فساد د ځمکی په
سر ډٌری ډولونه لري ځٌنً ًٌ دادي:فتنه اچول ،د ٌو واقعً مسلمان په
نفس کې سستی راوستل ،او د خلکو ترمنځ ناوړه فکرونو او انحرافً
سوچونو خپرول په غلطو مفهومونو سره ،هللا تعالی فرماًٌ «:ل ۡو خر ُجو ْا
فٌِ ُكم َما زادُو ُكمۡ إِ َّل خب ٗاّل وۡل ۡوض ُعو ْا خ َِٰلل ُكمۡ ٌ ۡب ُغون ُك ُم ٱ ۡلف ِۡتنة وفٌِ ُكمۡ س َٰ َم ُعون
َٰ
ل ُهمۡ وٱ َّلل ُ علٌِ ُم بِٱل َظلِمٌِن » ژباړه «:كه هغوى ستاسً سره وتلً واى ،نو
په تاسً کښً به ٌې له تخرٌب څخه پرته نور څه نه وای زٌات کړي.
هغوى به ستاسً په منځ کښً د فتنې اچولو لپاره منډي ترډي کړي واى.
او ستاسً د ډلً حالت دا دى چً تر اوسه پوري پکښً ډېر داسً خلك

شته چً د هغو خبري (ستاسى د ضرر لپاره) اوري .هللا دا ظالمان ښه
پېژنً ».او په بل اٌت کې فرماًٌ«:وقالُو ْا ّل تنفِ ُرو ْا فًِ ٱ ۡلح ِّر قُ ۡل نا ُر جه َنم
أش ُّد ح ٗ ّرا لَ ۡو كا ُنو ْا ٌ ۡفق ُهون» ژباړه «:دوى ته وواٌه چً :د دوږخ اور له
دېنه زٌات ګرم دى - .كاشكً دوی په دې پوهېدالى ،».او په بل اٌت کې
فرماًٌ «:ق ۡد ٌ ۡعل ُم ٱ َّلل ُ ٱ ۡل ُمع ِّوقٌِن مِن ُكمۡ وٱ ۡلقا ا ِئلٌِن ِِلِ ۡخ َٰونِ ِهمۡ هل ُ َم إِل ٌۡنا وّل ٌ ۡأ ُتون
ٱ ۡلب ۡأس إِ َّل قل ًٌِل» ژباړه «:هللا ستاسً څخه هغه كسان ښه پېژنً چً (د
جنګ په كار کښً) خنډونه اچوونكً دي ،او خپلو وروڼو ته واًٌ:
"راشئ زموږ خوا ته" او كه په جنګ کښً برخه اخلً هم نو صرف تش
په نامه؛» ،او ځٌنً نور د فساد د ډولونو څخه د ځمکً پرسر :د خلکو
حق په پوره ډول سره نه ورکول او د هغو مقام ټٌټول دي ،هللا تعالی
ض ُم ۡفسِ دٌِن»
سو ْا ٱل َناس أ ۡشٌا اءهُمۡ وّل ت ۡعث ۡو ْا فًِ ٱ ۡۡل ۡر ِ
فرماًٌ «:وّل ت ۡبخ ُ
ژباړه« :او خلكو ته د هغو شٌان كم مه وركوئ .په ځمکه کښً فساد مه
خپروئ؛»او ځٌنً نور د شکلونو څخه ًٌ :وٌجاړی او ورانی ،د بٌګناه
خلکو وژل ،د ټولنو په منځ کې د وحشت خپرول ،او د خلکو ګټً د پامه
اچول او د مسئولٌتونو نه سرته رسول دي ،همداسی رشوت اخٌستل،
واسطً اود خلکو مال په ناحقه خوړل دي.
د عبادت په سرته رسولو کې سستً او رٌاکاري په ځانګړی توګه په
لمونځ کې چې تر ټولو غوره او ښه عمل دی ،هللا تعالی فرماًٌ «:إِنَ
صل َٰو ِة قا ُمو ْا ُكسال َٰى
ٱ ۡل ُم َٰنفِقٌِن ٌُ َٰخ ِد ُعون ٱ َّلل وهُو َٰخ ِد ُع ُهمۡ وإِذا قا ُم او ْا إِلى ٱل َ
ٌُر اا ُءون ٱل َناس وّل ٌ ۡذ ُك ُرون ٱ َّلل إِ َّل قل ٌِٗل» ژباړه «:دا منافقان له هللا سره د
غولونً كار كوي؛ په حقٌقت کً هللا هغوى په غولېدنه کښً غورځولً
دي .كله چً دوى لمانځه ته پاڅٌږي نو ٌوازي خلكو ته د ځان ښوونً

لپاره مړ ژواندي پاڅٌږي او خداى ډېر لږ ٌادوي ،».او په بل اٌت کې
َٰ
سولِ ِهۦ
فرماًٌ «:وما منع ُهمۡ أن ُت ۡقبل م ِۡن ُهمۡ نفق ُت ُهمۡ إِ َ اّل أ َن ُهمۡ كف ُرو ْا بِٱ َ ِ
ّلل وبِر ُ
صل َٰوة إِ َّل وهُمۡ ُكسال َٰى وّل ٌُنفِقُون إِ َّل وهُمۡ َٰك ِرهُون» ژباړه «:د
وّل ٌ ۡأ ُتون ٱل َ
هغو د ورکړل شوٌو مالونو د نه قبلېدو دلٌل له دې پرته بل څه نه دى،
چً هغوى په هللا او د هغه پر پېغمبر كافران شوٌدي .لمانځه ته چً راځً
نو زړه نا زړه راځً .او د خداى په الر کښً چً لګښت كوي ،نو په بد
زړه ٌې كوي ،».نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم فرماٌی :هٌڅ ٌو لمونځ پر
منافقٌنو ګران ندي مګر د سهار او ماڅښتن لمونځ ،اګر د هغه په ثواب
پوهٌدل نو حتما به ٌی اداء کولو که ناتوان هم واي.
او جابر بن عبدهللا رضً هللا عنه فرماٌی :نبً کرٌم صلی هللا علٌه وسلم
بٌرون ته راغی او وی فرماٌل :اي خلکو د پټ شرک څخه پرهٌز وکړي،
ووٌل :ای د هللا رسوله! پټ شرک ٌعنً څه؟ وفرماٌلٌ :و سړۍ په لمونځ
ودرٌږی او خپل لمونځ ډٌر په ښه طرٌقو زٌنتوي چې خلک ورته ګوري،
دا پټ شرک دی.
اقول قولی هذا و استغفرهللا لی ولکم
*********
ټول ثنا او صفت د هغه هللا جل جالله لپاره دی چً د ټولو مخلوقاتو
پالونکی دی ،درود سالم او برکت دي وي په هغه او د هغه په آل او په
ملګرو او په هغه چا باندي چې د قٌامت تر ورځً پوري په نٌکۍ سره د
هغه تابعداري کوي.
ډٌرو درنو مسلمانانو ورونو:

ٌقٌنا د نفاق د ځٌنو نښو څخه :د دښمن سره اړٌکه لرل او ٌو ځاي کٌدل د
دٌن او وطن پر ضرر دی ،په جاسوسی  ،خٌانت ،د ٌو ځای نه بل ځای ته
معلومات او خبری وړل ،او د هٌواد د رازونو افشاء کول دښمن ته ،نو
منافق هغه مزدور دی چې د هٌواد ،اهل ،ګاونډٌو او خپلوانو په ضرر د
دښمن سره مرسته کوي ،هللا تعالی فرماًٌ «:فترى ٱلَذٌِن فًِ قُلُوبِ ِهم
َمرض ٌُ َٰس ِر ُعون فٌِ ِهمۡ ٌقُولُون ن ۡخش َٰ اى أن ُتصِ ٌبنا د اائِرة فعسى ٱ َّلل ُ أن ٌ ۡأتًِ
ِبٱ ۡلف ۡت ِح أ ۡو أ ۡمر ِّم ۡن عِن ِد ِهۦ ف ٌُ ۡ
ص ِب ُحو ْا عل َٰى ما ا أس ُّرو ْا ف اًِ أنفُسِ ِهمۡ َٰن ِدمٌِن»
ژباړه «:ته ګورې ،د چا په زړونو کښً چً د نفاق ناروغً ده ،هغوى په
هماغوى کښً په منډو ترړو اوړي را اوړي .واًٌ" :موږ وېرٌږو چً په
كوم غم اخته نشو - ".خو لٌري نه ده چً كله هللا تاسً ته غوڅ برى درپه
برخه کړي؛ ٌا له خپل لوري څخه كومه بله خبره څرګنده کړي ،نو دا
خلك به په خپل دغه منافقت چً په زړونو کښً ٌې پټوي پښېمانه وي»او
همداسی فرماًٌ «:وإِنَ مِن ُكمۡ لمن لَ ٌُب ِّطئنَ فإِ ۡن أ َٰ
صب ۡت ُكم ُّمصِ ٌبة قال ق ۡد أ ۡنعم
ٱ َّلل ُ عل ًَ إِ ۡذ لمۡ أ ُكن َمع ُهمۡ ش ِه ٌٗدا ولئ ِۡن أ َٰ
صب ُكمۡ ف ۡ
ّلل لٌقُولنَ كأن لَمۡ
ضل ِّمن ٱ َ ِ
ت ُكن ب ٌۡن ُكمۡ وب ٌۡن ُهۥ مو َدة ٌَٰل ٌۡتنًِ ُك ُ
نت مع ُهمۡ فأفُوز ف ۡو ًزا عظِ ٌٗما» ژباړه «:هو،
ځنً ستاسو څخه داسً وي چً له جګړې څخه ځان ګوښه كوي؛ كله چً
پر تاسً كوم مصٌبت راشً ،نو (دا منافق کس) واًٌ« :هللا پر ما لوٌه
مهربانً وکړه چً زه له دې خلكو سره حاضر نه وم *.او كه د هللا له
لوري پر تاسً لورېنه وي؛ نو (منافق کس) واًٌ او په داسً شان ٌې
واًٌ چً ګواکً ستاسً او د هغه تر منځ د دوستۍ خو له سره كومه
اړٌکه نه وه ،چً كاشكً زه هم له هغو سره واى؛ نو پوره برٌالٌتوب به
مً تر السه کړی وای ،».نو منافق کله چې هٌواد او وګړو ته ضرر
ورسوي او ٌا د هغو په منځ کې فتنه واچوي ،او ٌا د هغو په منځ کې کوم
مرض خپور شً او ٌا هغوي ماتی وخوري ،هغه خوشحالٌږي ،هللا تعالی
س ۡؤهُمۡ وإِن ُتصِ ۡب ُكمۡ س ٌِّئة ٌ ۡفر ُحو ْا ِبها وإِن
فرماًٌ«:إِن ت ۡمس ۡس ُكمۡ حسنة ت ُ
ت ۡ
ض ُّر ُكمۡ ك ٌۡ ُد ُهمۡ ش ۡ ًٌا إِنَ ٱ َّلل ِبما ٌ ۡعملُون ُمحٌِط» ژباړه:
ص ِب ُرو ْا وت َتقُو ْا ّل ٌ ُ

«كه تاسً ته څه ښېګڼه رسٌږي ،نو هغوى خپه کٌږي؛ او كه پر تاسً څه
مصٌبت راځً ،نو دوی پرې خوشحالٌږي .خو د هغوى هٌڅ دسٌسه
ستاسً پر خالف اغٌزمنه کېدای نشً ،په دې شرط چً تاسً له صبر
څخه كار واخلئ او له هللا څخه د وېرېدو سره عمل وکړئ .دوى چً هر
څه كوي د هللا د علم په چاپېلاير کښً دي».
مګر دا نوي منافقٌنو عالوه ددغه صفتونو لکه خٌانت ،درواغ ،غدر ،وعده
خالفً ،د فساد خپرول د خلکو ترمنځ ،په دٌن کې خٌانت کول نور ډولونه
د فرٌبکاري وراضافه کړي دي ،چې مشهوره ًٌ د دٌن خرڅول او د دٌن
څخه ناوړه ګټه پورته کول د خپلو اهدافو د رسٌدلو لپاره چې غواړي دٌن
د قدرت ته د رسٌدلو وسٌله وګرځوي ،نو په بٌالبٌلو ډولونو د شکلً
دٌنداري ،او سٌاسی دٌنداري او فرٌبکاري ځانونه چمتو کوي ،او ځان د
نورو څخه پرهٌزګار بولً ،ترڅو وکوالي شً خپل ناوړه کردار او
اعمالو ته د شرٌعت رنګ ورکړي ،ددی عالوه نوي منافقٌن خپل هٌواد
سره خٌانت کوي او هغه په ناچٌزه قٌمت باندی خرڅوي.
هللا تعالً دا ډله خلکو ته خبرداری ورکړی او فرماٌلً ًٌ دي چې حتما
به د هللا جل جالله په غضب او لعنت سره په دنٌا او آخرت کې ککړ
کٌږي ،او د دوي دا پالن چې مسلمانان به په سختٌو او مشقت کې واقع
کړي پدوي عملً کٌږي ،هللا تعالی فرماًٌ «:وّل ٌح ُ
س ٌِّ ُئ إِ َّل
ٌِق ا ْلم ْك ُر ال َ
ِبأهْ لِ ِه» ژباړه «:او د ناوړه دسٌسو په كار اچول ٌې شروع کړل .پداسً
حال کښً چً ناوړه دسٌسې همدې خپلو كار اچوونكو ته ور له غاړي
کٌږي ،».همدارنګه هللا تعالی فرماًٌُّ «:مذ ۡبذ ِبٌن ب ٌۡن َٰذلِك اّل إِل َٰى َٰ اهؤُ ّل ِاء وّلا
إِل َٰى َٰ اهؤُ ّل ِاء ومن ٌُ ۡ
جد ل ُهۥ س ِب ٌٗل» ژباړه( «:منافقٌن) د كفر او
ضل ِِل ٱ َّلل ُ فلن ت ِ
اسالم په منځ کښً حٌران او زړه نازړه دي؛ نه پوره دې خوا ته دي ،نه
پوره ها خوا ته .خدای چً څوك ګمراه کړی وي ،ته هغه ته كومه الره نه
شې موندالی» او په بل اٌت کې فرماًٌۡ ٌ «:حس ُبون ُكل َ ص ٌۡحة عل ٌۡ ِهمۡ ُه ُم
ٱ ۡلعد ُُّو فٱ ۡحذ ۡرهُمۡ َٰقتل ُه ُم ٱ َّلل ُ أ َن َٰى ٌُ ۡؤف ُكون » ژباړه« :دوی هر زورور اواز د

ځان پر ضد ګڼً؛ دوى پاخه دښمنان دي .له دوى څخه ځان ساتونكی
اوسه؛ خداى دي دوى ووهً ،دوى كوم لوري ته اړول کٌږي ،».هللا
تعالی د هغوي زړونه د هللا او د هغه د رسول د احکامو د درکولو څخه
ګرځولً دي ،نو د هغو زړونو ته هٌڅکله هداٌت نه رسٌږي او هٌڅ ٌو
ښه کار نه ترسره کوي ،هللا تعالی فرماًٌَٰ « :ذلِك بِأ َن ُهمۡ ءام ُنو ْا ُث َم كف ُرو ْا
وب ِهمۡ ف ُهمۡ ّل ٌ ۡفق ُهون» ژباړه «:دا هر څه له دې امله دي چً
ف ُط ِبع عل َٰى قُل ُ ِ
دوى اٌمان راوړ ،بٌا كافران شول ،له دې امله د دوى پر زړونو مُهر
ولګول شو؛ اوس دوی په هٌڅ نه پوهٌږي» ،مګر د هغو د سزاء په هکله
د آخرت په ورځ کې هللا تعالی فرماًٌ «:و ِم َم ۡن ح ۡول ُكم ِّمن ٱ ۡۡل ۡعرا ِ
ب
َٰ
ۡ
اق ّل ت ۡعل ُم ُهمۡ ن ۡحنُ ن ۡعل ُم ُهمۡ
ُمنفِقُون وم ِۡن أ ۡه ِل ٱلمدٌِن ِة مردُو ْا على ٱل ِّنف ِ
س ُنع ِّذ ُب ُهم َم َرت ٌۡ ِن ُث َم ٌُردُّون إِل َٰى عذاب عظِ ٌم» ژباړه «:او ستاسً شاوخوا
ته چً كوم بانډچٌان (صحراًٌ عراب) اوسٌږي ،له هغو څخه زٌاتره
منافقان دي .او په همدې توګه په خپله د مدٌنې په اوسېدونكو کښً هم
منافقان شته چً منافقت ٌې خوى ګرځېدلی دى .ته هغوى نه پېژنې ،موږ
ٌې پېژنو .هغه وخت نژدې دى چً موږ هغو ته دوه كرته سزا ورکړو،
بٌا به هغوى د ډٌري ستري سزا لپاره بېرته بوتلل شً ،».نو لومړی
عذاب په دنٌا کً او دوهم عذاب به قبر کې دی ،مګر لوي عذاب بٌا په
آخرت کې دی ،ځکه هللا تعالی منافقان او د هغوي په شان نور د دوزخ په
اور کې سره راټولوي لکه چې فرماًٌ «:إِنَ ٱ َّلل جا ِم ُع ٱ ۡل ُم َٰنفِقٌِن وٱ ۡل َٰكف ِِرٌن
فًِ جه َنم جمٌِ ًعا» ژباړه «:هللا منافقان او كافران په دوږخ کښً ٌو ځاى
راغونډوي ».او په بل اٌت کې فرماًٌ «:إِنَ ٱ ۡل ُم َٰنفِقٌِن فًِ ٱل َد ۡركِ ٱ ۡۡل ۡسف ِل
ٌرا * إِ َّل ٱلَذٌِن تا ُبو ْا وأ ۡ
ّلل
صل ُحو ْا وٱ ۡعتص ُمو ْا ِبٱ َ ِ
جد ل ُهمۡ نصِ ً
ار ولن ت ِ
مِن ٱل َن ِ
ا
َٰ
ۡ
ۡ
َ
َ
ّلل فأ ُ ْولئِك مع ٱل ُم ۡؤ ِمنٌِن وس ۡوف ٌُ ۡؤ ِ
ت ٱّلل ُ ٱل ُم ۡؤ ِمنٌِن أ ۡج ًرا
صو ْا دٌِن ُهمۡ ِ ِ
وأ ۡخل ُ
عظِ ٌٗما» ژباړه «:باور ولرئ چً منافقان به د دوږخ تر ټولو الندٌنۍ
طبقې ته الړ شً او ته به هٌڅوك د هغوى مرستندوى ونه مومې *.البته له
هغو څخه چً كوم كسان توبه وباسً او خپل کړه وړه سم کړي او د هللا د

هداٌت لمن ونٌسً او خپل دٌن د هللا لپاره خالص وګرځوي ،داسً خلك له
مؤمنانو سره دي او هللا به مؤمنانو ته هرو مرو لوى ثواب ور په برخه
کړي».
د هٌواد او خاوري ساتنً لپاره باٌد ساتونکً سترګً د هغه د مخلص او
با وفا بچٌانو تل خالصی وي ،او د هٌواد ټول نٌک بچٌان باٌد د
خائنانومزدورانو او د دښمن د جاسوسانو او ټولو مجرمٌنو د رٌښو د
لمنځه وړلو لپاره باٌد سره په اتفاق او انحاد کې ووسً ،او هغوي د ټولو
په مخ کې رسوا او نورو ته د عبرت وسٌله وګرځوي ،ترڅو دٌن ،هٌواد،
عزت او ابرو ،ځان او د هٌواد او د بچٌانو اٌنده مو د هغوی شر څخه
وساتلی ش ،ترڅو هللا تعالی راضً او خوشحاله شً ،او مونږد هغه
هٌوادونود سرنوشت څخه وساتً چې د خائنٌنو او مزدورانو او پردٌو په
وړاندی د کمزوري او سستً کار اخٌستی دی.
ٌا هللا! زړونه مو د نفاق ،سترګً مو د خٌانت ،ژبً مو د درواغ وٌلو پاک
کړي ،او د مصر او د هغً خلک پخپل پناه کې وساتً.

