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 منافقت او خٌانت زٌانونه د و بانديادوناو هٌو وپه ټولن
 مخلوقاتو ولوټ د چً ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ

فِقُون  ٱ »:لًٌفرما ېک کتاب پخپل هغه ید یپالونک تُ ٱو   ۡلُمن َٰ
ِفق َٰ ۡعُضُهم ۡلُمن َٰ  ب 

ن   ۡعض    مِّ ۡأُمُرون   ب  رِ ٱبِ  ٌ  ۡون   ۡلُمنك  ۡنه   ٌ ۡعُروفِ ٱ نِ ع   و  ۡقبُِضون   ۡلم   ٌ ُهۡم   و   ٌ ِد ٌۡ ُسواْ  أ   ن 
ُهۡم   ّلَل  ٱ  ٌ ِس فِقٌِن  ٱ إِنَ  ف ن  ِسقُونٱ ُهمُ  ۡلُمن َٰ

 منافقانً او نارٌنه منافقان »ژباړه:«ۡلف َٰ
 منع خهڅ ۍكېن له او كوي امر ۍبد په. دي ٌرڅ په بل د ٌو ولًټ ً،ښځ

 نو ،ړک رېه هللا دوى. تًاس يړک ًټمو خهڅ خٌر له السونه خپل او كوي؛
 او ،«.دي فاسقان همدوى منافقان دا ولډ ٌقٌنً په. لړک هٌر یدو هم هللا
 کٌشر ٌڅه چً ید هللا وٌ رګم عبادت د قٌال نشته چً ورکوم واهًګ زه
 هٌعل هللا یصل محمد نبً او سردار ږزمون ېچ ورکوم واهًګ زه او ،ینلر

د حدٌث شرٌف کې فرماًٌ: هپ ،ید رسول او بنده جالله جل هللا د وسلم
منافق نښً دری دي: هرکله چې خبری کوي درواغ واًٌ، کله چې وعده 

خالفً کوي، او کله چې ورته امانت وسپارل شً خٌانت وکړي وعده 
 روګمل په او آل په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم درود، کوي.

 هغه د سره ۍکٌن په پوري ًځور تر امتٌق د ېچ باندي چا هغه په او
 .کوي تابعداري

 
 :بعد و                            

 او ګړېو ېچ ده وبا وژونکً او ناروغً هړناو رهډٌ منافقت شکه له یب
 ده ناروغً خطرناکه هغه هړز د دا کوي، مخامخ سره هالکت د ملتونه

 هغه دا وي،ړن ًٌ ارکان او ونهټبنس او يړو هځمن له قتٌحق مانٌا د ېچ
 او اٌسالمت تٌامن ولنًټ د ېچ ید آفت فطرتً او زٌولنټ ناکخطر

 خطر ددي خهڅ شرک او کفر د کبله همدي له ي،ړو هځمن له برقراري
 داخل ېک بدن په امت د که ېچ ده ناروغً وهٌ داسً دا ېچ کهځ ید رډٌ

 .خپروي اتفاقً بً ًٌ ېک ځمن په او اوجوي وکًډه هغً د نو شً
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 شتون د وادونوٌه د ېک دوږاو په خٌتار د ېسسوجا او انتٌخ د هګهمدارن
 دا واهًګ هٌلو ددي او وه، وسله خطرناکه ولوټ تر لپاره نًړو هځمن له د

 خپل د ېک تٌواقع په یتلل هځمن له او شوي ړجاٌو ېچ وادونهٌه هغه ده
 خائنانو د ېک الره پدي ېچ کهځ تللً، هځمن له کبله له خلکو دننه کور

 ېچ ونًګنن هغه شهٌهم کهځ وو، رډٌ رول او الس وٌپرد د او جاسوسانو
 ونوګنن وٌبهرن د يٌږک مخامخ ورسره کبله له خلکو داخلً د وادونهٌه
 .وي خطرناک رډٌ خهڅ

 ید ولهډ دوه په منافقت ېچ وړک پوه انځ پدي ږمون ېچ ده مناسبه دلته
 ید خطرناک رډٌ دا ېچ ید منافقت یلو ًٌ ولډ ړیلوم ،یوکړو او یلو
 بولً پابند ته اسالم انځ کارهښ په ًٌ خاوند ېچ ید منافقت دويٌعق دا او
بلکً ،وي ېک اور په شهٌهم به منافق ولډ دا وي کافر هغه ېک قتٌحق په

 ېچ ید منافقت یوکړو اٌب ولډ دوهم او زخ په آخرٌنً طبقه کې ويد دو
 منافقت د او يٌږک ٌرهڅبر ېک سلوک په ېچ ید منافقت عملً یتر مقصد

 یکوونک ًګڼٌښ انځ کارښ په ېچ وکڅ وٌ لکه يٌږک تهځرامن ًکپ ًښن
 ړبشپ په خهڅ نٌد د ًٌ خاوند منافقت ولډ دا وي نه داسً تٌواقع او بولً

 ًٌ خاوند رتهٌچ که هواروي الره ته منافقت یلو دا خو کوي بهر نه ولډ
 .يړونک توبه
 د نوٌافقنم د ېک ثوٌاحاد وسلم هٌعل هللا یصل مٌکر نبً د او مٌکر قرآن
 هغه ،ېد يړک خبري ته ږمون هکله په سوٌدس او اخالقو اوصافو د یهغو

 شوي، بدل ندي دا سره دوٌبدل په یاځ د او ېزمان د وروګ ږمون ېچ هڅ
 :دي ولډ الندي په يٌږک ژندلٌپ پري نٌمنافق ېچ ښېن لوًٌ

 وخت په ګړېج د او انت،ٌخ ېک امانت ورزي، خالف وعدي د دروغ،
 هٌعل هللا یصل مٌکر نبً ېچ دي صفتونه بد هغه دا: کول لًځکنښ ېک

 لورڅ: فرماًٌ ېچ لکه ېد ړېک انٌب هکله په نوٌمنافق د ته ږمون وسلم
 چا وٌ په که او ي،ٌږک لګڼ منافق خالص هغه ېو ېک چا په ېچ کارونه

 دي ېپک خصلت منافقت د نو وي موجود خصلت وٌ خهڅ أوروڅ ېلد ېک



  

 وعده په دروغ، ېک خبرو په انت،ٌخ ېک امانت په دي،ٌږپر ېچ هغه تر
 خصلتونه دا ېچ ېک چا په کول، لًځکنښ ېک هګړج په ورزي، خالف ېک

 هغه دا ،ٌږېک لګڼ منافق نو شً داٌپ پکً خصلت وٌ هم اٌ او ېش جمع را
 .ړېو هځمن له ًګټ امت د ېچ دي صفتونه

 دا تهچا بل خو واًٌ درواغ وروګ منافق ږمون ېچ وي داسً وخت رډٌ
ِمن  ):فرماًٌ یتعال هللا ،ید ینٌتٌښر ېک هړو او هړک په ېچ ورکوي فکر  و 

ن لَناسِ ٱ ةِ ٱ فًِ ۥق ۡولُهُ  ٌُۡعِجُبك   م  وَٰ  ٌ اٱ ۡلح   ٌ ۡن ٌُۡشِهدُ  لدُّ ل ىَٰ  ّلَل  ٱ و  ا ع  ُهو   ۦق ۡلبِهِ  فًِ م   و 
امِ ٱ أ ل دُّ   د خبري هغه د چً دي داسً وكڅ کً انسانانو په »ژباړه:(ۡلِخص 
 په ۍنٌت كېن خپلً پر هغه او كاريښ ښې ٌريډ ته تا ًښک ژوند په دنٌا
 منښد سخت رډې حق د هغه کً حقٌقت په خو نٌسً، شاهد هللا وار وار
 انتٌخ د ېک امانت په او دوکه منافقت ېک مٌکر قرآن په ېچ کله ،«.وي

 یتعال هللا ېچ لکه يٌږک هم ذکر لوٌو درواغ د ًٌ ګنڅتر نو يٌږک انٌب
ِدُعون  ): ًٌمافر ُنواْ  لَِذٌن  ٱو   ّلَل  ٱ ٌُخ َٰ ام  ا ء  م  ُعون   و  ۡخد  ُهمۡ  إَِّلا  ٌ  ا أ نفُس  م   و 

ۡشُعُرون   ض   قُلُوبِِهم فًِ* ٌ  ُهمُ  َمر  اد  ٗضا   ّلَلُ ٱ ف ز  ر  ل ُهمۡ  م  اب   و  ذ  ا أ لٌُِم   ع  اُنواْ  ِبم   ك 
ۡكِذُبون    اصل په خو ،کوي ًټګ سره مؤمنانو او هللا له یهغو »ژباړه:(ٌ 

 د* نشته شعور ېدد سره هغو له او غولوي انونهځ خپل خپله په ًښک
 او. هړك زٌاته پسً ال هغه هللا ېچ ده، ناروغً ٌوه ًښک ونوړز په یهغو
 دردوونكى پاره له هغو د كً بدله په هغه د واًٌ، هغوى چً درواغ كوم

 هکله په درواغو د وسلم هٌعل هللا یصل مٌکر نبً او ،«.دى عذاب
 د : فرماًٌ ېچ لکه ړېک انٌب ًٌ زيٌاغ هغً د او ید ړیورک یخبردار
 د ناهونهګ او ًځرګ سبب ناهونوګ د ېچځکه  ئړوک هډډ خهڅ لوٌو درواغ
 درواغو د ېچ ٌیوا درواغ انسان هغه تل او المل، دوٌداخل د اورته دوزخ

 .يږٌک کلٌل کذاب یاندړو په یتعال هللا د ېچ یترد کوي فکر هکله په
 یدونکٌارډ مسلمان اٌآ: وشوه تنهښپو خهڅ وسلم هٌعل هللا یصل مٌکر نبً د

 لٌوو هو،: لٌوفرما وي؟ لٌبخ مسلمان اٌآ: شو لٌوو هو،: لٌوفرما وي؟
 عنه هللا رضً قٌصد ابوبکر ،نه: لٌوفرما وي؟ درواغجن مسلمان اٌآ شو



  

: فرماًٌ ېچ لکه ،ی دیړک وصف سره کولو انتٌخ په لٌو درواغ
 .ید انتٌخ کذب او امانت نولًٌتښٌر

 پري کًړٌا محبت او ینٌم د مزدوري او انتٌخ په وو پردٌ  د دارنګههم
 تهځرامن بدبختً او اختالفات ېچ ًځرګ المل کرکً هغه د او ،ٌږیک

 وسلم هٌعل هللا یصل غمبرٌپ ي،ٌږفاسد يړورک يړراک او معامالت کوي،
 د نٌخا د ځور په آخرت د لکو انتٌخ ېک امانت په ېچ دي يړک انٌب

 د یتعال هللا ېچ کله :فرماًٌ ېچ لکه ً،ځرګ المل مانًښٌپ او رسواًٌ
 لپآره انتکارٌخ هر  د نو ړيک جمع را سره نٌآخر او نٌاول ځور په امتٌق
 ،ید رغٌب انتٌخ د فالن بن فالن د دا يٌږک لٌو نو ي،ٌږک پورته رغٌب وٌ

 وي، منښد انتکارٌخ د ځور په تماٌق د وسلم هٌعل هللا یصل مٌکر نبً او
 ېچ چا هغه د  م،ٌ منښد لوډ یدر د ځور په امتٌق د زه: فرماًٌ ېچ لکه

 چاته نوم په زما ېچاچ: کوم خصومت سره هغه د وي تموخص ماسره
 وٌ ېچ وکڅ هغه وي، ړیک انتٌخپکً  ًٌ اٌب او يو يړورکڅه  ًٌ

 ړۍس هغه او وي، لًړخو ًٌ هٌب هغه د او ًٌ يړک څخر ًٌ انسان آزاده
 .نه وي ورکړي پوره ًٌ سًٌپ مزدورکار د ېچ
 کمه رهډٌپه  ولڅخر ًهغ د او انتٌخ سره وادٌه د انتٌخ لوي ولوټتر او
 خپل روانٌپ هغو اود لًډ تندروي نن ېچ هګرنڅ لکه ،ید یباند هٌب
 .ويڅخر باندي متٌق زهٌناچ رډٌ په وادونهٌه
د : ړیورک یخبردار نه وغه د اسالم ېچ صفات بد هغه نور نًځٌ او

 د او ، مرکز وٌبد ولوټ د کار دا کهځ ،جګړي په وخت کً ښکنځلً کوي
 الره والً لري د خهڅ عدالت او قتٌحق د او نه،ٌسرچ کارونو بدو ولوټ

ِمن  :» واًٌ، هللا تعالی فرماٌی حقته  باطل او باطل حق کهځ ده،  لَناسِ ٱ و 
ن ةِ ٌ  ۡلح  ٱ فًِ ۥق ۡولُهُ  ك  ِجبُ ٌُعۡ  م  اٱ وَٰ  ٌ ۡن ٌُۡشِهدُ  لدُّ ل ىَٰ  ّلَل  ٱ و  ا ع  ُهو   ۦق ۡلبِهِ  فًِ م   أ ل دُّ  و 
امِ ٱ  په دنٌا د خبري هغه د چً دي داسً وكڅ کً انسانانو په» «ۡلِخص 

 وار وار په ۍنٌت كېن خپلً پر هغه او كاريښ ښې ٌريډ ته تا ًښک ژوند
 او ،«وي منښد سخت رډې حق د هغه کً قتحقٌ په خو نٌسً، شاهد هللا



  

 هللا یصل مٌکر نبً ېچ ید تٌروا خهڅ اعنه هللا رضً شهٌعا دحضرت
 په ېچ ید وکڅ هغه نزد په هللا د شخص نٌمنفورتر: لٌوفرما وسلم هٌعل
 .وي سرسخت ولوټتر ېک منًښد

 ېک وخت پدغه بلکً دي، دلٌاوس مخهه دو وصف ینژد منافقو د نو
 ونهمخ رډٌ نه زرو د ېچ دي، شوي رٌت خهڅ حد هر د هغوي ېچ وروګ

 هٌعل هللا یصل مٌکر نبً دي، مخلوقات رهٌشر رډٌ یتعال هللا د هغوي لري،
 لًډ ويٌ دي، خلک مخًه دو خلک بد ولوټتر ېچ وريګ: فرماًٌ وسلم

 .مخ بل په ته بلً او ًځرا مخٌو   په ته
 :خهڅ وښن د نفاق د نور نًځٌ او
 لکه: کوو تهځرامن حالاص ېچ سره دعوا ديپ کول فساد سر په ًمکځ د

ا:» فرماًٌ یتعال هللا ېچ إِذ  اْ  ۡۡل ۡرِض ٱ فًِ ُتۡفِسُدواْ  ّل   ل ُهمۡ  قٌِل   و  ا ق الُوا ۡحنُ  إَِنم   ن 

ا * ُمۡصلُِحون   ِكن ۡلُمۡفِسُدون  ٱ ُهمُ  إَِنُهمۡ  أ ّل  ل َٰ ۡشُعُرون   َّل  و   چً كله :»هړژبا «ٌ 

 همدا هغوى نو -!" مكوئ فساد ًښك مكهځ په: "شول ووٌل ته یهغو

 كً حقٌقت په! ولرئ پام* ٌوو وستونكً را اصالحات خو ږمو: "ووٌل

 په یمکځ د فساد ،«.نشته ورسره شعور خو دي، كوونكً فساد همدوى

 په مسلمان واقعً وٌ د اچول، فتنه:دادي ًٌ نًځٌ لري ولونهډ یرډٌ سر

 ًانحراف او فکرونو هړناو ځترمن خلکو د او راوستل، یسست ېک نفس

ُجواْ  ل ۡو :» فرماًٌ یتعال هللا سره، مفهومونو غلطو په خپرول سوچونو ر   خ 

اُدوُكمۡ  َما فٌُِكم اّٗل  إَِّل  ز  ب  ُعواْ  خ  ۡل  ۡوض  ل ُكمۡ  و  ُكمُ  ِخل َٰ ۡبُغون  ة  ٱ ٌ  فٌُِكمۡ  ۡلفِۡتن  ُعون   و  َمَٰ  س 

لٌُِم   ّلَلُ ٱو   ل ُهۡم   لِِمٌن  ٱبِ  ع 
َٰ
 نو واى، وتلً هسر ستاسً هغوى كه :»هړژبا « لَظ

. يړک زٌات یوا نه هڅ نور پرته خهڅ تخرٌب له ٌې به ًښک تاسً په

. واى يړک يډتر يډمن لپاره اچولو ېفتن د ًښک ځمن په ستاسً به هغوى

 خلك داسً رډې ًښپک پوري اوسه تر چً دى دا حالت لًډ د ستاسً او



  

 هښ ظالمان دا هللا. ياور( لپاره ضرر د ستاسى) خبري هغو د چً شته

ق الُواْ :»فرماًٌ ېک تٌا بل په او« .ژنًېپ نفُِرواْ  ّل   و  رِّ  ٱ فًِ ت  ارُ  قُلۡ  ۡلح  َنم   ن  ه   ج 

دُّ  ا   أ ش  ّرٗ اُنواْ  لَۡو  ح  ۡفق ُهون   ك   له اور خږدو د: چً وواٌه ته دوى :»هړژبا «ٌ 

 ېک تٌا بل په او ،«.دالىېپوه ېد په یدو كاشكً -. دى رمګ زٌات نهېد

ۡعل مُ  ق دۡ :» فرماًٌ قٌِن  ٱ ّلَلُ ٱ ٌ  وِّ نِِهمۡ  ۡلق ااِئلٌِن  ٱو   ِمنُكمۡ  ۡلُمع  لُمَ  ِِلِۡخو َٰ ا   ه  ن  ٌۡ ّل   إِل  ۡأُتون   و   ٌ 

ۡأس  ٱ  د) چً ژنًېپ هښ كسان هغه خهڅ ستاسً هللا :»هړژبا «ق لًٌِل  إَِّل  ۡلب 

: ًٌوا ته وڼورو خپلو او دي، اچوونكً ونهډخن( ًښک كار په ګجن

 تش صرف نو هم اخلً برخه ًښک ګجن په كه او"  ته اخو ږزمو راشئ"

 خلکو د: پرسر مکًځ د خهڅ ولونوډ د فساد د نور نًځٌ او ،«نامه؛ په

 یتعال هللا دي، ولټٌټ مقام هغو د او ورکول نه سره ولډ پوره په حق

ّل  :» فرماًٌ ُسواْ  و  ۡبخ  ُهمۡ  لَناس  ٱ ت  ااء   ٌ ّل   أ ۡش ۡواْ  و  ۡعث   «ۡفِسِدٌن  مُ  ۡۡل ۡرِض ٱ فًِ ت 

 مه فساد ًښک مکهځ په. وركوئ مه كم شٌان هغو د ته خلكو او: »هړژبا

 ناهٌګب د ،یوران او ړیجاٌو: ًٌ خهڅ شکلونو د نور نًځٌ او«خپروئ؛

 پامه د ًګټ خلکو د او خپرول، وحشت د ېک ځمن په ولنوټ د وژل، خلکو

 ل،ستٌاخ رشوت یهمداس دي، سولر سرته نه تونوٌمسئول د او اچول

 .دي لړخو ناحقه په مال خلکو اود واسطً

 په هګتو ګړیانځ په اکاريٌر او سستً ېک رسولو سرته په عبادت د

 إِنَ :» فرماًٌ یتعال هللا ،ید عمل هښ او غوره ولوټ تر ېچ ېک ځلمون

فِقٌِن  ٱ ِدُعون   ۡلُمن َٰ ُهو   ّلَل  ٱ ٌُخ َٰ ِدُعُهمۡ  و  ا خ َٰ إِذ  اْ ق ا و  ةِ ٱ إِل ى ُموا ال ىَٰ  ق اُمواْ  لَصل وَٰ  ُكس 

ااُءون   ّل   لَناس  ٱ ٌُر  ۡذُكُرون   و   د سره هللا له منافقان دا :»هړژبا «ق لٌِٗل  إَِّل  ّلَل  ٱ ٌ 

 ولًځغور ًښک دنهېغول په هغوى هللا کً حقٌقت په كوي؛ كار غولونً

 وونًښ انځ د ته خلكو وازيٌ نو يڅٌږپا ته هځلمان دوى چً كله. دي



  

 ېک تٌا بل په او ،«.ٌادوي ږل رډې خداى او يڅٌږپا ژواندي ړم لپاره

ا:» فرماًٌ م  ُهمۡ  و  ع  ن  ل   أ ن م  ُتُهمۡ  ِمۡنُهمۡ  ُتۡقب 
ق َٰ ف  ف ُرواْ  أ َنُهمۡ  إَِّلا  ن  ُسولِهِ  ّلَلِ ٱبِ  ك  بِر   ۦو 

ّل   ۡأُتون   و  ة  ٱ ٌ  ُهمۡ  إَِّل  لَصل وَٰ ال ىَٰ  و  ّل   ُكس  ُهمۡ  َّل إِ  ٌُنفِقُون   و  ِرُهون   و   د :»هړباژ «ك َٰ

 دى، نه هڅ بل پرته ېد له دلٌل دوېقبل نه د مالونو شوٌو لړورک د هغو

 ًځرا چً ته هځلمان. شوٌدي كافران غمبرېپ پر هغه د او هللا په هغوى چً

 بد په نو كوي، تګښل چً ًښک الر په خداى د او. ًځرا هړز نا هړز نو

 پر ځلمون وٌ څٌه: یفرماٌ وسلم هٌعل هللا یصل مٌکر نبً ،«.كوي ٌې هړز

 ثواب په هغه د رګا ،ځلمون تنڅښما او سهار د رګم ندي رانګ نوٌمنافق

 .واي هم ناتوان که کولو اداء ٌی به حتما نو دلٌپوه

 وسلم هٌعل هللا یصل مٌکر نبً :فرماٌی عنه هللا رضً عبدهللا بن جابر او

 ي،ړوک زٌپره خهڅ شرک ټپ د کوخل اي: لٌفرما یو او یراغ ته رونٌب

 ځلمون په ړۍس وٌ: لٌوفرما ه؟څ عنًٌ شرک ټپ! رسوله هللا د یا: لٌوو

 وري،ګ ورته خلک ېچ نتويٌز قوٌطر هښ په رډٌ ځلمون خپل او ٌږیودر

 .ید شرک ټپ دا

 ولکم یل ستغفرهللاا و ذا ه یقول اقول
********* 

 ومخلوقات ولوټ د چً ید لپاره جالله جل هللا هغه د صفت او ثنا ولټ
 په او آل په هغه د او هغه په وي دي برکت او سالم درود ،ید یپالونک

 د سره ۍکٌن په پوري ًځور تر امتٌق د ېچ باندي چا هغه په او روګمل
 .کوي تابعداري هغه
 :ورونو مسلمانانو درنو روډٌ



  

د ځاي کٌدل او ٌو ځٌنو نښو څخه: د دښمن سره اړٌکه لرل د د نفاق  ٌقٌنا
ځای ته  خٌانت، د ٌو ځای نه بل، ی جاسوسپه دی، ضرر دٌن او وطن پر 

هٌواد د رازونو افشاء کول دښمن ته، نو مات او خبری وړل، او د معلو
انو په ضرر د خپلو نډٌو او، اهل، ګاومنافق هغه مزدور دی چې د هٌواد

ى :»رسته کوي، هللا تعالی فرماًٌښمن سره مد  قُلُوبِِهم فًِ ن  لَِذٌٱ ف ت ر 
ض   ِرُعو َمر  قُولُون   فٌِِهمۡ  ن  ٌُس َٰ ا  ٌ  ىَٰ ۡخش  ا أ ن ن  ن    ُتِصٌب 

ة   اائِر  ى د  س  ً   أ ن ّلَلُ ٱ ف ع  ۡأتِ  ٌ 
ۡمر   أ ۡو  ۡلف ۡتحِ ٱبِ 

ۡن  أ  ٌُۡصبُِحواْ  ۦِعنِدهِ  مِّ ل ىَٰ  ف  اا  ع  واْ  م  رُّ ًا  أ س  ِدِمٌن   أ نفُِسِهمۡ  فِ « ن َٰ
 په هغوى ده، ناروغً نفاق د چً ًښک ونوړز په چا د ،ېورګ ته »ژباړه:

 په چً وٌږرېو ږمو: "واًٌ. يړاو را يړاو وړتر وډمن په ًښک هماغوى
 درپه برى څغو ته تاسً هللا كله چً ده نه ريٌل خو -." نشو اخته غم كوم

 دا نو ي،ړک ندهګرڅ خبره بله كومه خهڅ لوري خپل له ٌا ي؛ړک برخه
او «وي مانهښېپ ويټپ ٌې ًښک ونوړز هپ چً منافقت دغه خپل په به خلك
إِنَ  »داسی فرماًٌ:هم ن ِمنُكمۡ  و  ئ نَ  ل م  طِّ ٌُب  ۡتُكم ف إِۡن  لَ ب  ة   أ ص َٰ ِصٌب  م   ق دۡ  ق ال   مُّ  أ ۡنع 
ًَ  ّلَلُ ٱ ل  ُهمۡ  أ ُكن ل مۡ  إِذۡ  ع  ِهٌٗدا َمع  ل ئِۡن  ش  ُكمۡ  و  ب  ن   ف ۡضل   أ ص َٰ قُول نَ  ّلَلِ ٱ مِّ  ٌ أ ن ل   لَمۡ  ك 

ُكن   ُكمۡ  ت  ن  ٌۡ هُ  ب  ن  ٌۡ ب  دَ  ۥو  و  نًِ ة  م  ت  ٌۡ ل  ُهمۡ  ُكنتُ  ٌ َٰ ع  ِظٌٗما ف ۡوًزا ف أ فُوز   م   هو، »ژباړه:« ع 
 چً كله كوي؛ هښوګ انځ خهڅ ګړېج له چً وي داسً خهڅ ستاسو نًځ
 لوٌه ما پر هللا: »واًٌ( کس منافق دا) نو راشً، مصٌبت كوم تاسً پر

 هل هللا د كه او* .وم نه حاضر سره خلكو ېد له زه چً هړوک مهربانً
 ٌې شان داسً په او واًٌ( کس منافق) نو وي؛ نهېلور تاسً پر لوري
 كومه سره له خو ۍدوست د  ځمن تر هغه د او ستاسً واکًګ چً واًٌ

 به برٌالٌتوب پوره نو واى؛ سره هغو له هم زه كاشكً چً وه، نه کهړٌا
ګړو ته ضرر وهٌواد او کله چې نو منافق ، «.یوا ړیک السه تر مً

ٌا د هغو په منځ کې فتنه واچوي، او ٌا د هغو په منځ کې کوم ورسوي او 
او ٌا هغوي ماتی وخوري، هغه خوشحالٌږي، هللا تعالی  مرض خپور شً

ۡسُكمۡ  إِن»فرماًٌ: ۡمس  ة   ت  ن  س  ُسۡؤُهمۡ  ح  إِن ت  ة   ُتِصۡبُكمۡ  و  ئ  ٌِّ ُحواْ  س  ۡفر  ا   ٌ  إِن بِه   و 
ۡصبِ  َتقُواْ  ُرواْ ت  ت  ُكمۡ  ّل   و  ُضرُّ ُدهُ  ٌ  ٌۡ ٌۡ  مۡ ك  ا ّلَل  ٱ إِنَ  ا    ً ش  لُون   ِبم  ۡعم   ژباړه:« ُمِحٌط   ٌ 



  

 هڅ تاسً پر كه او ي؛ٌږک خپه هغوى نو ي،ٌږرس هښېګڼ هڅ ته تاسً كه»
 دسٌسه ٌڅه هغوى د خو. يٌږخوشحال ېپر یدو نو ً،ځرا مصٌبت
 صبر له تاسً چً شرط ېد هپ نشً، یداېک اغٌزمنه خالف پر ستاسً

 هر چً دوى. ئړوک عمل سره دوېرېو د خهڅ هللا له او ئواخل كار خهڅ
 «.دي ًښک لايرېچاپ په علم د هللا د كوي هڅ

عده غه صفتونو لکه خٌانت، درواغ، غدر، ومګر دا نوي منافقٌنو عالوه دد
ه ٌانت کول نور ډولونو ترمنځ، په دٌن کې خخالفً، د فساد خپرول د خلک

ره ًٌ د دٌن خرڅول او د دٌن چې مشهوراضافه کړي دي، د فرٌبکاري و
څخه ناوړه ګټه پورته کول د خپلو اهدافو د رسٌدلو لپاره چې غواړي دٌن 

په بٌالبٌلو ډولونو د شکلً  نو قدرت ته د رسٌدلو وسٌله وګرځوي،د 
او ځان د  و فرٌبکاري ځانونه چمتو کوي،اي او سٌاسی دٌندار دٌنداري،

ً خپل ناوړه کردار او زګار بولً، ترڅو وکوالي شنورو څخه پرهٌ
ورکړي، ددی عالوه نوي منافقٌن خپل هٌواد  رنګ عتٌاعمالو ته د شر

 سره خٌانت کوي او هغه په ناچٌزه قٌمت باندی خرڅوي.
و ته خبرداری ورکړی او فرماٌلً ًٌ دي چې حتما ً دا ډله خلکلهللا تعا

 لعنت سره په دنٌا او آخرت کې ککړغضب او  هللا جل جالله په دبه 
ان به په سختٌو او مشقت کې واقع الن چې مسلماندوي دا پ ، او دکٌږي

ّل   »هللا تعالی فرماًٌ: وي عملً کٌږي،ړي پدک ِحٌقُ  و  ْكرُ  ٌ  ئُ  اْلم  ٌِّ  إَِّل  الَس
 پداسً. لړک شروع ٌې اچول كار په دسٌسو هړناو د او »ژباړه:« بِأ ْهلِهِ 
 يړغا له ور ته كواچوون كار خپلو ېهمد ېدسٌس هړناو چً ًښک حال

بٌِن   :»هللا تعالی فرماًٌ همدارنګه، «.يٌږک ۡبذ  ذ  ن   مُّ ٌۡ لِك   ب 
ا  ذ َٰ اءِ  إِل ىَٰ  ّل  ُؤّل  ا ا  ه َٰ ّل   و 

اِء   إِل ىَٰ  ُؤّل  ا ن ه َٰ م  ِجد   ف ل ن ّلَلُ ٱ ٌُۡضلِلِ  و  بٌِٗل  ۥل هُ  ت   او كفر د( نٌمنافق) »ژباړه: «س 
 نه دي، ته خوا ېد پوره نه دي؛ هړناز هړز او حٌران ًښک ځمن په اسالم
 نه الره كومه ته هغه ته وي، ړیک مراهګ وكڅ چً یخدا. ته خوا ها پوره

ُبون   »ه بل اٌت کې فرماًٌ:پاو « یموندال ېش ۡحس  ة   ُكلَ  ٌ  ح  ٌۡ ِهۡم   ص  ٌۡ ل   ُهمُ  ع 
ُدوُّ ٱ ۡرُهۡم  حۡ ٱف   ۡلع  ل ُهمُ  ذ  ت 

 د اواز ورورز هر یدو»ژباړه: «  ٌُۡؤف ُكون   أ َنىَٰ  ّلَلُ  ٱ ق َٰ



  

 یساتونك انځ خهڅ دوى له. دي منانښد پاخه دوى ً؛ګڼ ضد پر انځ
 ، هللا«.يٌږک ولړا ته لوري كوم دوى ووهً، دوى دي خداى اوسه؛

و څخه کولره د رسول د احکامو د دزړونه د هللا او د هغ تعالی د هغوي
او هٌڅ ٌو  ږيزړونو ته هٌڅکله هداٌت نه رسٌ ګرځولً دي، نو د هغو

لِك   »تعالی فرماًٌ:  کار نه ترسره کوي، هللاښه 
ُنواْ  بِأ َنُهمۡ  ذ َٰ ام  ف ُرواْ  ُثمَ  ء   ك 

ل ىَٰ  ف ُطبِع   ۡفق ُهون   ّل   ف ُهمۡ  قُلُوبِِهمۡ  ع   چً دي امله ېد له هڅ هر دا »ژباړه:« ٌ 
 ُمهر ونوړز پر دوى د امله ېد له شول، كافران بٌا ،ړراو اٌمان دوى

کله ګر د هغو د سزاء په ه، م«يږپوهٌ نه ٌڅه په یدو اوس شو؛ ولګول
ِمَمۡن  »:د آخرت په ورځ کې هللا تعالی فرماًٌ ۡول ُكم و  ن   ح  ابِ ٱ مِّ  ۡۡل ۡعر 

فِقُون    ِمۡن  ُمن َٰ ةِ ٱ أ ۡهلِ  و  ِدٌن  ُدواْ  ۡلم  ر  ل ى م  ف اقِ ٱ ع  ۡعل ُمُهۡم   ّل   لنِّ ۡحنُ  ت  ۡعل ُمُهۡم   ن   ن 
ُبُهم ذِّ ُنع  نِ َمرَ  س  ٌۡ ون   ُثمَ  ت  دُّ اب   إِل ىَٰ  ٌُر  ذ  ِظٌم   ع   شاوخوا ستاسً او »ژباړه:« ع 

 زٌاتره خهڅ هغو له ي،ٌږاوس( عراب صحراًٌ) چٌانډبان كوم چً ته
 هم ًښک دونكوېاوس په ېمدٌن د خپله په هګتو ېهمد په او. دي منافقان

 ږمو ،ېژنېپ نه هغوى ته. دى یدلځېرګ خوى ٌې منافقت چً شته نافقانم
  و،ړورک سزا كرته دوه ته هغو ږمو چً دى ېنژد وخت هغه .ژنوېپ ېٌ

ړی ، نو لوم«.شً بوتلل رتهېب لپاره سزا ستري ٌريډ د هغوى به بٌا
عذاب په دنٌا کً او دوهم عذاب به قبر کې دی، مګر لوي عذاب بٌا په 

ه خ پی، ځکه هللا تعالی منافقان او د هغوي په شان نور د دوزآخرت کې د
اِمعُ  ّلَل  ٱ إِنَ  »فرماًٌ: ېولوي لکه چاور کې سره راټ فِِقٌن  ٱ ج  ِفِرٌن  ٱو   ۡلُمن َٰ  ۡلك َٰ

َنم   فًِ ه  ِمًٌعا ج   اىځ ٌو ًښک خږدو په كافران او منافقان هللا »:ژباړه« ج 
فِقٌِن  ٱ إِنَ  »ت کې فرماًٌ:او په بل اٌ« .ويډراغون  ۡۡل ۡسف لِ ٱ لَدۡركِ ٱ فًِ ۡلُمن َٰ

ل ن لَنارِ ٱ ِمن   جِ  و  ِصًٌرا ل ُهمۡ  د  ت  اُبواْ  لَِذٌن  ٱ إَِّل *  ن  أ ۡصل ُحواْ  ت  ُمواْ ٱو   و   ّلَلِ ٱبِ  ۡعت ص 
أ ۡخل ُصواْ  ُهمۡ  و  ِ  ِدٌن  ئِك   ّلِلَ

ا أُْول َٰ ع   ف  ۡوف   ۡلُمۡؤِمِنٌن   ٱ م  س   أ ۡجًرا ِمنٌِن  ۡلُمۡؤ ٱ ّلَلُ ٱ ٌُۡؤتِ  و 
ِظٌٗما  ۍنٌالند لووټ تر خږدو د به منافقان چً ولرئ باور »ژباړه: «ع 

 له البته* .ېموم ونه مرستندوى هغوى د وكٌڅه به ته او شً ړال ته ېطبق
 د هللا د او يړک سم هړو هړک خپل او وباسً توبه كسان كوم چً خهڅ هغو



  

 له خلك داسً وي،ځرګو صخال لپاره هللا د دٌن خپل او ونٌسً لمن هداٌت
 برخه په ور ثواب لوى مرو هرو ته مؤمنانو به هللا او دي سره مؤمنانو

 .«يړک
خاوري ساتنً لپاره باٌد ساتونکً سترګً د هغه د مخلص او او   د هٌواد 
د هٌواد ټول نٌک بچٌان باٌد د ي، او وفا بچٌانو تل خالصی و با

د رٌښو د مٌنو وسانو او ټولو مجرنومزدورانو او د دښمن د جاسناخائ
 ووي د ټولووسً، او هغباٌد سره په اتفاق او انحاد کې لو لپاره ه وړلمنځ

څو دٌن، هٌواد، تر سوا او نورو ته د عبرت وسٌله وګرځوي،په مخ کې ر
ر څخه ش وی، ځان او د هٌواد او د بچٌانو اٌنده مو د هغعزت او ابرو

غه مونږد هاو  ضً او خوشحاله شً،را رڅو هللا تعالی، تاتلی شوس
ردٌو په و او پنٌنو او مزدورانئنوشت څخه وساتً چې د خاهٌوادونود سر

 اندی د کمزوري او سستً کار اخٌستی دی.وړ
درواغ وٌلو پاک و د ژبً مٌا هللا! زړونه مو د نفاق، سترګً مو د خٌانت، 

 ل پناه کې وساتً.خلک پخپ ً، او د مصر او د هغکړي


