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 قرآني مرغلري

ۚ إِنَِّ� لَُ�م ّمِۡنُه نَِذيٞر َو�َِش�ٞ ﴿ َ ْ إِ�َّ ٱ�َّ �َّ َ�ۡعُبُدٓوا
َ
ِن ٱۡسَتۡغفُِرواْ  ٢�

َ
َوأ

َسّ�ٗ َوُ�ۡؤتِ  َجٖل مُّ
َ
َ�ًٰعا َحَسًنا إَِ�ٰٓ أ ْ إَِ�ۡهِ ُ�َمّتِۡعُ�م مَّ ُ�َّ ذِي  َر�َُّ�ۡم ُ�مَّ تُوُ�وٓا

َخاُف َعلَۡيُ�ۡم َعَذاَب يَۡوٖ� َكبٍِ� 
َ
ٓ أ ۥۖ �ن تََولَّۡواْ فَإِّ�ِ -٢[هود:  ﴾٣فَۡضٖل فَۡضلَُه

٣[ . 
 ته الرښوونه کوي چي خلکو ته ووايي: ج قرآن کريم پيغمبر

له ال�ه پرته د بل چا عبادت مه کوئ، زه د هغه لخوا تاسي ته «
او له خپل پروردګار څخه د ګنهونو خبروونکى او زېرى درکوونکى يم. 

بخښنه وغواړئ او توبه ورته وکاږئ. نو هغه به تر يوې ټاکلي مودې (د 
مرګ تر ګړيه له ژوند څخه) د ښه خوند اخيستلو موکه درکړي او هر هغه 
چا ته به چي ډېر ښه عملونه يې کړي وي زيات اجر ورکړي. او که تاسي 

ې لويي ورځي له عذابه اندېښمن مخ واړوئ نو زه پر تاسي باندي د يو
 .»يم





 

 

 Ïمخه څهتر هر 

نعوذ باهللا من و نستغفره ونتوب اليهو نستهديهو نشكرهو إن احلمد هللا نحمده

من يضلل فال هادي و من سيئات أعاملنا من هيده اهللا فال مضل لهو رشور أنفسنا

 .رسولهو أشهد أن حممدا عبدهو اهللاشهد أن ال إله إال و له

الهي زما ټينګه او نصوحه توبه ده. ما تاتـه رجـوع کـړې ده. زه هـر 
څه له تا څخه غواړم، په دې لړ کي زه له تا څخـه زمـا د کـړو ګنهونـو 
بخښنه هم غواړم. زه بې له تا پر بل هيچا تکيه نه کوم. يوازي ستا په 

ه. پر تامي ځان سپارلى دى. پـر هيله او اميد يم. تاته مي غاړه ايښې د
تامي توکل دى. ستا رضا مي هدف دى. لکه چي هر څـه دي راکـړي 
دي، همدغسي هر څه لتا څخه غواړم. تـا تـه شـکرونه کـاږم، يـوازي 
ستا عبادت کوم، له تا څخه مرسته غواړم او تا ته مي پناه دروړې ده. 

 نو الهي ته مي مل او ملګرى سه!!
وبه قبوله کړه. د ګهونو له قيده مـي وژغـوره. الهي ما وبخښه. زما ت

د نفس او شيطان او هوا او هوس له شره مي په امان کړه. زمـا ظلـوم 
او جهول انسان او زما د مات او ګوډ قلم تر تېروتنو او ښويېدنو راتېر 
سه. علم او عمل مي ستا لپـاره کـړه. ريـا او شـهرت غوښـتنه مـي تـر 

دار مي په نصيب کړه. ستا د دوستانو سترګو بده وايسوه. الهي ستا دي
په ډله کي مي داخل کړه. الهي ستا په قضا مي رضا کړه. په بخولـو او 
کړاوونو کي صبر را کړه. ستا چي پر ما پېرزو وي، په هغـو مـي قـانع 
کړه. حالله روزي راکړه، لـه حرامـو مـي وسـاته او پـر ګنـاه او تعـدى 
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ستا د الري د الرويـانو او وس مه راکوه. الهي د همت د خاوندانو او 
نېکانو ژوند او د حق د خاوندانو برخليـک او د شـهيدانو مړينـه را پـه 

 برخه کړه... آمين يا ارحم الراحمين. 
 دروند لوستونکې! 

لکـه چــي څرګنـده ده غفلــت، هېــره او تلـوار او د نفــس او هــوا او 
هـــوس او خونـــدونو او شـــهوتونو، واک غوښـــتني، اســـتکبار، ځـــان 

د مادياتو د تر السه کولو، وينو تويولـو، فسـادونو او داسـي  غوښتني،
نورو ظلمونو اوجنايتونو غرايز او صفات د انسانان په خټه او طبيعت 
کي اخښل سوي دي. ځکه نو انسان زياتره له آخرت څخه غافلـه وي 
او دنيوي خوندونو او د خپلو همنوعانو پر حقونو تېري تـه لېـوال وي 

ر ځاى چي په هغه دنيـا کـي ورکـول کيـږي، د دې او د هغو نعمتونو پ
دنيا نعمتونو ته ترجيح ورکوي او دا شيان ښکلي او ښه ورته ايسي. له 

 دې امله دى چي لوى څښتن فرمايي:
َهَ�ِٰت ِمَن ٱلنَِّسآءِ َوٱۡ�َنَِ� َوٱلَۡقَ�ِٰط�ِ ٱلُۡمَقنَطَرةِ مَِن ﴿ ُزّ�َِن لِلنَّاِس ُحبُّ ٱلشَّ

َهِب َوٱۡلفِ  ۡ�يَاۖ ٱ�َّ نَۡ�ِٰم َوٱۡ�َۡرِث� َ�ٰلَِك َمَ�ُٰع ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ
َ
ةِ َوٱۡ�َۡيِل ٱلُۡمَسوََّمةِ َوٱۡ� ضَّ

ُ ِعنَدهُۥ ُحۡسُن ٱلَۡ�   .]١٤[آل عمران:  ﴾١٤اِب  َٔ َوٱ�َّ
خلکو ته د هغو شيانو (مادياتو) مينه ښه ايسول سوې ده چي د «ژباړه: 

که ښځي، زامن، د ډېرو سرو او هغو د نفساني غوښتنو سره سم وي، ل
سپينو زرو زېرمي (د ډول ډول شتو ذخيرې)، ټکيالي (په نخښه سوي، 
ممتاز او ښکلي) اسونه او نور څاروي او د ونو او کرني مځکي. دا هر څه 
د (دې) دنيا د ژوند سامان (او فاني ښکال) باله سي. (خو، د حق د الري 

(يعني د جنت ډېر ښه ژوند) يوازي د الرويانو) د تل تر تله انجام ښايست 
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د ال�ه سره دى. (او هغه پوهيږي چي په آخرت کي نېکچارو ته څه 
 . »ورکړي)

له سترو حکمتونو څخه يو حکمت دى چي انسان چي  أدا د ال�ه
د لوى څښتن په عبادت مامور سـوى او مکلـف سـوى دى وازمـايي، 
څو مطيع او سر کښه له سرغړوونکي او نافرمانه څخه بېل او څرګنـد 
سي، او هغه کسان معلوم کړي چي د خپل نفس او هـوا د خوښـي پـر 

تن خوښـيږي او چارو باندي هغه چاري وړاندي کړي چي د لوى څښ
په تـر سـره کولـو سـره يـې د هغـه رضـا ترالسـه کيـږي. لـوى څښـتن 

 فرمايي:
ۡحَسُن َ�َمٗ�ۚ َوُهَو ٱۡلَعزِ�ُز ﴿

َ
يُُّ�ۡم أ

َ
ِي َخلََق ٱلَۡمۡوَت َوٱۡ�ََيٰوةَ ِ�َۡبلَُوُ�ۡم � ٱ�َّ

 .]٢[الملك:  ﴾٢ٱۡلَغُفوُر 
ومو ازمايي،  هغه (ال�ه) مرګ او ژوند د دې لپاره پيدا کړ، چي «ژباړه: 

چي له تاسي څخه څوک د کړني له مخي غوره (او اخالص من) دى او 
هغه د داسي بشپړځواک څښتن دى (چي هيڅ شى يې نه سي عاجزه 

 . »کوالى او هغو ګنهکارانو ته چي توبه وکاږي) ډېر بخښونکى دى
داسي به ډېر لږ پېښيږي چي انسان له ګنهونو او ناوړو چارو څخـه 

ندي ساتلى وي. که يو څوک هر څوني هلي ځلـي او ګردسره ځان خو
کوښښ هم وکړي چي له ګنهونو او ناوړو چارو څخـه ځـان وسـاتي، 
بيا به هم هماغه ضعيف او ظلوم او جهول انسان وي چي د شهوتونو 
په وړاندي بې وسه وي او بيـا بـه يـې هـم پښـې د منکراتـو او ناسـمو 

کومـو کسـانو چــي د  کـارونو تـر سـره کولـو تـه ورښـوييږي. البتـه پـر
 ځانګړى فضل سوى وي، د هغو خبره بېله ده.  أخداى

 فرمايي: ج حضرت رسول ال�ه
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ابُونَ « اِ�َ� اتلَّوَّ َطَّ
ْ
اٌء وََخْ�ُ اخل   .١»لُكُّ ابِْن آَدَم َخطَّ

ژباړه: ټول بنيادمان تېروزي، خو د تېروتونکو غوره کسان هغه دي 
چــي توبــه وکــاږي او خــداى تــه لــه ګنهونــو او معصــيتونو څخــه پــه 

 طاعتونو او عبادتونو سره رجوع وکړي. 
په دې توګه ويالى سو چي غفلت، تېروتنـي او ښـويېدني د انسـان 

 سـنت او أپه خټـه او طبيعـت کـي اخښـلي دي. خـو د لـوى څښـتن
قانون دا دى چي په خپل لطف او کرم يې د توبې کښلو چـاره بېخـي 
ډېره آسانه کړې ده او هغه څوک چي د توبې کښلو اراده وکړي، کـافر 
وي، که مشرک، مرتد وي، که منافق، ظـالم وي او کـه بـل هرڅـوک، 
مطلب هر ګنهکار چي وي د توبې دروازه يې ورته پرانيستې ده او پـر 

ــده ګــانو يــې د ــه ور خپلــو بن ــه فرمــايلې ده چــي د هغــو ګنهون ا لورون
 ج وبخښــي او ښــويېدني او نــادودي يــې ور محــو کــړي. رســول ال�ــه

 فرمايي:  
َاَء بَِقْوٍم يُْذنِبُوَن « 

َ
ُ بُِ�م َوجل َهَب ا�َّ َ ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ لَْو لَْم تُْذنِبُوا ذلَ ِ

َّ
َواذل

َ َ�يَْغِفُر لَُهمْ   . ٢»فَيَْستَْغِفُروَن ا�َّ
باړه: زما دي په هغه ذات قسم وي چي زما نفس (ځـان) يـې پـه ژ

واک کي دى چي که تاسي ګناه نه کوالى، نو لوى څښتن به تاسـي لـه 
منځه وړي واى او داسي قوم به يې رامنځ ته کړى واى چي ګناه به يې 

                                                      
) حديث. دغه ٢٤٩٩باب، (١١٤/ ٤٩ترمذي، کتاب القيامة والرقاق،  -١

 حديث شيخ الباني حسن بللى دى.
 ) حديث.٢٧٤٩ــ ( ١١مسلم، کتاب التوبة، باب سقوط الذنوب  -٢
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کوالى او بيا به يې له ال�ه تعـالى څخـه بخښـنه غوښـتالى او ال�ـه بـه 
 بخښالى. 

د لوى او عظيم الشان دربار دروازه تل پرانيستې ده.  د لوى څښتن
او پر خپلو بنده ګانو يې رحم او شفقت زښت زيات دى. هغه هرچـا 
ته د خپلي بخښني او مهربانۍ په پراخه لمـن کـي ځـاى ورکـوي، خـو 
چي هغه رشتينې توبه وکاږي اورجوع ورتـه وکـړي. لـه دې املـه دى 

عمـر دنـده ده او دا د بنـده  چي ويل سوي دي چي توبه د بنده د ټـول
پيل او پاى او دعبوديت له لومړيو، منځنيو او وروستيو منـازلو څخـه 
باله سي، بنده بې له توبې بله چاره نه لري. نو مـوږ ټـول بايـد پـه دې 
پوه سو چي مېړه او نېکمرغه هغه دي چي د عمـر وروسـتى او انجـام 

 فرمايي: ج يې سم سي، رسول اکرم
َعبْدَ « 

ْ
ْهِل  إِنَّ ال

َ
َنَِّة َو�َْعَمُل َ�َمَل أ

ْ
ْهِل اجل

َ
ْهِل انلَّاِر َو�ِنَُّه ِمْن أ

َ
يَلَْعَمُل َ�َمَل أ

ََواِ�يمِ 
ْ
ْ�َماُل بِاخل

َ ْ
ْهِل انلَّاِر َو�ِ�ََّما األ

َ
َنَِّة َو�ِنَُّه ِمْن أ

ْ
  .١(متفق عليه) »اجل

ژباړه:يو بنده به د خلکو په مخ کي په لومړيو کي د دوږخي کارونه 
، خو له جنتيانو څخه به وي او يو بنده به د خلکو په وړاندي پـه کوي

لومړيو کي د جنتي کارونه کوي، خو له دوږخيـانو څخـه بـه وي، بـې 
 شکه چي اعتبار د اعمالو پاى او خاتمې ته دى.

اعتبـار ( »العربة بكامل النهايـة ال بـنقص البدايـة«دغه راز قاعده ده چي: 

 وروستيو بشپړتيا وو ته دى، نه لومړنيو نيمګرتياوو ته). 
زه به کوښښ وکړه چي پـه دې کتـاب کـي پـر دې موضـوع بانـدي 

کول په دې ليکنه کـي بـه د  أجذباتي خبري ونه کړم، بلکي که خداى

                                                      
 ) حديث.٨٣(مشکوة، کتاب االيمان، باب باب االيمان بالقدر  -١
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علمـي موازينــو ســره ســم د تـوبې او د هغــې د الرو چــارو، شــرايطو، 
ي کولو په هکله څه لنـډي څرګنـدوني احکامو او له ګنهونو څخه د ډډ

دي وکړي چي زما دا نيمګړى کوښښ زما او د نورو  أوکړم. خداى
د رشتيني توبې کښلو لپاره بشپړ الرښـود وګرځـوي. لـوى څښـتن تـه 
مي دعا ده چي زما او نورو توبه کوونکو توبه قبوله کړي او په قـول او 

ېدنو څخـه مـي عمل کي اخالص را په برخه کړي، له تېروتنـو او ښـوي
وساتي او دې کتـاب تـه د منلـو او قبوليـت شـرف وبخښـي. راځـئ د 
توبې کښلو طريقې او احکام مطالعه کړو، د ګنهونو د بخښـي الملونـه 
ومومو او د هغو د غوره کولو او خپلولو هڅـه وکـړو. پـه دې هيلـه او 

په حضور کي د هغـې د منلـو  أدعا چي زموږ د توبې کښلو او د ال�ه
 . واهللا املستعان وعليه التكالنمرستندوى وګرځي. المل او 

څخه د دې کتاب د چاپ او خپرېدو په چارو کي  أپه پاى له ال�ه
ــدلې  ــو او ښــې ب ــه د ثوابون برخــه اخيســتونکو او د هغــه لوســتونکو ت

 غوښتونکى يم. 
 . وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه امجعني

د ده  عبد المالک همت، همت ټاټوبی،
ل. کال د ١٣٨٩افغانانو نوآباد، کابل، د 

 لړم د میاشتي دوه ویشتمه



 

 

íخبر íÑڅو نو 

 اى دروند لوستونکې! 
پوه سه چي ال�ه تعالى ابليس د يوې سجدې پر نه کولو چي امر يې 

له مقامه را وپرځاوه او د تل لپاره يې ورته کړى وو، د ډېر لوى عزت 
يـې د يـوې ګـولې پـر خوړلـو لـه جنتـه وايسـت او دې  ÷وتراټه. آدم

خاوريني نړۍ ته يې واستاوه. دغه راز يې امر کړى دى چـي زنـا کـار 
دي هغه ځاى ته چي روايښت نه لري د يوې ګوتي په کچه دځـانګړي 

ي. همداراز يـې د آلت د ننايستلو په جرم په ډېره بده وضعه و وژل س
 درو دراهمو پر غال د غله د الس پرېکولو امر کړى دى. 

نو اى مسلمانه وروره! همدغسي نورو جزاوو ته فکر وکړه او پوه 
سه چي کېداى سي پر يوه ګناه ال نه پر يوه ګناه دي د دوږخ اور ته 

د تباه او ال�ه د دوى «. ]١٥[الشمس:  ﴾١٥َوَ� َ�َاُف ُ�ۡقَ�َٰها ﴿ورټېل وهي. 

 . »کولو له کومي بدي پايلي څخه بېره نه لري
 ګرانه وروره!

ګنهونه او معاصي د انسان پر زړه او بدن باندي په دې او هغه دنيا 
کي دوني بدي، ناوړي، ضرر ناکي او خطرناکي اغېزي لـري چـي يـو 

ښه پوهيږي. يوه پياوړي ليکوال په خپل کتاب کـي دغسـي  أخداى 
، خو زه به يـې دلتـه يـو څـو درتـه ١اخيستي دياغېزي ډېري زياتي را 

 وليکم: 

                                                      
 ) مخ.١٢٤/ ١د سعد يوسف ابوعزيز، موسوعة االخالق االسالمية ( -١
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لومړى: د ګناه اغېزه له علـم څخـه بـې برخيتـوب دى؛ ځکـه چـي 
علم او پوهه يو نور او رڼا ده چي لوى څښـتن د بنـده زړه پـه روښـانه 

 کوي، خو ګناه دغه رڼا وژني. 
دوهم: د ګناه بله نـاوړه اغېـزه د رزق او روزۍ کمښـت دى؛ ځکـه 

رهېزګاري د رزق ډېروونکې ده او عدم تقوا او ګناه د رزق له تقوا او پ
 منځه وړونکې ده. 

درېيم: د ګناه بله نـاوړه اغېـزه يـو ډول بېـره او وحشـت دى چـي د 
 ګنهکار په زړه کي د ده او لوى څښتن تر منځ پيدا کيږي. 

څلورم: د ګناه بله نـاوړه اغېـزه يـو ډول کرکـه ده چـي د ګنهکـار او 
پيدا کيږي. په تېره د ګنهکار او ښو خلکو تـرمنځ. ځينـو خلکو تر منځ 

ما که څه هم ګناه د خداى تعالى په وړاندي کـړې «اولنو فرمايلي دي: 
 ». وي، خو اغېز يې زما په وړاندي زما په آس او مېرمن کي ووينم

پنځم: د ګناه بله ناوړه اغېزه د کارونو مشکل کېده دي. ګنهکار چي 
 تونزي او تکاليف ور پېښ سي. هرکار ته الس واچوي س

شپږم: د ګناه بله نـاوړه اغېـزه د زړه او بـدن بـې سـېکي او ضـعف 
دى. د مومن ځواک او قوت په زړه کي وي، نو چي زړه يې قوي وي، 
بدن يې هم قوي وي او چي په ګنهونو سره يې زړه تياره او بې سـېکه 

 سي بدن يې هم بې سېکه سي. 
د عمـر لنـډ والـى او بـې برکتـي ده. لکـه  اووم: د ګناه بله بده اغېزه

نېکۍ او ښېګڼي چي د عمر د اوږدېدو المل کيږي همدغسـي ګنهونـه 
او بدۍ د عمر د لنډېدو المل کيږي. په تېره د ظلـم د ګنـاه د تـر سـره 
کوونکي عمر ډېر لنډ وي. که تاسي د ظالمو واکمنو عمرونو تـه ځيـر 

 رلودلى وي. سئ، در معلومه به سي چي هغو ډېر لنډ عمر د



 ٩  خبري نوري وڅ

 دا وه د ځينو ګنهونو ضررونه. 
که بيا هم تا سي ددغو جزاوو او بدو اغېزو يادول له ګنهونو څخه 
نه راګرځوي، او پر زړه مو اغېز نه ښندي، نو د ګنهونو شرعي جزاوو 

لخوا ټـاکلي سـوي  ج او پيغمبر أته فکر وکړئ، کومي چي د خداى
دي. لکه د الس پرې کېده، درې وهل، سنګساول، وژل، زنداني کول 

 او داسي نور. 
که دا هم ستاسي پر زړه تاثير نه ښندي، نـو هغـو سـزاګانو تـه پـام 
ــه آخــرت کــي  ــروئ چــي خــداى تعــالى پ ــي وبې وکــړئ او زړه مــو ځن
 ګنهکارانو ته ټاکلي دي. ځکه چي بېره د لوى څښتن هغه شـالخه ده

 چي زموږ بې الري او بې ادبه نفسونه پر الر او مؤدب کوي. 
 نو ښاغلې لوستونکې! 

له دغو جزاګانو او ضررونو او ډېرو نورو ناوړو پايلو څخه ستاسي 
د ژغورني لپاره موږ دا څو ټکي چي د قرآن کريم، نبوي سنتو او لويـو 

ه ده، عالمانو له کتابونو څخه مو را ټـول کـړي دي، درتـه بيـانوو، هيلـ
ب ويرىضلوستل يې تاسي ته ګټور واقع سي.   .واهللا املوفق ملا حيُ



 

 

 Ï توبې لغوæÇ í شرعي تعریفونه

 تعریف لغوí لومړÏ :ì توبې 

توبه په لغت کي: له معصيت (ګنـاه او نافرمـانۍ) څخـه د طاعـت 
ال�ه د هغـه توبـه  معنا ده: )تاب ال�ه عليه(پر لور رجوع ته وايي. او د 

 قبوله کړه. 
معنا ده: خداى ته وروګرځېد او رجوع  )تاب(ابو منصور وايي: د 

يې ورته وکړه او له ګناه څخه يې الس واخيست، توبه يې وکښل او 
معنا ده: هغه يې وباخښه. او  )تاب ال�ه عليه(پر پښېمانه سو. او د 

ِ َ�ِيًعا﴿داچي لوى څښتن فرمايي:  . معنا يې ]٣١[النور:  ﴾َوتُوُ�ٓواْ إَِ� ٱ�َّ
د ال�ه طاعت ته وروګرځئ او له هغو مخالفتونو  ده: اى مومنانو! ټول

او ناوړو کارونو او اخالقو څخه چي د لوى څښتن د احکامو په 
 مقابل کي مو کړي او درلودل توبه وکاږئ. 

لوى څښتن توبه قبلوونکى دى، کله چي بنده لـه خپلـي ګنـاه څخـه 
 . ١توبه وکاږي، د هغه توبه په خپل فضل سره قبلوي

 تعریف رعي ش: Ï توبې æÏهم

توبه پـه شـريعت کـي پـر تېـرو نـاوړو کـارونواو ګنهونـو (کړنـو او 
ويناوو) باندي د هغو په بدوالي باندي په پوهېدو سـره پښـېماني او د 
تل لپاره د هغو د پرېښوولو په هکله ټينګ عزم او هـوډ دى، البتـه کـه 

                                                      
 ماده.» توب«د ابن منظور لسان العرب د  -١



 ١١  تعريفونه شرعي او لغوي ېتوب د

يې له چا څخه څه په ظلم او ناحقه ترالسه کـړي وي، هغـه بـه بېرتـه 
وي او يا به بخښنه ځني غواړي. او دا توبه به هم لوى څښـتن تـه ورک

او د هغه په حضور کي او د هغه لپاره وي، نـه د دنيـوي ګټـي او کـوم 
 . ١ضرر د مخنيوي لپاره

د توبې تعريف ډېرو عالمانو په خپلو خپلو الفاظو کـړى دى، خـو 
 موږ دلته د الندي درو تنو لويو امامانو تعريفونه را اخلو:

فرمـايلي دي: توبـه داده چـي څـوک لـه  /رت حسن بصـريحض
څخـه بخښـنه  أګناه څخه په زړه کي پښېمانه سي، په ژبه لـه خـداي

وغواړي، په جوارحو (د بدن په غړو) د هغې تر سره کول پرېـږدي او 
 . ٢په زړه کي يې پټه وساتي او بيا ور ونه ګرځي

د يو لړ تعريفونو په ترځ کي د توبي دا ډول تعريف  /امام غزالي
هــم کــړى دى: توبــه داده چــي څــوک ګنهونــه سمدســتي پرېــږدي، پــه 
راتلونکې کي يې د پرېښوولو هوډ او عـزم وکـړي او کـوم تقصـيرات 
چي پخوا ځني تر سره سوي دي، په ښو اعمالو يې تـدارک او جبـران 

 . ٣کړي
له هغو څخه چي لوى څښـتن فرمايلي دي: توبه  /امام ابن القيم

يې نـه خوښـوي، هغـو تـه چـي لـوى څښـتن يـې خوښـوي رجـوع او 

                                                      
مخ او د محمد بن إبراهيم ١١/١٢٣د ابن حجر العسقالني فتح الباري  -١

 الحمد، التوبة وظيفة العمر، المکتبة الشاملة.
 ة الشاملة.د ابن مفلح اآلداب الشرعية، المکتب -٢
 مخ.٤/٤إحياء علوم الدين  -٣
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ګرځېــده دي، پــه پټــه وي کــه پــه ښــکاره وي. چــي اســالم، ايمــان او 
 . ١احسان او نور ټول مسايل پکښي راځي

کي يې د توبې نسبتاًجامع تعريف  په الطريق الى التوبة کتاب
په بدوالي باندي په پوهېدو  داسي کړى دى: توبه په شريعت کي د ګناه

د هغې پر تر سره کولو باندي پښېمانتيا او پر ، د هغې پرېښوول، سره
هغې باندي د واک پيدا کولو په صورت کي د هغې د بيا نه کولو په 

د امکان په صورت کي د خداى له بنده ګانو ، هکله ټينګ عزم او هوډ
هغو يا د هغو ورثه بېرته ، څخه په زور او ظلم د اخيستلو سوو شيانو

او د قضا سوو او ضايع سوو فرايضو بېرته اداکول ، وو ته ورکول
له هغه څخه د ثواب په ، چي دا به لوى څښتن ته په اخالص. دي

او تر زکندن او له ، له عقاب څخه په بېره کي وي هيله او د هغه
 . د لمر تر راختو دمخه به وي لوېديځ څخه

نو او د هغو د ورثه وو پته نـه لګېـده، يادونه: که د حقوقو د څښتنا
نو بيـا پـه زور او ظلـم اخيسـتل سـوى مـال د هغـه د خاونـدانو لخـوا 

 خيرات کړئ او پخپله يې د ثواب هيله مه کوئ. 

 Ï ژبي توبه 

البته که په پورته ډول توبه ونه کښل سي او مازي په ژبه توبـه توبـه 
لري او له زړه څخه يې د ګناه خوند او لذت نه وي وتلـي، نـو دې تـه 
علما فاسده توبه وايي، چي دا نه ده صحيح، بلکي لـه دي څخـه هـم 
بايد توبه وکښل سي. رشتيا هـم دا توبـه نـه ده، بلکـي د تـوبې الفـاظ 

م ډاکټر يوسـف قرضـاوي وايـي:د عوامـو د انـدونو پـه دي. نامتو عال

                                                      
 د محمد بن إبراهيم الحمد، التوبة، دمدارج السالکين په حواله. -١
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خالف مازي په ژبه توبه کښل، توبه نه شمېرل کيږي. يعني توبه کښل 
داسي ساده خبره هم نه ده، بلکي توبه تر دې سخته او يوه ستره چاره 
ده. البته په توبه تلفظ کول مطلـوب دى، خـو تـر قطعـي تصـميم او د 

اندي تر اقرار او اعتـراف وروسـته بـه لوى څښتن په وړاندي پر ګناه ب
وي. اما يوازي په ژبه استغفار او د توبې اعالن، د زړه بې لـه هـوډ او 

 تصميمه ــ د ذوالنون مصري په وينا ــ د دروغجنو توبه ده. 

 ÇæÑÏغجنه توبه

منصور بن عمار وايي چي ما يو اشناى درلود چي د ګنهونو پـه تـر 
وه. خو يو وخـت يـې توبـه وکښـل. سره کولو سره يې پر ځان ظلم کا

مابه هغه ډېر ليدى چي په ښو کارونو، عبادت، لمانځه روژو نيولو او 
 تهجد او داسي نو رو به بوخت وو. 

بيا هغه وو چي څو ورځي مي نه ليدى. بيا چا راته وويل چي هغه 
ناروغه دى. نو زه يې د پوښـتني لپـاره کـور تـه ورغلـم. کلـه چـي مـي 

ور يې راووتل او راته ويې ويل چـي څـوک دي پـه دروازه وروټکول ل
کار دى؟ ما ورته وويل چي پالر ته دي ووايه چي پالنـى راغلـى دى. 
نو هغه وو چي ماته يې کورته د ننوتلو اجـازه راکـړه. کلـه چـي کورتـه 
ورننوتلم ومي ليد چي د کور د غولي په منځ کـي يـې پـر کـټ بانـدي 

سوى وو. سترګي يې بې نوره  اړخ وهلى دى. او مخ يې خورا ډېر تور
سوي وې او شونډان يې وچ سوي او ترخي ترخي چاودلي وه. ما پـه 

وبېرېـدم، ورتـه وويـل: (ال الـه داسي حال کي چي له قوارې څخه يې 
اال ال�ه) ډېر ډېر وايه. هغه ستر ګي په ډېر تکليف پرانيستې، راته ويې 

د (ال اله اال ال�ه)  کتل او بېرته بې سده سو. بيا مي ورته وويل: وروره
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ډېره ووايه او بيا مي هم کلمه ورته تکـرار کـړه. دغـه مهـال يـې  کلمه
: اى منصوره وروره! دا داسي کلمـه سترګي پرانيستې او راته ويې ويل

ده چي زما او د هغې ترمنځ واټن راغلى دى. ما وويل الحول وال قوة 
تا هغه لمونځونـه، اال بال�ه العلى العظيم. بيا مي ورته وويل: وروره س

څه سول؟ راته ويې ويل: دا د  روژې، تهجد او عبادتونه او ښه کارونه
خداى لپاره نه وه. او ما په درواغو توبـه کښـلې وه. او دا کارونـه مـا د 
دې لپاره کول چي خلک ښه را باندي ووايي. دا ټـول پـه ريـا وه. کلـه 

مي کـولې، نـه چي به زه په کور کي يوازي سولم ډول ډول نارواوي به 
لمونځ وو، نـه بـل څـه، شـراب بـه مـي خـوړل، ډول ډول سـازونه او 
سندري بـه وې او زه بـه وم او پـه دې ډول مـي د خـداى پـر ضـد هـر 
ناوړه عمل تر سره کاوه. تر دې چي ناروغه سوم او د مـرګ تـر پـولي 
ورسېدم. نو مي دغي لور ته وويل چي: قرآن کريم راته راوړه. کله چي 

يم په الس کي ونيو ومي ويل: الهـي سـتا د دغـه قـرآن پـه مي قرآن کر
برکت ماته شفا راکړه، زه ژمنـه درسـره کـوم چـي بيـا بـه هيڅکلـه بـد 

رحـم رابانـدي وکـړ او  أکارونه نه کوم. نو هغه وو چي لوى څښتن
 روغ سوم. 

کله چي جوړ سوم شيطان زما او د لوى څښتن تـرمنځ هغـه کـړې 
ه مي هغو خپلو ناوړو کارونو، خونـدونو ژمنه راڅخه هېره کړه او بېرت

او ساز او سرود ته الس واچاوه. څـو مـوده همدغسـي رابانـدي تېـره 
سوه چي بيا ناروغه سوم. دا ځل بيا د مرګ تر پولى ورسېدم، نـو مـي 
د خپل پخواني عادت سره سم مېرمني ته امر وکړ چي د کور غولي ته 

آيته مي تالوت کـړه  مي وباسي. بيا مي قرآن مجيد راواخيست او څو
او بيا مي لوى څښتن ته زارۍ وکړې چي ستا د دغه کالم پـه حـق او 
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مـي بيـا  أبرکت مي دا وار ال هم جوړ کړه، بيا داسي نه کوم. خـداى
پر حال رحم وکړ او بيا يې جوړ کړم. خو ما بيا هغه ناوړه کارونه پيل 
ــرآن کــريم را ــي ق ــا م ــاروغ ســوم. بي ــا دغســي ن  کــړل. چــي دا دى بي

ــه  ــه رات واخيســت چــي تــالوت يــې کــړم، خــو داځــل هــيڅ حــرف ن
را باندي په قهر سـوى دى. نـو  أمعلوميږي. نو پوه سوم چي خداى

مي سر آسمان ته پورته کـړ او ومـي ويـل: اى لويـه خدايـه! دا رنـځ را 
څخه واخلې! نو يو ږغ مي تر غـوږو سـو، چـي راتـه وايـي: کلـه چـي 

سۍ بيا ته يې او هغه ستا ناوړه ناروغ سې توبه کاږې او کله چي روغ 
 کارونه!

منصور بن عمار وايي چي زما ترسترګو اوښکي را غلې او ځنـي را 
ووتلم. خو تـر کـوره ال نـه وم رسـېدلى چـي خبـر سـوم چـي سـا يـې 

 ورکړه. 
هو ګرانه لوستونکې! توبه، په ژبه تـوبې کښـلو تـه نـه وايـي! بلکـي 

ېماني او تېـر تـريخ او نـاوړه توبه په پټه او ښکاره په زړه پر ګنهونو پښ
 حالت ته نه ورګرځېده باله سي.

¿æکاږæ له څه شي څخه توبه 

توبه له کوچنيـو او لويـو (صـغيره او کبيـره) ګنهونـو څخـه ايسـتل 
کيږي. او هر انسان، په تېره توبه کوونکى بايد په هغو ناوړو کړو چي 

توګـه توبه ځني کاږي پوه سي او ويې پېژني، کـه څـه هـم پـه اجمـالي 
وي، څو ډډه ځني وکړي او که چيري په اخته سـوى وي، توبـه ځنـي 

په خپل عميم فضل او  أوکاږي. او لکه چي څرګنده ده لوى څښتن
کرم د تـوبې ډېـره ارتـه دروازه پرانيسـتې ده. هغـه پـه خپـل سـپېڅلي 
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کتاب قرآن کريم کي د توبې کښلو په هکله ډېر ځايونه امر کـړى دى، 
ه هڅولي دي او د هغې د قبلولو ژمنـه او وعـده خپل بنده ګان يې ورت

د هرچا توبه قبلوي، کافر وي، که مشرک، منـافق  أيې کړې ده. هغه
وي، که فاسق، مرتد وي که کوم بل طاغي او بـاغي، ملحـد او زنـديق 

 وي که ظالم يا په نورو ناوړو چارو او ګنهونو اخته وي. 

 Ï توبې Ç æÇستغفاÑترمنځ توپیر

ده، چـي د اسـتفعال د بـاب مصـدر دى. د » غفر« د استغفار ماده
 استغفار معنا ده د مغفرت او بخښني او د ګناه د معافى غوښتل. 

لکه چي څرګنـده ده، کلـه کلـه يـوازي توبـه بـې لـه اسـتعفاره ذکـر 
 کيږي، لکه چي لوى څښتن فرمايي:

ٰ�َِ� َوُ�ِحبُّ ٱلُۡمَتَطّهِرِ�َن ﴿ َ ُ�ِبُّ ٱ�َّ�َّ  .]٢٢٢[البقرة:  ﴾٢٢٢إِنَّ ٱ�َّ
بې شکه چي ال�ه خپل هغه بنده ګان خوښوي چي بيا بيا رجـوع «ژباړه: 

ورته کوي (يعني لـه ګنهونـو څخـه توبـه کـاږي او د بخښـني غوښـتنه ځنـي 
کوي)، او هغه کسان خوښوي چـي پـاک خواپـاکي اوسـي (لـه فواحشـو او 

 . »ککړتياوو څخه ليري ګرځي)
 البته په قرآن کريم کي دغسي نور آيتونه هم سته. 

خو کله کله بيا توبـه د اسـتغفار سـره ملګـرې وي. لکـه چـي لـوى 
 څښتن فرمايي:

َجٖل ﴿
َ
َ�ًٰعا َحَسًنا إَِ�ٰٓ أ ْ إَِ�ۡهِ ُ�َمّتِۡعُ�م مَّ ْ َر�َُّ�ۡم ُ�مَّ تُوُ�وٓا ِن ٱۡسَتۡغفُِروا

َ
َوأ

َسّ�ٗ َوُ�ۡؤِت ُ�َّ ذِي فَۡضٖل فَ   .]٣[هود:  ﴾ۡضلَُهۥمُّ
او (دغه قرآن کريم الرښوونه کوي) چي: که تاسي له خپل «ژباړه: 

پروردګار څخه (د پخوانيو) ګنهونو بخښنه وغواړئ او رجوع ورته وکړئ 
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(او په راتلونکې کي د ګنهونو له تر سره کولو څخه توبه وکاږئ او پر دې 
رشتياني استغفار او توبه باندي همېشه توب وکړئ). نو هغه به (ستاسي د 

مخلصانه توبې په سبب) تر يوې ټاکلي مودې (د مرګ تر ګړيه) پوري (له 
رزق او پراختيا او د دې جهان د ژوندانه له ښېګڼو څخه) د (ګټي ترالسه 
کولو او) ښه خوند اخيستلو موکه درکړي او (په آخرت کي به د خپل عدل 

فضيلت او احسان سره سم) هر د فضل او احسان خاوند ته د هغه د 
 . »(علم او عمل) زيات اجر ورکړي

 دغسي نور آيتونه هم په قرآن کريم کي سته. 
په دې توګه استغفار د زړه له کومي پر ګناه باندي پښېماني او بيا د 
هغې د نه کولو ژمنه ده. او عالمه ابن القيم بيا ويلي دي چي اسـتغفار 

او توبـه رجـوع او د د تېر شر او معصيت څخـه د وقـايې غوښـتنه ده 
هغه شر او ګناه څخـه چـي پـه راتلـونکې کـي ځنـي بېريـږي د وقـايې 
غوښتنه ده. البته کله چي توبه او استغفار بېل بېل ياد سي، نو يو د بل 
په مسمى کي داخل سي. په دې توګه توبه رجوع ده او استغفار له ګناه 

 .  ١څخه مفارقت باله سي

Êمغفر 

تل سـوى دى. چـي معنـا يـې ده: د څخـه اخيسـ» غفر«مغفرت له 
ګنــاه بخښــل او ســترګي ځنــي پټــول. لکــه چــي تــر تــوبې او اســتغفار 

 وروسته ال�ه تعالى پر خپل بنده خپل رحمت لوروي او بخښي يې.
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 عفو

د عفوي معنا هم بخښنه او ګردسره تر ګناه او تېروتني تېرېدنـه او 
د ګنهونو له منځه وړنه ده. د مغفـرت معنـا مـازي بخښـل دي، امـا د 
عفوي معنا ګردسره تر ګناه تېرېدل او د هغو له منځـه وړل دي. عفـو 
ــاه بخښــنه  ــه چــي د ګن ــه ده. داســي وبول تــر مغفــرت وروســتۍ مرحل

رم بېخـي لــه عملنـامې څخــه ايسـته کــول مغفـرت دى او د ګنـاه د جــ
ده. ګــواکي د عفــوي پــه نتيجــه کــي ګنهکــار داســي ســو لکــه » عفــو«

 ګردسره چي يې ګناه نه وي کړې. 
له لوى څښتن څخه بخښنه د عفوي په الفـاظو غوښـتل ډېـره ښـه 

 ده. لکه چي د قدر د شپې ځانګړې دعا داده:
ِبُّ الْ « يمٌ حتُ رِ وٌّ كَ فُ مَّ إِنَّكَ عُ نِّياللَّهُ فُ عَ وَ فَاعْ فْ  .»عَ

ژباړه: اى لويه څښتنه! ته معافوونکي او تر حد تېر بخښونکي او د 
کرم څښتن يې او عفو او تېرېدنه خوښوې، ځکه نو ما معـاف کـړه او 

 تر ګنهونو مي راتېر سه. 
ګنهکار چي توبه وکاږي او له ال�ه تعالى څخه د مغفـرت غوښـتنه 

و چي بنده زياته پښـېمانتيا څرګنـده وکړي، نو يې ال�ه تعالى وبخښي ا
کړي او له خدايه عفو وغواړي، نو ال�ه د ده د ندامت او ډېـري بېـري 
له امله لـه عفـوي څخـه هـم کـار اخلـي او بالکـل يـې معـافوي او لـه 
عملنامې څخه يې ګناه محو کوي. البته د رشتياني توبه کوونکي سـره 

 . ١يدا هم کوي چي د هغه د ګنهونو پر ځاى نېکۍ ليک
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 نصوÍ توبه

نصوح توبه هغي توبې ته وايي چي رشتينې، خالصه او حقيقي او 
قطعي وي، هيڅ شبهه او علت پکښي نه وي او بيا هيڅ ماتـه نـه سـي 
او له ټولو ګنهونو څخه وي. د دې توبې يادونه په قرآن کـريم کـي يـو 

 وار په التحريم سوره کي سوې ده، په دې ډول:
ِينَ ﴿ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ن يَُ�ّفَِر  َ�ٰٓ

َ
ِ تَۡوَ�ٗة نَُّصوًحا َعَ�ٰ َر�ُُّ�ۡم أ َءاَمُنواْ تُوُ�ٓواْ إَِ� ٱ�َّ

نَۡ�ٰرُ  َٔ َعنُ�ۡم َسّ�ِ 
َ
ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� [التحريم:  ﴾اتُِ�ۡم َوُ�ۡدِخلَُ�ۡم َج�َّ

٨[. 
اى مومنانو! ال�ه ته (داسي) رشتينې توبه وکاږئ (چي بيا هيڅ «ژباړه: 

ګرځئ او هيڅ اراده يې ونه کړئ)، ګوندي ال�ه ستاسي څخه ګنهونه ور ونه 
ورژوي او تاسي ته په داسي جنتونو کي ځاى در کړي چي تر ونو الندي 

 . »يې ولې بهيږي
کي وايي چي نصوح توبه هغه ده چي  په التوبة وظيفة العمر کتاب

يوازي د خداى له بيري وي او د جاه او جالل او چوکۍ د خونديتوب 
مطلب پکښي نـه وي او نـه د مـال او خپـل واک د سـاتني لپـاره وي. 
همدا راز د دې لپاره هم نه وي چي خلک يې ښه ووايـي او د هغـو د 

ح توبه څـو ک بد ويلو څخه د تښتېدو لپاره وي. البته که دغسي نصو
وکاږي لوى څښتن به يې ټول ګنهونـه وبخښـي او چـي پـر دغـه توبـه 

 ټينګ ودريږي بدۍ په يې په نېکيو واوړي. 
د علماى کرامو نور بېل بېل قولو نه هـم  د توبة النصوح په باره کي

 سته. چي له هغو څخه ځيني دادي:
نصوح هغه توبه ده چـي وروسـته يـې د ګنـاه خـوا تـه ګرځېـده  -١

اممکن سي، لکه تيو ته چي د شيدو ورګرځېده ناشوني داسي ن



 راځئ توبه وکاږو    ٢٠

 دي. 
نصوح هغه توبه ده چي ورپسـې يـې د بنـده پـه زړه کـي تـل دا  -٢

بېره وي چي زما توبه به قبوله سي که نه؟ او د دې تر څنګ پر 
 کړو ګنهونو باندي سخت پښېمانه هم وي. 

نصوح توبه هغه ده چي تر هغې وروسـته انسـان بيـا بيـا تـوبې  -٣
 ته اړ سي. کولو 

نصــوح توبــه هغـــه ده چــي پـــه زړه کــي پښـــېماني، پــه ژبـــه  -٤
استغفاروي او ګناه پېږدي او په راتلونکې کـي د ګنـاه نـه کولـو 

 ټينګ هوډ او عزم وکړي. 
نصوح توبه داده چي د ګنـاه بـدي تـل د بنـده پـه ذهـن کـي ور  -٥

 ګرځئ. ګواکي تل هغه ويني. 
امله يـې دا پراخـه نصوح توبه داده چي د ګناه د دروند والي له  -٦

مځکه تنګه پـه نظـر ورځـي او تـل د ګنـاه د وريادېـدو لـه املـه 
 نفس تنګه وي. 

نصوح توبـه داده چـي د خلکـو سـره ټـولي شـخړي او النجـې  -٧
ختمي کړي، د خلکو حقـوق ورکـړي، ځـان لـه هـر څـه څخـه 

 فارغ کړي او په نېکو اعمالو اخته سي. 
مـت کـړي او ټـول په پالوو پالوو د ګناه له امله خپل ځان مال -٨

عمر پښېماني پر څرګنده کړي، څو د نورو ګنهونو له آفته فارغ 
 سي. 

ګناه تر سره کول يې له ذهن څخه داسي ووزي چي هـيڅ يـې  -٩
په ياد کي نه ور ګرځئ. او د دې لپاره چي توبه ښه قبولـه سـي 
د لوى څښتن سره زيات محبت کوونکى سي او د بل چا مينه 
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 له زړه څخه وباسي. 
نصوح توبه قبولي سوي توبې ته وايي. او په هغې کي د درو  -١٠

د تـوبې د نـه قبلېـدو بېـره.  -١شرطونو موجوديت اړيـن دى: 
 په ښو کارونو مشغولېدل.  -٣د قبلېدو هيله.  -٢

 ځيني بيا وايي چي دغه څلور شرطونه ورته ضروري دي:
 (الف) په ژبه استغفار. 

 (ب) د بدن غړي له ګناه څخه ليري کول.
 (ج) په زړه کي د ګناه نه کولو پوخ عزم کول.

 (د) له بدو مجلسونو څخه ډډه کول.  

 æÇ توبې فضایل Ïګټي íنیوÏ æÇ ینيÏ 

يې خپلو بنده ګانو ته د تر سره  أهر هغه عبادت چي لوى څښتن
کولــو امــر کــړى دى، هرومــرو فضــيلتونه، بېلــي بېلــي ګټــي او اســرار 

چي توبه افضل د عباداتو ده،  اوښېګڼي لري. او په دې کي شک نسته
توبـه د «وايـي چـي:  /بلکي د حنبلي مذهب يو ستر امام ابن رجـب

 . ١»ټول عمر وظيفه ده
موږ به هڅه وکړو چي د تـوبې لـه بېخـي ډېـرو فضـايلو، اسـرارو، 

 ديني او دنيوي ګټو څخه يو څه بيان کړو:
 أد توبي له سترو فضايلو څخه د توبه ايستونکي سـره د ال�ـه -١

په قـرآن کـريم کـي د تـوبې  أمينه او محبت دى، لوى څښتن
يادونه تقريباً اتيا ځايه په بېلو بېلو الرو کړې ده. لکه چـي کلـه 
ال�ه تعالى خپل بنـده ګـان تـوبې تـه هڅـوي، کلـه هـم د تـوبې 

                                                      
 مخ. ٣٤٩د حافظ ابن رجب لطائف المعارف،  -١
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ارزښت او درنښت بيـانوي، کلـه هـم د توبـه کوونکـو تعريـف 
 کوي، لکه چي فرمايي:

َ ُ�ِبُّ ﴿ ٰ�َِ� َوُ�ِحبُّ ٱلُۡمَتَطّهِرِ�َن  إِنَّ ٱ�َّ  .]٢٢٢[البقرة:  ﴾٢٢٢ٱ�َّ�َّ
بې شکه چي ال�ه خپل هغه بنده ګان خوښوي چي بيا بيا رجوع «ژباړه: 

ورته کوي (يعني له ګنهونو څخه توبه کاږي او د بخښني غوښتنه ځني 
کوي)، او هغه کسان خوښوي چي پاک خواپاکي اوسي (له فواحشو او 

 . »خه ليري ګرځي)ککړتياوو څ
په دې توګه د توبې عبوديت لوى څښتن ته تر ټولو غوره او خوښ 

فرمـايي کـه لـوى څښـتن تـه توبـه تـر ډېـرو  /عبوديت دى. ابن قيم
شيانو غوره او خوښه نه واى نو به يـې خپـل بنـده ګـان پـه ګنهونـو نـه 

ځـانګړې مينـه  أاخته کوالى، دا د توبې او توبه کوونکي سره د ال�ـه
هغه په ګناه اخته کوي، بيا يې د توبي کښلو تـه هڅـوي او بيـا  ده چي

 فرمايي چي زه توبه کښونکي او خواپاکي خلک خوښوم. 
دغه راز د توبې له فضايلو څخه په هغې باندي د لوى څښـتن  -٢

دې متواتر حديث ته  ج خوشالي ده. په دې هکله د رسول ال�ه
 پام وکړئ:

َشدُّ فَرًَحا «
َ
ُ أ َحِدُ�ْم اَكَن ىلَعَ َ�َّ

َ
بِتَْوَ�ِة َ�بِْدهِ ِحَ� َ�تُوُب إيَِلِْه ِمْن أ

ىَت 
َ
�َِس ِمنَْها فَأ

َ
ابُُه فَأ رِْض فََالٍة فَاْ�َفلَتَْت ِمنُْه وََعلَيَْها َطَعاُمُه َورَشَ

َ
َراِحلَِتِه بِأ

�َِس ِمْن َراِحلَِتِه َ�بَيْنَا ُهوَ 
َ
َكَذلَِك إَِذا ُهَو بَِها  َشَجَرًة فَاْضَطَجَع ىِف ِظلَِّها قَْد أ
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نَا 
َ
نَْت َ�بِْدى َوأ

َ
َفَرِح اللَُّهمَّ أ

ْ
ِة ال َطاِمَها ُ�مَّ قَاَل ِمْن ِشدَّ َخَذ خِبِ

َ
قَائَِمًة ِعنَْدُه فَأ

َفَرِح 
ْ
ِة ال  ِمْن ِشدَّ

َ
ْخَطأ

َ
 . ١»َر�َُّك. أ

ژباړه:کله چي بنده توبه وکاږي او خداى تعالى ته رجـوع وکـړي، 
نو ال�ه تعالى د هغه په توبه دونه زيات خوشاله کيـږي، لکـه لـه تاسـي 
څخه چي يـو څـوک پـه بټـي بيابـان کـي پـر خپلـه اوښـه سـپور وي او 
خواړه او اوبه يې پر بار کړي وي او بيـا دغـه اوښـه د دغـو خـوړو او 

ورکه سي. او هغه يې له بېرته پيدا کېدو څخـه اوبو سره يو ځاى ځني 
نهيلى سي او د يوې وني تر سيورېي الندي اړخ ولګوي. په دغه حال 
کي ناببره وويني چي اوښه يې ورته ودريږي. تر مهار يې ونيسي. بيـا 
يې له ډېري خوشالۍ څخه خوله خطـاوزي او ووايـي: پروردګاره!تـه 

 زما بنده يې او زه ستا رب!!  
هر مسـلمان هيلـه لـري او غـواړي چـي لـوى څښـتن محبـت البته 

 ورسره ولري او په توبه يې خوشاله سي. 
ابن القيم پر پورتني حديث باندي د څرګندونو په ترځ کي وايي: د 
لوى څښتن دغسي خوشالي له توبې پرته د بل هيڅ عبادت پـه هکلـه 

ل نه ده بيان سوې. څرګنده ده چي دغه خوښي د توبه کوونکي پـر حـا
احوالو او زړه باندي ستر اغېز ښندي او له دغي خوښۍ تر دې زيـات 
او بل ډول تعبير نه سي کېداى. په دې ډول ګنهکار بنده په توبه سره د 
لــوى څښــتن د محبــوب درجــې تــه رســيږي. او د خــداى حبيــب او 

 دوست باله سي.  

                                                      
/ ٦٨٥٤في الحض على التوبة والفرح بها (صحيح مسلم، کتاب التوبة، باب  -١

 ) حديث.٢٧٤٧
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د توبې بله ښېګڼه د دواړو نړيو سعادت او نېکمرغـي ده. لـوى  -٣
 ايي:څښتن فرم

َجٖل ﴿
َ
َ�ًٰعا َحَسًنا إَِ�ٰٓ أ ْ إَِ�ۡهِ ُ�َمّتِۡعُ�م مَّ ْ َر�َُّ�ۡم ُ�مَّ تُوُ�وٓا ِن ٱۡسَتۡغفُِروا

َ
َوأ

ۥۖ  َسّ�ٗ َوُ�ۡؤِت ُ�َّ ذِي فَۡضٖل فَۡضلَُه  .]٣[هود:  ﴾مُّ
او (دغه قرآن کريم الرښوونه کوي) چي: که تاسي له خپل «ژباړه: 

و بخښنه وغواړئ او رجوع ورته وکړئ پروردګار څخه (د پخوانيو) ګنهون
(او په راتلونکې کي د ګنهونو له تر سره کولو څخه توبه وکاږئ او پر دې 
توبه باندي همېشه توب وکړئ). نو هغه به (ستاسي د رشتياني استغفار او 
مخلصانه توبې په سبب) تر يوې ټاکلي مودې (د مرګ تر ګړيه) پوري (له 

ن د ژوندانه له ښېګڼو څخه) د (ګټي ترالسه رزق او پراختيا او د دې جها
کولو او) ښه خوند اخيستلو موکه درکړي او (په آخرت کي به د خپل عدل 
سره سم) هر د فضل او احسان خاوند ته د هغه د فضيلت او احسان 

 . »(علم او عمل) زيات اجر ورکړي
مفسرينو کرامو فرمايلي دي چي په پورتني آيت کـي د اسـتغفار او 

حکم سوى دى او پکښي فرمايلي يې دي چي توبـه او اسـتغفار توبې 
کوونکي ال�ه تعالى په دنيا کي د ښه ژوند خاونـدان کـوي، پـراخ رزق 

 او غوره او سپېڅلى ژوند ورپه برخه کوي. 
د توبې بل فضيلت د خير ښېګڼي، برکتونو، ظاهري او بـاطني  -٤

و عافيت او د زړونو د ډاډ، د نېکمرغـۍ، هوسـايۍ، سـوکالۍ ا
ــورو  ــر وخــت اوښــو او ګټ ــده، د پ ــه کې ــنځ ت ــا رام ښــې روغتي
اورښــتونو اورېــده، د آفتونــو او ډول ډول توپــانونو لږېــده، پــر 
دښمنانو باندي برى او قوت او شـوکت او امـن او ټيکـاو دى. 

 له قوله فرمايي:  ÷لوى څښتن د هود
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ْ إَِ�ۡهِ يُ ﴿ ْ َر�َُّ�ۡم ُ�مَّ تُوُ�ٓوا َمآَء َعلَۡيُ�م ّمِۡدَراٗر� َوَ�َٰقۡوِم ٱۡسَتۡغفُِروا ۡرِسِل ٱلسَّ
تُِ�ۡم َوَ� َ�َتَولَّۡواْ ُ�ۡرِمَِ�   .]٥٢[هود:  ﴾٥٢َوَ�زِۡدُ�ۡم قُوَّةً إَِ�ٰ قُوَّ

اى زما ولسه! (ايمان راوړئ او) له خپله پروردګاره څخه (د «ژباړه: 
پر  خپلو ګنهونو او تېروتنو) بخښنه وغواړئ، بيا رجوع ورته وکړئ، هغه به

تاسي باندي له آسمانه په شېبو شېبو اورښتونه (او برکتونه) واوروي (چي 
له امله به يې ستاسي ګټي زياتي سي)، او ستاسي په اوسني ځواک (او 
عزت او پرتم) کي به نور زياتوب راولي او (اى زما قومه!) د ګنهکارانو 

 . »کوئ) غوندي مخ مه اړوئ. (او پر ګنهونو باندي ټينګار او مداومت مه
 دغه راز د لوى څښتن دې ژمني ته پام وکړئ: -٥
ٰلَِ�ِٰت لَيَۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم ِ� ﴿ ْ ٱل�َّ ْ ِمنُ�ۡم وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱ�َّ وََعَد ٱ�َّ

ِي ٱۡرتََ�ٰ  ِيَن ِمن َ�ۡبلِِهۡم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهۡم دِيَنُهُم ٱ�َّ �ِض َكَما ٱۡسَتۡخلََف ٱ�َّ
َ
ٱۡ�
ۚ َ�ۡعُبُدونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�وَن ِ� َشۡ�  لَُهمۡ  ۡمٗنا

َ
َ�َُّهم ّمِۢن َ�ۡعِد َخۡوفِِهۡم أ ۚ َوَمن  ٔٗ َوَ�َُبّدِ ا

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَ�ِٰسُقوَن 
ُ
 .]٥٥[النور:  ﴾٥٥َ�َفَر َ�ۡعَد َ�ٰلَِك فَأ

له تاسي څخه چي څوک ايمان راوړي او ښه عملونه وکړي، «ژباړه: 
کړې ده چي هرومرو به يې په مځکه کي خپل داسي  ال�ه د هغو سره وعده

خليفه ګان وګرځوي، لکه تر دوى دمخه خلک چي يې خپل خليفه ګان 
ګرځولي وه. د هغو لپاره به په هغه دين سره ځواک وبخښي چي ورته 
غوره کړى يې دى، او د هغو د بيري (اوسنى) حالت به په امن بدل كړي، 

زماسره دي څوك نه شريکوي. او  (بس) هغوى دي زما بندګي وكړي او
څوك چي تر دې وروسته كفر غوره كړي (او ناشکري وکړي) نو همداسي 

 . »كسان فاسقان (او نافرمانه) دي
د توبې بله ګټه داده چي د بنده ګنهونـه او سـيئات پـه نېکيـو او  -٦

 حسناتو بدليږي. لوى څښتن فرمايي: 
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ُ َسّ�ِ  إِ�َّ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َ�َمٗ� ﴿ ُل ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ُ�َبّدِ
ُ
اتِِهۡم  َٔ َ�ٰلِٗحا فَأ

ُ َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما   .]٧٠[الفرقان:  ﴾٧٠َحَسَ�ٰٖت� َوَ�َن ٱ�َّ
خو چي څوک توبه وکاږي او ايمان راوړي او نېک عمل «ژباړه: 

وکړي نو ال�ه د دغسي خلکو (ګنهونه بخښي اوتېر او پخواني ګنهونه او) 
کيو بدلوي او ال�ه ډېر بخښونکي او ډېر مهربان دى. (او نه دا بدۍ يې په نې

 . »چي بدۍ يې بخښي، بلکي په نېکيو يې اړوي)
لنډه دا چي په قرآن کريم او نبـوي احـاديثو کـي پـه ډېـرو څرګنـدو 
الفاظو د توبې او استغفار ډېـري زيـاتي دنيـوي او اخـروي ګټـي بيـان 

رتـدانو، زنـديقانو او د سوي دي. ځکه نو پـر ټولـو، غيـر مسـلمينو، م
مسلمانانو پر عوامو او خواصو، واکمنو او رعيتـو بانـدي؛ مطلـب پـر 
ټولو انسانانو، پـه تېـره پـر ګـرده اسـالمي امـت بانـدي الزمـه ده چـي 
ګنهونه پرېږدي او توبه وکاږي او له لويه څښتنه په توبـه، اسـتغفار او 

او هغـې  عفو غوښـتلو سره ځانونـه د عـزت او شـوکت او د دې دنيـا
 دنيا له ګټو څخه برخمن کړي. 

توبه کوونکي ته ماليکي د مغفرت دعاوي کوي، د قرآن کـريم  -٧
 دي آيتونو ته پام وکړئ:

ِيَن َ�ِۡملُوَن ٱۡلَعۡرَش َوَمۡن َحۡوَ�ُۥ �َُسّبُِحوَن ِ�َۡمِد َرّ�ِِهۡم َوُ�ۡؤِمُنوَن بِهِۦ ﴿ ٱ�َّ
ْۖ رَ  ِيَن َءاَمُنوا ِيَن َو�َۡسَتۡغفُِروَن لِ�َّ ءٖ رَّۡ�َٗة وَِعۡلٗما فَٱۡغفِۡر لِ�َّ �ََّنا وَِسۡعَت ُ�َّ َ�ۡ

ْ َسبِيلََك َوقِِهۡم َعَذاَب ٱۡ�َِحيِم  َبُعوا ْ َوٱ�َّ ِٰت َعۡدٍن  ٧تَابُوا ۡدِخۡلُهۡم َج�َّ
َ
َر�ََّنا َوأ
ٰتِ  ۡزَ�ِٰجهِۡم َوُذّرِ�َّ

َ
ُهۡم َوَمن َصلََح ِمۡن َءابَآ�ِِهۡم َوأ نَت ٱۡلَعزِ�ُز ٱلَِّ� وََعد�َّ

َ
ِهۡمۚ إِنََّك أ

ّ�ِ  ٨ٱۡ�َِكيُم  ّ�ِ  َٔ َوقِِهُم ٱلسَّ ۥۚ َوَ�ٰلَِك ُهَو  َٔ اِت� َوَمن تَِق ٱلسَّ اِت يَۡوَم�ِٖذ َ�َقۡد رَِ�َۡتُه
 .]٩-٧[المؤمن:  ﴾٩ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم 



 ٢٧  تعريفونه شرعي او لغوي ېتوب د

د لوى څښتن د عرش وړونکي ماليکي او هغه چي د عرش «ژباړه: 
ولي د خپل رب د ثنا او ستايني سره د هغه شاوخوا حاضري اوسيږي ټ

پاکي بيانوي، هغوى پر هغه ايمان لري او د مومنانو لپاره بخښنه غواړي او 
وايي: اى زموږ ربه ته په خپل علم او رحمت سره پر ټولو شيانو احاطه 
لرې، نو توبه کوونکي او هغه کسان چي ستا د الري پيروي کوي، وبخښه 

 . »وساته او د دوږخ له عذابه يې
علماى کرامو فرمايلي دي چي په قرآن کـريم کـي تـر ټولـو هيلـه او 
اميد پيدا کوونکى آيت همدغه پورته ياد سوى آيت دى. ځکه که يـوه 
ماليکه هم ټولو مومنـانو تـه لـه ال�ـه تعـالى څخـه مغفـرت او بخښـنه 
وغواړي، نو ال�ه تعالى هغوى بخښي. خو په دغه مبارک آيت کي ويل 

نکي فرشتې او د هغـه شـاو خـوا اسـتوګني سوي دي چي د عرش وړو
 مقربي فرشتې ټولي توبه کوونکو مومنانو ته دعاوي کوي. 

وګورئ پر ال�ه تعالى باندي مومن، په تېره توبه ايستونکى مسـلمان 
څونه ګران دى، هغه په مزه مزه په ځاى کي پروت وي خوب کوي او 

 ماليکي د بخښني دعاوي ورته کوي. 

 له Òما خپل حاÏá توبې Ï ګټو په هک

 ازخـدا کـردم طلب هرچه شکرخداکه
 

 شـدم خودکامران همت برمنتهای 
 

لکه چي موږ ټول پوهيږو انسـان يـو ضـعيف موجـود دى. لـه دې 
امله له سهوي او خطاخالي نه دى او له هر چا څخه په يو ډول نـه يـو 
ډول ګناه تر سره کيږي. لکه چي ان زموږ لومړنى پالر ابوالبشر آدم او 
حوا انا د بشري ضعفونو له مخي شيطان تېر ايستل او لـه املـه يـې د 

خه د مځکي ستونزو او مصيبتونو ته ولېږل سول. جنت له نعمتونو څ
له يوې خوا جني او انسي شـيطانان تـل تـر تلـه الس پـه کـار دي او د 
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انسانانو په تېرايستلو او ښويولو پسې دي. له بلـه پلـوه د انسـان نفـس 
اماره بالسوء (په بدو کارونو امر کـوونکى) دى. دغـه راز دا دنيـا هـم 

انسان غرور او خوندونو او شهوتونو ته  يوه ډېره مکاره بوډۍ ده، چي
وربولي. او له بله پلوه انسان د ژوند په لومړيـو پړاوونـو کـي کـم سـنه 
وي، خام او بې تجربـې وي، بـې علمـه وي، ځـوان وي، احساسـاتي 
وي. چي له دې امله ژر غوليږي او د ټولني شيطان صفته ساکښان او 

او ښـو احساسـاتو د طواغيتو ډول ډول ګوډاګيان يې لـه حسـن نيـت 
 څخه بده ګټه اخلي. 

له بده مرغه زموږ په ګران اسالمي هيواد کي داسـي کسـان، يـاډلي 
يا بنسټونه چي د دغسي شيطانانو د نـاوړو فعـاليتونو مخـه ونيسـي او 
ځوانان او نـور مسـلمانان د هغـو پـه مکرونـو پـوه کـړي او د اسـالمي 

څخه وژغوري هم  پوهي په سمبالولو سره يې له بې الرۍ او انحراف
 دومره دي چي ګردسره پر نشت حساب دي. 

ــرو کســانو  ــورو ډې ــاب ليکــوال هــم د ن پــر دې بنســټ زه د دې کت
غوندي له تېروتنو څخه نه يم خالص او ډېري خطاوي او ګناوي مي 
له السه وتلي دي. کله چي ال ما توبه نه وه کښلې باور وکـړئ چـي پـه 

وو. تل به مي طبيعت خراب وو. ډېر ښه ژوند کي به مي زړه پرېشانه 
روحي سکون او خوشالي مي په يو ډول نامرئي اضـطراب او خفګـان 
اوښتې وه او د يو ډول نه ډاډ او غم غوسـې سـره بـه الس او ګرېـوان 
وم. دنيوي کار مي هيڅ نه برابرېدى. مفلسـۍ او خـوارۍ مـي پـه کـور 

لهاند وم. د کي مېنه کړې وه. په ځان او په زړه به ستړى ستومان او ال
يو ډول ګنسيت سره به مخامخ وم او علمي او ادبي کـار مـي سـره لـه 

 أدې چي پوهېدم له السه نه کېدى. خو کله چي مـي د لـوى څښـتن
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په درانه حضور کي پر تېـرو ګنهونـو ټينګـه او نصـوح توبـه وکښـل او 
سـره  أپښېماني مي پر څرګنده کړه او په راتلونکې کـي مـي د خـداى

ړه چي نور به ګناه نه کوم او خپل تېر ګنهونه بـه پـه ښـو ټينګه ژمنه وک
کارونو جبيره کوم. نو وروسته چي زه په پر له پسې توګه له ال�ه تعالى 
څخه د خپلو ګنهونو د مغفرت او عفوي غوښـتنه کـوم، او اوس هـم 
ډېر شرمنده يم او ځني بېرېـږم، خـو د عفـوي او رحمـت پـه بـې پايـه 

رېوللــو او بخښــلو هيلــه لــرم. پــه ډېــره ســمندر يــې د دې ګنهونــو د پ
څرګنده توګه مي احساس کړې ده چي يو ډول خوشالۍ الس راکـړى 
دى، دزړه ډاډ او سکون مي مونـدلى. ذهـن او فکـر مـي تېـز سـوى، د 
اسالمي ليکنو سره مي مينه زياته سوې او چي د هـر مطلـب پـه بـاب 

ښه ترتيب مي د ليکني قصد کړى دى ډېره راته آسانه سوې او په ډېر 
سر ته رسېدلې ده. پخـوا پـه ډول ډول نـاروغيو اختـه وم، دوا بـه مـي 
کول، خو نه به راباندي لګېده. اما اوس مـي الحمـد للـه نـاروغى ښـه 

 سوي او که څه نوې ناروغي را پېښه سي په درملنه ښه سي. 
له بلي خوا مي په رزق او روزي کي پراخي راغلې او ژوند مي ډېـر 

ــا ــه خوش ــا او ل ــوى هوس ــي زه د ل ــوى دى. چ ــال س ليو ډک او ماالم
پر دې لورونو او نعمتونو باندي شکر کاږم، پر تېرو ناسمو  أڅښتن

کړنو باندي پښېمان او په ټينګه توبه ګار يـم، پـه بيـا بيـا مـي توبـه ده، 
خداى تعالى دي د هغه پـاک او سـپېڅلي دربـار تـه د هـر څـه زيـاتي 

و وس هم راکړي آمين. لـوى رجوع نور توفيق او د ښو او سمو کارون
 څښتن څه ښه فرمايلي دي:
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ُۥ َ�ۡرَٗجا ﴿ َ َ�َۡعل �َّ ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ� َوَمن َ�تَِّق ٱ�َّ  ٢َمن َ�َن يُۡؤِمُن بِٱ�َّ
ۥٓۚ  ِ َ�ُهَو َحۡسُبُه ۡ َ�َ ٱ�َّ -٢[الطالق:  ﴾َوَ�ۡرزُۡقُه ِمۡن َحۡيُث َ� َ�ۡتَِسُبۚ َوَمن َ�َتَو�َّ

٣[. 
هر څوک چي له خدايه وبېريږي او پرهېزګاره سي ال�ه (له هر «ژباړه: 

کړاوه) د ژغورني الر ورته برابروي. او له هغه ځايه چي تصور يې هم نه 
کوي روزي رسوي او هر څوک چي پر ال�ه توکل وکړي (خپل هر کار هغه 

 . »ته وسپاري) خداى يې بس او کافي دى
نو راځئ زما ډېرو درنو وروڼـو چـي پـه اخـالص او صـداقت سـره 
نصوحه توبه وکاږو، څو د خداى تعالى له خوښۍ او دغسي نعمتونو 

 او لورونو څخه برخمن سو. 

Èجوæ توبې Ï 

په دين کي توبه کښل ډېره ستره چاره باله سي او په اسالم کي ډېـر 
ني، فقهـي او ستر ځاى او منزلت لري. لـه دې املـه د ظـاهري او بـاط

اخالقــي علومــو ټولــو علمــاى کرامــو د قــرآن کــريم او نبــوي ســنتو د 
نصوصو پر بنسټ فرمايلي دي چي لـه ګنهونـو څخـه توبـه سمدسـتي 

ويلـي دي چـي  /(على الفور) واجب ده. ان چـي ابـو محمـد سـهل
خلکو ته تر توبې بل ډېر واجب شـى نسـته او څـو ک چـي د تـوبې د 

ري د سخت عذاب سره به مخامخ سي. پوهي په هکله معلومات نه ل
 . ١ان که څوک ووايي چي توبه نه ده فرض هغه کافر باله سي

                                                      
 دابو طالب المکي قوت القلوب في معاملة المحبوب، المکتبة الشاملة. -١
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فرمايي: د تـوبې سمدسـي وجـوب پـه قـرآن کـريم،  /امام نووي
نبوي سنتو او د امت په اجماع ثابت دى. يو بل عـالم فرمـايي چـي د 
 توبې سره يو ځاى د هغې درې اجزاوي، يعني په ګناه باندي علم، پـر

 هغې پښېماني او پرېښوول يې هم واجب دي. 

åÏ جبÇæ توبه سمدسي 

په دې کي هيڅ شک او شبهه نسته چي توبه تر ګنهونو ترسره کولو 
وروسته فوري او سمدستي واجب ده. دا ځکه چي ګنهونه او معاصي 
هالکـوونکي او خطرنــاک بلــل پــه نفــس ايمــان کــي داخــل دي. او دا 

 ي د هغه له وجوبه خبر وي. واجب هغه څوک ادا کوالى سي چ

áæتوبې ځنډ Ï 

د توبې کښلو په هکلـه ډېـر خلـک ځينـي تېروتنـي کـوي، چـي دا د 
توبې د مفهوم په اړه له ناخبرۍ او د توبې چاري ته د لږ پام اړولـو او 
بې پروايى څخه پېښيږي چي له دغو خطاوو څخـه يـوه هـم د تـوبې 

 ځنډول دي. 
ې ډېـر تـاواني کـار دى. دا د د توبې سمدستي نه کښل او ځنډول ي

انسانانو ډېره لويه خطا ده. ډېرو خلکو ته د توبې کښل يو ډېر کوچنى 
او عادي کار ايسي. ډېر خلک پوهيږي چي ګناه مـي کـړې ده او يـايې 
اوس هم تر سره کوم، خو توبه نـن او سـبا تـه ځنـډوي، ځينـي کسـان 

ني يې تر توبه د تحصيل د دورې تر پاى ته رسېدو پوري ځنډوي، ځي
واده پوري ځنډوي، ځيني يې تر حج او د عمر د پوختيا پوري ټالوى 
او په دې سر نه خالصوي چي د ګناه له ترسره کولو څخه په پيـل کـي 
د زړه سختي رامنځ ته کيږي. بيا کرارکرار انسـان کفـر او ګمراهـۍ تـه 
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رسوي. په دې هکله به تاسي ته د ابليس او بلعـم بـاعور کيسـې يـادي 
ه دوى څخه په پيل کي يوه يوه ګناه تر سـره سـوه، خـو ورپسـې وي. ل

يې خبره تر کفر او ګمراهۍ ورسېده او د تـل لپـاره وترټـل سـول. لـه 
دې امله په توبه کښلو کي تلوار او هوښياري او کوښـښ پـه کـار دى. 
که تاسي هرڅه ژر توبه وکاږئ نو هيله کېداى سي چـي هرڅـه ژر پـر 

روغي ستاسـي لـه زړه څخـه ووزي او د ګنهونو بانـدي د مـداومت نـا
 ګنهونو د شومتيا او نحسيت بار ستاسي له زړه څخه ليري سي. 

فرمايي:که څـوک ګنـاه تـر سـره کـړي پـر هغـې بانـدي  /ابن قيم
سمدســتي توبــه واجــب ده او کــه يــې وځنــدوي د ځنډېــدو لــه املــه 
ګناهکار کيږي. که بيا وروسته له دې ګناه څخه توبه وکـاږي، نـو بلـه 
توبه به يې پر غاړه پاته وي چي هماغه د توبې د ځنډېدو توبه ده. پـه 

 اږي. دې حساب بايد دغسي څوک دوې توبې وک

 Ï ګناÏ å بیا کولو له بېرí توبه نه کښل 

ځيني ګنهکار انسانان غواړي چي توبه وکاږي، خـو دا کـار لـه دې 
بيري نه کوئ چي بيا به ګناه ځني تر سره سي. چي دا يـوه تېروتنـه ده. 
ګنهکار بايد هر څه ژر توبـه وکـاږي. ځکـه ده تـه څـه معلومـه ده کـه 

بيا خونو افسوس او ارمـان هـيڅ  خداى مکړه ناببره مرګ ورته راغى،
ګټه نه کوي. که څوک توبه وکاږي او بيا خداى مکړه ګناه ځني وسـي 
بيادي پر هغې هم توبه وکاږي. لوى څښتن نه دا چـي پـر دغسـي بيـا 
بيا توبه کښلو په غوسه کيـږي، بلکـي خوشـاله کيـږي. پـه دې هکلـه د 

 رسول ال�ه دې حديث ته پام وکړئ:
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َص «
َ
ْذَ�بُْت َوُر�ََّما قَاَل إِنَّ َ�بًْدا أ

َ
ْذنََب َذْ�بًا َ�َقاَل رَبِّ أ

َ
اَب َذْ�بًا َوُر�ََّما قَاَل أ

ُخُذ بِِه 
ْ
نَْب َوَ�أ ُ َر�ًّا َ�ْغِفُر اذلَّ نَّ هلَ

َ
َعِلَم َ�بِْدي أ

َ
َصبُْت فَاْغِفْر يِل َ�َقاَل َر�ُُّه أ

َ
أ

َص 
َ
ُ ُ�مَّ أ ْذنََب َذْ�بًا َ�َقاَل رَبِّ َ�َفْرُت ِلَعبِْدي ُ�مَّ َمَكَث َما َشاَء ا�َّ

َ
ْو أ

َ
اَب َذْ�بًا أ

نَْب  ُ َر�ًّا َ�ْغِفُر اذلَّ نَّ هلَ
َ
َعِلَم َ�بِْدي أ

َ
َصبُْت آَخَر فَاْغِفْرُه َ�َقاَل أ

َ
ْو أ

َ
ْذَ�بُْت أ

َ
أ

ْذنََب َذْ�بًا َوُر�ََّما قَ 
َ
ُ ُ�مَّ أ ُخُذ بِِه َ�َفْرُت ِلَعبِْدي ُ�مَّ َمَكَث َما َشاَء ا�َّ

ْ
اَل َوَ�أ

َعِلَم 
َ
ْذَ�بُْت آَخَر فَاْغِفْرُه يِل َ�َقاَل أ

َ
ْو قَاَل أ

َ
َصبُْت أ

َ
َصاَب َذْ�بًا قَاَل قَاَل رَبِّ أ

َ
أ

ُخُذ بِِه َ�َفْرُت ِلَعبِْدي ثََالثًا فَلْيَْعَمْل َما 
ْ
نَْب َوَ�أ ُ َر�ًّا َ�ْغِفُر اذلَّ نَّ هلَ

َ
َ�بِْدي أ

 . ١»َشاءَ 
نو ووايي چي اى ربـه! مـا ګنـاه  ژباړه: کله چي يو بنده ګناه وکړي،

وکړه نو ما وبخښه! نو د هغه رب ع�ز� و�ج�ل� ووايي: زما بنـده پـوهيږي 
چي هغه داسي يو رب لري چي هم ګناه بخښي او هـم يـې د ګنـاه پـه 
سبب نيسي، ځکه نو ما خپل بنده وباخښه. بيا بنده تر دغـوني مـودې 

، خو بيـا بلـه ګنـاه پوري چي د ال�ه خوښه وي له ګناه څخه ډډه وکړي
وکړي او بيا ووايي: اى ربه! ما يوه بله ګناه وکړه، نو ما بيا وبخښه! نو 
د هغه رب ع�ز� و�ج�ل� بيا ووايي: زما بنده پوهيږي چي هغـه داسـي يـو 
رب لري چي هم ګناه بخښي او هم يې د ګناه په سبب  نيسـي، ځکـه 

ي مودې پـوري چـي نو ما بيا خپل بنده وباخښه. بيا دغه بنده تر دغون
د ال�ه خوښه وي لـه ګنـاه څخـه ډډه وکـړي، خـو بيـا دريـم ځـل ګنـاه 
وکړي او بيا ووايي: اى ربه! ما يوه بله ګناه وکړه، نو ما بيا وبخښه! نو 
د هغه رب ع�ز� و�ج�ل� بيا ووايي: زما بنده پوهيږي چي هغـه داسـي يـو 

                                                      
). او مسلم او مسند ٧٥٠٧باب ( ٣٥صحيح البخاري، کتاب التوحيد،  -١

 احمد.
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، ځکه نو رب لري چي هم ګناه بخښي او هم يې د ګناه په سبب نيسي
ما بيا خپل بنده د ديم وار لپاره وباخښه. نو تر څو چـي پـه ګنـاه اختـه 

 کيږي او ماته توبه کاږي زه ي توبه قبلوم. 

 Ï خلکو Ï خبرæ له بیرí توبه نه کښل

د ځينو کسانو توبه کښل زړه غواړي، او د تو بې ګټي او طريقه هم 
لــو څخــه ور معلومــه وي، خــو د ځينــو خلکــو لــه خبــرو او عيــب لګو

بيريږي او په وهم کي وي چي ماته پـه متشـدد او وسواسـي او داسـي 
نورو ونه وايي. رشتيا هم زموږ په ټولنه کي داسي خلک سته چـي پـر 
يوه خوا سړى نه پرېږدي، کـه ګنـاه کـوې وايـي دا ګناهکـار دى او کـه 
توبه کاږې وايي دا بيا له کومه دونه ښه سړى او زاهد سـو. خـو سـمه 

چي که کوم ګنهکار توبه کاږي د خلکـو پـه خبـرو پسـي دي خبره داده 
سر نه ګرځوي، ځکه د خلکو د خبرو له بيري توبه نه کښل سم کار نه 

 دى، دى بايد له خدايه وبيريږي، نه د خلکو له خبروڅخه. 
بيا د توبه کوونکي لخوا د خلکو ناسمي خبـري او رېـدل د خـداى 

ى تعـالى دى امتحـانوي لخوا يو ډول ازميښت دى. په دې توګـه خـدا
چـي آيـا دى پـه خپلـه توبـه کـي رشـتينى دى او کـه دروغجـن. کـه پـه 
لومړيو وختونو کي د خلکو پر خبـرو لـه صـبر او حوصـلې څخـه کـار 
واخلي، نه داچي توبه به يې د لوى څښتن په نزد رشتينې او قبوله سي 
 او له دې امله به نېکمرغه سي، بلکي هغه خبري کوونکي به هم ده تـه

 وګوري او هغه به هم توبه وکاږي.
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íکاږæ باید توبه ßهرڅو 

بې له پيغمبرانـو چـي لـه ګنهونـو څخـه پـاک او معصـوم دي، بـل 
هيڅوک له ګناه څخه خالي نه دى. که څوک له ګنهونو څخه وژغورل 
سي، نو د شيطان له وسوسو څخه نه سي ژغورل کېدالى. ځکـه چـي 

دى او د خـداى لـه يـاده يـې  شيطان تـل د انسـان پـه تېرايسـتلو پسـې
غافله کوي. له دې امله دى چي لوى څښتن ټـول مسـلمانان پـه عامـه 

 توګه په توبه کښلو امر کړي دي، لکه چي فرمايي:
يَُّه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن ﴿

َ
ِ َ�ِيًعا �  .]٣١[النور:  ﴾٣١َوتُوُ�ٓواْ إَِ� ٱ�َّ

ټول د ال�ه پـه وړانـدي توبـه وکـاږئ، څـو او اى مومنانو! تاسي «ژباړه: 
 . »ژغورنه او برى درپه برخه سي

نو له دې څخه څرګنده سـوه چـي ټـول وګـړي پـه توبـه کښـلو امـر 
سوي دي. البته هر يـو پـه خپلـه کچـه. لکـه چـي ځينـي پـه ګنهونـو او 
معاصي ووکي غرق وي. ځينو طاعتونه تر سره کړي او د نارواوو يـې 

ر په مکروهاتو لګياوي او مستحبات يې پرې ځانونه ژغورلي وي، مګ
 ايښي وي. 

نو پر لومړۍ ډلي باندي توبه واجب ده، له دې امله چـي پـر خپلـو 
 ځانونو يې ظلم کړى دى، او لوى څښتن فرمايي:

ِۚ إِنَّ ﴿ ْ ِمن رَّۡ�َةِ ٱ�َّ نُفِسِهۡم َ� َ�ۡقَنُطوا
َ
ٰٓ أ َ�َ ْ فُوا َ�ۡ

َ
ِيَن أ ۞قُۡل َ�ٰعَِبادَِي ٱ�َّ

نُوَب َ�ِيًعاۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱلَۡغُفوُر ٱلرَِّحيُم  َ َ�ۡغفُِر ٱ�ُّ  .]٥٣[الزمر:  ﴾٥٣ٱ�َّ
(اى پيغمبره!) زما هغو بنده ګانو ته ووايه چي پر خپلو ځانونو «ژباړه: 

يې زياتى کړى دى، د ال�ه له رحمت څخه مه نهيلي (مايوسه) کېږئ، يقين 
خو ډېر بخښونکى، زيات مهربان  ولرئ چي ال�ه ټولي ګناوي بخښي، هغه

 . »دى
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د دغه آيت په تفسير کي ليکي: لوى څښتن په دغه  /ابن کثير
آيت کريمه کي ټولو ګنهکارانو ته کافر وي، که بل څوک د توبې او 
رجوع لپاره بلنه او دعوت کړى دى. او همدا راز په دغه مبارک آيت 

ي توبه وکاږي کي ويل سوي دي چي ال�ه تبارک وتعالى هغه چا ته چ
ګردي ګناوي بخښي هر څوني چي وي، که بېخي د سمندر د ځګ 

 غوندي هم وي. 
او پر دوهمه ډله توبه مستحب ده دا لـه دې املـه  چـي مسـتحبات 
يې پرې ايښي دي. لکه چا چي سنن رواتب، د شـپې قيامـه، د تطـوع 
صدقې ورکول پرې ايښي وي يايې مکروهات تر سره کـړي وي، لکـه 

 س خوړل او څښل يا په والړي خوړل او داسي نور. په چپه ال

 په Çسالã کي Ï توبې ÒÑÇښت

توبه د اسالم په سپېڅلي دين کي سـتر ځـاى او منزلـت لـري. ابـن 
فرمايي: د توبې په نومونه کي اسالم، ايمان او احسـان او نـور  /قيم

ټول مقامات داخليږي. ځکه نو عالمانو ويلي دي چـي لـه ګنـاه څخـه 
 توبه سمدستي واجب ده او د لوى څښتن په دې وينا استدالل کوي:

ِ تَۡوَ�ٗة نَُّصوًحا﴿ ِيَن َءاَمُنواْ تُوُ�ٓواْ إَِ� ٱ�َّ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�  .]٨تحريم: [ال ﴾َ�ٰٓ

اى مسلمانانو! ال�ه ته په نصوح توبـه سـره (خالصـانه، د زړه لـه «ژباړه: 
 . »کومي او له پښېمانۍ څخه ډکه) توبه وکاږئ

 دغه راز د لوى څښتن په دې وينا هم استدالل کوي:
يَُّه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن ﴿

َ
ِ َ�ِيًعا �  . ]٣١ور: [الن ﴾٣١َوتُوُ�ٓواْ إَِ� ٱ�َّ

او اى مومنانو! تاسي ټول د ال�ه په وړاندي توبه وکاږئ، څو « ژباړه:
 . »ژغورنه او برى درپه برخه سي
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له دغو آيتونو څخه څرګنده سوه چي د لوى څښتن لخوا ټولو 
مومنانو ته د توبې د کښلو امر سوى دى، او اصل دادى چي امر 

دي: د قرآن فرمايلي  /سمدستي د وجوب لپاره وي. امام نووي
کريم، نبوي سنتو او د امت د اجماع ټول د اليل د توبې وجوب 

د پورتني آيت په اړه فرمايي: دا آيت مدني دى  /جوتوي. ابن قيم
او په مدني سوره کي راغلى دى او لوى څښتن په هغه کي مومنان او 
خپل غوره بنده ګان مخاطب کړي دي چي تر ايمان راوړلو، صبر 

ته توبه وباسي او بيا يې  أهاد وروسته ال�هکولو، هجرت او ج
ژغورنه او برى په توبه معلق کړى او تړلى دى او دا خبره يې پکښي 
ښوولې يې ده چي پر دغو ټولو ښو کارونو سر بېره چي کله تاسي 
توبه وکاږئ، نو هيله ده چي وژغورل سئ، نو له دې څخه څرګنده 

 سوه چي د ژغوني هيله او اميد بايد توبه کوونکي وکړي. 
 راز لوى څښتن فرمايي:دغه 

ٰلُِموَن ﴿ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱل�َّ
ُ
 . ]١١[الحجرات:  ﴾١١َوَمن لَّۡم َ�تُۡب فَأ

 . »او څوک چي توبه ونه کاږي، نو ظالمان دي«ژباړه: 
په دې آيت کي د لوى څښتن بنده ګان پر دوو ډلو توبه کوونکـو او 

ي د ظالمانو باندي وېشل سوي دي. او هغه څوک چي توبـه ونـه کـاږ
ظالم نوم ورته ايښوول سوى دى. څنګه چي دا خبره څرګنده سوه، نو 
بايد پوه سو چي توبه د لوى څښتن لور ته د الرويـانو پـه الر کـي يـو 
ستر پړاو دى، نو چي څوک غواړي چي د صالحانو د کاروان سره يو 
ځاى سي او د پيغمبرانو ملګـرى غـوره کـړي، نـو دي د دوى غونـدي 

 کړنه وکړي. 
 څښتن فرمايي: لوى 



 راځئ توبه وکاږو    ٣٨

ُ َعلَۡيِهم ّمَِن ﴿ ۡ�َعَم ٱ�َّ
َ
ِيَن � ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع ٱ�َّ

ُ
َ َوٱلرَُّسوَل فَأ َوَمن يُِطِع ٱ�َّ

ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا  ۧٱ�َّبِّ�ِ 
ُ
ٰلِِحَ�ۚ وََحُسَن أ َهَدآءِ َوٱل�َّ يقَِ� َوٱلشُّ ّدِ  ﴾٦٩َن َوٱلّصِ

 .]٦٩[النساء: 
مبر اطاعت وکړي، نو دهغو خلکو او څوک چي دال�ه او پېغ«ژباړه: 

سره به ملګري وي چي ال�ه پېرزوينه پر کړې ده، چي پېغمبران، صادقان، 
شهيدان او صالحان دي، او څونه ښه ده دا ملګرتيا چي چاته په برخه 

 .»الهي له دغو کسانو له ملګروڅخه مو وګرځوې! سي؟

 توبه Ç æÇستغفاÑ ج Ñ ÏسوÇ áهللا

رَ  مَ نْ ابْنِ عُ دِ عَ احِ لِسِ الْوَ لَّمَ يفِ املَْجْ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولِ اهللاَِّ صَ سُ دُّ لِرَ انَ يُعَ : كَ قَالَ

: ومَ قُ بْلِ أَنْ يَ نْ قَ ةٍ مِ رَّ ةُ مَ ائَ َغُفورُ « مِ
ْ
اُب ال نَْت اتلَّوَّ

َ
َّ إِنََّك أ  . ١»رَبِّ اْغِفْر يِل َوتُْب يلَعَ

ي مـا پـه يـوه څخه روايت دى چـ بژباړه: له حضرت ابن عمر
د مخه تر دې چي والړ سي (له  ج مجلس کي شمېرل چي رسول ال�ه

اى ربـه! مـا وبخښـه او زمـا «مجلسه پاڅي) سل وا ره دا دعـا وکـړه: 
 ». توبه قبوله کړه. بې شکه چي ته توبه قبلوونکى او بخښونکى يې

يْ  لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولَ اهللاَِّ صَ سُ عْتُ رَ مِ : سَ ةَ رَ يْ رَ الَ أَبُو هُ :قَ ولُ قُ ، يَ لَّمَ سَ ِ إِ�ِّ « هِ وَ َوا�َّ

ةً  ْ�رَثَ ِمْن َسبِْعَ� َمرَّ
َ
َْوِم أ

ْ
تُوُب إيَِلِْه يِف ايل

َ
َ َوأ ْستَْغِفُر ا�َّ

َ َ
 . ٢»أل

وفرمايل: په  ج وايي: رسول ال�ه سژباړه: حضرت اوبو هريرة
لوى څښتن لوړم چي زه د ورځي تر اويا وارو زيات له لوى څښتن 

 واړم او توبه ورته کاږم. څخه بخښنه غ

                                                      
 ) حديث.٣٤٣٤ترمذي، کتاب الدعوات، باب مايقول اذا قام ( -١
 ) حديث.١/  ٦٣٠٧کتاب الدعوات، باب استغفار النبي (صحيح البخاري،  -٢



 ٣٩  تعريفونه شرعي او لغوي ېتوب د

دونه زيات توبه او استغفار د دې لپاره نه  ج د حضرت رسول ال�ه
وو چي نعوذ بال�ه هغه په ګناه اخته کېدى، ځکه چي هغه له کناه څخه 

د عبـديت  ج پاک او معصوم وو.، بلکي د دې المل داوو چي رسول
او بنده ګي تر ټولو لوړ مقام او دريځ ته رسېدلى وو. له دې املـه هغـه 
په خپله پو هېدى چي ښـايي زمـا څخـه د ال�ـه تعـالى پـه بنـده ګـي او 
عبادت کي کوم کمى راغلى وي او زه هغـه بنـده ګـي ونـه کـوالى سـم 

 چي د لوى او ذوالجالل څښتن د شان سره وړ او اليقه ده. 
موخه له دې دغونه استغفار او توبې څخه دا وه  ج دغه راز د هغه

 چي خپل امت توبې او استغفار ته وهڅوي. 
حضرت علي کرم ال�ه وجهه به فرمايـل: د مځکـي پـر مـخ د الهـي 
عذاب څخه د خوندي توب او امن دوه پناه ځايونه وه، چي يـو اوس 
نسته او بل پاته دى. ځکه نو دغه دوهـم پنـاه ځـاى غـوره کـړئ. کـوم 

 ناګاه چي اوس زموږ په منځ کي ژوندى نه دى پاته، هغه رسول ال�ـهپ
 دى. او کوم چي پاته دى هغه استغفار دى. لوى څښتن فرمايي:ج

َ�ُهۡم َوُهۡم ﴿ ُ ُمَعّذِ نَت �ِيِهۡمۚ َوَما َ�َن ٱ�َّ
َ
َ�ُهۡم َوأ ُ ِ�َُعّذِ َوَما َ�َن ٱ�َّ

 .]٣٣[األنفال:  ﴾٣٣�َۡسَتۡغفُِروَن 
(اى پيغمبره!) تر څو ته د دوى په منځ کي اوسي ال�ه عذاب  او«ژباړه: 

نه ورکوي. او همداراز ال�ه دوى ته عذاب نه ورکوي په داسي حال کي چي 
 . »هغوى د استغفار يعني بخښني غوښتنه کوي

åÏ نیستېÇپر åÒÇæÑÏ توبې Ï 

دا هم د لوى څښتن لوى رحمت او فضل دى چي پر خپلو بنده ګانو 
 حديث کي راغلي دي:» حسن«ازه پرانستې ده. په يوه يې د توبې درو



 راځئ توبه وکاږو    ٤٠

: لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولُ اهللاَِّ صَ سُ : قَالَ رَ ؛ قَالَ الٍ سَّ انَ بْنِ عَ وَ فْ نْ صَ إِنَّ ِمْن « عَ

َاُب 
ْ

ْمِس بَابًا َمْفتُوًحا َعرُْضُه َسبُْعوَن َسنًَة. فََال يََزاُل َذلَِك ابل قِبَِل َمْغرِِب الشَّ
ْوِهِ. لَْم َ�نَْفْع 

َ
ْوِهِ. فَإَِذا َطلََعْت ِمْن �

َ
ْمُس ِمْن � َمْفتُوًحا لِلتَّْوَ�ِة، َحىتَّ َ�ْطلَُع الشَّ

ْو َكَسبَْت يِف إِيَمانَِها َخْ�ًا
َ
 .  ١»َ�ْفًسا إِيَماُ�َها لَْم تَُ�ْن آَمنَْت ِمْن َ�بُْل أ

 ج ژباړه: له صفوان بن عسال څخه روايت دى چي رسول ال�ه
وفرمايل: د لمر لوېدو خواته يوه دروازه پرانيستې ده چي د بره او ږد 
والى يې د اويا کالو د مزله په اندازه دى. دغه دروازه لوى څښتن تر 
هغه مهاله د توبې لپاره پرانيستې پرې ايښې ده، څو لمر له لوېديځ 
څخه راخيژي. نو کله چي لمر له لوېديځ څخه راوخوت بيا نو چاته 

ايمان ګټه نه رسوي چي دمخه يې نه وي راوړى يابه په خپل  هغه
 ايمان کي څه خير ونه مومي. 

له دې څخه معلوميږي چي لوى څښتن پر خپلو بنده ګانو تـر مـور 
 او پالر هم مهربانه دى. 

يْهِ  لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولِ اهللاَِّ صَ سُ ىلَ رَ مَ عَ : قَدِ الَ َطَّابِ أَنَّهُ قَ رَ بْنِ اخلْ مَ نْ عُ بْيٍ  عَ لَّمَ بِسَ سَ وَ

ا  نِهَ تْهُ بِبَطْ قَ أَلْصَ تْهُ فَ ذَ بْيِ أَخَ بِيًّا يفِ السَّ تْ صَ دَ جَ ا وَ بْتَغِي إِذَ بْيِ تَ نْ السَّ أَةٌ مِ رَ ا امْ إِذَ فَ

: لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولُ اهللاَِّ صَ سُ نَا رَ الَ لَ تْهُ فَقَ عَ ضَ أَرْ ةَ َطارِ « وَ
َ
تََرْوَن َهِذهِ الَْمْرأ

َ
َحًة أ

 ِ  َ�ْطرََحُه َ�َقاَل رَُسوُل ا�َّ
َ

ْن ال
َ
ِ َوِ�َ َ�ْقِدُر ىلَعَ أ  َوا�َّ

َ
َها يِف انلَّاِر قُلْنَا ال َ َودلَ

َها ِ
َ

رَْحُم بِِعبَاِدهِ ِمْن َهِذهِ بَِودل
َ
ُ أ ُ َعلَيِْه وََسلََّم َ�َّ  .  ٢»َص�َّ ا�َّ

                                                      
 ) حديث.٤٠٧٠ابن ماجة، کتاب الفتن، باب طلوع الشمس من مغربه ( -١
 ) حديث.٢٧٥٤/  ٦٨٧٢مسلم، کتاب التوبة، باب سعة رحمة ال�ه( -٢



 ٤١  تعريفونه شرعي او لغوي ېتوب د

اسيران ته يو شمېر  ج وايي چي رسول ال�ه سژباړه: حضرت عمر
(قيديان) ورغله په دغو اسيرانو کي يوې ښځي کوم څوک لټاوه چي 
ناببره يې يو کوچنى وموند او هغه يې واخيست او په ځان پوري يې 

ماته وويل: آيا دغه  ج ټينګ ونيو او تي ته يې واچاوه. رسول ال�ه
مېرمن به دغه کوچنى اور ته واچوي؟ ما ورته عرض کړه: په خداى 

د دې وس وي دا کوچنى به اور ته وانه چوي.  قسم چي تر څو
وفرمايل: لکه څنګه چي دغه مور پر دغه کوچني مهربانه ده،  جرسول

 ال�ه تعالى پر خپلو بنده ګانو تر دې ډېر مهربان دى. 
 سبحان ال�ه! لوى څښتن د څونه لوى فضل او احسان خاوند دى!

 ګنهکاÑته æÏږخي مه Çæیاست

سُ  ؛ أَنَّ رَ بٍ نْدَ نْ جُ ثَ عَ دَّ لَّمَ حَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ِ « ولَ اهللاَِّ صَ نَّ رَُجًال قَاَل: َوا�َّ
َ
أ

ْغِفَر 
َ
 أ

َ
ْن ال

َ
َّ أ  يلَعَ

َّ
ىل

َ
ي َ�تَ� ِ

َّ
 قَاَل: َمْن َذا اذل

َ
َ َ�َعاىل ُ لُِفَالٍن. َو�ِنَّ ا�َّ  َ�ْغِفُر ا�َّ

َ
ال

ْحبَْطُت َ�َملََك ِلُفَالٍن. فَإِ�ِّ قَْد َ�َفْرُت ِلُفَالٍن 
َ
امَ قَالَ  »َوأ  .  ١أَوْ كَ

وفرمايل: يـوه سـړي  ج وايي چي رسول سژباړه: حضرت جندب
وويل چي په خداى قسم چي خداى تعالى پالني سړي تـه بخښـنه نـه 
کوي. خو لوى څښتن تعالى وفرمايل دا کوم سړى دى چـي پـه مـايې 

سي چي)  ولوړل او وايي چي زه پالنى سړى نه بخښم. (هغه دي پوه
ما هغه سړى وباخښه او ستا عمل مي، ضايع کړ. يعني ستا لـوړه مـي 

 درواغ کړه. 

                                                      
) ٢٦٢١ـ (١٣٧مسلم، کتاب البر والصلة، باب النهي عن تقنيط االنسان  -١

 حديث.



 راځئ توبه وکاږو    ٤٢

حقيقت دا دى چي زموږ ځيني خلک داسي دي چي خپل ځانونـه 
پاک او سپېڅلي ورته ايسي او که بل چا په پخوا مهالونو کي څه ګناه 
کړې وي او توبه يې پر کښلې وي، او خداى بخښلى وي خـو دى پـه 

نو دى يې نه بخښـي او پـه هـر مجلـس کـي يـې د انسـي او  خبر وي،
جني شيطانانو په ټونګ غيبت او چغلي کوي. په داسي حال کـي چـي 
دغسي وګړي په دې نه پوهيږي چي د ال�ه تعالى رحمت ډېر پـراخ او 
عام دى او د ده ګنهګارو بنده ګانو ته هم د ده د رحمت په پراخه لمن 

 بخښي يې.  کي د پناه اخيستلو ځاى سته او
په دې توګه دغه په اصطالح سپېڅلى مسلمان ايله بېله خپـل ځـان 
په ګناه ککړ کړي. سمه خبره داده چي د هيچا په هکله بايد په قطعـي 
توګه ونه ويل سي چي دا جنتي دى يـا دوږخـي، ځکـه دغسـي خبـري 
جواز نه لري. هو! که قرآن او حديث چـا تـه جنتـي يـا دوږخـي ويلـي 

 جنتي يا دوږخي ويل پروا نه کوي.وي، هغو ته 

 بخولو المل Òموږ ګنهونه íÏ لوÒموږ Ï Ïې ټو

د لوى څښتن پر دې مځکه باندي پـه دې يوويشـتمه پېـړۍ کـي دا 
دونه ظلمونه او نادودي او دا تکليفونه، کړاوونه او نه ډاډ، بـي امنيتـي 
او بخولي او پرېشانۍ دې بوډۍ مځکي دمخه نه وي ليدلي او که يې 

ي وې دونه نه وې. اوس خو چـي هـره خـوا ګـورو پـر مسـلمانانو ليدل
باندي د ظلمونو ژرندي چليږي او ډول ډول خطـرات او آفـات ورتـه 
متوجه دي. پر مسلمان امت باندي کفري نړۍ له هري خـوا تېـري او 
 يرغلونه کوي. او په خوارېدو او سپکاوي او له منځه تلو يې اخته دي. 



 ٤٣  تعريفونه شرعي او لغوي ېتوب د

ه پاکستان کي، په کشـمير کـي دى کـه پـه په افغانستان کي دى که پ
هندوستان کي، په فلسطين کي دى که په اېران کي، په فليپـين کـي دى 
که په برما کي، په چيچين کي دى که په کوسوو کي هر ځاى مسـلمان 
په ويرونو اخته او په ساندو سر دى. که لږ څه ځير سو نو خامخا دې 

زموږ ناوړه عملونه او بد پايلي ته رسيږو چي د دې ټولو غميزو المل 
نيتۍ، بد ګومانۍ، يو د بل غيبت او چغلۍ او بې اتفاقۍ او په تېره له 
توبې او د ځان له اصالح کولو څخـه د ټـول امـت غفلـت دى. قـرآن 

 کريم په دې اړه فرمايي:
يِۡدي ٱ�َّاِس ِ�ُِذيَقُهم﴿

َ
ِ َوٱۡ�َۡحرِ بَِما َكَسَبۡت � َ�ۡعَض  َظَهَر ٱلَۡفَساُد ِ� ٱۡلَ�ّ

ِي َعِملُواْ لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعوَن   . ]٤١[الروم:  ﴾٤١ٱ�َّ
خلکو چي په خپلو السونو څه ګټلي (شرک، کفر او نور ډول «ژباړه: 

ډول ناوړه غملونه يې تر سره کړي) دي، د هغو له امله په وچه او سمندر 
د  (بحر وبر) کي فسادخپور سوى دى (لکه وچ کالي، د اورښتونو لږ والى،

ناروغيو ډېرښت او ډول ډول وباوي او نور)، څو چي ال�ه په هغو باندي د 
هغو د ځينو عملونو (او ګنهونو) خوند وڅکي (سزا ورکړي) ښايي چي 
هغوى راوګرځي. (دغفلت له خوبه را پاڅي، له ګنهونو الس واخلي او 

 . »توبه وکاږي او خپل ځانونه او چاري اصالح کړي)
ه اړه په خپل يوه کتاب کي ليکي چي د يو عالم د دغه آيت پ

څخه موخه فسق، فجور، ظلم » خلکو چي په خپلو السونو څه ګټلي«
او زياتى او دهريت، د سيکولريستي افکارو منل او خپرول او داسي 

 نور دي. 
 دغه راز قرآن کريم فرمايي:
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يِۡديُ�ۡم َوَ�عۡ ﴿
َ
ِصيَبةٖ فَبَِما َكَسَبۡت � َ�َٰبُ�م ّمِن مُّ

َ
 ﴾٣٠ُفواْ َعن َكثِ�ٖ َوَمآ أ

 .]٣٠[الشورى: 
پر تاسي چي هر مصيبت راغلى دى، هغه ستاسي د السونو د «ژباړه: 

تر سره کړو کارونو له امله دى. او هغه (لوى څښتن) ستاسي تر ډېرو 
 . »(ناوړو) کارونو درتېريږي

له پورته آيتونو او څرګندونو څخه اشاره رسيږي چي که له بخولو 
ژغورنه غواړو، نو عالج يې له ناوړو کارونو او  او بالوو څخه

عملونو څخه الس اخيسته دي. يعني له معاصيو او ګنهونو څخه 
 توبه او استغفار ئې ډېر ښه او غوره عالج دى. 

 Ï توبې شرطونه

علماى کرامو د قرآن کريم د آيتونو او نبوي سنتو پر بنسټ فرمايلي 
نۍ هـم وي لـه هغـې دي چي ګناه چـي هـر څـه وي او هرڅـوني کـوچ

څخه توبه واجب ده. بيا ګناه دوه ډوله ده. يوه هغه ګناه ده چي په ال�ه 
تعالى پوري اړه لري، يعني په حقوق ال�ه کـي څـه کمـى سـوى وي. د 
دې ګناه د توبې څو شرطونه دي، چي بايد تر سـره سـي، څـو د لـوى 

 څښتن لخوا دا توبه ومنل سي. دغه شرايط دادي:
ه او سمدستي پرېښول سي او بيا ګناه کوونکى ګناه بايد ګردسر -١

 له هغې څخه ځان ليري وساتي. لوى څښتن فرمايي:
َ فَٱۡسَتۡغَفُرواْ ﴿ ْ ٱ�َّ نُفَسُهۡم َذَكُروا

َ
ْ أ ۡو َظلَُموٓا

َ
ْ َ�ِٰحَشًة أ ِيَن إِذَا َ�َعلُوا َوٱ�َّ

ُ َولَۡم يُِ�ُّ  نُوَب إِ�َّ ٱ�َّ نُو�ِهِۡم َوَمن َ�ۡغفُِر ٱ�ُّ ْ َوُهۡم َ�ۡعلَُموَن ِ�ُ ٰ َما َ�َعلُوا َ�َ ْ وا
 .]١٣٥[آل عمران:  ﴾١٣٥
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او هغه کسان چي کله کومه د شرم وړ ناروا چاره ورڅخه تر «ژباړه: 
سره کيږي، يا يې کله دکومي ګناه په کولو پر خپلو ځانو ظلم کړى وي، نو 

له  سمدستي ال�ه يادوي او له هغه څخه د خپلو ګناهونو بخښنه غواړي، او
ال�ه څخه پرته بل څوک دى چي ګناهونه وبخښي؟ او هغوى د پوهي او 

 . »ادراک سره په خپلو کړنو ټينګار نه کوي
بايد پر ګناه باندي پښېماني څرګنـده سـي. البتـه کـه څـوک پـر  -٢

ګناه بانـدي پښـېماني او نـدامت څرګنـد نـه کـړي توبـه يـې نـه 
لکـه  صحيح کيږي. او دا شرط په ټولو شرطونو کي مهـم دى،

 ته وفرمايل: لعايشې بي بي ج چي رسول ال�ه
نِْب « َ فَإِنَّ اتلَّْوَ�َة ِمْن اذلَّ لَْمْمِت بَِذنٍْب فَاْستَْغِفِري ا�َّ

َ
يَا اَع�َِشُة إِْن ُكنِْت أ

 . ١»انلََّدُم َواِالْسِتْغَفارُ 
ژباړه: اى عايشې که تا کومه ګناه کړې وي، نو له لوى څښتن څخه 

، ځکه چي له ګنـاه څخـه توبـه پښـېماني او بخښـنه يې بخښنه وغواړه
 غوښتل دي. 

سره د اخالص په رڼا کي وي.  أبايد توبه کښل د لوى څښتن -٣
البته دا په ټولو عبادتو نو کي شرط دى، لکه چي لـوى څښـتن 

 فرمايي:  
َ ُ�ۡلِِصَ� َ�ُ ٱّ�ِيَن ُحنََفآَء ﴿ ْ ٱ�َّ ْ إِ�َّ ِ�َۡعبُُدوا ِمُرٓوا

ُ
ٓ أ لَٰوةَ َوَما ْ ٱلصَّ َوُ�قِيُموا

َكٰوةَۚ َوَ�ٰلَِك دِيُن ٱۡلَقّيَِمةِ   .]٥[البينة:  ﴾٥َوُ�ۡؤتُواْ ٱلزَّ
او دوى ته خو يوازي دا حکم سوى وو چي د ال�ه عبادت دي «ژباړه: 

په پوره اخالص وکړي. دين دي خالص د هغه مني، له باطل څخه دي 

                                                      
 في السلسلة الصحيحة. /) حديث. وصححه األلباني١٢٠٨(مسند احمد،  -١
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ورکوي او هم دا حق ته مخ ګرځوي او لمونځ دي کوي او زکات دي 
 . »ګردسره رشتينى سم دين دى

بايد توبه پر خپل وخـت بانـدي وي. د تـوبې کښـل دوه وختـه  -٤
لري، يو عام وخت دى چي د ټولـو خلکـو لپـاره او تـر قيامتـه 
دى، کله چـي قيامـت راورسـيږي بيـا توبـه نـه قبليـږي. پـه دي 

 هکله د رسول ال�ه دې حديث ته پام وکړئ:
ةَ  رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ : عَ الَ : قَ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولُ اهللاَِّ صَ سُ ْن « قَالَ رَ

َ
َمْن تَاَب َ�بَْل أ

ُ َعلَيْهِ  ْمُس ِمْن َمْغِر�َِها تَاَب ا�َّ  . ١»َ�ْطلَُع الشَّ
وفرمايل: څوک چي  ج وايي چي رسول ال�ه سحضرت ابو هريره

تن يـې د لوېديځ لخوا د لمر تر راختو دمخه توبـه وکـاږي لـوى څښـ
 توبه قبولوي. 

البته بل د هر چا لپـاره ځـانګړى وخـت دى، او هغـه تـر زکنـدن د 
مخه مهال دى او کله چي د بنده د ژوند وروستۍ سلګۍ سي د توبې 

 فرمايي: أدروازه پر وتړل سي. لوى څښتن
﴿ ِ�ّ ِيَن َ�ۡعَملُوَن ٱلسَّ   َٔ َولَيَۡسِت ٱ�َّۡو�َُة لِ�َّ

َ
ٰٓ إَِذا َحَ�َ أ َحَدُهُم ٱلَۡموُۡت اِت َح�َّ

ۡ�َتۡدنَا لَُهۡم َعَذابًا 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ۚ أ اٌر ِيَن َ�ُموتُوَن وَُهۡم ُكفَّ قَاَل إِّ�ِ ُ�ۡبُت ٱۡل�َن َوَ� ٱ�َّ

ِ�ٗما 
َ
 .  ]١٨[النساء: ﴾١٨أ

او دهغو خلکو لپاره توبه نسته چي پر له پسې بدکارونه کوي تر «ژباړه: 
ديوه دمرګ نېټه راورسېږي، نو به ووايي دې پوري چي کله له هغو څخه 

چي ما اوس توبه وکښل. او همدغه راز دهغو کسانو لپاره هم توبه نسته 

                                                      
 ) حديث.٢٧٠٣ـ (٤٣مسلم، کتاب الذکر، باب استحباب االستغفار -١
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چي دمرګ تر وخته پوري پر کفر باندي پاته سي. ددغه ډول خلکو لپاره 
 . »خو موږ دردناکه سزاچمتو کړې ده

ټينګ هوډ او اراده به کـوي چـي پـه راتلـونکې کـي بـه ګنـاه نـه  -٥
 کوي. 

که يې د بنده ګانو حقوق خوړلي وي، د هغو حقوق بـه بېرتـه  -٦
ورکوي او يا به بخښنه ځني غواړي. خو که يې د چا غيبت يا 
چغلــي کــړې وي يــا يــې ظــالم حکومــت يــا کفــارو تــه د کــوم 
مسلمان په هکله جاسوسي کړې وي يا يې پـر چـا ناحقـه تـور 
 تړلى وي يا يې داسي نور کړي وي، نو پر واجب ده چـي حـق

خبره رامنځ ته او روښانه کړي، ځکه چي ده پـه دغسـي نـاوړو 
 چارو ظلم کړى دى. لوى څښتن فرمايي:

نَا ٱ�َّوَّاُب ﴿
َ
تُوُب َعلَۡيِهۡم َو�

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك �

ُ
ْ فَأ ْ َوَ�يَُّنوا ۡصلَُحوا

َ
ْ َوأ ِيَن تَابُوا إِ�َّ ٱ�َّ

 .]١٦٠[البقرة:  ﴾١٦٠ٱلرَِّحيُم 
کاږي او خپل ځان اصالح کړي (او  هو! هغه خلک چي توبه و«ژباړه: 

عقيده سمه کړي او کړي ګنهونه په ښو اعمالو جبيره کړي) او (حق او هغه 
الْهي احکام چي پټ کړي يې دي) په زغرده بيان کړي، نو زه د دغسي 
خلکو توبه قبلوم او زه (ماته د رجوع کوونکو) توبه قبلوونکى او (پر 

 .»دغسي کسانو) ډېر رحم کوونکى يم
که د دغسي خبرو په روښانولو او څرګنولو سره کوم ستر فساد  خو

د «او جنجال رامنځ ته کيږي، نو بيا د فقهي قاعده داده چي:  اسِ ء املَْفَ رْ دَ

لْب املَْنَافِع نْ جَ ىل مِ يعني د مفاسدو له منځه وړل د مصالحو تر  »اَ َوْ

 جلبولو او په الس راوړلو غوره باله سي. په دې صورت کي دي هغه
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چا ته چي دغسي ظلم يې ورسره کړى وي له لوى څښتن څخه 
 بخښنه وغواړي او په ښو دې يادونه وکړي. وال�ه اعلم. 

البته که له دغو شرطونو څخه يو هم تر سره نه سي، نو توبـه سـمه 
او صحيح نه ده. ځينو عالمانو د توبې د شرطونو په جمله کـي ځينـي 

 ځيني دادي:نور تفصيالت هم ليکلي دي له هغو څخه 
توبه به په ځانګړې توګه د لوى څښتن لپاره وي، نه د کوم بل شي 
په موخه او مقصد. لکه چي د ګناه کولو قدرت يې ختم سي نو توبه 
وکاږي. يا بيا خطا او ګناه نه سي کوالى، يا د خلکو له بيري توبه 
وکاږي. يا يې ګناه واک او چوکۍ ته ضرر رسوي نو توبه وکاږي، يا 

اه روغتيا ته تاوان رسوي، نو توبه وکاږي، يا ګناه کوي، خو الر يې ګن
ورته پيدا نه کړاى سي، نو ووايي چي زما توبه ده دا کار نه کوم. يا د 
شرابو رانيولو پيسې ونه لري او ووايي چي زما له شرابو خوړولو 
څخه توبه ده يا له توبې څخه موخه د خلکو ستايني او تعريفونه نه 

  وي، او... 

Êتوبې مقاما Ï 

 عالمانو د توبې درې مقامه ښوولي دي:توبه، انابت او اوابت. 
توبه د لوى څښتن د عذاب له بېري ده. انابت د ثواب د ترالسه 
کېدو لپاره دى. او اوابت د لوى څښتن د فرمان وړلو او منلو لپاره 
دى. پر دې بنسټ توبه د عامو مسلمانانو مقام باله سي. انابت د 

د مقربينو مقام دى او اوابت د انبياوو او  أاولياوو او د خداى
 مرسلينو مقام ګڼل سوى دى. 
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ځکه نو د اطاعت سره يوځاى له کبايرو څخـه د رجـوع نـوم توبـه 
دى. او د لوى څښتن په مينه او محبت کي له کوچنيو ګنهونو څخه د 
رجوع نوم انابت دى او له خپله ځانه (خودۍ څخـه) د لـوى څښـتن 

 لور ته د رجوع نوم اوابت دى. 

 Ò æÇنګ یې ææهي Ï ګناå له ÒیاتوÈ څخه Òړå توÑ سي

: الَ لَّمَ قَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولَ اهللاَِّ صَ سُ ةَ أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ ْذنََب « عَ
َ
إِنَّ الُْمْؤِمَن إَِذا أ

َواْستَْغَفَر ُصِقَل قَلْبُُه فَإِْن َزاَد  اَكنَْت نُْ�تٌَة َسوَْداُء يِف قَلِْبِه فَإِْن تَاَب َونََزعَ 
ُ يِف ِكتَابِِه: ي َذَكَرهُ ا�َّ ِ

َّ
اُن اذل  . »َزاَدْت فََذلَِك الرَّ

ا َ�نُواْ يَۡ�ِسُبوَن ﴿ ٰ قُلُو�ِهِم مَّ ۖ بَلۡۜ َراَن َ�َ  .]١٤[المطففين:  ﴾١٤َ�َّ
وفرمايـل: کلـه  ج وايـي چـي رسـوال�ه سژباړه: حضرت ابو هريره

چي مسلمان ګناه وکړي، په زړه کي يې يو تور ټکي پيدا سـي، نـو کـه 
توبه وکاږي او له ګناه الس واخلي او له لويه څښتنه بخښنه وغـواړي 
زړه يې بيرته پاک سي، او که نور ګنهونـه پسـي وکـړي، نـو هغـه تـور 
ټکي لوى سي او ټول زړه يې تور او زنـګ خـوړلى کـړي. نـو همدغـه 

 وړل دي چي لوى څښتن يې په هکله ويلي دي:زنګ خ
 . »داسي نه ده، بلکي د دوى عملونو د دوى پر زړونو  زنګ لګولى دى«
که نور ګنهونه پسي وکړي، نو هغه تور ټکي لوى سي او ټول زړه «

 ». يې تور او زنګ خوړلى کړي
د دې عبارت مطلب دادى چي څنګه چي په ګنهونو کي پرله پسې 

دغسي پر له پسي او کرار کرار په زړه کي هغه تور زياتوب راځي، هم
ټکي لوييږي، تر څو چي ټول زړه تک تور او زنګ خـوړلى کـړي او د 
زړه رڼا او نور له منځه يوسي. چي باالخره يې اغېزه او نتيجه دا سـي 



 راځئ توبه وکاږو    ٥٠

چي د مسلمان زړه له نوره بـې برخـي سـي. لکـه چـي نـه ګټـور علـوم 
ل تر سـترګو ښـه ايسـي. او نـه د ارزښت ورته لري او نه يې نېک اعما

عقل او حکمت خبري تاثير پر کوي. پـه دې توګـه هغـه د شـفقت او 
رحمت له ډېر غوره صفت څخه خـالي سـي، چـي نـه پـر خپـل ځـان 
رحم کـوي او نـه د بـل چـا سـره د رحـم او شـفقت کړنـه کـوي او پـه 
نهايت کي يې پـه زړه کـي د ظلـم، جهـل او شـر او فتنـو تيـارې ځـاى 

پاى يې پر ګناه جرأت دونه زيات سـي چـي د معصـيت او ونيسي او 
ګناه ژوند غوره کړي. لوى څښتن مودي په خپل فضل او مرحمت له 

 دغه حاله وساتي، آمين. 

 بسنه نه کوí یوÏ íÒÇ ګناå پرېښوáæ هم

يوه بله مهمه خبره داده چـي کـه يـو څـوک د خپلـو ځينـو غوښـتنو 
ى د توبې توفيق ورکړي، (خواهشاتو) پيروي وکړي او بيا خداى تعال

نو يوازي د دغو غوښتنو د پيروۍ پرېښوول توبه نه بلل کيـږي، بلکـي 
تر دغو ګناوو د مخه چي يې هر څوني ګناوي کړي دي، د هغو تالفي 
هم ضروري ده. د ا ځکه چي کوم انسان چي کله کومه ګنـاه کـوي، نـو 

اره يې پر زړه باندي يو ډول تياره پرېـوزي، لکـه چـي څـوک پـر هينـد
باندي ساوکاږي، نو هينداره پيکه سي. او څـه نـه پکښـي معلـوميږي. 
اوس نو که د ګنهونو دغه تياره پوړ پر پوړ خپره سـي، نـو زنـګ ځنـي 
جوړ سـي. چـي دغـه کيفيـت لـوى څښـتن پـه قـرآن کـريم کـي داسـي 

 بيانوي:
ا َ�نُواْ يَۡ�ِسُبوَن ﴿ ٰ قُلُو�ِهِم مَّ ۖ بَلۡۜ َراَن َ�َ  . ]١٤ففين: [المط ﴾١٤َ�َّ
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داسي نه ده، بلکي د دوى عملونو د دوى پر زړونو زنګ لګولى «ژباړه: 
 . »دى

اوس نو که دغه زنګ نور هم زيـات سـي نـو د انسـان پـه طبيعـت 
اوړي او تر دې وروسته نو ال�ه تعالى د بنده پر زړه مهـر لګـوي. ځکـه 
په دغسي زړه کي د الرښووني اثر او وړتيا ختمه سي. لکه پر هينـداره 
چي خوپ ولوېږي او تر ډېره وخته پاکه نه سي، نو په زنګـو اوړي او 

ت له منځه والړ سي او داسـي حالـت تـه ورسـيږي باالخره يې شفافي
چي پاکول يې ناشونى کار سي. او څنګـه چـي کـار نـه ځنـي اخيسـتل 

 کيږي نو يې ايسته وغورځوي. 
همدغسي توبه دې ته نه وايي چي ووايي په راتلونکې کـي زه ګنـاه 
نه کوم. بلکي پر زړه چي د ګنهونو کومه تيـاره پرېـوتې ده، د هغـې لـه 

اړين باله سي. لکه د هينداري لپاره چي دا کـافي نـه ده  منځه وړل هم
چي بيا به سا نه پر کاږم، بلکي مخکنۍ خيري به هـم ځنـي پـاکيږي. 
همدغسي له ګنهونو څخه پر زړه تياره خپريږي او د نېکيو له تـر سـره 
کولو څخـه زړه روښـانه سـي او د ګنـاوو تيـاره ځنـي ليـري سـي او د 

نو انسان ته په هر حال کي د ګنهونو هينداري غوندي پاک سي. ځکه 
 د تيارو د ليري کولو لپاره په ښو اعمالو بوختيا په کار ده. 

åتوبې قبلېد Ï 

تــر تــوبې کښــلو وروســته د توبــه کــوونکي پــه ذهــن کــي دا ســوال 
ورګرځي چي آيا د هغه توبه د رب العزت په دربـار کـي قبولـه سـوې 

تن توبـه کـوونکي ده، که څنګه؟ د دى سم او درست جواب لوى څښ
ته د خوب يا مراقبې په حال کي ورکوي. او وروسـته د انسـان پـه زړه 
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کي د نېکيو تر سره کولو ته هڅوونکي جـذبې او خيـاالت پيـدا سـي. 
چي ځني معلوميږي چي د هغه توبه قبوله سـوې ده. پـه دې اړه ځينـو 
 علماى کرامو بيا د توبې د قبلېدو لس عالمې ليکلي دي، په دې توګه:

چاچي رشتينې توبه کښـلې وي، نـو خپلـه ژبـه لـه ټولـو ګنـاوو  -١
ــرو او  ــي خب ــۍ، چټ ــت، چغل ــو، غيب ــه درواغ ــاتي. ل ــه س څخ
ښکنځلو او داسي نورو څخه ډډه کوي. له دې ټولو څخـه يـې 
بد راسي او پر ځاى يې د قرآن کريم په تالوت، ذکر او داسـي 

 نورو بوختيږي. 
يعنـي حـالل همدغسي د نس له ګنهونو څخـه هـم ډډه کـوي،  -٢

 شته خوري، له حرامو څخه پرهېز کوي. 
خپلي سترګي د لوى څښـتن لـه نافرمـانۍ څخـه ژغـوري. او د  -٣

حرامو له ليدو کتو څخه ډډه کوي. دنيا ته د رغبـت پـه سـترګو 
 نه، بلکي د عبرت په سترګه ګوري. 

غوږونه د سندرو، درواغـو، چغلـۍ او چټـي خبـرو لـه اورېـدو  -٤
 څخه ليري ساتي. 

خپل السونه حرامو شيانو ته نه غځوي. او نـه چـا تـه تکليـف  -٥
ورکــوي، همــداراز نــامحرم تــه الس نــه ورکــوي او روغبــړ نــه 
 ورسره کوي. بلکي خپل السونه د ال�ه د رضا لپاره پورته کوي. 

خپلــي پښــې د ګنــاه لــه ځايــه ليــري ســاتي، پــه هغــو د ګنــاه او  -٦
ا وي. معصيت پر ځاى، هغو ځايونو تـه ځـي چـي د ال�ـه رضـ

 يعني جوماتونو، د خير ښېګڼو او جهاد ځايو نو ته درومي. 
زړه له هر ډول ککړ تيا څخه پـاکوي. پـه دنيـا کـي عـداوت او  -٧

بغض او حسد د دنيا لپاره نه کوي، بلکي يـوازي د ال�ـه تعـالى 
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 لپاره بغض کوي او مينه محبت هم د ال�ه لپاره کوي. 
ه او محبت سره مين ج او پيغمبر أسر تو نوکه د ال�ه -٨

ګرځېدلى وي او د خداى پر بنده ګانو باندي مهربان، خيرخواه 
 او نصيت کوونکي وي. 

 هر څه چي کوي د ال�ه د رضا لپاره يې کوي.  -٩
 په ښو کارونو کي هيڅ ډول ځان ښکاره کول او ريا نه کوي.  -۱۰

íکومو خلکو توبه نه قبلیږ Ï¿íندیق توبه قبلیږÒ æÇ مرتد Ï یاÂ ¡ 

بليږي، خو بنسټيز شرط يې دادى چي توبه کوونکى د هر چا توبه ق
به د ايمان خاوند وي. نو هغه کسان چي له اسالمه پرته د کوم بل 
 مذهب، لکه يهوديت، عېسويت،، الحاد، دهريت، کمونيزم،
سيکولريزم او داسي نورو څخه د يوه پيرو وي که له خپل باطل 

ري، نو پر کفر مذهب څخه توبه ونه کاږي او اسالم رانه وړي او وم
مړ دى. البته که کوم مسلمان له اسالمه اوښتى او د کمونيستي يا 
سيکولريستي الحادي عقيدې يا کومي بلي باطلي عقيدې په خپلولو 
سره مرتد سوى وي، که تر مړيني دمخه توبه ځني وکاږي او بېرته 
اسالم راوړي او دا نېکمرغي يې لوى څښتن ور په برخه کړي، نو 

 يې قبليږي. دغه توبه 
پر دې سربېره اسالم دا رعايت هم ورسره کړى دى چي د بېرته 
مسلمان سوي مرتد هغه ګنهونه چي د ارتداد په حال کي يې کړي دي 
او هغه عبادتونه چي د ارتداد په وخت کي يې پرې ايښي دي، د هغو 

 قضا او جبيره نه باندي الزموي. د قرآن کريم آيت دى:
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ِيَن َ�فَ ﴿ ْ َ�َقۡد قُل لِّ�َّ ا قَۡد َسلََف �ن َ�ُعوُدوا ْ ُ�ۡغَفۡر لَُهم مَّ ْ إِن يَنَتُهوا ُرٓوا
لَِ�  وَّ

َ
 .]٣٨[األنفال:  ﴾٣٨َمَضۡت ُسنَُّت ٱۡ�

اى پېغمبره! ته دې کافرانو ته ووايه چي که اوس هم راواوړئ، «ژباړه: 
نو څه ګنهونه چي دمخه در څخه سوي دي ټول به در معاف سي، خو که 

هماغه مخکنى چلند بيا تکرار کړي، نو له پخوانيو قومونو سره چي دوى 
 . »څه سوي دي، هغه ټولو ته ښکاره دي

د  /ان په تفسيرات احمدي کتاب کي وايـي چـي امـام ابوحنيفـه
مرتد په هکله د دغه آيت په استناد وايـي: مرتـد چـي لـه سـره اسـالم 

عبـاداتو قضـا راوړي د مرتد توب د مهال او تر هغه دمخه پاتـه سـوو 
راوړل نه پر الزميږي او لکه کفار چي د اسالم په راوړلو سـره د ټولـو 
ګنهونو څخه معافيږي، نو مرتد هم دغه حکم لري. که چيري دى هم 
په اسالم کي داخل سـي د ارتـداد لـه ګنـاه او نـورو ټولـو ګنـاوو، لکـه 
لمونځونو، او روژو د قضا او د شرعي د احکامو د نـه عملـي کولـو د 

ناه په هکله بخښنه ورته کيږي. همدا راز ځيني علمـا وايـي چـي کـه ګ
مرتــد توبــه وکــاږي او اســالم راوړي، هغــه نېکــۍ او حســنات چــي د 
ارتداد پر مهال يې کړي دي هم يې ثـواب ورکـول کيـږي، خـو ځينـي 
وايي چـي د دغـه مهـال د نېکيـو ثـواب يـې سـاقط دى او نـه ورکـول 

 کيږي. 
امام فخر الدين رازي په خپل تفسير کي دغه راز د زنديق په هکله 

ليکي د زنديق په هکله فقهـاوو اخـتالف کـړى دى چـي آيـا توبـه يـې 
 قبليږي که نه؟ صحيح داده چي توبه يې قبوله ده، په دې داليلو:

) آيت (کـوم چـي دمخـه د ژبـاړي ٣٨لومړى د االنفال د سورې (
ه وويـل سره ليکل سوى دى) د کفر ټول ډولو نه په بـر کـي نيسـي. کـ
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سي چي د زنديق له حاله خو څوک نه خبريږي چي آيا هغـه لـه خپلـه 
زنديق توبه اسالم ته را اوښتى دى کـه څنګـه؟ امـام فخـر رازي وايـي 
چي د شريعت احکام پر ظواهرو بنادي، او موږ په ظـاهر حکـم کـوو. 
نو چي زنديق ووايي چي زه اسالم ته بېرته راګرځېدلى يم، نـو الزمـه 

 ره يې ومنل سي. ده چي دا خب
دوهم دا چي زنديق چاره نه لري چي بيرتـه اسـالم تـه رجـوع ونـه 
کړي او توبه ونه کاږي. نو چـي بېرتـه اسـالم هـم راوړي او توبـه هـم 
وکاږي او ونه منل سي، نو په دې صورت کي خو تر وس لوړ تکليف 

 ورته الزميږي. 
 د رېيم دا قول د خداى تعالى دى چي وايي: 
﴿ ِ ّ�ِ َوُهَو ٱ�َّ ْ َعِن ٱلسَّ اِت َوَ�ۡعلَُم َما  َٔ ي َ�ۡقَبُل ٱ�َّۡوَ�َة َ�ۡن ِعَبادِهِۦ َوَ�ۡعُفوا

 .]٢٥[الشورى:  ﴾٢٥َ�ۡفَعلُوَن 
او ال�ه هغه مهربان ذات دى چي د خپلو بنده ګانو توبه قبلوي «ژباړه: 

 . »او د دوى تر پښېمانۍ وروسته د دوى بد کارونه وربخښي
 فرمايي: ج دغه راز رسول ال�ه

ِْسَالَم َ�ُبُّ َما اَكَن َ�بْلَهُ «
ْ

(مسند احمد، دغه حديث، حديث  »اإل
 پوهانو صحيح بللى دى). 

ژباړه: اسالم راوړل مخکني ګنهونه، لکه کفر او نور معاصـي محـو 
 کوي او له منځه يې وړي. 

نوچي کافر مسلمان سـي، د بـدني او مـالي عبـاداتو او د ده د هغـو 
س او مال باندي د جنايتونو له املـه ورڅخـه صـادر ګنهونو چي پر نف

سوي، قضا نه پر الزميږي. د اسالم راوړلو په صورت کي ده تـه عفـو 
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ده او د اسالم راوړلو په ساعت کي داسي ګرځي لکه له مور څخه چي 
 .  ١تازه زېږېدلى وي

 ګناå څخه توبه æکاږæÇ í بله کوÇÏ í صحیح Â ¿åÏیا چي له یوې

ټولو مکلفو انسانانو باندي د توبې کښل له ټولو  لوى څښتن خو پر
غټو او کوچنيو ګنهونو څخه واجب کړي دي. خو که يو مسـلمان لـه 
يوې ګناه څخه توبه وکاږي او نوري ګنـاوي تـر سـره کـوي، نـو آيـا دا 

 توبه قبليږي؟ 
دا له هغو ډېرو مهمو مسائلو څخه ده چي د علماى کرامو پـام يـې 

خه ځيني دغه توبه صحيح بولي او ځيني يې ور اړولى دى. له دوى څ
وايي ډا ډېره مشکله مسئله ده چي بايد  /صحيح نه بولي. ابن القيم

غور پر وسي او له دواړو قولونو څخه يو قول غـوره سـي. بيـا هغـه د 
علماوو د دواړو ډلو داليل وړاندي کړي او باالخره يې ويلي دي: زما 

ه يوې څخه توبه وکښل سي او په نزد که دوې يو ډول ګناوي وي او ل
پر بلي اصرار او مداومت او ټينګار کوي، نو دا توبه نه ده صحيح. اما 
که له يوې ګناه څخه توبه وکاږي او بله داسي ګناه کـوي چـي د دغـي 
ګناه له ډوله نه وي او کوم تعلق نه ورسره لـري، نـو دا توبـه صـحيح 

اږي امـا شـراب ده. لکه څنګه چي يو څوک له سود خوړ لو توبـه وکـ
خوري، نو له ربا څخه يـې توبـه صـحيح ده. خـو کـه د سـود پـه دوو 
ډولو کي له يوه ډول څخه توبه وکاږي او له بـل ډول څخـه يـې ونـه 
کاږي او اصرار پر کوي، يا د چرسو له څکولو څخه توبه وکـاږي او 

                                                      
مخ ٣/٣٣١او د ردالمحتار ٥/٢١٤په د هکله دي د تفصيل لپاره د بحر الرائق -١

 او تفسيرات احمدي او تفسير کبير وکتل سي
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شراب خوري نو دا توبه نه ده صحيح. دا داسي ده لکه يو څوک چـي 
 . ١ه له زنا څخه توبه وکاږي او د بلي سره يې کويد يوې ښځي سر

ويلي دي ډېر غـوره او ارجـح قـول  /البته دغه څه چي ابن القيم
 باله سي. 

¿æ کاږ æ توبه Ñمخه هر څه ژÏ ځئ تر مړینيÇÑ 

د صالحو اولنو له خويونو څخه يو هم داوو چي کله به ناروغه 
وستى وخت سو، له دې څخه به بېرېدى چي ښايي د ده د اجل ور

وي او ده نه توبه وکښل او نه يې پر ده باندي د خداى او بنده ګانو 
حقوق ورکړل، او هغې دنيا ته دهغو نافرمانو انسانانو په ډله کي والړ، 
لکه هغه مريى چي د خپل بادار په حرم کي يې بد کار کړى وي او 
بيا يې نيولى وي او د بادار د غضب په حالت کي يې ور ته حاضر 

 ي. کړ
ناروغه سو. د هغه يو دوست د عيادت  /يو ځل حسان بن منان

کـه د «لپاره ورغى او د حال پوښتنه يې ځني وکړه، هغه ورته وويـل: 
حسـان ځنـي وپوښـتل: ». دوږخ له اوره وژغورل سم ډېره به ښـه وي

تـر مـرګ دمخـه يـوه ډېـره «هغه ورته وويـل: ». اوس ته څه غواړې؟«
 ». او استغفار پکښي وکوالى سماوږده شپه غواړم چي لمونځ 

 نوګرانه لوستونکې!  
د دغسي حسرت له ورځي څخه د ژغورني لپاره همدا اوس راځئ 
چي سمدستي بې ګټي او کږې وږې الري پرېږدو او همدا نن دسـتي 

                                                      
مدارج السالکين په حواله، المکتبة دموسى بن ذاكرالحربي، التوبه کتاب، د  -١

 الشاملهة.
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د فالح، ژغورني او برياليتوب الر واخلو! ځکه چي لوى څښـتن هـم 
 فرمايي:سمدستي د توبې کښلو امر کړى دى لکه چي 

يَُّه ٱلُۡمۡؤِمُنوَن لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن ﴿
َ
ِ َ�ِيًعا �  .]٣١[النور:  ﴾٣١َوتُوُ�ٓواْ إَِ� ٱ�َّ

او اى مومنانو! تاسي ټول د ال�ه په وړاندي توبه وکاږئ، څو « ژباړه:
 . »ژغورنه او برى درپه برخه سي

نه ګورئ چي په دې شپو ورځو کي مرګ مازي زموږ تر سترګو 
ام دى، کله چي را سي هيڅ مهلت نه راکوي، ناببره را ځي او لوى نه

او کوچنى او زوړ او ځوان او موړ او مسکين نه ګوري. مالک بن 
دينار فرمايي: يو وخت زما د ګاونډي کور ته د عيادت لپاره ورغلم. 
کله چي مي وليد د نفس غرغړ يې وو او په ډېر سخت حالت کي 

به بې سده سو. دمخه به دى تل د دنيا په  وو. کله به پر سد سو، کله
 ټولو اخته وو او د خداى عبادت به ځني پاته وو. 

دغه مهال ما ورته وويل:خداى ته توبه وکاږه او تر دغه ګمرهي 
دي تېر سه. ګوندي خداى شفا درکړي او په خپل فضل او احسان تر 
ګنهونو در تېر سي. ويې ويل: افسوس چي هغه چي راتى، دادى 

غلى دى او زه همدا اوس مرم، نو افسوس دى پر هغه عمر چي په را
 باطلو کي مي تېر کړ. 

 لوى څښتن رشتيا ويلي دي:
ِ �ن ُكنُت لَِمَن ﴿ ٰ َما فَرَّطُت ِ� َج�ِب ٱ�َّ َ�َ ٰ�َ ن َ�ُقوَل َ�ۡفٞس َ�َٰحۡ�َ

َ
أ

ِٰخرِ�َن  َ َهَدٮِٰ� لَكُ  ٥٦ٱل�َّ نَّ ٱ�َّ
َ
ۡو َ�ُقوَل لَۡو أ

َ
ۡو َ�ُقوَل  ٥٧نُت ِمَن ٱلُۡمتَّقَِ� أ

َ
أ

ُ�وَن ِمَن ٱلُۡمۡحِسنَِ� 
َ
ٗة فَأ نَّ ِ� َكرَّ

َ
-٥٦[الزمر:  ﴾٥٨ِحَ� تََرى ٱۡلَعَذاَب لَۡو أ

٥٨[ . 
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افسوس زما پر هغه «داسي نه چي وروسته څوک ووايي چي «ژباړه: 
تقصير چي ما د ال�ه په شان کي وکړ، بلکي برعکس زه خو په ملنډو 

کاشکي ال�ه ماته الر ښوونه کړې «يا ووايي چي ». نکو کي شامل وموهو
يا د عذاب په ليدلو سره ». واى، نو زه به هم له پر هېز ګارانو څخه وم

کاشکي ماته يو بل فرصت په الس راسي او زه هم له ښه «ووايي چي 
 . »»عمل کوونکو څخه سم

 نو ډېر محترم وروره!
ښه داده چي همدا اوس دستي توبه وکاږو او خداى مکـړه بـې لـه 
توبې تر دنيا تېر نه سو. دا ښه نه ده چي بې له توبې له لوى څښـتنه د 
مغفرت هيله ولرو. درسته ده چي خداى غفور او رحيم دى، خـو کـه 
موږ له ناوړو چارو توبه نه کاږو، نو بيا قهار هم دى. ما او تاته همـدا 

ښلو وخت سته. بيا داسي نه سي چي دا وخـت مـو لـه اوس د توبې ک
السه ورکړى وي. کله چي ناببره مرګ راته راسي بيا خبـره وجـاړيږي. 
دغه مهال هر اميد او هيله قطع کيږي او يوازي به ارمان او درد او الم 
او حسرتونه راته پاته وي. د لوى څښتن دې وينا ته به يو ځل بيا پـام 

 واړوو:
ّ�ِ َولَيَۡسِت ٱ�َّ ﴿ ِيَن َ�ۡعَملُوَن ٱلسَّ َحَدُهُم ٱلَۡموُۡت  َٔ ۡو�َُة لِ�َّ

َ
ٰٓ إَِذا َحَ�َ أ اِت َح�َّ

ۡ�َتۡدنَا لَُهۡم َعَذابًا 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ۚ أ اٌر ِيَن َ�ُموتُوَن وَُهۡم ُكفَّ قَاَل إِّ�ِ ُ�ۡبُت ٱۡل�َن َوَ� ٱ�َّ

ِ�ٗما 
َ
 . ]١٨[النساء: ﴾١٨أ

لپاره توبه نسته چي پر له پسې بدکارونه کوي تر او دهغو خلکو «ژباړه: 
دې پوري چي کله له هغو څخه ديوه دمرګ نېټه راورسېږي، نو به ووايي 
چي ما اوس توبه وکښل. او همدغه راز دهغو کسانو لپاره هم توبه نسته 
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چي دمرګ تر وخته پوري پر کفر باندي پاته سي. ددغه ډول خلکو لپاره 
 . »و کړې دهخو موږ دردناکه سزاچمت

نو ګرانه وروره راځه چي تر مړيني دمخـه همـدا اوس توبـه و کـاږ 
خوښـــي او د دې او هغـــې دنيـــا  أواو پـــه دې ډول د لـــوى څښـــتن

 سعادت او نېکمرغي په الس راوړو. 

 مستحبه طریقه Ï توبې لمونځ Ï æÇ هغې

و سُ عْتُ رَ مِ : سَ الَ نْهُ أَنَّهُ قَ َ اهللاَُّ عَ يضِ ر ٍرَ نْ أَبُو بَكْ لَّمَ عَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ لَ اهللاَِّ صَ

: ولُ قُ َعتَْ�ِ �ُمَّ « يَ
ْ
ُهوَر ُ�مَّ َ�ُقوُم َ�يَُص�ِّ َر� َما ِمْن َ�بٍْد يُْذنُِب َذْ�بًا َ�يُْحِسُن الطُّ

 ُ
َ

ُ هل  َ�َفَر ا�َّ
َّ

َ إِال  . ١»�َْستَْغِفُر ا�َّ
 ج وايـي چـي مـا لـه رسـول ال�ـه سژباړه: حضرت ابوبکر صـديق

څخه واورېدل چي ويل يې: له کومه بنده څخه چي کومه ګناه تر سره 
سي، بيا اودس په ښه توګه تازه کړي، بيا پـاڅي او دوه رکعتـه لمـونځ 
وکړي، بيا له ال�ه تعالى څخـه د ترسـره سـوي ګنـاه بخښـنه او معـافي 

 وغواړي، نو ال�ه تعالى هغه بخښي. 
 مندوباتو څخه دى.  په رد المحتار کي وايي چي د توبې لمونځ له

 په کتابونو کي يې د توبې مستحبه طريقه په دې ډول ښوولې ده:
لومړى غسل وکړئ يا اودس تازه کړئ. پاک کـالي واغونـدئ، بيـا 
دوه رکعته لمونځ د زړه په حضور، د توبې په نيت وکړئ. په سـجده 

 أکي په ډېره خشوع او خضوع او په عجز او خاکساري لوى څښتن

                                                      
) حديث. د يادولو وړ ده ١٥٢١ابوداود، کتاب الصالة، باب في االستغفار( -١

 چي دغه حديث، حديث پوهانو صحيح بللى دى.



 ٦١  تعريفونه شرعي او لغوي ېتوب د

پل نفس مالمت کړئ، په دې کي حتى المقدور کمى مه ته وژاړئ. خ
کوئ. له خپلو ګنهونو او تېروتنو څخه توبه وکاږئ. د شرمنده ګۍ او 
پښېمانۍ سره يو ځاى السونه پورته کـړئ او پـه پـالوو پـالوو دا دعـا 

 وواياست: 
يْكَ منها، ال ارجع اليها ابداً. اللهم مغفرت مَّ إِينِّ أَتُوبُ إِلَ اوسع من ذنويب  كاللَّهُ

 . ارجىْ عندي من عميل كورمحت

ژباړه: اى لويه څښتنه! زه ستا په حضور کي له خپلو ټولـو ګنهونـو 
څخه توبه کاږم او په ټينګه اقرار کوم چي بيا هيڅکله ګناه نه کـوم. او 
اى باري خدايه! زه باور لرم چي ستا بخښنه زما ترګناه ډېره پراخـه ده 

 ه ستا رحمت ته ډېر اميدوار يم. او زما د عمل په نسبت ز
البته دا دعوامو توبه ده چي د ژوند او ګناه تر مـنځ يـې کومـه غټـه 
بېلوونکي پوله نه وي. او په ګنهونو او معصيت اخته وي. د دوى دغه 

 توبه دوى د دې زېري مستحق کوي چي:
ٰ�َِ� َوُ�ِحبُّ ٱلُۡمَتَطّهِرِ�َن ﴿ َ ُ�ِبُّ ٱ�َّ�َّ  .]٢٢٢[البقرة:  ﴾٢٢٢إِنَّ ٱ�َّ

بې شکه چي ال�ه خپل هغه بنده ګان خوښوي چي بيا بيا رجوع «ژباړه: 
ورته کوي (يعني له ګنهونو څخه توبه کاږي او د بخښني غوښتنه ځني 
کوي)، او هغه کسان خوښوي چي پاک خواپاکي اوسي (له فواحشو او 

 . »ککړتياوو څخه ليري ګرځي)
ښتن اطاعت کوونکي بنده خو پاته سوه خواص کوم چي د لوى څ

ګان دي او ژوند يې له ګناه او معصيت څخه ليري وي، د هغو توبه 
داده چي دوى له هغو ناوړو اخالقو چي د زړه پاکېده ځني واجب 

توبه داده چي » د خداى د عاشقانو«باله سي، توبه وکاږي. همدا راز 
که د بشريت په تقاضا کوم وخت د ال�ه په ذکر کي غفلت ځني 
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ى وى او په ماسوى ال�ه اخته سوى وي، نو دي سمدستي د ال�ه سو
 لور ته رجوع وکړي او له خپل دې کمي څخه دي توبه وکاږي. 

 Ï توبه کوæنکو څو کیسې

ãÏÂ Ï÷ توبې کیسه Ï: 

او حوا انا ته  ÷ال�ه تعالى زموږ لومړني پالر ابوالبشر آدم
وفرمايل چي تاسي په جنت كي واوسئ او د هغه له مېوو څخه له 
يوې وني پرته د نورو ټولو مېوې خورئ. خو د هغو د بشري ضعفونو 
له مخي، دښمن (جني شيطان) هغوى تېر ايستل او ورته ويې ويل 
تاسي لوى څښتن د دې وني د مېوو له خوړلو نه ياست منع كړي. كه 

نئ او د دې وني مېوه وخورئ تاسي به ماليکي سئ او يا زما خبره وم
به تل د جنت له نعمتونو څخه برخمن سئ. نو هغه وو چي د هغه په 
وسوسه او اغوا يې له هغي وني څخه چي د لوى څښتن لخوا منع 
سوي وه مېوه وخوړل. له دې امله لوى څښتن هغوى د جنت له 

ه ولېږل. په دې ډول نعمتونو څخه د مځکي ستونزو او مصيبتونو ت
لوى څښتن هغو او د هغو راتلونكي توكم ته وښول چي د انسان 
بدمرغي د لوى څښتن په نافرماني كي ده او سعادت او نېکمرغي يې 

 د خداى په اطاعت او حکم منلوكي نغښتې ده. 
دغه راز لوى څښتن د حضرت آدم اوالدې ته په دې ډول څرګنـده 

انسـي شــيطانان) تاسـي د لــوى  كـړه چـي ستاســي دښـمنان (جنــي او
څښتن له طاعت او فرمان وړلو څخه را ګرځوي او د هغـه لـه دنيـوي 
او اخروي نعمتونو څخه مو بې برخي كوي او هغو ته يې وښـوول او 
ورته ممکنه يې كړه چي تاسي بايد د شـياطينو مکرونـو او غولونـو تـه 
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د هغو متوجه اوسئ، د قيامت تر ورځي د شياطينو سره وجنګېږئ او 
د تېر ايستنو او غولونو په وړانـدي مقاومـت وكـړئ. څـو هغـوى ونـه 
ــې الري او  ــدي ب ــل غون ــه خپ كــړاى ســي چــي د آدم صــالح اوالدون

 دوږخيان كړي. 
كله چي د دې ګناه له امله حضرت آدم او بي بـي حـوا مځکـي تـه 
راكوز سول نو پر خپلو كړو پښېمانه سول، توبه يې وكښل او د لـوى 

حضور كي يـې د مغفـرت او بخښـني غوښـتنه وكـړه. دغـه څښتن په 
مهال لـوى څښـتن د هغـو السـنيوى او الرښـوونه وكـړه او د معـافۍ 

 غوښتلو دغه دعا يې ور وښوول:
نُفَسَنا �ن لَّۡم َ�ۡغفِۡر َ�َا َوتَرَۡ�َۡنا َ�َُكوَ�نَّ مَِن ٱلَۡ�ِٰ�ِ�َن ﴿

َ
ٓ أ َر�ََّنا َظلَۡمَنا

 .]٢٣[األعراف:  ﴾٢٣
اى زموږ ربه! موږ پر خپلو ځانونو ظلم وكـړ، اوس كـه تـه مـوږ «ړه: ژبا

 . »ونه بخښې او پر موږ رحم ونه كړې نو موږ به خامخا پوپنا سو
د دوى توبـه قبولـه كـړه. اوس هـم  أنو هغه وو چي لـوى څښـتن

چي كوم څوك پر خپله تېروتنـه پښـېمانه سـي او دغـه دعـا ډېـره ډېـره 
ووايي نو د هغـه تېروتنـي بـه معـاف سـي. كتابونـه وايـي چـي تـر هـر 
لمانځه وروسته د دغي دعا يو يا درې واره ويل د توبې د قبلېدو لپاره 

 ډېره ګټه لري. 
غانـانو د دې زښـتو زيـاتو دي وکړي چـي د اتلـو اف ألوى څښتن

سرښندنو او هلو ځلو په بدله کي زموږ له ګران اسالمي ټـاټوبي څخـه 
د  أد پردو کفارو د تېري او يرغل ټغر ورټول سي او د لـوى څښـتن

د سنتو سره سم يـو متمـدن اسـالمي  ج کالم او د هغه د ستر پيغمبر
نظام پکښي ټينـګ سـي او پـر مـوږ ټولـو بانـدي پـه خپـل رحمـت او 
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ورېينه سره په خپل ګران اسالمي هيواد کي هوسا او سـرلوړى ژونـد ل
 راپه برخه کړي. د دغسي ورځي په هيله. 

 Ï سلو تنو æ Ïژæنکي Ï توبې کیسه:

وفرمايـل  ج بيانوي چـي رسـول ال�ـه سحضرت ابو سعيد خدري
چي په لومړنيو ولسونو کي يوه سري نهه نوي مړي کړي وه. وروسـته 

کړي چي دغه مهال د مځکي پر مخ تر ټولـو  هغه غوښتل چي معلومه
لوى عالم څوک دي؟ چـا د يـوه راهـب پتـه ورکـړه، نـو هغـه وو چـي 
راهب ته ورغى او ورته ويې ويل:ما نهه نوي تنـه وژلـي دي، آيـا زمـا 
توبه قبليږي؟ راهب ورته وويل چي نه ستا توبه څنګه قبولـه سـي! نـو 

ې پـوره کـړ. بيـا يـې هغه دغه راهب هم وواژه او د سلو مړو شـمېر يـ
پوښتنه وکړه چي د مځکي پر مخ تر ټولو لوى عالم چيري دى؟ چا د 
يوه عالم پته ورکړه. هغه عالم ته ورغى او ورته ويې ويل: ما سل تنـه 
وژلي دي، آيا زما توبه قبليږي؟ هغه ورته وويل: هو، ولي نه قبليـږي؟ 

ه والړ سـه، د توبې د قبلېدو هيڅ شي نه مانع کيږي. ته پالني ځاى تـ
هلته ځيني خلک د لوى څښـتن پـه عبـادت اختـه دي، تـه هـم ورسـه 
هلته د لوى څښتن په عبادت ورسره اخته سه او خپل وطـن تـه بېرتـه 
مه ستنېږه، ځکه چي دا ښه ځاى نه دى. نو هغه وو چـي دغـه د سـلو 
تنو قاتل د دغه ځاى په نيت رهي سو. کله چي نيمى الري ته ورسـېد 

و مـړ سـو. اوس د ده پـه اړه د رحمـت او عـذاب د اجل يې ورسـېد ا
ماليکو تر منځ النجه رامنځ ته سوه. د رحمت ماليکو ويل چـي: دې 
توبـه کښـلې ده او لـوى څښـتن تـه د جـوع پـر الر روان وو. د عــذاب 
ماليکو وويل: ده هيڅکله هم ښه کار نـه وو کـړى. نـو يـوه ماليکـه د 

د درېيم پرېکـړه کـوونکي پـه  انسان په بڼه ورغله او دواړو ماليکو هغه
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توګــه ومنــل. هغــه ورتــه وويــل لــه دغــه ځايــه تــر دواړو وطنــو پــوري 
دمځکي کچه واخلئ، د هري خوا واټن چي کـم وو، دى د هغـې خـوا 
بلل کيږي. کله چي ماليلـو د دواړو لـورو مځکـه انـدازه کـړه، د هغـي 
خوا اندازه لږ وه چي دغه سرى ور روان وو. نـو د رحمـت ماليکـو د 

 . ١هغه روح د ځان سره يووړ
څنګه چي ده په اخالص توبه کښلې وه، نو ال�ه هغه د ښو خلکو د 

 وطن خواته مړ کړ. 
له دې څخه معلومه سـوه چـي هغـه چاپېريـال چـي انسـان پکښـي 
اوســيږي د انســان پــر کــړو وړو ســتر اغېــز لــري. ښــه مــاحول او ښــه 

ښـايي چـي ملګري او همنشينان انسان د ښـو خواتـه بـولي، ځکـه نـو 
چاپېريال اصالح سي او يا انسان په ښه چاپېريال او د نېکو خلکـو پـه 

 ملګرتيا او ګاونډ کي واوسي.  
: لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولُ اهللاَِّ صَ سُ : قَالَ رَ ةَ قَالَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ الرَُّجُل ىلَعَ ِديِن « عَ

َحُدُ�ْم َمْن ُ�َالُِل 
َ
 . ٢»َخِليِلِه فَلْيَنُْظْر أ

وفرمايـل: هـر  ج وايي چي رسول ال�ه سژباړه: حضرت ابو هريره
سړى د خپل دوست پر طريقه وي، نو وګورئ چي له تاسي څخـه يـو 

 څوک د چاسره اړيکي او دوستي لري. 
 

                                                      
) حديث اومسلم، کتاب ٣٤٧٠باب، ( ٥٦صحيح البخاري، کتاب االنبياء،  -١

 ) حديث.٢٧٦٦التوبة، (
) حديث، شيخ الباني دغه ٢٣٠٠في اخذ المال، ( ترمذي، باب ماجاء -٢

 حديث حسن بللى دى. المکتبة الشاملة.
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 Ï توبې کیسه: /Ï ستر مفکر سید قطب

په يوه متدينه کليواله  /شاوخوا يوه پېړۍ دمخه شهيد سيد قطب
ــد. د  ــه يــوه کــوچني کلــي کــي وزېږې کــورنۍ کــي د مصــر د اســيوط پ
کوچنيوالي ورځي يې په همدغه کلي کي تېري سوې. مور او پالر يې 
مينه درلوده چي سيد قطب قرآن کريم حفظ کړي، نو هغه وو چي تـر 
لس کلنۍ د مخه يـې قـرآن کـريم حفـظ کـړ. خـو نـولس کلنـۍ تـه پـه 

لکه چي ده پخپله ويلي دي تر يوو لسو کالو پوري ملحد  رسېدو سره
وو. بيا يې تر يوو لسو کالو وروسته لـه الحـاد څخـه توبـه وکښـل او 

زه يـوولس کالـه «بېرته مسلمان سو. په دې هکله دى په خپلـه وايـي: 
ملحد پاته سوم او بيا بېرته د خداى الري ته را واوښتم او د ايمان ډاډ 

 . ١»مي تر السه کړ
م. کال سيد د هغه مهال د پوهني وزارت پـه يـوه پـالوي ١٩٤٨په 

کي له قـاهرې څخـه امريکـې تـه والړ. او پـه همدغـه سـفر کـي لـوى 
 څښتن د نوي الري الر ښوونه ورته وکړه. 

د ده سفر د سمندر لـه الري وو. پـه بېـړۍ کـي داسـي حـوادث پـر 
يې ور پـه  راغله چي د ده پر وروستي ژوند يې اغېز وښند او د ده الر

ګوته کړه. دى چي کله د امريکـې بنـدر تـه ورسـېد او لـه بېـړۍ څخـه 
ووت له بندر څخه النه وو وتلى چي خپله سمه الر يې وپېژندل او په 

 نوې دنيا کي يې د خپل رسالت نخښي وکښلې. 
اوس خبري خپله سيد ته پرېږدو چي دى مـوږ تـه ووايـي چـي پـه 

س کالـه پخـوا مصـري بېـړۍ د شاوخوا پنځل«بېړۍ کي څه پر راغله: 

                                                      
 وګورئ د ډاکټرمحمد عبدالعزيز المسند العائدون الى ال�ه، المکتبة الشاملة. -١
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) تنه نـر ١٢٠اتلس سمندر له الري نيويارک ته تله. په دې بېړۍ کي (
او ښځي سپاره وه چي موږ شپږ تنه يې اسالم ته منسوب وو. موږ ته 
دا فکر پيدا سو چي په دغه بېړۍ کي د جمعې لمـونځ وکـړو. خـداى 

چي يو پوهيږي چي موږ دغه لمونځ نه کاوه. خو کله چي موږ وليدل 
عېسوى مبلغ خپل تبليغ او دينـي دود پـه بېـړۍ کـي تـر سـره کـوي او 
کوښــښ يــې وکــړ چــي مــوږ تــه هــم تبليــغ وکــړي، نــو زمــوږ دينــي 
احساسات هم پر ښور راغله او ومـو پتېيـل چـي د جمعـې لمـونځ پـه 
بېړۍ کي ادا کړو. د بېړۍ مشر چي يو انګرېزى وو، موږ تـه د لمـونځ 

اجازه يې راکړه چـي لمـونځ وکـړو. د بېـړۍ کولو زمينه برابره کړه او 
ــه وه او  ــول د نوب ــي ټ ــې چ ــه ي ــه وو ت ــپزانو او خدم ــارکوونکو، آش ک
مسلمانان وه هم اجازه ورکړه چي هغه کسان چي په بېـړۍ کـي يـې د 
دندي نوبت نه وو هم زموږ سره د جمعې لمونځ وکړي. هغـوى ډېـر 

لمـونځ خوشاله سول چي د لومړي ځل لپاره پـه بېـړۍ کـي د جمعـې 
 ». کيږي
ما د جمعې خطبه وويل او لمونځ مي په جاعت ورکړ. دغه مهال «

د بېړۍ زياتره نامسلمان مسافر پر مـوږ را وګرځېـدل او مـوږ تـه يـې 
کتل. تر لمانځه وروسته ډېر کسـان مـوږ تـه راغلـه او مـوږ تـه يـې د 

. د ژغورني له امله مبارکي وويل!!! دوى  زموږ لـه ١(پاکانو)» قداسو«
 نځه څخه صرف دغونه پوهېدلي وه. لما

                                                      
قداس د عېسويانو په نزد حصرت عيسى ته د ډوډۍاو شرابو نذر ونياز  -١

 وړاندي کولو ته وايي.
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خو له دغي ډلي څخه يوه مېرمن چي وروسته موږ پوه سـولو چـي 
لـه دوږخ او د » مارشـال تيتـو«هغه د يوګوسالويايوه مسيحۍ ده او د 

هغه له کمونيزم څخه را تښتېدلې وه. زمـوږ لـه لمانځـه څخـه سـخته 
سـواى متاثره سوې وه. له سترګوڅخه يې اوښـکي بهېـدلې او نـه يـې 

کوالى چي خپل احساسات او عواطف تر واک الندي راولي... موږ 
ته راغله او زموږ سره يې ډېره توده او له ميني ډکه ستړې مسي وکړه 

زه نه سم کوالى د هغـه ژور «او په ماته ګوډه انګرېزي يې راته وويل: 
تاثير او خشـوع او خضـوع او نظـم او نظـام او روح پـه وړانـدي چـي 

 . ١»يې لري خپل ځان په واک کي ولرم ستاسي لمونځ
تر دې ټولو خبرو وروسته او د دې ايمـاني حالـت پـه سـيوري کـي 

آيـا «سيد په يو ډول خوښۍ سره خپل ځان مخاطب کړ او ويې ويل: 
زه چي امريکا ته ځم، نو بايد هلته د يوه عادي پالوي د غړي غوندي 

بايـد پـه وګرځم کوم چي په خورک او خـوب بسـنه کـوي او کـه مـوږ 
 ځانګړو او ټاکلو نخښو وپېژندل سو؟ 

او آيا بايد په اسالم او د هغه په آدابـو تمسـک وکـړو او د هغـه پـه 
طريقه ملتزم او سو او که د هوسايني او د شـهوت او حـرام لـذت پـه 

 ». تسکين پسي وګرځو؟
ســيد وايــي چــي مــا وپتېيلــه چــي بايــد ملتــزم او متعهــد مســلمان 

اده کړې وه چي ما وازمايي چي آيا زه په دې واوسم. او لوى څښتن ار
خپل هوډ کي رشتينى يم او که دا مـازي يـوه پـه زړه کـي را ګرځېـدلې 

 خبره ده؟ 

                                                      
 مخ.١٧٨٦، ٣الظالل  -١
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البته د لوى څښتن ابتال او ازموينه دا وه چي زه څو شېبې وروسته 
د اسالم الر غوره کړم. کله چي زه خپلي کـوټې تـه ننـوتلم، سمدسـتي 

چي مي دروازه خالصه کړه که ګورم چـي يـوه دروازه را وټکېده... کله 
ښايسته نجلۍ و الړه ده چي د بدن مفاتن يـې ټولـه ښـکاري... هغـې 
په انګرېزي راته وويل: آيـا کېـداى سـي ښـاغلې چـي زه نـن شـپه سـتا 

 مېلمنه سم؟
خو ما معذرت ځني وغوښت او ورته ومي ويل چـي پـه دې کوټـه 

دى. خـو هغـې راتـه  کي يو چپرکټ دى او هغـه هـم د يـوه تـن لپـاره
 وويل کېداى سي چي پر يوه چپرکټ دوه تنه بيده سي!!

دې له بې شرمۍ څخه کار واخيست او کوښښ يـې وکـړ چـي پـه 
زور کوټې ته را ننوزي، خو ما دروازه پسـي بنـده کـړه او دا پـه دهلېـز 
کي پر مځکه ولوېده او زه پوه سوم چي دا د نشې په حال کي وه... ما 

ست چي له دې مصيبته يې وژغورلم... او ما هم له خداى ته شکر واي
 دغه مهاله پر هغه الر تله پيل کړه چي په نخښه کړي مي وه. 

تر دې وروسته د ډېرو ازموينو سـره مخـامخ سـو، خـو لـه  /سيد
ټولو څخـه بريـالى راووت او پـر خپـل نفـس امـاره بالسـوء يـې بـرى 

 وموند. 
تلو په هکله يې مـوږ تـه کله چي امريکا ته ورسېد، د خپلو ليدلو ک

د  أوويل: ما د امريکا په متحدو ايالتونو کي د سر پـه سـترګو د ال�ـه
 دې وينا مصداق وليد:

ٰٓ إِذَا فَرُِحواْ ﴿ ٍء َح�َّ ۡ�َ ِ
بَۡ�َٰب ُ�ّ

َ
ْ بِهِۦ َ�تَۡحَنا َعلَۡيِهۡم � ْ َما ُذّكُِروا ا �َُسوا فَلَمَّ

َخۡذَ�ُٰهم َ�ۡغَتٗة 
َ
وتُٓواْ أ

ُ
ۡبلُِسوَن بَِمآ أ  . ]٤٤[األنعام:  ﴾٤٤فَإَِذا ُهم مُّ
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بياکله چي هغو هغه نصيحت هېر کړ چي ورته سوى وو، نو «ژباړه: 
موږ د هر ډول سوکالۍ دروازې د هغو لپاره پرانيستې، تر دې پوري چي 
کله هغوى په هغو نعمتونو کي چي وربخښل سوي وه ښه ډوب سول، نو 

په دې وخت کي د هغو دا حالت وو  موږ په ناڅاپي ډول هغوى ونيول او
 . »چي له هري ښېګڼي څخه نهيلي وه

په امريکا کي تر دوو کالو تېرولو وروسته سيد بېرته مصر ته ستون 
سو. خو داسي را ستون سو چي هماغه پخوانى سړى نه وو، بلکي يو 
متعهد مسلمان وو چي د اسالمي رسالت دعوتګر او اسـالمي مـوخي 

دي پر سيد او موږ ټولو ورحميږي او جنتونـه څښتن وو. لوى څښتن 
 دې په نصيب سي، آمين. 

 Ï توبې کیسه: شیخ Ãحمد ÇلقطاÏä نامتو Ïعوتګرعالم 
شيخ احمد القطان چي له مشـهورو دعوتګرانـو او نـامتو خطيبـانو 

 څخه دى د خپلي توبې کيسه خلکو ته په يوه خطابه کي داسي کوي: 
ل ډول حـاالت او تجربـې او د په ژوند کي هم پر انسان باندي ډو

پند او عبرت خبري راځي. پر ما باندي د ځوانۍ او کم تجربه ګۍ يوه 
عجيبه احساساتي مرحله تېره سوې ده. ما سـره د دې چـي اسـالم تـه 
عقيده نه درلوده، اتلـس کالـه مـي پـه اسـالمي مدرسـو کـي زده کـړي 

متدين وکړې او پاى هم په داسي حال کي فارغ سوم چي په هيڅ دين 
نه وم. دغه مهال چي ما هري خواتـه کتـل الر راڅخـه ورکـه وه او لـه 
ځانه به مي پوښتل چي الر کومه ده؟ او آيا زه په ژوند کي همدغسـي 
عبث پيدا سوى يم؟ ما په خپل زړه کي يو ډول ناکراري، اضطراب او 
ناليدلى غم او ويراحساساوه. هر لور ته مي د نهيلۍ توري لوخړي تـر 
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ېدې او هر څه چرت چي به مي وواهه بيـا بـه هـم ژونـد بـې سترګو ک
 مفهومه او توره تياره راته ښکارېدى. 

م. کال له دار المعلمين څخه فارغ سوم. په دغـه کـال ١٩٦٩زه په 
او تر دغه کال دمخه زما په ژوند کي عجيبي پېښي رامنځ ته سوې. د 

توجـه سـو او دغو تيارو او ويرونو په تورتم کي کمونيست ګوند راته م
زه يې په غېږ کـي ونيـولم. د دغـه ګونـد کـارکوونکو زمـا قصـيدې او 
شعرونه پـه خپلـو مجلـو او جرايـدو کـي خپـرول او زمـا د هڅـوني او 
تشويق په موخه يې زما پر ليکنو باندي ډول ډول کره کتنـي او ليکنـي 
کولې. دا ليکني دوني عجيبي وې چي له امله يې ان ما ته خپـل ځـان 

ظر؟ غوندي څرګند سو. زما دا سي ليکنه نه وه چي دوي به مهدي منت
ــه  ــذب ل ــب او ج ــو او د جل ــه چلون ــي دا د دوى ل ــتقبالول. چ ــه اس ن
تاکتيکونو څخه يو چل او تاکتيک وو. دوى غوښتل چي په دې ډول 
ما ښکار کړي او په خپل دام کي مي واچوي. دوى پر ما څېړنه وکـړه 

لو او هوسونو څخه ګټـه واخلـي او ويې پتېيل چي زما له هويت او هي
 او له دغي الري ما ورجلب کړي. 

دوى وپوهېدل چي زه د شعر او ادب سـره مينـه لـرم، نـو هغـه وو 
چي زما د قصيدو ديوان يې چاپ کړ او زما لپاره يـې مياشـتنۍ ادبـي 
غونډي او ناستي جوړولې. او په دې ډول يې ماته په غـوړو کـي زهـر 

 راکول. 
کتـابتونونو تـه بېـولم او راتـه ويـل بـه يـې هـر  زه يې خپلو ځانګړو

کتاب چي ستا په کار دى وايې خپله او بيه نه لري. ما وليدل چـي پـه 
دې کتابتونونو کي ډول ډول کتابونه، چي ښکلې قطع او صحافت يې 
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در لود موجود وه. له دغـو کتـابونو څخـه د ځينـو سـر ليکونـه وه: (د 
 زم مبادۍ) او داسي نور. مارکسيزم د فلسفې اصول) او (د کموني

پر دې سر بېره يې دا کار هم وکـړ چـي زه يـې ځينـو هـو ټلونـو او 
سماوارونو ته بېولم. په دغـو ځـايونو کـي بـه دوى زه پـر زړو چوکيـو 
کښېنولم او په زړو ګيالسونو کي به مو چاى چيښلې. په دې هوټلونـو 

ړک کـوم کي به اکثره مزدوران او کارګران ناست وه. کله چي به پر سـ
څوک په امريکايي موټر کي تېر سو، دوى به راتـه ويـل وګـورئ دغـه 
سړى ستا د پالر او نيکه د وينو په بيه په دې مـوټر کـي ناسـت دى... 
خيــر دى داســي ورځ بــه راســي چــي دغــه مــوټر بــه پــه هيــواد کــي د 
راتلونکي ستر انقالب په برکت ځنـي واخلـې. دغـه انقـالب تـه اوس 

په واليت کي او په کويټ کي مبارزه کـوو او » رظفا«موږ د (عمان) د 
 ته به ډېر ژر د دغه انقالب يو مشر سې. 

کله چي به ما دغه خبري او رېدې، د زړه درد او غم به مي نور هم 
زيات سو. دا ځکـه چـي کـه تـه خپـل زړه پـه هغـه ذات چـي نـوم يـې 
رحمان دى مشغول نه کړې، خامخا يې شيطان اشغالوي. زړه د يوې 

ي مثال لري، که ښـه او پـاک غـنم ور واچـوې ښـه اوړه بـه درتـه ژرند
 راوباسي، خو که رېګ ورواچوې رېګ به در ته راوباسي. 

د لوى څښتن مقدرات دي چي  تر درو مياشتو وروسـته يـوه شـپه 
زما مالقات د ملګرو د مشر سره وسو. خو بيا هغه مصر ته والړ، يوه 

 مياشت ورک وو او بيا بېرته راغى. 
دغه شپه ما وليدل چي مشر او ملګرو يې د سهار پر اذان خندل په 

او ملنډي يې پر وهلې. د دغي شپې غونډه له ماخوستنه تر سهاره 
روانه وه. دوى په دې غونډه کي يو ډول بې مفهومه خبري کولې. د 
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سوسياليزم او کمونيزم په «او » د تاريخ مادي تفسير«مثال په ډول 
اسي ډېري خبري يې کولې چي زما فطرت او د». ښځه او شتمنۍ کي

هيڅ نه سواى منالى. دا داسي خبري وې چي بايد ما د هغو پر سر 
شخړه ورسره کړې واى، خو زما حيا به له مناقشې څخه منع کولم 
ځکه چي دوى مفکرين، اديبان، شاعران او ليکواالن بلل کېدل، نو ما 

م. بيا چي د څنګه د دوى سره بحث کړى واى؟ نو به پټه خوله سو
په اورېدو  )ال�ه اکبر(سهار خوا سوه او اذان ناري سو، دغم کسانو د 

سره نعوذ بال�ه، پر لوى څښتن باندي ناوړي خبري کولې. بيا مؤذن 
يې  ج نو پر حضرت محمد )أشهد أن محم�دا رسول ال�ه(وويل: 

 ناوړي خبري وکړې. 
له دغه ځايه زما په زړه کي يو ډول ايماني او فطري ولوله پر 
جوش راغله. رشتيا ده چي کله لوى څښتن د خپلو بنده ګانو په هکله 
د خير او ښېګڼي اراده وکړي، وروسته تر دې چي تيارې او ناخوالي 

 پر راولي د خير او ښېګڼي اسباب ور ته برابر کړي. 
ما په مصر کي رشـتيانى «وويل: د خبرو په بهير کي د ملګرو مشر 

سوسياليم د خلقي شاعر االبنودي سره په مالقـت کـي وليـد. او هغـه 
 ». يوازنى شخص دى چي سوسياليزم يې په بشپړه توګه پلى کړى وو

زما په زړه کي راوګرځېده چـي عجبـه ده... د دې عالمـه او نخښـه 
 به څه وي؟!!. 
ي راوتلـود دروازې کله چي د هغه له کوره سهار وختـ«هغه وويل: 

سره د هغه مېرمني هغه هم پر مخ مچ کـړ او زه يـې هـم پـر مـخ مـچ 
کړم. او کله چي موږ د هغه په کور کي بيده سولو مېرمن يې زما او د 
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دا کټ مټ د هغـه خبـري وې چـي مـا ». هغه په منځ کي بيده سوه...
 وليدلې. لوى څښتن به د قيامت په ورځ حساب ورسره وکړي. 

ملګرو مشر دغه خبري وکړې پر سترګو مي تـوره تيـاره کله چي د 
سوه او يو ډول نفس تنګي راته پيدا سوه. دغـه مهـال مـي پـه زړه کـي 
وويل: آيا دا هم يوه مفکوره ده؟!! آيا دې ته هم آزادي وايي؟!! آيـا دا 

 هم انقالبي الر ده؟!! 
نه! نه! هيڅکله نه!! زما دي د کعبې شريفي په رب قسـم وي چـي 

 دا شيطاني او ابليسي خبري دي!! 
دغه مهال د غونډي يوه برخوال ورتـه وويـل: اسـتاذه تـه چـي دا د 
سوسياليزم ښه پلي کېـده بـولې، نـو ولـي خپلـي مېرمنـي تـه اجـازه نـه 
ورکوي چي زموږ مجلس ته راسي او زمـوږ سـره يـې شـريکه کـړې؟ 

پر ما باندي ال تر اوسـه د بـورژوازۍ او د مرتجـع تـوب «هغه وويل: 
اغېــزي پرتــې دي. او ډېــر ژر بــه داســي ورځ راســي چــي مــوږ ټــول د 

 ». بورژوازۍ (پانګوالۍ) له اثراتو وژغورل سو...
له دغي ورځي څخه زما په ژونـدکي سـتر تحـول راغـى. بيـا زه لـه 

م. نو لوى څښـتن مقـدره دغو ملګرو پرته د نورو ملګرو په لټه کي سو
کي زما د مسلمانو وروڼو سره وګورم. دغو » ديوانيه«کړې وه چي په 

خلکـو لمونځونـه کــول او کلـه کلـه د مــازديګر تـر لمانځـه وروســته د 
سمندر غاړي ته تله سـيل او مېلـه بـه يـې وکـړه او بېرتـه بـه را سـتانه 

راتـه  سول. د خداى کړه دي له دغو کسانو څخه يو تن ماته راغـى او
ويې ويل:اى احمده وروره وايي چي له مصر څخـه يـو دينـي عـالم د 
شيخ حسن ايـوب پـه نامـه کويـټ تـه راغلـى دى او د جـرأت او ښـو 
ويناوو خورا ډېر صفتونه يې کيږي، نو آيا ته زموږ سره د هغـه د وينـا 
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د اورېدو لپاره نه ځې؟ ما ورته وويل ولي نه ځم، درځئ چي ځو. بيـا 
ره والړم، اودس مي تازه کړ، مسـجد تـه ننـو تلـم، د هغه وو چي ورس

مازديګر لمونځ مي په جمع وکړ، بيا دغه مسلمان عالم د خپلـي وينـا 
اورولو ته پاڅېد او خبري يې په والړه پيل کړې او نه يې غوښتل چي 
خبري پر چوکۍ باندي په ناسته وکړي. هغه بوډا وو. د سـر او ږېـري 

ايماني ځواک يې له ورايه لـه خبـرو ورېښتان يې سپين سوي وه. خو 
څخه ښکارېدى او ډېري ښې او په زړه پوري خبـري يـې وکـړې. کلـه 
چي د هغه خبري پاى ته ورسېدې ما احساس کړه چي د لومړي ځـل 
لپاره له يوې نړۍ څخه بلي نړۍ ته او لـه تيـارو څخـه نـور او رڼـا تـه 

ېژنـدل او راوتلى يم، ما خپله سمه الر او په ژوند کـي خپـل هـدف وپ
پوه سوم چي زه د څه لپاره پيدا سوى يم او زما له پيدا کېـدو څخـه د 
ال�ه تعالى اراده څه ده. او زما تګالر او وروستى برخليک څه دى. بيا 
زه بې اختياره دغه شيخ تـه ورغلـم سـالم مـي ورواچـاوه او د غېـږي 

 روغبړ مي ور سره وکړ. 
دغه مجلس او د دغـه بيا زما ملګري له ما څخه پوښتنه وکړه چي 

ديني عالم وينا څنګه وه او څه اغېزه يې در باندي وښـندل؟ مـا ورتـه 
وويل ته اوس ودرېږه، پر ما باندي به دغه اغېـز څـو ورځـي وروسـته 

 ووينې. 
په همدغه شپه مي د دغه شيخ ټول کېسټونه واخيستل او تر سهاره 

خـوړ او  مي واورېدل. مور مي د سهار نـارى راتـه راوړ، خـو ومـي نـه
همدغسي مي د دغه شيخ خبري اورېدې او ورسره ژړل مي او داسـي 
مي احساسول چي زه لـه سـره زېږېـدلى يـم او يـوې بلـي نـړۍ تـه ور 

سره مي زښته زياته مينه پيدا سوه  ج ننوتلى يم. د حضرت رسول ال�ه
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او هغه مبارک مي مثل اعلى او الرښود سـو. او پـه دې مـي پيـل وکـړ 
د لوستلو او اورېدلو له الري پوه او خبر سـم. ان  چي د هغه د سيرت

چي د هغه ژوند ليک مي په ډېره لږه موده کي له زېږېدو تـر وفاتـه پـه 
ياد کړ او په دې توګه مي د لومړي ځل لپاره احسـاس کـړه چـي اوس 
زه په ژوند کي انسان سوم. بيا مي د قـرآن کـريم تـالوت او حفـظ تـه 

قرآن کـريم هـر آيـت ماتـه مخاطـب  مال وتړل او داسي مي ګڼل چي د
 دي او زما په هکله خبري کوي. 

 قال ال�ه تعالى:
ۡحَيۡيَ�ُٰه وََجَعۡلَنا َ�ُۥ نُوٗر� َ�ۡمِ� بِهِۦ ِ� ٱ�َّاِس َكَمن ﴿

َ
َو َمن َ�َن َمۡيٗتا فَأ

َ
أ

 ۚ لَُ�ِٰت لَۡيَس ِ�َارِٖج ّمِۡنَها َثلُُهۥ ِ� ٱلظُّ  . ]١٢٢[األنعام:  ﴾مَّ
هغه څوک چي د مخه (د کفر او ګمرهۍ په سبب لکه) مړ  آيا«ژباړه: 

(داسي) وو، بيا موږ (هغه ته د ايمان په ورکولو سره د قرآن کريم په 
رڼاکي) ژوند ور وباخښه او د هغه په الر کي مو (د ايمان له منارې څخه) 
يوه رڼا برابره کړه، چي دهغې په وړانګو کي هغه دخلکو په منځ کي د ژوند 

، د هغه مثال د هغه چا غوندي کېدالى سي چي په تروږميو کي الره وهي
 .»راګير سوى وي او په هيڅ شان ځني وتونکى نه وي؟

هو، رشتيا ده چي زه مړ وم او لوى څښتن په خپل فضل او 
 مرحمت ژوندى کړم... چي دا د لوى څښتن لوى احسان وو.... 

ته  يو وخت زما هغو پخوانيو ورک الرو او غولوونکو ملګرو
ورغلم او ومي غوښتل چي يو، يو د لوى څښتن الري ته را وبولم، 

 خو...
ۡعلَُم ﴿

َ
ۚ َوُهَو أ َ َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء ۡحَبۡبَت َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ

َ
إِنََّك َ� َ�ۡهِدي َمۡن أ

 . ]٥٦[القصص:  ﴾٥٦بِٱلُۡمۡهَتِديَن 
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ته هرومرو داسي نه سې کوالى چي څوک دي خوښ وي «ژباړه: 
ه ورته وکړې، بلکي د ال�ه چي چاته خوښه سي الر ښوونه ورته الرښوون

 . »کوي او هغه په الرموندونکو ښه پوه دى
اما يوه يې د خداى په اذن او فضل زما غونـدي توبـه وکښـل، بيـا 
عمرې ته والړ، او بيا په يوه ترافيک پېښه کي مړ سو چي اجـر بـه يـې 

 پر لوى څښتن وي. 
سـره مخـامخ سـوم، پـه يـو ډول بـې اما کله چـي د ملګـرو د مشـر 

خونده خندا يې راته وخندل. ما ورته وويل: آيا ته د خداى لـه شـتون 
څخه منکر يې؟!! او کوالى سې چي ماته قناعـت را کـړې چـي نعـوذ 
بال�ه خداى نسته؟!! نو هغه بيا يوه ترخه خندا وکړه او ويې ويـل: اى 

ــا اوس رشــت ــا حســد وســو، ځکــه ت ــه ت ينې الر احمــد اســتاده. زمــا پ
وموندل، امـا مـا همدغسـي پرېـږده... ځکـه زمـا خپلـه الر ده او سـتا 
خپله. بيا يې خداى په اماني را سره وکړه. له بده مرغه هغه تـر اوسـه 
الهم پر هماغه خپلـه باطلـه الر روان دى. امـا د ده نـور ملګـري يـا د 
ډرامو ممثالن سول، يا شاعران سول او سازنده وو ته د نشې په حال 

سندري جوړوي او د سندرو ويـډيويې سـېډۍ يـې پـه بـازار کـي  کي
 خرڅيږي. او نور يې پر نورو الرو روان سول. 

پاکي دي وي هغه ذات ته چي له مړه څخه ژونـدى جـوړوي... او 
 له دغه وخته څخه زه په دعوت الى ال�ه اخته يم. 

 Ï نامتو مفکر عالمه محمد Çسد له یهویت څخه Ï توبې کیسه:

په تېره پېړۍ کي يو ستر نوى مسلمان سوى  /مد اسدعالمه مح
) وو. Leopold Weissعالم وو. د هغه لومړنى نوم ليو پولـډ وئـيس (

) په يوه يهودۍ کورنۍ کـي Livowع. کال د اتريش د ليوو (١٩٠٠په 
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(ديهودو د فقهي ښوونکو ماليانو) په کالـه کـي وزېږېـد. (اوس ليـوو 
په پولينډ کي شـامل دى). نيکـه يـې يهـودى مـال او پـالر يـې مـدافع 
وکيل وو. په کوچنيوالي يې د دوى د کورني دود سـره سـم عبرانـي او 

کتـابونو آرامي ژبي زده کړې او د تلمـود، بايبـل او فـارغوم د مـذهبي 
ع. کال چـي لـومړۍ نـړۍ والـه جګـړه ١٩١٤تعليم يې ترالسه کړ. په 

ونښته هغه د ښوونځي زده کوونکى وو. دغه مهال له ښوونځي څخه 
وتښتېد او پـه جعلـي نامـه پـوځ تـه شـامل سـو. خـو د هغـه د پـالر د 
شکايت له املـه يـې د عمـر د لږوالـي پـه سـبب بېرتـه لـه پـوځ څخـه 

ه رسېدو وروسته يې د فلسفې او هنرونو پـه وايست. د جګړې تر پايت
څانګه کي د ويانا په پوهنتون کـي لـوړي زده کـړي وکـړې او لـه دغـه 

 پوهنتون څخه يې د ماسټرۍ (ايم اې) سند تر السه کړ. 
 عالمه محمد اسد پخپله ليکي:

د تحصـــيل پـــه دوران کـــي مـــي د شـــعور ســـترګي کـــرار کـــرار «
په ستره روحـي نـاکراري اختـه خالصېدلې او پوهېدلم چي ټوله اروپا 

ده، مــذهبي او روحــاني ارزښــتونه لــه منځــه ځــي او د پيســه پــالني او 
مادياتو رپۍ (بيرغ) په ډېره چټکتيا سره پورته کيږي. پر هـر اروپـايي 
خطرې او بېري سيورى اچولى، په تېره ځوان توکم په تورو تيارو کـي 

د دوى اذهـان  اللهانده ګرځي او هغو پوښتنو ته جواب نه مومي چـي
يې پرېشانه کړي دي. اروپا په يوه داسي بخوله اخته وه چي خلکو يې 
له ځان پالني، خود غرضۍ، پيسه پالني او لنډ مهالو خوندونو پرته بله 

 ». موخه نه درلوده
ع. کـال لـه ويانـا څخـه ١٩٢٠باالخر هغه پوهنتون پرېښـود او پـه 

وږي سره مخامخ سو او پراګ ته والړ. هلته ډېر مهال د بې کارۍ او ل
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پر خپلو پښو درېدو لپاره ډېر وځغاست. پـاى پـه يـوه خبـري آژانـس، 
ــي« ــوز ايجنس ــراف ني ــډ ټيليګ ــته د » يونايټي ــوني او وروس ــي د تليف ک

خبريال په توګه وټاکل سو. د هغـه يـو مامـا د بيـت المقـدس پـه يـوه 
ع. کال په پسـرلي کـي د هغـه پـه بلنـه ١٩٢٢روغتون کي مامور وو. د 

ته والړ. د دغه کال په وروسـتيو کـي هغـه پـه منځنـي ختـيځ کـي د هل
ــګ ( ــر زايټون ــدې فرينکفرټ ــۍ جري ــامتو جرمن ــوې ن  Frankfurerي

Zeitung د ګرځنده خبريال په توګه وټاکل سو. هلتـه ده تـه څرګنـده (
سوه چي څنګه د اروپا ټول ځواکونه پـه يـوه سـال مسـلمانان د خپلـو 

، فرهنګي، ټـولنيزو، اقتصـادي او مظالمو هدف ګرځوي او له مذهبي
سياسي پلوه يې فلجوي او عزت او پرځان وېسا يې له منځه وړي. په 
تېره په فلسطين کي د عربو او يهودو په هکله د هغو پاليسي څونه غير 

 انساني ده. 
ع. کال هغه مصر تـه والړ بيـا د دغـه کـال پـه دوبـي کـي ١٩٢٣په 

هغه ځايه دمشق ته رهي سـو. بيرته بيت المقدس ته وخوځېد، بيا له 
هلته يـې داسـالمي عالمـانو سـره ليـدني کتنـي وسـوې، د هغـه ځـاى 
ــر وخــت يــې پــه  ــي مراکــز يــې هــم وکتــل او ډې ــور دين مســاجد او ن
کتابتونونو کي تېرېدى. دغه مهال يې عربي ژبه څه زده کړه او د قرآن 
کريم په الرښوونو د جرمني او فرانسوي ژباړو په مټ پـوه سـو، چـي 

ع. کـال ١٩٢٣االخره د اسالم د حقايقو سره په ښه توګه بلد سـو. د ب
په مني کي له سوريې څخه اروپا ته والړ. دغه مهال د اروپا انځورونه 
بالکل پردي ورته وايسېدل او د هغه ځـاى وګـړي ذليـل او نـاولي پـه 

 نظر ورغله اوپه دنيا پسي د دوى له منډ ترړو يې بد راغله. 
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سرلي کي د فرينکفرټر زايټونګ جريدې لخـوا ع. کال په پ١٩٢٤د 
بيا مصر ته واستول سو. دغه مهـال يـې د ژورنـاليزم پـه نړۍکـي ښـه 
دريځ ترالسه کړى وو. په دې ترځ کي يې د جامع االزهـر د ځـوان او 
متبحر اسالمي عالم امام مصطفى مراغي سره وليـدل او د دينونـو پـه 

و هغه ته د قـرآن کـريم هکله يې معلومات ځني تر السه کړل.  اوس ن
له مطالعې، د عربو د ژوندانه له مشاهدې او د شيخ مراغي له وينـاوو 
څخه په ډېره څرګنده توګه جوته سـوه او دې پـايلي تـه ورسـېد چـي د 
اروپايانو په دماغونو کي چـي لـه اسـالم څخـه څـه انځـور سـته هغـه 
 ګردسره په مسخ سوې بڼه ور ښوول سوى دى. اوس هغه بالکل ډاډه

سوى وو چي په اسالم کي د دين او يوې ضابطې په حيث هيڅ کمـى 
نسته او د مسلمانانو زوال د اسالم د خـامۍ لـه املـه نـه دى، بلکـي د 
مسلمانانو د ټولنيز او فرهنګي زوال يو المل دى او هغه دا چي هغو د 
مهالونو په تېرېدو سره پر اسالمي تعليماتو باندي د هغو د روح سـره 

 ې ايښې ده. سم کړنه پر
دغه مهال هغه له شمالي افريقا څخه نيولې د افغانستان د پامير تر 
لوړو څوکو ټوله اسالمي نړۍ وغوښته او بيا يې تقريباً خپل ټول عمر 

ع. کـال پـه وروسـتيو کـي چـي ١٩٢٥په همدې سيمو کي تېر کـړ. د 
هغه له هرات څخه کابل ته تى د منځنـي افغانسـتان پـه واورو پوښـلو 

زړه او کاته دواړه وړل. په الر کي د هغه آس ګوډ غوندي سو، د ناوو 
پښو نالونه يې سست سوي وه او په دوو مېخونـو بنـد وه. ځکـه نـو د 
هغه افغان ملګري دوى ته نژدې ښارګوټي د هزاره جاتو دايزنګـي تـه 

 بوتى. 
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د هزاره جاتو والي هم هلته اوسـېدى، ځکـه نـو هغـه د دغـه والـي 
ليدو ته ورغى. والـي د اعليحضـرت امـان ال�ـه شـاه غـازي لـه نـژدې 
خپلوانو څخه وو. د هغه د ډېر ټينګار له امله يې دوې ورځـي ورسـره 

 تېري کړې. عالمه محمد اسد فرمايي: 
ړلــو بــل ماښــام د مېلمســتيا تــر ډېــري ښــې او مکلفــي ډوډۍ خو«

وروسته يوه افغان پـر سـتار بانـدي د داود او جـالوت کيسـه واورول. 
سندره په پښتو وه او والي ماته د هغې لنډ لنډ ټکي بيانول. په پاى کي 
والي تبصره وکړه او ويې ويل داود کمزورى وو، خو ايمان يـې قـوي 
وو. ما سمدستي ورغبرګه کړه: د دې په خـالف تاسـي پـه شـمېر ډېـر 

ايمان له مخي کمزوري ياست. د دې خبري پـه اورېـدو  ياست، خو د
سره زما کوربه ماته په اريانتيا سره وکتل. زه څه وارخطا غوندي سوم 
او د ډول ډول سوالونو په مطرح کولو سره مي د خپلي خبري د تاويل 
کوښښ وکړ او ومي ويل: مسلمانانو ولي پرخپلـو ځـانونو بانـدي ډاډ 

غــو د عظمــت او ســترتوب لمــر ولــي او اعتمــاد هېــر کــړى دى؟ د ه
تندري نيولى دى؟ د هغو د علم او هنر وړتياوي ولي کمـزوري سـوي 
دي؟ آيا نه سي کېداى چي مسـلمانان لـه همـت څخـه کـار واخلـي او 
بېرته د هغه ځالند او پـرتمين ديـن لـوري تـه وروګرځـي؟ دا څونـه د 

مصــطفى کمــال اتــاترک چــي اســالم هــيڅ عبــرت خبــر ده چــي هغــه 
نــه ورتــه لــري، د مســلمانانو پــه ســترګو کــي د اســالم د بيــا  ارزښــت

جـوړ سـوى دى. زمـا کوربـه پـه  رغښت (رنسانس يا نشاة ثانيه) اتـل
ځير ځير راته کتل او چي زما خبري خالصي سوې نو يـې وويـل: تـه 
مسلمان يې خو په ځان نه پوهېږې، ته ولي کلمه نـه وايـې او څلـه نـه 

مي اسالم منلى دى. ما ورتـه وخنـدل مسلمانېږې، ځکه تا د زړه له کو
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او ورته ومي ويل: زه نه يم مسلمان، خو ما په اسالم کـي يـوه عجيبـه 
ښکال ليدلې ده او کله چي زه وينم چي د دې دين پيروان هغه په لوى 

 ». الس بد رنګه کوي ډېر په غوسه کيږم
د دې ځوان والي دې خبرو پر عالمـه محمـد اسـد ډېـر سـتر اغېـز 

ه افغانستان کي تر څو اونيو سـياحت وروسـته روسـيې تـه وکړ. هغه پ
کلنـۍ  ٢٦والړ او له هغه ځايه اروپا ته ستون سو. دغه مهال هغـه پـه 

کي واده وکړ. مېرمنـي يـې هـم د ده خبـري ومنلـې. دواړو بـه د قـرآن 
 کريم ژباړه لوستل او د هغه پر الرښوونو به يې بحث کاوه. 

په دواړو برلين ته په ټرين کي ع. کال په سپتمبر کي يوه ش١٩٢٦د 
 سفر کاوه. په دې هکله خداى بخښلى عالمه ليکي: 

موږ ته پر مخـامخ سـيټ دوه تنـه مېـړه او مېـرمن ناسـت وه. لـه « 
کالو، د الماسو له ګوتميو، او کړو وړو څخه شتمن ښکارېدل، خو په 
څېرو کي يـې د خوښـۍ او ډاډ کومـه نخښـه نـه ليـدل کېـده. ډېـر بـې 

ــدل چــي برخــي او و ــي لي ــل او وم ــا شــاوخوا وکت ــرجن اېســېدل. م ې
هرڅوک خوشاله ښکارېدى، د هغه پر څېـره مـي هـم د يـوه پـټ غـم 
 نخښه وليدل، دونه پټ چي له دوى ټولو څخه يوه هم نه احساساوه. 
ما خپل دغه احساس خپلي مېرمني تـه ووايـه. هغـې هـم زمـا خبـر 

دوږخ کـي  ومنل. رشتيا چي داسي ښکارېدل لکه دغه خلـک چـي پـه
 ژوند کوي. 

کله چي بيرته کورته را ستانه سوو د مېز پر سر مي هغه قرآن وليـد 
چي ما يې تالوت کاوه. ما وغوښتل چـي قـرآن کـريم بنـد کـړم او پـه 
المارۍ کي يې کښـېږدم، چـي نـاببره مـي سـترګي د قـرآن د پرانيسـتي 

 پاڼي پر دې سوره ونښتې:
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لَۡهٮُٰ�ُم ٱ�ََّ�ثُُر ﴿
َ
�١  ٰ ُ�مَّ  ٣َ�َّ َسوَۡف َ�ۡعلَُموَن  ٢ُزۡرُ�ُم ٱلَۡمَقابَِر  َح�َّ

ُونَّ ٱۡ�َِحيَم  ٥َ�َّ لَۡو َ�ۡعلَُموَن ِعۡلَم ٱۡ�َقِِ�  ٤َ�َّ َسوَۡف َ�ۡعلَُموَن  ُ�مَّ  ٦لََ�َ
َها َ�ۡ�َ ٱۡ�َقِِ�  ُو�َّ  . تكاثر][سورة ال ﴾٨لُنَّ يَۡوَم�ٍِذ َعِن ٱ�َّعِيِم  َٔ ُ�مَّ لَتُۡ�  ٧لََ�َ

تاسي د شتمنۍ په ګټلو کي ډېر زياتوب او يو له بله په ډېرولو «ژباړه: 
کي لېوالتيا په غفلت کي اچولي ياست. تر دې پوري چي (په دې فکر کي) 
د قبر څنډي ته ورسېدالست. هيڅکله داسي نه ده، ډېر ژر به تاسي پوه 

سئ. که تاسي سئ. بيا (واورئ) هيڅکله داسي نه ده، ډېر ژر به تاسي پوه 
د باوري پوهي له مخي (د دې چلند په عاقبت) پوهېدالى (نو ستاسي 
چلند به دغسي نه واى). تاسي به هرو مرو دوږخ وګورئ، بيا (واورئ) 
چي تاسي به په يقين سره هغه وګورئ. بيا به هرو مرو په هغه ورځ له 

 . »تاسي څخه د دې نعمتونو په هکله جواب وغوښتل سي
زه د يوې شېبې لپاره هيښ ودرېدلم، ما فکر کاوه چي کتـاب زمـا 
په الس کي پر خوځښت راغلى دى. ما خپلي مېرمني تـه ور ږغ کـړه: 
وګوره، آيا دا د هغه څه جواب نه دى چي موږ تېره شـپه پـه ريـل کـي 
وليدل؟ موږ ته نه داچي زموږ د سوال جواب راکړه سـوى وو، بلکـي 

هم پاى ته رسېدلي وې. موږ ومنل چي دا په دې اړه شکوک او شبهې 
هغه کتاب دى چي ديارلس سـوه کالـه  أپه رشتيا سره د لوى څښتن

نازل سوى وو. خو پـه هغـه کـي پـه ډېـره  ج دمخه پر حضرت محمد
څرګندتيا سره داسي وړاند وينه سوې وه چي زموږ له پېچلي ماشـيني 

 دور پرته به په کوم بل دور کي نه وي پلې سوې. 
ما باور سو چي قرآن د کوم انسان د حکمت او پـوهي پايلـه اوس ز

نه ده. انسان چي هرڅونه پوه او د حکمت څښتن سي بيا هـم د هغـه 
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عذاب وړاند وينه نه سي کوالى چي شلمي پېـړۍ تـه ځـانګړې سـوې 
 ده. 

بله ورځ زه د برلين د مسلمانانو د ټـولني مشـر تـه ورغلـم او ورتـه 
غه په ما د شهادت کلمه وويل او ويـې ومي ويل چي زه اسالم منم. ه

ويل چي ستا نوم ليو پولډ دى او په يوناني ليو زمري ته وايي، لـه دې 
 امله موږ تاته سر له نن څخه محمد اسد وايو. 

څو اوونۍ وروسته زمـا مېرمنـي هـم اسـالم راوړ. تـر دې وروسـته 
 ». موږ اروپا د تل لپاره پرېښوول

مېرمني يې له يهوديت څخه توبه  په دې توګه عالمه محمد اسد او
وايستل او دواړه د اسـالم پـه سـپېڅلي ديـن مشـرف سـول. د عالمـه 

او اسـد  LEO راغلى دى چي د  LEO محمد اسد په پخواني نامه کي 
 دواړو معنا (زمرى) ده. 

د اسالم تر منلو وروسته محمد اسـد د سـعودي عربسـتان د پاچـا 
د حـج فريضـه ادا کـړه او د  ملک عبدالعزيز سالکار وټاکل سو. هغـه

) سـره ١٩٣١ـــ  ١٨٦٢شيخ الشهدا او ليث الصحرا عمـر المختـار (
يې په جهاد کي هم برخه واخيسته. په دې تـرځ کـي هغـه عربـي ژبـه 
زده کړه او د اسالم تـاريخ يـې مطالعـه کـړ. څنګـه چـي هغـه پـه مکـه 
 مکرمه او مدينه منوره کي واوسېد، نو په هغو اصلي حاالتو کـوم چـي

اسـالم پکښـي تبليغـاوه تـر يـوې انـدازې پـوه سـو. لـه  ج رسول کريم
مطالعې او موازنې څخه د هغه دا يقين سو چي د مسـلمانانو د خپلـو 
لنډ فکريو او خاميو سره سره د اسـالم روحـاني او ټـولنيز نظـام اوس 
هم د انسانيت لپاره ډېر ستر محرک ځواک دى. له دې امله د عالمـه 

ــو ب ــدي کــول محمــد اســد د ټول ــا راژون ــاوو منځــى د اســالم بي وختي
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وګرځېد. هغه په سعودي عربستان کي تر شپږو کـالو تېرولـو وروسـته 
) Islam at the Crossroadsع. کـال يـې د (١٩٣٤هند ته والړ او پـه 

 په نامه کتاب
ع. کال په ډيلي کي چـاپ تـه وسـپارل سـو. چـي بيـا پـه ١٩٣٤په  

د (االسالم علـى مفتـرق سو او  الهور او ډېرو نورو ځايونو کي خپور
ربـي وژبـاړل سـو بيـا د الطرق) په نامه د ډاکټر عمر فـروخ لخواپـه ع

) په نامه د رحم علي الهاشـمي لخـوا پـه اردو ژبـه اسالم دوراھے پر(
ع. ٢٠٠٤ع. کال په ډيلي کـي خپـور سـو، پـه ١٩٦٨وژباړل سو او په 

ژبه وژباړل  کال دغه کتاب د ډاکټر محبوب سبحاني لخوا بيا په اردو
سو او د محسن فاراني تر تصحيح او تنقـيح وروسـته د دارالسـالم د 

) پـه مل�ت اس�المیھ دوراھ�ے پ�رکتاب خپرولو د نامتو ادارې لخـوا د (
 نامه چاپ سو. 

بيا ما دغه کتاب د (اسالم د دوه الري پر سر) په نامه وژباړه او په 
ي لخوا چـاپ لمريز کال په کابل کي د مستقبل خپرندويي ټولن١٣٨٨

 سو. 
دغه راز دغه کتاب په ډېرو نورو ژبـو هـم ژبـاړل سـوى دى او څـو 
ځلي په بېلو بېلو هيوادونو کي خپور سوى دى. ډېرو نامتو ليکوالو پـه 
بېلو بېلو ژبو پر دغه کتاب مقالې ليکلي او ستايلى او تاييـد کـړى يـې 

يسـتې دى او ډېرو هم په خپلو ليکنو کي د ماخذ په توګه ګټـه ځنـي اخ
ده. چي په دې توګه دغه کتاب او د هغه ليکوال د نړۍ په ګوټ ګوټ 
کي، په تېره په اسالمي نړۍ کي ډېر مشـهور سـوى او د يـوه غـوره او 
 منلي کتاب په توګه يې زيات لوستونکي او خوښوونکي موندلي دي.  
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دغه مهال د هند د ډېرو پوهانو، په تېره د عالمه عالمه محمد اسد 
سيد ابواالعلى مودودي رحمة ال�ه عليهما سره وپېژندل. هغه اقبال او 

 هم واوسېدى.  په داراالسالم (پټان کوټ) کي
د پاکستان تر جوړېدو وروسته عالمه محمد اسد په الهور کي د 
لوېديز پنجاب د اسالمي بيا رغوني مسؤول وټاکل سو. بيا د 

سو. د پاکستان د بهرنيو چارو په وزارت کي په دنده وګومارل 
پاکستان د اسالمي اساسي قانون د جوړولو د ډلي غړى هم وو. بيا 
يې په ملګرو ملتونو کي د پاکستان د استازي په توګه هم دنده ترسره 

 ROAD TO» (روډ ټو مکه«کړه. دغه مهال د هغه بل کتاب 
MAKKAH هم خپور سو. دغه کتاب د هغه د توبې او اسالم (

ه چي بيا د (الطريق الى مکة) په نامه راوړلو په هکله مفصله کيسه د
وژباړل سو او سينمايي فلم هم ځني جوړ سوى دى. د نامتو مسلمان 
عالم محمد مارماډيوک پکتهال تر مړيني څو کاله وروسته عالمه 

د مياشتيزي مسؤول مدير سو. د » اسالميک کلچر«محمد اسد د 
پانيې په عمر په وروستيو کي هغه د مراکش طنجې ته والړ او د اس

کوم چي له درو پېړيو را په دې خوا  -جبر الټر (جبل الطارق) کي يې 
استوګنه غوره کړه. د هغه د قرآن  -د انګرېزانو تر ولکه الندي دى 

) په نامه په The Message of The Quranکريم ژباړه او تفسير د (
ع. کال له داراالندلس، جبرالټر څخه خپور سو. دغه راز هغه د ١٩٨٠

خاري شريف څه برخي هم وژباړلې او يو شمېر نور ګټور کتابونه يې ب
ع. کال په فرورۍ کي ١٩٩٢هم ليکلي دي.  پاى عالمه محمد اسد د 

په جبرالټر کي وفات سو او د هغه د وصيت سره سم د اسپانيې په 
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ګريناډا (غرناطه) کي د مسلمانانو په هديره کي خاورو ته وسپارل 
 سو. 

ع. کال د ويانا ښاروالۍ په دغه  ٢٠٠٨خولې په  د خبري رسنيو له
ښار کي يوه عامه اُورشو چي د ملګرو ملتونو د ماڼۍ مخي ته واقع ده 

 د مراسمو په ترځ کي د عالمه محمد اسد په نامه ونومول. 

 Ï یوæÑ åسي جنرÏ áÇ توبې کیسه:

يو روسـى پـوځي جنـرال وو. اوس هغـه خپـل » اناتولي اندريويچ«
ايښى دى. هغه خپله ډېره تنخـا پرېښـوول، پـوځي روسـۍ » على«نوم 

وردۍ يې ايسته وغورځول، خپل پخوانى باطل مذهب کمـونيزم يـې 
پرېښود، توبه يې وکښل، مسلمان سو، د قزاقستان په اسالمي اورشو 

پـه » الماآتـا«هيـواد د پالزمېنـي  کي يې اوسـېده غـوره کـړه او د دغـه
 جامع جومات کي يې د مؤذن دنده پيل کړه. 

يو ځانګړي خبريال د علي سره مرکه » المسلمون«د عربي اونيزي 
وکړه چي د دغي اونيزي په يوه ګڼه کي خپره سوه. چي ستاسـي پـام د 

 دې مرکې پښتو ژباړي ته رااړوو. 
مرکـې وعـده ايښـوول سره د سهار تر لمانځه وروسـته د » على«د 

د اذان نـرم او زړه وړونکـى آواز پـه » علـى«سوې وه. سـهار وختـي د 
فضا کي خپور سو. ما او زما ملګري رضا مراد سـره وويـل چـي هغـه 
نوى مسلمان سوى دى او موږ ته اسالم په ميراث رسېدلى دى. د دې 

 سره سم د رضا مراد له سترګو اوښکي څاڅکي څاڅکى توى سوې. 
ر تر لمانځه وروسته په جومات کـي کښېنسـتلو. هلتـه د موږ د سها

لمونځ کوونکو يوه لويـه ډلـه هـم موجـوده وه. لـه دغـي ډلـي څخـه د 
څېره څرګنده سـوه. کـوم » على«الماآتا د جامع جومات مؤذن جناب 
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چي پخوا يې د اسالم سره د بدو کړنو يو اوږد تاريخ پرې ايښـى دى. 
ره د دښمنۍ پر ډول ډول ناکردو هو! دغه اوږد تاريخ ټول د اسالم س

مشتمل دى. على ډېر خوشاله ووچي موږ نن د ده سـره ناسـت يـو او 
په سعودي عربستان پوري اړه لرو. هغه موږ ته ډېر تود هرکلى ووايـه 

اوس زمــا يــوازنۍ هيلــه داده چــي پــر مــا بانــدي لــوى «او ويــې ويــل: 
زيـارت  څښتن مهربانه سي او زه وکوالى سم چي د بيت ال�ه شريفي

ته والړ سم او هلته د کعبې شريفي په غالف پوري وټالېږم او له ال�ـه 
 ». تعالى څخه د مغفرت او رحمت غوښتنه وکړم

ژړا وليــدل، نـو ټولــو ورســره » علــى«دغـه مهــال چــي حاضـرينو د 
 وژړل. 

سبحان ال�ـه! دا هغـه جنـرال دى چـي پـوره دوه کالـه د «ما وويل: 
دى او ډېر مجاهدين د ده پـر الس د  افغاني مجاهدينو سره جنګېدلى

 ». شهادت لوړي مرتبې ته رسېدلي دي...؟
دغه مهال د دغه ښاغلي مؤذن د ژباړن دنده شـيخ محمـد حسـين 
تر سره کړه. کله چي د ې پخواني جنرال زما خبري واورېـدې بيـا يـې 

 اوښکو پر مخ الري جوړي کړې. 
ي خبري هغه په جواب کي راته وويل: بې شکه چي ستا له دغ

څخه زما ټول وجود په رېږد سو، خو د دغي جګړې دغه پايله ده. 
چي دادى زه يې د ايمان او يقين خوا ته رهنمايي کړى يم... بې شکه 
چي زه د اسالم دښمن وم. د خداى د لويولويو منکرانو په صف کي 

وو، خو اوس زما » ليننيزم«والړ وم زما يو مذهب وو، چي هغه 
دا بدلون په ما کي تر هغو دوو کالو وروسته  مذهب بدل سوى دى.

راغى چي ما په جالل آباد کي تېر کړل. تر دې وروسته زما له 
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شخصيته يو بل ډول شخصيت جوړ سو. زما نوى شخصيت له 
 پخواني شخصيت څخه ګردسره بل شانته دى. 

جواب يې راکړ: ». آيا ته روسى يې؟«ما پوښتنه ځني وکړه: 
دى. ما تر » باکو«دو ځاى د آذربايجان ښار خو زما د زېږې» هو!«

پوهنتون دمخه زده کړي د دغه ښار په ښوونځيو کي تر السه کړي 
دي. زه وارد واره د لېونتوب تر پولي له خدايه منکر وم. د اسالم سره 
مي شديد تعصب درلود. په ښوونځي کي زماسره مسلمان زده 

که څه هم زه د  کوونکي هم وه. ما له هغو څخه زياته کرکه کول.
توکم او کورنۍ له پلوه عېسوى وم، خو حقيقت دادى چي ما پر هيڅ 
دين او مذهب باور نه در لود. ما پر هغو زده کوونکو خندل چي د 
غيبي چارو په هکله يې د باور خبري کولې. ما به له هغو څخه 
پوښتنه کول:څنګه يو انسان پر يوه ناموجود شي باندي يقين 

او څنګه کېداى سي چي يو انسان مړسي او هډوکي درلودالى سي؟ 
يې خاوري سي او بيا بېرته راژوندى سي، څو ال�ه تعالى حساب ځني 

 واخلي او بيا يې جنت يا دوږخ ته ننباسي...؟
آيا تاتـه د خبـرو «زه د ده په خبرو کي ور ولودم او ورته ومي ويل: 

ېـدل؟ چـي او بحث په بهير کي د دغـو پوښـتنو جوابونـه نـه درلـول ک
 ». ستايقين راغلى واى؟

په دغو ورځو کي زه د يقـين پـه لټـه «پخواني جنرال جواب راکړ: 
کي نه وم. ما پـر خپلـو انـدونو او افکـارو بانـدي شـک نـه کـاوه. زمـا 
سروکار يوازي د دې سره وو چي د مسلمانانو سره دښـمني وکـړم او 

زه وسـله وال پر وخانـدم او زه پـر دې انـدود ډاډه او بـاو ري وم. بيـا 
پوځ ته شامل سوم او د وړاندي تګ پوړۍ مي ووهلې او باالخره يـې 
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زه جالل آباد ته واستولم. بيا يـې زه پـه کنـدهار کـي د شـوروي سـره 
پوځ قوماندان وټاکلم. په دغه واليت کي د سره پوځ موخـه او هـدف 

 ». د افغان مجاهدينو له منځه وړل وو
 ». ل تا څه احساس کاوه؟دغه مها«ما پوښتنه ځني وکړه چي: 
دغه مهال ما فکر کاوه چي ماته د «جواب يې راکړ چي: 

مسلمانانو پر ضد زما احساساتو ته د عملي بڼي ورکولو يوه طاليي 
پر دې سر بېره زما له دغو مجاهدينو څخه ». موقع په الس راغلې ده

زښته زياته کرکه کيده. ما ليدل چي دغه کسان د ډېري زړه ورتيا 
دونه کوي. په غرونو او غارونو کي يې د ژوند تېرول زده وه. څرګن

خره يې د وړنګ راوړنګ او سپرلۍ لپاره په کار اچول. د مسلمانانو 
په هکله دغه زما ليده کاته وه. په دې ليدو کتو کي کوم عجيبه خبره 
نه وه. ځکه چي دغه خبري يې موږ ته په شوروي اتحاد کي هم 

 کولې. 
خالف خپلي دښمنۍ ته څنګه عملي جامه  تا د اسالم په« 

 ». اغوستل؟
د پخواني پوځي جنرال له سترګو څخه يو وار بيا اوښکي 
وڅڅېدې او بيايې بدن رېږد واخيست، خو هغه له ما څخه پوښتنه 

 وکړه:  
د دې سره سم يې  ». ته ماته زما تېر يادونه څله را په يادوې؟« 

ما تر اسالم راوړلو ز«خپل استاد شيخ محمد حسين ته وکتل: 
هغه ». وروسته همدغه محمد حسين ماته د اسالم د دين ښوونه کوي

شيخ ته په دې هيله وکتل چي ګوندي هغه په دې بحث کي څه 
 مرسته ورسره وکړي. 
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دا سـتا د ژونـد «جناب شيخ د ده مجبوري درک کړه او ويې ويل: 
ښـوونه کـړې يوه تجربه ده او بيا دغي تجربې د اسالم لور ته سـتا الر

 ». ده. که په دې هکله وږغېږې ګټوره به وي
ما خپلو پوځيـانو تـه امـر کـاوه چـي د «د دې سره سم علي وويل: 

مسلمانانو سره لـه ډېـر شـدت او د زړه لـه قسـاوته کـار واخلـي. دوى 
څونه چي کېداى سـي ويـې وژنـئ. د دوى د بنـديانو سـره لـه سـختۍ 

وو وسلو او راکټونـو وژل او څخه کار اخلئ. موږ دوى په خپلو ډېرو ن
قتل عام کول. او پر دوى مو روسي بمونه او رول، په داسي حـال کـي 
چي دوى زموږ د دې پر مختللو وسلو پـه مقابلـه کـي هـيڅ وسـله نـه 
درلوده. بـس د مجاهـدينو پـر بـدن د دوى کـالي وه او داسـي کـوچني 
توپکونه ورسره وه چي د هوسۍ ښکارول هم نـه وو پـه ممکـن. مـوږ 
ــه مــو د دغــو  ــو ب ــوځي ملګــرو ســره ناســت وو، ن ــو پ ــه د خپل چــي ب
مجاهــدينو پــه هکلــه د انــدونو تبادلــه کــول او ويــل بــه مــو: دا خلــک 
لېونيان دي د دې نوي او پر مختللي وسلې سره څنګه مقابلـه کـوالى 

 ». سي؟
خـو مـوږ ليـدل چـي دغـه مجاهـدين لـه مرګـه نـه «علي زياته کړه: 

رولې او دوى د ګوليو دغه باران ليدى، خو بېرېدل. موږ به ګولۍ پر او
نه ځني بېرېدل، بلکي يو د بل په سيالي بـه را وړانـدي کېـدل پـاى بـه 
خبره دا سوه چي زما پوځيان به ځنـي وتښـتېدل. پـه داسـي حـال کـي 
چي د دواړو خواوو د ځواکونو توازن هيڅ نه وو. خو زمـوږ پوځونـو 

روړل. عجبه خبره يـې ال دا به د مرګ له بېري د تېښتي لمني ته پناه و
چي هغه له هغـو وګـړو څخـه تښـتېدل چـي ګـرد سـره يـې وسـلي نـه 

 ». درلودې
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 ». پر تا باندي د دغو خلکو څه اغېز پرېوت؟« 
په پالوو پالوو زما په فکر کي راوګرځېده چي دغه خلک چي پر « 

موږ باندي برالسي کيږي، چي موږ د شمېر له پلوه هم پر لوړ يو او د 
پوځي ځواک له پلوه هـم پـر پيـاوړي يـو، نـو پـه يقـين سـره يـو سـتر 
ځواک دى چـي د دوى مرسـته کـوي. او دا هغـه پـړاو وو چـي پـه ور 

ي ولوېدم. دا زما د شبهې لومړى پړاو وو رسېدو سره يې زه په شک ک
او دا هغه پړاو وو چي په ور رسېدو سره يې ما پر دې موضوع څېړنه 

 ». پيل کړه
 ». تا د جګړې په ډګر کي څه احساسول؟« 
کومه ځانګړې خبره مي نه احساسول... ماته څه تکليف نـه وو. « 

ه هغـه ما به خپلو پوځيانو ته ويل چي له دغـو قيـدي مجاهـدينو څخـ
څوک را حاضر کړئ چي روسي ويالى سي. د هغو شمېر کم نـه وو. 
کله چي به هغه حاضر سول، نو مابه وليدل چي هغوى يوازي جګـړه 
ماران نه دي، بلکي د اسالم دعوتګران هم دي. دغو کسانو به روسي 
ځوانانو ته د اسالم بلنـه ورکـول. لـه هغـو څخـه ځينـو ماتـه د اسـالم 

او زما په ژونـد کـي دا لـومړى ځـل وو چـي زمـا د  راوړلو بلنه راکړه.
هغو د بلني سره مينه پيدا سوه. بيا به ما د هغو سره ساعتونه ساعتونه 
په خبرو تېر کړل او ان چاى به مي ورسره څښلې. ماتـه چـي بـه هغـو 
خبري کولې سم دم به د اسالم دعوت وو. باالخره زما زړه د هغو لـه 

نننى خوځښت را پکښي پيدا سـو. مـا خبرو څخه متاثر سو. يو ډول د
چي به د دوى يوه خبره واورېده، د بلي د اورېدو په لټه کي به سـوم... 
زما سره د دوى د هرڅه ډېرو خبرو د اورېدو مينه پيدا سـوه. بيـا چـي 
به زه يوازي سوم، نو پر دغو خبرو به مي غور کاوه. پـه دې توګـه زمـا 
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يـو ډول رقـت او نرمښـت  ټول حال بدلون ومونـد او پـه زړه کـي مـي
 ». احساس کړ

بيا زه د شوروي اتحـاد د پـوځي قوانينـو پـر بنسـټ بـاکو تـه پـه « 
رخصتي والړم، څو د خپلي مېرمني او بچيانو سره لـه نـژدې وګـورم. 
دغه مهال زما په فکر کي راګرځېدل چي دوى زما له نوو بدلونونو او 

ړم مـا دوى لـه احساساتو څخه خبر کړم. نو کله چـي زه بـاکو تـه وال
خپلو احساساتو څخه خبرکړل. ما هلته د اسالم د دعوتګرانو سره هم 
مالقاتونه وکړل او د هغو سره مي د هغو خبرو پـه اړه بحثونـه وکـړل 
چي زما په دماغ کي راګرځېدل. هغو زما خبري په ډېره مينه واورېدې 
 او د هغو جوابونه يې هم راکړل. که څه هـم دا خبـري څـه آسـاني نـه

وي. ځکه زه يو پوځي  وم. له دې امله خلکو لـه بېـري څخـه ماتـه لـه 
خبرو کولو څخه ډډه کول. بيا د رخصتيو بله موقع راغله. دغـه مهـال 
زه الماآتا ته والړم. خلکو زه شيخ محمد حسين ته معرفي کـړم. هغـه 
سمدستي احساس کړه چي زما په زړه کي څه شـکونه او شـبهې سـته. 

ه ورين تندي واورېدى. هغـه زمـا د ډېـرو پوښـتنو هغه زما هر سوال پ
جواب د کتابونو له مطالعې څخه راکـړاو زمـا سـره يـې پـه دې هکلـه 

 ». ډېره مرسته وکړه
يو سهار چي زه له خوبه راپاڅېدم، نو زما زړه له هغه يقينه څخه « 

ډک سوى وو چي يو مهال زما ورکه بلل کېده. زه باالخره دې نتيجـې 
دى... مـا زمـا دا هـوډ پـه ډاګـه » اسالم«.. دين بس ته ورسېدلم چي.

اعالن کړ. زما هر څـومره ملګـري چـي وه او مـا ورسـره ليـدل، مـا دا 
خبره ورته کول. هغو ماته نصيحتونه وکړل، او کوښښ يې وکړ چـي 
ما له دې هوډه واړوي، خو ما د يوه نصيحت ته هم غـوږ ونـه نيـو... 



 راځئ توبه وکاږو    ٩٤

و... زمـا لـه هـر غـړي څخـه د زما زړه له ايمان څخه ماالمال سوى و
حق ږغ پورته کېدى. وروسته زه فوراً شـيخ محمـد حسـين تـه زمـا د 
اسالم له منلو څخه د خبرولو لپاره ورغلم، او له هغه څخه مي په دې 
اړه ځان ته ديني احکام معلوم کړل. هغه بېخي ډېـر خوشـاله سـو او د 

تـي تـه هـم تکبير ناره يې پورته کړه او دغه حـال يـې د هغـه ځـاى مف
واستاوه. ډېـر نـور مسـلمانان چـي زمـا لـه اسـالمه خبرېـدل لـه ډېـري 

 ». خوښۍ څخه به په ژړا سول
آيــا د اســالم تــر منلــو وروســته تــه د څــه ســتونزو ســره مخــامخ « 

 » سوې؟
علي په داسي حال کي چي له څېرې څخـه يـې د اسـالم د مبـارک 

 دين نور پاشل کېدى جواب راکړ. 
مــا لــه مخکــي څخــه ال د دغــو مشــکالتو توقــع درلــوده. داســي « 

ستونزي د ټولنيز او عملي ژوندانه يوه برخه وي، مګر دغه مشـکالت 
د ايمان د دې ستري نېکمرغۍ په وړاندي هيڅ ارزښت نه لري. ماتـه 
دا کــافي ده چــي زه پــه ژونــد کــي د لــومړي ځــل لپــاره د زړه د ډاډ او 

دا حقيقـت درک کـړ چـي څـوک هـر  اطمينان څخه برخمن سوم. مـا
ځاى اوسي ال�ه تعالى کوم چي موږ يې نه وينو، هغه موږ ويني. هغـه 
زموږ اعمالو ته ګوري او هغه زموږ اعمال تلي، څو د هغـه سـره سـم 

 ». موږ ته اجر راکړي
ستا مېرمني او زامنو او لوڼـو څنګـه اسـالم «ما پوښتنه ځني وکړه: 

 »قبول کړ؟
پيـل کـي د هغـو پـر څېـرو بانـدي د بېـري او پـه «علي راته وويـل: 

وحشت اغېزي ولوېدې. هغوى زما د دې خبري په مفهوم نه پوهېدل 
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چي زه مسلمان سـوى يـم. هغـوى دې خبـري تـه اريـان وه چـي زه د 
ورځي پنځـه وختـه مسـجد تـه ځـم او خلـک د جماعـت لمانځـه تـه 

 ». بولم
ډېـرو پيسـو زما مېرمني زما څخه پوښتنه وکړه:څنګه تا د دغونو « 

 ». او مراعتونو پر ځاى دې موجوده تنخوا ته ترجيح ورکړل؟
ته اوس نه يې خبره چـي مـا د ايمـان پـه رڼـا کـي «ما هغه پوه کړه: 

باطل ژوند پرېښود او د حق پلـوو ژونـد مـي غـوره کـړ. رشـتياني دي 
هغه وګړي چي زه يې له پيله وپېژندلم چي زه د شـکونو او شـبهو لـه 

م. هغو ماتـه د درو دينونـو د څېړنـي لپـاره کتابونـه مرحلې څخه تېرېږ
راکړل. ما اسالم عېسـويت او يهوديـت مطالعـه کـړل او بـاالخره مـي 
اسالم د خپل دين په توګه غوره کړ. زه په دې هکله تـر ټولـو دمخـه د 
افغان مجاهدينو ممنون يم او بيـا د شـيخ محمـد حسـين څخـه مننـه 

 ». کوم
ه پـه خپـل کـور کـي هـم د اسـالم رڼـا ز«ما خپلي مېرمني ته وويل: 

ليدل غواړم او د ال�ه شکر دى چي په دې کي ډېر وخـت نـه سـو تېـر. 
ډېر ژر زما مېرمن او زامن او لوڼي ټول په اسالم مشرف سول. په تېره 

 ». د الماآتاجومات ته زما رسېده ماته پر خوښۍ سر بېره خوښي ده
دوي، کـه څنګـه؟ آيا ستا مېرمن او لوڼي د اسالم د حجاب حکم ر

د دغه ځاى ښځي د حجاب په باره د اسالم د حکم پيروي کـوي. پـه 
دې حاالتو کي چي هغوى هم د حجاب پابندي ونه کړي، نـو څـه بـه 

 وکړي، همدا اوس هغو غير اسالمي لباس پرې اېښى دى.
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 :Ï مصر Ï څو نامتو ممثلو ښځو توبه

مني واسکټونه او پرون مي ډېر ډول ډول لباسونه ؛ نوي پتلونونه، ل
ډېر نورشيان رانيول. د شپې چي کور ته راغلم دونه سـتړې سـوې وم 
چي د دې نه وم چي دغه کالي وګورم. سمدستي پر کټ وغځېـدم او 
بيده سوم. سهار را کښېنستم، السونه او مخ مي پرېوولل، خو بيا مـي 
اودس تازه کړ او بيا مي زړه وغوښتل چي نـن لمـونځ هـم وکـړم، نـو 

و چي سر مي په پوړني په ډېره پاملرنـه سـره پـټ کـړ او لمـونځ هغه و
مي وکړ. تر لمانځه وروسته مي هماغه کالي را واخيستل او يو يو مي 
وکتل. هر کالى مي په پالوو پالوو وکوت. دغه کالي ډېر عجيبـه راتـه 
ښکاره سول. لمن تر ځنګنو لوړه وه. کميس او نور بېخي ډېر لنـډ وه. 

ډېر وکتل چي د ماپښين د لمانځه اذان ناري سو. مـا  دا کالي مي دونه
ال هماغه د لمانځه پو ړنۍ پر سر اچولى وو. چي د ماپښين د لمانځه 
وخت سو. دوهم ځل اذان ته متوجه سوم د اذان الفاظ دونه خوندور 
او زړه را کښونکي وه چي يو ډول عجيبه اغېزه يې زما پر زړه پرېوتل. 

سـره بـې اختيـاره پاڅېـدم او د ماپښـين پـر د اذان په پـاى تـه رسـېدو 
لمانځه ودرېدم. تـر لمانځـه وروسـته مـي د دعـا لپـاره السـونه پورتـه 
کړل. زما له خولې ناببره د دعا داسي الفاظ را ووتل چي نه مي دمخه 

رب اني فقيرة لها وانـت «ويلي وه او نه مي اورېدلي وه، الفاظ دا وه: 
ي ته بېخـي ډېـره اړه يـم لـه کومـه (پروردګاره زه هغه ش» في غنى عنه

څخه چي ته ډېر بې نيازه يې). ما دغه الفاظ پرله پسې ويل او ورسره 
ژړل مي. د اوښکو تر پاکولو دمخه مي قسم واخيست چي بيا به دغه 
د لمانځه پوړنۍ له سره نه ايسته کوم. بيا مي پروني رانيولي ټول کالي 

 ل کړ. يوې خواته کښېښوول او يو نوى ژوند مي پي
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) کلني نامتو ممثلي فريدې سيف النصـر د تـوبې ٣٤دا د مصر د (
کيسه ده. کومي چي په شلګونو فلمونـو، سـټيج ډرامـو، او ټلوېزيـوني 
سريالونو کي برخه اخيستې وه. په فلمي نړۍ کـي د لـومړۍ ليکـي پـه 
ممثلينو کـي شـامله وه او هـر ډول نقشـونه يـې لوبـولي وه. خـو دغـه 

ۍ بدله سوه، په څو شېبو کي يې پر تېر سـوي ټـول مهال يې د زړه نړ
ژوند توبه وايستله او پر پښېمانه سوه. د دې په زړه داسي يو نور دننـه 
سو چي سمدستي يې دې ته اړه کړه چي څنګه د خپل پخـواني ژونـد 
ناسمي جبير ه کړم او کفاره يـې ادا کـړم. او پـه څـه ډول ځـان داسـي 

 سه کړاى سم. بدل کړم چي د لوى څښتن رضا ترال
فريده په دې نوي سفر کي يوازي نه ده. په تېره ډېره لږه موږه کـي 
د عربي نړۍ او په ځانکړې توګه د مصـر د ښـځينه ممثلينـو يـو غـټ 
شمېر پـه فلمونـو کـي لـه کـار کولـو څخـه توبـه کښـلې ده او اسـالمي 
فرهنګ يې خپل کړى دى. د لڅتوب او اخالقـي انحطـاط لـه  تيـارو 

او د اسـالمي الر ښـوونو پـه رڼـا کـي يـې خپـل نـوى او څخه را وتلي 
پاکيزه ژوند پيل کړى دى. په کومه اوونۍ کي چي فريدې توبه وکښل 
د مصر د سينما دوو تنو ممثلـو سـهير رمـزي او سـحر حمـدي هـم د 
دغي تيارې نـړۍ د پرېښـو ولـو اعـالن وکـړ او اسـالمي حجـاب يـې 

ل څخـه پـه دې فکـر غوره کړ. سهير رمزي وايي چي له نژدې يـوه کـا
کــي وه چــي لــه دې عذابــه بــه څنګــه ځــان خالصــوي؟ اوس د لــوى 
څښتن شکر دى چي د دې پرله پسې عذاب طوق مي له غاړي ايسـته 

 سو. 
بايد وويل سي چي سـهير هغـه ممثلـه ده چـي پخـوا يـې پـه خپـل 
فلمي ژوند کي هر ډول نقـش لوبـولى دى. کـوم مهـال چـي يـې توبـه 
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کـي  د بنسـټيز » د ميني لمس«زيوني سريال وکښل هم يې په يوه ټلوې
رول د تر سره کولو لپاره تياري نيول. په دغه ډرامه کـي هغـې د خپـل 
وروستي مېړه فاروق الغيثاني سره (چي يو کال دمخه يې طالق ځني 
اخيستى وو) کار کاوه. خو د ډرامي تر ثبتولو دمخـه د دې د زړه دنيـا 

يې لغو کـړل. پـر دې سـر بېـره  بدله سوه او د فلمي نړۍ ټول تړونونه
اوس هغه د خپل تېـر ژونـد پـه اړه لـه خبـرو او مرکـې څخـه هـم ډډه 

 کوي. 
سهير رمزي تر توبې کښلو وروسته څه لنـډي خبـري وکـړې ويـې 

په فلمي ستورو کي شموليت او شهرت او لـه دې درکـه ډېـري «ويل: 
ي پاتـه کېـدونک أپيسې ګرده د خاورو سره خاوري کيږي، خو يو ال�ه

 ». دى او زه اوس د دغه ستر ذات د رضا او خوښۍ غوښتونکې يم
ســحر حمــدي د مصــر يــوه نــامتو نڅــاګره وه. هغــې هــم د خپــل 
پخواني ژوند سره خداى په امـاني وکـړه، او د سـهير غونـدي د لـوى 
څښتن د خوښۍ په تر السه کولو لګيا ده. په مصر کي د هنرمندانو او 

رځېـدلى دى. کلـه چـي د دغـو توبـه ممثلينو توبه کښل اوس يو دود ګ
کوونکو يوه نوې ملګرې د دوى سره يوځاى سي، نو دوى د هغې پـه 
وياړ يو ه غونډه جوړوي چي په هغې کي په ډله ييزه توګه د قرآن کريم 
تالوت کيږي او په دې توګه د نوي توبه کوونکي هر کلى کـوي. دوى 

امتو قـاري شـيخ ټولى د بېالبېلو جيـدو عالمـانو وينـاوي اوري او د نـ
ــه اســالمي  ــه منســوب مرکــز تــه ځــي او هلت خليــل الحصــري نامــه ت
تعليمات زده کوي. دوى ته په دغو مرکزونـو کـي نـامتو عالمـان لکـه 
محمد الغزالي مصري او اسماعيل صادق ويناوي کوي او آغلې زينب 

 الغزالي هم د دوى سره په زياترو پروګرامونو کي ګډون کوي.
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ياسمين الغيام څخه يې وپوښتل چي په ډېرو  له نامتو سندرغاړي 
لږو ورځو کـي تاسـي پـه دغونـه ډېـر شـمېر کـي تـوبې وکښـلې، دا د 
اريانتيا خبره نه ده؟ ياسميني له ايمان څخه په دکه لهجه ورته وويل: 

که يو ناپوه کوچنى له مور څخه مرور سي او له خپلـي مهربـاني مـور «
دى، خو که دغه کوچنى د مور څخه ليري والړ سي ال د اريانتيا ځاى 

غېږي ته بېرته ورسي، نـو پـه دې کـي د اريانتيـا او تعجـب څـه خبـره 
 ». ده؟

تر اوسه چـي کومـو مصـري هنرمنـدانو تـوبې کښـلي دي، لـه هغـو 
څخه د ځينو نومونه دادي: مديحه کامل، ليلى طـاهره، سوسـن بـدر، 

اله شهيره، شازيه، غصاف شعيب، شمس البارودي، نسرين، اميره، ه
فواد، بالر الصافي، مديحه حمدي، کيليا الغزالي، عبدالرزاق او حضـا 
ثروت. پر دغـو ممثلينـو، نڅـاګرو او سـندرغاړو سـربېره اوس د فلـم 
يوې پروډيوسرې ماجدې حميد هم توبـه کښـلې ده او پـوړني پـر سـر 
کوي. پر دې سربېره د لبنان يوې سندر غاړي عروب نومي هم له دې 

لو اعالن کړى دى. د دې ترڅنـګ د مصـر د فلمـي تيارو څخه د راوت
صنعت نارينه ممثلينو هم اسالمي تهذيب خپل کړى او د اخـتالط او 

 فساد له دنيا څخه يو يو راوزي.  
شــکر ادا کــوم چــي زمــا عــاجز او  أپــه پــاى کــي د لــوى څښــتن

ګنهکار، خو پښېمان او توبه ګار بنده سره يې مرسـته وکـړه او توفيـق 
کتاب په همدې ښکلي ترتيب او پـه ډېـر لنـډون سـره  يې راکړ چي دا

پاى ته ورسېد. د هغه سپېڅلي ذات له لوى دربار څخـه پـه دې هيلـه 
يم چي دې کتاب ته په زړونو کي قبوليت ورکـړي او پـه نفسـونو کـي 
اغېز وښندي او پر ما او پر ټول اسالمي امـت د نصـوحه تـوبې کښـلو 
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لـت يـې پـه سـر لـوړي او احسان وکړي. او دغه اوسنۍ خـوارۍ او ذ
 عزت وربدل کړي، آمين. 

وصىل اهللا وسلم ، وسالم عىل املرسلني، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 .عىل نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني



 

 

 Çخیستلیک

خذونو څخه ګټه اخيستل مأ د دې کتاب په ليکلو کي له الندي 
 سوې ده: 

 . تنزيل من الرب العلمين، قرآن کريم
 . مختلف تفسيرونه

 . د احاديثو بېال بېل کتابونه
، عالمــه عــالم فقــري، الهــور: نــوري کتــب خانــه، هللا می��ري توب��ھ

 م. ٢٠٠١
 هـ. ١٤١٨، البحر الرائق، عالمه ابن نجيم، کوټه: مکتبۀ حبيبيه

توبه، ډاکټر يوسف قرضاوي، ژباړن ډاکټر احمـد نعمتـي، تهـران: 
 ل. ١٣٨٥نشر احسان، 

 تبة الشاملة. کالتوبة، موسى بن ذاکر الحربي، الم
 تبة الشاملة. کتوبة صادقة، شيخ خالد الراشد، الم

 تبة الشاملة. کالتوبة وظيفة العمر، محمد بن ابراهيم الحمد، الم
 التفسيرات االحمدية، مالجيون، 

، موالنـــا فضـــل الـــرحمن رشـــيدي، الهـــور: توب���ھ ک���ے انعام���ات
 م. ٢٠٠٤دارالکتاب، 

، حکــيم طــارق محمــود چغتــايي، الهــور: اذان توب��ھ ک��ے کم��االت
 م. ٢٠٠٣سحر پبلي کيشنز، 

 ردالمحتار، محمد امين ابن عابدين، کوټه: مکتبۀ رشيديه. 
 �ه محمود، الهور: بيت العلم. ، مفتي ثناء السچى توبھ کیجئے
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سيالب مغفرت، د کتاب التوابين ژباړه، ليکوال ابن قدامه 
المقدسي، ژباړن، موالنا محمد رياض صادق، ملتان: دارالمعارف، 

 هـ. ١٤٢٢
 تبة الشاملة. کالطريق الى التوبة، محمد بن ابراهيم الحمد، الم

تبة کلمالعائدون الى ال�ه، شيخ محمد عبدالعزيز المسند، ا
 الشاملة.. 

، محمد انور بن اختر، کراچـي: دار گنھگار جب هللا کى طرف پلټے
 م. ٢٠٠٤اشاعت اسالم، 

 لطائف المعارف، حافظ زين الدين بن رجب، بيروت:دار الجيل. 
موسوعة االخالق االسالمية، سعد يوسف ابو عزيز، قاهره: 

 م. ٢٠٠٩دارالتفيقية للتراث، 
طارق محمود چغتايي، الهور: اذان سحر ، حکيم ندامت کے آنس�و

 م.٢٠٠٣پبلي کيشنز، 



 

 

 Ï لیکوáÇ لنډå پېژندنه

  )همت( عبد المالك
 د پالر نوم يې مولوي عبدالرزاق. 
 د كندهار په سوزني كي زېږېدلى. 

 لمريز. ١٣٣٢د زېږېدو كال يې 
 په اسالمي او ټولنيزو علومو كي يې خصوصي زده كړي كړي دي. 
د نجيب د واكمن كېدو په لومړيو كي له هيواده مهاجر سو، 

 لومړي پاكستان او بيا هند ته كډه سو. 
كله چي ال طالبان پر كابل نه وه واكمن سوي تر اوږدې كډوالۍ 

 . وروسته هيواد ته راستون سو او اوس په کابل كي استوګن دى
  .اوس په كور كي د كتابونو په ليکلو بوخت دى 
 :تر اوسه يې الندي آثار ليکلي دي 
ل. كال خپره سوې ١٣٨٠د همت چيغه (شعري ټولګه) په  -١

 ده. 
ل. كال ١٣٨١سيد جمال الدين افغاني اند او ژوند (ژباړه) په  -٢

 ا. کال دوهم ځل خپور سو. ١٣٨٩خپره سوې ده. په 
. كال ١٣٨٥کې مکرمې تاريخ) پهزموږ د قبلې تاريخ (دم -٣

 کال دريم ځل خپور سو. ١٣٨٩دوهم ځل خپور سو. په 
ل. كال ١٣٨٥زموږ د نبي مېنه (د مدينې منورې تاريخ) په  -٤

 کال دوهم ځل خپور سو. ١٣٨٩خپور سو. په په 
 ل. كال خپور سو. ١٣٨٥ادب او ادبي كره كتنه په  -٥



 راځئ توبه وکاږو    ١٠٤

 ل. كال خپور سو. ١٣٨٥د مقالې ليکلو اصول په  -٦
 ل. كال خپره سوه. ١٣٨٦ښتو معلم الحجاج (ژباړه) په پ -٧
 ل. كال خپره سوه. ١٣٨٦پوپنا سوي ولسونه (ژباړه). په  -٨
زموږ د دښمنانو تور تاريخ او شومي موخي په نامه كتاب په  -٩

 ل. کال خپور سو. ١٣٨٧
ل. كال خپره ١٣٨٧د آسيا نن او سبا په نامه (ژباړه) په  -١٠

 سوه. 
 ل. كال خپره سوه. ١٣٨٨غرور او د هغه عالج (ژباړه) په  -١١
ل. كال خپره ١٣٨٨د کلمې شريـفي حقيقت (ژباړه) په  -١٢

 سوه. 
 ل. كال خپور سو. ١٣٨٨د ښځو د حج او عمرې الرښود په  -١٣
ل. كال خپور ١٣٨٨اسالم د دوه الري پر سر (ژباړه) په  -١٤

 سو. 
 ل. كال خپور سو. ١٣٨٨د حق او باطل جګړې، په  -١٥
وېديځ مشران وايي: اسالم او مسلمانان له منځه يوسئ. د ل -١٦

 ل. كال خپور سو. ١٣٨٩په 
ل. ١٣٨٩) مقالې. په ٢٥د حق او باطل د جګړې په هکله ( -١٧

 كال خپور سو. 
ل. كال ١٣٨٩د حق او باطل په جګړه کي الهي سنت، په  -١٨

 خپور سو. 
 راځي توبه وکاږو، چاپ ته لېږل سوى دى.  -١٩



 ١٠٥  ژندنهېپ هډلن ليکوال د

ل. كال ١٣٨٦واني توكي په زموږ صحت او آخرت ته تا -٢٠
خپور سو. او اوس دادى دوهم ځل خپور سو او ستاسي په 

 الس کس دى. 
دباندي كي بېلي بېلي مقالې  پر دې سربېره يې د هيواد په دننه او

 . رې سوي ديهم خپ
 700300167 0093: د ليکوال د ګرځنده تليفون لمبر

 :د ليکوال د برېښناليك يا ايمېل آدرس
himmat_afg@yahoo.com 
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https://bawar.net/download/index/1170غير مقلدينو اعتراضونه د هغوي جوابونه د احنافو داليلو سره1
https://bawar.net/download/index/1371(موالنا فيض احمد ملتانی )مد لل لمونځ  2
https://bawar.net/download/index/1567کارنامې جهادي عنه هللا رضي وليد بن دخالد3
https://bawar.net/download/index/1592ويناوې سپيڅلې او نبوي 4
https://bawar.net/download/index/1652ټوک څلور الحق احقاق5
https://bawar.net/download/index/1677وتقليد الجهاد في التحقيق زبدة6
https://bawar.net/download/index/1685(رح) ابوحنيفه اعظم امام اتل ستر داسالم7
https://bawar.net/download/index/1847ټوکه لس  القران معارف تفسير8
https://bawar.net/download/index/1587 لس مشهوري ناروغۍ 9

https://bawar.net/download/index/1904د افغانستان تاريخ له راشده خالفته تر اسالمی امارته10
https://bawar.net/download/index/1916د مذهب په جامه کي د استعمار مزدوران11
https://bawar.net/download/index/1922علم النحو پښتو12
https://bawar.net/download/index/1978 دغير مقلدينو دامام بخاري سره اختالف13
https://bawar.net/download/index/1979 داسالمي معلوماتو ذخيره پښتو 14
https://bawar.net/download/index/1980 دامام اعظم ابوحنيفه رحمة هللا عليه حيرت انګيز واقعات15
https://bawar.net/download/index/2034 احسن التعبير في المسئلة الجبر وتقدير16
https://bawar.net/download/index/2036 تحقيقات حماسي17
https://bawar.net/download/index/2037 جوامع الکلم څلويښت احاديث مفتي محمد شفيع18
https://bawar.net/download/index/2066المهند المفند عقايد اهل سنت والجماعت علماء ديوبند19
https://bawar.net/download/index/2073تشريحات نابغه 20
https://bawar.net/download/index/2077جنتي ښځه21
https://bawar.net/download/index/2078الر اغزنه جنت د22
https://bawar.net/download/index/2084دپيغمبر لمونځ احنافو ته ډالۍ 23
https://bawar.net/download/index/2085تجليات فرديه پښتو24
https://bawar.net/download/index/2086 بدرالفتو25
https://bawar.net/download/index/2087دقرباني مسايل احکام ، فضايل،او مسائل مدلل26
https://bawar.net/download/index/2088دګونټنامو ماتې زولنې27
https://bawar.net/download/index/2089(دوينا فن)فن الخطابه 28
https://bawar.net/download/index/2090نشر الطيب في ذکر النبي الحبيب29
https://bawar.net/download/index/2091(شهيد  شيخ االسالم موالنا غالم حضرت الحنفی )اصول حديث 30
https://bawar.net/download/index/2092تنبه الغافلين پښتو31
https://bawar.net/download/index/2093وا مدني ياره نعتيه غورچاڼ 32
https://bawar.net/download/index/2096په يو کليمي سره د طالقو واقع کيدل33
https://bawar.net/download/index/2097ارشاد الطالبين دزادالطالبين شرح پښتو34
https://bawar.net/download/index/2101 البصاير پښتو35
https://bawar.net/download/index/2103 ذهني پوښتنې او ځوابونه۳۰۰ 36
https://bawar.net/download/index/2104الوظايف جامع37
https://bawar.net/download/index/2106 داحنافو داليل38
https://bawar.net/download/index/2107د کليساه د پردو ترشاه پټ السونه39
https://bawar.net/download/index/2108د دعوت فنون40
https://bawar.net/download/index/2117د واده لومړۍ لس شپی 41
https://bawar.net/download/index/2118ترجمه پښتو الطالبين زادة42
https://bawar.net/download/index/2119التکفير اصول43
https://bawar.net/download/index/2120ښکال ماشومانو د44
https://bawar.net/download/index/2122احکام شرعي فون مبايل د45
https://bawar.net/download/index/2128تقريرونه انجمن د46
https://bawar.net/download/index/2137قيصی سل رض عباس ابن هللا عبد دحضرت47
https://bawar.net/download/index/2138التقارير فايق48
https://bawar.net/download/index/2139حقوق دخاوند49
https://bawar.net/download/index/2141عالج قرآنی50
https://bawar.net/download/index/2148لمونځ وسلم عليه هللا صلی هللا رسول د51
https://bawar.net/download/index/2164لمونځ مسنون کامل53
https://bawar.net/download/index/2165!! ژوندون بيا يوځلی56
https://bawar.net/download/index/2168حسين صدام54
https://bawar.net/download/index/2169عمر محمد مال المؤمنين امير پيړۍ يويشتمی د55
https://bawar.net/download/index/2170شوم حنفی څنګه زه56
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