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 برخه  مهڅلور
 

 :د جهاد ډولونه 
 

که جهاد طلب په دې معنا چې د نامسلمانانو ملکونه فتح او بیا اسالم په کې ترویج کړي، نن سبا د کولو نه دی، نو د 
جهاد نور ډولونه شته چې باید یې وکړو؟ قرضاوي وایي چې جهاد یعنې: »د حقیقت او ښېګڼې په الره کې په ځان، 

لمونځ او روژې په شان مناسکي عبادتي چاره نه ده، بلکې  مال، عقل، او ژبې سره هلې ځلې، او په دې لحاظ دا د  
داسې عبادت دی چې په نیت پورې تړلی دی، سره له دې چې }د فقهې په نظر، اساساً د عبادتونو په ډله کې نه،  

 دا چې هغه جهاد په معامالتو کې حسابوي، نه په عبادتونو(  ۷۰بلکې{ د معامالتو په ډله کې حسابېږي.« )هماغه اثر:  
کې، په فقهي لحاظ مهم کار دی او فقیهانو ته په دې موضوعاتو پورې د اړوندو مسایلو د بیاکتنې او بیا څېړلو اجازه  

 .ورکوي. بیا به فقیهان مجبور نه وي چې د جهاد له احکامو سره په تعبدي ډول چلند وکړي
 

ې ثوابتي ده چې په اړه یې مناقشه نه قرضاوي په همدې برخه کې، د جهاد اړوند مسایل په دوو برخو وېشي، یوه ی
شو کولی او د مسلمان په توګه یې باید ومنو، او بله یې هغه متغیرات دي چې خپل ځای یې نویو ښکارندو او پېښو ته 
ورکړی دی او په اوسنۍ زمانه کې یې د جهاد پر مفهوم سیوری غوړولی دی. د ده په نظر: »ځینې متغیرات لکه 

ه اجماع چې{ جنګ بد دی، سوله منلې ده، نړۍوال میثاقونه او تړونونه راپیدا شوي دي، د }پر دې باندې نړۍوال
نړۍوالو بنسټونو جوړېدل، د ملي دولتونو د حاکمیت درناوی، او د جنګ د ماهیت او بڼې بدلېدل ... موږ مجبور کړو  

رۍ او په څرګنده ژبه راوسپړو وال جهاد قضیه، هغسې چې زموږ په زمانه کې تصور کېږي، په امانتداچې د وسله 
ییزه او نړۍواله کچه بحث ته واچوو.« )هماغه اثر:  او مناقشه ورباندې وکړو او اغېزې او تبعات یې په محلي، سیمه 

دلته لکه څنګه چې یې وینو، د ملي دولتونو حاکمیت ته احترام الزم ګڼي، خو مخکې مو ولیدل چې دی وایي (  ۴۰-۴۱
 .ي چې خلک یې اسالم ته راوبول، نو له هغوی سره جګړه جایزه دهکه دولتونه د دې خنډ ش

 

قرضاوي د جهاد ثوابت په څو مرتبو تقسیموي: لومړی له نفس سره جهاد، دوهم له شیطان سره جهاد، دریم په اسالمي 
 .ل جهادواټولنه کې له ظلم او منکر سره جهاد، څلورم له ژبې او وینا سره جهاد، پنځم مدني جهاد، شپږم وسله

قرضاوي د جهاد درېمه مرتبه، چې په اسالمي ټولنه کې کېږي، هغه مقاومت ګڼي چې د ظالمو حاکمانو، اخالقي فسق  
او فساد، بدعت او فکري انحراف، او همدارنګه د مرتد شویو کسانو په مقابل کې کېږي. قرضاوي ارتداد په څو 

 .ارتداد ییز ارتداد، د حاکم ارتداد، او پټډولونو وېشي: ډله
 

قرضاوي هغه ارتداد نه یادوي چې معنا یې له اسالم دین څخه په ښکاره بل دین ته اوښتل دي، بلکې منظور یې هغه 
کسان او ډلې دي چې د قرضاوي او سیاسي اسالمکارو په باور، له اسالم څخه منحرف شوي دي. هغه وایي: »او  

سره هڅه کوي چې ال هم د اسالم نوم ورباندې وي چې د اسالم عجیبه دا ده چې ځینې دغه ډلې له خپل ښکاره ارتداد  
د ورانولو او د اسالم د دعوتګرانو د شړلو لپاره وکاروي، او د دې لپاره چې خلک له هغوی سره د مسلمان په حیث  
سلوک وکړي، حال دا چې هغوی پر اسالم ملنډې وهي او له دننه څخه یې نړوي. ځینې یې هڅه کوي چې د دیندارۍ  
جامې واغوندي. دوی جعلي دینداري بابوي او چلباز مشران یې ځانونه ]دحکومت مشرانو ته[ ورنژدې کوي، دوی  
هماغه منافقان دي چې ورته عود او عنبر لګوي، او د دین د عالمانو جامې اغوندي، حال دا چې دین ورنه بېزاره  
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ولي! دلته بیا وضعیت پېچلی کېږي، ځکه چې  دی! دا هغه کسان دي چې خلک یې درباري یا استخباراتي عالمان ب
څوک به پر هغوی د ارتداد شرعي حد جاري کولی شي؟ بلکې څوک به پر هغوی د کفر فتوا ورکولی شي؟ دلته نو  
د مسلمانانو له عمومي افکارو او د هغوی له اسالمي وجدان پرته، بل هېڅ ځواک نه پاتې کېږي. دا هماغه ځواک دی 

و وګړو، دعوتګرانو، او اهل فکر په الس کې ده؛ دا هماغه ځواک دی چې که مخه یې په زور چې رهبري یې د آزاد
ونیسي او یا الرې ورباندې بندې کړي، په آخر کې په داسې اور شیندونکي بدلېږي چې د مرتدو طاغوتانو په وړاندې  

ضاوي لحن په دغه ځای کې داسې ښکاري چې د قر (  ۲۰۶-۲۰۵به زبزبانده شي او دارې به وکړې.« )هماغه اثر:  
د ابو عبدهللا المهاجر لحن ته نژدې کېږي. له بلې خوا، دا معلومه نه ده چې کله دی آزاد وګړي، دعوتګر او اهل فکر  

  .یادوي، منظور یې څوک دي، ځکه چې دا کُلي تعبیر دی او هره ډله ځان همداسې ګڼي
 

قرضاوي همدا بس نه بولي، بلکې پر هغو کسانو برید کوي چې د ده په نظر، په پټ ارتداد ښکېل دي او په یرغلیز  
لحن وایي: »دلته مې باید هېره نه شي چې د ارتداد یوه بل ډول ته اشاره وکړم. دا ډول ارتداد د ښکاره ارتداد غوندې  

خپل کفر براال او بې پردې ښکاره کړي، بلکې په رنګارنګو    خپل مخ نه ښیي ځکه چې تر دې ال زیات چاالکه دي چې
پوښونو یې پوښي او عقلونو ]او روحونو[ ته الره ورکوي، لکه بدن ته د بیماریو الره کول، دا هماغه فکري ارتداد  
کتابونه،  کېدونکي  وېشل  ورځپاڼې،  خپرېدونکې  لکه  درېږي  ته  سترګو  زموږ  نښانې  نښې  یې  ورځ  هره  چې  دی 

نکې مجلې، خپرېدونکې ویناوې، د ټلویزیونونو خپرونې او سریالونه، بابېدونکي دودونه او رواجونه، او پلې خرڅېدو
کېدونکي قوانین. دا پټ ارتداد زما په نظر، تر ښکاره ارتداد ال خطرناک دی ... ]![ دلته ]د مؤمنانو[ موکده فریضه 

پر ضد د هغوی په خپله وسله مبارزه ده ... ]لکه[ د آسماني  د فکري ارتداد په وړاندې مقاومت او د هغوی د دعوتګرو  
او ځمکني ادیانو مطالعه، د لیبرال سیکولریزم مطالعه، د مارکسیزم د فلسفې مطالعه، د پوزیتویزم د مکتب مطالعه، 

ه اثر: د معاصرو فلسفو مطالعه، د ادبیاتو، روزنې، انساني او اجتماعي علومو د مختلفو مکتبونو مطالعه.« )هماغ
۲۰۶ – ۲۰۹ ) 

 

قرضاوي چې کله د پټ ادتداد په باره کې خبرې کوي، لحن یې توند او یرغلیز دی خو په ډاګه نه وایي چې دا وګړي  
هنرمندان،   خبریاالن،  لیکوال،  ډېر  او  دي  پراخې  ډېرې  یادوي،  یې  دی  چې  نمونې  ځینې  دي.  څوک  بهیرونه  او 

ې چې پر توندالرو ډلو نیوکې کوي، خو بیا هماغه شور او غوغا چې  تحلیلګران او... رانغاړلی شي. دی سره له د
توندالرې ډلې یې د خپل تشدد د توجیه لپاره کاروي او اکثره وګړي مرتد ګڼي، قرضاوي هم هماغه نارې په بله بڼه  

لو  تکراروي. لکه څنګه چې یې وینو، قرضاوي دلته په تناقض کې ښکېل شوی دی، په یوه ځای کې له خلکو او ډ
سره د خشن فیزیکي ټکر پلوی نه دی او له هغوی سره په فکري وسلې سره مقابله غوره ګڼي، خو په بل ځای کې  
بیا غواړي چې پر دغو ډولو او خلکو د عامو وګړو غوسه راوپاروي او هغوی ته جزا ورکړي. هغه په دې پوښتنې  

ه ارتداد تورن شي، په تېره بیا هغسې چې پخپله پسې سر نه ګرځوي چې که څوک یا کومه ډله په اسالمي ټولنه کې پ
هم وایي چې ارتداد ښکاره هم نه وي او څوک یې رسماً مرتد ونه شي بللی، نو له هغوی سره به څه وشي. دا ډول 
خبرې د یاغي خشونت او تشدد الره نه هواروي؟ د دې سبب نه کېږي چې هره ډله بیا هر څوک مرتد وګڼي او په  

ې کړي؟ خلکو ته د دې موضوع حواله کول به د صحرایي محکمو سبب نه شي؟ دا کار د توندالرو  وژلو یې الس پور
جهادي ډلو له چلنده څه توپیر لري؟ کېدای شي قرضاوي ووایي چې موږ د هغوی د وژلو پلوي نه یو او همدا به بس  

خو هر څوک چې د د دیني ټولنو وي چې په ټولنیز لحاظ د هغوی حیثیت ټرور شي، بې له دې چې وینه یې تویه شي.  
روحیه ورمعلومه وي، پوهېږي چې په دیني لحاظ د چا د شخصیت ټرورول او د کفر او ارتداد ټاپه پرې لګول به ژر  
یا په ځنډ د هغه د فیزیکي قتل او ټرور سبب هم شي. قرضاوي ښه پوهېږي چې د ده د کتاب تر تألیف یوه لسیزه  

رو یې پیل کړی و، د دې سبب شو چې د تېرې پېړۍ په نویمه لسیزه کې د مصر مخکې، همدغه کار چې ده او ملګ
څو نامتو لیکوال او متفکران ووژل شي یا حمله ورباندې وشي او یا د وطن پرېښودو ته اړ شي. دې ته ورته کارونه  

 دېش، ترکیې، ایران او ځینو نورو هېوادونو کې هم شوي دي. په پاکستان، بنګله
 

فانو سره دا ډول چلند او هغوی د تکفیر او ارتداد په وسلې ویشتل، سړي ته دا تصور ورکوي چې  له فکري مخال 
ګواکې د دغو منځالرو او هغو توندالرو بهیرونو تر منځ چې د اسالمي ټولنې د رهبرۍ پر سر سخته سیالي سره 

پلې دندې وېشي چې د مخالفانو د لري، یو ډول ملګرتیا وي. ګواکې دوی به په داسې ځایونو کې په خپلو منځو کې خ 
ځپلو د بهیر یوه برخه به سیاسي په اصطالح منځالري اسالمکاري په غاړه اخلي، او بله برخه یې توندالرو اسالمکارو  
ته پرېږدي. په بله وینا، یوه ډله یې حکم امضا کوي او بله یې اجرا کوي. منځالري اسالمکاري هغه کسان چې بل  

اد، له دیني ارزښتونو سره په دښمنۍ، او له دننه څخه د اسالم په راپرځولو تورنوي او دا تور وړ فکر کوي، په ارتد
په ټولنه کې دومره زیات خپروي چې د دوی په خپله وینا، د اسالمي ټولني په عمومي وجدان کې منفور شي. کله چې 

غوسې وړ شي، نو بیا د توندالرو  کوم څوک یا کومه ډله دې ځای ته رسېږي چې په عمومي افکارو کې د کرکې او
ډلو وار رارسېږي چې هغه کسان چې مرتد او دین دښمني پېژندل شوي دي، ووژني. کله چې مصري لیکوال ډاکټر  
فرج فوده همدا رقم ووژل شو، شیخ غزالي په محکمه کې د قاتالنو په ګټه شهادت ورکړ او ویې ویل: »دوی هغه  
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الدم او مرتد او د وژلو وړ و، او دوی په حقیقت کې د امت له اوږو څخه د    کس وژلی دی چې ]هغه اساساً[ مباح
شرعي ګناه بار لرې کړی دی، او یوازینی تور چې دغه زنداني شوي ځوانان یې باید حساب ورکړي، د حد د تطبیق 

نکي لپاره د په برخه کې د حکومت په قلمرو کې مداخله ده، او په اسالم کې د حکومت په چارو کې د مداخله کوو
کومې جزا وړاندوینه نه ده شوې... بې له شکه چې په ټولنه کې د مرتد شتون، لکه هغه میکروب دی چې خپل زهر  
شیندي چې خلک له اسالم څخه لرې کړي، او دا واجبه ده چې حکومت داسې کسان ووژني، او که حاکم دا کار ونه 

ري.« د دې کیسې تریخ طنز دا دی چې کله قاضي قاتل پوښتي کړ، نو بیا عام خلک د دې کار د ترسره کولو دنده ل
چې ولې دې قتل کړی دی؟ هغه وایي ځکه چې د اسالم دین ته سپکاوی کړی و. قاضي پوښته کوي چې په کوم کتاب  
کې یې؟ هغه وایي زما د لوستلو سواد نشته چې کتابونه یې ولولم! قاضي وایي نو څنګه پوه شوې چې اسالم ته یې 

( تر دې تریخ طنز یې ال دا دی چې تقریباً دوه لسیزې  ۷ی کړی دی؟ هغه وایي چې عالمانو دا خبره کړې وه. )سپکاو
وروسته، مشهور عراقي لیکوال او فقیه، ډاکټر طه جابر العلواني، په یوه ټلویزیون کې وویل چې تر هاغې پېښې  

ه ویلي وو چې په اسالم کې د ارتداد لپاره حد  وروسته یې له شیخ غزالي سره د ارتداد په اړه بحث کړی و او هغ
نشته! علواني وایي چې له هغه مې پوښتنه وکړه چې ولې په محکمه کې شهادت ورکړ او فرج فوده دې د ارتداد په 
وجه مهدور الدم وباله؟ غزالي ویلي وو »که مې دا کار نه وای کړی، هغه ځوانان به وژل کېدل« ]![ یعنې د خپل 

یې ادعا کړې وه چې مرتد د اسالم په نظر، د وژلو دی. دا په دې چې د فرج فوده قاتالن له مجازاتو   لیدلوري خالف
 وژغوري!

 

 بېرته به د »جهاد په داخلي کچه« بحث ته راوګرځو. 
 

 د حاکمانو پر ضد خروج: 
 

ا شي، نو بیا د  که کوم حکومت له اسالمه منحرف شي، یا په اسالمي ټولنه کې له اسالمه منحرف شوې ډلې راپید
یي مسایلو کې ده چې د جهادي ډلو او منځالور اسالمکارو ډلو تر  هغوی پر ضد جهاد کولی شو؟ دا په هغو مناقشه

وال پاڅون منځ یې په اړه سخت اختالف دی. قرضاوي وایي هغه کسان چې نن سبا خلک د حاکمانو پر خالف وسله
والو فعالیتونو کې د بوختو جماعتونو د فکرونو  د جماعت، او په وسله ته رابولي: »فکرونه یې د کلک سلفیت، د تکفیر  

اثر:   )هماغه  ورته دي.«  له فکرونو سره  د خوارجو  تاریخ  پخواني  د  دوی فکرونه زموږ  او د  ده،  ( ۲۱۸ګډوله 
هاد« قرضاوي دلته د حکومتونو او ډلو ترمنځ توپیر کوي. هغه د منحرفو ډلو او وګړو د مقابلې لپاره د »مدني ج 

ییزو وسایل ډېروالی موږ له دې اړتیا څخه خالصوي چې وسلې او جګړې ته وړاندیز کوي او باور لري چې د سوله 
الس پورې کړو. هغه دا وسایل دغه شیان ګڼي: »د جمعې ورځې خطبې، علمي او فکري ویناوې، دیني او رزونیز  

رهنګي خپرونې، د مجلو او ورځپاڼو خپرول، درسونه، راغونډې او متمرکزې خپرونې، په رسنیو کې علمي او ف
پناه وروړل، د فرهنګي ټولنو ایجادول، د سیاسي ګوندونو تأسیسول، او داسې نور.«  قضائیه قوې او محکمې ته 

( په دې برخه  ۲۲۶( لکه څرنګه چې »شعر او رسنۍ هم اهمیت لري ...« )هماغه اثر:  ۲۲۳  -  ۲۲۲)هماغه اثر:  
»علمي او فرهنګي ډګر، ټولنیز، اقتصادي، د ښوونې او روزنې، د روغتیا، د چاپېلایر، کې مدني جهاد هم مهم دی: 

 ( ۲۳۲او ټول تمدني ډګرونه.« )هماغه اثر: 
 

خو که حکومت له اسالمه منحرف شوی و، نو بیا؟ قرضاوي یې پر دوو برخو وېشي، یوه برخه هغه حکومتونه دي 
مخالفت نه ښکاره کوي، خو چندان یې پالي هم نه. دی وایي: »ځینې  چې له اسالم او اسالمي احکامو سره رسمي  

داسې حکومتونه ګناهکار بللی شو ځکه چې د اسالم له ځینو احکامو او ارشاداتو سره مخالفت کوي... داسې حکومتونه  
نه دي چې نور څوک له اسالم څخه وتلي نه ګڼي، به غیر له خوارجو او د هغوی همفکرانو څخه... دا هماغه حکومتو

اثر:   )هماغه  بللي دي.«  سیکولر  معتدل  یا  آرام  په  ۱۳۳۰ما  باید  داسې حکومتونو سره  له  په نظر،  د قرضاوي   )
 ییزه الره چلند وشي او د حکومتونو د اصالح په برخه کې د نورو ملتونو له تجربو څخه استفاده وشي.سوله 

 

خو هغه حکومتونه چې له اسالم سره په ښکاره مخالفت کوي، حکم یې بل شان ښکاري. هغه د دې حکومتونو په اړه  
وایي چې نه یوازې اسالم پالي نه: »بلکې د اسالم له دعوتګرو سره دښمني کوي او سختې هلې ځلې کوي چې په  

ې که مسلمانه ښځه په پوړني سر پټ  عمومي او خصوصي ژوند کې د دیندارۍ چینې وچې کړي ... ان تر دې چ 
څخه   درملنې  او  کار،  تحصیل،  لکه  حقونو  انساني  خپلو  له  هغه  او  ګڼي  مجرمه  لحاظ  قانوني  په  یې  دوی  کړي، 
محروموي... داسې حکومتونه یوازې ګناهکار نه شو ګڼلی ... پر دوی له کفر پرته بل حکم نه شو کولی... او د دوی 

( ۱۳۳۱چې وایي: »مګر دا چې له هغوی څخه ښکاره کفر ووینئ...« )هماغه اثر:    له حال سره هغه حدیث جوړېږي
قرضاوي دې حدیث ته ځکه اشاره کوي چې په سر کې یې د حاکمانو پر ضد پاڅون منع شوی دی مګر دا چې ښکاره 

سره جهاد کفر وکړي. قرضاوي د حکومتونو له دې دوهم ډول سره جهاد واجب ګڼي، خو وایي: »له داسې حکومتونو  
مختلف ډولونه لري او رتبې او درجې یې هم ډېرې دي. دا خبرې په دې پورې اړه لري چې دې حکومتونو څومره 
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 4تر  4 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته  نپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ظلم کړی دی، د اسالم له اساساتو څخه څومره لرې شوي دي، او همدارنګه له دې حکومتونو سره د اسالمي ډلو د  
وي حدیث برابرېږي چې که څوک کولی شي، منکر دې په مقابلې شرایط او امکانات څرنګه دي... او دلته هماغه نب

الس سره منع کړي او که یې ونه شول کولی، په ژبې سره او که بیا یې ونه شول کولی، په زړه سره ... یعنې هغه  
ډلې چې کافي ځواک او توان نه لري، النجه دې نه جوړوي او خپل وګړي دې په نابرابر جنګ کې د مرګي خولې  

هغه هم له داسې حکومت سره په جګړه کې چې هېڅ رحم او نرمي نه پېژني. لکه څنګه چې د ځینو    ته نه ورکوي،
اسالمي جماعتونو چلند مو ولید چې وسلې پورته کوي او ویجاړوونکو جنګونو ته وردانګي او خپل خورا ښه ځوانان  

ر احتمال وي، ان له نامسلمانانو  ( هغه په داسې ځای کې چې د مؤمنانو سر ته د خط۱۳۳۱قربانوي.« )هماغه اثر:  
سره په جنګ کې هم، د یوه معاصر فقیه رمضان البوطي نظر رانقلوي چې: »دلته د سر د ساتلو مصلحت د دین د  
ساتلو تر مصلحت باید وړاندې وګڼل شي ځکه چې د دین د ساتنې مصلحت وهمي یا له واقعیته لرې مصلحت دی.« 

 (  ۸۶۱ر صحیح او له فقهي بصیرت سره مل دی« )هماغه اثر: او هغه وایي چې: »]د بوطي[ دغه نظ
 

دلته داسې ښکاري چې د قرضاوي نظر دې دوه پوړه ولري، یو ستراتیژیک پوړ او بل تکتیکي پوړ. هغه په ستراتیژۍ  
  وال قیام سره موافق دی، سره له دې چې دا په څو انتخابونو کې یو انتخاب کې د حکومتونو په مقابل کې له وسله 

بولي، نه یوازینی ممکن انتخاب، خو په تکتیک کې بیا د ډېر جهادي ډلو له چال چلند سره جوړ نه دی او ځکه یې 
ناروا او ناکام بولي چې ماتې په کې حتمي وي. په همدې وجه وایي چې: »دا چې نن سبا اسالمي ډلې او پرګنې له  

ییزو الرو چارو ته مخه کړي، لکه د  دا وي چې سوله   دولت سره د مقابلې مادي او نظامي ځواک نه لري، نو ښه به 
خلکو له پوهولو څخه رانیولې د هغوی تر ایماني او فکري روزنې پورې چې په دې الره پر حکومت اغېزه وشیندلی  

اثر:   )هماغه  باسي.«  اړ  یې  ته  تغییر  او  سیاسي  ۱۳۳۱شي  د  توپیر  کې  تکتیک  په  او  ستراتیژۍ کې وحدت  په   )
د پېژندلو لپاره مهم ټکی دی. د اخوان المسلمین، حزب التحریر، طالبانو او داعش تر منځ د خپلوۍ په   اسالمکارو ډلو

 ګڼو اړخونو کې یو اړخ همدا دی. 
 نور بیا
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