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 الروضة الندیة رشح العقیدة الطحاویة

 أ 

 د کتاب په اړه نظر

والصالة والسالم علی سید املرسلین،  الحمد لله رب العاملین، والعاقبة للمتقین،

 اما بعد:، وعلی آله وصحبه أجمعین

 ډهلن ېعقيدې چې د طحاوي« رشح العقیدة الطحاویة الروضة الندية»دغه کتاب 

ارزښت د اثر –خوا تررسه شوې ده. دغه اثر رشحه ده، د شیخ محمد احمد عاموه له

د ژباړې مرکز ته د ژباړې په موخه خوا د علومو اکاډمۍ د مرشتابه له –ته په پام رسه

هد ته د ژباړې خوا ښاغيل محمد یاسین مجارا استول شوی و، چې د یاد مرکز له

کتنې او د منت اوډون په له ژباړل کېدو وروسته د علمي کره .لپاره وروسپارل شو

خوا ژباړه مثبته وارزول پار اړوندو مسلکي کسانو ته ورکړل شو، چې د هغوی له

 شوه.

ټول فقرات رشحه « العقيدة الطحاوية»د لیکنې  د امام طحاويکې اثر په دغه 

د ژوند په اړه لنډ معلومات  شوي دي. په لومړي رس کې د امام طحاوي

اتو سلسله پيل شوې ده. د امام وړاندې شوي دي او ورپسې د عقيدوي موضوع

جامعت ټول ياد شوي عقيدوي مسايل د اهل سنت والکې  ليكنه په طحاوي

واحد او ال رشيک دی، د الله  د تګالرې څرګند او روښانه مسايل دي، لکه الله 

 ټول موضوعات په ډېر روښانه ې ي چې په دغه اثر کېشته ...  څېر بل څوک نهپه

 شکل رشحه شوي دي.

دي وړاندې شوي، تر ډېره يې شکل او بڼه د د دې اثر مطالب په بېلو څپرکو کې نه

څېر ښکاري. د دې خربې د اثبات لپاره د کتاب منت شاهد يان پهيوې وينا او ب

له ایامن راپيل شوې او پر  دی. د عقيدوي مسايلو او موضوعاتو سلسله پر الله 

به مواردو باندې بحث کوي، د بېلګې په توګه، مهم او بنسټيز عقيدوي  مؤمن

په اړه مسلَّم عقايد وړاندې  موضوعات یې داسې په ګوته کوو: لومړی يې د الله 



 ب 

پر نبوت او آسامين کتابونو باندې مترکز کړی او  کړي، بیا يې د نبي کریم

 باطل عقاید یې نقد کړي دي.

لیکنه هر اړخیزه، جامع او ډېره ګټوره ده  د اسالمي عقیدې په اړه د طحاوي

. د لیکل شوې ديپرې د ګڼ شمېر علاموو له خوا غوره رشحې له امله یې چې 

دغو په منځ کې د شیخ محمد احمد عاموه د رشحې ښېګڼه دا ده، چې د اهل 

سنت والجامعت له تګالرې رسه سم یې په پوره لنډیز ډېر جالب او مهم عقيدوي 

کې کړي دي. د دې رشحې پښتو ژباړه هم ډېره روانه او سلیسه ده، بحثونه په

يې دا ده چې لوستونکی یې ال لري او بله ښېګڼه عبارتونه او جملې یې پېچلتيا نه

 لوستلو ته هڅېږي.

دا چې دغه اثر د عقيدې په برخه کې يو خورا ارزښتناک کتاب ګڼل شوی دی او 

مرغه پښتو ژبې ته راوژباړل شو؛ نو د دې اثر له علمي مباحثو څخه د ګټنې له ښه

کېږي، او د عقيدوي پوهې د خپرېدو په موخه تاسو قدرمنو لوستونکو ته وړاندې 

 تر څو ستاسو علمي تنده خړوبه کړي.

 په درنښت

 د ژباړې مرکز ریاست
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 ج 

 د ژباړن رسيزه

 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله وحده، والصالة والسالم علی من ال نبي بعـده، وعلـی آلـه وصـحبه 

 ومن اتبع هدیه، أما بعد:

 ربخپـل چـې  ،پـر دې مکلـک کـړي هر څـه دمخـهخپل بندګان تر   الله

یـې وګڼـي. د توحیـد عقیـده انسـان د عـزت،  واحـدوپېژين، ایامن پرې راوړي او 

معراج ته رسوي، دنیوي او اخروي نېکمرغي او لـه سـکونه لوړ  زړورتیاسپېڅلتیا او 

ډک ژوند ور په برخه کوي، پر دې یې باوري کوي، چې باید یوازې او یـوازې لـه 

څخه ووېرېږي، له بل هېچا او هېڅ يش څخه ډار ته په زړه کـې اـای ورنـه  ه الل

خالق پرته بل هېڅـوک د دې سرت له کړي. دغه راز دا باور او اطمینان ورکوي چې 

د انسـان  ې خـوابلـل يش. لـه چې رس ورتـه ټیـا او ګونـډې ورتـه ووهـ دی، نه وړ

سـرت سـنګر کـې  ېمن بنده ته په دو دښمن شیطان هم تل هڅه کوي چې م ښکاره

و او خرافاتو یې اخته کړي، خـوار، للیـل او رسـوا یاتو، کفریاتپه رشک ،ماتې ورکړي

 یې کړي او په بېالبېلو وهمونو کې یې راګیر او دنیا او آخرت یې ور تباه کړي.

هر امت تـه پـه بېالبېلـو وختونـو کـې خپـل اسـتازي  ه الل ،په همدې موخه

بندګي او له نورو ټولو بنـدګیو او   یوه اللهاستويل دي چې خپل قومونه یوازې د 

پرتـه بـل   غام ورسوي چـې لـه ربیهغوی ته دا پ .آزادي ته راوبيلڅخه غالمیو 

هېچا او هېڅ يش ته په ګونډو نه يش او د بندګۍ رس ورته ټیا نه کړي. د دې لړۍ 

ګـران خپـل غـام رسه یلـه همـدې پهم یې  محمد سیدناغمرب یتر ټولو وروستی پ

پـورې تـر خلکـو  ته راستولی چې هغه هـم پـه پـوره وضـاحت او امانـت رسه امت

تر ټولو وروستی نبي او رسول دی او پـه هغـه  محمد سیدنا رسولی دی. دا چې

 انبیـاوونـو د امـت علـامې یـې د  ،رسه دې لړۍ ته د پای ټکـی ایښـودل شـوی دی

ان او مفاهیم یـې وارثان ګراويل دي، تر څو د الله عزوجل الرښوونې بندګانو ته بی



 د 

 روښانه کړي.

د امت پخوانیو او وروستنیو علاموو د دې سـپېڅلې او انسـان تـه د لوړتیـا او  

اعزاز ور بښونکې عقیدې په بیانولو کې ډېرې هلې الې کړې دي. په دغو علاموو 

پـه دې برخـه کـې ډېـر  . هغـهدی کې یو هم امام ابو جعفر الطَّحاوي الحنفي

په توفیق رسه یـې د اهـل سـنت والجامعـت د عقیـدې ډېـر  ه اللزیار ګاللی او د 

مشهور شـوی او « ةطحاویة العقیدال»په امت کې په  دی. دغه منت یلیکلغوره منت 

لنـډې او اوددې زیـاتې همـدې کبلـه  لـهپه پراخه کچه یـې قبولیـت مونـدلی دی. 

 اکرثو اسـالمي تحصـیيل مراکـزو کـې او د اسالمي نړۍ په ېرشحې پرې لیکل شو 

الروضـة الندیـة رشح العقیـدة »تدریسېږي. پـه یـادو رشحـو کـې یـوه لنـډه رشحـه 

 د مطلـبمـنت  هغـه دیې شیخ محمد احمـد عـاموه دی.  شارحده چې « الطحاویة

لپــاره لــه قــرآن کــریم، نبــوي احــادیثو، مــاثورو اقوالــو او د عــر  ژبــې لــه  ولوبیــان

 د ده دې ه اللـ .ړي ديکې ک قاموسونو څخه استفاده کړې او ګټور بحثونه یې په

 زیار په خپل عظیم دربار کې قبول کړي.

ګټه عامه او پوهه خپره يش، نو مـا تـه د ژبـاړې  رشحېد دې لپاره چې د دې 

پـه  .هژباړلـوکـا مـا پښـتو تـه راچې په پوره امانتدارۍ مـې  ه،لپاره راوسپارل شو 

هـره کلمـه یـا وه چـې او داسې  ثقیلهپېچلې،  څه نا څهحقیقت کې د شارح رشحه 

دغـه راز ې وه او د دې رشحو خپلمنځي تړاو ډېر غښتلی نه و. رشحه شو  جمله بېله

يئ او و چـې ډېـرې امـال  چې له مود رسه وه، داسې لیکـل شـوی د کتاب کومه بڼه

اینې اقوال داسې را نقل شـوي وو، چـې پـای یـې د انشايئ ستونزې یې درلودلې، 

کي تــه د شــارح د وینــا او نقــل قــول شــارح لــه خــربو رسه ګــډ شــوی و او لوســتون

د دغـو او دې تـه پـه مرسـته  ه اللمې د په هر حال، په ژباړه کې تفکیک ګران و. 

 ې ده. کړ ورته ستونزو د حل هڅه 

د دغه اثر پښتو ژباړه نه یوازې د رشحـې ژبـاړه ده، بلکـې د ژبـاړې پـه اوددو 



 الروضة الندیة رشح العقیدة الطحاویة

 ه 

 هـممـې تفصیيل اړخ ته لنډ ي او د اینو موضوعاتو وضاحتونه ورکړ  اړین مې کې

ترتیـب،  غه اثر په یوه نوې بڼـهچې دکولی شو ې ده، په ټوله کې دا خربه پاملرنه کړ 

 .شوی دیتنظیم او ډیزاین 

د  ضة الندیة رشح العقیـدة الطحاویـة دغه اثر )الرو د یادونې وړ بومل، دا چې 

رشحـه ده او د د لیکنـې  اهل سنت والجامعت د عقیدې په اړه د امام طحاوي

همداراز دغه منت پـه امـت کـې جوړېده، عنوان ژباړه یې په پښتو کې ډېر اودد  نوم

نو له همدې مخـې مـې لـه دوسـتانو رسه لـه مشهور دی، « العقیدة الطحاویة»هم په 

لنډ عنوان په توګـه  د« رشحهالعقیدة الطحاویة د » د پښتو لپاره سال مشورې وروسته

  غوره کړ.

 

 پښتو ژباړې ځانګړتیاوې:د کتاب د 

 ېوسـ ېچې تر خپلـ ده، داسې را ژباړلې ته ژبېرشحه مې پښتو  یاده .1

 شته. نه او په ژباړه کې یې ابهام پورې مې یې مفهوم په بشپړ ډول را انتقال کړی

لپاره دینـي علـاموو  اوډوناو  کتنې کره علميد  مې له ژباړې وروسته .2

 پـام پـهسپارښـتنې مـې  ګټورېهغوی  د او ېته سپارل کسانومسلکي اړوندو او 

 .دي ېنیولکې 

په کتاب کې د راغلو آیتونو او حدیثونو د ژباړې او مفهـوم پـه برخـه  .3

کې مې د اهل سنت والجامعت له معتـربو تفسـیرونو او رشحـو څخـه اسـتفاده 

 کړې ده او د منت له منځپانګې رسه سم معترب مفهوم او ژباړه مې لیکلې ده.

څه نا څه پېچلی او سخت و، نـو د ژبـاړې د هم دا چې د رشحې منت  .4

د مـنت ضـمني کـې اـانګړو قوسـونو )(   پـه لپـاره مـې ه کولو او روانولو ساد

 ويش. یې توپیردي چې له اصيل منت رسه  يراوړ تونه مفاهیم او وضاح

کـړې ده، په واړه سایز په حاشیو کـې شارح د کلامتو او جملو رشحه  .5



 و 

د مـنت تـر ژبـاړې  ستلې او د امـام طحـاويېخو ما یې رشحه له حاشیو راا

مـنت او د هغـه  په داسې توګـه چـې د امـام طحـاوي .الندې مې لیکلې ده

ورپسې مې په مستقیم ډول د شارح ، ياړه مې په اانګړي چوکاټ کې راوړ ژب

او تر څو چې د کوم منت رشحه پای ته نه ده رسـېدلې، بـل  رشحه لکر کړې ده

موخـه دا ده چـې لوسـتونکی د هـرې کلمـې یـا . د دې منت مې نـه دی راوړی

پسې سـرتګې النـدې او بـره سـتړې نـه کـړي، بلکـې د هـرې  ېجملې په رشح

او تر هغو پورې بلې موضوع تـه  جملې له پای ته رسېدو رسه سم رشحه ولويل

داخل نه يش چې لومړۍ هغه یې نـه وي خالصـه کـړې. د دې ګټـه بـه دا وي 

بلـه ګټـه بـه یـې دا وي چـې لـه  ډېږي اوچې پر لوستونکي به موضوع نه ګـډو 

نه تېرېږي، اکه ډېری لوستونکي دا عادت لري چې تر څو پـه مـنت  به رشحې

پـه داسـې حـال يش، حاشیې ته نه ورګراـي،  کې له کومې ستونزې رسه مخ نه

بـه  پـه دې کـار رسهنـو کې ډېرې نورې ګټې هم پرتې وي،  کې چې په رشحې

مې داسې اای  البته د لیکنې منت ن يش.لوستونکي د رشحې له ګټو هم برخم

د یوې ګټـورې جملـې لـه یې نیمګړی وي، بلکې چې مفهوم  کړی بېلنه دی 

 روسته مې رشحه پسې راوړې ده.بشپړېدو و 

رسه یـو اـای  ېپر کلمو او جملو بېلې بېلې لیکـل شـوې حاشـیې مـ .6

له یو بل رسه نښلولې چې لوستونکي تـه مـنت  مېکړې دي، خو په داسې ډول 

 دی په کې دننه کـړی. نه ېروان او په زړه پورې يش، البته کوم اضايف مفهوم م

لوسـتونکی بـه د منت جمله به په منځ کې نه پـرې کېـږي، د دې ګټه دا ده چې 

 .رشحه ولويلیې به  بیا اومفهوم لرونکي جمله  بشپړ منت یوه دلومړی 

راغيل احادیث، ماثور اقوال او نورې ترشیحي وینـاوې په رشحه کې  .7

تصـحی   ېکې وه، هغـه مـ په اصيل مراجعو کې لټولې، که کومه تېروتنه په ېم

 ېراوړې، د کومو چې مرجع نه وه لکر شوې، د هغـو مـ ېکړې او اصيل بڼه م
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 مرجع پیدا او لکر کړې ده.

رح مفهـوم دا چې امانتداري د ژباړې یو خورا مهم اصل دی، نو د شا .8

دي  مې لکه څرنګه چې دی کا ما هامغسې پښتو ته راړولی، داسې مـې نـه

کړي چې که کوم اای یې ډېر خوند راکړی نو هغه مې ال زیات سینګار کړی 

او که کوم اای یې راته په زړه پورې نه و، نو هغه تـه مـې توجـه نـه ده کـړې، 

مفهـوم ور بلکې تر خپلې وسې پورې مې هڅه کـړې چـې یـوه کلمـه یـې پـر 

 اضافه او یا ترې کمه نه کړم.

 په پای کې له ټولو هغو کسانو څخه مننه کوم چې د ژباړې کره کتنه یې کړې

د کتــاب دې  ه اللــ. او د ژبــاړې پــه بهیــر کــې یــې ګټــورې مشــورې راکــړې دي

کتونکـو، لوسـتونکو او مـود ټولـو تـه اجرونـه راکـړي او زمـود  لیکوال، شارح، کره

څخـه غـواړم  ه اللـناچیزه زیار او زحمت دې په خپل دربار کې قبول کـړي. لـه 

، لـه نـاولو چې زمود باورونـه را جـوړ، افکـار را اصـالح او عقیـدې را سـمې کـړي

لـه تګـالرې رسه سـم پـر  او د اهل سـنت والجامعـت افکارو او عقایدو مو وسايت

 خپل دین د عمل توفیق را په برخه کړي.

 وبالله توفیق

 م. یاسین مجاهد

۱۰۴۱/۱۴/۶ 
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 د شارح رسیزه

 بسم الله الرحمن الرحیم

وحده ال رشیک لـه امللـک إله إال الله وأشهد أن ال  ،الحمد لله رب العاملین

أجمعـین، الحـق وأشهد أن سیدنا محمًدا عبده ورسوله وصـفوته مـن  ،الحق املبین

عقیـدة ال»بعـد: دا د امـا اللهم صل وسلم علی سیدنا محمد وآله وصـحبه أجمعـین، 

مـې نومـولې  «الروضـة الندیـة»چـې  او ساده رشحه دهلنډه کتاب د منت  «طحاویةال

د خپل  يې یوازې قبوله کړي، په خپل دربار کې یې چې څخه غواړم ه اللده. له 

پـه سـامل زړه چـې  خالصه وګراوي او هغه چا ته یې ګټوره متامه کړي لات لپاره

 إال بالله العيل العظيم.، وال حول وال قوة اخيلیې 
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