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د ليکوال څو خبرې
په دې مجموعه کښې به قدرمن لوستونکي يوې په زړۀ پورې او په
عېن حال کښې مرکزي ټکي ته ورسيږي چې د اهلبېتو صلوات اهلل
عليهم مکتب يو اسماني او خدائي مکتب دے ،او يو خاص اصالت
لري .نو ځکه يې د اسماني دينونو لپاره د معيار په توګه نوم

اخېستے شو .په ټولو مذهبونو کښې له مهمو او د پام وړ مسائلو
څخه يوه د امامت او رهبرۍ موضوع ده .خو که وغواړو چې دا
مسئله د قدرمنو لوستونکو لپاره ثابته کړو چې که د خداے ګران
رسول حضرت محمد مصطفی(ص) وغواړي چې له ځانه وروسته يو
کس د هغۀ الرې ته دوام ورکړي او خلق هدايت کړي نو پکار دي يو
امام او خليفه چې خداے پاک يې تائيدوي ،غوره کړي او په
ورپسې مرحله کښې يې د خلقو په وړاندې اعالن کړي چې له ما نه
پس دا کس په دغو دغو خصوصيتونو سره خليفه دے او په تاسو
باندې فرض دي چې د دۀ اطاعت وکړئ .او دغه شان دا ثابته کړو
چې دا حقيقت يوازې په اسالم پورې نه دے منحصر شوے بلکې له
اسالم نه په مخکښې اسماني کتابونو کښې هم دا اصل بيان شوے

دے نو د اهلبېتو صلوات اهلل عليهم د احکامو په حقانيت کښې مو
خپله دعوا د دنيا خلقو ته په سرلوړۍ سره وړاندې کړې شوې ده چې

دا موضوع به په يو مرکز باندې د نړيوال وحدت او يووالي سبب هم
وګرځي.

نو اوس غواړو چې له دې اصل سره اړوند مسائل د څو بابونو په

چوکاټ کښې ستاسو په خدمت کښې وړاندې کړو.

*****

د مترجم څو خبرې
که څه هم خداے پاک ټول انسانان د خلقت په دې نړۍ کښې اشرف

المخل وقات ګرځولې دي خو بيا هم د انسان د پوهې او معلوماتو
احاطه محدوده ده او د ډېرو موجوداتو او مسائلو په تېره بيا د غېبو

چارو تل او حقيقت ته نۀ شي رسېدې .نو په همدې وجه خداے پاک

د انسانانو د الرښوونې او د خالق او مخلوق ترمېنځ د واسطې لپاره
انسانانو ته د انبياؤ عليهم السالم په عنوان سره د همدغو انسانانو

په شکل او جامه کښې وخت په وخت خپل خاص بندګان راولېږل او
دا سلسله تر يو لک څلوريشت زره انبياو عليهم السالم پورې روانه

وه چې تر ټولو اخېر يې د خداے ګران او قدرمن رسول حضرت

محمد مصطفی (ص ) دے او له دې سره سره چې د نبوت دروازه د
هغه قدرمن رسول (ص) په راتلو سره ترقيامته پورې بنده شوه.خو د
هرې زمانې انسانانو لپاره د يو الهي الرښوونکي موجودګي هم هغه

شان په خپل ځاے ضروري او د انسان د ضرورياتو تقاضا ده.په بله

وېنا به دا ووايو چې په هره زمانه کښې انسانان يو داسې هادي ته

ضرورت لري چې منصوص من اهلل وي .لکه خداے پاک خپل قدرمن

ُل قَّوْ ٍم هادٍ يعنې په
ت مُنْذِ ٌر وَّلِك ِ
پېغمبر (ص) ته فرمائي(( :إِنَّما أَّنْ َّ
تحقيق سره تۀ ويروونکے يې او د هر قوم لپاره يوهادي شته( )).سورۀ

رعد  6ايت)نو همدا وجه ده چې د خداے د ګران رسول (ص) له
رحلت نه پس د يو الهي او معصوم مشر او الرښوونکي په مسئله
کښې مسلمانان په دوو ډلو کښې تقسيم شول چې يو ته سني وائي

او بل ته شيعه.

د اکثرو سني مسلمانانو دا عقيده ده چې د خداے ګران رسول (ص)

له ځانه وروسته خپل جانشين او ځاے ناستے نۀ دے پرېښودے او
دا چاره يې امت ته پرېښودې ده چې د ځان لپاره يو مشر او خليفه

وټاکي .خو د شيعه مسلمانانو دا عقيده ده چې څنګه د نبوت عهده
خداے پاک په خپله ټاکي او د خلکو په خوښه او ناخوښه نۀ غوره

کيږي دغه شان د خداے د ګران رسول (ص) جانشين که ورته خليفه

ووايو يا امام ووايو او يا اولي االمر ووايو ټاکل هم د خپل پېغمبر
(ص) په ذريعې سره د خداے پاک لخوا دي او انسانان دا حق نۀ لري

چې د ځان لپاره الرښوونکے وټاکي .يعنې په لنډو الفاظو کښې به دا

ووايو چې په هره زمانه کښې د انسانانو بلکې د ټولو مخلوقاتو د

هدايت لپاره د يو کامل انسان وجود ضروري دے داسې کامل
انسان چې په هغه زمانه کښې له هغۀ نه په هر لحاظ بل اوچت انسان

موجود نۀ وي او د داسې يو کس پېژندنه د مخلوقاتو د وس کار نۀ

دے بلکې خالق ښۀ پوهيږي چې په کومه زمانه کښې ترټولو کامل

انسان څوک دے.

په هر حال په دې اړه شيعه مسلمانان له قران شريف څخه ډېر دالئل
ورکوي او وائي چې په قران شريف کښې په هيڅ يو ځاے کښې دا نۀ

دي راغلي چې خليفه يا امام خلق د ځان لپاره ټاکي بلکې خالفت ،

امامت يا واليت يوه الهي عهده ده او ټاکنه يې هم خداے پاک

کوي .هسې خو په قران شريف کښې چې هر چرته د خليفه يا امام د
ټاکنې ذکر شوے دے نو نسبت يې خداے پاک ته ورکړے شوے
دے او په دې حقله زيات مبارک ايتونه راغلي دي خو دلته به مونږ
دوه مبارک ايتونه د خليفه د ټاکنې په اړه او دوه د امام د ټاکنې په

اړه نقل کړو .لکه د دنيا له تخليق نه مخکښې خداے پاک فرښتو ته

وفرمايل((:وَّإِذْ قالَّ ر َُّبکَّ لِلْمَّالئِکَّةِ إِنِي جاعِلٌ فِي الْأَّ ْرضِ خَّلِيفَّةً قالُوا

أَّ تَّجْعَّلُ فِيها مَّنْ يُفْسِدُ فِيها وَّيَّسْفِکُ الدِماءَّ وَّنَّحْنُ نُسَّبِحُ بِحَّمْدِکَّ

وَّ ُنقَّدِسُ لَّکَّ قالَّ إِنِي أَّعْلَّمُ ما ال تَّعْلَّمُونَّ ...يعنې ياد کړه هغه وخت
چې ستا رب فرښتو ته وويل :زۀ به په زمکه باندې خليفه
ګرځوم،فرښتو وويل :ايا داسې کس پکې ګرځوې چې فساد کوي او

وينه بيوي؟ مونږ ستاحمد او تسبيح په ځاے راوړو او تقديس دې
بيانوو ،خداے وفرمايل :زۀ په هغو حقائقو باندې پوهېږم چې تاسو

پرې نۀ پوهيږئ)).

يا په يو مبارک ايت کښې حضرت داؤد (ع) ته فرمائي(( :يا دَّاوُدُ إِنَّا

جَّعَّلْنک خَّلِيفَّةً فى االَّ ْرضِ فَّاحْکُم بَّينَّ النَّاسِ بِالحق ،يعنې اے
داؤده! مونږ تۀ په زمکه کښې خليفه وګرځولې نو بس د خلقو ترمېنځ

په حق سره فېصله کوه)).

اوس به د امامت په اړه يو دوه مبارک ايتونه وړاندې کړو .لکه چې
هر کله حضرت ابراهيم (ع) د خداے پاک لخوا په ټولو ازمېښتونو

او امتحانونو کښې کامياب شو نو خداے پاک ورته د امامت د

عهدې په ورکولو سره داسې وفرمايل(( :وَّ إِذِ ا ْبتَّلى إِبْرَّهِيمَّ رَّبُهُ

بِکلِمَّتٍ فَّأَّتَّمَّهُنَّ قَّالَّ إِنى جَّاعِلُک لِلنَّاسِ إِمَّاماً قَّالَّ وَّمِن ذُرِيَّتِي قَّالَّ الَّ

يَّنَّالُ عَّهْدِي الظَّالِمِينَّ ،يعنې ياد کړه هغه وخت چې کله خداے
ابراهم په مختلفو ذريعو سره وزمايلو او هغه په ښه توګه په
ازمېښتونو کښې کامياب شو نو خداے ورته وفرمايل :ما تۀ د خلقو
امام وګرځولې.وې ويل او زما په اوالد کښې هم (امامان وګرځوه)
وې فرمايل( :هو،خو) دا عهده د ظالمانو لپاره نۀ ده)) (سورۀ بقره

)124

اکثرو مفسرينو د حضرت ابراهيم (ع) لخوا د قَّالَّ وَّمِن ذُرِيَّتِي يعنې
په خپل اوالد کښې د امامت د ګرځولو د خواست په تفسير کښې د

خداے د ګران رسول (ص) او د هغوي له اهلبېتو عليهم السالم څخه
د دولسو پاکو امامانو ذکر کړے دے چې د حضرت ابراهيم (ع) له

اوالد څخه دي.يا په يو بل ځاے کښې خداے پاک فرمائي(( :وَّ نريدُ

أَّنْ نَّمُنَّ عَّلَّي الَّذينَّ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَّ ْرضِ وَّ نَّجْعَّلَّهُمْ أَّئِمَّةً وَّ نَّجْعَّلَّهُمُ

الْوارِثين ،يعنې مونږ غواړو د زمکې په مستعضعفو (کمزوري کړې
شويو) باندې احسان وکړو او هغوي امامان او د زمکې وارثان

وګرځوو( )).سورۀ قصص 0 ،ايت)

د دې مبارک ايت په تفسير کښې هم ځينو مفسرينو د خداے د ګران

رسول (ص) له اهلبېتو عليهم السالم څخه د امامت د سلسلې په تېره

بيا د اخيري امام حضرت امام مهدي (ع) د ظهور کولو ذکر کړے

دے .خو له دغو ټولو تفسيرونو نه په تېريدو سره په مجموعي توګه
د قران شريف له شروع نه تر اخېره پورې که يو انسان مطالعه وکړي

نو چې په کوم ځاے کښې هم د خالفت يا امامت د عطا کولو ذکر

شوے دے نو نسبت يې خداے پاک ځان ته ورکړے دے .يعنې دا

خبره يې قطعي کړې ده چې امامت او خالفت يوه الهي عهده ده او د

خداے پاک لخوا عطا کيږي او مخلوقات په دې کښې هيڅ اختيار
نۀ لري چې د ځان لپاره يو امام يا خليفه وټاکي.

د دې تحقيقي کتاب ليکوال له قران شريف نه عالوه له نورو

اسماني کتابونو څخه هم د دليل لپاره يو شمېر ايتونه راخېستي دي

چې يو ترې دا حقيقت په ډاګه کيږي چې د تېرو انبياء عليهم السالم
جانشينان هم خداے پاک په خپله ټاکلي دي او خلقو ته يې د هغوي

د ټاکلو اختيار نۀ دے ورکړے .او بله نتيجه ترې دا راڅرګندېږي
چې د تېرو انبياء عليهم السالم جانشينان او خليفه ګان هم د هغو

انبياو عليهم السالم په شان له بت پرستۍ ،شرابخورۍ او نورو

ګناهونونه پاک او پاکيزه وو او خپل ټول ژوند کښې بت پرستۍ او
شرابخورۍ او نوروګناهونو ته نۀ وو نزدې شوي .يعنې دغه پاکي د

هر پېغمبر د جانشين او خليفه لپاره له مهمو شرائطو څخه دي او دا

د خداے پاک همېشني سنت دي او تر قيامته پورې نۀ بدليږي.

د سريزې په اخېر کښې به د ستر پښتون عارف ،اديب او شاعر

حضرت حمزه بابا (رح) څو شعرونه وړاندې کړم چې وائي:
لــوے زنځير د رسالت ورته نظــر کړه

سلسلـــې د هــــــدايت ورتــــه نظر کړه

واليت او امـــــامت ورتـــــه نظــــر کـــړه
لـــه شروع نـــه نهايت ورتـــه نظر کړه

انبياء خــــو همېشـــه د تخــــم کـــر کړه
امامان يې بيا په وينو اوبۀ خور کړه

او بابا بيا د مسلمانانو انتشار او بې اتفاقۍ ته اشاره کوي او د

خداے له يو خصوصي فضل او کرم نه بغېر د مسلمانانو جمعيت او

يو والے له قيامت نه مخکښې ناممکن بولي او علت يې د خداے د

ګران رسول (ص) د پاکو اهلبېتو عليهم السالم د امامت نۀ قبلول

بولي او وائي:

موقوف يې جمعيت په نزدېکت د قيـــــامت شو

امت شو منتشر چې امــــــامت يې قبول نــــــۀ کړ

عرفان يې ممکن کله ؤ چې نمر ته کتل ګران وو

يــــــــو بدر ؤ د هغـــــــۀ حېثيت يې قبول نـــــۀ کــــړ

په اخېر کښې له خدے پاک نه دعا غواړم چې مونږ ټول د حق او

حقيقت الرې ته هدايت او ټول مسلمانان په يو مرکز باندې راغونډ
کړي

ستاسو ورور

انور شاهين خانخېل

وړومبے باب
د امامت او خالفت شرائط
الهي انتخاب
په دې باب کښې به مونږ په پراخه توګه دا خبره ثابته کړو چې په

اسماني دينونو کښې د امام او رهبر لپاره ((الهي انتخاب)) له
وړومبنيو او بنيادي شرائطو څخه دے او په وصيت او شورا سره به
امکان ونۀ لري.
په ال غوره عبارت سره به ووايو چې په خاصه توګه د عهد عتيق له
کتابونو څخه د خالفت د موضوع په حقله له تحقيق او څېړنې نه پس
داسې يو ايت يا يوه جمله او عبارت حتی په يو مورد کښې هم نشته
چې دا ترې ثابته شي چې خالفت د خلقو په انتخاب سره يا له
مشرانو سره د مشورې له الرې امکان لري بلکې د دې په اپوټه په
واضحه توګه بيان شوي دي چې که يو کس د خپلې زمانې د پېغمبر
منتخب کړے شوے خليفه نۀ وي خو بيا يې هم دعوا لري نو پکار
دي ووژلې شي .او د امامت د دروغو دعوا کوونکي په حقله دومره
زياته سختي د دې خبرې ښودنه کوي چې په تېرو دينونو کښې د

رهبرۍ مسئلې زيات اهميت لرلے دے .نو ښه ده اوس به اول د قران
شريف په محوريت سره دا په زړۀ پورې او مهمه موضوع وڅېړو:
قران شريف فرمائي:

وَّإِذِ ا ْبتَّلَّى إِبْرَّاهِيمَّ رَّبُهُ بِكَّلِمَّاتٍ فَّأَّتَّمَّهُنَّ* قَّالَّ إِنِي جَّاعِلُكَّ لِلنَّاسِ إِمَّاماً*
قَّالَّ وَّمِن ذُرِيَّتِي* قَّالَّ الَّ يَّنَّالُ عَّهْدِي الظَّالِمِينَّ 1

تر جمه(( :ياد کړه هغـه وخـت چـې خـداے ابـراهيم پـه څـو چـارو کښـې
وزمايلو او هغۀ ټولې چارې په ځـاے راوړې ،خـداے وويـل زۀ تـا پـه
امامت باندې غوره کوم( .ابراهيم) عرض وکړ :امامت زما اوالد ته هم
ورعطا کړې ،خداے وفرمايل :چې زما دا عهده او مقـام بـه هيککلـه
ظالمانو خلقو ته ونۀ رسيږي)).

ضروري ټکي:

 -1د پېغمبر په نسبت يادونه (او دا چې دا موضوع بـه د لويـو انبيـاؤ
لپاره وي)
 -2په الهي ازمېښتونو کښې له کاميابۍ نه پس حضرت ابـراهيم (ع)
ته د امامت عهده ورکړې شوه.

 -1قرآن شريف سورۀ بقره  124ايت

 -0حضرت ابراهيم (ع)پـه داسـې حـال کښـې چـې پېغمبـر ؤ وزمـائېلے
شو.

 -4حضرت ابـراهيم (ع) هـم هغـه د امامـت منصـب د خپـل اوالد لپـاره
غواړي.
 -0خداے پـاک ورتـه فرمـائي :دا خـدائي عهـده ده او ظالمـانو تـه نـۀ
رسي.
هغــه څــه چــې پــه راتلونکــو مخونــو کښــې بــه زمــونږ د تحقيقــي بحـ
محور ګرځي څو محورونه دي:
 -1د جانشينۍ او امامت لپاره د پېغمبر غوښتنه.
 -2د خاصو کسانو لپاره د امامت غوښتنه.
-0د خداے پاک لخوا د جانشينۍ د غوښتنې تصديق.
په مجموعي توګـه دا ترالسـه کيـږي چـې د پېمغمبرانـو جانشـيني لـه

خدائي چارو څخه ده او اسماني انتخـاب يـې الزمـي دے .نـۀ د خلقـو
په انتخاب سره او نۀ د مشرانو د شورا له الرې.
دا موضـوع پــه اسـماني کتــابونو پــه تېـره بيــا پــه تـورات کښــې زياتــه
څرګنده ده .او مونږ غواړو چـې د دې خبـرې د بيـانولو پـه تـر کښـې
يې اصل انګريزي متن راوړو چې محترم لوستونکےپه عباراتو کښې
د تنوع په لرلو الزيات اطمينان حاصل کړي:
And Moses Spake unto the Lord, saying, let the lord, the
God of the spirits of all? Flesh, set a man over the
congregation that the congregation of the Lord be not as
sheep which have no shepherd. And the Lord said unto

Moses, Take thee Joshua the son of Nun, a man in Whom
is the spirit, and lay thine hand upen him.

.…And Moses did as the Lord commanded him1

د ايتونو خالصه:
((حضرت موسی (ع) له خداے پاک څخه د جانشين غوښـتنه کـوي او
عرض کوي چې:
اے خدايه ،د بني اسرائيلولپاره يو کس غوره کړې چې خلق او د بني
اسرائيلو د قام د ګډو په شان بې شپونه ازاد نۀ وي.
خداے پاک ورته په ځواب کښې فرمائي:
د نون زوے يوشع مې انتخاب کړ چې الهي روح لـري .او د واليـت او

خالفت الس يې په سر کېږده ....وغېره

حضرت موسی (ع) هغه څه چې د خداے پاک حکم ؤ عملـي کـړل او د
ټولنې د يو مشر او رهبر په توګه يې حضرت يوشع د خلقو په وړاندې
معرفي کړ)).

 - 1تورات ،کتاب اعداد 26 ،باب له 10نه تر  20ايتونه

لکه چې مو وليدل دلته يو شمېر اهم ټکي موجود دي چـې پـه دا ډول
دي:

 -1د خپل امت لپاره د جانشين غوښتنه.
-2خلق پکار دي چې د ګډو په شان بې شپونه ازاد نۀ وي.
-0د حضرت موسی (ع) غوښتنه پوره کيږي.
-4د يوشع (ع) په نامه د خداے پاک د خوښـې کـس چـې د جانشـينۍ
شرائط يې لرل ،غوره کيږي.
-0د خداے پاک په حکم الهـي حکومـت د حضـرت يوشـع (ع) پـه سـر
باندې د الس په راکښلو سره هغۀ ته منتقل کيږي.
او په نتيجه کښې د حضرت موسی (ع) ارزو پـوره شـوه چـې خلـق بـې
رهبرۍ خوشي او بې مهاره پاتې نۀ شي .دا چې حضرت موسی (ع) په
ګډو سره خلق تشبيه کوي مقصد يې دا دے چې څنګـه شـپون خپلـې

ګـډې بــزې خوشــې او ازادې نـۀ پرېــږدي نــو خــداے پـاک هــم خلــق بــې
رهبره همداسې نۀ پرېږدي.
د الهي وزارت په حقله د الزيات وضاحت لپاره دا ايت وړاندې کوو:
And take thou unto thee Aaron thy brother and his sons
with him from among. the children of Israel, that he may

minister unto me in the Priest's office, even Aoron, Nadob
and Abihu, Eleazar and Ithamar Aaron's sons1
ترجمه :غواړو چې د يو څو ټکو په تر کښې ترجمه وکړو .حضرت

موسی (ع) ته د خداے پاک خطاب:

 -1هارون او د هغۀ زامن (ناداب ،ابيهو ،العازار او ايتامار) د
وزارت د پوسټ نامزد کسان دي.
 -2انتخاب له بني اسرائيلو څخه کيږي.
 -0اے موسی! دوي د امامت او وزارت په لباس کښې د خدمت
لپاره منصوب کړه.
هغه موضوعات چې په عهد قديم کښې د خداے پاک د منتخبينو
لپاره راغلي دي هغوي ته او د هغوي د نظر وړ فرزندانو ته هديه
ورکول دي .منجمله هغه ايتونه چې د دې مسئلې په حقله زيات
وضاحت کوي د نمونې په توګه يې پېش کوو:
This is the portion anointing of Aaron and of the anointing
of his sons, out of the offerins of the Lord made by fire, in

 -1تورات ،کتاب خروج 28 ،باب  1،ايت.

the day when he presented them to minister unto the Lord
in the Priest's office:

-Which the Lord commanded to be given them1...

ترجمه او وضاحت:
(دې ته په پام سره چې حضرت هارون (ع) د موسی بن عمران (ع) لپاره
د خداے پاک انتخابي خليفه دے او له هغۀ نه وروسته د هغـۀ زامـن
هــم د عنايــت وړ ګرځيــدلي وو) خــداے پــاک فرمــائي :د کاهنــانو د
مشرتابۀ په دفتر کښې د وزير په توګه د هارون (ع) او د هغۀ د زامنو
د مقررولو په وخت دغه الهـي هديـه هغـوي تـه ورکـړې شـوه او دا يـو
ابدي سنت دے.

دا خبره له چا نه پټه نۀ ده چې د موسی بن عمـران (ع) پـه ژونـد کښـې

په خالفت باندې د هارون (ع) د انتخاب اصلي علت د خداے پاک له
هغــو دســتوراتو څخــه دے چــې د موســی (ع) د ماموريــت پــه شــروع
کښــې عملــي شــو  .ځکــه چــې د تبليــد حکــم د مخصوصــې فرښــتې پــه
ذريعې سره جاري شوے ؤ  ،خو هغه مهم خنډ چې کېدې شي د وخت

-1تورات ،کتاب الويان 6 ،باب 00 ،او  03مخونه

د پېمغبر د قتل سـبب شـي موجـود ؤ .او هغـه د فرعـون د يـو طرفـدار
قتـل ؤ چــې هغــه حضــرت يــې د قصــاص ويــره لرلــه ،او دا موضــوع لــه

تبليد سره په څرګند تضاد کښې وه ،ځکه چې د حضرت موسی (ع) د
قصاص او قتل په صورت کښې د فرعونيانو د هدايت او الرښـوونې
موضوع په ځاے پاتې کېده نو ځکه له خداے پاک څخه يې د چـارې
د حل کولو غوښتنه وکړه چې قران شريف په دې باره کښې فرمائي:
قَّــالَّ رَّبِ إِنِــي قَّتَّلْ ـتُ مِ ـنْ ُهمْ نَّفْس ـاً فَّأَّخَّ ـافُ أَّن يَّ ْقتُلُــونِ وَّأَّخِــي هَّــارُونَّ هُ ـوَّ
أَّفْصَّحُ مِنِي لِسَّاناً فَّأَّرْسِلْهُ مَّعِيَّ رِدْءاً ُيصَّدِقُنِي إِنِي أَّخَّافُ أَّن ُيكَّذِبُونِ1

ترجمه :موسی (ع) وويل :خدايه ما له دغه قام څخه يو کس وژلے دے
او ويرېږم چې ما بـه قصـاص کـړي .پـه داسـې صـورت کښـې چـې زمـا

ورور هارون (ع) له ما نه په وېنا کولو کښې زيات فصيح دے نو بس
هغه له ما سره ولېږه....
همدا بيان يا د همدې په شان بيان په تورات کښې هـم راغلـے دے او
مــونږ د قــدرمنو دوســتانو د الزيــات اطمينــان لپــاره يــې مــتن دلتــه
راوړو:

-1قران شريف ،سورۀ قصص  00،او  04ايتونه

Moses said to the Lord … I am slow of speech… Then He
said: "is not Aaron the Levite your brother? I know him to
be of fluent speaker … and I will sustain you both1...
ترجمه :موسی (ع) خداے ته عرض وکړ :خدايه! ...زۀ په خبرو کولو
کښې لږ سست يم او .....خداے ورته په ځواب کښې فرمائي :مګر
خپل ورور هارون چې له الويان قبيلې (هم هغه د موسی (ع) قبيله چې
يوه محترمه او دينداره قبيله ياديده) څخه دے نۀ پېژنې چې له تا نه
زيات فصيح او وېنا کوونکے دے .هغه انتخاب کړه چې
خوشحاليږي او زۀ به هم ستاسو دواړو څارونکے او مراقب يم.

د خداے پاک د همدغې وحي له مخې دي چې نبوت او امامت دواړه
خداے پاک(ج) غوره کوي ،نۀ خلق او نۀ څه شورا.

د هور غر
د هور غر د وخت له پېغمبر نه وروسته د خليفه د جانشينۍ د اعالن
ځاے دے .قيصه دا وه چې کله د جناب هارون (ع) عمر خاتمې ته

 1تورات  ،کتاب خروج 4 ،باب ،له  13نه تر  16ايتونه

نزدې شو نو اسماني حکم راغے ،اے موسی په ((هور)) غرۀ کښې د
بني اسرائيلو په غونډه کښې اعالن وکړه چې له هارون نه پس به د

هغۀ زوے العازار خليفه وي .نو په دې وجه د هارون له بدن نه د
خالفت جامه وباسه او العازار ته يې واغوندوه .د دغې واقعې اصل
متن داسې دے:
After leaving Kadesh, the entire congargation of Israel
came to the Mount Hor. …. Therefore take Aaron and his
son Eleazar and bring them up to mount Hor. Strip Aaron
of his robes and put them on Eleazar his son, in as much as
Aaron is going to pass and die there.1
ترجمه :ټول بني اسرائيل له خپل وطن څخه له تېرېدو نه پس د ادوم د
زمکو پولې ته ورسېدل او له هغه ځايه د ((هور)) غرۀ ته راغلل چې د
العازار د جانشينۍ په حقله د خداے وحي د هغۀ د پالر هارون (ع)
له مرګ نه پس نازله شوه .نو حضرت موسی (ع) د خالفت جامه له
هارون څخه ووېسته او د هغۀ زوے العازار ته يې واغوندوله او
هارون هم هلته وفات شو.

 -1تورات ،کتاب اعداد 23 ،باب ،له  22نه تر  23پورې ايتونه

د خداے منتخب شوے کس ،نۀ پردے کس
په ځينو ايتونو کښې داسې راغلي دي:

Then you may, indeed, put a king over you, whom the
Lord your God shall choose. From among your own
brothers you may put a king over you, not a foreigner who
is not your brother...1
ترجمه( :د پام وړ په يوه زمکه کښې لـه ځـاے پرځـاے کېـدو نـه پـس)

خلقو تقاضا وکړه چې خدايه پـه مـونږ بانـدې يـو باچـا (مشـر ،خليفـه)

مقرر کړې هم هغه شان چې د نورو ملتونو لپاره مقـرر شـوے دے .او
د خداے هغه منتخبين دې زمونږ له وروڼو څخـه وي نـۀ لـه بهـر نـه او
پردې.
په ځينو نسخو کښې داسې راغلي دي:
…not set a stranger over thee.
ترجمه :نۀ دا چې يو پردے کس ستاسو لپاره نصب شي ((بلکې خپله
له مونږ څخه وي )...له دواړو عبارتونو څخه مراد دا دے چې هغه

 1تورات ،کتاب تثنيه 16 ،باب  10ايت

کس خپله منتخب شوے نۀ وي بلکې د خداے پاک منتخب کړے
شوے او د هغۀ له خوا تائيد شوے وي( .په ال واضح بيان سره ،پکار
دي د کور له خلقواو اهلبېتو څخه وي).

اهم ټکے :د تورات په ځينو عبارتونو کښې د (( Kingباچا)) کلمه
استعمال شوې ده خو د ويلو خبره دا ده چې دا د يهودو حالت دے
چې خدائي شخصيتونو او مشرانو ته ((باچا)) خطاب کوي .غوره
نمونه يې دا ده چې حضرت کورش ته چې پېغمبر ؤ يا لږ تر لږه د
پېغمبر خليفه ؤ ((باچا)) خطاب کوي.

منتخب وزير
خداے پاک حضرت هارون (ع) ته په تورات کښې د وزير په توګه
خطاب کړے دے چې دا الندې عبارت له هغو څخه دے:

… Aaron is to wear it as he ministers, so1
ترجمه .... :هارون پکار دي يو مخصوص لباس په تن کړي چې د
کاهنانو په دفتر کښې وزارت وکړي ....او همدار نګ خداے پاک
موسی بن عمران (ع) ته په خطاب کښې فرمائي:

 -1تورات،کتاب خروج 28 ،باب 00 ،ايت

Have your brother Aaron with his sons your assocites
among the Israelites to officiate as my priests1...
ترجمه :اے موسی ! هارون او د هغۀ زامن د نبوت په چاره کښې د
شريکانو په توګه له بني اسرائيلو څخه غوره کړه چې د کاهنانو په
دفتر کښې له ما (خداے پاک) سره مخصوص وزارت وکړي.....
او همدارنګ د دې په شان يو بل ايت کښې فرمائي:
To consecrate them
To me for the priestly office do this for them …2
ترجمه:
موسی (ع) ته په خطاب کښې
اے موسی! هارون او د هغۀ زامن له ماسره مختص کړه او دکاهنانو
په دفتر کښې يې منصوب کړه...
په داسې صورت کښې چې ويل کيږي چې تورات تحريف شوے دے

پکار دي په ځواب کښې يې ووايو چې:

 -1په همدغه قران شريف کښې تورات او انجيل او نور اسماني
کتابونه ،نُور او هدايت معرفي شوي دي.

 - 1تورات ،کتاب خروج 28 ،باب  1 ،او  2ايتونه
 -2تورات ،کتاب خروج 23 ،باب 1 ،او  2ايتونه

 -2تحريف شوي دي نۀ دا چې بې خاصيته شوي دي او هيڅ فائده نۀ
لري ،بلکې پکار دي د پوهو کسانو په ذريعې سره هغه څه چې

تحريف شوي دي څنګته کېښودے شي او هغه څه چې غوره دي
فائده ترې اوچته شي( .د اهلسنتو د حديثو په ځينو مهموکتابونو
کښې تحريف شوے دے او ټول يې اعتراف هم کوي خو بيا ترې هم
استفاده کيږي).
 -0مونږ هغه څه چې وايو د قران شريف او د اصلي او سوچه
محمدي(ص) اسالم په دائره کښې دي ،ګنې په داسې صورت کښې
يې مردود ګڼو چې د دغو په خالف وي.
اوس هم څو قراني نمونو ته پام وکړئ:
وَّاجْعَّل لِي وَّزِيراً مِنْ أَّهْلِي (حضرت موسی (ع) له خدايه وغوښتل
چې(( ):زما له اهلبېتو څخه زما لپاره يو وزير وګرځوې)).
هَّارُونَّ أَّخِي (يعنې) ((زما ورور هارون))

اشْدُدْ بِهِ أَّ ْزرِي وَّأَّشْرِكْهُ فِي أَّمْرِي(( .د هغۀ په وسيلې سره زما قوت
زيات کړې .او هغه له ماسره (د تبليد او نبوت) په چاره کښې شريک
وګرځوې1.

په هغو ټولو خبرو کښې چې وويلې شوې کۀ هغه په قران شريف
کښې وې او کۀ په تورات کښې ،يو لړ په زړۀ پورې ټکي د ذکر وړ
دي ،چې په دا ډول دي:
-1په زياترو ايتونو کښې د وزير غوښتنه شوې ده يا خداے پاک
حکم ورکوي چې وزير دې غوره شي.
 -2په دواړو مقدسو کتابونو کښې راغلي دي چې هارون زما وزير
وګرځوې.

 -0هغه په مهمه چاره او د نبوت په اسماني چاره کښې زما شريک
وګرځوې.
 -4خداے پاک فرمائي چې ما هغوي (هارون (ع) او د هغۀ زامن)
غوره کړي دي او يا هغوي ته له ما سره اختصاص ورکړه.
 -0له هارون (ع) سره په متعلقو اکثرو ايتونو کښې د هغۀ زامن هم
مطرح شوي دي .او په ځينو موقعو کښې تاکيد شوے دے چې د

 - 1قران شريف ،سورۀ طه ،له  23نه تر  02پورې ايتونه

هارون زامن دې د کاهنانو د وزارت په دفتر کښې (د خالفت او
مشرۍ) په پوسټ باندې وګمارلې شي.

په هغه خط کښې چې پولس عبرانيانو ته ليکلے دے زيات په
وضاحت سره دا حقيقت بيان شوے دے او هغوي له پېغبر نه پس د
خليفه او مشر په حقله خبروي او فرمائي:
No one appropriates the honour for himseif but he is called
by God. Just as Aaron was.1
ترجمه :د خالفت منصب داسې نۀ دے چې د هر کس چې وس رسي
وې نيسي بلکې د خداے پاک خوښه معيار دے چې د (حضرت
موسی (ع) په زمانه کښې يې) هارون (ع) شرائط لرل.
دې پنځم باب غالباً د مشرتوب او ستر کاهن د اصل متعلق بح
کړے دے .نو ځکه په ټولو مواردو کښې د خداے پاک د انتخاب

ذکر کوي .په دې کار کښې د خلقو خوښه او يا له خلقو سره مشوره

کول په اصولي توګه د خلقو ترمېنځ بدعت دے او په دې حقله هيڅ
حکم نۀ دے راغلے.

 - 1عبرانيانو ته د پولس خط  0باب  4ايت

د الزياتې پاملرنې لپاره په الندې ايتونو باندې غور وکړئ چې
پکښې خالفت يوه اسماني ډالۍ او تحفه بيان شوې ده:
But you and your sons are to disharge your priestly duties
in everything, from that which pertains to the altar to that
which is inside the veil.
Be sure to perform it, for the office priesthood is a gift
which I am giving you.
Any layman who approaches must be executed)1
ترجمه :په دغو ايتونو کښې د خداے پاک خطاب نېد په نېغه
حضرت هارون (ع) ته شوے دے او فرمائي:

اے هارونه! تۀ او ستا زامن مې د رهبرۍ او کاهنۍ د دفتر مسئوالن
ګرځولي دي چې په هره چاره کښې په خپلو وظائفو او دندو باندې
عمل وکړې شئ ،او هره وظيفه په اطمينان سره ترسره کړئ ،ځکه
چې دا مشري او خالفت د خداے لخوا يوه ډالۍ ده چې تاسو ته
درکړې کيږي.

 - 1تورات ،کتاب اعداد 18 ،باب  6او  8ايتونه

په ورپسې عبارت کښې يې يوه مهمه خبره اضافه کړې ده چې مونږ
به د هغې په حقله بيا وروسته خبرې وکړو.

او هغه دا چې کۀ له تا او ستا له زامنو نه بغېر هرڅوک دې مهم مقام
ته نزدې شو نو پکار دي ووژلے شي( .چې دا وروستۍ جمله د رهبرۍ
او خالفت اهميت نور زياتوي).
د دې جملې متعلق داسې لولو:
To Aaron and his son’s
As for the later, ordain them that they may attend to their
priestly dutties, because anyone else who
Makes sush attempts shall be executed.1
ترجمه :هارون (ع) او د هغۀ زامنو ته خطاب:
تاسو مې د رهبرۍ د دفتر لپاره انتخاب کړي يئ ،نو که له تاسو نه
بغېر هر چا د دې منصب لپاره کوشش وکړ نو پکار دي ووژلے شي.
او بل ايت کښې له خالفت سره د متعلقو مراسمو په زياتولو سره

فرمائي:

And thou shalt put them upon Aaron thy brother and his
;sons with him

-1تورات ،کتاب اعداد 0 ،او  13باب

And shalt anoint them
And consecrate them
And sanctify them that they may minister unto me in the
priest’s office1
ترجمه :په دې دوو ايتونو کښې څو ټکي د ذکر وړ دي:

 -1د هارون (ع) او د هغۀ د زامنو لپاره مخصوص لباس دے،هغه
لباس هغوي ته واغوندوه.
 -2پکار دي دا کار (يعنې د هارون (ع) او د هغۀ د زامنو لباس
اغوستنه) په يو وخت وشي.
 -0تۀ (اے موسی) پکار دي دوي تدهين کړې او د حکمت تېل ورته
په سر باندې ومخې.
 -4دوي په خصوصي توګه انتخاب کړه.
 -0دوي پاک او پاکيزه او سپېکلي کړه چې د وزيرانو په حې

د

کاهنانو په دفتر کښې موجود وي.
حتی په حکم کښې راغلي دي چې له هارون (ع) نه پس د هغۀ لباس
پکار دي د هغۀ د زامنو لپاره وي( .پام او توجه وکړئ):

 - 1تورات ،کتاب خروج 28 ،او  41باب ،تورات ،کتاب خروج 43 ،باب 10

And the holy garments of Aaron shall be his son’s after
him, to be anointed therein, and to be consecrated in
them.1
ترجمه او وضاحت :د خداے حکم دے موسی بن عمران ته چې:
وړومبے :له هارون (ع) نه پس به د خالفت هغه جامې د هغۀ د زامنو
لپاره وي.

دويم :هغوي د خالفت په تېلو سره معطر کړه.
دريم :او دغه چاره د هارون (ع) له زامنو سره مخصوص وګرځوه.
يو مهم ټکے چې په دې برخه کښې ترالسه کيږي دا دے چې د خالفت
جامه هم له خليفه سره مخصوص ده او هر څوک يې نۀ شي اغوستې.
ورپسې ايت د پاس ذکر شوي ايت په شان دے خو يوه مهمه خبره
پکښې زياتوي چې بيانول يې له لطف څخه خالي نۀ دي:
And I will sanctify the tabernacle of the congregation and
the alter: I will sanctify also both Aaron and his sons . to
minister to me in the priest’s office.2

 - 1تورات ،کتاب خروج 23 ،فصل 23 ،ايت.
- 2تورات ،کتاب خروج 23 ،باب  44ايت.

ترجمه :زۀ (خداے پاک) به د غونډو او جلسو خيمې او ځايونه پاک
اوسپېکلي کړم( .البته مونږ په خپل يو ځاے کښې د دوو خېمو
يعنې د موسوي (ع) خېمې او محمدي (ص) خېمې او يا د موسي (ع)

د څادر او د محمد (ص) د څادر په حقله بح

کړے چې دغه خېمه د

خاتم االنبياء (ص) د کساء يا څادر په شان وه او هر څوک پکښې د
داخلېدو جرْات نۀ شي کولې).
زۀ هارون او د هغۀ زامن سپېکلي کوم.
زۀ به هغوي د کاهنانو د دفتر او ادارې وزيران وګرځوم.
هغه ټکے چې په دې عبارت کښې يې وضاحت شوے دے له موسی
بن عمران (ع) نه پس د خليفه يا خليفه ګانو سپېکلتيا او پاکوالے
دے .په حقيقت کښې خداے پاک په دې عمل سره د خليفه
صالحيت دستخط کوي او دا کار له هر يو پېغمبر نه وروسته د

خليفه لپاره له ترټولو غوره دالئلو څخه دے.

بله موضوع چې بيا به يې وضاحت وکړو دا ده چې هر کس اجازه نۀ
لري چې مقدسې خېمې ته داخل شي مګر خليفه يا د هغۀ په اجازې
سره بل څوک .ځکه چې خليفه په دغه سپېکلي ځاے کښې خالفت
ته رسيږي ،که غلطۍ سره هم څوک پکښې داخل شو نو بې له څه
ځنډه به مري.
د يوشع په کتاب کښې د يو شان وزير په څېر مطالبو په اړه هغه څه
چې مخکښې وويلې شول راغلي دي:

Now ofter the death of moses the servant of the Lord it
came to pass that the Lord spake unto joshua the son of
Num , Moses’ minister, saying,…1
ترجمه( :خداے پاک) د نون زوے يوشع ته په خطاب کښې (فرمائي)
چې د خداے د دغه بنده يعنې موسـی (ع) لـه وفـات نـه پـس تـۀ چـې د
هغۀ وزير به يې په وظائفو باندې چې په دا ډول دي ........عمل وکړه.
او همدارنګ په اشعياء کتاب کښې داسې لولو:
thus said the Lord , to anointed to cyrus , whose right hand
I have holden, to subdue nations before him,…2
ترجمه او وضاحت :ټاکلې شوې ده چې خداے پاک خپل منتخب
کړے شوي بنده (کورش) ته خطاب کوي او فرمائي ....:اصل قيصه د
لوے کورش انتخاب دے (اوس که هغه د يو نبي په توګه وي او که د
يو نبي د خليفه په توګه) چې نړيوال اقتدار يې لرۀ د يو لړ خبرو ذکر
کوي.

 - 1تورات ،کتاب يوشع 1 ،باب  1ايت.

 - 2تورات ،کتاب اشعياء 40 ،باب  1ايت .تورات ،کتاب اشعياء  44باب 28
ايت او تورات ،کتاب اشعياء  43باب  11ايت.

په مرقس انجيل کښې هم لولو:
…but to sit on my right hand, and on my left is not mine
to give , but I shall be given to them for whom it is
prepared of my Fahter…1
ترجمه او وضاحت:

حضرت مسيح (ع) فرمائي :خالفت يو الهي منصب دے .چې هـر هغـه

کس چې يې صالحيت لري انتخاب کـوي يـې .نـه دا چـې زمـا پـه الس
وي چې يا ښي طرف ته او يا ګس طرف ته يې کښېنوم.

د رسوالنو عليهم السالم اعمال
د همدغه کتاب په يوه برخـه کښـې راغلـي دي چـې د حضـرت عيسـی
(ع) منتخب خليفـه پطـرس د خپلـو دوسـتانو پـه تېـره بيـا د حواريـانو
ترمېنځ خپله وړومبۍ وېنا شروع کړه او وې فرمايل:
اېسکريوټ يهودا له مسيح (ع) سره خيانت وکړ او خداے پاک هغـه
دوزخ ته ولېږۀ،اوس د يهودا په ځاے غواړم يو کس انتخاب کـړم ،د

- 1انجيل  ،کتاب متي 23باب  20ايت او انجيل ،کتاب مرقس  13باب  43ايت

حــواري د مقــام لپــاره دوه تنــه نــامزد وو چــې پچــه د متيــاس پــه نــوم
راووخته.
And they gave forth their lots, and the lot fell upon
Mathias; and he was numbered with the eleven apostles1
ترجمه( :د حضرت عيسی (ع) د خليفه په توګه د پطرس له انتخاب نه
پس) هغۀ په يوه وېنا ،نصيحت اوضروري يادونه کښې وفرمايل
چې :پکار دي د خائن سکريوټ په ځاے يو کس انتخاب کړو ،نو
ځکه د يوسف برسابا او متياس په نومونو د دوو تنو ترمېنځ قرعه
اندازي (پچه) د دويم کس په نوم راووخته نو ځکه حواريان له  11نه
دولس تنه شول.
د رسوالنو اعمال نومې کتاب څخه په ال زيات واضح عبارت کښې
داسې راغلي دي:
And when there had been much disputing, peter rose up,
and said unto them, Men and brethren, Ye Know how that
a good while ago God made choice among us, that the
Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel
and believe.

1

 -انجيل ،کتاب د رسوالنو اعمال 1 ،باب له  23نه تر  10پورې ايتونه.

And God, which.…1
ترجمه :په داسې حال کښې چې تـاويلي مـاويلي او بحـ

زيـات شـو،

پطرس پاڅېد او وېنا يې شروع کړه او وې فرمايل:
اے خلقــو ،اے وروڼــو ،تاســو تــه معلومــه ده چــې خــداے پــاک ډېــره
موده مخ کښې زۀ ستاسو له مېنځه انتخاب کړے يم دې لپاره چـې د
انجيل پېغام ټولو ته ورسوم او خداے پاک......

اخيري نتيجه
د عهدينو کتابونو له ټولو ايتونو څخه دا نتيجه ترالسه شوه چې:
 -1اسماني غوښتنه او انتخاب د امامت او خالف اصلي شرط دے.
 -2د مشورې له ال رې د خالفت د روا والـي پـه حقلـه حتـی د اسـماني
کتابونو په نورو ايتونو کښې هم هيڅ څيز موجود نۀ دے.
 -0په دې وجه چې له پېغمبرانو عليهم السالم نه وروسـته امامـت او
جانشــيني يــوه خــدائي عهــده او تــړون دے چــې وربانــدې د ســترګو د

پټولو نتيجه د مقام د غصبولو برابر دے.

 - 1انجيل ،د رسوالنو اعمال 1 ،باب  6او  8ايتونه.

*****

دويم باب
د خليفه لباس
د خليفه له لباس او جامې څخه يو څيز عمامه يا دستار دے چې د
خليفه په توګه يې په سر باندې اېښودے شي...
;And thow shalt put it on a blue lace … upon the mitre
upon the fore front of the mitre it shall be.…1
ترجمه :حضرت موسی (ع) ته د خداے پاک خطاب:
د مخصوص رنګ يوه مخصوصه کپړا د هارون (ع) پـه دسـتار بانـدې
واچوه.
او په بل عبارت کښې فرمائي:

And these are the garments… and mitre.…2

 - 1تورات ،کتاب خروج 28 ،باب ،له  00نه تر  03پورې ايتونه.
 - 2تورات ،کتاب خروج 28 ،باب  4ايت.

ترجمه :د لباس لپاره د تيارۍ په خاطر راغلي دي:

د خليفه (هارون) له لباس څخه يوه د هغۀ عمامه ده...

په ځينو نسخو کښې د  Mitreد کلمې په ځاے د ( Turbanعمامه يا
دستار) کلمه راوړلې شوې ده په هر حال دواړه د عمامې يا دستار په

معنا دي.

So they set a fair mitre upon his head.…1

ترجمه :د خداے حکم دے چې:

مخصوص لباس ...په تېره بيا پاک او ښکلے دستار دې ورته په سر

کړي( .البته دا حقيقت واضح دے چې د خليفه د عمامې يا دستار په
سر اېېښودلو کار پکار دي د خلقو په مخکښې ترسره شي).

په دې عبارت کښې يې وضاحت شوے دے چې خداے پاک خپل

پېغبر ته حکم ورکړے دے چې د خليفه مخصوص دستار دې د هغۀ
په سر کېږدي او دغه چاره به د خليفه د لباس د مکملېدو له شرائطو

څخه وي .د دې حقيقت مفهوم دا دے چې خالفت زيات مشکل

 - 1تورات ،کتاب زکريا 0 ،باب  0ايت او تورات ،کتاب الويان  8باب  3ايت.

شرائط لري .هر سړے د دې صالحيت نۀ لري چې د خداے پاک د

پېغمبرانو ځاے ناستے او جانشين شي.

په تېرو ټولو ايتونو کښې د نوي مشر او رهبر لپاره له دستار نه

عالوه د يو لړ مخصوصو لباسونو سپارښتنه شوے ده او مونږ له دې
امله چې له بيا بيانولو څخه يې ډډه وکړو نور مهم ايتونه بيانوو .دا

خبره پټه نۀ ده چې په دغو مسائلو باندې زمونږ تاکيد په ظاهره

حکمت لرونکې برخه ده او هغه دا چې د الهي دين پېروکار پوه شي
چې د هر پېغمبر جانشيني د فرد د يو لړ خصوصيتونو تقاضا کوي،

چې په دې باندې باور وکړي چې هر کس د پېغمبر خليفه نۀ شي

کېدې.

الندې ايتونو ته پام وکړئ چې حتی د خليفه لباس او جامه هم د

خداے پاک په حکم غوره کړې شوې ده:
And the Lord spake unto Moses, saying Take Aaron and
his sons with him and the garments.…1
ترجمه :موسی بن عمران (ع) ته د خداے حکم دے چې:
هارون او د هغۀ زامن له مخصوص لباس سره واخله...

 -1تورات ،کتاب الويان 8 ،باب  1او  2ايتونه.

… Did he put the … and holy crown, as the Lord
commanded Moses.…1
ترجمه ....:د خالفت د لباس او مقدس تاج وغېره په حقله د خداے
حکم د موسی (ع) په ذريعې سره ترسره شو.

;And of the blue … and made the holy garments for Aaron
as the Lord commanded Moses.…2
ترجمه :دا ايت وضاحت کوي چې:
 -1د خليفه (هارون) لباس سپېکلے او مقدس دے.
 -2حضرت موسی (ع) چې د دغه لباس د برابرولو او تيارولو ذمه
واري لرله په خپله وظيفه يې عمل وکړ.
 -0دا څرګند حکم دے.
The clothes of service to do service in the holy place and
the holy garments for Aaron the priest, and his son’s
garments to minister in the priest office.…3

 -1تورات ،کتاب الويان 8 ،باب  3ايت او تورات ،کتاب الويان  8باب  10ايت.
 - 2تورات ،کتاب خروج 03 ،باب  1ايت.

 - 0تورات ،کتاب خروج 03 ،باب 41 ،ايت.

ترجمه :هغه لباس چې د خدمت لپاره په مقدس ځاے کښې دے.
د هارون (ع) لپاره مقدس لباس د خالفت د منصب لپاره دے.

او د هارون د زامنو لباس د هارون لپاره د وزارت په دفتر کښې دے.
له دې ايت نه مراد کېدې شي دا وي چې د هر کار لپاره مخصوص
لباس دے .د هارون لپاره چې خليفه دے مخصوص لباس ګنډل

شوے دے چې په دغه لباس کښې په خدمت باندې لګيا شي.
او نورو ته اجازت نۀ ؤ چې دغه لباس ولري.
د تېرو ايتونو په شان د حزقيل نبي (ع) په کتاب کښې هم په
مختصره توګه دا داستان بيان شوے دے:
It shall be … they shall wear linen garments: they must
not wear anything woolen when they are on duty.
They shall have Lenin turbans on their heads and linen
breeches on their loin.…1
ترجمه او وضاحت:

 - 1تورات ،کتاب حزقيل 44 ،باب  16او  18ايتونه.

دغه د يونيفارم جامې د هغو کسانو لپاره دي چې په کچهرو
اوعدليه کښې دنده او ډيوټي لري .البته لکه چې معلومه ده د قاضي

لباس يو ډول مخصوص لباس وي ،خو دا د « »courtکلمه په يوه بله
موقع هم استعماليږي .او هغه ځاے د ملک د مشرانو دے چې
هغوي هم مخصوص لباس لري ،او پکار دي د خپلې دندې د اجرا په
وخت هغه لباس واغوندي.
له دغه لباس څخه يو څيز دستار او عمامه ده چې پکار نۀ دي چې له
پشم څخه جوړه وي بلکې د الجبري رنګ کاټن وي او همدارنګ
جامه يې دومره اوږده وي چې د وزير تر زنګانو پورې رسيږي.
او د خپلې دندې له ترسره کولو نه وروسته پکار دي هغه لباس
وباسي.

*****

دريم باب
له نشونه ډډه کول
شرابخوري
د يو خليفه لپاره لـه مخکېنيـو ډېـرو مهمـو خصوصـيتونو څخـه چـې
پکار ؤ د وخت د پېغمبر (ع) په غوښتنه او د خداے پاک پـه حکـم بـه
انتخابېــدۀ او پــه خاصــه جامــه بــه پټېــدۀ د شــرابخورۍ د ممنوعيــت
شــرط پــه مرحلــه اي توګــه ډېــر بنيــادي دے ،ځکــه چــې شــرابخوري د
هغې له حراموالي نه عالوه چې الهي پېغمبرانو عليهم السالم حرامه
کــړې ده لــه اجتمــاعي لحاظــه هــم شــرابخور پاګــل او بــې وقــوف ګڼــل
کيږي .نو په دې بنياد هغـه کـس چـې شـرابخوري کـوي نـو خامخـا لـه

دو و لحاظو(يعنې له الهي او ولسي لحاظه) به د کرکې وړ وي .نـو پـه
نتيجـــه کښـــې لـــه پېغمبـــر نـــه پـــس د مشـــرۍ او امامـــت لپـــاره هـــيڅ
صــالحيت نــۀ لــري .د ال زيــات وضــاحت لپــاره لــه مختلفــو اســماني
کتابونو څخه څو ايتونه د هغـو لـه اصـلي مـتن سـره ستاسـو قـدرمنو
دوستانو په خدمت کښې وړاندې کوو:

And they shall say unto the elders of his city that our son
is stubborn and rebellious, he will not obey our voice: he
is a glutton and a drunkard.…1
ترجمه او وضاحت:

(دا ايت او له دې نه مخکښې او وروسته ايتونه له يو هلک سره

متعلق دي چې ورانکارے او شرابخور دے نو ځکه وائي:
يو هلک چې ورانکارے دے د خپل ښار د مشرانو خدمت ته يې
بوځي او (مور پالر يې وائي) دا هلک زمونږ خبرو ته بالکل توجه نۀ
کوي او ډېر ضدي او شرابخور دے.
دا الندې ايت د تېر ايت اپوټه دے چې فرمائي:
Now therefore beware, I ray thee, and drink not wine mo
?”><mn vr strong drink, and eat not any unclean thing.…2
ترجمه او وضاحت:
(دا د سامسونګ د مور قيصه ده چې د خداے په حکم حامله کيږي،
خو د خداے پاک فرښته ورته حکم ورکوي چې) له هر ډول نشه ايزو

- 1تورات ،کتاب تشبيه 21 ،باب  23ايت.

 - 2تورات ،کتاب داوران (اول)  10باب  4او  6ايتونه.

څيزونو او له ناپاکو خوراکونو او نجسې غوښې څخه دې ډډه وکړي.
(دغه ښځه دا قيصه خپل خاوند مانوح ته بيانوي) په دې قيصې
پسې ايت کښې تاکيد کيږي:

She may not eat of any thing that cometh of the vine.
Neither let her drink wine or strong drink, not eat any
unclean thing: all that I commanded her let her
observe.…1
وضاحت( :د مفهوم له نظره د دواړو ايتونو د يو مفهوم په حقله
راغلي دي ،خو په دويم ايت کښې بل شان عبارت اضافه شوے دے
(هغه ښځه چې حامله کيږي پکار دي د خپل زوے په خاطر له
انګورو څخه ترالسه شويو له هر ډول حرام څيزونو او همدارنګ له
ناپاکو څيزونو څخه ډډه وکړي ،چې کوم بچے يې په رحم کښې
موجود دے ناپاک نۀ شي).
له دې ايت څخه په دې نتيجه رسيږو چې په ګېډه کښې ماشوم هم
خپل خاص شرائط لري .ځکه چې هغه هم د نورو هغو خلقو په شان

 - 1تورات ،کتاب الويان 10 ،باب  14ايت.

چې په معاشره کښې ککړيږي،د مور په رحم کښې ککړيږي .نو پکار
دي مور يې په کامله توګه د ځان خيال وساتي.
And the Lord spake unto Moses saying:
… He shall separate himself from wine and strong drink
and shall drink no vinegar of wine … neither shall he
drink any liquor of garpes, nor eat moist grapes, or
dried.…1
ترجمه او وضاحت :خداے موسی بن عمران (ع) ته داسې حکم
ورکوي:
(هغه کس چې ځان يې خداے او يا د خداے معبد ته نذر کړ) پکار
دي له عرقياتو ،شرابو ،طاقتورو څښونکو څيزونو ،له انګورو څخه
جوړ شويو څيزونو لنډه دا چې له هغو څيزونو څخه چې سړے نشه
کوي پرهېز وکړي...
مسيحي علماؤ ته د پولس په نصيحتونو کښې داسې راغلي دي:
Likewise must the deacons be grave, not doubletongued
not given to much wine not greedy of filthy lucre.…2

 - 1تورات ،کتاب اعداد 3 ،باب 0 ،1 ،او  4ايتونه.
- 2انجيل ،کتاب تيموتائوس (اول)  2باب  1ايت.

ترجمه او وضاحت :هغه کسان چې غواړي د ستر روحاني شخصيت

مرستيال شي پکار دي:

 -1له شرابخورۍ څخه ډډه وکړي.
 -2له دوه اړخيزو خبرو (دوه رنګۍ) څخه ډډه وکړي.
 -0د دنيا او ککړو مالونو له حرص او اللچ څخه ډډه وکړي.
البته په تېرو عبارتونو کښې په زړۀ پورې ټکي موجود دي ،منجمله
دا چې علماؤ ته نۀ دي پکار چې د خلقو په سترګو کښې سپک
وګڼلې شي او شرابخوري له هغو څخه ګڼي.
پطرس يوه په زړۀ پورې جمله لري چې نقلوو يې:
For the time past of our life may suffice us to have
wrought the will of the Gentiles , when we walked in
lasciviousness, lusts, excess of wine , revellings, bangue
tings, and abominable idolatries.…1
ترجمه او وضاحت( :پطرس په يو خط کښې د وړې اېشيا مسيحيانو
ته په خطاب کښې دوه موضوع ګانې بيانوي) ...

 -1په تېرو زمانو او دورونو کښې په بدو کارونو باندې نيوکه کول.

 - 1انجيل ،کتاب پطرس 1 ،باب  0ايت.

 -2دويمه مسئله هغو کسانو ته ډاډينه ورکول چې مومنان وو او دي
او د بدخواؤ کسانو لخوا يې مذمت کيږي .اوس په دې خط کښې

پطرس سخته نيوکه کوي چې ولې مو تېر وختونه په بې بندوبارۍ،
شهوت پرستۍ ،نشو تماشو ،شرابخورۍ ،عېش او عشرت ،بت
پرستۍ او شرموونکو ګناهونو کښې فضول تېر کړل...
له بدو کارونو څخه يې يوه شرابخوري ياده کړې ده او په دې کار
باندې يې رټلي دي.
And thou shalt keep him from wine and from strong drink
and from every unclean meat, because the child is an holy
one of God…1
ترجمه او وضاحت :د خداے پاک د فرښتې او حضرت بي بي مريم
(ع) ترمېنځ يو لړ خبرې اترې دې نتيجې ته رسيږي ،چې له دې امله
چې هغه بچے چې په خېټه يې دے د خداے پاک له انبياؤ عليهم
السالم څخه دے او پاک او مقدس دے نو پکار دي چې له دوو

څيزونو څخه ډډه وشي:

 - 1انجيل ،برنابا 1 ،باب  0مخ (په انګرېزۍ ژبه) او انجيل ،برنابا  02باب 42
مخ.

وړومبے :له شرابو او نشه ايزو څيزونو څخه ډډه.
دويم :له هر ډول ککړې او حرامې غوښې څخه ډډه.

البته هم هغه ډول چې مخکښې د تورات په کتابونوکښې هم وويل

شول چې حرامه غوښه د شرابو ترڅنګه ذکر شوې ده او دواړه يې په
يو قطار کښې راوستي دي.
په نتيجه کښې هغه کسان چې نن سبا د دې قائل دي چې د جاهليت
په دور کښې او د خاتم االنبياء (ص) له بعثت نه مخکښې شراب
حالل وو او خلقو به ښه په شوق سره څښلے شول د تورات او انجيل
له دې ايتونو سره په کامله توګه مخالفت لري ،او هيککله هيڅ يو
پېغمبر او هيڅ خليفه دا نۀ دي حالل کړي بلکې د هغو کسانو په
السو حالل او جائز شوي وو چې بت پرستي يې جائزه او حالله
ګرځولې وه نه د خداے پاک د رالېږل شويو هستيو په حکم سره.

مونږ به د دې باب په اخېر کښې د احاديثو له مهمو سني کتابونو
څخه ځينې حقائق وړاندې کړو چې معلومه به شي چې له اسالم نه
مخکښې چا شراب حالل کړي وو.
د دې لپاره چې ال زيات اطمينان پېدا کړئ ستاسو قدرمنو دوستانو
پام الندې عبارت ته رااړوو:

For he shall be great in the sight of the Lord and shall
drink niether wine nor strong drink and he shall be filled
with the Holy Ghost, even from his mothor’s womb…1
ترجمه او وضاحت :دا ايت او له دې نه مخکښې او وروسته څو
عبارتونه دحضرت زکريا (ع) د زوے حضرت يحيی (ع) په باره کښې
دي.او د يو الهي زيري په توګه يې ورکوي او فرمائي :خداے هغه له
ملکوتي روح څخه برخور کړ ،حتی د هغۀ له پېدائش نه مخکښې هم
هغه د يو ملکوتي سړي په توګه معرفي کوي او فرمائي چې د دغه
لوے شخصيت شان داسې نۀ دے چې شرابونه او نشه ايز څيزونه
استعمال کړي .ځکه چې هغه د خپل رب په نظر کښې د عظمت
خاوند دے .او په ورپسې ايتونو کښې فرمائي چې د شرابخورۍ
نقصانات څومره خطرناک دي.
د لېموئيل مور خپل زوے ته نصيحت کوي او ورته فرمائي:
It is not for kings, O Lemuel; it is not for kings to drink
wine; nor for prince’s strong drink. Lets they drink and
forget the law, and pervert the Judgement of any of the
afflicted.

 - 1انجيل ،کتاب لوقا 1 ،باب  14او  10ايتونه.

Give strong dirnk unto him that is ready to perish and
wine.…1
د لېموئيل د مور خپل زوے ته له نصيحتونو څخه يو نصيحت له
شرابو نه په کلکه توګه ډډه کول دي چې:

دا د باچايانو شان نۀ دے چې نشه ايزو څيزونو ته نزدې شي ،اے
زما زويه تا ته وايم چې پکار دي باچايان او د هغوي اوالد له نشه
کوونکو څښلو څخه ځانونه وساتي .ځکه چې په دې بد کار سره
کېدې شي د ملک قانون هېر کړي او د بې اسرې خلقو حقوق تر پښو
الندې کړي او شراب او نشه ايز څيزونه پکار دي هغه چا ته ورکړې
شي چې غواړي مړۀ شي او له ژوند څخه نااميده وي نه تاسو چې د
عوامو اميدونه يئ.
په پاس بيان باندې داسې دليل راغلے دے:
But they also have erred through wine , and through strong
drink are out of the way the priest and the prophet have
erred through strong drink , they are swallowed up of
wine, they are out of the way through strong drink; they
err in vision , they stumble in judgement.

- 1تورات ،کتاب امثال 01 ،باب  0 ،4او  3ايتونه.

For all tables are full of vomit and filthiness, so that there
is no place clean.…1
د يهودو په علماؤ باندې نيوکه:

ترجمه :هغه بد کارونه او غلطيانې چې وشوې د شرابو د څښلو په

وجه دي( ،د دروغو دعوا کوونکو) رسوالنو او خليفه ګانو د شرابو
په چاټيو باندې خولې لګولې وې او د حق او حقيقت له الرې څخه
بهر شوي دي .ناحقه او ظالمانه فېصلې او قضاوتونه د نشه کوونکو
شرابونو په وجه دي .دغو کذابو خليفه ګانو د زياتې شرابخورۍ له
کبله د ادارې مرکز او سامانونه په سرخولو او اولټيانو سره ګنده
کړي دي.

شرابخور احمق وي
Wine is a mocker storng drink is a raging and who soever
deceived there by is not wise.…2

-1تورات ،کتاب اشعيا 28 ،باب  6او  8ايتونه.
 -2تورات ،کتاب امثال 23 ،باب  1ايت

ترجمه :شرابخوري يو احمقانه او د خلقو د ملنډو وړ کار دے  ،هر
څوک چې شراب څښي پاګل او احمق دے او د نشې په حال کښې

جنګ جګړې کوي.

په دې وجه پالر خپل زوے ته نصيحت کوي او وائي:
Hear thou my son and be wise and guide thine heart in the
way.
Be not among wine bibbers, among riotous eaters
flesh.…1
ترجمه :زويه! عاقل اوسه ،په نېغـه الره بانـدې تـګ کـوه لـه شـرابيانو
سره مـۀ کښـېنه پاڅـه ،لـه ناراسـتو او خېټـه ډکوونکـو سـره تعلـق مـۀ
ساته.
وضاحت :له دې عبارتونو څخه هغه کس چې له شرابخورو سره نۀ وي
نو وړومبې عاقل او دويم هدايت شوے ګڼل شوے دے .او پـه اخېـر
کښې خپل زوے ته داسې نصيحت کوي:
They that tarry long at the wine; they that go to seek
mixed wine; Look not thou upon the wine when it is red,
when it gives his colour in the cup.…1

 -1تورات ،کتاب امثال 20 ،باب  13او 23مخونه

ترجمه او وضاحت:

په تېرو ايتونو کښې په خپلو السو د خلقو په مصيبت باندې د اخته

کېدو ،په معاشره کښې د جنګ جګړو د جوړولو وغېره په حقله)2

خبرې اوشوې او زياتوي چې هغوي له هغو کسانو څخه دي چې تل د
شرابخورۍ او مېګسارۍ په فکر کښې وي نو ځکه زوے ته
احتياطي نصيحت کوي چې:
((اصالً د شرابو سُور غلطوونکي رنګ او شکل ته مۀ ګوره چې
سترګې وهي .د شرابو ګېالس ته پام مۀ کوه ،وغېره (چې په ژوند
کښې د هغو احمقانو په شان چې تل په جنګ جګړو اخته وي  ،اخته

نۀ شې).

بدمستي او نشه کار نازک ځاے ته رسوي او په اخېر کښې وائي:

 - 1تورات ،کتاب امثال 20 ،باب  03او  01ايتونه.
 -2تورات ،کتاب اشعيا 0 ،باب  12-11او  20 -21ايتونه.

And behold joy and gladness, slaying Oxen and killing
sheep, eating of lesh, and drinking wine; let us eat and
drink ; for tomorrow we shall die.…1
ترجمه :مونږ چې سبا مړۀ کېږو ،نو ولې په قبر کښې کېښودې شو،

پرېږدئ چې خوشحاله شو ،دنيا دوه ورځې ده (نو په دې حال سره)

شپه او ورځ راغونډيږي ،د غوئي ،سخوندر او ګډ په حاللولو او
وريتې کړيو غوښو په خوړلواو ورسره د شرابو په څښلو لګيا کيږي.
او دغه جمله ادا کوي.
په حقيقت کښې غفلت او بدبختي پرې مسلط کيږي .په ورپسې ايت
کښې په دې حقيقت باندې اعتراف شوے دے.
That drinks wine in bowls, and anoint themselves with the
chief ointments; but they are not grieved for the afflectoin
of Joseph.…2

 -1تورات ،کتاب اشعيا 22 ،باب  10او  14ايتونه او تورات ،کتاب اشعيا،
 03باب  12ايت او انجيل ،کتاب قرنتيان (اول)  10باب  02ايت.

 -2تورات ،کتاب عاموس 3 ،باب  3ايت.

دا باب د هغو کسانو په حقله دے چې بې پروا ژوند کوي .د دې باب
په شروع کښې تنقيد دے.

تر دغه ايت پورې چې رسيږي نو وائي:
ترجمه :په کاسو کاسو شراب څښئ ،په عطرو او د ګالبو په اوبو
باندې ځانونه خوشبويه کوئ او له بې چاره خلقو نه ځان هيڅ نۀ
خبروئ( .په غفلت کښې اوسيږئ او حتی له) هغه لوے مصيبت څخه
چې حضرت يوسف (ع) ته رسېدلے دے بې خبره يئ...

پاک صلب
ځينې داسې ايتونه دي چې عالوه له دې نه چې له نشه کوونکو
څښنو څخه منعې کوي د هغوي د راتلونکو نسلونو لپاره به هم دغه
حکم په خپل ځاے قائم وي ،چې د نسلونو پاکي همدارنګ دوام

ولري .نو ځکه مونږ د پاکانو او د هغوي د خپلو خپلوانو په زيارت
کولو کښې داسې عرض کوو:
السالم عليکم  ...کنتم فی االصالب الشامخة واالرحام المطهرة .
په دې خبرو اترو کښې مېلمه کس خپل خوږ کوربا ته په خطاب کښې
وائي :سالم دې وي په تا باندې چې له پاک او پاکيزه نسل څخه يې
او په پاکو رحمونو کښې دې ځاے موندلے دے.
نو ځکه په تېرو دينونو کښې د دې بيان خيال ساتلې شوے دے او
اجازه يې نۀ ده ورکړې چې د انبياؤ عليهم السالم د جانشينانو نسل
ککړ او الوده شي( .البته مونږ په ضمني مفهوم کښې دې ته متوجه

کيږو چې د انبياؤ عليهم السالم پالر نېکونه له دې نه عالوه چې بت
پرستان نه دي بلکې په نورو ګناهونو باندې هم ککړ شوي نۀ دي .او
دا يو کلي قانون دے).

اوس ځينې ايتونه وړاندې کوو:
And the Lord Spake unto Aaron, saying, do not drink wine
nor strong drink, thou, nor the sons with thee when ye go
into the tabernacle of the congregation lest ye die: it shall
be a statute for ever through your genegation…1
ترجمه او وضاحت :هارون (ع) ته (د هغۀ او د هغۀ د نسل په حقله) د
خداے پاک حکم چې نشه کوونکي مائعات ستاسو ټولو لپاره حرام
دي.
اوس هم اصلي ايت ته پام وکړئ:
الف :تاسو پکاردي الکحل لرونکي مشروبات (شراب) ونۀ څښئ.
ب :ستا اوالد (بال فصل اوالد) هم پکار دي دا حکمونه په نظر کښې
وساتي.

 -1تورات ،کتاب الويان 13 ،باب  8او  3ايتونه.

ج :په داسې صورت کښې چې يې خيال ونۀ ساتئ نو موسوي خېمې
ته د ننوتو په وخت به هالک شئ.

د:دا پرېکنده حکم ستا او ستا د راتلونکو نسلونو لپاره تل دوام
لري( .ستا نسلونه پکار دي له هرې ککړتيا څخه پاک او پاکيزه پاتې

شي).

يوه دلچسپه قيصه
د تورات له قوله د قيصې خالصه:
د بخت النصر د حکومت په زمانه کښې يو شمېر کسان چې خدا
پرست وو په زحمت او تکليف کښې به يې ژوند کوۀ ،له هغوي څخه
ځينې هم د حکومت په جېل کښې وو ،له دغو قېدي کسانو څخه يو

د خداے نبي حضرت دانيال(ع) ؤ ،جناب دانيال (ع) له ډوډۍ
ورکوونکي څخه وغوښتل چې د شاهانه ډوډۍ او شرابو په ځاے
دې د بخت النصر له دربار نه هغۀ ته دالونه ورکړې شي .هغۀ هم په
ويرې او وحشت سره خبره ومنله(،ځکه چې ويره په دې وجه وه چې
حکومتي دربار به دواړه ووژني ځکه چې د حکم په خالف عمل
کوي ).که څه هم د خداے نبي دانيال (ع) قېدي ؤ خو کوشش کوي
چې ناپاک او نجس څيزونه ونۀ خوري.
But Danial purposed in his heart that he would not defile
himself with the portion of the king’s meat not with the
wine which he drank
And the prince of the eunuchs said unto Danial ye make
me endanager my head to the king.. Thus Melzar took

away the portion of their meat and the wine that they
should drink …1
ترجمه :دا د هغې قيصې خالصه وه چې ستاسو په خدمت کښې مو

وړاندې کړه.

خو د باچا د شرابو له څښلو او له درباري حرامې غوښې له خوړلو
څخه د ډډې کولو په عوض کښې خداے پاک هم حضرت دانيال (ع)
او په جېل کښې د هغۀ په دوستانو يو شمېر مهربانۍ وکړې او دا
څو ايتونه د پاس بيان شوي مضمون خالصه ده:
As for these four children God gave them:
A) Know ledge
B) And skill in all learnings and wisdom.
C) And Danial had under standingin all visions and
dreams.…2
د ترجمې خالصه :د دې لپاره چې دغه قېدي (دانيال (ع) ) او د هغۀ
ملګرو په جېل کښې له ناپاک خوراک څښاک څخه ډډه وکړه نو

- 1تورات ،کتاب دانيال 1 ،باب له  8نه تر  16پورې ايتونه.
 - 2تورات ،کتاب دانيال 1 ،باب له  8تر اخېر پورې ايتونه.

خداے پاک د علم او حکمت دروازه د هغوي لپاره خالصه کړه او د
حضرت دانيال (ع) لپاره يوه زياته ځانګړتيا دا وه چې د خوب د
تعبير له علم څخه يې برخور کړ او داسې نور......

له شرابو څخه د ډډې کولو وصيت:
…But they said, We will drink no wine; for Jonadab the
son of Rechab our father commanded us, saying , Ye shall
drink no wine, neither ye, nor your sons for ever.…1
ترجمه او وضاحت :د رکابيانو په خاندان کښې په يو ازمېښت کښې
هغوي کامياب شول او د شرابو له څښلو وغېره نه له ډډې کولو څخه
سرلوړي راووتل) اوس هم اصل قيصه:
کله چې نشه کوونکي شراب (د ټاکل شوي ازمېښت او امتحان له
مخې) هغوي ته وړاندې کړې شول نو په ځواب کښې يې وويل:

 -1تورات ،کتاب ارمياي نبي (ع) 00 ،باب له  3نه تر  8ايتونه.

مونږ د رکابيانوخاندان شراب نۀ څښو .ځکه چې زمونږ پال يوناداب
وصيت کړے دے چې پکار دي مونږ او زمونږ اوالد او نسلونه تر

قيامته پورې د شرابو له څښلو څخه ډډه وکړو .....

نو نتيجه دا شوه چې د شرابو او نشه کوونکو څيزونو له استعمال
څخه منعې د تل لپاره موجوده ده او له څه خاص او عارضي وخت
سره تعلق نۀ لري.
The word of Jonadab the son of Rechab that he
commanded his son’s not to drink wine are performed for
unto this day, they drink none …1
ترجمه( :البته د تېرو ايتونو لپاره يو شمېر تکميلي ايتونه دي) ځکه
چې فرمائي:
مون ږ د يوناداب اوالد (د رکابيانو له خاندان څخه ) تر ننه پورې د
خپل پالر حکمونه منلي دي او له دې وروسته به هم ورته دوام
ورکوو او يو څاڅکے شراب به هم شونډو ته نزدې نۀ کړو........
د روم عيسائيانو ته د پولس په خط کښې داسې راغلي دي:

 -1تورات ،کتاب ارميائي نبي (ع) 00 ،باب له  1تر  14پورې ايتونه.

Let us walk honestly, as in the day; not in rioting and
drunkenness, not in chambering and wantonness not in
strife and envying …1
ترجمه( :روميانو ته د پولس له نصيحتونو څخه):

الف :راشئ په نُور کښې تګ وکړئ (د تيرو شپو له بدعمليو څخه

ډډه وکړئ)
ب :له نشو ،شرابخورۍ ،جنګ او جګړو نه ډډه وکړئ.
ج :له عياشۍ او زنا څخه پرهېز وکړئ.
د :د حسد او جګړو له روحي بيماريو څخه ډډه وکړئ.
په حقيقت کښې دغه نسل له يهودو نه پس دے چې د عيسی (ع)
پېروکارو ته ضروري نصيحتونه کوي منجمله د شرابو او نشو له
استعمال څخه ډډه کول دي.
دا عبارتونه او داسې نورې جملې د حضرت موسی او حضرت
عيسی عليهم السالم دواړو په مکتبونو کښې د شراب د حراموالي
بيانوونکې دي.او څوک د جاهليت د دور په بهانه د هغو په

حاللوالي باندې نۀ شي قائل کېدې.

 -1انجيل ،کتاب روميان 10 ،باب  10او  14ايتونه.

او په اخېر کښې وائي :ځانونه د حضرت مسيح (ع) پېروکار کړئ او
د هغۀ په احکامو باندې عمل وکړئ.

استثنا
د تورات او انجيل په تېرو بيانونو کښې مو وليدل چې د شرابو او
نشه ايزو موادو استعمال سخت منعې او يوه غندلې شوې چاره
ده.خو دغه حراموالے يوه استثنا هم لري.
Drink no longer water but use a little wine for
stomach’s sake and thine often infirmities …1
ترجمه :تر هغه ځايه چې امکان لري اوبۀ وڅښئ ،مګر د هغې معدې
لپاره چې اکثر بيماره وي يوه اندازه ډېر کم شراب استعمالولې
شئ(.يعنې د درملنې او عالج لپاره)

جمع بندي

 -1انجيل ،کتاب تيموتائوس اول 0 ،باب  20ايت

 -1د يوې معاشرې د مشرۍ او خالفـت لـه شـرائطو څخـه د شـرابو او
نشه ايـزو او حرامـو مائعـاتو لـه اسـتعمال څخـه ډډه ده او هغـه څـوک
چې د دغې لوې ګناه مرتکب شي د رهبرۍ او مشرۍ حق نۀ لري.

 -2د رهبــرۍ او مشــرتوب يــو شــرط روم او ســالم عقــل دے او څــوک
چې شراب او نشه ايز څيزونه استعمالو هغه احمـق او پاګـل وي او د
رهبرۍ او مشرۍ اهم شرط ضائع کوي.
 -0د حرامې او نجسې غوښې حراموالے د شرابو د حراموالي په شان
دے ،او اکثر دواړه څيزونه د يو بل ترڅنګـه راغلـي دي او لـه دواړو
نه منعې شوې ده.
 -4لــه حرامــو څښــلو څخــه د پــالر پــاکوالے پــه مشــرۍ کښــې يــو اهــم
کردار ادا کوي.
 -0قضــاوت د رهبــرۍ د اصــولو لــه مراحلــو څخــه صــحيح يادونــه ده،
اوس يو کس چې د شرابو په نشه اخته وي نو لـه دغـه نعمـت څخـه بـه
بې برخې وي.
 -3خـدائي او ولســي چـارو تــه پاملرنــه د يـو رهبــر او مشـر لــه ترټولــو
مهمــو فريضــو او ذمــه واريــو څخــه ده،پــه داســې حــال کښــې چــې يــو
شرابي کس دغې فريضې او ذمه وارۍ ته د عمل جامه نه شي اچولې.
-6د مــور پــاک او پــاکيزه رَّحِــم د خالفــت او رهبــرۍ لــوړ مقــام تــه د
رسېدو لپاره د هغـۀ لـه وړومبنيـو لوازمـاتو او ضـرورياتو څخـه ګڼـل
کيږي .په داسې حال کښې چې هغه کس چې شراب څښي نو د هغۀ او
د هغۀ د راتلونکي نسل په وجود کښې منفي اثرات پېدا کيږي.

وروستۍ نتيجه

له هر پېغمبر نه پس خليفه توب او مشرتوب د خداے پاک په اختيار

کښې دے او يوازې هغه پوهيږي چې کوم کسان د رهبرۍ او خالفـت
صالحيت لري او کوم کسان يې شرائط نه لري.

څلورم باب

له بت پرستۍ نه ډډه کول
مخکښې له دې نه چې د بت پرستۍ غندنه وکړو غواړو چې د غېر
محسوسې بت پرستۍ او د هغې د نتائجو په باره کښې څوکرښې
وليکو:
Satan then gave a horrible roar… Then said God: “Depart,
”!cursed one, from my presence
Then Satan departed …1
ترجمه( :د آدم (ع) او حواء په نسبت) شېطان...
بيا خداے شېطان تـه وفرمايـل :اے ملعونـه! زمـا لـه درګـاه نـه اوځـه
چې تۀ رټلے شوے يې.
نو شېطان د خداے له درګاه څخه اوځي...

 -1انجيل برنابا 41 ،باب  00مخ (په انګرېزۍ ژبه)

Mortify, therefore your members which are upon the
earth; fornication uncleanness, inordinate affection evil,
concupiscence, and covetousness which is idolatry …1
لنډه ترجمه  :هر چا چې د اماره نفس له خواهشاتو څخه اطاعت وکړ،
هغه بت پرست دے.
تفصــيلي ترجمــه :شــېطاني کــارونو او دنيــا پرســتۍ وغېــره تــه طمعــه
کول يې بـت پرسـتي ګڼلـې ده او فرمـائي :ستاسـو د بـدن غـړي (يـا پـه

معاشره کښې ستاسو دوسـتان) د زنـا ،ناپـاکۍ او شـرارت وغېـره لـه
عمل څخه د شرمندګۍ احساس کوي.
له شېطان سره په متعلق ايت کښـې د خـداے پـاک لـه درګـاه څخـه د
هغـۀ د شـړلو اصـلي علــت هـم هغـه نفسـاني خــواهش يـا د امـاره نفــس
اطاعــت دے .پــه ال ښــۀ عبــارت ســره دا چــې د خــداے پــاک حکــم يــې
پرېښود او د خپلو خواهشاتو اطاعت يې وکړ او دغه يوه بت پرستي
ګڼلې کيږي .خو که په خپل خـواهش بانـدې يـې عمـل پرېښـودے وې
او د خداے پاک حکم يې منلے وې نو اوس به د فرښتو په قطار کښې

 -1انجيل ،کتاب کولسي  0باب  0ايت.

د خداے پاک په عبادت باندې بوخت ؤ ،خو د دې په اپوټه يې عمل
وکړ نو لعنتي او ورټلے شو.

نو بس په دې بنياد د خداے پاک د فرمان په خالف عمل کول هم بـت

پرستي ګڼلې کيږي.

د محسوس بت پرستش
د دواړه قســمه بتــانو (يعنــې محســوس بــت او غېــر محســوس بــت)
پرستش يوه نتيجه لري او هغه له خداے پاک سـره شـرک دے .البتـه
محسوس کېدونکې بت پرستي يې ډېره بده او احمقانه ده.
اوس ځينو هغو ايتونو ته اشاره کوو او لږه شننه يې کوو:
And they forsook the Lord God of their fathers, which
brought them out of the land of Egypt, and followed other
gods, of the gods of the people that were round about
them, and bowed them selves unto them, and proveked the
Lord to anger
And they forsook the Lord, and served Baal and Ashtaroth
…1

 -1تورات ،کتاب داوران 2 ،باب  14 -10-12ايتونه او تورات ،کتاب ارميا 2
باب  3ايت

لنډه ترجمه:
بني اسرائيلو خلقو يا امت د خداے فضلونه هېر کړل چې هغوي ته

يې د فرعونيانو له ظلم نه نجات ورکړ .او د محسوسېدونکو بتانو
په عبادت او اطاعت يې الس پورې کړ او له دغو بتانو څخه مشهور
بتان بَّعْل بت او عشتاروت بت ؤ .د دغه جاهالنه عمل په وجه هغوي
د ځان لپاره د خداے پاک غضب رابرسېره کړ.
And when he had restored... his mother said:
I had dedicted the Silver unto the Lord... to make a graven
image and a molten image...
And they were in the house of Micab.
And the man Micah1
Had a house of gods, and made an ephod and
teraphim…2
ترجمه او وضاحت :مونږ د پـاس بيـان شـوي داسـتان پـه تـر کښـې د
هغو عباراتو اصلي مفهوم هم بيانوو:

-1مېکا د بوډۍ ښځې د زوے نوم دے.

 -2تورات  ،کتاب داوران 16 ،باب له  0تر  8پورې ايتونه

يوه بوډۍ ښځه چې خپل سپين زر يې ورک کړي وو ،د خپل زوے په
ذريعې سره يې پېدا کړل او هغې ښځې له هغـو سـپينو زرو څخـه دوه

سوه ټوټې د خداے په نامه نذر کړې او زوے ته يې وويل:

چې بت جوړوونکي ته ورشي او يو د سپينو زرو بت جوړ کړي او نوم
ورته ((يعفود)) کيږدي .نو بـس زوے هـم د مـور حکـم ومنـۀ او د خپـل
کور په بتانو کښې يې يعفود نومې بت هم ورزيات کړ........
Forthey also built them high places, and images and
groves on every high hill and every green tree.
And there were also sodomites in the land…1
ترجمه :هغو خلقو په هرې اوچتې غونډۍ باندې بت خانه جوړه کړې
وه او پکې به يې بتان اېښودل او همدارنګ د هرې شنې ونې الندې
به يوه بت خانه او بت ؤ .....د هغه وطن خلقو هم لواطت (بچه بازۍ)
ته مخه کړې وه....
Then shall it be… he maketh a god and worshippeth it; he
maket it a graven image, and falleth down there to …2

 - 1تورات ،کتاب اول بادشاهان 14 ،باب  20او  24ايتونه.
 -2تورات  ،کتاب اشعياء  44باب  10ايت او  43باب  3ايت

ترجمه :مثال د دا ډول کسان بيانوي چې :يوه ونه پرې کوي او ورته

اور لګوي ،له تو دوخۍ نه يې استفاده کوي او بله برخه يې په بت
باندې بدلوي او په بتخانه کښې يې اېږدي او ورته سجدې کوي .په
بله معنا عبادت يې کوي.
… ;They that make a graven image are all of them vanity
they see not nor know; that they maybe ashmed.
Who hath formed a god, or molten a graven image that
isprofitable for nothing.
They shall be ashamed…1
ترجمه او وضاحت :په دغو رغوونکو ايتونو کښې يې په بت او بت
پرستانو باندې سخته نيوکه کړې او هغوي يې الف :احق .ب:
شرمنده .ج :پښېمانه .د :فضول .هـ :د ړندو سترګو اطاعت کوونکي
يا د کاڼو او لرګو(چې په هيڅ نه پوهيږي) اطاعت کوونکي ګڼلي دي.
Thus saith the Lord, what iniquity have your fathers found
in me, that they are gone far from me and have walked
after vanity and are become vain

 -1تورات ،کتاب اشعيا  44باب له  3نه تر  14ايتونه

The priest said not, where is the Lord…? and the prophets
prophesied by Baal , and ..…1

ترجمه :په دغو عبارتونو کښې خداے پاک په اسرائيلو باندې نيوکه
کړې ده او فرمائي :ولې ستاسو پالران او تاسو له خداے نه لرې
شوئ او ولې په يو احقانه کار پسې الړ ئ؟
حتی په ورپسې جملو کښې په مذهبي مشرانو باندې هم نيوکه شوې
ده ،تر دومره حده چې هغوي يې د مشهور بت ((بَّعْل پېروکار ګڼلي

دي.

په النديني ايت کښې د بت پرستو په حقله ال زيات وضاحت ورکوي:
But they are altogether brutish and foolish: the stock is a
doctrine of vanities.
Thus shall ye say unto them, the gods that have not made
the heaven and the earth, even they shall perish from the
earth and from under these heavens…2

 -1تورات ،کتاب ارميا  2باب  0او  8مخونه او تورات ،کتاب ميکا 0 ،باب 0

او  3ايتونه

 -2تورات ،کتاب ارميا 13 ،باب  8 ،او  11ايتونه.

د دواړو ايتونو ازاده ترجمه :د دروغو خدايان چې نۀ اسمانونه او نۀ
زمکه خلق کولې شي بلکې خپله فناکېدونکي دي ،نو بس کومو

کسانو چې د دغو خپله جوړ کړو خدايانو عبادت وکړ نو ټول نادانان
او احمقان دي.
په ورپسې ايتونو کښې يې د خلقو ديني کمزوري بيان کړې او بيا
يې د اسماني مصيبتونو او د دغو مصيبتونو په وړاندې د دروغو د
خدايانو بې وسه پاتې کېدل بيان کړي دي.نوپام ورته وکړئ:
Therefor thus saith the Lord, Behold, I will bring evil upon
them which they shall not be able to escape
;… And cry unto the gods unto whom they offer in cense
but they shall not save them of all the time of their trouble
For according the numbers of thy cities were thy gods…1
وضاحتي ترجمه :کله چې د يو پېغبر امت د خداے د فرمان اطاعت
ونکړٍ ،له واحد او قدير خداے څخه يې مخ وګرځوۀ اود دروغو
خدايانو ته يې مخه کړهٍ ،نو خداے پرې عذاب نازل کړ.
هغه جاهل امت د دې لپاره چې د خداے له عذاب څخه په امان کښې

پاتې شي د خپلو بت خانو په لور يې مخه کړه .له جوړ کړې شوو

 - 1تورات کتاب ارميا 11 ،باب  12 ،11او  10ايتونه.

خدايانو نه يې د مرستې غوښتنه وکړه .خو د هغوي عمل بېهوده ؤ.
هغوي په هر ښار کښې يو مخصوص خداے لرۀ او هغوي به د ستر

خداے (بَّعْل) لپاره قرباني کوله.

په يو بل عبارت کښې د همدې په شان لولو:
And they built the high places of Baal, which are in the
vally of the son of Hinnom to cause theire sons and their
daughters to pass through the fire into Molach; which I
commanded them not …1
ترجمه او وضاحت :په دغو عبارتونو کښې وائي:
له دې نه وروسته د هېنوم فرزند په وادۍ کښې د اوچتو غونډيو د
پاسه د بَّعْل بت لپاره د عبادت ځاے جوړ کړ ،خپل اوالد (لوڼو او
زامنو) ته يې حکم وکړ چې ځانونه د دغه بت لپاره په اور کښې
واچوي .او دا د اسماني احکامو په خالف چاره وه .چې خلق په دې
بد کار سره د دې سبب شول چې هغه څو تنه چې پاک دي هم په ګناه
باندې ککړ شي.

-1تورات  ،کتاب ارميا  02باب  00ايت.

مهم ټکے :په دې ايت کښې به قدرمن لوستونکے دې ته متوجه شوے
وي چې يو ډول سوري چهارشنبه کښې به يې د لرګي او کاڼي د يوې
ټوټې لپاره خپل خوږ او بېګناه اوالد په اور کښې اچول.
له پاس ايت نه ال په واضحه توګه داسې راغلي دي:
And they have built the high places of Tophet, which is in
the vally of the son of Hinnom, to burn their sons and their
daughteres in the fire…1
ترجمه :د هېنوم د زوے به په هم هغې وادۍ کښې د ((ټوفېټ)) نومې
قربانۍ ځاے کښې خپلې لوڼې او زامن دې ته مجبورول چې د بتانو

لپاره ځانونه په اور کښې وسوزوي ،او هغوي به د اسماني احکامو
برخالف د زياتو ګناهونو مرتکب کېدل.
د سوري نومې چارشنبه په يو بل شکل سره:
And I will give the men that have transgressed my
covenant, which have not performed the words of the
covenant. Which they had before me, when they cut the
calt in twain and passed between the parts thereof…2

 -1تورات ،کتاب ارميا  6باب  01ايت.

 -2تورات ،کتاب ارميا  04باب  18مخ

ترجمه :په دې ايت کښې بت پرستي په يو بل صورت کښې منعکس
کوي او هغه دا ده:

خداے پاک فرمائي :هغوي د لوظنامې او عهد په خالف عمل وکړ.
په لوظنامه کښې يې احکام هېر کړل .او سخے ( سخوندر) ټوټې ټوټې
کوي او په هغو باندې دانګې رادانګي .دا په حقيقت کښې د سخي
يوقسم پرستش دے.
بت پرستي په انجيل کښې:
د پولس د بت خانو د ليدو سزا ورکوي.

Now while Paul1
Waited for them at Athens. His spirit was stirred in him,
when he saw the city wholly given to idolatry…2
ترجمه:

 - 1پولس له حضرت عيسی (ع) نه د وروسته زمانې يو تبليغي فعال کس ؤ .خو د
هغۀ ځينې افراطي توبونه د دې سبب شول چې د هغۀ معلم (برنابا) له هغۀ نه

جدا شي

- 2انجيل ،کتاب اعمال رسوالن 16 ،فصل  13ايت.

کله چې پولس په اېتنز کښې د خپلو دوستانو (سېالس او
تيموتائوس) په انتظار کښې ؤ په هغو ټولو بتانو باندې چې ښار

ترې ډک ؤ ډېر خفه شو.

Wherefore, if meats make my brother to offend, I will eat
no flesh while the world standeth, lest I make my brother
to offend.1
ترجمه او وضاحت:
د پولس داستان چې کله معبد ته داخل شو او هلته يې خلق د غوښې
په خوړو وليدل .په داسې حال کښې چې دغه استعمالېدونکې
غوښه د پولس له نظره حرامه وه ،ځکه چې د بت لپاره ذبح شوې وه
نو ځکه په اشارې سره وائي :که زۀ په دې پوه شم چې غوښه نجسه ده
نو يوه ذره به ترې و نۀ خورم .نو ولې دې همداسې د خپل ايماني
ورور لپاره خوښ نه کړم ،ځکه چې دا يوه ګناه ده او زۀ هيککله د
خپل يو دوست لپاره ګناه نه خوښوم( .ځکه چې په دغه وخت کښې د
مسيح روح خفه کيږي).
Professing themselves to be wise they became fools. And
the glory of the uncorruptible, God into an image made

- 1انجيل ،کتاب قرنتس 8 ، 1باب  10ايت.

like to corruptible man, and to birds and four footed beast
and creeping things..
Who changed the truth of God into a lie and worshipped
and served the creature more than the creator, who is
blessed forever1
ترجمه( :په دغه خط کښې چې پولس د روم خلقوته ليکي په ډاګه يې
د بت پرستانو اعمال غندلي دي) او وائي :هغوي دا دعوی کوي چې

عاقالن او پوهه دي په داسې حال کښې چې ټول احمقان او بې وقوفه
دي.
هغوي همېشنے ابدي او ازلي خداے پرېښودے دے او د داسې
څېزونو چې د مارغانو ،چارپايانو او حشراتو په شان دي او په خپلو
السو يې جوړ کړي دي پرستش کوي .په حقيقت کښې يې خالق
پرېښودے دے او مخلوقاتو ته مائل شوي دي ،په داسې حال کښې
چې خالق ابدي او ازلي دے،او نور څيزونه غېر دائمي او
فناکېدونکي دي.

 - 1انجيل ،کتاب روميان 1،باب له  22نه تر  20پورې مخونه

Jesus answered: ‘I know well that in Israel – to – day.
There are not statues of wood; but there are statues of
flesh’
Then answered all the scribes in wrath: ‘And so we are
idolaters?’
Jesus answered: ‘Verily I say unto you, the precept saith
not. “Thou shalt worship” but” thou shalt love the Lord
thy God with all the soul, and with all thy heart, and with
all thy mind.” Is this true? Said Jesus.
It is true, answered everyone.
Then said Jesus:
“verily all that which a man lovelh, for which he leaveth
everything else but that, is his god. And so:
A) The fornicator has for his image the harlot,
B) The glutton and drunkard hath for image his own flesh.
C) And the covetous hath for his image silver and
Gold and…1
:وضاحتي ترجمه

 چې،دا له خپلو اصحابو سره د حضرت عيسی (ع) خبرې اترې دي
هغه حضرت هغوي ته خبردارے ورکوي چې بت او بت پرستي څو
زۀ پوهېږم چې نن سبا د بني... : او ورته وائي.قسمه ده نه يو قسم
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اسرائيلو ترمېنځ د لرګي او کاڼي په صورت کښې بتان نشته بلکې
يو بل قسم يې موجود دے .لکه انسان پرستي .اصحابو يې چې په

دې خبره خفه شول په غصې سره يې وويل :ستا مراد دا دے چې
مونږ ټول بت پرست يو؟
هغه حضرت ورته ځواب ورکړ :تاسو چې څنګه خيال کوئ داسې نه
ده .ځکه چې:
 -1هغه کس چې د خداے عبادت کوي او له هغۀ سره مينه کوي
پکار دي په خپل ټول وجود سره له هغۀ سره مينه ولري.
 -2د زړه له اخالصه له هغۀ سره مينه وساتي.
 -0په خپل ټول عقل سره له هغۀ سره مينه وکړي.
ايا دا خبره صحيح ده؟ ايا دا خبره حقه ده؟
حضرت عيسی (ع) زياته کړه :هر هغه څيز چې څوک ورسره مينه کوي
او بې له هغۀ نه بل څه سره مينه نه کوي ،نو هغه څيز د هغۀ لپاره

خداے ګڼلے کيږي ،مثالً:
الف :د زنا کار خداے له هغۀ سره زنا کوونکے کس دے.
ب :د شرابخور او نشه اي کس خداے هغه نشه کوونکے څيز دے.
ج :هغه کس چې حرص او اللچ کوي نو خداے يې هم هغه سرۀ او
سپين زر دي.

له بت څخه دفاع
اوس له عهدېنو څخه ځينو مضامينو ته پام کوو:

… So Ahad sent unto all the children of Israel, and
gathered the prophets’ togother unto Mount Carmel.
And Elijah came… and said:
How long halt ye between two opinions? If the Lord be
God, follow him, but if Baal, then follow him. And the
people answered him not a word then said Elijah … let
them therefore give us two bullocks; and let them choose
one bullock for themselves , and cut it in pieces, and lay it
on wood and put no fire under / and I will dress the other .
And call ye on the name of your gods, and I will call on
the name of the Lord: and the God that answereth by fire,
let him be God. And all the people answered and said, It is
well spoken.
And Elijah said unto the prophets, of Baal, choose you one
bullock for yourselves, and dress it first for you are many ;
and call on the name of your gods, but put no fire under…
And call on the name of Baal ... Saying O Baal hear us,
But there was no voice …
Elijah moched them and said, cry aloud: for he is a god
either he is talking, or he is pursuing, or he is in a journey,
or peradventure he sleepeth and must be awaked.
And they cried and ... when midday time was past… that
there was neither voice nor any to answere... And Elijah
said unto all the people. Come near… and he put the wood

in order ... and said fill four barrels ... the water ran round
…the altar
… That Elijah the prophet came near and said, Lord God
… of Abraham. Isaac, and of Israel… Hear me O Lord
then the fire of the Lord fell … and when all the people
saw it, they fell on their faces: and they said, the Lord he
is the God, he is the God…1
د ترجمې خالصه او وضاحت:
دا داستان د مباهلې د واقعې په شان دے چې د ايليا پېغمبر (ع) په
وخت کښې رامنځته شوے دے ،خلقو د ((بَّعْل بت)) په مشرۍ په بت

پرستۍ باندې الس پورې کړ.او د موحدو او خداے لټوونکو کسانو
نصيحتونه بې فائده وو او کله کله به د جنګ سبب وګرځېدل .ان
تردې چې باالخره خبره مباهلې ته ورسېده.
حضرت ايليا (ع) وفرمايل:ټول بني اسرائيل دې په کارمل نومې غرۀ
کښې راغونډ شي او دوه سخي دې راوستې شي يو به هغوي او بل
به هغه خپله غوره کړي او دواړه طرفه به خپله قرباني له حاللولو نه
پس ټوټې ټوټې کړي او په يو لرګي به يې واچوي خو اور دې ورته نه

 - 1تورات ،کتاب اول بادشاهان 18،باب له  21تر  03پورې ايتونه.

پورې کوي بلکې له خپل خپل خداے نه دې وغواړي چې اور ورته
راولېږي او قرباني دې اوسوزوي.

له دې فېصلې نه پس بت پرستان ټول د ((بعل)) بت نه چاپېره راغونډ
شول او له هغۀ نه يې وغوښتل چې د هغوي د قرباني لپاره اور

راولېږي ،خو د اور هيڅ نښه څرګنده نۀ شوه ،هر څومره چې يې چغې
ووهلې بلکې يو بل يې په تورو او نيزو سره ووهل او وينې يې جاري
کړې خو بيا هم د بعل بت له طرف نه څه رانغلل.
حضرت اېليا (ع) وفرمايل :پکار دي ښۀ په تېزه چغې ووهئ  ،کېدې
شي خداے مو يا له چا سره خبرې کوي او يا چرته سفر ته الړ وي او
کېدې شي اودۀ وي او خبره نه اوري وغېره ........يعنې په هغوي
پورې يې ټوقې مسخرې شروع کړې خو هغو جاهالنو په رښتيا په
اوچت اواز چغې شروع کړې ......خو هيڅ څه معجزه څرګنده نه شوه
او اور رانغے .خو حضرت اېليا...

وړومبې :حکم ورکړ چې د عبادت د ځاے دې بيا رغونه وشي.
دويم :د قربانۍ لپاره دې نغرے برابر کړے شي.
دريم :وې فرمايل چې د قربانۍ په خشاک باندې دې اوبۀ واچولې
شي .اوبۀ دومره زياتې شوې چې د نغري خواو شا ترې ډکه شوه.
څلورم :له خداے پاک سره په خبرو اترو او رازونياز مشغول شو او
عرض يې وکړ :اے خدايه د دغو خلقو زړونه بيا د ځان په لور جذب
کړې  ...د خپل رحمت اور راولېږې چې د پېغمبر او د هغۀ د
خدمتګارو قرباني وسوزوي .نو بس مخې سره له اسمانه اور نازل

شو او په خپل هدف باندې ولګېد .دغه وخت ټول پړ مخې په زمکه
وغورزېدل او خداے پاک ته يې سجده وکړه او اعتراف يې وکړ او

چغې يې ووهلې چې بې شکه خداے هم هغه اهلل پاک دے ،خداے

پاک هم هغه اهلل پاک دے.

د جدعون قيصه
جدعون د يواش زوے او د خپلې زمانې له موحدانو او يو خداے
منونکو او خداپرستانو څخه ؤ چې د خپل پالر په حکم يې له بت
پرستۍ سره مبارزه خپل لوړ حد ته ورسوله ،الندې قيصه د هغۀ يوه
شاهکاره قيصه ده چې په تورات کښې يو باب ورته مختص شوے
دے چې د متن خالصه يې داسې ده:
…Then Gideon took ten men of his servents
When the men of the city arose early in the morning,
…behold, the alter of Baal was cast down
And they said to one another… they said Gideon the son
of Joash hath done this thing.

Then the men of the city said unto Joash, Bring out thy
son, that he may die; …1
ترجمه او وضاحت:

جدعون خپل لس تنه ملګري واخېستل او د شپې د بَّعْل بتخانې ته
ننوتل او هغه يې ويجاړه کړه .د هغه ښار خلق چې سحر له هغه ځاے
سره تېرېدل نو يو بل ته به يې ويل چې چا دا زمونږ د عبادت ځاے
وران کړے دے؟ لنډه دا چې ورو ورو معلومه شوه چې جدعون دغه
ځاے وران کړے دے نو پالر ته يې په ګيله الړل او له يواش نه يې
وغوښتل چې جدعون ورته وسپاري چې وې وژني ،ځکه چې زمونږ
خدايان او د عبادت ځاے يې وران کړے د ے او اشيره بت يې مات

کړے دے.
يواش هغه قهرجن خلق د ښۀ جدال په طريقې سره ارامه کړل او ورته
يې وويل :ايا بٍَّعْل ستاسو مرستې ته ضرورت لري؟ ايا دا خبره د بعل

سپکاوے نۀ دے؟ پکار دي تاسو ووژلې شئ چې د بعل توهين مو
وکړ .پکار دي پرېږدئ چې ستاسو خداے (بعل) خپله انتقام واخلي.

 - 1تورات  ،کتاب داوران3 ،باب تر  26پورې ايتونه.

پرېږدئ چې هغه خپله د خپل ځان دفاع وکړي ځکه چې دغه د قربانۍ
ځاے له هغۀ سره تعلق لري....

د غټ بت (بَّعْل  )Baalقيصه
For there was a king who axcceedingly lovel his father,
whose name was Baal.
Where upon, when the father was dead. his son for his
own consolation. Causeed to be made an image like his
father…1
ترجمه او وضاحت:
په تېره زمانه کښې يو باچا ؤ چې له پالر سره يې ډېره مينه کوله .د
هغۀ د پالر نوم ((بَّعْل) ؤ .چې کله يې پالر مړ شو نو زوے يې د بعل
په نامه يوه مجسمه جوړه کړه او خلقو ته وويل چې د هغۀ په وړاندې
تعظيم وکړي او پکار دي راتلونکي نسلونه يې هم تعظيم او احترام
وکړي .نو بس راتلونکو خلقو هم د تېرو کسانو په پټو سترګو تقليد
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سره د بعل پ ه نامه بت يا بت خانه جوړه کړه او د هغۀ په عبادت يې
الس پورې کړ.

له بت پرستۍ سره مبارزه
Now therefore put away, said he, the strange gods which
are among you and incline your heart unto the Lord God
of Israel…1
ترجمه :حضرت يوشع (ع) د بني اسرائيلو امت ته يو اهم نصيحت
کوي :تاسو دوه بتان لرئ .يو ظاهري بت او بل باطني بت.
پکار دي ضروري څېړنه وشي چې له دواړو عجيبو او افسانوي
بتانو سره مباره وکړئ ،او هغوي له ځانه لرې وغورزوئ ،که په زړۀ
کښې څه څيز لرئ نو هغه هم له زړۀ نه لرې کړئ او زړۀ د اسرائيل
خداے ته نزدې کړئ .په حقيقت کښې له محسوسېدونکي بت او او
نۀ محسوسېدونکي بت ( اماره نفس) سره مبارزه ده.
Therefore disputed he in the synagogue with the Jews and
with the devout persons and in the market daily with them
that met with him…2

 - 1تورات ،کتاب يوشع 24 ،باب له  20نه وروسته ايتونه..
 - 2انجيل ،کتاب اعمال رسوالن 16 ،باب  18ايت.

ترجمه( :کله چې پولس اېتهنز ښار ته داخل شو نو وې کتل چې ښار
له بتانو نه ډک دے نوبس) په يوه ارامه مبارزه يې الس پورې کړ .او

په الرو کوڅو کښې يې له يهوديانو او د دغه قوم له مذهبي کسانو
سره بح

مباحثه او خبرې اترې شروع کړې او هغوي به يې له بت

پرستۍ څخه منعې کول.
Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry I speak
as to wise men, Juge ye what I say … what say I then? ...1
But I say, that the things which the gentiles sacrifice they
sacrifice to devils, and not to God: and I would not ye
shall have fellowship with devils…2
ترجمه :دا بت پرستانو ته د پولس خطاب دے چې:
اے زما خوږو او قدرمنو!له بت پرستۍ نه ډډه وکړئ ،تاسو هوښيار
او بېدار خلق يئ ،په خپله فېصله وکړئ او زما په خبرو باندې غور
وکړئ .هغه څه چې وايم خپله ستاسو په ګټه دي...

 - 1انجيل ،کتاب اول قرنتيس  13باب  14او  10ايتونه.

 - 2انجيل ،اول قرنتيس کتاب 13 ،باب ،له نولسم نه وروسته مخونه.

هغه څه چې يې قرباني کوئ د بتانو لپاره دي نه د خداے پاک لپاره،
په داس ې صورت کښې تاسو د بتانو پېروي کوئ او د هغوي په صف
کښې به شمېرلې کيږئ او دا کار خطرناک دے..

له بت او بت پرستۍ سره د مقابلې په حقله زيات ايتونه راغلي دي
چې يوه نمونه مو ستاسو قدرمنو دوستانو په خدمت کښې وړاندې
کړه.

په مختلفو دينونو کښې سجده
لکه چې مو په تېرو مطالبو کښې عرض وکړو چې انبياو او د هغوي
اوصياؤ او خلفاؤ تل د بت پرستۍ په خالف مبارزه کړې ده او خپله
يې هم يوازې د خداے پاک پرستش او عبادت کړے دے او نور

خلق يې هم ورته رابللي دي .همدارنګ لکه څنګه چې معلومه ده د
خداے پاک په عبادت او پرستش کښې تر ټولو مهم مقام سجده ده
او سجده لکه چې په تېرو مطالبو کښې هم راغلل او په دې بح
کښې به هم ورته اشاره وشي .انبياء کرامو عليهم السالم او د هغوي
پېروکارو او حتی خاتم االنبياء حضرت محـمد مصطفی (ص) او د
هغه حضرت اهلبېتو عليهم السالم او د هغوي پېروکارو به په خاوره
باندې سجده کوله .او د خداے د ګران رسول (ص) د برحق جانشين
حضرت امام علي (ع) د لقب ((ابوتراب)) له نورو وجو نه عالوه يوه
وجه دا هم وه چې په خاورو باندې به يې ډېرې سجدې کولې .نو ځکه
مونږ په دې مطلب کښې دې حقيقت ته اشاره کول غواړو چې نن چې

د خداے د ګران رسول (ص) د پاکو اهلبېتو امامانو عليهم السالم
پېروکار او شيعه چې د خاورې په مهر يا ټيکۍ باندې سجده کوي د

هم هغو پاکونوپه پېروۍ کښې دي.

خوځينې سني ماليان د دولسو امامانو منونکو شيعه مسلمانانو ته
چې د خاورې په ټيکۍ يا مهر باندې سجده لګوي بد ګوري او قسم
قسم تهمتونه ورباندې لګوي.
خوشيعه مسلمانان ورته په ځواب کښې وائي:
 -1تاسو سني مليان د څه د پاسه سجده کوئ؟
 -2په مصري پوړونو ،په ايراني قالينونو او په برطانوي کارپټونو
وغېر باندې سجده کوئ.
فرقونه:
الف :د خاورې ټيکۍ يا مُهر يو رنګ لري چې هغه د خاورې رنګ

دے ،ځکه چې د هغې اصل او نسبت يوازې خاوره ده.

ب :خو قالينونه ،پوړونه او کارپټونه مختلف رنګونه لري.
ج :يو کس کولې شي په سلګونو د خاورې ټيکۍ يا مهرونه جوړ
کړي خو په لسګونو کسان غونډيږي چې د يو بل په مرستې سره يو
قالين او کارپټ وغېره جوړ کړي .نو بس قالينونه او کارپټونه وغېره
د خداے پاک فرښتو نه دي جوړ کړي بلکې هم هغه انسانان چې د
خاورې ټيکۍ او مهرونه جوړوي هغوي قالينونه وغېره هم جوړوي.
د :د ټيکۍ او مهر اصليت هم هغه خاوره ده خو د کارپټ اصليت تېل
دي او د قالينونو اصليت پشم او رېښم دي.

مونږ دليل لرو چې ټولو پېغمبرانو عليهم السالم په خاصه توګه د
خداے ګران رسول خاتم االنبياء (ص) به په خاوره او خالصه زمکه
باندې سجده کوله خو هيڅ داسې دليل نه لرو چې يې چرته په قالين،

کارپټ يا څه کپړې باندې سجده کړې وي.
اعتراض  :2که سني وروڼه ووائي چې د خداے ګران رسول (ص) به
په خاوره سجده کوله نو تاسو هم پکار دي په خاوره باندې سجده
کوئ.
ځواب :تاسو ولې په خاوره باندې سجده نه کوئ .دا خو هغه متل شو
چې دايڼه له مور نه زياته مهربانه شوه .دويمه دا چې که هرکس
وغواړي يو بوجۍ خاوره مسجدالحرام يا مسجدالنبي (ص) ته دننه
کړي نو دواړه جوماتونه به د خاورو په غونډيو باندې بدل شي.نو
بس ترټولو غوره الره يې همدا ده چې له خاورې نه ټيکۍ جوړې کړې

شي او په هغې باندې تندے ولګولې شي چې دا کار هر عاقل کس

په هر لحاظ تائيدوي.
د مختلفو ايتونو له څېړنې نه پس به دې خبرې ته متوجه شو چې
سجده په خاوره باندې شرط دے نه په نورو څيزونو باندې.

And Moses made haste, and bowed his head to words
the earth and worshipped…1
ترجمه( :د الهي وحي له اورېدو نه پس) حضرت موسی (ع) مخې سره
په خاوره باندې سر ولګوۀ او د خداے عبادت يې وکړ.

Jesus fell with his face to the ground saying:
O great Lord God, how great is thy mercy
upon me and what shall I give thee, Lord…2
ترجمه :عيسی (ع) په زمکه باندې په مخ وغورزېد او خداے ته يې
سجده وکړه اووې ويل:

اے لويه خدايه! تۀ څومره لوئے يې ،زما په نسبت ستا د مهربانۍ په
خاطر.
البته زيات ايتونه لرو چې په خاوره باندې د تېرو انبياؤ عليهم
السالم سجده ثابتوي چې پوره يو جدا کتاب ورته پکار دے.بلکې
دا يو داسې حقيقت دے چې څوک ترې انکار هم نه کوي.

 - 1تورات  ،کتاب خروج  04باب  8ايت
 -2انجيل برنابا 10 ،باب  10مخ

صحيحين او په خاوره باندې سجده

اخبرنا جابر بن عبداهلل عن النبی(ص) اُعطيت خَّمْساً  ...وجُعِلَّتْ لِي
الأرضُ مَّسْجِداَّ وَّطَّهوراً1...

ترجمه :جابر بن عبداهلل (رض) له پېغمبراکرم (ص) نه نقلوي چې وې
فرمايل(( :پينځۀ څيزونه ما ته راعطا کړې شول او خداے پاک
راباندې مهرباني وکړه ......او زمکه يې زما لپاره د سجدې ځاے
وګرځوۀ))....
مترجم د دغه روايت ترجمه په لطيفه توګه نه ده کړې دې لپاره چې
چا ته معلومه نۀ شي چې د مومن د سجدې ځاے خاوره ده نه قالين،
کارپټ او نور څيزونه .نو ځکه يې داسې ترجمه کړې ده:

…the earth has been made for me a place for praying and
…a
ترجمه...... :خداے زمکه زما په خاطر د نمانځۀ د ادا کولو لپاره
وګرځوله))..

 -1صحيح بخاري  1ټوک  133مخ 001 ،حدي

چاپ مدينه.

همدارنګ په يو بل مشهور صحيح کښې راغلي دي چې صحيح
مسلم نوميږي او ليکوال يې شېخ مسلم نېشابوري دے او د شېخ

اسماعيل بخاري ملګرے دے:

 ...جُعِلَّتْ لي الأرضُ طَّيبه و طهوراَّ و مَّسْجداَّ و1...

ترجمه( :د مفهوم له نظره هم هغه مخکېنے حدي

مبارک دے خو

يوازې په ترجمه کښې چې مترجم په انګرېزۍ ژبه کړې ده له تېر
مترجم نه په ال بدتر شکل کښې ده .چې په داسې ده) :
…… And the earth... a mosque for me
ترجمه..... :او زمکه يې زما لپاره جومات وګرځوۀ....
په دې ترجمه کښې مترجم وائي چې زمکه د پېغمبراکرم (ص) لپاره

جومات دے( .خو دې ته يې فکر نۀ ؤ چې جومات ځان ته خاص
احکام لري مثالً د جنابت حالت کښې ورته داخلېدل حرام دي ،جماع
کول پکښې حرام دي ،د نمانځۀ ثواب پکښې د نورو ځايونو په
نسبت څو برابر وي او داسې نور ،خو ټولو ته معلومه ده چې د
خداے ګران رسول (ص) په همدغې زمکې باندې له دې نه عالوه چې

 - 1صحيح مسلم  2ټوک  332مخ  021حدي

(انګريزي ترجمه چاپ پاکستان)

کور ورباندې جوړ کړي ،ودونه يې پکښې وکړل او دغه شان غسل
او نور کارونه يې هم پکښې ترسره کړي دي .نو په نتېجه کښې که

زمکه د پېغمبراکرم (ص) لپاره جومات وي نو داسې کارونه خو
پکښې حرام دي او مونږ پوهېږو چې هغه حضرت له داسې کارونو
څخه پاک او مبرا ؤ.نو بس معلومه شوه چې لوے عېب خپله په
مترجم کښې دے .هغه کس چې په قالينونو او کارپټونو وغېره
باندې سجده کوي نۀ خوښوي چې حقيقت بيان کړي ځکه چې بيا د
ځان په خالف ترجمه کوي او دا کار ګران دے او ال مهمه خبره دا چې
بيا به صحيح ترجمه د شيعه ؤ يعنې د اهلبېتو عليهم السالم د
پېروکارو په ګټه تماميږي چې په خاوره باندې او د خاورې په ټيکۍ
باندې سجده لګوي چې دا کار ورته ال زيات ګران تماميږي.
اوس د يو کُلي او جامع حدي

په توګه دا چې ځمکه د سجدې لګولو

لپاره ګرځولې شوې ده ،عجيبه دا چې همدغه مترجم په يو بل ځاے

کښې ((مسجد)) د سجدې د ځاے په معنا ترجمه کړے دے.
....ذکر النبي (ص) المسح في مسجد1 .

…… From the ground… where he prostrated

 - 1صحيح مسلم  2ټوک  323مخ حدي

 043او  043م .1

ترجمه :دغه حدي

د سجدې د ځاے د تسطيح او اوارولو په باره

کښې دے چې کولې شي هغه اوار او مسطح کړي.
خو د حدي

اصل په خاوره او اوچې خټې باندې د خداے د ګران

رسول (ص) د سجدې په باره کښې دے .لکه دا بل مبارک حدي :
ابو سعيد خُدري فقال :رأيتُ رسول اهلل’يَّسْجدُ في الماء والطين حتي
رأيتُ اثر الطين في جبهته1.

ابوسعيد خدري (رض) نقلوي :ومې کتل چې د خداے ګران رسول
(ص) به په اوبو او خټه باندې سجده کوله حتی چې د خټې نښه مې د
هغه حضرت په تندي باندې وليده.
البته د دې په شان زيات حديثونه شته خو مونږ يوازې د نمونې لپاره
په دې باندې اکتفا وکړه.په دغو حديثونو کښې په همدغه وضاحت
سره راغلي دي چې د خداے قدرمن رسول (ص) به په خاوره يا خټه
باندې سجده کوله او په قالين ،کارپټ يا نورو کپړو وغېره باندې د
سجدې لګولو هيڅ ذکر نشته .په حقيقت کښې ځينې سني ماليان
صاحبان چې ځانونه د خداے د ګران رسول (ص) په سنتو باندې
پابند بولي په قسم سره ويلې شو چې حتی يو ځل يې هم دغه سنت

 - 1صحيح بخاري  1ټوک 440 ،مخ حدي

نمبر  638چاپ مدينه.

باندې عمل نۀ دے کړے او تل له خاورې او خټې نه بغېر په نورو
څيزونو باندې سجده کوي.

نتيجه :نو له دغو څو جملو له وړاندې کولو نه زمونږ مراد دا ؤ چې

د خاورو په مهر يا ټيکۍ باندې سجده لګول د ټولو انبياؤ عليهم
السالم عمل دے او د خداے پاک حکم دے او ابليس شېطان ترې
نه انکار وکړ(،خاورې ته يې سپک وکتل) چې يو قسم بت پرستي
يې وکړه او ورټلے شو .نو ځکه د اور له خاوندانو څخه وګرځېد ،خو
فرښت و دغه فريضه ترسره کړه او د تعظيم سر يې ټيټ کړ او د نُور له
خاوندانو څخه وګرځېدې ،نو ځکه خداے پرسته پاتې شوې.
مونږ په خاوره باندې د سجدې په باره کښې په اسماني دينونو کښې
په زړۀ پورې مضامين لرو چې د يوې کتابچې په شکل کښې به
انشاء اهلل زر چاپ شي.

پينځم باب

د حکمت منتقلېدل
د خلفاؤ له خاصـو ځانګړتيـاؤ څخـه يـوه د حکمـت منتقلېـدل دي چـې
پېغمبر د خداے په حکم لدني علوم خپـل خليفـه تـه منتقـل کـړي دي
چې په علمي بح

او مباحثو کښې مخالف خلق پړ او متقاعد کـړي.

دا خبره د ذکر وړ ده چې له لدني علم نه مراد د خلقو ترمېنځ مصـطلح
علمونــه او هغــه اســماني علمونــه چــې د غېــب او بــاطن لــه علــم څخــه
عبارت دي.چې د انبياؤ سردار خاتم االنبياء حضرت محمد مصـطفی
(ع) له دغو علمونو څخه په ترټولو اوچتـه درجـه کښـې برخـور ؤ او د

رحلت په وخت يې هغه خپل خليفه يعنې اميرالمومنين حضرت علـي
عليه الصلوات والسالم ته منتقل کړل.
اوس غــواړو د قــدرمنو لوســتونکو پــام پــه مختلفــو مــواردو کښــې د
تېرو زمانو راشدينو خليفه ګانو ته د علم د منتقلولو يوې وړې برخې
ته راواړوو :په دې ايتونو کښې چې په خالصه توګه يې وړاندې کوو
د دې حقيقت ښودنه کوي.
And thou shalt anoint Aaron and his sons and consecrate
them that they minister unto me in the priest’s office.
… This shall be an holy anointing oil unto me throughout
your generation.
… It is holy , and it shall be holy unto you.

Whosoever compoundethe any like it or whosoever
putteth and of it upon a stranger, shall even be cut off from
his people…1
د دغو ايتونو مضامين د فهرست په شکل کښې ترجمه کوو او

ستاسو قدرمنو په خدمت کښې يې وړاندې کوو:

 -1هارون (ع) او د هغۀ فرزندان په خاصه توګه وټاکه.
 -2د هغوي تدهين وکړه.
 -0د وزارت په دفتر کښې هغوي مېشته کړه.
 -4تدهين په کامله توګه يو مقدس عمل دے.
 -0دغه عمل هم هغه شان د خلفاؤ په هکله دوام لري.
 -3د تدهين دغه عمل مقدس ؤ او مقدس به باقي پاتې وي.
 -6هر څوک چې د دغو تېلو په شان تېل جوړ کړي يا دا چې دا تېل د
هغه چا په سر باندې چې صالحيت نۀ لري او د رهبرۍ او مشرۍ
شرائط و نه لري ومږي .نو پکار دي چې زمونږ له ټولي نه بهر وځي.

 - 1تورات  ،کتاب خروج 03 ،باب له  03نه تر  00پورې ايتونه او تورات کتاب
خروج 23 ،باب  6ايت.

په دې بنياد د تدهين عمل د راتلونکي مشر او رهبر لپاره د يو لړ
خاصو مراسمو جوړول دي چې له خاصې ټاکنې او تدهين شوي کس

له تقديس نه پس جوړيږي او هر چا چې په غېر قانوني توګه او د
خداے پاک د پېغمبر له اجازت نه بغېر د تدهين دغه عمل ترسره
کړ شړلے کيږي.
په ورپسې ايتونو کښې وضاحت موجود دے چې د تدهين په تر
کښې ورته حکمت هم منتقل کيږي.
And he sent … And the Lord said, Arise anoint him: for
this is he.
The smuel took the horn of oil, and anointed him… and
the spirit of the Lord came upon David from that day
forword…1
ترجمه :دغه ايتونه له حضرت سموئيل (ع) نه پس د حضرت داؤ (ع) د
خالفت په حقله دي چې د خداے پاک حکم دے:
هغه تدهين کړه،حضرت سموئيل هم د خداے حکم اجراء کړ او
خداے د حضرت سموئيل له تدهين نه پس حضرت دواؤ له اسماني
حکمت څخه برخور کړ.

 - 1تورات  ،کتاب سموئيل (اول)  13باب 12،او  10ايتونه.

همدا واقعه د شائول په حقله هم تورات نقل کړې ده او فرمائي:
Tomorrow ahout this time ... and thou shalt anoint him to
be captain1over my people…2
د نوي رهبر (شائول) په حقله دے چې د حضرت سموئيل په ذريعې
سره د خداے په حکم يې تدهين وشو ،له حکمت څخه برخور شو ،او
بيا يې د بني اسرائيلو ملت په نجات الس پورې کوي.
په الندې ايتونو کښې د حضرت نون (ع) د زوے حضرت يوشع (ع) د
خالفت موضوع وړاندې کړې شوې ده چې دغه خالفت د خداے پاک
په حکم د حضرت موسی (ع) په السو ترسره شو.
And Joshua the son of none was full of the spirit of
wisdome for Moses had laid his hands upon him… and did
as the Lord commanded Moses…3

 - 1رهبر په ناخدا (کشتۍ چلوونکي) سره تعبير شوے دے.
 - 2تورات  ،کتاب سموئيل (اول)  3باب  13ايت.
 - 0تورات ،کتاب تثنيه 04 ،باب  3ايت.

ترجمه :د حضرت نون زوے حضرت يوشع ته د هغۀ په سر باندې د
حضرت موسی د الس راکښلو په وجه علم او حکمت عطا کيږي .او

دا يو الهي حکم دے.

او په بل کتاب کښې هم راغلي دي:
And the Lord said unto Moeses, take thee Joshua the son
of Nun, a man in whom is the spirit, and lays thine hand
upon him…1
او په بله برخه کښې فرمائي:
… As the Lord commandes by the hand of Moses…2
ترجمه :د خداے حکم جاري شو چې:

اے موسی خپل الس دې د يوشع په سر راکاږه چې الهي روح پکښې
وپوکلے شي او د هغۀ وجود له حکمت څخه ډک شي.
او په ځينو ايتونو کښې د خالفت او جانشينۍ د لباس له اچولو نه
پس د هغۀ د تدهين د مراسمو ترسره کېدل هم راغلي دي:
And thou shalt bring his sons and cloathe them with
coats…3

 - 1تورات ،کتاب اعداد  26 ،باب 8 ،ايت.

 - 2تورات ،کتاب اعداد 26 ،باب 20 ،ايت.

 - 0تورات ،کتاب خروج 43 ،باب 10 ،14،او  13ايتونه.

ترجمه :د هارون زامن حاضر کړه او هغوي ته مخصوص لباس واچوه.
And thou shalt anoint them, as thou didst anoint their
father that they may minister…1
ترجمه( :د خالفت د لباس له واقعې نه پس) هغه تدهين کړه هم هغه
شان چې د هغۀ پالر (هارون) دې تدهين کړ چې د وزارت او خالفت
په دفترکښې خپلې ورکړې شوې ذمه وارۍ سنبالې کړي.
Thus did Moses: to all that the Lord commanded him, so
did he…2
ترجمه :موسی د خداے احکام د اسماني احکامو مطابق ترسره کړل.
الندې ايتونه د حضرت هارون د فرزندانو د ذمه واريو وضاحت
کوي:
These also are the generation of Aaron and Moses in the
day that the Lord Spake with Moses in Mount Sinai
And these are the names of the son of Aaron; Nadab, the
first born, and Abihu, Eleazar and Ithama.

 - 1تورات ،کتاب راويانړ  8باب ،له 2نه تر  13پورې ايتونه.
 - 2تورات ،کتاب راويان 8 ،باب ،له  2نه  13پورې ايتونه.

These are ... the priests which were anointed, whom he
consecrated to minister in the priest’s office…1
د ترجمې خالصه :له دې وروسته چې د هارون فرزاندان بيانوي نو

فرمائي :له هغوي څخه دوه تنه په دې وجه چې سل په سلو کښې يې د
م راسمو خيال و نۀ ساتۀ وفات شول او دوه تنه چې صالحيت يې لرۀ
له دې وروسته چې تدهين شول د وزارت په عهده باندې مقرر شول.
(ناداب او ابيهو وفات شول او العازار او يتامار د رهبرۍ په وزارت
باندې وګمارلې شول).
ورپسې ايتونه د حضرت اېليا نبي (ع) په حقله دي چې فرمائي:
And the Lord said unto him, Go return on thy way to the
wilderness of Damascus: and when thou comest anoint
Hazeal to be king over sayria:
And Jehu the son of Nimshi shalt thou anoint to be king
over the Israel and Elisha the son of Shaphat of Abe shall
thou anoint to be prophet in thy room…2

- 1تورات ،کتاب اعداد 0 ،باب ،له  1تر  4پورې ايتونه.
2

تورات اول بادشاهان 13 ،باب 10 ،او  13ايتونه او تورات اول بادشاهان 3
باب له  1نه تر  21پورې ايتونه.

د مفهومي او خالصه اي ترجمه:
په دغو ايتونو کښې خداے اېليا نبي ته خطاب کوي چې :

الف :حزائيل (له تدهين نه پس) د سوريې په مشرۍ باندې وګماره.

ب :د نمشي زوے يبهو د بني اسرائيلو په باچائۍ باندې مقرر کړه.
ج :د شافاط زوے اليشع هم د ځان په ځاے د نبي په توګه تدهين
کړه.
په ورپسې ايت کښې په واضحه توګه بيان شوي دي:
And as they were going down to ... but stand thou still a
while , that I may shew the word of God…1
ترجمه او وضاحت( :د سموئيل او شائول داستان په دې باب کښې
راغلے دے او په اخېر کښې سموئيل فرمائي ):کله چې د ښار اخېر ته
ورسېدل نو شائول ته يې وفرمايل ...:منتظر اوسه چې د خداے حکم
عملي کړم.

الندې ايت د پاس ايت مکملوونکے دے ځکه چې لولو:

 - 1تورات اول سموئيل 3 ،باب 26 ،ايت.

Then Samuel took a vial of oil, and poured it upon his
head, and kissed him, and said is it not because the Lord
has anointed thee to be captain over his inheritance?1
ترجمه( :د خداے هغه حکم چې په تير ايت کښې ورته اشاره وشو دا

دے):

سموئيل په يو لوښي کښې تېل واخېستل او د شائول په سر يې

واچول ،هغۀ يې ښکل کړ او وې ويل :ايا داسې نه ده چې خداے تۀ
تدهين کړے يې دې لپاره چې تۀ د امت ناخدا (کشتۍ چلوونکے)

شې؟ نو ځکه تدهين دلته موضوعيت پېدا کوي.

وضاحت :د يو پېغمبر لخوا د بل کس د تدهينولو مطلب دا دے چې
دغه کس هغه څوک دے چې خداے منتخب کړے دے).

نتيجه:

الف :د خداے حکم.

ب :پېغمبر يا نورو ته.

ج :د خداے پاک د منتخب شوي او د وخت د پېغمبر لپاره.
د :په خاصو تېلو سره تدهين کيږي.

 - 1تورات ،سموئيل کتاب اول 13 ،باب 1 ،ايت.

هر کس چې دا شرائط ولري د وخت له پېغمبر نه پس خليفه يا نبي

دے ،ګنې غاصب به ګڼلې کيږي.

شپږم باب

ذاتي لياقت
د ذاتي لياقت په حقله چې زمونږ د اوسني بح

بنياد تشکيلوي خا

مخا يوې سريزې ته ضرورت لرو چې د هغې په ذريعې سره زر او په ښۀ
توګه خپل مقصد ته ورسو.
په نننۍ دنيا کښې د يو کلي منشور په توګه دا خبره منلې شوې ده چې
هر کس چې غواړي هر يو محيط او ماحول ته داخل شي نو پکار دي د
هغه محيط او ماحول شرائط ،قوانين او اصول په نظر کښې ولري.
لکه له سکول او مدرسې نه واخلې تر پوهنتون او يونيورسټۍ پورې

ماحول که هغه درس زده کول وي او که درس ښودل وي په ټولو درجو
کښې يو لړ خاص دستورات موجود دي چې هغو ته پاملرنه او توجه
هغه محيط ته د داخلېدو د لوازمو يو جز دے.دغه شان د تجارت
محيط يا د ډرائيونګ که هغه د يو موټر سائېکل ډرائېونګ وي يا د
يو هوائي جهاز نو په کلي توګه چې يو کس د دغو روزګارونو او
کارونو ماحول ته داخليږي نو پکار دي شرائط يې په نظر کښې
وساتي .د دې نه ال زيات واضحه مثال يو بل پردي ملک ته داخلېدل
يو لړ شرائط او اصول لري .له پاسپورټ تيارولو نه واخلې تر اخېري

مرحلې پورې پکار دي ټولې ضروري ذمه وارۍ په نظر کښې ونيولې
شي.

که اوس يو کس دغو ټولو مرحلو ته پاملرنه وکړه او د هغو د برابرولو

تابيا يې وکړه نو کاميابه خاتمه به ولري ګنې په الره کښې او يا په هم
هغه اوله مرحله کښې به له ماتې سره مخامخ شي.
اوس که يو کس وغواړي د نبوت په مقام کښې راشي نو پکار دي
شرائط يې په نظر کښې ولري .نو بس له پېغمبر نه پس امامت او
خالفت به هم هغه مراحل ولري ګنې نوامکان نۀ لري چې يو کس د
امامت او خالفت منصب ته ورسي .انشاء اهلل د دغه مقام په بيان کښې
به يو لړ دالئل او شواهد وړاندې کړو چې قدرمن لوستونکي د دې
چارې ژورتيا او پراختيا ته متوجه شي.
 -1د حضرت نوح (ع) کشتۍ يو محدود او وړوکے محيط او چاپېريال
ؤ خو ډېر عظمت او معنويت يې لرۀ .چا چې خصوصي شرائط لرل په
هغې کښې سورېدلې او نجات يې موندلے شو ،خو هغه کسان چې نۀ
يې غوښتل چې د جنت فېض حاصل کړي کشتۍ کښې سوارۀ نۀ شول
نو ځکه يې په دواوړو جهانو هالکت او ذلت په برخه شو .حتی چې د
هغه قدرمن پېغمبر (ع) زوے هم چې د خپل پالر حضرت نوح عليه
السالم نصيحت ته يې غوږ و نۀ نيوۀ له خپلو نورو ملګرو سره هالک
شو.دغه حقيقت په قران شريف او تورات کښې په وضاحت سره راغلے
دے.
And every living substance was destroyed which was upon
the face of the ground. Both man and the cattle … were

destroyed from the earth: and Noah only remained alive and
they that were with him in the Ark.1
لنډه ترجمه :هر خوزنده موجود که هغه انسان ؤ او که حېوان ؤ کـه هغـه

څاروي وو او که درندې وې ،هغه که حشـرات ؤ او يـا نـور د زمکـې پـه
سر ژوندي موجودات هالک شول بې لـه هغـو نـه چـې پـه کشـتۍ کښـې
سوارۀ وو چې هغو ټولو نجاب بياموندۀ.
ضروري ټکے :که په قران شـريف کښـې او نبـوي مبـارکو حـديثو کښـې
دے او کـه پـه تـورات کښـې دے يــو اهـم او زيـات واضـح ټکـے ترالســه
کيږي چې ذکر به يې له دلچسپۍ نه خالي نۀ وي.
هغه ټکـے دا دے چـې پـه يـاد شـويو او نـورو ټولـو کتـابونو کښـې ذکـر
شوے دے نجات ورکوونکې د حضرت نوح (ع) د کشتۍ نوم اخېستے
شــوے د ے ،نــه خپلــه حضــرت نــوح (ع) .پــه ال واضــحه توګــه پکــار دي
ووايو چې د نوح (ع) په شمول په کشتۍکښـې نـورو سـورو تـه کشـتۍ
نجات ورکوي .نو په دې بنياد د کشتۍ ناخـدا د خـداے پـاک امـر ،او

کشتۍ مقصود ؤ .همد ا وجه ده چې پـه ځينـو مبـارک احـاديثو کښـې د
خداے د ګران رسول (ص) پاک اهلبېـت علـيهم السـالم د حضـرت نـوح

 - 1تورات ،کتاب آفرينش 6 ،باب 20 ،ايت.

(ع) د کشـتۍ پــه منزلــه يـاد شــوي دي .لکــه د خـداے ګــران رســول (ص)
فرمائي:

ل سَّـفي َّن ِة نُـوحٍَ مَّـن َّر ِكبَّهـا نَّجـا  ،و مَّـن
ل بَّيتـي فـيكُم ك َّمثَّـ ِ
ل أهـ ِ
إنما َّمثَّـ ُ

تَّخَّلفَّ عَّنها هَّلَّكَّ
ترجمه :زما د اهلبېتو مثال د نوح کشتۍ ده هر څوک چې پکښې سـور
شو نجات يې وموند او هر څوک چې ترې جدا شو (.که ترې مخکې الړ
يا ترې وروستو پاتې شو) هالک شو.
په نتيجـه کښـې دې حقيقـت تـه ورسـېدو چـې حتـی د حضـرت نـوح (ع)
زوے هم ونکړې شول د پالر پـه کشـتۍ کښـې سـور شـي ،ځکـه چـې د
سورېدو شرائط يې نۀ لرل ،لکه قران شريف فرمائي:
إِنَّهُ لَّيْسَّ مِنْ أَّهْلِكَّ إِنَّهُ عَّمَّلٌ غَّيْرُ صَّالِح 1

ترجمه (( :د حضرت نوح (ع) د غوښتنې په ځـواب کښـې چـې يـې وويـل:
اے خدايه! هغه زما له اهلبېتو څخه دے (شرائط لرونکے دے ،خداے
ورته ځواب ورکوي ):چې هغـ ه سـتا لـه اهلبېتـو څخـه نـۀ دے ،هغـه يـو

 - 1قران شريف سورۀ هود  43مبارک ايت.

غېر صالح عمل دے( .پرېږ يې ده او دغسې د خداے په قهر اختـه شـو
او هالک شو).

له دې قراني واقعې څخه يـو لـړ مهمـې خبـرې ترالسـه کيـږي چـې پـه دا

ډول دي:
 -1د خداے د يو لوے پېغمبر غوښتنه.
 -2د خداے پاک لخوا يې هغه غوښتنه قبوله نۀ شوه.او يـو اولـوالعزم
پېغمبير ته ګواښ کوي.
 -0زوے يې هم د هغۀ غوښتنه و نۀ منله او د نجات له کشـتۍ نـه لـرې
پاتې شو.
 -4د حضرت نوح (ع) زوے هالکيږي.
اوس سوال دا پېدا کيږي:
الف :ايا خداے د کم شمېر کسانو چې درې اتيا تنه بيان شوي دي1

لپـــاره د کشـــتۍ جوړولـــو حکـــم ورکـــوي خـــو د اوســـنيو نســـلونو او
(ترقيامتـــه پـــورې) راتلونکـــو نســـلونو لپـــاره يـــې د نجـــات د کشـــتۍ

بندوبست نه دے کړے؟ نو بايد چې ووايو چې بې شکه بندوبست يې
کړے دے ځکه چې د خداے سنت نۀ بدليږي او تل قـائم دي او هغـه د

 - 1انجيل برنابا 114 ،باب  140 ،مخ

نجات کشتۍ د خداے د ګران رسول (ص) پاک اهلبېت عليهم السـالم
دي .څوک چې له دوي سره وي کامياب دے او هر څوک چې تـرې جـدا
شو هالک دے .ځکه خو حقيقت طلبه شاعر امام شافعي داښکلے شـعر

ويلے دے:
رَّكَّبتُ علــى اسم اهلل فـي سُفُنِ النجا
وهم اهلُ بيت المصطفى خاتم الرُسل1

موسوي (ع) او محمدي (ص) کِساء (څادر)
غواړو چې د مقدسې کساء په اړه څو مختصرې خبرې وکړو چې د
قدرمنو لوستونکو ستړتيا ختمه شي.

په تورات او انجيل کتابونو کښې د ((مقدسې خېمې)) ذکرراغلے دے
چې مونږ عقيده لرو چې دا اصطالح د اهلبېتو عليهم السالم د مکتب
د پېروکارو لپاره مناسبه او په زړۀ پورې ده چې له دې الرې هم د حق
او باطل ترمېنځ خبره وشي.

 - 1کتاب صواعق محرقه  103مخ ،د امام شافعي شعرونه

مونږ وايو چې لکه څنګه موسوي (ع) خېمې ته ننوتل يو لړ شرائط
لري ،محمدي (ص) کسا (څادر) ته ننوتل هم شرائط لري.

حضرت موسی (ع) د خداے پاک لخوا اعالن کوي چې يوازې حضرت
هارون (ع) او د هغۀ زامن د حضرت موسی (ع) خېمې ته ننوتې شي.
ځکه چې هغوي له حضرت موسی (ع) نه وروسته د امت خليفه ګان دي.
حضرت محمدمصطفی (ص) هم وفرمايل:
يوازې زما آل د محمدي کسا (څادر) تر الندې راتلې شي ځکه چې دوي
ذاتي لياقت لري او نور د دغه لياقت توفيق نه لري.
اوس غواړو چې استدالل يې بيان کړو.
د موسوي (ع) کساء بيان له محمدي (ص) کساء نه وړومبې د وخت د
تقدم په وجه لکه څنګه چې په قران شريف کښې د حضرت موسی (ع)
نوم اول اخېستے شوے دے کوو .نو ښه ده وړومبې د حضرت موسی

(ع) او د هغه حضرت له خلفاؤ نه شروع کوو:

And I will sanctify the tabernacle of the congregation … I
will sanctify also both Aron and his sons to minister...1

 -1تورات ،کتاب خروج  23 ،باب  44ايت ،او تورات کتاب خروج  03باب23. ،
ايت

ترجمــه :خــداے فرمــائي :مــا د موســی او د هــارون او د هغــۀ د زامنــو
خېمې ته تقدس وبخښۀ چـې هغـوي پـه خپـل وزارت او خالفـت بانـدې

مشغول شي.

په اعداد کتاب کښې هم راغلي دي:
And when the camp setteth forward, Aaron shall come, and
his sons....1
ترجمه:حضرت موسی (ع) د خداے پاک په حکم بيانوي:
کله چې موسوي (ع) خېمه برابر شوه نو هارون (ع) او زامن يې ورننوتې
شي.
نو په دې بنياد هغه څوک چې موسوي کساء ته ننوتل غواړي پکار دي
شرائط ولري ،چې موسوي خېمې ته د ننوتو لياقت امکـان ولـري ګنـې
مرګ يې په مخکې دے2.

محمدي (ص) کساء

 - 1تورات ،کتاب اعداد  4باب  0ايت ،تورات ،کتاب اعداد  16 ،باب 8 ،ايت.
 -2تورات ،کتاب خروج 03 ،باب 23 ،ايت.

شــېخ مســلم د صــحيح مســلم پــه ((فضــائل اهلبيــت بــاب)) کښــې داســې
راوړي دي:

علَّيـه مـرْط ُمرَّحـل مـن شَّـعْر أسـوَّد
قالت عائشة :خَّـرَّجَّ النبي(ص) غـدا ًة و َّ
فجاءَّ الحَّسَّنُ بن عَّلي فاَّدخَّلَّهُ  .ثـم جـاءَّ الحُسَّـين فَّـدَّخَّل مَّعَّـهُ ،ثُـم جـاءَّت
فاطِمَّةُ فَّاَّدخَّلَّها ثُم جاءَّ عليٌ فَّاَّدخَّلَّهُ  .ثُم قال1.
 :إِنَّمَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِ ُيذْهِبَّ عَّنكُمُ الرِجْسَّ أَّهْلَّ الْبَّيْتِ وَّيُطَّهِرَّ ُكمْ تَّطْهِيراً2.

ترجمه :بي بي عائشه (رض) خبر ورکوي چې:

يوه ورځ سحر د خداے ګران رسول (ص) په داسې حال کښې چـې تـوره

پشــمداره عبــا (څــادر) يــې پــه اوږو اچــولې وه ،حســن (ع) د (امــام) علــي
زوے راغــے ،پېغمبــر (ص) هغــه تــر عبــا النــدې پــټ کــړ ،بيــا حســېن (ع)
راغے او هغه يې هم په عبا کښې پټ کـړ ،بيـا فاطمـه (ع) راغلـه او هغـه
يې هم تر عبا الندې پټه کړه او بيا علي (ع) راغے او هغه يې هـم پـه عبـا
کښې داخله کـړه او داسـې يـې وويـل( :د قـران شـريف د مبـارک ايـت دا
جمله إِنَّمَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِ ُيذْهِبَّ عَّنكُمُ الرِجْسَّ أَّهْلَّ الْبَّيْتِ وَّيُطَّهِـرَّ ُكمْ تَّطْهِيـرًا
يې تالوت کړه).

 - 1صحيح مسلم 6 ،ټوک 148 ،مخ 2424 ،حدي  3 ،باب.
 - 2قران مجيد سورۀ احزاب  00ايت.

وضــاحتي ترجمــه :بــې لــه دې څخــه نــدي چــې خــداے غــواړي لــه تاســو
اهلبېتو څخه د هر ډول بدۍ او پليدي لرې وساتي او تاسو ته په کامله

توګه طهارت عنايت کړي)).

له بي بي ام سلمې (رض) نه هم واورئ:
قالت اُم سلمه  :اجعلني معَّهُم  .قال رسول اهلل(ص)  :أنتِ بمكانـك وانـتِ
على خير1 .

ترجمه :د ابن عساکر او د نورو پـه نقـل شـوي حـدي

کښـې راغلـي دي

چې ام سلمې (رض) عرض وکړ :يا رسول اهلل (ص) اجـازه راکـړئ چـې زۀ
هم په دوي کښې شامله شم .د خداے ګران رسول (ص) وفرمايل :تـۀ پـه
خپل ځاے ښه يې او هلته ستا مناسب مقام دے.
وضاحت :کېدې شي داسې وضاحت وشي چې:

د بــي بــي ام ســلمې (رض) پــه ځــواب کښــې د خــداےګران رســول (ص)
فرمائي :د محمدي (ص) کساء ترالندې سـتا ځـاے نشـته او دا ځـاے د
هغو کسانو لپـاره م خصـوص دے چـې خـاص مقـام لـري .خـواوس تـه د
پېغمبر (ص) د ښځولۍ مقام لرې .همدغه مقام ستا لپاره کافي دے او
ستا مناسب دے.

- 1کتاب حدي

کساء مرحوم عالمه عسکري.

ضروري ټکے:

ضروري ټکے چې پکار دي ورته اشاره وکړو دا دے چې په دې وجه
چې د عامو خلقو ذاتي لياقت دغې درجې ته نه رسي نو که په دغه

مقدس مقام کښې قدم کېږدي نو کېدې شي چې بې له څه ځنډه هالک
شي او حتی له دوزخيانو څخه وګرځي( .په داسې صورت کښې چې د
پېغمبراکرم (ص) له فرمانه سرغړونه وګڼلې شي ).لکه د موسوي (ع)
خېمې په شان چې که څوک يې شرائط ونلري نو په بدبختۍ اخته
کيږي.
دا واقعه له تورات څخه اخېستې شوې ده چې لوستونکے پاملرنه
وکړي چې په ځينو خاصو ځايونو کښې د خداے پاک د پېغمبرانو
عليهم السالم له حکم څخه سر غړونه اسماني مصيبت په نتيجه کښې

لري .لکه دا الندې واقعه:

But when he was strong, his heart was lifted up to his
destruction for he transgressed against the Lord his God,
and went into the temple of the Lord to burn incense upon
the alter of the incense.
And Zariah the priest went in after him, and … said unto
him, it appertaineth not unto thee Uzziah, to burn incense.

Unto the Lord, but to the priests the sons of Aaron… go out
… and he was wrath wilh the priests the ‘lepeosy’ even rose
up in his forehead...1
د ترجمې خالصه :عزيا چې د يهودو باچا ؤ اقتدار ته ورسېد نو دغه
اقتدار د هغۀ د نابودۍ سبب وګرځېد ،ځکه چې يوه ورځ د سر غړونې

په توګه معبد ( د عبادت خېمې) ته ننوت او چراغدان او بخور يې
روښانه کړ ،عزريا چې د خليفه له ملګرو څخه ؤ د اعتراض په توګه
وويل:
اے عزيا! دا عمل د پېغمبر د خليفه هارون يا د هغۀ د زامنو لپاره
مخصوص دے او تۀ چراغدان نۀ شې بلولې .هغۀ په بې پراوائۍ سره
دغه عمل ترسره کړ او فوراً يې په تندي باندې د برص بيماري څرګنده
شوه .چې هغه يې بې له ځنډه له معبد څخه کور ته يوړۀ په کور کښې
په کټ پرېوت او په ډېر افسوسناک حالت سره له دنيا نه الړ.
په دې وجه چې ذاتي لياقت د هغو کسانو لپاره مخصوص دے چې
خداے پاک تائيدکړي وي او هر څوک پکښې نه شي شاملېدې.

- 1تورات ،کتاب دوم تواريخ 23 ،باب ،له  13نه تر  13پورې ايتونه.

نو ځکه د خالفت او امامت مقام له هغو کسانو سره مخصوص دے
چې خداے پاک ورته اجازت ورکړے وي چې هر کس د دغه مقام
لپاره ذاتي لياقت نه لري.

په دې حقله يو لړ دالئل او ثبوتونه موجود دي چې فی الحال ترې
تېرېږو او بيا به په يو بل مستقل کتاب کښې ستاسو قدرمنو په
خدمت کښې وړاندې شي.

*****

اوم باب
په خالفت کښې کړکېچ
يادونه:
مخکې له دې نه چې ((پـه خالفـت کښـې کـړکېچ)) پـه موضـوع بانـدې
خبرې وکړو ضروري ګڼو چې د يوې ضروري خبرې يادونـه وکـړو ،او
هغه دا چې قران شريف دا خبره په ډېره واضحه توګه بيانه کړې ده او
فرمائي:
ستَّهْزِؤُونَّ1
يَّاحَّسْرَّةً عَّلَّى الْعِبَّادِ مَّا يَّ ْأتِيهِم مِن رَّسُول إِالَّ كَّانُوا بِهِ يَّ ْ

ترجمه :اے افسوس په هغـو بنـدګانو بانـدې چـې هـيڅ يـو پېغمبـر نـۀ
دے راغلے (نـه مـو دې لېـږلے) مګـر دا چـې پـه هغـۀ پـورې خلـق ټـوقې
مسخرې وکړي.

 -1قران مجيد ،سورۀ ياسين 03 ،ايت

ټولو امتونو چې د هر يو پېغمبر يا خليفه په وخت کښې يې ژوندکوۀ
له هغوي څخه يې مخ ګرځوۀ او ورپورې يې ټوقې او مسخرې کولې

تر دغه مبارک ايت پورې يې په واضحه توګه د دنيا خلق چې د تاريخ
په دوران کښې او له تاريخ نه مخکښې راغلي دي او د خـداے پـاک
لخوا غوره او منتخت پاکو کسانو څخه يې مخ ګرځولې دے منکـرو
او خودسرو کسانو ته معرفي کـړي دي .ځکـه چـې هغـوي د انسـانيت
لپاره شرم بولي چې تل يې د انبيـاء او د هغـوي د خليفـه ګـانو علـيهم
السالم د دعـوت مخالفـت کـړے او د معاشـرې د منحرفولـو کوشـش
يې کړے دے .د دې ادعا د ثابتولو لپاره د حضرت عيسی (ع) ځينې
فريادونه بيانوو:
He that heareth you heareth me; he that despiseth you
despiseth me; and he that despiseth me dsepiseth him that
sent me....1
ترجمه :حضرت عيسی (ع) فرمائي:
 -1هر کس چې ستا خبرو تـه توجـه وکـړه د هغـه چـا پـه شـان دے چـې
زما حکم ته يې توجه کړې ده.

 - 1انجيل ،کتاب لوقا 13 ،باب 13 ،ايت او انجيل ،کتاب متي 13 ،باب43 ،
ايت.

 هر چا چې ستا خبرو ته توجه ونکړه د هغه چا پـه شـان دے چـې لـه-2
.ما څخه يې انکار کړے وي

 نو په نتېجه کښې هغه کس چې له ما څخه يـې سـرغړونه وکـړه پـه-0
ٍحقيقت کښې يې له هغـه چـا (خـداے پـاک) نـه چـې زۀ يـې رالېـږلے يـم
.سرغړونه کړې ده
بيانوو چې په ډېره واضحه توګه

اوس په څو ايتونو کښې اصل بح

يــې د خالفــت او امامــت پــه منکرينــو بانــدې لعنــت کــړے دے او د
: پام ورته وکړئ.خداے پاک په عذاب باندې اخته شوي دي
Now Korah, the son of … and Dathan and Abiram … rose
up befor Moses, with certain of the children of Israel, two
hundred and fifty princes of the assembly , famous in the
congregation , men of renown.
And they gathered themselves together against Moses and
agaist Aaron.
And said unto them, ye take too much upon you, seeing all
the congregations are holy… wherefore then left ye up
yourselves above the congregation of the Lord?
… and what in Aaron that ye murmur agiast him?
…. They stood in the door of the tabernacle of the
eongregation with Moses and Aaron.
And korah gathered the entire congregation against them.
Unto the door of the tabernacle ...
And God the Lord Spake unto Moses and unto Aaron
saying
Separat yourselves from them … I may consume them in a
moment.

…. As he had made an end of speaking … the earth
opened her mouth and swallowed them up, their houses,
and all their goods.
… Went down alive into the pit, and the earth closed upon
them....1
مختصره ترجمه او وضاحت:

(له دې وروسته چې حضرت موسـی بـن عمـران (ع) خپـل ورور هـارون
(ع) د خليفــه پــه توګــه معرفــي کــړ لــه ګېــر چــاپېره څخــه اعتراضــونه

اورېدل کېدل.
د دغه شورش او مخالفت مشران په دا ډول وو:
الف :له الويان قبيلې څخه قورح نومې کس.
ب :له رئوبين قبيلې څخه داتان نومې کس.
ج :له هم رئوبين قبيلې څخه وابيرام نومې کس.
 -1د شورش او مخالفت مشرانو خلق د (هـارون او د هغـۀ د زامنـو) د
امامت او خالفت په خالف راپارول.
 -2حضرت موسی (ع) هغوي ته ډېر نصيحت وکـړ خـو څـه نتيجـه يـې
ورنکړه.

- 1تورات ،کتاب اعداد 13 ،باب ،له  1نه تر  02پورې ايتونه.

 -0په خالفت بانـدې د هغـوي اعتـراض ځينـې دالئـل لـرل ،ځکـه چـې
هغوي ويل:

مونږ د خداے په نزد زيات غوره يو ،بنـي اسـرائيل د خـداے پـه نـزد
محترم دي .خو تا په نبوت او امامت باندې په خپله قبضه کړې ده.
 -4ستاسو کورنۍ د بني اسرائيلو په نورو کورنيو باندې څه فوقيت
لري؟ تاسو څه امتياز لرئ چې ځانونه مو په نورو خلقو باندې مسلط
کړي دي؟
 -0حضرت موسی (ع) ورته په ځواب کښې وفرمايل:
هارون څه کړي دي چې ورسره دښمني کوئ( .هغه څه چې ما وکـړل او
هغه مې خليفه اعالن کړ د خـداے پـاک پـه امـر مـې کـړي دي ).مـا لـه
ځانه څه کار نۀ دے کړے.
 -3هغوي به تل سازشونه کول او باالخره يې خپل طرفداران د موسی

(ع) د خېمــې پــه خــوا کښــې د مظــاهرو لپــاره جمــع کــړل( .دې عمــل

حضرت موسی (ع) داسې ډېر اندېښمن کړو چـې پـه زمکـه بانـدې پـه
سجده پريوتۀ)
وحي راغلـه ،اے موسـی! تـۀ او هـارون ځانونـه لـه دغـې ډلـې نـه جـدا
کړئ چې اسماني عذاب هغوي هالک کړي.
 -6خالصــه :د خــداے پــه حکــم زمکــې خولــه وازه کــړه،د امامــت او
واليت ټول مخالفان يې ژوندي راکښل او د خداے په حکم يې خوله
بنده کړه.

 -8هغه څه چې له هغوي سره يې تعلق لرۀ کـه هغـه يـې کورونـه وو يـا
يې د ژوند مال او حال ؤ ټول د زمکې کومي ته ورښکته شول.

خو د هغو دوه نيم سوه کسانو قيصه چې موسوي خېمې ته ننوتي وو

او بې له اجازته يې چراغدان بـل کـړے ؤ لـه اسـمانه پـرې د خـداے د
قهر اور نازل شو او ټول يې په اور کښې وسوزول .الندې ايت تـه پـام
وکړئ:
And there came out a fire from the Lord and consumed the
two hundred and fifty men that offered incense...1
ترجمه :او د هغوي د دوه نيم سوه کسـانو داسـتان (د دې لپـاره چـې د
امامــت پــه مخالفــانو کښــې بــاقي پــاتې شــي) د چراغــدان پــه روښــانه
کولـو الس پـورې کــړ ،ټـول پــه هغـه اور کښــې چـې د خــداے پـاک پــه
حکم نازل شوے ؤ وسوزېدل .هغوي د دوو خاصـو خطاګـانو مرتکـب
شول:

الــف :پــه موســوي (ع) خيمــه کښــې د چراغــدان بلــول لــه خليفــه ســره

مخصوص دي.

 - 1تورات ،کتاب اعداد 13 ،باب 00 ،ايت.

ب :هغوي د دې لپاره چې له مخالفانو سره غږملي او يو شان شي او
سالمت پاتې شي نو ځکه د خداے پاک ،پېغمبر ،خالفت او رهبـرۍ

د مخــالف عمــل يــې وکړ(.ځکــه چــې کــه دغــه چراغــدان بــل کــړي نــو د
ګناهونو د رژېدو او د مصيبت د ختمېدو سبب کيږي)
د خالفت او رهبرۍ په خالف نوے شورش:
But on the morrow all the congregation of the children of
Israel Murmured against Aaron saying you killed the
people of the Lord....1
ترجمه او وضاحت:
بنــي اســرائيلو لــه وژل شــويو کســانو ســره د همــدردۍ او خواخــوږۍ
لپاره په احتجاج باندې الس پورې کړ او وې ويل:
تاسو (يعنې موسی او هارون) ټول ووژل.
بيا موسی (ع) ته خطاب ،چې لـه (موسـوي) خيمـې څخـه تـۀ او هـارون
(ع) لرې اوسئ چې عذاب نازليږي.

البته موسـی (ع) او د هغـۀ خليفـه پـه خـاورو سـر پـه سـجده شـول چـې

اسماني مصيبت نازل نۀ شي خو:.....

 -1تورات ،کتاب اعداد 13 ،باب 41 ،ايت.

Now they that died in the plague were 10711 beside them
that died about the matter of korah....1
ترجمه :خو په عـېن حـال کښـې څـوارلس زره اوۀ سـوه بلـوه او بغـاوت
کوونکي ( په دريم ځل) د اسماني عذاب په ذريعې سره هالک شول.

د خاتم االنبياء صلی اهلل عليه و آله وسلم زمانه

د خــاتم االنبياحضــرت محمــد مصــطفی (ص) پــه زمانــه کښــې لــه دې
وروســته چــې حضــرت علــي (ع) د امــام او خليفــه پــه توګــه اعــالن شــو
يوازې يو کس هالک شو او دا خبره هم څرګنده ده چې د هـالک شـوي
کس مرګ هم خپله د هغه مرتد کس په غوښـتنې سـره عملـي شـو او د

خداے ګران رسول (ص) ورته ښېرې ونۀ کړې.
د دې واقعې په حقله د وضـاحت او تفصـيل لپـاره د ((الغـدير)) نـومې
کتاب اوګورئ2.

 -1تورات ،کتاب اعداد 13 ،باب 43 ،ايت.

 -2د غدير د واقعې په باره کښې يو مختصر البته کوټلے کتاب ((غدير خم)) ما بنده
هم په پښتو ژباړلے دے چې پکښې د نورو واقعاتو او حقائقو نه عالوه د هغه

کس چې نعمان فهري نومېدۀ مسلمان او صحابي ؤ او د غدير د واقعې نه پس

قدرمن لوستونکيه دا لغدير د دغې موضـوع پـه بـابونو کښـې بـه دې
خبرې ته متوجه شئ چې د خداے ګران رسول (ص) په خپلو صحابه ؤ

باندې څومره زيات مهربان ؤ ګنې له هغوي څخـه زيـاتره د امـام علـي

د خداے د ګران رسول (ص) په خدمت کښې حاضر شو او ورته يې وويل :اے
محمد(ص) تا وويل د بتانو پرستش پرېږدئ او د يو خداے عبادت کوئ مونږ

ومنله ،دغه شان دې روژه او نور عبادتونه په مونږ فرض کړل مونږ ومنل او
اوس دې راباندې د خپل ترۀ زوے (علي) مسلط کړ چې د هغۀ حکم به منو--- .

--دغه وخت پېغبر (ص) په ډېر جالل کښې راغے او ورته يې وفرمايل :چې اے

نعمانه! دا ما په خپله خوښه نه دي کړي بلکې د خداے په حکم مې کړي دي.

نعمان فهري ورته وويل چې که دا ستا لخوا نه وي او د خداے له طرفه وي نو
په ما دې عذاب نازل کړي .دا يې وويل او په غصه کښې روان شو او کتابونه

ليکي چې يو پښه يې په رکاب کښې وه او بله پښه يې اړوله چې له اسمانه د
کاڼي په شکل کښې عذاب نازل شو او په سر يې ولګېد او الندې ترې اووت

او هالک شو .چې دې واقعې ته د سورۀ معارج په  1او  2ايتونو کښې هم
اشاره شوې ده چې فرمائي:سَّأَّلَّ سَّائِلٌ بِعَّذَّابٍ وَّاقِعٍ ،لِلْكَّافِرينَّ لَّيْسَّ لَّهُ دَّافِعٌ:

((يو سوال کوونکي د عذاب لپاره سوال وکړ چې ارو مرو واقع کېدونکی دے
او د کافرانو لپاره د هغۀ د دفع کولو لپاره هيڅ څوک نشته))(په دې حقله چې

دا مبارک ايتونه د غدير خم د واقعې په باره کښې نازل شوی دی د ځينو سنی
کتابونو حوالې په دا ډول دي:نوراالبصار  61او  68مخونه ،تفسير المعاني

23ټوک  00مخ ،سيرۀ حلبيه 0ټوک 260مخ ،تذکره الخواص  03مخ،

تفسيرالکشاف 4ټوک  338مخ ،تفسيرالدرالمنثور 3ټوک  234مخ،
شواهدالتنزيل 2ټوک  081مخ ،فرائدالسمطين 1ټوک  82مخ).

(ع) د معرفي کولـو او اعالنولـو پـه وخـت د هغـۀ د امامـت او خالفـت
مخالف وو او پکار وو چې ټول هغه مخالفان هالک شـوي وې .خـو د
خداے ګران رسول (ص) يې په حق کښې بددعا ونکړه.

واجب القتل کسان
د تورات او انجيل پينځو واړو کتابونو کښې يو شمېر واجب القتـل
کسان معرفي شوي دي چې له هغـوي څخـه يـو شـمېر هغـه کسـان دي
چې د امامت او خالفت مخالف وو:
Whoseever he be that doth rebel against thy
commandment, and will not hearken unto thy words in all
that thou commandest him, he shall be put to death...1
خالصه ترجمه :د خداے پاک حکم:

هر چا چې ستا (موسی) له احکامو څخه سر وغړوۀ واجب القتل دے

اوپکار دي ووژلے شي.

-1تورات ،کتاب يوشع 1 ،باب 18 ،ايت.

And thou shalt appoint Aaron and his sons, and they shall
wait on their priest’s office: and the stranger that cometh
nigh shall be put to death....1
ترجمه( :په دې ايت کښـې پـه ډېـر وضـاحت سـره واليـت او امامـت تـه
اهميت ورکړې کيږي او فرمائي) :هرهغه څوک چې صالحيت نۀ لـري
او واليت او خالفت ته نزدې شو پکار دي ووژلے شي.

نتيجه:
په قـران شـريف کښـې دا دعـا لولـو :رَّبَّنَّـا وَّالَّ تَّحْمِـلْ عَّلَّيْنَّـا إِصْـرًا كَّمَّـا
حَّمَّلْتَّهُ عَّلَّى الَّذِينَّ مِن قَّبْلِنَّا2

ترجمه او وضاحت :دعا کوونکے کس لـه خـداے پـاک نـه داسـې دعـا
غواړي ....(( :اے زمونږ ربه! هغه سختۍ او ذمه وارۍ چې له مونږ نه
د تېرو امتونو په غاړه دې ګرځولې وې (نو هغه ډول) سـختۍ او ذمـه

وارۍ زمونږ (د محمد(ص) د امت) په غاړه ونګرځوې)).

-1تورات ،کتاب اعددا 0 ،باب 13 ،ايت او تورات ،کتاب اعداد 18 ،باب 6
ايت.

- 2قران مجيد ،سورۀ بقره  283ايت.

نو بس مونږ له دې مبارک ايت نه دا مطلب اخلو چې د حضرت موسی
(ع) په زمانه کښې د خالفت او امامت مخالفين واجـب القتـل وو خـو
د خداے دګران رسول خاتم االنبياء (ص) په زمانه کښـې دغـه سـختي

لــرې کــړې شــوه او خــاتم االنبيــاء (ص) خپلــه لــه خــداے پــاک څخــه د
مخالفينو د بخښنې او معافۍ دعا کړې ده چې دغه کسان و نۀ وژلې
شي ځکه چې که څوک د امامت او خالفت په مخالفـت کښـې ووژلـې
شو نو (د تـورات د حکـم مطـابق) سـل پـه سـلو کښـې جهنمـي دے ،د
خداے قدرمن پېغمبر او رحمت اللعالمين (ص) دغه سختي لـه خپـل
امت څخه لرې کړه او هغـه هـم د دې لپـاره چـې کـه څـوک پـه نـاپوهۍ
کښې (د اهلبېتو) له خالفت او امامت نه انکار وکړي خو چې پوه شي
نو پک ار دي چې توبه ګـار شـي او جنتـي وګرځـي او پـه تـوبې سـره لـه
دوزخ نه نجاب ومومي.

نو بس بايد ووايو چې د حضرت خاتم االنبياء سرور کائناب حضـرت

محمــد مصــطفی (ص) پــه زمانــه کښــې د امامــت او خالفــت پــه حقلــه
اسماني قانون زيات اسان شو ،خو په تېـرو زمـانو کښـې دغـه قـانون
ډېر سخت ؤ او س زا به يې په دې دنيا قتـل او پـه اخېـرت کښـې دوزخ
ؤ.
مونږ د خـداے پـاک ډېـر شـکر ګـزار يـو چـې د خـداے د ګـران رسـول
(ص) برحقه خلفاء او د دغو خلفاؤ اخيري حجت (حضرت امـام مهـدي
(ع) ) منو او د هغوي لوري ته د بيعت الس غزوو.
په اخېر کښې هغه څه چې مو ولوستل دې نتيجې ته رسېږو چې:

 : 1خالفت او امامت د خداے پاک په حکم سره دے نه چې د شـورا،
يا انتخاباتو په ذريعې سره وي يا دا چې څوک زيات بوډا او په عمـر
کښې مشر وي او يا دې په بله بله طريقه خليفه او امام جوړ شي .

 _2نو که اوس د خداے لـه حکـم نـه بغېـر پـه بلـې طريقـې سـره څـوک
خليفه او امام جوړ شي نو د امامت او خالفت منصب يې غصبي دے
او د اهل کتابو په مکتب کښې واجب القتل دے .او د خداے دګران
رسول خاتم االنبياء حضرت محمـد مصـطفی (ص) پـه مکتـب کښـې د
هغه حضرت عفـوې او نرمـۍ پـه خـاطر يـې لـه قتلولـو څخـه ډډه کـړې
شوې ده؟
 -0په هره زمانه کښې پـه هـر امـت بانـدې واجـب دي چـې پکـار دي د
هغـه خليفــه او امـام اطاعــت وکــړي چـې د خــداے پــاک پـه حکــم ســره
معرفي شـوې وي او لـه دغـې الرې نـه بغېـر پـه بلـه الره بانـدې د جـوړ

کړې شوي مشر  ،امام او خليفه اطاعت جائز نه دے.

 -4په تېرو بابونو کښې ذکر شوي ټول شرائط د حضرت امام علي بن
ابوطالب (ع) په ذات کښې موجود دي نو ځکه د هغه حضرت اطاعت
فرض او الزمي دے.
-0د علــم او حکمــت ،عرفــان ،پــاکۍ  ،طهــارت ،د خالفــت د لبــاس،
ذاتــي لياقــت،د پېغبــر د غوښــتنې او د خــداے پــاک لخــوا د غــوره
کېــدنې پــه شــان ټولــو شــرائطو ســره حضــرت امــام علــي (ع) واجــب
االطاعت دے .او په امت باندې فرض کيږي چې د خداے پاک لخوا
د منتخب شوي امام او خليفه په توګه د هغه حضرت اطاعت وکړي.

والسالم
*****

