دیني څېړنې

ژباړه :محمد رحیم درانی

بسم اهلل الرحمن الرحیم

د خپرندويي خبرې
له کله چې انسان پيدا دے پوښتنه هم ورسره تړلې ده همدې پوښتنې په خپلوو
شنو وزرو پرښتې کښوينولې پوه زيوړو پواېو يوې شويژان ريوولوي او د انسوان ا ولي
مقام يې روښانه کړے دے.
د وينا امير څه ښکلې ويلې :
«من احسن السؤال علم» و «من علم احسن السؤال»
هم سوال له علمه زيږي هم ځواب
لکه وي چې ګل ازغے له خاک وآب
د فقې د لوړو زده کړو د څيړنيزې څانګې د ديني شبهو د ځواب برخوې چوې لوه
مونږ سره يې د ديني پوښتونو او ځوابونو د دغه ټولګې پوه برابرولووکې ک کوړے
دے خپله دنده ګڼو چې د دغو ټولو ښاغليو په تيره بيا د فلسوېې او کوالم د علموي
ډلووې او د اسووالمي کووالم د علمووي ټووولنې لووه غړيووو مننووه او لدرونووه وکووړو .لووه لوووے
باداره يې د توفيقاتو د زياتيدو لپاره ک په دعا يوو.
غواړو چې د خداي تعالی په مهربانۍ او د حضرت ولي عصر (عو) پوه عنايو
سووره توودريدا دد غووه ټووولګې دوام تاسووو خوبووانو تووه وړانوودې کووړو .ستاسووو رغنووده
وړانديزونو او نيوکو ته سترګې په ره يوو چې دا ټولګه ورځ تر بلې ښه شي.
و من اهلل التوفيق
د فقې د لوړو زده کړو د ټولنې څيړنيزه څانګه
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دين ته د مېسر او متولي ضرورت

1

پوښتنه :ولې دين سپړونکي (مېسر او متولي ته اړتيا لري.
د پوښووتنې وضوواح  :ځينووې نظريووه ورکوووونکي دا نظوور لووري چووې ديوون او دينووي
معارف او ښوونې رسما ديني مېسر ته اړتيا نه لري بلکه هر کس کوولے شوي ديون او
تعليمات يې تېسير کړي او خپل اخستون ترې ولري .او پور اسواک يوې خپلوې دينوي
دندې او فرايض ترسره کړي .ددغه نظر خاونودانو ا ولي مقصود دا دے چوې دوي د
دين تېسوير او دينوداري يووه شخصوي او اتوي چواره ګڼوي او او دهغوه پوه اسواک هور
ډول چې يې خوښه وي د ديني اوامورو او احکوامو تېسوير وکوړي او د عمول پوه مقوام
کووې يووې ک پرانسووتے وي او کووه دخپلووې خوښووې کارونووه کوووي نووو ووايووي چووې ديوون
داسې ويلې دي
ځواب:
ددغه نظريې چې دين مېسر توه اړمون نوه ګڼوي پوه ځوواب کوې بايود ووايوو چوې :
لووومړے د دغووه نظريووې لووه وړانوودې کولووو دهغوووي مقصوود غيوور مقوودک او د دينووي
احکامو له ليد او بنده د خال ويدو پوه غورے دے .دوهموه دا چوې د دوي دا نظريوه
ډير اعتراضات او اشکا ت لري چې ندې ورته اشاره کوو:
 . 1محسن غرويان پرسش هاي فکري و دني جوانان لم موسسه يمن خپرندويه ټولنه دريم ۱۳۸۰

حميوود رضووا شوواکرين او د (نشوور معووارف پووه پوهنتووون کووې د ولووي فقيووه د اسووتازندويه دفتوور او د
محصلينو انتخاب شوې پوښتنې او ځوابونه يې او د يو شمير محققانو په ملګرتيا.

 .۱دا ادعا چې دين او ديني معارف مېسر او عالم ته چې په دين کوې تخصو
ولري اړمن نه دے په ديني احکامو او معارفو کې له نسوبي سوره برابور دے ځکوه
چې په دې بڼه کې هر کس کولے شي له دينه د خپلې خوښې تېسير او مژلوب واخلوي
او عقيده ولري چې دا د ده لپاره حدي هم لري .او بول کوس هوم خپول تېسوير حدو
وګڼي د دې نظريې نتيده دا کيږي چوې پوه ديون او دينوي احکوامو کوې کووم ثابو او
محکووم څيووز وجووود ونووه لوورے او هوور يووو کووس چووې لووه دينووي احکووامو څنګووه اخسووتون
وکووړي دهغووه لپوواره ديوون حسووابيږي.په ديوون او دينووي احکووامو کووې دا ډول نسووبي
مووردود دے ځکووه چووې اخووري نتيدووه يووې تنووالض تووه وځي.ځکووه چووې کووه د هوور کووس
برداش

او اخستون سم وګڼو نو کيدے شي يو کس د ځينو خا و فرضيو له مخوې

يووو شووان تېسووير وړانوودې کووړے وي او بوول بلکوول دهغووه اپوټووه تېسووير ولووري نووو د دې
پايلووه دا ده چووې لووه يوووه ديوون او حکمووه دوه لووه يووو بوول سووره بيخووي اپوټووه او متضوواد
تېسيرونه ولرو او زمونږ د فرضيې مژابق دواړه هوم د خپلوو خاونودانو لپواره حدو
او دليل دي په عين حال کې هر يو يې بل ردوي.
 .۲د انسوووان عقووول حکوووم کووووي چوووې لکوووه څرنګوووه چوووې پوووه نوووورو علمونوووو او
تخصصونو لکه طب فيزيک تاريخ او نورو پوه زرګونوو علموي څوانګو کوې ځانتوه
مېسر او بيانوونکے ضوروري دے ديون هوم چوې د الهوي احکوامو او دينوي تعليمواتو
ټولګه ده يو عالم او مېسر او متخص
تخص

ته اړتيا لوري چوې پوه دغوه احکوامو کوې يوې

کړے وي.

 .۳ديني معارف درې سويې لري.يو :سواده دينوي معوارف دوه :متوسون دينوي
معارف او دريم هم پيچلې او سخ

ديني معارف کوه فرضوا ووايوو چوې عوام خلوک

په ساده او اساني ديني تعليماتو پوهيږي خوو کووم معوارف چوې د متوسوژې سوويې
يا د سختې او پيچلې سويې دي د عامو خلکوو لوه پووهې بهور او لووړ دي او دلتوه ده
چې د هغو د بيان لپاره يو مېسر او متخص

توه ضورورت دے .پوه دې خبوره زموونږ

شوواهد او دليوول دا دے چووې د لووران او دينووي معووارفو پووه تېسووير کووې لووه معصووومو

امامانو په زرګونو حديثونه نقل شوې دي1 .

 .۴د لووران ځينوووې ايتونووه پوووه دې د لوو

کووووي چووې دينوووي تعليمووات د خا وووو

مېسورانو لووه خووا تېسووير او بيووان توه اړتيووا لوري .پووه دغووو کوې يووو ايو

دا دے  2:اے

پيغمبره ! مونږ لران پر تا نازل کړ چې خلکو ته يې بيان او تېسير کړې.
په د غه اي

کې په خپله رسول اهلل مبارک توه خژواب شووے دے او د هغوه يووه

دنده د لراني معارفو تېسير او سپړنه بيان شوې ده.
که وويل شي چې د خداے رسول (ص له دې امله چې معصوم دے د مېسورۍ
شان لري خو له پيغمبره او امامانو پرته نور کسان لوه دې املوه چوې عصوم

نوه لوري

نو د دين مېسران نه شي کيدلے .د دې پوښتنې ځواب دا دے چوې نوو دا خبوره چوې د
ين يو خاص مېسر ته اړتيا لري تاسو منئ او په دې ايو سوره ثوابتيږي خوو دا چوې د
په زمانه کې د ديني معارفو د تېسير او بيوان دنوده د عالموانو او فقيهوانو پوه

غيب

غاړه اچول سوې ده يو بل دليل غواړي .چې مونږ يې لورو .زموونږ ادعوا دا ده چوې لوه
رسول اهلل مبارک او معصومو امامانو د ډيرو روايتونو په اساک د امام زمان عليوه
السالم د غيب

په زمانه کې د دين تېسير او بيان او د الهي احکوامو اجورا د ديون د

عالمانو او فقيهانو په غاړه ده .لکه دا رواي

چې فرمايي«:مون کوان مونکم لود روي

حديثنا و نظر في حاللنا و حرامنا و عرف احکامنا فاني لد کعلته عليکم حاکموا» 3

پوه تاسووو کووې هور يووو چووې زموونږ د حووديثونو راوي او د حاللووو او حراموو پووه شووان پووه
شرعي احکامو بلد او عالم وي داسې کس زما له خوا د دين واکمون حسوابيږي او د
حاکمي

زمه دا ده چې ديني احکام اجرا کړي .هم ځکه بايد داسې عوارف او عوالم

کس د دين د احکامو مېسر وي.
دوهم اي :
 4دا چې د اهل

 .1محسن غرويان هماغه ماخذ.
 .2نحل  ۴۴اي .

 .3حر عاملي وسائل الشيعه اي
 .4نحل اي

.۴۳

.۴۳

کور مصوداق څووک دے پوه دې کوې ډيورې خبورې

شته دي ددغو بحثونو نتيده دا ده چې د معصومو امامانو په شوتون کوې اهول کور
په خپله هغوي دي او د غيبو

پوه زمانوه کوې دا دنوده د ديون پوه عالموانو او فقيهوانو

اچول شوې ده .لکه څرنګه چې په يوه رواي

کوې راغلوې دي چوې اموام زموان (عو) د

اسحاق کندي د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک وايي د غيب په زمانوه کوې پوه
نويوووو پيښوووو او موضووووعاتو کوووې چاتوووه مراجعوووه وکوووړو چوووې احکوووام تووورې واخلوووو
وفرمايوول :و امووا الحوووادث الوالووع فووارجعوا فيهووا ال رواه حووديثنا فووانهم حدتوووي
علووويکم و انوووا حدو و اهلل علووويهم 1».پوووه نويوووو موضووووعاتو او پيښوووو کوووې زموووونږ د
روايتونو عالمانو او راو يانو ته مراجعوه وکوړځ ځکوه چوې دوي پور تاسوو زموا حدو
دي او زه پر دي د خداي حد

يم.

يقينا عام خلک چې په عربوۍ نوه پووهيږي او د ا وولو فقوې تېسوير او داسوې
نورو علمونو پوهه نه لري د اهل کر مصداق نوه شوي ګرځيودلے دا خبوره روښوانه ده
چې دغه کسان د ديني متونو د تېسير او بيان توان نه لري.
نکته:
دلتووه کيوودے شووي ځينووې کسووان دا پوښووتنه وکووړي چووې د غيبو پووه زمانووه کووې
ممکنه ده ددين عالمان د د ين د مېسر په توګه غلژوي وکوړي او دينوي احکوام اپوټوه
او غلن خلکو ته ورسوي او خلک بې رې کړي او دا په خپلوه د دې دليول دے چوې
دين او ديني احکام مېسر ته ضرورت نه لري.
ځواب لومړے خو دا چوې کوه عوام خلوک لوه دينوه کووم اخسوتون کووي يقينوا د
هغوي غلژۍ دعالمانو او فقيهانو پوه پرتلوه څوو چنوده زيواتې وي نوو عالالنوه نوه ده
چې په دې پلمه چې د ديون يوو متخصو

او مېسور ښوايي غلژوي وکوړي موونږ ټوولې

ديني چارې عامو خلکو توه وسوپارو .دوهموه دا چوې  :پوه ټولوو علوموو او فنونوو کوې
ممکنووه ده چووې يووو کووس او متخص و

يووې غلژووي وکووړي ايووا ډاکټووران پووه عووالج کووې

غلژي نه شي کولے نو که يوو ډاکټور غلژوي وکوړي انسوان بايوه هوي ډاکټور توه ورنوه
شي؟ دا عالالنه خبره نه ده.

 .1الصدوق کمال الدين و تمام النعمه  ۲ټوک  ۴۸۴مخ.

دريمه دا چې :ډير اهل سن

او شيعه عالمان پوه دې خبوره ټينګوار لوري چوې کوه

يو فقيه د ديني احکامو د تېسير او استنباط لپاره ضروري پوهه او علوم ولوري او د
دين د احکامو د دسمې اجرا او تېسوير پوه ره کوې خپول ټوول تووان وکواروي خوو پوه
عين حال کې بيا هم دديني احکامو په استنباط کې پوه خژوا اختوه شوي داسوې فقيوه
معذور دے .لکه څرنګه چې عالمه سيد شرف الدين په الېصول المهمه کتواب کوې
د اسالم د ځينو عالمانو له لوله نقلوي« :هر مدتهد چې په ديني چارو کوې اجتهواد
وکړي او په خپله عقيده دهغه حقانيو توه رسويدلے وي دغوه شوان مدتهود توه پوه هور
حال اجر ورکول کيږي که اجتهاد يوې وحيح وي دوه ثوابوه لوري او کوه خژوا وي يوو
ثواب »

1

د ډيرې مژالعې لپاره

محسووون غرويوووان پرسوووش هووواي فکوووري و دينوووي جوانوووان لوووم موسسوووه يمووون

خپرندويه ټولنه دريم  ۱۳۸۰حميد رضا شاکرين او د (نشر معارف په پوهنتوون
کووې د ولووي فيقووه د اسووتازندويه دفتوور او د محصوولينو انتخوواب شوووې پوښووتنې او
ځوابونه يې او د يو شمير محققانو په ملګرتيا .دوهم ځل چاپ ۱۳۸۴

وروستے حديث

امام علي فرمايي :کله چې بال نازله شي نوو مالونوه موو د ځوان ډال وګرځووځ او

که کومه پيښه درپيښه شي ځانونه په دين لربان کړځ او پوه شئ چې هغوه کوس تبواه
دے چې دين يوې تابوه شووے وي او توا ن شووے هغوه کوس دے چوې ديون يوې توا ن
شوے وي2 .

 .1الېصول المهمه في تاليف ا مه  ۱۵۵مخ بيروت اوم چاپ.

 .2محمد ري شهري منتخب ميزان الحکمه ترجمه حميود رضوا شويخي لوم دار الحوديث ۲۱۱ ۳۲۵
مخ.

له فکري انديښنو د ځوانانو د ژغوريدو رې چارې
پوښتنه :ولې کله کله مومن ځوانان د ديني رښوونکو په خبرو شک کوي؟
ځواب:
تر ځوابه مخکې زمه ده چې د ځوانۍ د پړاو د پيل پوه هکلوه يوو څوه ووايوو .د
جسمي ودې تر څنګ يو لړ انديښنې د تدسوس او تلوسوې احسواک دکوارونو او
اعتقواداتو کردارونوو او ژونود توه د نظور پوه هکلوه تېکور او تودبر هغوه بدلونونوه دي
چې د يو زلمي شوي انسان په باور او عقل کې پيودا کيوږي .د هلکووانۍ يوا ځووانۍ
پړاو ډير حساک او هيداني دے او په څنګ کې يې نووې بودني او فکوري بدلونونوه
او تدربووې پيوول کيووږي .دا لووه نووورو د ليوورې کيوودو او اسووتقالل غوښووتنې او شووناخ
مننووې پووړاو دے د هغووو کسووانو لپوواره چووې غووواړ ي ځووان وپيونووي او خپوول باورونووه د
تقليوود لووه حالتووه پووه پخووو او ريشووه دارو بوواورونو بوودل کووړي شووک کووول وسوسووه او
انتقوواد کووول او د ژونوود پووه حساسووو مسووايلو کووې پوښووتنه او تلوسووه لوورل کومووه غيوور
فژري او حيرانوونکې خبره نه ده.
د ځوانۍ د پړاوونو پوه هکلوه پوه روزنيوزو چوارو کوې ضوروري ده چوې نودينيو
مسلو ته پام وشي چې ځوانان خپل ا لي هوي

او شناخ

ومومي:

 .۱اروا پيواندي د ځوانۍ د مرحلې په هکلوه وايوي :د ځووانۍ او هلکووانۍ پوړ
او د دوه دورو يعنې د لوے والي او ماشووموالي پوه ميونې کوې يوو پوړاو دے پوه دې
ډول چې نه دغه کس پورونے ماشووم وي چوې هور څوه لوه لويوو ومنوي او نوه پووره لووے

شوے وي .په دغه عمر کې ځوان هور يوو شوے پوه خپول او دخپلوو معلومواتو او عقلوي
تحليلونو په وسيله سته راوړل غواړي.
 .۲د ارواپيواندو پوه وينوا توازه ځووان شووے کوس لوه شوناختي نظوره کوولے شوي
ځينې انتزاعي مسايل لکوه موذهب اخوالق او د ژونود مختلېوې رودې وجواجوي پوه
منظمه توګه يې تحليول کوړي .دهغوه پوه هون کوې يوو مونظم اسوتد ل جووړيږي چوې د
مختلېو حول رو د پرتلوه کولوو او د ښوه ځوواب د تر سوه کولوو امکوان برابوروي .پوه
دې کووار سووره د فکوور محتوووا ژورتيووا او پراختيووا پيوودا کوووي 1خووو لووه ټولووو فکووري
پرمختګ او د تحليل او لضاوت سره سره ځوان د فکري لدرت او ثبات لوه اړخوه
د ماشوموالي له پړاوه د لوے والي پړاو ته د تيريودو پوه حوال کوې وي دهغوه د درک
او لضوواوت طالو

دومووره پراختيووا او ژورتيووا نووه مووومي چووې انعژوواف منووونکے هوور

اړخيز او لوه نويوو رو چوارو سوره غږملوه وي .پوه بلوه ژبوه يوو ځووان پوخووالي توه نوه
رسيږي مګر دا چوې خپلوو اسوتد لونو توه شخصوي او اختصا وي اړي ورکوړي او د
مبهمووو او پيچلووو مسوووايلو د حوول لپوواره لوووه شخصووي تدربووو او لوووه خپوول ټوووول اروا
پيونوودونکي سسووټمه (منژووق ارښووتونه محرکونه او ټووولنيز کلتوووري او توواريخي
معلوموواتو مرسووته واخلووي .نووو د ژونوود پووه ځينووو ا ووولو کووې شووک کووول د ډيوور او
ژورې شناخ

او پوهې سريزه ده او دانديښنې خبره نه ده.

 .۳نوجواني او زلمکتوب يا پيغلتوب د هويو
دے .د ځووانۍ پيوول لوه دې اړخووه ډيور اهميو
هن کوې د خپول هويو

منلوو او دځوان د پيونودلو پوړاو

لوري .هموودا وخو

وي چووې دانسوان پووه

پوه هکلوه لوومړۍ پوښوتنه پيودا کيوږي (زه څووک يوم او بايود

ځواب يې معلوم کړي .پوه دغوه پوړاو کوې انسوان بايود معنوا داره شوناخ پيودا کوړي
چوې لووه تيور وخو سووره د ارتبواط توور څنووګ د راتلوونکي لپوواره دريووې نيونوه هووم ولووري
اريکسن په دې هکله وايي« :د يو کس د هوي

جوړيودل او منول کيودل ډيوره سوخته

او اضژراب پيدا کوونکې مرحلوه ده چوې پوه دې کوې بايود ځووان تور ټولوو د مناسوب
رول او ايډيالوجۍ د معلومولو لپاره مختلف رولونه او ايوډيالوجې تدربوه کوړي او

 .1حسين لژف آبادي د لوييدو اروا پيواندي ( ۲ځواني هلکواني او لوي والي  ۲۶مخ.

وې ازمايي .کوم کسان چې لوه دغوه پوړاوه د هويو د پيونودلو لوه يووه لووي احسواک
سره راوځي دې ته چمتو وي چې په ځان د باور او اعتماد په يوه لوي احسواک سوره
له لوي والي سره مخامخ شي په دې پړاو کوې ټوولنيزې ډلوې چوې انسوان ځوان د هغوو
په شان جووړوي ډيراغيوز لور ي دا ډلوې بايود د انسوان د هويو پوه ښوه رشود او ودې
اغيزه وکړي1 .

په دې اساک د ديني دوس

او يا ديني بيلګو يا غير ديني بيلګو او دوسوتانو

غوره کول په انسان په شعوري ډول ډير اغيز لري او د هغه کوردار او کوړه تور تواثير
ندې راولي.
 .۴نوي زلمي او پيغلوې توه چوې څنګوه د ودې او ترلوۍ زمينوې برابورې وي او د
ځان پيوندنې او خداي پيونودنې پوه ره کوې روانيوږي د ژونود پووړۍ ښوه پوه کوراره
اسانه او د ځوانۍ په انرجۍ سوره وهوي د زړه سوواندو مهربانوه او پوهوو کسوانو لوه
مشورې استېادې ته اړتيا لري چې د رې په وهلوو کوې لوه انحوراف سوره مخوامخ نوه
شي.
له فکري بندونه د وتلو رې چارې.
د دې لپوواره چووې ځوانووان د ځووان او حقيقو پيونوودلو پووه سوومه ره کووې راشووي او
دهغه په وجود کې اساسي عقيدې پخې شي او له روزنيز نظره سم انسان وبلل شوي
بايد په ندې ډول عمل وکړي:

 .۱د ځوانانو او زلمکيانو

ا وولي دنووده د علووم حا وولول دي د علووم او پوووهې زيوواتول توور ټولووو ارزښووتناک

ګوووهر دے چووې يووو انسووان يووې حا وولولے او دوژنوود پووه ره کووې کووارولے شووي .پووه دې
اسوواک د دينووي کتووابونو لوسووتل د عقيوودو پووه ره کووې د علووم د زيوواتولو يوووه ره ده.
ناپوهه انسان خپلې الهي دنودې نوه شوي پيونودلے او پوه سومه توګوه پوه هغوو عمول نوه
شي کولے او په نتيده کې د ژوند په معنا نه شي پوهيدلے.

 .1دوان شولتر د شخصي

نظريې ژباړه  :يوسف کريمي او ملګري يې  ۲۲۲مخ.

 .۲تېکر

د علم حا لول د نورو له فکره استېاده کول دي چې د کتابونو په مخونوو کوې

د ليکونو په توګوه وي .خوو دا د دوژنود پوه مختلېوو مولعيتونوو کوې تېکور دے چوې
انسان ته حل رې وړاندې کولے ششي .او په بله ژبه دا علم دے چې دانسان د فکور
لوودرت زيوواتوي او هغووه پووه اسووانۍ سووره سووتونزې تحليلووولے او ورسووره مقابلووه کووولے
شي.

 .۳ايمان

لووه ايمانووه مژلووب د نووړۍ پووه پنړووونکي لووه زړه ايمووان او دخووداي پووه وړانوودې لووه

تسيلم سره يو ځاي دهغه په اوامرو بواور سواتل دي .هور څوومره چوې ايموان پيواوړے
وي د انسان په مختلېو اړخونو کې يې څرګنديودل زيوات وي 1.پوه دې اسواک څووک
چووې د خپوول ژونوود پووه چووارو کووې خووداي پووه نظوور کووې ونيسووي پووه خپوول ځووان يووې بوواور
لوړيږي او يو داسې ځواک پيدا کوي چې هميشه ورسره وي.

.۴عمل

د مثب

عمل کول تول د انسوان د دريوې د پياوړتيوا او اسوانتيا سوبب کيوږي پوه

دې ډول چووې پووه لووران کووې نيووک عملونووه د مومنووانو د پټووو وړتيوواو د غوړيوودو او
تکامل سبب بلل شووے دے :
 2خوو مومنوانو
چې کله د کېارو لښکر او طال

په سترګو وليده نوو وې ويول دا هماغوه جنوګ دے

چې خداے او رسول يې رښتيا وويل او بې له ايمان او اطاعته يوې پرهغووي بول څوه
زيات نه کړل.
البتوه د اسوالم د تعلوويم پوه اسواک عموول پوه علووم او ايموان کوې ډيووره اغيوزه لووري.
ايمان سبب کيږي چې انسان زياتره انتخاب او عمول توه مخوه کوړي .هموداراز والح

 .1کرباسي منيزه او کليان منوچهر مسايل جوانان و نوجوانان  ۱۷۶مخ.
 .2ايه  ۲۲احزاب.

عمول پووه انسووان کوې علووم او ايمووان زيوواتوي او د اړمنوو د مناسووبې او معقووولې ارضووا
لپوواره زمينووه برابووروي .پوور دې اسوواک توور ټولووو غوووره عموول دا دے چووې دينووي دنوودې
ترسره کړو او نور خلک هم ښه عمل ته وهڅوو .او له بودو کوارونو ډډه وکوړو او نوور
هم تورې منعوې کوړو پوه ا لهوي فرايضوو عمول د دې پوه تور ه کوې چوې پوه انسوان کوې د
ترلۍ محرک پياوړ ے کوي او په ژوند کې د خداي د وجود احسواک تدربوه کيوږي
په خپله ايمان او ديني ژمنه او تېکر هوم زيواتيږي .او هموداراز د انسوان بصويرت هوم
زياتوي او سوبب کيوږي چوې ا نسوان د ژونود پوه سوختو شويبو کوې سومه ره انتخواب
کړي او خپلو موخو ته ورسيږي.
په ټول کې نيتده اخلو چې که څه هم د ځووانۍ دوران د افکوارو او سووچونو د
راخوټيدو دوران دے ځکه چې يوې اساسوي بنيادونوه نوه وي مزبووت شووې او بوې
شميره اعتراضان پوه انسوان يرغول کووي او کوه ځووان د علوم زيواتولو فکور کولوو او
نيکو کارونو ته مخه کوړي او پوه خپلوو کوارونو کوې تول خوداي يواد وسواتي د دينوي
عقالنووي اخاللووي ټووولنيزو او نووورو پرمختګونووو ره پووه کاميووابۍ سووره وهلووے او
خپلو موخو ته رسيدلے شي.

د ډيرې مژالعې سرچينه.

.۱روان شناسي نوجوانان دکتر اسماعيلي بيابانګرد.
.۲روان شناسي رشد( ۲نوجواني جواني و بوزر

سوالي دکتور حسوين لژوف

آبادي.

وروستے حديث

امووام علووي وفرمايوول«:څوووک چووې خپوول بوواطن سووم کووړي خووداي يووې ظاهرښووکلے

کوي .او څوک چې د خپل دين په چارو لګيا شي خداي يې د دنيا کارونه سوموي او
څوک چې د ځوان او خوداي پوه ميونې کوې چوارې سومې کوړي خوداي د هغوه او دخلکوو
ترمينې معاملې سموي1 ».

 .1نه) البالغه ترجمه سيد جعېر شهيدي کلمه  ۴۳۷ .۴۲۳مخ « من ا لح سريرته الوح اهلل عالنيتوه
و من عمل لدينه کېاه اهلل امر دنياه و من احسن فيما بينه و بين اهلل کېاره اهلل ما بينه و بين الناک».

۳

په دين کې د ډير تر ډيره او لږ تر لږه نظر
پوښتنه :په دين کې د لږ تر لږه او ډير تور ډيوره نظريوې مژلوب څوه دے يوا پوه بلوه
ژبه د لږ تر لږه دين او ډير تر ډيره دين معنا څه ده؟ 1

دا پوښتنه په دوو شکلونو سپړل کيدے شي:
 .۱له دينه بهر تېسير
 .۲په دين کې دننه تېسير

 .1د دين له داخله د دې پوښتنې ځواب:

د ديووون دننوووه د نظووور مژلوووب دا دے چوووې بايووود د يووووه ديووون موووثال د اسوووالم پوووه

تعليماتو کې دننه ښه فکر وشي چې د انسوان د ژونود پوه هکلوه څوه سپارښوتنې لورې
ايا دا اوامر او احکام د انسان د ژونود ټولوو اړخونوو توه شوامليږي يوا يووازې دځينوو
مواردو لپاره دي مثال ايوا دينوي تعليموات د يوو انسوان د ټولوو وګړنيوزو ټوولنيزو
اعتقادي اخاللي او عملي احکامو لپاره دستور العمل او کوړنالره لوري؟ او کوه پوه
 .1رک  :الوف :محسوون غرويوان برسشووهاي فکوري و دينووي جوانوان لووم موسسوه فرهنګووي يموين چوواب

سوم .۱۳۸۰
ب :محمد امين احمدي انتظارات بشور از ديون لوم پووهشوګاه علووم و فرهنوګ اسوالمي ( وابسوته بوه
دفتر تبليغات اسالمي اول . ۱۳۸۴

ج :محمد تقي جعېري فلسېه دين لم پووهشګاه فرهنګ و انديشه اسالمي دريم چاپ .۱۳۸۶

د :محموود تقووي مصووباح يووزدي مدموعووه اثووار (مشووکاه پرسووش و پاسووخها ۱توور ۵ټوووک لووم موسسووه
آموزشي و پووهشي امام خميني لومړي چاپ .۱۳۸۵

ځينو خا و اړخونو لکه اخاللواو احکامو او په شخصوي او وګړنيوزو ډګرونوو کوې
احکام او دستور العمل لري.
د لږترلږه د اعتراے انديالو ديون توه لوه دننوه پوه کتنوې سوره د اسوالم پوه هکلوه
خپل اعتراضونه په دوو ډولونو مژرح کړې دي:
 .۱هغوي په سياسي او حکومتي چارو کې د دين د سلرو په هکله وايوي چوې
اسالم په دې موضوع کې د لږ ترلږه لايل دے او ادعا يې کړې ده چوې ديون او دينوي
تعليمات يوازې فردي او شخصوي اړي لوري .پوه بلوه ژبوه هغووي لوه سياسوته د ديون د
جدايۍ د نظريې لايل دي.
د لومړي نظر مژابق د اعتراے ځواب:
زياتره پوهوان او د نظور خاونودان پوه دې خبوره يووه خولوه دي چوې د اسوالم ګوران
پيغمبر(ص له هغوو الهوي پيغمبرانوو دے چوې پوه مودينې کوې يوې د داسوې سياسوي
واکمنۍ چې الهي مشروعي يې درلود بنياد کيښوده .پوه دې خبوره چوې پيغمبور او
اسالم سياسي او حاکميتي اړي لري د شيعه او اهلسنتو زياتره اسوالمي انوديال پوه
دې متېق دي .او يوازې يو جزيي اعتراے ځينو اسوالمي رو انودو کوړے دے او د
رسول اهلل مبارک په سياسي شان کې يې شک ښکاره کړے دے دوي له سياسوته د
دين د جدايۍ او د سيکو رسټي نظريو تر اغيز ندې لائل شوې دي چوې د اسوالم
پيغمبوور سياسووي او حکووومتي شووان نووه درلووود او پووه دې بوواور دي چووې کووه فرضووا پووه
مدينووه کووې يووې د حاکمي و

او واکمنووۍ د جوړولووو الوودام کووړے دے دا يوووه ټووولنيزه

دنده وه؛ نه دا چې په دې مسله کې يې دخداي له لورې دنده لرلې وي1 .

خو د دغه نظريې پوه کوره کتنوه کوې ويلوے شوو چوې :

2

 . 1په دې بحث د ښه پوهيدلو لپاره د نظريه هاي دول

در فقه شيعن کتاب ته مراجع وکړځ چې محسن

کديور ليکلي دي او همداراز کتاب ا سالم او ا ول الحکم ته چې علي عبدالرزاق ليکلي دي.

 .2نساء  ۵۹اي .

اولووه داچووې اکثوورو اسووالمي عالمووانو دا خبووره منلووې ده چووې پيغمبوور امام و
سياسي حاکمي
ووېا د لو

او

درلود او په دې ډول يوه خوله دي .د لران نصوص هم پوه دې خبوره

کوووي لکووه دا ايو

چووې فرمووايي :او همووداراز دا ايو

شووريف چووې :

1

دوهمووه دا چووې توواريخي شووواهد هووم دا خبووره تاييوودوي چووې د اسووالم پيغمبوور پووه
مدينه کې د سياسي واکمنۍ بنياد کيښود چې دهغه په اساک يې حکوومتي اوامور
لرلي دي .لکه دا چوې دوي بوه مختلېوو سويمو توه واليوان اسوتول او لوه هغووي بوه يوې
غوښتل چې خپلې ټولنيزې دندې چې ورسپارل شووې سومې ترسوره کوړي خوو پوه دې
خبوره کووې چوې د پيغمبوور(ص سياسووي حاکميو

د ديوون لووه متنوه اخسووتل شوووے وے

بايد ووايوو چوې د اسوالم د ديون بشوپړتيا او جامعيو سوبب شووے دے چوې اسوالم
ځينووې چووارې او دنوودې ولووري چووې بووې دسياسووي حاکميتووه يووې د اجوورا کولووو امکووان
نيشته .لکه د حدودو او احکامو اجورا او دنوورو دينوي چوارو اجورا .لکوه د خموس او
زکات اخستل او دغنايمو او ولدو ويش چې بې د ديني حکوم

له لرلو دا څيزونوه

د اجرا وړ نه دي.
کووي چوې کووم حاکميو

دريم دا چې دلران ځينې ايتونه هم په دې ټکي د ل

چې رسول اهلل مبارک په خلکو کې ټينګ کړے و هغه الهي سرچينه لرلوه .هلتوه چوې
فرموايي:
2

 : ۲په دين کې له داخلي نظوره د لوږ تور لوږه د نظريوې ځينوو پلويوانو لوه دې املوه
چووې د ديوون جامعيو تووه يووې پووام لوورلے او د اسووالمي احکووامو پووه پراختيووا يووې چووې د
انسان د ژوند د ټولوو اړخونوو پوه هکلوه احکوام لوري اعتوراے نوه شوو کوولے نوو خپول
 .1حديد  ۲۵اي .
 .2احزاب  ۶اي

اعتراے يې په يوه بل ډول مژرح کړ دوي وايي چې :د اسالمي ټولنې اړتيواوو توه د
ځواب لپاره د دين تعليمات او احکام په يوه خاص وخو

کوې وړانودې شووې دي او

دا احکام د مسلمانانو د لومړيوو ټولنوو لپواره چوې پيچلوې زمواني او ټوولنيز شوراين
يووې نووه لوورل مناسووب وو خووو د ديوون اکثووره احکووام د نوون سووبا د زمووانې پووه پيچلووو او
پرمختللووو زموواني مکوواني او ټووولنيزو حووا تو کووې ځووواب نووه شووي ويلووے او د ټووولنې
اړتياوې نه شي پوره کولے.
ځواب:د دې شبهې او اعتراے څو ځوابونه ورکولے شو:
 .۱د اسالم د پيغمبر او دهغه د شريع

خاتمي

او اخري والے چې د اسوالم لوه

ضروري احکامو ګڼل کيږي او ټولې اسالمي فرلې اومذهبونوه او عالموان پورې يووه
خولوه دي دديون د احکوامو لوه دغوه تېسوير سووره پوه ټکور کوې دے .پوه بلوه ژبوه هغووه
پياوړې او محکم دليلونه چې د پيغمبر د خاتميو

او پوه دې هکلوه موجوود دي چوې

اسووالم يووو هميشوونے ديوون دے دا اشووکال او شووبهه بوواطلوي ځکووه چووې د خاتمي و د
دليلونو له مخې اسالم يو تل پاتې دين دے چې احکام او شراين يوې پوه هوره زمانوه
او ځاي کې د اجرا وړتيا لري او په کوم خاص وخ

ځاي يوا لووم پوورې محودود نوه

دي.
 .۲د اسالم له پيغمبره ډير روايتونه راغلې دي چوې اسوالمي احکوام لوه زمواني
اړخه تل پاتې دي او د ليامو

تور ورځوې اعتبوار لوري«.حوالل محمود حوالل الوي يووم

القيامه و حرام محمد حرام الوي يووم القياموه» 1او پوه يقوين سوره ويلوے شوو چوې هغوه
احکام د ليام

تر و رځې معتبر کيودلے شوي چوې د مختلېوو زموانو او ځوايونو لپواره

کارندوالے ولري.

 .2د لږ ترلږه او ډير تر ډيره تېسير (له دينه په بهر ليدتوګې سره

له دينه بهر د لږترلږه او ډير تر ډيره د موضووع مژلوب دا دے چوې لوه دې ورتيور

چې په يوه خاص دين کې د انسوان د ژونود پوه هکلوه څوه سپارښوتنې موجوود دې دا
پوښووتنه مژوورح ده چووې اساسووا پووه کومووو مسووايلو کووې بايوود لووه دينووه د رښوووونې او
 .1رک :ا ول کافي  ۱ټوک  ۵۷مخ بحار ا نوار  ۲ټوک  ۲۶۰مخ وسائل الشيعه  ۱۸ټوک  ۱۲۴مخ.

تېسير او تبيين تمه ولرو؟ په بله ژبه له دينه د انسان تمه په کوم حد کوې ده ايوا ديون
د انسان ټولو ضرورتونو ته ځوواب ويلوے شوي يوا نوه ديون يووازې د انسوان د ژونود پوه
ځينو خا و مسايلو کې ځواب ويلے شي؟
ځواب :
دې پوښتنې ته درې ډوله ځواب ورکړل شوے دے:
 .۱يوه ځواب افراطي دے
 .۲دوهم ځواب تېريژي دے
 .۳دريم ځواب چې زمونږ له نظره اعتدالي ځواب دے1 .

 .۱افراطي نظر :دغه کسان وايي چې انسان د ژوند په ټولوو ډګرونوو کوې حتوی
د خووووراک څښووواک جووووامې اغونووودلو کور جوړولوووو پووووه ره توووګ څمالسووووتلو
معاشرت او همدارازد حکوم

د واکمنانو د دندې د ترسره کولو او پوه هور ډول

علمي مسلو حتی د ژوند په ټولو چارو کې ديني احکوامو او اوامورو توه اړتيوا لوري.
پووه بلووه ژبووه دا د انسووان حووق دے چووې بووې لووه تحقيووق او د مژووالعې او سووختۍ لووه
ليدلو دين ورته په بيال بيلو ډ ګرونو کې کاميابي ورکوړي.دا تېکور چوې وايوي ديون
بايد په ټولو چارو کې د انسان ضرورتونه پوره کړي او هغوه کاميواب کوړي دې توه د
دين په هکله « د ډير تر ډيره نظر» ويل کيږي.
د دغه نظر جاج او څيړنه
يو اساسوي اعتوراے چوې پوه دې نظور کيوږي دا دے چوې د دغوه نظور پوه اسواک
ديوون د انسووان د ټولووو ضوورورتونو او تمووو ځوابګوووے دے نووو د دغووه نظوور مژووابق
انسانان د خپلو عقلونو او خداي ورکړو وړتياوو غوړولو او ترلي ورکولو ته اړتيوا
نه لري .په داسې حال کې چې له دينه دغه تېکر او اخستون پوه غلون ډول د انسوان د
عقل او تکېر د ختمولو او تعژيلولو په معنا او لوه حقيقتوه ليورې دے ځکوه چوې يوو
هم داسې حق دين نيشته چې انسان ته ووايي چې لوه عقول او فکوره کوار موه اخلوه او
دين په يوازې سره دانسان ټولې اړتياوې پوره کړے شي.
 . 1رک :محمد تقي مصباح يزدي مدموعه اثار( مشکات پرسش و پاسوخ هوا  ۱ټووک تور پيونړم لم
موسسه آموزشي و پووهشي امام خميني لومړي چاپ.

 .۲د لږ تر لږه نظر :په ژونود کوې د ديون د ډيور تور ډيوره رول د نظور لوه ردولوو او د
دين د حدودو په سر د لويديې د سياستمدارانو او د کليسا د خاوندانو تر ميونې لوه
کلونو کلونو کشمکشه وروسته اخر يو نظر پيدا شو چې هغه توه يوې « سويکولرزم»
وايه دد غه نظر ا لي ځانګړتيا او بنياد پوه دې خبوره دے چوې د يون لوه سياسوته او
ټولنيزو چارو جدا دے .د دغه نظر په بيوان کوې بوه ووايوو چوې دوے وايوي د انسوان
ژوند دوه برخوې دے يووه دنيوا او بول اخورت او دا دوه برخوې لوه يووه بلوه بلکول جودا
دي .د دوي په نظر په دې دنيا کې د انسان کړه او کارونه د هغوه لوه اخورت سوره هوي
اړه نه لري نو انسان د اخرت پوه چوارو او د ځوان او دخوداي پوه ميونې کوې پوه معواملو
کوې لووه دينووه اسووتېاده کووولے شوي خووو پوه دنيووايي چووارو کووې انسووان ازاد دے چووې هوور
څنګه يې زړه غواړي عمل وکړي او په دنيواوي چوارو کوې زموه نوه ده چوې د ديون او
دخداي د اوامرو تابع وي.
د لږ تر لږه په ليدتوګې کره کتنه
دا نظوور هووم لووه ډيوورو اعتراضووونو او نيمګړتيوواوو سووره مووخ دے توور ټولووو لوووے
اعتراے دا دے چې په دې نظر سره د انسان د دنيا او اخورت ژونود لوه يووه بلوه جودا
کيږي ځکه چې که څه هم د انسان ژوند په دوو برخو يعنې پوه دنيوا او اخورت ويشول
کيږي چې د دنيا حصه يې د انسان له زوکوړې پيول او پوه مور
ژوند يوې پوه مور

ختميوږي او د اخورت

پيول کيوږي او تور بوې نهايتوه دوام لوري او هور يوو يوې ځانتوه خپلوه

ځانګړتيا لري خو د دې تقسيم معنا دا ده چې د انسان دنيايي ژونود او پوه دنيوا کوې
د هغه کړه او عملونه هم په دوو برخو يعنې دنيايي او اخرت ويشل کيوږي او بايود د
دغووو دوو پووه ميوونې کووې هووي ډول ارتبوواط نووه وي .پووه نتيدووه کووې د انسووان دنيووايي
عملونه هم د هغه د اخرت په ژوند هي ډول اغيزه نه لوري .د دغوه نظور مژوابق د ديون
او دنيووواوي تعليمووواتو کوووار پوووه فوووردي او ډلوووه ايوووزو لمنړونونوووو او دعاګوووانو پوووورې
محوودوديږي چووې پووه کليسووا ګووانو او جوموواتونو کووې ترسووره کيووږي .همووداراز دينووي
تعليموات لوه خوداي سوره د انسوان پوه رابژوې پوورې محودوديږي او د هغوه لوه ټووولنيز
ژوند سره هي اړه نه لري .اول خو دا چې دين ته دا ډول نظر يوه بې دليله ادعوا ده او
کوم سوم او معتبور دليول نوه لوري دوهوم دا چوې دا نظور د الهوي دينونوو لوه محتووا او

تعليماتو سره سمون نه خوري .تاسو ته پته ده چې هر حق دين ادعا کوي چې انسوان
بايوود خپوول ټووول وګړنيووز او ټووولنيز اعم وال دديوون د اواموورو پووه اسوواک ترسووره کووړي او
انسان په خپل سر او په خپله مخه پوه دنيوا کوې هور څوه نوه شوي کوولے.او داسوې نوه ده
چې دهغه کړنې دهغه په اخرت هي اغيزه او ارتبواط ونوه لري.کوه د اسوماني دينونوو
په تيره بيا د ا سالم تعليماتو ته وګورو نو په دې خبره ښه پوهيدلے شو.
 .۳اعتدالي نظر
دا چووې دانسووان ژونوود پووه دوو برخووو يعنووې دنيووايي او د اخوورت پووه ژونوود ويشوول
کيږي دا خبره د منلو ده خو د انسان د ژونود د دغوو دوو برخوو ارتبواط لوه دوهوم نظور
سره متېاوت دے.ځکه چې د دغه نظر له مخې د انسان د اخرت ژونود دليقوا پوه دې
دنيا کې د انسان د کړو وړو پايلوه ده يعنوې دلتوه يوې چوې څوه کرلوې وي هلتوه بوه يوې
ريبي په بله ژبه د انسان د دې دنيا عمل دهغه په هغه دنيا نيغ په نيغه تاثير لوري لوه
دې امله انسان په دې دنيا کې خپل ژوند داسې تيرولے شي چې د اخرت په ګټوه يوې
وي او داسې يې هم تيرولے شي چې د اخرت په تاوان يې وي.
انسان يو اختيار لرونکے مخلوق دے چې په خپله بايد د خپل اخرت برخليوک
وټاکي که غواړي ابدي نيکمرغي سته راوړي بايد په خپلو کوارونو او کوړو کوې د
دين احکام پلې کړي او خيال يوې وسواتي نوو د اخورت ژونود يوې نيکمرغوه کيوږي .دا
نظر له سوچه اسالمي تېکر سره موافوق دے ځکوه چوې زموونږ لوه نظوره يوو اعتودالي
نظر دے چې نه دافراطي نظر اعتراضونه لرے او نوه د افراطوي نظرونوو اعتراضوونه
او اشکا ت.
د دغوووه نظووور لوووه مخوووې اول دا چوووې ديووون د انسوووان د دنيوووا او اخووورت د ژونووود د
نيکمرغوووۍ لپووواره جوووامع او بشوووپړ پروګووورام لوووري او د انسوووان د وګړنيوووز ټوووولنيز
التصادي سياسيي او و اکمنۍ په ټولو اړخونو کوې يوې کلوي ا وول وړانودې کوړې
دي.
دوهموه دا چوې د دغوه نظور مژوابق لوه دينوه زموونږ تموه دا نوه ده چوې د انسوان پووه
ټولو جزيي چارو حتی په ورځنيو چارو کې دې هم دستور العمل او پروګورام ولوري.
که څه هم دغه جزيي امور له کلي ا ولو راوځي.

د دغه نظر مژابق هر هغه کار چې د ا نسان پوه نيکمرغوۍ نيوغ پوه نيغوه اثور لوري
پوه يقوين سووره يوې کلوي ا ووول پوه ديون او دينووي تعليمواتو کوې بيووان شووې دي .البتووه
ځينې نور عملونه هم شته دي چې دين ورسره تعلق نه لري او د هغه د کولو په هکلوه
فيصله د انسان عقل او فکر ته پريښودل شووې ده .پوه دې اسواک د اسوالم سوپيڅلے
ديون پو ه عوين حوال کووې چوې د انسوان د کوړو او افکووارو لپواره جوامع پروګورام لووري او
حتی خاص حکم ورپاره بيوان شووے دے.او دا کوړه د اسوالم د منسودمو ارزښوتونو
په لړ کې سندول کيږي خو اسالم هيڅکله د عقل او تېکر د څراغ په مړ کولوو پسوې
نه دے بلکوه پوه بويال بيلوو ډولوو نوو او بيوانونو سوره يوې انسوان د علوم زده کوړې او د
خپل فکر او عقل زياتولو او دنورو لوه علموه اسوتېاده کولوو توه بللوے دے .لکوه هلتوه
چوووې فرموووايي «:اطلبووووالعلم مووون المهووود الوووي اللهووود» 1يوووا پوووه يووووه بووول حوووديث کوووې
فرمايي«:طلب
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د ډيرې مژالعې لپاره دغو منابعو ته مراجعه وکړځ:
 .۱محمد تقي مصباح يزدي مدموعه اثوار ( مشوکات پرسوش و پاسوخها ۱
تر  ۵ټوک.
 .۲محسن غرويان پرسشهاي فکري و ديني جوانان
 .۳محمد امين احمدي انتظار بشر از دين.
وروستے حديث:
امام ادق عليه السالم فرمايي :څوک چې خپل دين د خداي د کتاب لوه رې
وپيوني که غرونه له خپل ځايه وخوځيږي هغه به په دين کې لړزانوه نوه شوي او څووک
چې همداسې او بې له مژالعې يوه عقيده ومني همداسې په ناپوهۍ به يې پرې هوم
ږدي3 .

 .1مدلسي بهار ا نوار  ۱ټوک  ۱۸۰مخ.
 .2حيح بخاري اول ټوک  ۱۶مخ.
 .3بحارا نوار  ۲۳ټوک  ۱۰۳مخ.

په اسالم کې د عقيدې ازادي او د مرتد والي حکم
پوښتنه:
په اسالم کې د عقيدې د ازادۍ او مرتدوالي حکم څرنګه لوه يوو بول سوره جموع
کيدے شي.
ځواب:
د دغوووه ځوووواب لپووواره اول بايووود د عقيووودې د ازادۍ او مرتووودوالي پوووه معنوووا او
شرايژو ځان پوه کړو.
د عقيدې ازادي په دې معنا ده چې انسان وکولے شي بې له څوه بهرنوي دبواو او
په خپله خوښه يووه ليدتوګوه او فکور ومنوي دهغوه پوه هکلوه بحوث او خبورې وکوړي او
تبليغ يې وکاندي1 .

د ارتوداد او مرتوودوالي مژلوب دا دے چووې انسوان د يوووه ديون لووه منلوو وروسووته
چې دلته ترې زمونږ مژلب اسالم دے له هغه وګرځي او د هغه عقيودې د سوموالي
انکاروکړي 2

اسالم د عقيدې ازادي په خا و شرايژوسره مني .دا چوې د عقيودې ازادي يوو
ښه او منل شوے کوار دے پوه دې هوي شوک نيشوته ځکوه چوې د الهوي پيغمبرانوو د
بلنووې منوول پووه ازادۍ و ړ دي کووه انسووانان د خپلووې عقيوودې پووه منلووو کووې ازاد نووه وځ
 .1رک مصباح يزدي محمد تقي نظريه حقولي اسالم  ۱۷۸مخ.

 .2رک جواد املي عبداهلل ارتداد و آزادي پاسدار اسالم  ۲۲کال  ۲۶۵شميره  ۷مخ.

هيچا به لوه خپلوو تيورو عقيودو ک نوه شوو اخسوتلے او د پيغمبرانوو بلنوې توه بوه يوې
مثب

ځواب نه شوو ورکوولے.د پيغمبرانوو د بلنوې حديو يووازې د عقيودې د ازادۍ

په منلو سره منژقي توجيه مومي1 .

پر دې سربيره په لږ شان دل

او ځيرتيا سره معلوميږي چې اساسا عقيوده چوې

يو باطني او للبي مسله ده يوه تکويني چاره ده چې هي جبر او زور پکوې نيشوته .د
« اکووراه فووي الوودين» ايوو

د عقيوودې د همدغووه تکووويني اړي بيانونووه کوووي2.نووو

هيڅوک په ګواښ يا لچ سره نه شو مدبورولے چې په يوو څيوز ايموان راوړي داسوې
کس کيدے شي په ظاهره په دغه خبره الرار وکړي خو هغه وخو پوه دې خبوره للبوي
ايمان پيدا کوي چې هغه حيح وګڼي او له زړه او د اختيار له مخې يې و مني.
بايد پام ولرو چوې فوي الدملوه ازادي کوه د عقيودې پوه مسوله کوې وي او کوه پوه
نورو مسلو کې که څه هم ښه او مژلوب څيوز دے خوو مژلقوه ازادي نوه ممکنوه ده او
نه مژلوبه ځکه چې په ټولنه کې د ظلم ازادۍ ګډوډۍ او ګمراهۍ سوبب کيوږي نوو
هي يو عالل کس د مژلقې او بې ليود او شورطه ازادۍ دفواع نوه کووي .اسوالم هوم د
ازادۍ لپاره پوولې ټواکي چوې اسوالمي ټولنوه لوه عقيودتي ګوډوډيو او د دښومنانو لوه
سازشونو په امن کې پاتې شي.
دلويووديې پووه تېکوور 3او اسووالمي تېکوور کووې د ازادۍ فوورق پووه دې کووې دے چووې
 .1رک :جعېر سبحاني آزادي و مردم سا ري  ۹۱مخ.
 .2رک :مصباح يزدي هماغه  ۳۸۱مخ.

 . 3البته هغه څه چې د لويديې له خوا د ازادۍ په ناموه تبليغيوږي او د اسوالم د کلتوور پوه خوالف د يووې
حربې په خالف ترې د لويديې مخالېان استېاده کوي يوازې يو شوعار دی او نون سوبا د تبليغواتي او
نورو دوکو په وسيله د دغو ازاديو په غير مستقيمې خالف ورزۍ سربيره د هغوي په الداماتو کوې
د دغه ادعا ښکاره خالف ورزۍ هم ليدلي شو .له مسلمانو جينکو او محصالتو سره د لويديې توکم
پاله سلوک يې چې له تعليمه د هغوي د محرومۍ سبب کيږي يووازې يووه بيلګوه ده.د فرانسوې لووي

موري او فيلسوف روژې ګارودي د خپل کتاب د ليکلو به وجه چې پکې يوې د تحقيقواتو پوه اسواک
په نړيوال جنګ کې د ميليونونو يهوديوانو عاملوه وژلوه (هولوکاسور دروغ بللوې ده محاکموه او پوه
درنومالي سزاګانو محکوم شو.دهغه د کتاب په خپريدو بنديز ولګيده او هغه خپرندويه ټولنه چوې

دهغه کتاب يې چاب کړي و بنده کړي شووه .دا پوه داسوې حوال کوې دي چوې د سولمان رشودي لخووا د

شيژاني ايتونوو کتواب د لويوديړو ټولنوو او دولتونوو پوه مرسوته پوه لسوګونو ژبوو وژبواړل شوو او د
انګلستان دول هره ورځ ددغه ليکوال د سر د ساتلو لپواره ډيورې پسوې لګووي او د سولمان رشودي

لويديړه ازادي پوه خپلوو ټولوو حودودو او حووزو کوې پوه دې مقيوده ده چوې د ټوولنې
دنورو وګړيو ازادي خرابه نه شي او د دولو

لوه سياسوتونو سوره مخالېوه نوه وي.خوو

اسالمي ازادي د ديني شرايژو او حددودو په رعوايتولو مقيوده ده 1 .پوه اسوالم کوې
د عقيدې دبيان ازادي تر دې حده ده چې د ټولنې د کسانو د ګمراهۍ او نيکمرغۍ
ته د خژر د پيدا کيدو سبب نه شي ..هر کس کولے شي په يوه عقيده – کوه غلژوه هوم
وي – باور ولري او تر هغه وخته چې څرګنده يوې نوه کوړي لوه فقهوي او حقوولي نظوره
کوم حکوم نوه لوري .کوه څوه ممکنوه ده يوو کوس پوه دغوه غلون بواور او عقيودې حقيقوي
کمال ته له رسيدلو پاتې شي يا د اخرت د عذاب مستحق شي 2.د ديني عقايودو پوه
هکله تحقيق او پوښتنه نه يوازې بده خبره نه ده بلکه په اسوالم کوې مژلوبوه هوم ده.د
اسالم مقدک د ين د حق غوواړي بحوث او څيړنوې هورکلے کووي او هغوه خپلوه تبليغوي

روده ګڼي:
3

او ښوه پنود سوره د خپول پوالونکي رې توه وبلوه! او لوه هغووي

خلک پوه حکمو

سره په ډيره ښه طريقه بحث وکړه بې له شکه چې ستا پالونکے له هغه چا چوې د هغوه
له رې بې رې شوې دے او په هغو کسوانو چوې هوداي يوې مونودلے دے لوه ټولوو
خبر دے.
لران مديد د ړانده تقليد غندنوه کووي او فرموايي:
4

لپا ره د سزا د حکم ختمولو له اسالمي هيوادونو سره د اړيکو د ښه کولوو لپواره د ورامخکوې شورط

په توګه ټاکلي دي .په دې اساک هغه څه چې د لويديړو ټولنو له خوا په اسالمي هيوادونو کوې د د
بيان د ازادۍ د فاع په توګه تبليغيږي يو علمي بحث نه دي بلکه هغوي لوه دغوو شوعارونو پوه خپلوو

موخو پسې دي.

 .1رک هماغه  ۳۷۵او جعېري سبحاني آزادي و مردم سا ري .۸۹
 .2رک مصباح يزدي هماغه  ۳۸۱مخ.
 .3نحل  ۱۲۵اي .
 .4بقره  ۱۷۰اي .

« او کله چې هغوي توه وويول شوي :د هغوه څوه چوې خوداي نوازل کوړې دي پيوروي
وکړځ وايي:نوه موونږ دهغوه څوه چوې خپول پوالران اونيکونوه موو پورې مونودلې دي
پيووروي کوووو ايووا کووه دهغوووي پووالران پووه څووه نووه پوهيوودل او هووداي يووې نووه واي
موندلي؟[ بيا به يې هم دوي پيروي کوله]
خداي تعالی په خپل پيغمبر ټينګار کوي چې په خپلوه هوم اګواه وي او پيروانوو
ته هم اګاهانه بلنه ورکړي هلته چې فرموايي:
1

او ووايه دا زما ره ده زه او پيروان مې په پوره بصويرت سوره خلوک د خوداي
لور ته بلي پاک دے خداي پاک او زه له مشرکانو نه يم.
د هغو شبهاتو په هکله بحث او خبورې چوې کلوه کلوه د انسوان پوه افکوارو يرغول
کوي حتی که د دين د ښکاره او جوتو احکامو او معوارفو پوه خوالف هوم وي بيوا هوم
باک نه لري او يوه عادي خبره ده څوک چې د حقيقو پوه لټوه کوې وي خپلوې پوښوتنه
او شکونه حقيق

ته د رسيدلو او تحقيق سريزه ګرځووي .داسوې کوس مرتود نوه ګڼول

کيږي2 .

يوازې په هغه بڼه کې پوه يوو کوس د مرتود نووم ګوو کيوږي چوې دځينوو شورايژو
لکه بلوغ عقل او اخيتار پر لرلو سربيره نديني شراين هم ولري.3
 .۱ښه په اګاه اوخبره توګه د دين د يو ضروري او بديهي چارې انکار وکړي.
د دين ضروريات هغو چارو ته وايوي چوې دهغوو پوه دينوي والوي کوې هوي شوک
نيشته .لکه دلمانړه روژې او ح) واجبووالي يوا پوه توحيود ليامو

دوزي او جنو

او داسې نورې عقيدې4 .

 .۲پووه دې خبووره هووم پوووه وي چووې کووه دديوون د ضوورورياتو انکووار وکووړي نووو دې
دمژلب دا دے چې د پيغمبر د نبوت او د دين د اساک انکار يې کړے دے.

 .1يوسف  ۱۰۸اي .

 .2ا نصاري محمد علي الموسوعه الېقهيه الميسره ۲ټوک  ۱۹مخ.

 .3ر ک  :راحي سيف اهلل احکام مرتد از ديدګاه اسالم و حقوق بشر .۳۳۴
 .4ا نصاري محمد علي هماغه ماخذ  ۲ټوک  ۱۶مخ.

که يو کس په دغوو شورايژو سوره د ديون د ضورورياتو انکوار وکوړي کوه د علموي
بحثونو له رې هغه ته رسيدلے وي او که دنياوي هدف ته د رسيدلو لپاره يوې دغوه
عقيده ښکاره کړې وي په حقيق

کې له اسالمه وتلوے دے او د مرتود حکوم پوه هغوو

ګو کيږي1 .

البته که يو کس بې له بد نيتۍ او يوازې د علمي شبهاتو په نتيدوه کوې د ديون
انکار وکړي د خداي په نزد معذور دے او د اخرت په عذاب نه اختوه کيوږي .پوه دې
اسوواک کووه يووو کووس لووه نوواپوهۍ د ديوون ديوووې مسوولې انکووار وکووړي يووا د يوووې غيوور
ضروري او بديهي چارې انکار وکاندي يا د خپلو خبرو په لوازماتو يعنوې دا چوې د
ده دغووه خبووره د لووران او د معصووومينو دخبوورې 2د تکووذيب سووبب کيووږي نووه وي خبوور.
داسې کس مرتد نه ګڼل کيږي.روښانه خبره ده چې دوو شرطونو يعنوې «پووهې» او
«دخپلې کېوري خبورې التوزام» دا حکوم هغوه کوس توه نوه شوامليږي چوې د خپلوو دينوي
عقيوودو پووه هکلووه پووه شووک او ترديوود اختووه شوووے وي نووو يوووازې هغووه کسووان مرتوود
شميرل کيږي چې په جدي او لژعي ډول د دين انکار وکړي.
دارتداد په بحث کې ډير ظرافتونه موجوود دي چوې بايود توجوه ورتوه وشوي .يوو
دا چې بايد پوه شو چې دا حکم د اسالم د ختمولو او کموزورې کولوو دسازشوونو او
توطئو په وړاندې يو دفاعي تدبير دے .نه دا چې د اسوالمي عقيودو د جواج او کوره
کتنووې د مووخ نيوووي لپوواره وي3.حقيق و

دا دے چووې اسووالم توور بوول هوور دينووه زيووات پووه

اګاهانوه ايمووان او عقوول او فکوور کولووو ټينګووار لووري او لووه ړانووده تقليووده خلووک منعووې
کوووي او لووه خرافوواتي او چټووي عقيوودو سووره مبووارزه کوووي .پووه دې اسوواک د هغووه کووس
لپاره چې له اسالمي معارفو سره لږه شان اشنايي هوم لوري دا وهوم او شوک نوه پيودا
کيږي چې ګونودې اسوالم د ارتوداد پوه حکوم سوره غوواړي د علوم او ازاد فکورۍ مخوه
ونيسے ځکه چې د اسالم يو لوے وياړ دا دے چې د علم او پووهې پوه تر سوه کولوو
او تحقيق ټينګار کوي .لوران کوريم د ځينوو اهول کتوابو د د تووطئې پوه ښوکاره کولوو
 .1هماغه  ۱۵مخ.

 .2رک جواد املي هماغه  ۲۶۵ګڼه  ۷مخ.

 .3رک سبحاني جعېر هماغه ماخذ  ۱۰۹او  ۱۱۷مخونه.

سووره د ارتووداد د حکووم فلسووېه او حکم و ښووه پووه ډاګووه بيووان کووړے دے او فرمووايي:
1

ځينوو اهوول کتوابو وويوول :سووهار پوه هغووه څووه چوې پووه مومنووانو نوازل شوووې ايمووان
راوړځ او ماښام له اسالمه ک واخلئ ؛ښايي مسلمانان له خپل ايمانه ستانه شي.
دغووو کسووانو غوښووتل پووه ايمووان راوړلووو او بيووا کافريوودلو سووره پووه خلکووو کووې د
اسالم د عقايدو په هکله شکونه پيدا کړي .ارواښواد عالموه طباطبوايي د دغوه ايو
پ ه تېسير کوې فرموايي :هغووي پوه مومنوانو کوې د شوک پيودا کولوو او د خپول کوار د
توجيه لپاره ويل :مونږ فکر کواوه چوې اسوالم پوه خپول حقانيو او سوموالي دليلونوه
لري خو کله چې مسلمان شو وموليدلوه چوې داسوې نوه ده او د دغوه ديون د بواطلوالي
شواهد مونږ ته ښکاره شول له همدې امله مو له اسالمه

ک واخسته2 .

په هغو شرايژو کې په ځيرنې سره چې اسالم د ارتوداد د ثوابتولو لپواره ټواکلې
دي دا ټکے ښه تايديږي .يعنې د مرتد لپاره د سختې سوزا لوه ټواکلو د اسوالم مقصود
دا وه چې د فتنې او په اسالمي عقيدو د لوبو کولو مخوه ونيوول شوي او د خوداي او
انسان د ډيرو لويو ارزښتونو يعنې حيح اسوالمي عقيودو او ايموان سواتنه وشوي.
او پووه دې اسوواک پووه تحقيقووي نووه تقليوودي ايمووان پووه ضوورورت پووه ټينګووار سووره د
دښمنانو د توطئو او د اسالمي عقيدو د کمزورې کولو ره بنده شي.
لکه څرنګه چې اشاره وشوه که د يوو مسولمان ارتوداد يووازې دهغوه پوه بواطني
عقيدو پورې رالنډيږي که څه هم هغه د خپل ښه اخروي کماله پاتې کيږي خو دهغوه
په حق کې د مرتد سزا او نور فقهي احکام نه اجرا کيږي .خو که دغه عقيوده ښوکاره
کړے شي او دغه کس خپل ارتدادي افکار ټولنې ته وغړوي .نو له دې امله چوې دا
يو بهرنے عمل دے حقولي او فقهي پايلې هم لري پوه دې بڼوه کوې کوه دهغوې ښوکاره
کول په دې ډول وي چې په اسالمي ټولنه کې دغلژو افکارو د خپريودو سوبب شوي
اسووالمي دول و

او ټولنووه د نهووي عوون المنکوور لووه مخووې او د ګمراهوونکووو عقيوودو د

 .1آل عمران  ۷۲اي .

 .2رک :طباطبايي محم حسين الميزان في تېسير القران لم ۲۵۷مخ.

خپريوووودو د مووووخ نيوووووي لپوووواره لووووه هغووووې سووووره مخالېوووو

کوووووي او دا ډول ازادي

محدودوي.دا يوه بالکل منژقي او معقوله خبره ده1 .

په دې اسواک لکوه څرنګوه چوې دولتونوه او خلوک د يووې خژرنواکې نواروغۍ د
مخنيوووي لپوواره مخنيوووونکې او احتيوواطي تابيوواوې کوووي بايوود د معنوووي او روحووي
نوواروغيو دمخنيوووي لپوواره هووم چوواره وکووړي ځکووه چووې د انسووان د دې او هغووې دنيووا
نيکمرغي په حيح عقيدو پورې تړلې ده .نو لکه څرنګه چې يو کس د غول او يوا د
نشوه ايووزو توکووو دخرڅوووونکي پووه سووزا کولووو کووې شووک نووه کوووي همووداراز د ووحيح
عقيوودو د غووال کوووونکي او دغلژووو عقيوودو د نشووه ايووزو توکووو او هالکوونکووو او
ګمراهو نظريود خپروونکي په سزا کوې هوم بايود شوک ونوه شوي .پوه دې وجوه اسوالم
چې تر ټولو لوے ارزښ

حيح ايمان او عقيده ګڼي په ډير حساسي سره د الهوي

او حيح عقيودو د سوالمتيا پوه فکور کوې دے .لوه همودې املوه د عقيودې ازادي او
ښکاره کول او د هغې تبليغ په هغه بڼه کې حيح ګڼي چوې د ټوولنې د وګوړو د دنيوا
او اخرت سالمتيا ونه ګواښي.
يو ځل بيا يادونه کوو چې که څه هم عقيده لرو چې د اسالم اساسات د نړۍ لوه
حقايقو سره برابر دي او هر کس په حيح او منژقي رودې سره په هغوه کوې تحقيوق
کولے شي او که دا کار وکوړي نوو د اسوالم پوه وحيح والوي پوه ايموان راوړي خوو کوه
څوک د علمي شبهو او په وجه د دين د ضورورياتو انکوار وکوړي او پوه نتيدوه کوې د
ديوون د ا وول دسووموالي منکوور شووي نووو مرتوود ګڼوول کيووږي .کووه څووه هووم معووذور وي او
داخرت عذاب ونه لري.
په دې اساک په اسالمي کلتور کې د تحقيق او پوښوتنې لپواره ره خال وه ده
خو که څوک د ناسالمو او د اسالم د مخالېو افکارو تبليغ غواړي په ټولنه کې هغوه
ته دتوطئې او ورانکارۍ اجازه نه ورکول کيږي.

د ډيرې مژالعې لپاره ندينيو سرچينو ته مراجعه وکړځ:

 .۱عبووداهلل جوووادي آملووي ارتووداد و آزادي پاسووداري اسووالم  ۲۲کووال ۲۶۵

 . 1د ډيرو معلوماتو لپآره مراجعه وکړځ .حقيقو

سويد وادق و ميور موسويوي سويد علوي مبواني

حقوق بشر از ديدګاه اسالم و ديګر مکاتب تهران  ۲۶۱مخ.

شميره  ۷مخ
 .۲سيف اهلل رامي احکام مرتد از ديدګاه اسالم و حقوق بشر ۳۳۴مخ.
 .۲محمد تقي مصباح يزدي نظريه حقوق اسالم ۳۷۵ .مخ.

وروستے حديث

امووام علووي (ع فرمووايي :اي خدايووه! مووونږ تاتووه پنوواه دروړو لووه دې چووې سووتا لووه

اواموورو ووځووو يووا سووتا لووه دينووه بهوور شووو.يا نېسوواني غوښووتنې پوور مووونږ پرلووه پسووې
يرغلونه وکړي چې ستا له خوا له راغلې هدايته وغړيږو1 .

 .1نه) البالغه خژبه .۲۱۵

په انسانانو کې د اختالف عل
پوښتنه:
په انسانانو کې د اختالف عل

څه دے او کومه نظريه د منلو وړ ده؟

سريزه:
پوووووه انسوووووانانو کوووووې يوووووو موجوووووود حقيقووووو پوووووه هغووووووي کوووووې د لوووووومي
پرګنيزو توووکميزو ژبنيزو جنسووي او عقيوودتي او د اسووې نووورو اختالفوواتو شووتون
دے.د دغه اختالفونو ا ولي سورچينه څوه ده؟ ايوا دا موادي د يول لوري 1يوا د خلقو
نظام داسې دے؟ که عل يې مادي عوامل وي ولې تر اوسوه پوه دې لوړ کوې چوا څوه
کړې نه دي ؟ او که عل

د خلق

نظام وي نو په دغو اختالفاتو کې څوه حکمو پور

دے چې بشر يې له معلومولو عاجز دے .او د انسان په ژوند کې د دغو اختالفواتو
فايد ه څه ده؟
د دغو پوښتنو ځواب به درته په دې څيړنه کې وړاندې کړو.بايد ووايوو چوې د
پوښوووتنو لوووه ظووواهره داسوووې معلووووميږي چوووې د پوښوووتنه کووووونکي مقصووود ظووواهري
اختالفونه دي هغه اختالفونه چې د لوومي ژبنوي يوا تووکميزو شوکلونو کوې موجوو
 . 1لکه جغرافيايي اختالفات چې د اعتباري پولو د کښلو له امله پيدا کيږي په داسوې حوال کوې چوې د
نړۍ پنړګر يو دی او ټول انسانان د هغه مخلوق دي او خداي تعالي په لران پا په نورو کتابونو کې
نه دي ويلې چې پالنکي خلک يا د پالنکي ځاي خلک د ژوند کولو حق لري او نور يې نه لري خو د

دغو پولو او سرحدونو جوړوونکي د خپلوو کسوانو لپواره د ځينوو حقولوو لايول دي او نوورو توه هغوه
حقوق نه ورکوي او دد غه پولو د ختمولو لپاره هم څه کار نه کيږي.

دي او کله کلوه سوبب کيوږي چوې ځينوې کسوان پور ځينوو نوورو ځوان لووړ وګڼي.پوه دې
اساک هغه څه چې په دې لړ کې مونږ ته ره پرانستلے شي لران کريم ته مراجعه ده.

 .1د لران له نظره د انسانانو اختالف
تر ټولو ښکاره اي

چې د اختالفونو د پيدا کيدو علتونوه بيوانوي او دا کوار د

خووداي تعووالی کووار ګڼووي دا مبووارک اي و

دي چووې فرمووايي:

1

[اي خلکو مونږ تاسو له يوه سړي او ښړې وپنړولئ او تاسوو موو ډلوې ډلوې او
لبيلې لبيلې کړځ چې يو بل وپيونوئ دا د امتيواز او لووړاوي سوبب نوه دي( پوه تاسوو
کې پ ه خداي تر ټول ګران او نوزدې کوس هغوه دے چوې تور نوورو زيوات متقوي وي .او
خداي تعالی پوه او خبر دے]
د دغه اي

په تېسير کې راغلوې دے چوې شوعوب د شوعب جموع ده چوې د شوين

په زبر سره دے .او له لبيلې اعم او لوے دے (اعم من القبيلوه و لبائول جموع لبيلوه
فالالنسب و الشعب و القبيله موجبة لرفوع ا نسوان وکرامتوه  2او لبايول د لبيلوې
جمع ده چې په عربو کې د تمايز او لوړاوي معيار ټولنيز طبقواتي نظوام و .او البتوه
نسووب شووعب او لبيلووه د انسووان د لوووړاوي او لوووے والووي سووبب نووه ده .پووه مېووردات
راغب کې راغلې دي :هغه لبيله چې له يوې لويې طايېې او واحده جدا کيوږي جموع
يوې «شووعوب» ده .دا کلمووه د وادۍ پووه معنووا هوم کووارول کيووږي چووې مژلووب يووې د دوو
غرونو په مينې کې فا له او دره ده چې يوې خوا توه يوې لووړ غرونوه او بول لوورې توه
يې خواره واره او ټير غرونه وي نو کله چوې لوه هغوې خووا چوې غرونوه ټيور دي نظور
وشي نو ګمان کيږي چې يو غر دے خو خور وور او کله چې له مقابول لوورې وکتول
شي نو داسې ښکاري چې دوه غرونه يو ځاے شوې دي 3
.1حدرات  ۱۳اي

 . 2سيد محمد حسويني شويرازي تبيوين القوراآن دارالعلووم بيوروت لبنوان دوهوم چواپ  ۱۴۲۳هور ق
 ۵۳۰مخ.

 . 3حسين بن محمد راغوب ا وېهاني المېوردات فوي غريوب القورآن دارالعلوم الودار الشوامية .دمشوق

دا اسووتعمال د خوواص مقصوود لپوواره شوووے دے چووې د اي و پووه يوول کووې ورتووه
اشوواره شوووې ده .پخوووا پووه عربووو کووې دغووه تقسوويمونه موجووود وو او دعربووو ځينووې
مشووهور طبقووات او پرګنووې دا وې :شووعب لبيلووه عموواره بژوون فخووذ او فصوويله د
عربو شعوب بيا په دې ډول وو :ربيعه ومضر ځينو مېسرانو ليکلې دي چوې شوعب
بيا په مختلېو لبوايلو تقسويميږي لکوه لوه ربيعوه بکور لوه مضور تمويم لبيلوه بيوا پوه
عماير عماره بيا په بژون او بژن په افخا
د دغه اي
بيان دے .دا اي

دد ل

او فخذ په فضايلو تقسيميږي1 .

تر ټولو مشوهور موورد د انسوان د خلقو د پيول او د خلقو

په حقيق

کې د دارويون پوه شوان د ځينوو موادي پوالو د نظريوې رد

دے چې باوري و انسان په جوړښ

کې د بدلون له امله هوي

بدل کوړے او د بيوزو

په شان له يوه مخلوله يې اوسني شکل ته تکامل موندلے دے .د دغوه ايو

لوه نظوره

انسان د بل مخلوق بشپړ شوے شکل نه دے بلکه يو مسوتقل نووع دے چوې خوداي
تعالی بې له څه بيلګې د ځمکې له موادو پيدا کړے دے2 .

هغه اختالفات چې د انسان په ات يا د ټولنې پوه ظواهر کوې پوه پوام کوې نيوول
شووې د خا وو موخووو لپواره دي .د ديوون د مخکښوانو او نظوور خاونودانو پووه انود « پووه
انسانانو کې د ژوند د ځانګړتياوو په سته راوړولو کې د سليقې او اسوتعدادونو
اختالف هغه څيز دے چوې طبيعوي اوتکوويني جورړو توه ورګرځوي .داسوې څوه نوه دي
چې بدلون پکې راوستل شي يا د ژوند په مختلېوو درجوو کوې د دغوه اخوتالف مخوه
ونيول شي .تر کومه چې تاريخ ښويي بشوري ټولنوو تور ننوه چوې موونږ ژونود کووو دغوه
اختالفونه لرلې دي»3نو دغه ډول اختالفونه د انسانانو په ارزښ

څه نه ورزيواتوي

او د لوړاوي او وياړ سبب نه ګرځي.حال دا چې مېسرانو ويلوې دي چوې ايو

شوريف

غواړي د نسبي وياړونو جرړه وچوه کوړي پوه دې اسواک د مون کور و انثوي( د جملوې
بيروت لومړي چاپ  ۱۴۱۲ه ق ۴۵۵مخ.

 . 1سيد امير ابوالېتوح حسيني جرجاني آيات ا حکام ( الدرجواني انتشوارات نويود تهران لوومړي
چاپ  ۱۴۰۴هق ۲ټوک  ۳۷۲مخونه.

 . 2سوويد محموود حسووين طباطبووايي الميووزان فووي التېسووير القوورآن ترجمووه سوويد محموود بووالر موسوووي
همداني لم د اسالمي انتشاراتو دفتر ۵ .چاپ .۱۳۷۴

 .3هماغه ۴ټوک  ۵۳۷مخ.

مژلب به آدم او حوا وي او ددغه اي معنا به داسې شي چې مونږ تاسو له يووه پوالر
او موره پيدا کړځ تاسو ټول له دغو دوو تنو زيات او خپاره شوې يوئ کوه سوپين يوئ
او که تور که عرب يئ او که عدم1 ..

يو بل مېسر ددغه اي په لمنه کوې ليکلوې دي :دلتوه خوداي تعوالی انسوانان پوه
نسبونو سره له ويواړ کولوو منوع کوړې دي .عکرموه لوه ابون عباسوه نقول کوړې ده چوې د
خداي رسول وفرمايل:تاسو له يوه سړے او ښړې زيږول شووې يوئ .....هوي يوو پور
بل لوړاوے نه لري مګر په تقوا سره ...ويلے شو چې په دغوه ايو

کوې ټوولې انسواني

ټولنې ته خژاب دے او تر ټولو مهم ا ل چې د نظم او کوراري ضوامن دے بيوانوي.
او د دروغو ارزښتونوپه وړاندې د انسان ا

لي ارزښتونه په ګوته کوي2 .

اوک دا پوښووتنه کووولے شووو چووې پووه انسووانانو کووې د اخووتالف د لحووا او خيووال
ساتلو عل

څه دے؟ په ځواب کې بايد ووايو :له نيکوه مرغوه پوه خپلوه لوران مديود

دغه پوښتنې ته ځواب وايي او د دې چارې سبب يې ښه ېا بيان کوړے دے .لوران
مديود فرموايي [لتعووارفوا] يعنوې موا تاسووو داسوې وګرځوولئ چووې يوو بول وپيونووئ او
خپل نسب او لووم لبيلوه و او پوالر نيکونوه لوه يووه بلوه وپيونوئ .لووے مېسور عالموه
طبرسي په مدمع البيان کې وايي :که داسوې نوه واے معواملې او راکوړې ورکوړې بوه
فاسدې شوې وې او دنيا به خرابه شوې وه او د حديثونو نقلول به ممکن نه وو » 3

نور پوهان هم له دغه ايته په همدې عل

پوه شووې دي ا و پوه ډاګوه يوې ليکلوې

دي چې:
« که فرے کړو چې خلک ټول يو شان او د يو شکل وي نو يو بل به نه پيونوي د
ټولنۍ لړۍ به وشليږي او انساني

به ختم شي نو له دغه ايته چې خلک يې څانګې

څانګې او لبيله لبيله کړې مقصد دا دے نه دا چې په يو بل ويواړ او فخور وکوړي پوه
نسبونو او په پلرونو او ميندو وياړ4 .

 .1هماغه  ۱۸ټوک  ۴۸۸مخ.

 .2تېسير نمونه  ۲۲وک  ۱۹۶مخ.

 .3ترجمه مدمع البيان في تېسير القرآن  ۲۳ټوک  ۲۲۳مخ.
 .4ترجمه الميزان  ۱۸ټوک  ۴۸۸مخ.

د دغو توپيرونو شتون نوه يووازې مشوکل نوه جووړوي بلکوه رښوتيني ارزښوتونه
يې مژرح کوړې دي او دروغ ارزښوتونه ورځينوې ليورې کووي پوه دې علو

چوې بوې لوه

شکه هر انسان د دې غوښتونکے دے چې ارزښتناک او ويواړمن وي لوه همودې املوه
په خپل ټول وجود او طال
ارزښو

سره هڅه کوي چې ارزښو

او مقوام سوته راوړي خوو د

د معيووار پيونوودل د کلتورونووو لووه تېوواوت سووره بشووپړ توووپير لووري او کلووه کلووه

داسې کيږي چې دروغدن ارزښتونه د درښتينو ارزښتونو ځاے نيسي1 .

 .2د انساني اختالفاتو نور عوامل

ځينې کسان هڅه کوي ثابته کوړي چوې د انسوانانو د اختالفواتو ا ولي علتونوه

جنيټووک د وراثو

ژواک چاپيريووال او د اسووې نووور مسووايل دي .د ميکرولوووجۍ پووه

څانګووه کووې لووومړے کووس چووې دا نظريووه يووې وړانوودې کووړه فرانسوووي ډاکټوور سووزار
لووومبرزو و .هغووه د انسووان پووه کوووپړۍ ډيوورې څيړنووې وکووړې او د مدرمووو کسووانو د
کوپړيو له څيړنې يې د خپل نظريې بنسر کيښووده هغوه دا نظريوه وړانودې کوړه چوې
ځينووې کسووان فژرتووا مدرمووان وي او وې ويوول چووې انسووان جوورم او جنايو پووه ميووراث
وړي.نو مدرمان هغه کسان دي چې په اتاويزم اخته کيږي او لهقرايي يا شواته توګ
پيل ووي .هغووه بوواوري و چووې دغووه ژن لووه پيشووو انسووان تووه منتقوول شوووي دے .اول يووې
داخبره کلي وکړه او بيا دتدزيې لايل شو .زمونږ ټول جسمي ېتونه له دغو ژنونوو
متاثره دي لکه ونه مخ پوزه او داسې نور او دا نظور منول شووے هوم و خوو خبوره دا
ده چې ايا زمونږ اکتسابي او اخاللي ځانګړتياوې جنټيک 2جورړه او سورچينه لورلے
شي؟ تر اوسه دا خبره چا نه ده کړې او يوازې د اوريدلو په حد کې ده.
ځکووه چووې د دغووه نظريووې د منلووو زمووه دا ده چووې د انسووان اختيووار توور پوښووتنې
نوودې راشووي کووه د ژن يووا وراثوو عاموول د جرمونووو يووا د انسووانانو پووه کړنووو کووې د
اختالفتونو سبب شي نو بيا به د انسان د اختيار د مسوئلې څوه کيوږي؟ کوه انسوان د
کوم خاص ژن له امله جورم کووي يوا اخاللوي بودۍ کووي نوو بيوا يوې محاکموه او ورتوه
 .1تېسير نمونه  ۲۲ټوک  ۱۹۸مخ.

 .2ژان بنايي جرم شناسي ترجمه رضا علومي.

سزا ورکول منژقوي توجيوه نوه لوري ځکوه چوې انسوان مدبوور دے او مدبووره انسوان
معووذرو دے .نووو دا دومووره محکمووې او لضووايي ادارې بيووا د څووه لپوواره دي ؟ پووه دې
اسوواک د ژن يووا وراثوو

عاموول د انسوووانانو د اختالفوواتو ا وولي دليوول نوووه دے او د

لووومبرزو نظريووه نوون سووبا يوووه متروکووه نظوور يووه ده .1لووه بلووې خوووا آب وهوووا او ژواک
چاپيريال د انسان په خلقياتو اغيزه لري .د انسان ښه ظواهر پوه ښوې آب وهووا کوې د
اوسيدو له امله دے ښه خواړه او ېايي او روغتيا هم پوه دې چواره کوې دخيول دي
او د انسان روحيات تاند او پياوړې کووي .لکوه څرنګوه چوې لوه خپلوو خپلوانوو سوره
نزدې روحي ارتباطات هم د انسان د کوړو پوه ښوه کولوو کوې رول لوري .خوو دا ټوول پوه
انسان کې هغه اختالفونه چې مونږ پرې بحث کوو نه پيدا کوي او نه شوو ويلوے چوې
ژواک چاپيريووال سووبب کيووږي چووې انسووانان لووه يووو بوول سووره ژور او اوږده اختالفونووه
ولري.

پايله:

که څه هم په انسواني ټولنوو کوې موجوود اختالفوات يووه طبيعوي چواره ده خوو دا

تېاوتونه د طبيعي عواملو په وجه نه دي د انسانانو د اختالفونوو او فرلونوو ا ولي
ملونه اعتقادي علمي او د مختلېو ګټو او سليقو ټکر دے خو پوه دوي کوې هوي
يو اختالف موجه دليل نه لري نو په دې برخه کوې وحيح خبوره نوه شوو مونودلے .خوو
هغه څه چې لوے خداي په لران کوې راوړې دي يووه ډيوره منژقوي او دمنلوو وړ خبوره
ده.
نو خداي تعالی د دغه ظاهري اختالفونو پيدا کوونکے او ا ولي علو

دے .د

ځينووو خا ووو انګيووزو او محرکوواتو لپوواره د دغووو اختالفوواتو شووتون ضووروري و هغووه
محرکووات چووې پووه لووران کووې ورتووه اشوواره شوووې ده؛ يعنووې حقيقووي هوودف دا دے چووې
انسانان له يو بلوه وپيونودل شوي چوې انسواني اړيکوي پوه مونظم ډول ترسوره شوي او د
ژوند په چارو کې کومه ستونزه پيدا نه شي ځکه چې د انسان جوړښ

او خلقو پوه

دې ډ ول دے چې وجودي استقالل نه لوري او پوه ټولوو چوارو کوې انسوانان يوو بول توه
 . 1مهدي کي نيا روان شناسي جنايي انتشارات رشد تهران پينړم چاپ  ۱۳۸۳لوومړي ټووک ۴۷
مخ.

محتاج دي که مونږ يو بل ته د انسان اړتيواوې د هغوه لوه مژلقوې يوو رنګوۍ سوره يوو
ځاے په نظر کې ونيسو نو ډيرو لويو ستونزو ته به متووجې شوو چوې حتوی د انسوان
د ژوند په نظام کې د ګوډ وډۍ سوبب کيوږي .لوه دغوو سوتونزو سوره د نوه مخامخيودو
لپاره په انسواني ټولنوو کوې دغوه ډول مصولح پوه نظور کوې نيوول شووے دے چوې د
انسانانو اړيکي اسانه شي

د ډيرې مژالعې لپاره مراجعه وکړځ:

 .۱سوويد محموود حسوويني شوويرازي تبيووين القوورآن دار العلوووم بيووروت لبنووان

دوهم چاپ  ۱۴۲۳ه ق
 .۲سووويد اميووور الېتووووح حسووويني جرجووواني آيوووات ا حکوووام (الدرجووواني ه ق
انتشارات نويد تهران لومړي چاپ  ۱۴۰۴دوهم ټوک.
 .۳سيد محمد حسين طباطبايي سيد محمد بالر ترجموه موسووي هموداني
الميزان في التېسير القورآن دفتور انتشوارات اسوالمي لوم پيونړم چواپ ۱۳۷۴
دوهم ټوک.
 .۴مترجمووان ترجمووه مدمووع البيووان فووي تېسووير القوورآن انتشووارات فراهوواني
تهران لومړي چاپ  ۱۳۶۰هو لمريز کال  ۲۳ټوک.
 .۵نا ر مکارم شيرازي تېسير نمونوه دارالکتوب ا سوالميه تهوران لوومړے
چاپ  ۱۳۷۴کال  ۲۲ټوک.
 .۶مهوودي کووي نيووا روان شناسووي جنووايي انتشووارات رشوود تهووران پيوونړم
ټوک  ۱۳۸۴کال  ۱ټوک.

وروستے حديث:

اموام علووي عليووه السوالم فرمووايي :پووه خلکووو کوې د تېوواوتونو او فرلونووو علو د

هغوووي د برخليووک ډول ډول والووے دے ځکووه چووې انسووانان پووه پيوول کووې د تووروې
خوږې سختې او نرمې خټې ترکيب و نو بيا د خټې د نزدې والي په انودازه يوو بول
توه نوزدې او د خټوې د ليورې والوي پوه انودازې لوه يووه بلوه ليورې د ي .يوو ښوکلے او کوم
عقله بل لوړ لده خو کم همته يو بدرنګ خو نيک او بل لنوډے ښوه فکوري دے
يو د پاکې خټې خاوند خو بد اخالله دے او بول د ښوه زړه خاونود دے خوو عقول يوې

ګډ وډ دے او بل هم سترګور او د خبر زړه وينا وال دے1 .

 .1نه) البالغه  ۲۳۴خژبه.

د انسان په راتلونکي د خداي علم او د اختيار مسئله
پوښتنه:
ايا زموونږ پوه راتلوونکے او مسوتقبل د خوداي د علوم معنوا دا ده چوې موونږ خپول
اختيار نه لرو او زمونږ برخليک له هماغه اوله ليکل شوے دے؟
سپړنه:
دا پوښتنه د جبر او اختيار د بحثونو له ټولګې څخه ده .مسلمانو متکلموانو د
جبر شبهې ته دځواب په تره کې دې شوبهې توه هوم ځوواب ويلوے دے .هغوه څوه چوې د
دغه شبهې د مژرح کيدو سوبب کيوږي ځينوې لرانوي آيتونوه او روايتونوه دي چوې پوه
هغوي کې خداي تعالی داسې خالق معرفي شوے چې د انسان له هر څه تيور حوال
راتلونکي او او دا نسان لوه ډيورو وړو وړو حوا تو او جزييواتو خبور دے .دا خبريودل
او علم هم ازلي دے په دې معنوا چوې تور دې ډيور مخکوې چوې حتوی د زموان او وخو
مېهوم پيدا شي او نړۍ جوړه شي دا علم موجود و .له هغو ډيرو ايتونوو چوې پوه دې
معنا د ل

کوي ندينيو ايتونو ته اشاره کولے شو:

.۱
1

«خداي تعالی له هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکوه کوې
 .1مائده  ۹۷آي .

دي خبر دے او خداي په هر څه پوه دے»
.۲
1

« هغه پوه اسومانونو او ځمکوه کوې خوداي دے ستاسوو لوه ښوکاره و او پټوو خبور
دے او په دې هم خبر دے چې څه کار کوځ»
.۳

2

«ايا هغه ات چې مخلوق يې پيدا کړے دے د خپول مخلووق لوه برخليکوه خبور
نه دے.په داسې حال کې چې لژيف او پوه دے»
له بل پلوه اسالم انسان داسوې مخلووق پيودا کوړے دے چوې پوه خپلوه انتخواب
کولے شي او خپله اراده او اختيار لري او خپل برخليک بايد په خپلوه وټواکي هغوه ا
يتونه چې د انسان د اختيار ښودنه کوي ځينې يې دا دي:
.۱

3

«مووونږ انسووان تووه ره وښووودله اوک دهغووه خپوول کووار دے چووې د خووداي د شووکر
ره خپلوي او که د کېران»
.۲

4

«مونږ انسان ته دوه رې وښودلې د نيکمرغۍ او بدمرغۍ ره»
ا و که يو کس ته اختيار ورنه کړے شي په هغه تکليف او موه واري اچوول
بې معنا دے دا چې اسالم مونږ ته يو لوړ فورايض راکوړې دي د دې ښوودنه کووي چوې
خداي انسان د اختيار او ارادې خاوند ګڼي.ځکه چې که داسوې نوه وه نوو بيوا خوو لوه
انسانه د يوو کوار غوښوتل او دغوه عمول بوې فايودې کيوږي اوخوداي تعوالی چوې ځوان
حکيم ګڼلے دے حکيم کس بې فايدې او لغوه کار نه کوي.
کووه دا دوه مژلبووه د يوووه بوول پووه څنووګ کووې کيووږدو ظوواهرا تنووالض او ټکوور پکووې

 .1انعام دريم اي .
 .2ملک  ۱۴آي .

 .3انسان دريم اي .
 .4بلد  ۱۰اي .

ښکاري چې مونږ يوې د يووې داسوې لضويې پوه شوکل چوې دوه اړخونوه لوري بيوانولے
ش و :کوه لوومړے خبوره وحيح وي يعنوې خوداي تعوالی لوه هور څوه خبور وي او حتوی د
انسانانو له برخليکه هم له ازله خبر وي نو بايد دوهمه خبوره غلژوه وي يعنوې دا چوې
انسان د خپل راتلونکے جوړوونکے او مختار نه دے .خو که دا دوهمه خبوره وحيح
وي نو بيا به لومړے خبره غلژه وي .ځکه چې که خداي له هور څوه خبور وي نوو لژعوا
په دې به هم خبر وي چې مونږ به په راتلونکے کې څه عملونه کوو او زمونږ اندوام بوه
دوزي وي که جن

که دا لضيه سمه وي معنا يوې دا ده چوې پوه ژونود کوې زمواهڅې

او کوشش بې فايدې دے ځکه چې له هماغه ورځې معلومه ده چې زه به څوه کووم او
زه ددغووه تقوودير د بوودلولو وک نووه لوورم ځکووه چووې کووه خپوول تقوودير بوودل کووړے شووم نووو
دخداي علوم بوه تور پوښوتنې او شوک نودې شواري او موونږ خوو دخوداي علوم نوه شوو
بدلولے .عمر خيام دغه مژلب ته په يو شعر کې اشاره کړې ده:
من مي خورم و هر که چو من اهل بود مي خوردن من به نزد او سهل بود.
مي خوردن من حق از ازل مي دانس

ګر مي نخورم علم خدا جهل بود

د دې بيان منژقي نتيده جبور دے او پوه خپلوه د جبور مېهوم هغوه څوه دے چوې د
اسالم په مکتب کې رد ګڼل شوے دے.
ځواب:
پووه دغووه ژورې فلسووېي پوښووتنې 1د

زيووات پوهيوودو لپوواره زمووه ده چووې يوووه

سريزه وړاندې کړو:

د جبر او اختيار د مسئلې په هکله مختلف نظرونه

د اسالمي کالم پوه تواريخ کوې دا پوښوتنه د جبور او اختيوار يوا د لضوا او لودر د

مشهورې پوښوتنې يووه برخوه ده .د دې پوښوتنې پوه وړانودې ځينوو کالموي مکتبونوو
لکووه ا شوواعره د تېوورين ره خپلووه کووړې ده او ورتووه تسووليم شوووې دي .او د انسووان دا
ختيووار انکووار يووې کووړے دے او ځينووو نووورو بيووا لکووه معتزلووه و د تېوورين ره خپلووه
کړې ده او د دې لپاره چې د انسان اختيار ثاب
 .1مرتضي مژهري مدموعه آثار  ۱ټوک ۳۶۷مخ.

کړي د انسوان پوه کوارونو کوې يوې د

الهي لضا او لدر انکار کړے دے .ځينو نورو بيا لکوه د اشواعره متکلموانو بيوا د
مينې ره غوره کړې ده چې د کسب په نظريوې مشوهوره ده خوو شويعه مکتوب د اهول
بيتو د علم په رېا کې د ا مر بين ا مرين نظريه وړاندې کوړې ده يعنوې نوه پووره جبور
او نه پوره اختيار بلکه يوه متوسژه او مينې ره چې سمه ره هوم ده .کوه دا مسوئله
حل کړو نو زمونږ دا پوښتنه هم خپل په خپله حل کيږي او د خبرې خپريدو توه اړتيوا
نيشته1 .

دې پوښتنې ته د ځوواب لپواره دوه ا ولي رې وړانودې شووې دي چوې پوه لنوډه
توګه يې بيانوو:
لومړۍ حل ره :د عل

او معلول له نظام سره د خداي تعلق

دا حل ره د شهيد مژهري په شان ځينو نورو فلسوېيانو وړانودې کوړې ده او د
روښانيدو لپاره يوې سريزې ته اړتيا لري:
الف :فيلسوفان په دې باور دي چې د علي

ا ل يوو داسوې ا ول دے چوې پوه

هرې نړۍ که وو که په دې دنيا کې او که په اخرت کې که په موادي عوالم کوې او کوه
په مدرداتو کې .او په هر حال

کې چې وو له دغوه علموه بهور عمول نوه شوو کوولے .او

هر کار بايد يو سبب ولري.
ب :د علي

ا ل يو طولي ا ل دے په دې معنا چې معلوول د وجوودي مرتبوې

له نظره تر علته وروسته دے.
ج :خداي تعالی يا د فلسېې د ا وژالح مژوابق واجوب الوجوود د دغوه لوړۍ پوه
سر کې دے او ټول علتونه په اخره کې د خداي حق ته رسيږي.
خووداي تعووالی ټوواکلې ده چووې انسووان يووو مختووار او اختيووار لوورونکے مخلوووق وي
يعنې علم ولوري اراده ولوري او هغوه توه مختلوف انتخابونوه مخوې توه شوي او هغوه د
خپل عقل او علم په اساک دغه انتخابونه وجاجوي او کوم يې چې پوه ګټوه وي هغوه
وکړي او څه يې چې په تاوان وي هغه پريږدي.
 .1رک شوويخ الصوودوق التوحيوود بوواب الدبوور و التېووويض علووي ربوواني ګلپايګوواني الکووالم المقووارن

پيونړم څپرکوي هوري اوسوتريس و السوين فلسووېه علوم کوالم ترجموه احمود آرام د جبور او اختيووار
بحث.

دغه سريزې ته په پام سره دغه پوښوتنې توه د فلسوېيانو ځوواب پوه دې ډول دے
چې خداي تعالی يوازې په ځان او په خپل کوار علوم لوري د هغوه د علوم مژلوب دے د
علي

او معلولي

نظام؛ هغه نظام چې د انسان په هکله يې تقاضا دا ده چې د هغوه

کارونه په خپل اختيار او انتخاب سره وشوي .پوه دې اسواک خوداي تعوالی د انسوان
په کړو او ټاکنو نيغ په نيغه علم نه لري بلکه په هغه نظوام علوم لوري چوې پيودا کوړے
يووې دے .هغووه نظووام چووې يووو جوووړوونکے جووز يووې د انسووان اختيووار دے .لووه دې املووه
انسان په خپله د خپل برخليک جوړوونکے دے .او خداي هوم د انسوان پوه برخليوک
همداسې علم لري چې هغه په خپل اختيار خپل راتلونکے جوړ کوړي .او هوي داسوې
برخليک چې له مخکې ټاکل شوے وي او خوداي توه پورې علوم وي موجوود نوه دے؛
ځکه چې د خداي علم په معودومو څيزونوو نوه وي .او کووم کارونوه چوې انسوان يوې د
خپل راتلونکي لپاره انتخابوي پوه ازل کوې معودوم دي؛ ځکوه چوې د علو وروسوتے
جز يې چې د انسان انتخاب دے معدوم دے.
شهيد مژهري د دغه نظريې په وضاح

کې فرمايي:

پووه بلووه ژبووه د خووداي ازلووي علووم پووه نظووام علووم دے؛ يعنووې لووه خا ووو علتونووو د
معلو تو په ادريدو علم .په عيني خارجي نظام کې علتونوه او فاعلونوه لوه يوو بول
سره فرق کوي .ځينې طبيعي دي او ځينې شعوري .ځينوې مختوار او ځينوې مدبوور
په علمي نظام کې هم خبره داسې ده.يعنې هر فاعول لکوه څرنګوه چوې پوه عينوي عوالم
کې دے په علموي عوالم او نوړۍ کوې هوم دے .بلکوه بايود ووايوو لکوه څرنګوه چوې پوه
علمي عالم کې دے په عيني عالم کې دے .هغه څه چې دخداي د علوم التضوا ده دا
ده چې د مختار فاعل فعل له مختار فاعله او د مدبور فاعل فعول لوه مدبوور فاعلوه
ترسره شي نه دا چې دخداي د علم تقاضا وي چې يو مختار فاعل مدبور شوي او يوا
مدبووور فاعوول مختووار شووي .نووو هغووه ازلووي علووم چووې د انسووانانو پووه اعمووالو او کووړو
موجود دے په دې معنادے چې خداي له ازله پوهيږي چې څوک به په خپل اختيوار
او ازادۍ سوره اطاعو

کوووي يوا ګنوواه او سرکښووي دا د هغوو کسووانو د خبوورې مژلووب

دے چې ويلې يې دي « انسان يو با جبار مختوار دے» نوو ازلوي علوم د هغوه د هغوه
ازادۍ او اختيار پوه ختمولوو کوې دخالو

نوه لوري چوې پوه علموي او عينوي نظوام کوې

ورته مقرر شوے دے چې هغه به ازاد او مختار وي1 .

په دغه استد ل نيوکه

خو دا ځواب په پوره توګه د دغه پوښتنې ابهام نه شے ليرې کولے ځکوه چوې پوه
کې دې ځاي ته رسيږي چې د خداي تعالی علم دانسان د افعوالو پوه جزئيواتو

ن هاي

نه دے بلکوه پوه نظوام دے او دا نظوام د انسوان پوه معاملوه کوې پوه دې ډول دے چوې
انسان دخپلو کارونو جزئيات په خپله ټواکي د دے بيوان مژلوب دا کيوږي چوې موونږ
دخداے علم محدود کړو عالمه مدلسي د حکماوو د بيان له دغوه زموې خبور و او
له همدې امله فرمايي چې:
«پوووه شووه چووې دا زمووونږ د مووذهب لووه ضوورورياتو او بووديهياتو دے چووې خووداي
تعالی ابدا او از له ټولو څيزونوو خبور دے کوه هغوه جزئيوات وي کوه کليوات بوې لوه
دې چووې پووه علووم کووې يووې کوووم بوودلون راشووي او لووه دې مسووئلې سووره ټولووو فلسووېيانو
مخالې

کړے دے نو ځکه يې په جزئيواتو دخوداي علوم نېوي کوړے دے 2لوه همودې

امله بايد دوهم ځواب ورکړل شي.
دوهمه حل ره
د ات په مقام او د فعل په مقام کې د علم تېکيک (جدا والے
ځينو فيلسوفانو او عارفانو ويلې دي چې خداي تعالی دوه ډوله علم لوري .يوو
د ات په مقام کې علم دے او بل د فعل په مقام کې .د ات په مقوام کوې دهغوه علوم
ايدابي علوم دے خوو د فعول پوه مقوام کوې د هغوه علوم تبعوي دے .تصوور وکوړځ چوې
خداي تعالی مخکوې لوه دې چوې مخلووق او کائنوات وپنړووي ديوو اندنيور پوه توګوه
(لکه څرنګه چې په روايتونو کې راغلې دي  3د نړۍ کلي نقشه يې پوه خپول ازلوي او
 .1شهيد مژهري مدموعه اثوار  ۲ټووک  ۴۳۵موخ (همودا نظريوه ښواغلي ايو اهلل جعېور سوبحاني هوم
منلې ده .رک جعېر سبحاني فرهنګ عقائد و موذاهب اسوالمي  ۱ټووک ۲۶۳موخ جعېور سوبحاني
ا لهيات علي هدي الکتاب و السنة  ۱ټوک  ۱۱۳مخ .

 .2عالمه بالر مدلسي بحار ا نوار  ۴ټوک  ۸۷مخ.

 .3مثال د ن) البالغې په  ۱۹۱خژبې کې حضرت علي فرمايية«متبدع الخلق بعلمه» يعنې مخلوق يوې

دخپل علم په اساک وپنړاوه يا په يو بل رواي کې له امام ادق عليوه السوالم راغلوې دي چوې « د

اب دي علوم کوې لرلوه .دا علوم هماغوه پوه احسون نظوام علوم دے .يعنوې هغوه توه لوه ازلوه
معلومووه وه چووې د نووړۍ د خلقو

لپوواره پووه مختلېووو انتخووابونو کووې دا ډول خلقو توور

ټولو غوره دے او تر ټولو ښه کموال بوه ولوري .د خوداي دا علوم ايدوابي دي؛ يعنوې د
دې پوووه اسووواک مخلووووق وپنړوووول شوووو .د موجوووودو مخلولووواتو ټوووولې ځوووانګړنې او
خصو يات دخداي په علم کې ټاکل شوې او معلوم دي او همدا ځانګړنې دي چوې
په ګوته کوي چې کوم څيز د کوم کار لپاره پيدا کوړے شوي .پوه دې ميونې کوې همودا
علم دے چې ټاکي چې انسان بايد يوو مختوار مخلووق وي چوې پوه خپول عقول ارادې
او خبرتيا سره حرک

وکړي او خپل راتلونکے جوړ کړي.

له دې امله چې په هر څيز علم حا لول د هغو په لوازماتو هم د علوم حا وليدل
دے خداي تعالی په ازل کې د خپلو مخلولاتو په ټولو آثارو او لوازماتو چې يوې
نه دي پيدا کړي هم علم لري خو د فعل په مقام کې نه د ات په مقام کې؛ ځکه چوې
د خداي فعل هم ازلي دے( نو هغه د فعل په مقوام کوې خبور دے چوې پالنکوے انسوان
به په خپل اختيار او اراده پالنکے کار کوي او خپل برخليک به پوه دغوه ډول ټواکي.
خو دا علم که څه هم تبعي دے او ماهي ته لوه نظوره پوه وروسوته مرحلوې کوې پوروت
دے او يا د عارفانو په وينا په عين څيزونو مقرر دے نوو هيڅکلوه انېعوالي نوه دے
په دې ډول چې موثال تور څوو هغوه کوار ونوه شوي او معلووم نوه شوي خوداي پورې نوه وي
خبر 1.په دې اساک خوداي تعوالی زموونږ د کوارونو پوه ټولوو جزئيواتو علوم لوري او لوه
همدې امله حتی په جن

او دوزي کې د انسانانو له اندامه خبر دے خو دا علم جبور

له ځان سره نه لري ځکه چې د انسان خصو ياتو ته په نظر سره هغوه ات توه معلووم
دے.
تاسو تصور وکړځ چې که مثال د يو انسان جنټيکي نقشه په کامول ډول او بوې
خداي علم تل و او دهغه علم د هغه عين ات دي هغه و په داسې حال کې چې هوي معلنووم علوم نوه

اوريدل دهغه عين ات دي په داسې حال کې جې هيې مسموع او اوريدل کيدونکي څيز موجوود نوه
او کله چې څي زونوه خلوق شوول او معلووم شوول د خوداي علوم پوه دغوو معلومواتو تعلوق وموند(.ا وول
کافي ۱ټوک  ۱۰۷مخ ح.۱

 . 1د اتي فعلي انېعالي او تبعي علم په مينې کې په فرق د پوهيدلو لپاره مراجعه وکړځ  :سيد کمال
حيدري التوحيد ۱ټوک  ۲۱۴مخ.

له کمي او زياتي ساينس پوهانو او ډاکټرانو ته ورکړل شي او هغوي د يوه انسوان د
جنونووو پووه مژووالعې سووره لووه هماغووه اولووه ووايووي چووې دا ماشوووم يووا انسووان بووه پووه
راتلونکي کې دژوند نېسوياتو او حتوی فکور لوه اړخوه څوه خصو ويات لوري .نوو پوه
دغو خصو ياتو د ډاکټرانوو او پوهوانو علوم د دغوه خصو وياتو پوه وجوود کوې څوه
دخال

نه لري .اوک که له دغو يوو خصو وي دا وي چوې دا کوس بوه پوه خپلوه اراده

په پالنکي وخ

کې پالنکوے کوار کووي دا علوم د دې سوبب نوه کيوږي چوې لوه انسوانه

اراده او اختيار واخستل شي .همدا خبوره د انسوان د افعوالو او کوارونو پوه جزئيواتو
دخداي په علم هم ادله راځي .خداي تعالی زمونږ د کارونو په ټولو جزئيواتو خبور
دے او په حقيق

کې په يوه ډول حيح هم ده چوې زموونږ برخليوک لوه اولوه خوداي

ته معلوم وي او م ونږ به اخر هماغه اندوام توه رسويږو .خوو کوموه ره چوې موونږ وهوو
زمونږ په خپل اختيار ده.مونږ د دغه رې په وهلو کې له خپل اختيار او ارادې کوار
اخلو او ددغه برخليک د بدلولو لپاره هي کار نه کوو .نه دا چې مونږ توه د دې کوار
امکانووات نووه دي راکووړل شوووې .د دې خبوورې توور ټولووو ښ وه دليوول ضوومير او وجوودان تووه
مراجعه کول دي .که مونږ په يو داسې دوه ره کې ګيور شوو چوې يوو طورف توه د ګنواه
کول او بل طرف ته يې پريښودل وي نو خپل ضمير توه مراجعوه کووو او دغلتوه وينوو
چې مونږ د دغه ګناه د نه کولو طال

هم لورو .خوو خوداي توه لوه ازلوه معلوموه ده چوې

بالخره مونږ به د دغه ګنواه کوول يوا نوه کوول انتخوابوو .لوه همودې املوه خوداي تعوالی
زمونږ پر برخليک له ازله خبر دے بې له دې چې له مونږ اختيار واخستل شي.

د ډيرې څيړنې لپاره وګورځ:

 .۱مرتضي مژهري مدموعه آثار  ۱ټوک ۳۶۸مخ.
 .۲جعېر سبحاني فرهنګ عقايد و مذاهب اسالمي  ۱ټوک  ۲۶۳مخ.

وروستے حديث:

اموام بوالر عليوه السوالم فرمووايي :خوداي تعوالی پوه هغوه څووه چوې خلوق کووي يووې

هميشه خبور و نوو د څيزونوو او مخلولواتو لوه پيودا کيودو مخکوې پور هغوو د خوداي

علم هماغه شان دے لکه څرنګه چې پرې له پيدا کيدو روسته علم لري1 .

 .1منتخب ري شهري منتخب ميزان الحکمه پيشين  ۳۶۹مخ.

له لضا او لدر او برخليک (تقدير سره د انسان رابژه
پوښتنه:
د انسان آزادي څرنګه د هغه له لضا او لدر يا د برخليک له مسلې سره سومون
خوري؟ او که تقدير ليکل شوے وي نو د انسان د ازادۍ مژلب څه دے؟
ځواب:
يوه مسله چې دانسان پام يې ځانته اړولے او په په الهي دينونو مندملوه اسوالم
کې د خداي پيوندنې په زمينه کې مژرح ده او فلسېيانو او متکلمانو د الهيواتو پوه
بحوث کوې هغوه څيړلوې دا ده چوې ايوا د نووړۍ نظوام او چوارې د يوو مخکوې جووړ شوووې
پروګرام په اساک جوړې شوې چې نه بدليدونکے دي او يو پر په عين حال کوې بوې
نهاي

او ځواکمن لدرت چې برخليک يا تقدير او لضا و لدر ورته وايي د نوړۍ پوه

ټو لو چارو واکمني کوي او هغه څه چې په حال او راتلونکې کوې کيوږي پخووا ټاکول
شوې او لژعي شوې دي مندمله دا چې انسان به کله دنيا ته راځي او کله به ځوي او
کوم کارونه چې کوي د هغو په کولو مدبوره دے؟ ايا والعوا دا خبوره شوته؟ او يوا د
نړۍ کارونه مندمله د انسان کردار مخکې له مخکې او پوه مخکينوي پروګورام سوره
ترسره کيږي.
په انسان او نړۍ کوې هوي ډول زور او جبور واکمون نوه دے او نسوان پووره پووره
ازاد دے او په خپل تقدير او چارو پوره واک لري .دريم فورے هوم شوته دے او هغوه
دا چې لضا او لدر په ډير لدرت سره په درسته نړۍ او دهغې په پيښوو واکمون دے

خو په عين حال کې دا نه بدليدونکے نېو د انسوان ازادۍ توه هوي تواوان نوه رسووي
له دې همدې ځايه ده چې:
 .۱ځينووو کسووانو د انسووان پووه اختيووارے کووارونو کووې د خووداے د لضووا و لوودر
عنصر منلے دے خو د انسان حقيقي اختيار يې نېي کړے دے.
 .۲ځينووو کسووانو ويلووې دي چووې د لضووا و لوودر دايووره يوووازې د انسووان پووه غيوور
اختيوواري چووارو پووورې محوودوده ده او د انسووان اختيوواري کارونووه د لضووا او لوودر لووه
دايرې بهر دي.
 .۳دريمه ډله بيا راغلې ده او هڅوه يوې کوړې چوې د انسوان پوه اختيواري افعوالو
کې لضا او لدر ثاب

کړي خو په عين حال کې د انسان اختيار او انتخاب هم ثابو

کړي او ووايي چې انسان د خپل برخليک د ټاکلو اختيار لري.

 .1د لضا او لدر د مسلې اهمي

د لضا او لدر او جبور او اختيوار مسوله هوم يووه کالموي او فلسوېي مسوله ده هوم

علمي او ټولنيزه او هم د هغو بحثونو په ليکوه کوې راځوي چوې مخالېوانو ورتوه بودې
ويلووې دي .لووه دې املووه ددې بحووث څيووړل ډيوور ضووروري دي او بايوود روښووانه شووي چووې
حيح نظريه چې د ايتونو او روايتونو او د عقل له نظره سمه ده روښانه شي.

الف په مسلمانانو کې د لضا او لدر د مسلې د اهمي مخينه

تاريخ وايي چې کالسيک بحثونه د لومړۍ هدرۍ پيړۍ له لومړۍ نيمې پيول

شول .داسې ښکاري چې په کالمي بحثونو کې تر ټولو زړه مسله د انسوان د جبور او
اختيار مسله ده .په دې اسواک د اسوالم د لومړيوو وختونوو پوه مسولمانانو کوې د دې
مسلې مژرحيدل يوه طبيعي چاره ده؛ ځکه چې دا مسوله د انسوان لوه برخليوک سوره
اړه لري .نو هر کس غواړي چې دا مسله وڅيړي1 .

ښووايي داسووې کوووم انسووان ونووه مونوودل شووي چووې لووږ شووان علمووي او فلسووېي فکوور

 . 1جعېر سبحاني القضاء والقدر في العلم و الېلسېة ا سالميهة مترجم محمد هوادي اليوسوېي ۲۶
مخ.

ولري خو دا مسله ورته مژرح نه شي او داسې ټولنه نه پيودا کيوږي چوې د فکور يووې
مرحلې ته داخل شوے وي او دا مسله ورته نه وي پيدا شوې .اسوالمي ټولنوه هوم لوه
دغه کلي لانونه مستثني نوه ده .پوه لوران او د پيغمبور پوه وينواوو کوې د برخليوک او
لضووا و لوودر پووه هکلووه پرلووه پسووې او پووه ښووکاره ډول مژوورح شوووې ده ډيوور داسوووې
روايتونه او ايتونه شته چوې د انسوان د ازادۍ او اختيوار خبوره پکوې راغلوې ده .خوو
کوم نه جبرانيدونکے تاوان چې ځينو فلسېي مکتبونوو د لضوا او لودر او دانسوان د
برخليک مسلې ته رسولے دے ډير د پام وړ دے .ځينو لويوديړو ليکوا نوو چوې لوه
دينه په تيره بيا له اسوالمه نوه دي خبور ويلوې دي چوې دينونوو د لضوا اولودر مسوله د
خپوول اساسووي پروګوورام برخووه ګرځووولې ده پووه دې اسوواک دينونووه انسووانان لووه هوور ډول
کوشش او فعاليته منعې کووي او د وګړيوو او ټولنوو د پيښوو نيکوې او بودې پيښوې
يې د لضا او لدر يعنې تقدير په غاړه اچولې دي .له دې امله دينونوه پوه ځواے د دې
چې د انسانانو د تحرک او خوځندوالي سبب شوي د جموود او رکوود سوبب يوې ګوڼلے
دے .ختيړوال هم په دې معامله کې له خپلو لويديړوالو وروېوو شواته نوه دي پواتې
او همدا پوچ تصور او ګمان يې پوه مغوزو کوې پواللے چوې دينونوه حتوی د اسوالم ديون
چووې د بشووري

توور ټولووو نوووے ديوون دے پووه لضووا او لوودر عقيووده لووري او د وګووړي او

ټولنې د ا الح په ره کې د فعالي

مخه نيسي.

د دې عقيدې عل په دې کې دے چې لويوديړوال لوه اسوماني دينونوو پوه تيوره
بيا د اسالم له متين دينه سمه اطالع نوه لوري پوه داسوې حوال کوې چوې پوه ختيړوالوو
کووې د دې خبوورې علو پوور بووې خبوورۍ سووربيره د هغوووي پووه ټولنووو خووورې بووې وزلووۍ او
بودبختۍ تووه هوم ورګرځووي.دا خبووره لوه توواريخي اړخوه تقريبووا ثابتووه شووې ده چووې هغووه
لامونووه چووې نووه دي توانيوودلې يووا يووې نووه دي غوښووتې چووې خپلووو مووادي او معنوووي
ارمووانونو او ايووډيالونو تووه ورسوويږي خپوول ځووان تووه د لضووا او لوودر تقوودير برخليووک
چووانس لسووم

او داسووې نووورو څيزونووو سووره د سووه ورکوووي هموودا خبووره رسووول اهلل

مبارک (ص داسې فرمايلې ده:
"سيكون في آخرهذا مة لوم يعملون بالمعا ي ثم يقولون هي من اهلل لضواء و
لدر افإ ا لقيتموها فأعلموهم اني بريءمنهم".

په دې ام

بوه داسوې وخو

راشوي چوې ګناهوانې او تبواهۍ بوه کووي او د د غوه

تباهۍ او ځوړتيا د توجيه لپاره به وايي چې دا خوو د خوداي تقودير او خوښوه داسوې
وه .که داسې کسان مو وليدل هغوي ته ووايئ چې زه له هغوي بيزاره يم1 .

نوو هغووه څووه چووې لووه تواريخي روايتونووو او ايتونووو اسووتېاده کيووږي دا دي چووې د
لضا او لدر بحث هماغه د اسالم په لومړيو وختونو کې هم مژورح و .پوه دې اسواک
ضرورت نيشته چې مونږ د دې مسوئلې لپواره نوور د يول او سورچينه ولټووو .کوه څوه
هم يو شمير مستشورلانو د دې لپواره چوې د اسوالمي معوارفو ا ول نېوي کوړي هڅوه
کړې په هر ډول چې وي د هغو ټولو علومو لپاره چې پوه مسولمانانو کوې موجوود دي
له اسالمي نړۍ بهر جرړه ولټوي .په تيره بيا په مسيحي

کې ورته جرړه ولټوي.

ب لضا او لدر په لغ کې

 .۱د لضا مژلب دے فيصله ورکول که هغه فعلي وي او که لولي که خوداي

ته يې نسب

ورکړل شے او که غير خدا ته .د لدر معنا ده اندازه کول يعنوې يوو څيوز

په اندازې او مقدار سره او په هغوه مخصووص ډول چوې دخوداي حکمو يوې التضوا
کوي وټاکې2 .

 .۲د لضا معنا ده حکم کول او فيصله کول .لاضي ته له دې املوه لاضوي وايوي
چې دخلکو په شخړو کې فيصلې کوي او دهغوي کار فيصوله کووي .د لودر معنوا ده
اندازه کول او ټاکل او وړل3 .

ج لضا په ا ژالح کې

«لضا د نړۍ او هستۍ لانونمنيدل دي چې د خداي په لودرت پيودا شووې دي

او دا لضا د انسان له اختياري کارونو سره هي اړه نه لري که څه هم نيتدوې يوې پوه
يوې غږمله ټولګې کې انعکاک مومي»
 .1علي بياضي

راې المستقيم کتابخانه حيدريه ندف  ۱۳۸۷لومړي ټوک  ۲۲مخ.

 . 2راغب ا ېهاي المېردات فوي غريوب القورآن کتواب فروشوي مرتضووي  ۱۳۶۲دوهوم چواپ  ۲۶۳او
 ۳۰۶مخونه.

 .3مرتضي مژهري مدموعه آثار انتشارات ديارلسم چاپ  ۱۳۸۵درا  ۱ټوک  ۲۸۱مخ.

د لدر مژلب دے د هستۍ او کائناتو لانونمن اړي .په دې 1اساک له لدر سوره
د لضا نسب

داسې دے لکه د کار او نتيدوې نسوب

چوې وي؛ يعنوې د خوداي فعول

لضووا و د کائنوواتو او هسووتۍ د جريووان شووکل لوودر دے؛ ځکووه چووې لضووا د خووداي
خالقي

دے يعنې دخداي لضا دې ته اشاره ده چې خداي تعالی د يوې لوانونمنې

او منظمې نړۍ او کائناتو پيدا کوونکے دے او لدر دهغه د خالقي

نتيده ده .چوې

پووه ټولووو مخلولوواتو او موجودات وو پلووې شوووې ده .او هموودا د دغووه اي و معنووا ده چووې
فرمايي [ :و کل شئ عنده] يعنې هور يوو څيوې د هغوه پوه نوزد پوه انوداز او مقودار سوره
دے:.
2

 .2د مسئلې د مبهم والي عل

د مسئلې د ابهام او پيچلوالي عل د ادے چې انسان لوه يووې خووا پوه خپلوه د

جبر نښې ويني او له بلې خوا په ځان کې اختيار او خپلواکے هوم احساسووي .پوه دې
ډول چې لوه يووې خووا هغوه وينوي چوې هيڅکلوه پوه خپول اختيوار دې دنيوا توه نوه دے
راغلے بلکه په زوره راغلوے دے او پوه ناغوښوتې توګوه پوه يوو خواص نظوام کوې لووے
شوے دے .او د وراث

کلتور چاپيريال او ټوولنې پوه شوان عواملوو د هغوه پوه روح

او نېسياتو اثر پرييښے دے او هغه تر يوه حوده تور دغوو عواملوو نودې هوم لوه پيودا
کيدو مخکې يا وروسته او هم تر مرګه پوورې ديوو مدبوور او ک تړلوې مخلووق پوه
شکل کې راغلے دے چې په يوې خا وې رې او بهيور کوې حرکو

کووي او کوه ازاد

واے اوا ختيار يې لرلے بايد له بهره پور ې دا عوامول نوه وې اغيوزمن شووې او هغوه
يووې بايوود پووه يوووې خا ووې رې کووې نووه واے بوووتللے .لووه بوول پلوووه هغووه لووه بلوووغ او
لوييدو وروسته په ځان کې يوو ډول اختيوار او ازادي محسوسووي او وينوي چوې پوه
کارونو کې مدبوره نه دے که څه هم په خپل اختيار دې دنيا ته نه دے راغلوے او پوه

 . 1محمد تقي جعېوري جبور و اختيوار موسسوه تودوين و نشور اثوار عالموه جعېوري دريوم چواپ ۱۳۸۵
 ۲۷۳مخ.

 .2رعد  ۸اي .

دې خاص نظام کې لوے شوے دے خوو اوک يوې هور څوه پوه خپول ک کوې دي او د
ژوند له خنډونو او مشکالتو سره مبارزه کوولے شوي .او هور کوار چوې او فيصوله چوې
په ژوند کې کوي څوک يې نه شي مدبورولے.
انسان چې کله په خپل ژوند کې دغه پيچلتيا ويني نو ځينوې انسوانان مدبوورا
د جبور لايوول شووي او د انسووان پووه ژونوود کووې پووه اختيووار او ازادۍ سووترګې پټووې کووړې.
ځينې نوور بيوا د پووره اختيوا ر لايول شووې دي او د هغووي عقيوده د تېوويض ده چوې
ګوندې انسان په هر کار کې ازاد دے .په نتيده کوې د فلسوېې او کوالم پوه ډګور کوې
دوه متضاد لژبونه پيدا شوې دي .دا په داسې حال کې دي چې يوه بله ډله هوم شوته
چوې دريموه ره يووې خپلوه کوړې ده او د دغووو دواړو لوورو نوزاع يووې ختموه کووړې ده .دا
دريموه ره هماغوه د جبور او تېوويض د ميونې ره ده چووې پوه لوران او سونتو کوې پوورې
تصريح شوے دے او عقلي او فلسېي برهان هم تاييد کړې ده.
اوک غواړو چې دغه درې رې درتوه وڅيوړواو پوه ملونوو او او پوايلو يوې هوم
وغږيږو.

 .3دماده پالو جبري پالنه

دموواده پووالو لخوووا کووه هغووه اعتقووادي وي او کووه اخاللووي موواده پووال جبوور تووه د

ګروهنې سببونه دوه څيزونه دي.
 .۱يوووه انګيووزه او موول فلسووېي دے چووې هماغووه د علي و
دے؛ يعنې هره مادي چاره ځانته عل

او معلولي و

لووانون

لري .د انسان کار هم يووه موادي چواره ده چوې

د انسان په ژوند کې رامينړته کيږي او عل ته ضورورت لوري او د دې نهوايي علو
هماغوه د انسوان خپوول اختيوار او اراده ده .دا غوښوتنه او اراده د يووو لوړ نوورو پټووو او
ښووکاره عواملووو معلووول ده او هغووه عواموول د انسووان احساسووات غرايووز وراثوو
تربي

ټولنه اوبه هوا خاوره او داسې نور داخلوي او خوارجي عوامول دي چوې د

انسان په خټوه کوې اراده او غوښوتنه پيودا کووي او انسوان پوه غوښوتې يوا ناغوښوتې
ډول يو عمل او کار ته کښ کول کيږي او په خپله اراده دغه کار کوي1 .
 .1جعېر سبحاني منشور جاويد  ۴ټوک ۳۴۴مخ.

 .۲بله انګيزه او محرک يوو نېسوياتي محورک دے پوه دې معنوا چوې پوه ازادۍ
عقيوده پوه انسووان کوې مسووئولي او د دنودې او فورے احسوواک پيودا کوووي خوو کوووم
کسووان چووې د اخاللووو او کړچووار لووه اړخووه موواده پووال دي د هوور ډول وګړنيووز او ټووولنيز
مسئولي

د ليرې کولو او د خپلو غريوزو او جوذباتو د سوړولو پوه غورے د زيواتې

آزادۍ د سته راوړلو لپواره د جبور او بوې اختيوارۍ مسوئله مژورح کوړې او هغوه يوې
دخپلو غلژو کړو لپاره يو لانوني ډال ګرځولے او د جبر ره يې خپله کړې ده.

د دغه نظريې پايلې

 .۱دا نظريه له انسانه اراده سلب کوي او انسان د نورو حيواناتو پوه ليکوه کوې

راولووي چووې ټووول کارونووه يووې د غريووزې او احساسوواتو لووه کبلووه دي او پووه خپلووه هووي
اختيار نه لري.
 .۲که انسان پوه خپلوې ارادې او اختيوار کوې د يوو لوړ بهرنيوو موادي عواملوو تور
اغيووز نوودې راشووي چووې پووه حقيق و

کووې همدغووه بهرنووي عواموول د انسووان برخليووک

ټا کي نو بيا خو د يو و ګړي او ټولنې د ا الح لپاره کوشش او ا خاللوي او رغنوده
ارزښتونو ته د هغوي بلل بې فايدې دے ځکه چې تربيو

بودلون او سومې رې توه

راړول خو په هغه مخلوق کې معنا لرے چې هغه خپله اراده او اختيوار خوو ولوري نوه
دا چې يو مدبور او بې اختياره مخلوق وي .نو نتيدوه دا کيوږي چوې پوه جبور عقيوده
دوه پايلې لر ي :يو دا چې انسان په خپل ژوند کوې هوي ډول دنوده او مسووولي

نوه

لر ے او له هر ډول ژمنې او تعهده برے دے .ځکه چې اختيا ر نه لوري او دوهموه دا
چووې جبوور د هوور ډول بوودو کووارونو او بدماشووۍ توجيهوووونکے کيوودلے شووي ځکووه چووې
انسان هر بد کار وکړي وايے به چې دا خو تقدير هم داسې و.

 .4د ځينو الهيونو د جبري والي د يل

هغه څه چې د ځينو الهي انسانانو په عقيدې کې د جبري توب د عقيدې سوبب

شوې دوه خبره دې دي :لومړے په خالقيو

کوې توحيود دے چوې ايدوابوي موونږ تور

يوه موثره (اغيزشيندونکي په زياتو موثرو عقيوده ولورو او ووايوو چوې ټوول اثرونوه
او موثرونه مستند دے خداي تعالی يعنې د ټولو څيزونو خالق ته.

دوهم :په دې معنا تقدير او برخليوک چوې ټوول اسوماني شوريعتونه پوه يووه نظور
دي چې دهر کس د ژوند ره له مخکې تاکل شوې ده ځينې شاعرانو پوه ژونودکې
ناکامه کسانو او په فساد کې ډو بو کسوانو هڅوه کوړې ده چوې خپلوې ټوولنيزې مواتې
او ککړتياوې له دې رې توجيه کړي او داسې وبريښوي چې لوران مديود فرموايي:
 1ووايوه خوداي تعوالی د ټولوو څيزونوو
پيوودا کوووونکے دے يوووازينے او غالووب دے او همووداراز انعووام سووورې د ۱۰۱ ۱۰۲
ايتونو او د زمر سورې  ۶۲ايتونو او د غافر سورې  ۴۳ايتونو مضمون همودا معنوا
لري؛ يعنې که په خالقي

کې د توحيد ا ولي يوو ثابو

او نوه بدليودونکے ا ول وي

او خداي تعالی د ټولو څيزونو پيدا کوونکے دے نو د انسوان کارونوه هوم د خوداي
يو څيز او يو کار دے او د دغه کوار پيودا کووونکے هوم خوداي دے او انسوان يوې پوه
کولو کې مدبوره دے.

د دغه نظريې نيمګړتيا

پوور تيوورو دوو مېسوودو سووربيره لووومړے دا چووې د انسووان د آزادۍ او اختيووار

انکار د ټولو ارزښوتونو د ختميودو سوبب کيوږي .پوه نتيدوه کوې بوه پوه نيکوو او بودو
کسانو کې هي فرق نه وي؛ ځکه چې هي يو په ښوه او بود عمول کوې مختوار او ازاد
نه و بلکه يو ډول مرموزو او ليدونکو يا ناليدلو عواملو انسان ښو يا بودو عملونوو
ته کاږلے دے.
دوهمه دا چې ګناهکار انسوان لوه يووې موودې وروسوته لوه خپول کواره پښويمانه
کيږي او که انسان ازاد نه وي نو بيا خو پښيماني معنا نه لري2 .

 .5تېويض او انسان ته د هر څه پريښودل

د تېووويض د عقيوودې لرونکووې ډلووه د انسووان د ازادۍ پووه مسووله کووې د« الهووي

عدال » د ساتلو لپآره تر دې حده مخکې تللې ده چوې خوداي توه د انسوان د فعول او

 .1رعد  ۱۶اي .

 .2جعېر سبحاني منشور جاويد چاب  ۳۲۹ ۱۳۶۴مخ.

د ټولو موثرونو د اثر د رسيدو يې انکار کوړے دے بلکوه انسوانان يوې د مخلولواتو
په خلق او په ايداب او تاثير کې مستقل ګڼلے دے .ابن سينا او عالموه حلوي وايوي:
دوي له دې نه ويريږي چوې ووايوي کوه فرضوا خوداي نوه وي هوم نوړۍ خپول کوار جواري
ساتلے شي؛ ځکه چې نړۍ او مخلولاتو په پيدا کيدو کې خداي ته ضورورت درلوود
او کله چې دا پيدايښو راغوي نوو اوک دغوه اړتيوا ليورې شووه او کاينوات پوه بقوا او
فعالي

کې خداي ته اړتيا نوه لوري .دې ډلوې د کاينواتو پوه نسوب د خوداي پوزيشون

داسې ګڼلے دے لکه د يوې ودانۍ په نسب

چوې د جووړوونکي مولعيو

وي يعنوې

لکه څرنګه چې ودانۍ په جوړيودو کوې او ا ول هسوتۍ کوې جوړيودونکي توه اړتيوا
لري او په بقا کې ورته نه ده محتاج بلکه په دوانوۍ کوې موجوودې طبيعوي لوواوې د
هغې په بقا کې کافي دے .همداراز نړۍ او انسان هم دي چې يوازې په پيودا کيودو
کې خداي ته محتاج وو او په بقا او فعالي

کې ورته احتياج نه لري1 .

د دې نظريې پايله

الووف «دخووداي لپوواره د شووريک جوووړول» پووه دې معنووا چووې کووه انسووان طبيعووي

علتونو ته د ا ال ورکولو لپاره تور دې حوده پور موخ ړ شوي چوې ووايوي انسوان او
جهان په بقا او هستۍ کې له هر علته بوې نيوازه دے او د کوارونو پوه تواثير او د کوار
په کولو کې په پوره ډول خپلواکه او ا يل وي د دې مژلوب شورک دے ځکوه چوې د
دې خبرې زمه دا ده چې نظام د خداي له خوا له جوړيدو وروسته په خپلوه د خوداي
په شوان او واجوب الوجوود کيوږي او د خوداي پوه شوان پوه مبودې لوه تکيوې پرتوه خپول
کارونه کوي.
ب «د خداي د لدرت او وجود تحديد» په دې معنا چې که د انسوان افعوال پوه
خپله په هغه پورې اړوند وي او پوه دې کوې د خوداي لودرت رول ونوه لوري مدبوورا د
خداي له ارادې ا و مشيته بهر وځوي پوه دې بڼوه کوې دخوداي د لودرت د عموميو او
پراختيا انکار کيږي بلکه دخداي ات هم محدوديږي.
 .1ابن سينا شرح اشارات تاريخ نشر البالغه  ۱۳۷۵شميره دريوم ټووک ۶۸موخ حسون حلوي کشوف
المراد بحث مکان ۴۴ ۲۹مسلې په  ۷۷او ۱۱۷مخونو.

ج «بدې تربيتي پايلې لري» ځکه چې انسان به ځان لوه خدايوه بوې نيوازه ګڼوي
او دخداي لوانينو او اوامرو ته له پامه پرته به يوازې د خپلو غوښوتنو او خونودونو
په پوره کولو پسوې وي.
غنا او بې نيازۍ احساک وکړي سرکښي کوي 1

کلوه چوې انسوان د
خو که انسان ځان د خداي د يوزال

لدرت محتاج وويني نو بيوا هور څوه لوه خدايوه ګڼوي او د هغوه د رضوا او پوه اوامورو د
عمل کولو هڅه کوي.
2

اے خلکو !تاسو خداي ته اړمن يئ او خداي بې نيازه او ستايلے دے.

 .6دريمه ره :نه جبر او نه تېويض بلکه (ا مر بين ا مرين

دا ره د امامانو له نوښتونو ده او د دغه ډلوې حکيموانو او متکلموانو هميشوه

هڅه کړې ده چې دا ره پخه کړي او دا ره د کالم د علم په تاريخ کې د اماموانو تور
ټولو لوے نوښ

ګڼي .په دې نظريې کې انسان د نباتاتو او حيواناتو په اپوټوه چوې

د حيواني غريزې او طبيعي لواوو پوه منګولوو کوې ښوخ دي او دهغوه نظور پوه خوالف
چوې انسووان خپلوې مخوې تووه پريښوودے ګڼوي او د هغووه کارونووه د خووداي د لوودرت او
ارادې او علمووه بهوور ګڼوي بوواور لووري چوې انسووان کووولے شووي لووه خپلووو ټولووو داخلووي
بهرنيو او غرايزو په معقو نه ډول کار واخلوي .او کوار او زيوار وکانودي او پوه عوين
حال کې له خپل خدايه چې ټول وجود يې بلکه د نړۍ ټول وجود پوه هغوه پوورې توړلے
دے غافله نه شي.
د دې نظريې د سپړنې لپاره بايد دڅو ټکيو يادونه وکړو:
لووومړے دا چ وې :عل و تووه د معلووول اړتيووا يوووازې پووه حوودوث او تحقووق يعن وې د
جوړيدو پوه حود پوورې محودوده نوه ده ځکوه چوې د نوړۍ نظوام پوه تيوره بيوا انسوان يوو
امکاني نظام دے او امکاني نظام بالذات هيڅه نه لوري پوه دې اسواک پوه ټوول عمور
کې عل

ته محتاج دے .نه دا چې يوازې په پيدا کيدو کې محتاج وي بلکه پوه بقوا

 .1علق  ۶او  ۷اي .
 .2فاطر  ۱۵آي .

کې هوم محتواج دے د مثوال پوه توګوه :يووه تيواره کوټوه د بلوب د لګيودلو لوه املوه رېوا
کيږي .اوک دغه بلب د هغه بريښنا له امله روښانه دے چې پوه توارونو کوې موجووده
ده او دغه بريښنا له مرکزه اخلي .دا اړتيا يووه آنوي او د يووه مختصور وخو

اړتيوا نوه

ده بلکه يوه مستمره او هميشنۍ اړتيا ده او که يوه شيبه هم د بريښونا ارتبواط غووه
شي کوټه به بيا تيواره وي خوداي تعوالی توه د انسوان او د دې نظوام او نوړۍ اړتيوا هوم
همداسې ده.
دوهمه دا چې په داسې حال کې چې نړۍ او انسان يو امکاني نظام دے چې لوه
هوور اړخووه پووه يزال وې مبوودا پووورې ت وړلے دے او پ وه خپوول ات ک وې هووي اسووتقالل او
خپلواکي نه لوري .خوو پوه عوين حوال کوې د دغوه نظوام پوه وجوود کوې ځينوې مرتبوې او
درجې دي چې ځينې يې د ځينوو نوورو علتونوه دي او ځينوې يوې معلولونوه .او بيوا دا
ټول نظام په يوه عل

پورې تړلے دے چې عل

العلول ورتوه وايوي او نظوام د اسوبابو

او مسبباتو نظام دے او داسې نه ده چې هر يو شے دې د خوداي د فعول نيوغ پوه نيغوه
اثر وي او د ټولو اسبابو او علتونو جانشين وي1 .

لکه څرنګه چې امام ادق عليه السالم فرموايي:
يعنووې دخووداي ارادې پووه دې پووورې تعلووق پيوودا کووړے دے چووې هوور کووار د خپوول
سبب په وسيله وشي او هغه کارونه د خپلوو اسوبابو پوه وسويله کوړې دي لوه دې املوه
يې هر يو څيز ته خپل سبب ټاکلے دے2 .

دريمه دا چې انسان يوه فيصله کووونکے او د ارادې او اختيوار خاونود مخلووق
پنړول شوے دے چې د خپلو غوښتنو د تحقق لپاره د تشخي

او تميوز لوه ځواکوه

استېاده کوي پوه ډيور اختيوار او پووهې او بصويرت سوره يوو شوے انتخوابوي يعنوې دا
مخلوق په عوين حوال کوې چوې پوه يوو لووړ ات پوورې توړلے دے پوه خپلوه هوم عوالم او
لادر او حسابګر او فيصوله کووونکے دے .بوې لوه دې چوې پوه دغوو مراحلوو کوې کووم
داخلووي يووا بهرنووي عواموول هغووه توور فشووار نوودې راولووي .يووا يووې د يوووه کووار کولووو تووه
 .1منشور جاويد  ۴ټوک  ۳۷۳مخ.

 .2ا ول کافي دارالکتب ا سالميه تهران  ۱۳۶۵لومړي ټوک  ۱۸۱مخ.

مدبوره کړي.
نو دغه چارو ته په پام سره د «ا مر بين ا مرين» حقيق روښانه کيوږي پوه دې
ډول چې په لومړي حکم کې خداے ته د انسان اړتيا يوه پرله پسوې اړتيوا ده چوې پوه
دې چارې سره په خالقي

کوې توحيود تحقوق موومي ځکوه چوې پوه يووه کوار کوې د هور

ممکن فاعول تواثير او اغيوز شويندنه پوه خپلوه دخوداے د لودرت يووه جلووه ده .او يوو
ممکن موجود او مخلوق د خپل وجود په دوام او تاثير اچولوو کوې لوومړے مبودا او
لوے خداے ته محتاجه دے .دوهمه چاره امکاني نظام د عل
معرفي کوي يعنې دا چې هر عل

او معلول يوو نظوام

د يوې چارې په کولو او تحقق کې خپول رول لوري

او دا خبره سمه نه ده چې مونږ د هر کار مستقيم او نيغ په نيغه اثر په خوداے پوورې
وتړو .بلکه خداے ا لي او خپلواکه عل
د نورو عواملو خاللي

دے چوې د ټولوو لودرتونو سورچينه ده او

د خداي د خاللي پوه دوام کوې راځوي .خوو د دې خبورې هوم

انکار نه شي کيدے چې هر يو طبيعي شے په خپل ځاے تاثير او اغيوزه لوري موثال
د اور له تاثير او سوزولو هيڅوک انکار نه کوي .او دريمه خبره هم د انسان حسواب
له نورو فاعلونو جدا کوي؛ ځکوه چوې پوه نوورو فواعلونو کوې يووازې انتسواب دے
مثال دا چې اور سوزول کوي خو له دې امله چې اور خپول اختيوار نوه لوري نوو هغوه د
خپل کار مسوول نه شو ګڼلے خو انسان له دې امله چوې اختيوار لوري ازادي لوري او
حسوواب کتوواب کووولے شووي لووه دې املووه د خپلووو کووارونو مسوووول دے او د اخاللووو او
ټولنې په چوکاټ کې دهغه هر کوار د هغوه پوه خپلوه موه اچوول کيوږي پوه دې طريقوې
سره دخداے د عدال

مسله هم رعاي

کيږي.

خو له فلسېي نظره:
دا فعل دوه نسبته لري يو نسوب يوې خوداے توه دے ځکوه چوې هغوه د نوړۍ او
انسان پنړګر او د ټولوو ځواکونوو لووے ځوواک دے او بول نسوب مخلووق توه لوري
ځکه چې دا انسان دے چې په خپل اختيار او حساب او ازادۍ سره يو کار کووي او
خپوول مقصوود پوووره کوووي سووره لووه دې چووې دا فعوول او کووار دواړو تووه منسوووب دے پووه
عمل کې په خپلوو شورايژو او مقتضوياتو سوره دوه ډولوه نسوبته لوري يوو نسوب هغوه
دے چې د دغه کوار او د هغوه د تاموه علو پوه ميونې کوې موجوود دے يعنوې لوه هغوو

ټولو څيزونو سره چې د دغه شي يا کار په پيدا کيدو کې اغيز مون دي لوه هغوو سوره
نسب

لري .لکه اراده او د کولو ضروري سامان او وسايل او هغه غړي چې دا عمول

کوي او هغه مادي موجود چې د دغه کار د کولو لابلي

ولوري .او هموداراز د زموان

او مکان دشرايژو برابرے او د خنډونو ليرې والے کله چې دا ټول عوامول سوره يوو
ځاے شي نو د عمل ثبوت او کيدل ضروري او واجب کيږي .دې نسب توه د وجووب
نسب

وايي :او يو بل هغه نسب دے چوې د علو هور يوو جوز يوې لوه عمول سوره لوري.

چې دې ته د امکان نسب

وايي ځکه چې د عل د يوه جوز پوه راتللوو سوره هغوه عمول

او معلول تحقق نه مومي مثال يوازې د ارادې په کولو سره يوو کوار نوه کيوږي بلکوه
دغه کار به تر هغې ممکن الوجود وي تر څوو يوې نوور علتونوه نوه وي پووره شووې .نوو
کله چې عل

تامه محقق شي يو عمل د خپل تام عل په نسوب ضورورت او وجووب
لوه اجوزاوو سوره هوم نسوب

پيدا کوي .په عوين حوال کوې د علو

اراده چې دا يوو امکواني نسوب دے .او وجوبيوه نسوب
مينې کوې موجوود دے امکانيوه نسوب

لوري .موثال د انسوان

چوې د عمول او علو توام پوه

چوې د انسوان د ارادې او عمول پوه ميونې کوې

موجود دے نه خرابووي او نوه يوې بواطلوي .او هغوه لوه امکانوه وجووب توه نوه بودلوي.
بلکه تول د انسوان د عمول پوه نسوب

امکوان موجوود دے .يعنوې د عمول دواړه لوورې

يعنې د کار کول يانه کول د انسان لپاره برابر دي.
د دغه دواړو لورو د برابرۍ نتيده داده چې هور کوار کوه څوه هوم د تاموه علو

لوه

وجوده چې هغه واجبوي خالي نه دے خو په عين حوال کوې د انسوان لپواره اختيواري
دے او الهووي لضووا او لوودر هغووه د انسووان لووه اختيوواره نووه وباسووي .ځکووه چووې دخووداي
حتمي لضا د خداي له فعليه ېاتو ده چې د خداي د فعل لوه مقاموه اخسوتل کيوږي
او دخداي فعل هماغه د نظام او هستۍ لپاره د يو لړ علتونوو سلسوله ده ..موثال :کوه
دخداي علم په دې خبرې پورې متعلق شي چې پالنکے سوړے د خپول اختيواري کېور
په وجه بد بخته شي نو دا کار د هغه انسان د شقاوت او بدبختۍ سوبب کيوږي خوو
هغه بدبختي چې د يووه خواص کېور پوه وجوه وي چوې دغوه انسوان پوه خپول اختيوار او
ازادۍ سره خپل کړے وي نه مژلقه بدبختي او شوقاوت .پوه دې اسواک د انسوان پوه
يوووه علووم د خووداي علووم لووه انسووانه دهغووه اختيووار نووه اخلووي او هووي جبوور نووه رامينړتووه

کوي1 .

لووه حضوورت امووام رضووا رواي و

لوورو چووې د جبوور او تېووويض پووه هکلووه لووه هغوووي

پوښتنه وشوه دوي وفرمايل :که غواړځ پوه دې مسولې کوې بوه درتوه کلوي ا ول بيوان
کړم چې په ټولو مواردو کې به ورته مراجعه کوځ چې نوه بوه پکوې پوه خپلوه اخوتالف
کوځ او نه به دهغه په سر له تاسوو سوره څووک مخا ومه او شوخړه کووي او کوه څووک
هر څومره ځواکمن وي په دغه لاعدې سره به يې ځواک ختم شي.
وې ويل :هو ووايه هغه حضرت وفرمايل:
که انسان دخداي اطاعو وکوړي نوو پوه زوره يوې اطاعو
مژيع په خپل اختيار سره د هغه اطاع

نوه کيوږي « يعنوې هور

کووي» او کوه دهغوه ګنواه او عصويان وکوړي

نو نه مغلوب کيږي « يعنې د هغه څه په اپوټه چې تېويضويانو ويلوې دي د دغوه کوار
ا ل د خداي لوه لدرتوه وتلوے نوه دے» او خوداي خپول بنودګان پوه خپول ملکيو

کوې

خوشې نه دي پريښې چې انسان هر څه وغواړي په خپول سور يوې وکوړے شوي بلکوه
خوداي چوې هوور څوه بنوودګانو توه ورکووړې دي پوه خپلووه يوې هووم پوه ولکووه کوې دي پووه دې
اسوواک کووه بنوودګان يووې اطاعو
نيسووي او د اطاع و

وکووړي او اموور يووې ومنووي هغووه يووې د اطاعو

مخووه نووه

ره پوورې نووه بنوودوي او کووه څوووک يووې نافرموواني وکووړي نووو کووه

نافرماني يې وکړي او که ويې نه کړي په هره بڼه کې خداي انسانان نافرموانۍ توه نوه
دي مدبوووره کووړې .بيووا يووې وفرمايوول« :څوووک چووې د دغووه لاعوودې حوودود وسوواتي پووه
خپلې غوسې غلبه کوي» 2

د ډيرې مژالعې لپاره:

 .۱مرتضي مژهري مدموعه آثار لم انتشوارات ودرا چواپ ۱۳ ۱۳۸۵

لومړي ټوک
 .۲محموود مهوودي ګرجيووان لضووا و لوودر جبوور و اختيووار انتشووارات اسووالمي
جامعه مدرسين سره تړلې ۱۳۷۴

وروستے حديث:

 .1سيد محمد بالر موسوي همداني ترجمه الميزان جامعه مدرسين ۱۱ ۱۳۷۴ټوک ۲۵مخ.
 .2عيون اخبار الرضا  ۱ټوک  ۱۶۹مخ توحيد دوق  ۳۶۶ح .۷

رسول اهلل مبارک (ص وفرمايل:
خداي تعالی فرمايي څووک چوې زموا پوه لضوا خوشواله نوه دي او زموا پوه تقودير
ايمان نه لري نو ( ړ دې شي او

بل معبود دې ځانته ولټوي1 .

 .1ری شهري منتخب ميزان الحکمه  ۴۶۸مخ.

د انسان اختيار او جنيټک اثر
که انسان په خپلو عملونو کې پوره پوره اختيار لوري نوو د جنيټوک عواملوو او
چاپېريال اغيزه په انسان څه ده؟
سريزه:
يوو بحووث چووې هميشووه جندووالي پوواتې شوووے دے او پووه توواريخ کووې پوورې ډ وورې
خبرې شوې دي د انسوان د جبور او اختيوار مسوله ده کوه انسوان عقيوده ولوري چوې پوه
خپله خوښه اراده کوي او عمل کوي نو عمل به يې يو شوان وي خوو کوه پوه جبور بواور
ولري نو عمل به يې بل شان وي .دا بحثونه کالمي او فلسېي رنګ لري خوو نون سوبا
او چاپېريوال مسووله زيواتره پووه ارواپېونوودنې او تربيتووي علومووو کووې مژوورح

د وراثو

کيږي .د اروپيوندنې ځينې مکتبونه لکه عمل ګروهان او اروا پوهان وغيوره انسوان
د چاپېريال او وراث

تر بشپړ اثر ندې ګڼي او هغه د يو مشين په شان فورے کووي

چې له ځانه هي اراده او اختيار نه لري او هر څه چې د ازل اسوتاد وويول چوې ووايوه
وايووي يووې .د دوي پووه بوواور فيزيوووليويکي او چاپېريووالي عواموول چووې هوور لووور تووه
وغووواړي انسووان بوووځي او انسووان لووه ځانووه ه وي اراده نووه لووري اوک دا پوښووتنه پېوودا
کيږي چې حقيق

څه دے او د چاپېريال او وراث عوامول پوه انسوان تور کوموه حوده

اثر لري.؟
منوول شوووې خبووره ده چووې لکووه څرنګووه چووې ډ وورو کسووانو منلووې ده د چاپيريوال او
وراث

اثر په انسوان ډ ور حيرانووونکے دے .خوو حقيقو هماغوه دے چوې پوه شويعي

کالم کې راغلے دے چې د وراث

او چاپيريال پر اثر سربېره انسان خپل اختيوار هوم

لري1 .

مخينه:
د دغه بحث ا ل له فلسېې راغلے دے خو د تدربے او ساينسوي علوموو وده او
په بل تعبير د ژوند د علم وده سبب شوه چې انسوان د يوو مشوين پوه شوان وګڼول شوي
چووې لووه ځانووه هوي اختيوار نووه لووري بلکووه د چاپيريوال او وراثو عواموول هغووه چووې هوور
خواته وغواړي بوځي يې په دې اسواک د دغوه بحوث تاريخچوه پوه کوالم او فلسوېې
کې هم پيدا کيږي او هم يې د اروا پيوندنې په علم کې موندلے شو.
شهيد مرتضی مژهري د کالم په برخه کې داسې وايي:
کالمي بحثونوه لکوه څرنګوه چوې لوه تواريخونو معلووميږي د هدورت د لوومړۍ
پيړۍ له نيمايي پيل شول .په کالمي بحثونو کې ظاهرا تر ټولوو زړو بحثونوو د جبور
او اختيار بحث دے .د جبر او اختيا مسله په لومړي پړاو کې يووه انسواني مسوله ده
او په دوهمه درجه کې يو الهی او يا طبيعي مسله .له دې امله چوې د بحوث موضووع
په هر حال کې انسان دے چې يا مختار دي يا مدبور دا انساني مسله ده او لوه دې
اړخووه چووې د مسوولې بوول لووورے يوا خوودای دے يوا طبيعو
لضا او لدر او يا جبري عواملو او د عل

چووې ايوا د خوودای ارادې او

او معلول ا ولو انسان ازاد پريښوے دے

او کوه نووه مدبوور کووړے يوې دے دې مسولې تووه يووه الهوے يوا طبيعوي رنووګ ورکووړے
دے2 .

دا بحث د هر يو انسان لپاره مژرح دے که هغه موادي فکور کووي او کوه الهوی
څوووک چووې خوودای نووه منووي نووور عواموول لکووه طبيعو

وراث و

چاپيريوال موواحول او

داسې نور څيزونه يې د خدای په ځای راوستې دي .فرق نه کوي چوې دغوه عوامول د
انسان له دننه سرچينه واخلي لکه د بدن کيميايي فعول او انېعوا ت او کوه لوه بهور ه
پووه انسووان وتپوول شووي .پووه علووم کووالم کووې لووه دې املووه چووې فيصووله کوووونکے او اراده
کووووونکے خووودای دے نوووو پوووه انسوووان د خووودای د اثووور او ارادې بحوووث کيووږي خوووو پوووه
 .1جعېر سبحاني ا لهيات علي هدي الکتاب والسنة والعقل 2ټوک 317مخ.
 .2مرتضي مژهري مدموعه آثار 1ټوک  41او 43مخ.

ساينسي عالمانو او ماده پالو کې بيا د وراث

او چاپيريال مسله مژرح ده.

 .1د جبر او اختيار مېهوم
جبوور :جبوور پووه لغو

کووې يوو داسووې کووار تووه د چووا مدبووورول دي چووې هغووه کووار نووه

غواړي او يا ورسره مينه نه لري  1هم دا راز د لضا او لودر د حتموي والوي پوه معنوا 2

او ا

الح کولو يا مات تړلو په معنا هم راغلے دے3 .

اختي وار :اختي وار پووه لغ و

کووې د غوووره کولووو او انتخوواب کولووو او 4 .....لپوواره

استعماليږي .همداراز د دوو کوارونو پوه ميونې کوې د ښوه اړي د انتخوابولو او کولوو
په معنا او کله چې انسان مختار شي چې لوه دوو څيزونوو يوو غووره او خووښ کوړي
نو که څوک د يوه کار د کولو او نه کولو اخيتوار او تووان لوري نوو دغوه شوان کوس توه
مختار ويل کيږي .د مو نا په تعبير:
اين که فردا اين کنم يا آن کنم

اين دليل اختيار اس

خووو مدبووور داسووې نووه دے او لووه عووالم بووا

چاپيريوال وراثو

اے

نم 5

او داسووې نووورو

څيزونو له خوا په هغه باندې کارونه تپل کيږي.
د اروپيوندنې په ا ژالح کې جبر او اختيار :هغه څه چوې د جبور او اختيوار پوه
هکلوه بيوان شووول لغووي معنوا يوې وه خوو د ارواپيونوودنې پوه ا وژالح کووې پوه نووورو
علومو کې د مژرحو بحثونو پوه شوان خبوره دا ده چوې ايوا انسوان د خپلوو کوارونو پوه
کولو کې د فيصلې او ارادې اختيوار لوري او کوه نوه ؟ پوه بلوه ژبوه « دلتوه لوه اختيواره
مژلب په يو ډول د انسان روحي وړتيا او توان دے چې انسان د هغه په اسواک پوه
يو خاص چوکاټ او حدودو کې د چاپيريال او ماحول او معاشورې اثورات تور خپلوې
ولکې ندې راولي او په خپله خوښه آګاهانه خپله

ره وټواکي او غووره يوې کوړي» 6

 .1خليل بن احمد فراهيدي کتابالعين څيړنه :مهدي المخزومي او ابراهيم السامرائي.
 .2ابن منظور لسانالعرب.

 .3علياکبر دهخدا فرهنګ دهخدا د جبر د مادې ندې.
 .4هماغه د اختيار ماده.

 .5فخرالدين طريحي مدمعالبحرين څيړنه :سيد احمد حسيني.

 .6د ليکوال ډله روانشناسي رشد ( 1با نگرش به منابع اسالمي 245مخ.

دلته جبر د معنې له نظره د اختيار په مقابله کې راځي.
پووه بلووه ژبووه د جبوور او اختي وا پووه مسووله کووې د انسووان ماهي و څنګووه دے «ي ووه
اساسي موضوع چې د انسان له ماهيته تصور روښوانه او څرګنودوي د ازادې ارادې
او جبر پالنې تر مينې په پخوانۍ مدوادلې پوورې مربووطيږي د دواړو لوورو نظريوه
ورکوونکو او انډيالو ندينۍ پوښتنې کړې دي:
ايا مونږ په آګاهانه توګه او هوشيارانه خپل عملونه کنټرولوو؟
ايا مونږ په خپله خوښه خپل افکار او کردان انتخابولے شو او په منژقوي توګوه
له موجودو رو چارو هغه خوښولے شو؟
ايا مونږ په خپله د چلولو درجه لرو او آګاهي لرو؟
ايا مونږ په خپول برخليوک واکمون يووو او کوه نوه د تېورو تدربوو د چاپيريوال د
عواملووو بهرني وو محرکوواتو او ناهش ويارو ځواکونووو لربوواني يووو؟ هغووه عواموول چووې
مونږ پرې هوشيارانه کنټرول نه لرو؟
آيا بهرنيو پېښو زمونږ شخصي

داسې جوړ کړے دے چوې موونږ دخپلوو کوړو

او کردار د بدلولو وک نه لرو؟ 1

دا هغه پوښتنې دي چې تر څوو پوه جبور يوا اختيوار د انسوان عقيوده مشخصوه نوه
شي نو ځواب يې ګران دے.

 .2چاپيريال او وراث :

د چاپيريال او ماحول تعريف:

هوور هغووه څووه چوې لووه انسووانه بهوور دي او پووه انسووان ولکووه اواحاطووه لووري د انسووان
محوين او چاپيريووال ګڼوول کيووږي .د چاپيريووال يووا محوين پووه تعريووف کووې وايووي چووې:
«چاپيريال ....د انسان له وجوده بهر ټولو بدلونونو ته ويل کيږي چې د انسان غوټه
کيدو او د نژېې له وخته تر زوکړې او بيا تر مرګه پورې په انسان راځوي او پوه هغوه
اثر کوي يا له هغه اثر اخلي» 2

 .1شولتز و شولتز دوان و سيدني الن نظرّيههاي شخصي
 .2نا ر بيريا او نور روانشناسي رشد (219 1مخ.

د يحيي سيد محمدي ژباړه 41مخ.

د وراث
وراث

تعريف:
هغه ېتونه دي چې له مور او پالره په کروموزوم کوې د موجوود ژن پوه

وسيله انسان ته منتقل کيږي .او د هغه شخصي

جوړوي1 .

په انسان يو ډير اغيوزمن عامول چاپيريوال او وراثو
انسان خيال کوي چې هر څه چې لوري لوه وراثو

دے .پوه ظواهري نظور کوې

او چاپيريالوه دي ځکوه چوې ډيور کوم

کس پيدا کيدے شوي چوې د واکمون مواحول پوه خوالف وده وکوړي او لووے شوي .پوه
ځين وو مووواردو کووې انسووان چوواره نووه لووري بووې لووه دې چووې هغووه څووه چووې چاپيريووال يووې
ورباندي تپي ومني .چاپيريال هم د مور له خيټې پيل کيږي او ټولنه ښووونړے او
حتی آب وهوا او موسم او ځای هم پکې شامليږي.
حل ره:
دا عقيووده چووې د انسووان د شخص وي
وراث

رغوووونکے چاپيريووال واکموون کلتووور او

دے په علم کالم او ارواپيوندنه کې مژرح وه او دا داسوې بحوث دے چوې لوه

خيتړه تر لويديړه يې لمن پراخه ده او ډيرو کسانو منلې ده چې انسان د چاپيريوال
ماحول او وراث

پالل شوے دے.

روسو وايي:
«ټول هغه څه چې د پيدايښ په وخ يې نه لرو او پوه لووی والوي کوې بوه ورتوه
حاج و پيوودا کوووو د تربي و
طبيع

او روزنووې پووه وس ويله يووې سووته راړو .دا تربي و يووا لووه

او ماحول يوا لوه انسوانانو او څيزونوو اخسوتلے شوو .د بودني غړيوو او لوواوو

داخلي لوے والے هغوه روزنوه ده چوې موونږ يوې لوه طبيعتوه اخلوو .د انسوانانو تربيو
مونږ ته راښيي چوې څرنګوه موونږ د دغوه لوواوو لوه پراختيوا او لووے والوي اسوتېاده
وکړو .هغه څوه چوې پور موونږ د واکمون مواحول د تدربوې لوه مخوې يوې زده کووو او پور
مونږ اثر لري هغه تربي

دے چې څيزونه يې مونږ ته راکوي .په دې اساک موونږ هور

يو انسان د دريو څيزونو په وسيله تربي

کيږو2 »....

په دې کې شک نيشته چې لکه څرنګه چې آب و هوا او موسم د ونود ميوو پوه
 .1لورا اي برک روان شناسي رشد (از لقاح تا کودکي د يحيي سيد محمدي ژباړه 1ټوک 73مخ.
 .2ژان ژاک روسو اميل يا آموزش و پرورش د غالم حسين زيرک زاده ژباړه  7او8مخونه.

رنګ او خوند اثر لري زمونږ په اخاللو ادابو او تربي
ليوودل کيووږي چووې وراث و

هم اغيره شيندي .په ښوکاره

او چاپيريووال پووه انسووان ژور اثوور لووري او هغووه پووه موواحول او

چاپيريال واکمنوو دودونوو او رې توه بووځي .ماشووم لوه درې کلنوۍ د شخصوي تور
مزبوتيدو پورې زيواتره د ژواک لوه هورې دورې اثور اخلوي لکوه څرنګوه چوې د هغوه پوه
ژبه لهده عاداتو رسومو او کړچار کې ليدلے شوو .پوه دې اسواک روغ چاپيريوال او
ماحول انسان روغ او ښه تربي

کوي لکوه څرنګوه چوې لووے خودای فرموايی:
1؛ ايا دخدای ځمکه لويوه نوه وه چوې هدورت

مو پکې کړے واے؟ په يوه ډول دا په انسان د چاپيريوال د اثور لبلوول دي .خوو سوره
له دغو ټولو چاپيريال او وراث

د دے ميدان يوازې غړي نوه دي او د انسوان اندوام

د هغه په خپلو عملونو پورې تړلے دے او هغه خپل برخليک په خپلو سو ټاکي.
دخپلې دغې ادعا لپاره ځينې دليلونه کر کوو:

 .۱د مصلحانو او پيغمبرانو کوشش
خدای تعالی د انسان د هداي

لپواره پوه هوره زمانوه کوې پيغمبوران راليږلوې دي
2؛ او موونږ چوې تور څوو يوو

او لران هم فرموايی:
پيغمبر ونه ليږو هسې څوک نه عذابوو.
که چاپيريال او وراث

انسان د مدبورتيا تر حده راوسته نو بيا خوو د خودای د

دغه خبرې هي معنا نه وه او په عين حال کوې د پيغمبرانوو راليږلوو هوم څوه فايوده نوه
لرلووه .پوه اسووالمي کووالم کووې د جبوور او اختيووار پووه بحووث کووې دا مسووله راغلووې ده چووې
چاپيريال او وراث

تر کومه حده په انسان اثر لري .اي

اهلل سبحاني په خپول کتواب

الهيات کې ليکي:
«پوه دې کووې شوک نيشوته چوې دا عواموول يعنوې چاپيريووال وراثو
انسووان د شخصوي

پووه جوړښو

او کلتووور د

کووې اثوور لووري خووو دا اثوور توور دې حووده نووه دے چووې لووه

انسانه اختيار واخلي ځکوه چوې کوه داسوې وي نوو بيوا بوه د مصولحانو او پيغمبرانوو
 .1نساء  97آية.

 .2اسراء  15آية.
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له دې امله د انسان اختيار پور وراثو

او چواپيرال بورې انسوان پوه خپول اختيوار

سره کولے شي ر يله او بد ېتونه له ځانه ليرې کړي که څه هوم دا کوار ډ ور بودني او
روحي مشکالت لري.

 .۲په ځينو کارونو کې د وراث او چاپيريال اثر

انسان ډول ډول کارونه او افعال لري خو په ځينوو کوارونو او جوړښوتونو کوې د

انسووان اراده هوي دخالو

نووه لووري بلکووه يووا د وراثو تووابع دي يووا د چاپيريووال .لووه دې

املوووه ځينوووې کسوووانو د انسوووان روحوووي او جسووومي وووېات پوووه دوو برخوووو يعنوووې
بدليدونکو او نوه بدليودونکو وېاتو ويشولې دي .هغووي نوه بدليودونکي وېتونه
لکه د سترګو رنګ روحي خصو يات لکه ليونتوب کم عقل توب او داسوې نوور
د وراث

له امله ګڼلې دي چې نه بدليږي خوو انسوان پوه ډيورو وېتونو کوې اختيوار

لري لکه ميړانه سخاوت کندوسي ويره او داسې نور دا ېتونه تر يووه حوده د
انسان په خپل ک کې دي او انسان پکې مختار دے نه مدبور.
له دې امله د وراث

ا ل د برخليک په ټواکلو کوې د انسوان لوه اختيوار سوره تور

يوووه حووده غږملتيووا لووري 2.هغووه څووه چووې د انسووان د اختيووار لووه حوودودو بهوور دي نووه د
امتياز او لوړاوي سبب کيږي او نه هم خدای تعالی د هغو پوه وجوه انسوان توه ثوواب
يا عذاب ورکوي بلکه په اسالم کې د لوړاوي معيار تقوا ده چې يوه اختياري چواره
ده .خدای تعالی د لوړاوي د معيار په هکله فرمايي:
3

«ای خلکو مونږ تاسو له يوه سړي او يوه ښړې پيودا کوړځ او تاسوو موو لامونوه
لامونوه او خيلونوه خيلونوه وګرځوولئ چوې يوو بوول وپيونوئ بوې لوه شوکه پوه تاسوو کووې

 .1ا لهيات علي هدي الکتاب و السنة والعقل 2ټوک 317مخ.
 .2علي رباني ګلپايګاني جبر و اختيار 228مخ.
 .3حدرات  13آية.

خدای ته تر ټولو نزدې هغه کس دے چې تر ټولو پرهيزګار وي بې شکه خدای پووه
خبر دے»
د تقوا او نيک عمل لرل يا نه لرل د انسوان پوه خپول ک او اختيوار کوې دي کوه
څه هم معاشره او چاپيريال هم پکې ځينې اثرات او رول لوري خوو د دغوو څيزونوو پوه
انتخاب کې هي رول نوه لوري دا پوه خپلوه انسوان دے چوې پوه ارادې سوره دا څيزونوه
غوره کوي نه چاپيريال او وراث .

 .۳چاپيريال او وراث نيمګړے عل

نن سبا د اروا پيوندنې پوه علوم کوې چاپيريوال او وراثو پوه يووه بول ډول مژورح

کوووي او وايووي« :پووه حقيقوو

کووې نېسووياتي خصو وويات د وراثوو

او چاپيريووال د

متقابل عمل نتيده ده .نن سبا نور څوک د چاپيريال او ماحول په وړانودې د وراثو
د پخواني اختالف او شخړۍ خبره نه کووي او د هغوې پوه ځوای څيړانودي دا پوښوتنه
کوووي چووې :وراثوو څرنګووه د يووو انسووان توووانمنۍ او وړتيوواوې محوودودوي؟ او يووا
دچاپيريووال او موواحول برابوور يووا نووابرابر حووا ت څووومره د انسووان وراثتووي تووواتمنۍ
بدلولې شي؟» 1

لکه څرنګه چې د ماحول او وراث عوامل له يوه بول سوره پوه تعامول کوې دي او
د يوووه بوول لپوواره د معووده عواملووو پووه توګووه منوول کيووږي نووه د بشووپړو او تامووه علو پووه
توګه د انسان د شخصي
نه تامه بلکه تامه عل
تاثير د تامه عل

په جوړيدو کې هم چاپيريال او وراث

معده علتونوه دي

د انسان خپله اراده ده .په دې اساک د چاپيريوال او وراثو

په حد کې نوه دي .او يووازې نالصوه او نيمګوړے علو ورتوه ويلوے

شو 2.په دې بڼه کې هم د انسان اختيار نه سلب کيږي.
نتيده:
نتيده داده چې انسان د چاپيريال ا وراث

تور اغيوز نودې راځوي خوو د انسوان

اداره کوونکے او چلوونکے هماغوه د هغوه خپلوه اراده ده نوه چاپيريوال يوا وراثو
 .1محمدرضا سا ري مسعود آ ربايداني روانشناسي عمومي 68مخ.
 .2علي رباني ګلپايګاني جبر و اختيار 231مخ.

او

وراث

يا چاپيريال معده عل

دے نه تامه پر دې سربېره که انسان مدبوره وي نوو

بيا د پيغمبرانو او مصلحانو راستول او کوشش هم بې فايدې دے.

د ډ رې مژالعې لپاره دغو کتابونوته مراجعه کولې شئ:

 .1علي رباني گلپايگاني جبر و اختيار ص .228

 .2مرتضي مژهري مدموعه آثار ج 1ص 41و.43
 .3محمدرضا مسعود آ ربايداني روانشناسي عمومي ص .68

حديث:

رسول اهلل مبارک(ص فرمايي :له نيک ملګري او هم نشوين سوره ناسوته پاسوته

له عژار سره د ناستې پاستې په شان ده چې که په تا عژور خوره نوه کوړي بيوا يوې هوم
خوشبوے له تا سره پاتې کيږي او د بود ملګوري او بود همنشوين کيسوه هوم د پښ پوه
شان ده چې که د بر اور يې تا ونه سوزوي بيا هم بد بوی يې تا ځوروي.

1

 .1نه)البالغة د ابراهيم احمديان ترجمه لم د شهابالدين خپرندويه 572 1385مخ.

د لدر شپه او د انسان اختيار
کووه د لوودر پووه شووپه د انسووان تقوودير ليکوول کيووږي نووو بيووا د انسووان د اختيووار او
هلوځلو څه معنا پاتې کيږي؟
د دغه پوښتنې د وضاح

لپاره دوو ټکيو ته پام ضروري دے:

 .۱د انسان له اختيار سره د لدر په شوپې د انسوان د برخليوک د ټاکول کيودو د
منافاتو اوټکر شبهه يا اعتراے له کومه ځايه سرچينه اخلي؟
 .۲د تقوودير او د لوودر پووه شووپې د خووداے تعووالی لووه خوووا د انسووان د تقوودير او
برخليک د ټاکل کيدو مژلب څه دے؟
د پوښتنې وضاح  :دا چې د لدر پوه شوپې د انسوان د برخليوک ټاکول کيودل د
انسان له اختيار سره منافات لري دا خيال او توهم له هغوه ځايوه پيودا کيوږي چوې لوه
يوې خوا داسې روايتونه لرو چې د لدر په شپه د انسوان د ټوول کوال برخليوک ټاکول
کيږي او د زمانې د ولي په اختيار کې راځي او له بلې خوا همدا تقودير او تعيوين د
خداي په علم پورې اړه لري په دې اسواک کوه انسوان د دغوه تقودير چوې د خوداي لوه
خوا ټاکل شوے او معلوم دے د بودلون وک ولوري لوه دې هوم دا زميوږي چوې توبوه
نعو باهلل د خداے علم جهل وي او هم يې دغه ټاکل کيدل بې معنوا کيوږي .او د دې
لپاره چوې لوه دغوو دوو خبورو ځوان خوالص کوړو بايود لوه دې خبورې انکوار وکوړو چوې
انسان د خپل برخليک د ټواکلو او ليکلوو وک لوري د دې معنوا هوم جبور دے نوو څوه
کول پکار دي؟

 .1د جبر او اختيار په هکله مختلف نظرونه

د دې لپاره چې د دغې پوښتنې ځواب ښه معلوم شوي ضوروري ده دې ټکوي توه

پام وکړو چې د جبر او اختيار بحث په علم کالم کې ډيور پخووانے بحوث دے چوې پوه
ټولو ديني مکاتب فکر کې موجود و .په اسوالم کوې پوه دې اړه درې نظرونوه موجوود
دي چې په دې ډول دي د مژلق جبر نظر چوې دا د اشواعره مکتوب نظور دے دوهوم د
مژلقه ازادي او اختيار چې دا د معتزله مکتب نظر دے او ورتوه تېوويض وايوي .او
دريووم نظرچووې «ا موور بووين ا موورين» چووې د تشوويع د مکتووب نظوور دے.د اهوول بيتووو
دمکتب پيروان منونکي هم د معصومو امامانو په پيروۍ او هوم پوه عقلوي دليلونوو
سره ثابتوي چې د مينې ره سمه ده.يعنې د انسان افعوال او کارونوه نوه بلکول دهغوه
خپل او ازاد دي چې ګوندې خداے پکې هي نه شوي کوولے او نوه پووره د خوداے لوه
خوا دي چې ګوندې د خداے له خوا د ثواب او عذاب ورکول بې معنا شي.
د دغه دريم نظر په چوکاټ کې مسلمانو عالمانو د جبر شوبهې توه دوه ځوابونوه
ورکووړې دي چووې د انسووان لووه اختيووار سووره د لوودر پووه شووپې د انسووانانو د برخليووک د
ټاکل کيدو د تضاد او ټکر شبهه هم ورسوره حول کيودے شوي .البتوه پوه اخوره کوې بوه
دغه شبهې او اعتراے ته جدا ځواب هم ورکړو.
لووومړے ځووواب :خووداے تعووالی دا نووړۍ د يووو نظووام پووه توګووه پيوودا کووړې ده چووې
پکې د علي

لانون جاري دے .بې له لومړي مخلوله چې بوې لوه واسوژې او نيوغ پوه

نيغه پيدا شووے نوور ټوول مخلولوات لوه هغوو علتونوو وادر شووې دي چوې خوداے
تعالی ورپاره ټاکلې دي د مثال په توګه د طبيع

او پنړوون نظوام پوه دې ډول برابور

شوے دے چې که دانه په خا و شرايژو کې په خواورې کوې کيوږدول شوي پوه بووټي
بدليږي .همداراز که نژېه په رحم کې راشي نو کوه وغوواړو او کوه ونوه غوواړو جنوين
او بچوووے تووورې جووووړيږي .خوووو ټوووول علتونوووه دوموووره اسوووان او واضوووح نوووه دي .د ځينوووو
ښکارندو او چارو علتونه پيچلې دي او په هغه کې داسې عنا ر ک لوري چوې پوه
اسانۍ سره پرې مونږ نه شو پوهيدلے .د انسان اختياري افعال هوم همداسوې دي پوه
انسان کې د علي

نظام پوه دې ډول عمول کووي چوې د انسوان اختيوار او اراده پکوې

رول لري په دې اساک د انسوان اختيوار د دغوه نظوام يووه برخوه ده چوې خوداي تعوالی

جوړ کړے دے.
د دغه پوښتنې کره کتنه او اعتراے
د دغه تحليل مژابق د برخليک د ټاکل کيدو مژلب دا دے چې خوداي تعوالی
د انسا ن تقدير هوم هغوه توه ورپريښوے دے .د دې خبورې معنوا همودا کيودے شوي چوې
خداي تعالی د انسان په تقدير کوې هوي دخالو

نوه لوري .دا معنوا کوه څوه هوم د دريوم

نظوور پووه چوکوواټ کووې وړانوودې شوووې ده خووو پووه عموول کووې هماغووه تېووويض دے چووې
معتزلووه يووې وايووي .او همووداراز د دغووه تحليوول مژووابق بايوود ومنووو چووې د انسووان پووه
اختياري افعالو د خداے تعالی علم يوازې په دې نظوام د خوداي د علوم پوه حود کوې
دے او د انسووان د کووارونو لووه جزييوواتو نووه دے خبوور 1دا هماغووه خبووره ده چووې د ځينووو
لديمو فيلسوفانو لوه کالموه يوې اسوتنباط کوولے شوو او عالموه مدلسوي لوه لوران او
سنته د خپلې دليقې پوهې مژابق هغه د دين د ضرورت په خالف ګڼلې ده2 .

دوهم ځواب:د برخليک د ټاکل کيودو د معنوا دوهوم تحليول دا دے چوې خوداي
تعالی په عين حال کې چې دا نظوام پيودا کوړے او هغوه يوې د عليو پوه لوانون برابور
کړے دے داسې نه ده چې په دغه نظام کې د تصرف تووان ونوه لوري .لوه همودې املوه
يې ويلې دي چې خداي تعالی په هماغه اندازه چې اسباب جووړوونکے دے اسوباب
ختموونکے هم دے .د مثال په توګوه لکوه څرنګوه يوې چوې اور د سووزولو لپواره جووړ
کړے دے کولے شي چې هغه مخالف اثر هوم ولوري يعنوې پوه ګلسوتان بودل کوړي .پوه
بله ژبه سمه ده چې خداي د علي

لانون وضع کړے خو خاص علتونه يې هم وضوع

کړې او جوړ کړې دي.خداي تعوالی دے چوې اور يوې د سووزولو علو
په دې اساک هم هغه دے چې د د غه عل

علي

ګرځوولے دے.

ختمولے شي يوا يوې د بول څوه علو

ګرځولے شي.
د دغه تحليل له مخې د برخليک د ټاکلو مژلب دے د ټاکل شويو معلولونوو
پووه ره کووې د علتونووو ګرځووول؛ پووه بلووه ژبووه خووداي تع والی پووه دليووق ډول د انسووان
برخليک ټاکي حتی د لودر تور شوپې مخکوې دا برخليوک د خټوې او فژورت پوه عوالم
 .1مرتضي مژهري مدموعه اثار  ۱ټوک  ۴۵۳مخ.
 .2محمد بالر مدلسي بحارا نوار ۴ټوک  ۸۷مخ.

کې ټاکلے وي بلکه تر دې لوړ دخداي په ازلي او ابدي علوم کوې هوم دا خبوره معلوموه
اومعينوووه ده چوووې کووووم کسوووان د نيکمرغوووۍ او کووووم د بووودمرغۍ خاونووودان دي.او د
عارفووانو پووه تعبيوور د هوور کووس پوه عووين ثابو
شقاوت سره څه نسب

کووې معلومووه ده چووې لووه نيکمرغووۍ او

لري خو سره له دې دا چاره د انسان له اختيار سره منافات نوه

لري ځکوه چوې د اتقودير او ټاکنوه د خوداي تعوالی لوه ازلوي علموه سورچينه اخلوي او د
خداي ازلي علم د انسان د اختيار او ارادې تابع دے په بله ژبه خداي تعالی ته علوم
دي چې پالنکي کس به په پالنکي وخ

او پوه پالنکوي حالو

کوې څوه اراده او کوار

کوي او د همدغه اختيار په اساک په خپله خپل برخليک ټاکي.
روايتونووو تووه پووه مراجعووې سووره پوووهيږو چووې د خووداي تعووالی لووه خوووا د تقوودير د
ټاکل کيدو د حقيق

او معنا په باب همدا تحليل د منلو وړ دي:

 .۱امام ادق عليه السالم فرمايي ...«:له دې امله چې خداي تعالی توه علوم و
چې دا کار به هغوي کوي [يعنې د هغوي اراده په دې استواريږي] نو خوداي ورتوه د
دغه کار وسايل ورکړل نو کله چې دغه کار کوي توان يې لري» 1

خووداي تعووالی انسووان تووه د کووار وسوويله او سووبب ورکوووي او هغووه هووم لووه ده سووببه
اسووتېاده کوووي او کووار ترسووره کوووي .خووو د يووو ټوواکلي کووار د سووبب ورکووول مووثال د
معصي

او ګناه د اسبابو وربرابرول په دې دليل دي چې خداي تعالی پوهيږي چوې

دغه کس به اخر په خپله اراده دا کار کوي.
 .۲ابي بصير لوه اموام وادق عليوه السوالم روايتووي چوې :زه ناسو وم چوې يوو
کووس لووه امامووه د ګناهګووارو د عووذاب پووه هکلووه د خووداي د حکووم پووه بوواب پوښووتنه
وکړه .....امام ځواب ورکړ :خداي تعالی دا حکم وکوړ او او بيوا يوې خپول مخلووق توه
په دغه حکم د پوهيدو درک او پوهه ورکړه او د هغه کار چې وړتيا يې لرلوه مشوق
او سختي له هغو اوچته کړه او ګناهکارو ته يې د ګناه کولو تووان ورکوړ ځکوه چوې
له مخکې خبر و چې هغوي به ګناه کووي 2معوروف الحسويني د دغوه حوديث پوه لمنوه
کووې وايي:پووه دې اسوواک پووه دوي د خووداي حکووم پووه دې خبووره دخووداي لووه حکمووه
 .1هماغه ۵ټوک  ۴۲مخ.

 .2هاشم معروف الحسيني دراسات في الحديث و المحدثين  ۱۳۹۸سپوږميز کال  ۲۲۹مخ.

سرچينه اخلي چې هغوي به د بدمرغۍ او ګناه

ره خپلوي1 .

دغو دوو روايتونوته په پام سره په کلي توګه ويلي شو چې په ازل کوې دخوداي
تعالی له خوا د برخليک ټاکل کيدل د خداي ازلي علم توه پوه پوام سوره پوه دې خبوره
تقدير جوړ شوي چې انسان به په خپل اختيار کوم يو کار کوي .نو هوي ډول جبور او
زبردستي پکې نيشته .دا خبره بالکل داشان ده چې مثال يو کس د انسوان پوه ارادې
له ټولو اغيز اچوونکو عواملو خبر وي او په يقين سره پوهيږي چې دغه کوس بوه پوه
کوم وخ

کې کوم کار کوي .سمه ده چې په دې مورد کې دغه کوس کوولي شوي د يوو

کس د برخليک فهرس

جوړ کړي او دا هم ووايي چې دغه کس به په پالنکي وخو

کې دا کار کوي .خو دلته هي جبر او زور نيشته ځکه چې دغه کوس هور څوه پوه خپول
اختيار کوي.او څه ورباندې تپل شوې نه دي.
د لدر د شپې په هکله هم ويلي شوو چوې هماغوه ازلوي او الهوي علوم او فهرسو
چې د انسان د يووه کوال د کوارونو پوه هکلوه د خوداي د علوم پوه خزانوو کوې پوروت دي
نازليږي نو هي جبر پکې نيشته.

 .2ځانګړي ځواب

پووه دغوووه ځوووواب کووې د جبووور او اختيوووار لووه معمولوووو ځوابونوووو وراوړو او د يوووو

موضوعي ا ل پوه توګوه منوو چوې د لودر پوه شوپې يووازې د خوداي لوه ازلوي علموه د
تنزل مسله مژرح نه ده بلکه په يوو ډول د انسوانانو لپواره د برخليوک ټاکول او ليکول
دي .په دې فرے سره وايوو هغه تقدير چې د لدر په شپې ټاکل کيږي هغه تقدير نوه
دي چې بدليدونکي نه وي په دې اساک په روايتونو کې راغلې دي چې که څووک د
لدر په شپه ونه بخښل شو نو هڅه دې وکوړي چوې د عرفوې پوه ورځ وبخښول شوي 2د
دې خبرې مژلب دا دي چې د لدر د شوپې تقودير د عرفوې پوه ورځ يوا د کوال پوه نوورو
ورځو کې بدليدلي شي .له دې معلوميږي چې د لدر د شپې تقدير اساسا يو حتموي

 .1هماغه حواله  ۲۲۹مخ.

 . 2رضي الدين علي بن موسوي سويد جعېور بون طواووک البوال ا عموال ۱۴۱۴ .ق  ۲۸موخ د مون
يحضره الېقيه په حواله۲ .ټوک او کافي څلورم ټوک  ۶۶مخ.

او ارو مرو تقدير نه دي او هغه علم چې د يو کامل انسوان او د زمواني د ولوي پوه زړه
د لدر په شپې نازليږي يو تام او حتمي تقدير نه دي؛په بله ژبه هغه علم چې د لودر
په شپې له پر او اثبات لوحه نازليږي لږ ترلږه پوه دغوه تحليول کوې د لووح محېوو
علم چې د ازلي الهي علوم کواپي ده د زموانې ولوي توه نوه ورکوول کيږي.ځکوه چوې کوه
داسووې شوووې واي نووو بيووا بووه بدليوودونکي نووه و .لووه دې املووه د لوودر پووه شووپې د چووارو
تقدير د يوه لانون د مسودې په شان دي چې انسان په خپل کوشوش او زيوار سورههر
هغه څه چې دهغه په تاوان دي دهغه پوه نهوايي موتن کوې پوه خپلوه ګټوه بودلولي شوي.
روايتونووو تووه پووه مراجعووې سووره معلوووميږي چووې هغووه چووارې چووې د لوودر پووه شووپه پووه
امامووانو نووازليږي حتمووي نووه دي او بوودلون پووه کووې راتللووي شووي .د مثووال پووه توګووه پووه
تېسير عياشي کې له امام ادق عليه السالم رواي

لرو چې يو کس د شب لدر پوه

هکله له امامه پوښتنه وکړه؛ امام ځواب ورکړ:
پووه دې شووپه پرښووتې او ليکوووا ن د دنيووا پووه اسوومان نووازليږي او څووه چووې ټاک ول
شوې وي چې په دغه کال کې وشي او په بندګانو نازل شي ليکوي .خوو ځينوې چوارې
د خداي په مشي

او ارادې پورې تړلې دي نو خداي تعالی په هغو چارو کې هر څوه

چې وغواړي مخکې کوي يا يې وروسوته کووي او څوه چوې وغوواړي هغوه پواکوي يوا
يووې ثاب و پوواتې کوووي او ام الکتوواب د خووداي پووه نووزد دي 1د امامووانو لووه بيانوواتو هووم
استېاده کيږي چې دوي د خوداي هغوه علوم نوه درلوود چوې لژعوي او نوه بدليودونکي
دي پووه دې ډول چووې دخووداي مشووي وربانوودې واکموون نووه وي .مووثال پووه يوووه معتبوور
حديث کې له امام ادق عليه السالم رواي

دي چې فرمايي:

امام زين العابدين علي ابن الحسين(ع تل ويل :کوه پوه لوران کوې يوو ايو
نو تاسو به مې له هغو پيښو چې د ليام

نوه و

تور ورځوې کيودونکي دي خبور کوړې واي؛

عرے يې وکړ کووم يوو ايو ؟ وې فرمايول :د خوداي تعوالی دا فرموايش چوې «يمحووا
اهلل ما يشاء و يثب

و عنده ام الکتاب» خداي تعوالی چوې هور څوه وغوواړي محوو او

 . 1نضر بن مسعود بن عياش سمرلندي التېسير العياشي تحقيق سيد هاشم رسول محالتي بي تا
 ۲ټوک  ۲۱۵مخ.

ختمووي او هوور څووه چوې وغووواړي ثابو

پواتې کوووي او ام الکتوواب لوه هغووه سووره دي» 1

روايتونه په دې هکله ډير دي.
نتيدووه دا چووې اول :خووو د جبوور او اختيووار پووه متعووارفو ځوابونووو سووره د لوودر پووه
شپې د جبور شوبهه او اعتوراے حول کوولي شوو .پوه دې بڼوه کوې د برخليوک د ټواکلو
معنا بې د الهي علم له تنزله بول څوه نوه ده چوې هغوه هوم پوه خپلوه د انسوان د ارادې او
اختيار تابع دي.
دوهمه دا چې :که وهم منو چې هغه څه چې د لدر په شپې پيښويږي «تعيوين او
ټاکنه» ده نه د علم تنزل .په دې دليل چې حتمي نوه دي .او انسوان يوې د بدليودو وک
لري نو د جبر سبب نه کيوږي .پوه اخوره کوې هوم ضوروري ده دا ټکوي زيوات کوړو چوې د
لدر په شوپه چوې کوموه مسووده ليکول کيوږي هغوه هوم چټوي اوهسوې نوه ليکول کيوږي
بلکه تيرو عملونو اوسني حال

او نورو په زرګونو عواملو توه پوه پوام سوره چوې لوه

مونږ پر دي ترسره کيږي.هغه عوامل چې موونږ پوه خپول ژونود کوې پوه خپلوې ارادې
او اختيار سره کوړې دي او کيودي شوي بيخوي موو هيور وي خوو دخوداي پوه عمول کوې
خيره شوې دي.

د ډيرې څيړنې لپاره ندينيو سرچينو ته مراجعه کولې شئ:

 .۱د مولېانو ډله پرسوش هواي و پاسوخ هواي دانشودويي (د روژې سوره خا وه

ګڼه  ۶۵مخ
 .۲تېسير نمونه  ۳۰ټوک د ليلة القدر سورې په لمنه کې.

وروستے حديث:

امام رضا عليه السالم فرمايي :اميرا لمومنين (ع به درې شوپې نوه اوده کيوده:

د روژې په درې ويشتمه د وړوکي اختر په شپه او د شعبان د پينړلسومې پوه شوپه.
پووه دغوشووپو کووې د عموور موووده ويشوول کيووږي او هغووه څووه بيووانيږ ي چووې پووه دغووه کووال
کيدونکي دي2 .

 .1هماغه.

 .2بحارا نوار  ۹۷ټوک  ۸۸مخ.

د حضرت آدم عليه السالم عصيان
او له جنته د هغه د زوزات وتل
ولې د حضرت آدم عليه السالم په ګناه د هغه نسل له جنته وويستل شو؟
د پوښووتنې سووپړنه :خووداي تعووالی چووې حضوورت ادم تووه وفرمايوول چووې تووه دې لووه
ميرمنې سره په جن

کې هستوګن شه او د هغه لوه نعمتونوو پوه هرځواي کوې چوې موو

زړه غواړي خورځ خو دغه ونې ته مه نزدې کيږځ ګني له ظالمانو به وځ»

1

خو شيژان هغه وسوسه کړ او وې ويول« :اي ادموه! ايوا غوواړې چوې د تول پواتې
ژوند او بې زواله ملک ونه درته وښويم؟»  «2کوه لوه هغوې وخوورځ پرښوتې بوه شوئ» 3

دغو خبرو ادم په فکر او سوچ کې يوړه او شويژان لوه دغوه فر وته اسوتېاده وکوړه او
په سختو لسومونو سوره يوې ادم توه وويول چوې زه ستاسوو خيور غوواړم او هغوه يوې تور
خپوول اغيووز نوودې راوسووته 4.لووه هغووې ونووې يووې وخوووړل او خووداي تعووالی وفرمايوول:
5او له جنته وويستل شول .د دې خبورې دليول دا وه چوې
حضوورت ادم شوويژان پوووره نووه پيونووده او د هغووه د دورغووو او دوکووې تدربووه يووې هووم نووه

 .1بقره  ۳۵اي .

 .2طه  ۱۲۰اي .

 .3اعراف  ۲۰اي .

 .4اعراف  ۲۱اي .
 .5طه  ۱۲۱اي .

درلوده1 .

امام ادق عليه السالم فرمايي :کله چې جبراييل له حضرت ادموه د غوليودلو
سبب وپوښته نو ادم ځواب ورکړ چې شيژان د خوداي پوه ناموه لسوم وخووړ چوې زموا
خيوور خووواه دي او مووا ګمووان نووه کوواوه چووې مخلولووات بووه د خووداي پووه نامووه دروغ لسووم
خوري2 .

دا چوې د حضوورت ادم دا کووار ګنوواه ګڼوول کيووږي او کووه نووه د دې لووه ځوابووه مخکووې
ضروري ده چې د څوټکيو يادونه وکړو:
سريزه:
الووف :د خووداي حکمونووه کووه هغووه اواموور وي او کووه نووواهي پووه دوه ډولووه دي يووا
مولوي دي يا ارشادي.
مولوي حکمونه هغه دي چوې د انسوان پوه غواړه دنوده او فورے اچووي او خوداي
تعالی د دغو اوامرو لپاره انعام يا سزا هم ټاکلې ده.
خو په دوهم ډول يعنې ارشوادي حکمونوو کوې دخوداي لوه خووا تکليوف او دنوده
نيشته او خداي تعالی يوازې د عمل سپارښتنه کوي او دغه ډول حکمونه يووازې د
انسان د رښوونې او د دې لپاره دي چې انسان په کړاو او ضرر اخته نه شي.
ب :د «عصيان» کلمه په لغووي معنواکې او د اطاعو او پيوروۍ پوه مقابول کوې
ده .عرب د څاروي بچي ته چوې لوه مووره جودا شووي وي او پوه موور پسوې ړ نوه شوي
عا ي وايي  3او کله چې وايو بنده د خپل رب عصويان وکوړ يعنوې لوه هغوه يوې سور
وغړاوه .پ ه ا ژالح کې عصيان هغه وخو

جورم او ګنواه ګڼول کيوږي چوې لوه مولووي

حکمونووو د مخالېوو او سوورغړونې سووبب شووي پووه دې اسوواک لووه ارشووادي اواموورو
سرغړونه ګناه نه ده4 .

د نب د کلمې ا لي معنا ده د حيوان يا بل څه د لکۍ نيول او هر هغوه کوار توه

 .1تېسير نمونه  ۱۳ټوک  ۳۲۳مخ.

 .2الحويزي تېسير نور الثقلين نشر اسماعيليان  ۲ټوک  ۱۳او  ۱۴مخ.
 .3لسان العرب بيروت دار احياء التراث  ۹ټوک  ۲۵۱مخ.

 .4د اي اهلل جعېر سبحاني په حواله منشور جاويد  ۵ټوک  ۸۲مخ.

ويل کيږي چې نتيده يې بده وي .له دې امله ګنواه توه نوب وايوي چوې پوه اخورت کوې
دعذاب سبب کيږي په دې اساک هغه کار چوې د کوړاو سوبب شوي هغوه توه نوب ويول
کيوودي شووي 1او لووران هموودې معنووا تووه اشوواره کوووي
2داسې نه وي چې تاسو له جنته وباسي او په کړاو اخته شئ.
ځواب:
هغووه جن و

چووې حضوورت ادم پکووې اسووتوګن و توور تکليووف او تشووريعه مخکووې

مرحله وه يعنې کوم شريع

نه و نازل شوي چې حضرت آدم ونې ته له نزدې کيودو

منع شوي وي او دا تکليف او فرے ورته سپارل شووي وي او پوه ا ول کوې حضورت
آدم له جنته له ويستل کيدو او ځمکوې توه لوه کوزيودو وروسوته د تکليوف او تشوريع
نړۍ ته داخل شوي دي نو په دې اساک حضرت ادم هي ګناه نه ده کړې.
له بل پلوه دا نهي او منع کول ارشادي وو چې د حضرت آدم کار ګنواه ونوه ګڼول
شي او لران مديد هم دې خبرې ته اشاره کوي .حضورت ادم توه يادونوه شووې وه چوې
د دغه ونې د ميووې خووړل لوه جنتوه د وتلوو او ځمکوې توه د کوزيودلو سوبب کيوږي .د
دغه مدعا شاهد د طه سورې  ۱۱۷تر  ۱۱۹ايتونه دي چې له جنتوه د آدم د ويسوتلو
پايلو او هغو سختيو توه اشواره کووي چوې د دغوه ونوې د ميووې لوه خوړلووو وروسوته
ورسره حضرت ادم مخامخيږي.
حضرت امام رضا عليه السالم هم د دغه اي

پوه هکلوه د موامون د پوښوتنې پوه

ځواب کې فرمايي:تر دغه وخته حضرت ادم په خوداي د دروغوو لسوم نوه و اوريودلي
او ګمان يې نه کاوه چوې څووک دروغ هوم ويلوي او ددروغوو لسوم هوم خووړلي شوي نوو
ځکه يې دغه کوار وکوړ .نوو د دغوه ميووې خووړل يووازې لوه دې املوه وو چوې هغووي د
شيژان په لسم باور وکړ بله دا چې دا کار حضرت ادم ته د نبوت له ورکولو مخکوې
و او دا هغووه وړه تيروتنووه ده چووې د وحووي لووه نازليوودلو مخکووې کووه انبيوواء دغووه ډول
تيروتنوه وکووړي نوو د معووافۍ لابلوه ده .او د نبوووت لوه راتللووو وروسوته بيووا ددغووه ډول

 .1المېردات بيروت دارالشاميه  ۱ټوک  ۳۳۱مخ.
 .2طه  ۱۱۷اي .

تيروتنې کول جايز نه دي1 .

يو بل دليل چې د حضرت آدم عصيان د ګناه په حد کوې نوه و دا دي چوې خوداي
تعالی هيڅکله دهغه په وړاندې د عذاب وعده نه وه کړې او يووازې د دنيوا کوړاو او
سختۍ ته يې اشاره کړې وه.

نتيده

په دې اساک حضرت آدم هي ګناه نه ده کړې او هغه عصيان چې په د غه ايو

کې راغلوي دي د ګنواه پوه معنوا نوه دي .بلکوه د ارشوادي نهوي پوه وړانودې تيروتنوه او
ښوييدنه ده .هيڅ کله ښووييدنه لوه ګنواه سوره تړلوې نوه ده .حضورت ايو اهلل سوبحاني
فرمايي «:که يو انسان د يو مشېق نصوحي

کووونکي خبورې توه غووږ کوې نوه ږدي او

پووه ژونوود کووې پووه کووړاو اختووه شووي دې تووه ښوووييدنه وايووي» 2نووو حضوورت ادم ارشووادي
ښويېدنه کړې ده او دهمدغه ارشوادي لغوزش لوه املوه پوه خپلوه او نسول يوې د دنيوا د
ژوند په کړاو اخته شو.

د نورې مژالعې لپاره وګورځ

 .۱جعېر سبحاني منشور جاويد ۵.ټوک  ۷۵مخ.
 .۲يوسف عزيزي داستان پيامبران ۳۸مخ
 .۳محمد هادي معرف

وروستے حديث

تنزه ا نبياء.

امام علي عليه السالم فرمايي:
اي د خداي بندګانو!د خداي له دښمنه ځان وساتئ داسې نوه وي چوې پوه خپلوې

بيمارۍ مو اخته کړي او په خپل غږ مو روان کړي او پوه خپلوو پلوو اوسوپرو لښوکرو
پر تا سو بريد وکړي .په ځان مې لسم شيژان ستاسوو لپواره ډيور خژرنواک غشوي پوه
لينده کې ايښي دي او تور خپلوه زروه يوې راکواږلي دي او لوه ډيور نوزدې يوې تاسوو پوه

 . 1يوسف عزيزي داستان پيامبران تهران لومړي چواپ هوادی خپرندويوه ټولنوه ۱۳۸۰.هدوري لمريوز
کال  ۳۸مخ.

 .2حضرت آي اهلل سبحاني منشور جاويد  ۵ټوک  ۷۵مخ لم اسالمي خپرندويه ټولنه بي تا.

نښه کړې يئ1 .

 .1نه) البالغه  ۱۹۲خژبه.۴/

د پيغمبر عصم او د توبې سورې  ۴۳اي
پوښتنه:
خداي تعالی په توبې سورې کې فرمايلې دي:
1

« خداي تعوالی توه وبخښولې ولوې دې مخکوې لوه دې چوې رښوتيني او دروغدون
وپيونې ه غوي ته اجازه ورکوړه؟ (ښوه وه چوې وبر دې کوړي وي چوې دغوو دواړو ډلوو
ځانونه ښودلې واي دا اي

څرنګه د پيغمبر له عصم

سره سمون خوړي شي؟

د پوښتنې وضاح :
دا اي

د منافقانو په هکله نازل شوي چوې نوه يوې غوښوتل د تبووک پوه غوزا کوې

برخه واخلي نو دخداي رسول ته ورغلول او ډ ول ډول پلموې يوې راوړې او پوه جهواد
کې د شرک

نه کولو اجازه يې وغوښتله پيغمبر هم هغوي پيوندل او دهغوي لوه بوې

اعتقادۍ او د ايموان لوه سسوتۍ خبور و نوو هغووي توه يوې پوه ښوار کوې د پواتې کيودو
اجازه ورکړه.
خووداي تعووالی پووه دې اي و

کووې خپوول پيغمبوور مالمتوووي او فرمووايي چووې خووداي

تعالی ته وبخښلې؛ ولې دې هغوي ته اجازه ورکړه چوې جهواد توه لوه تللوو ډډه وکوړي
شي؟! [عېا اهلل عنک لم ا ن

لهم] ولې دې پرې نښودله چوې هغوه کسوان چوې دروغ

وايي او هغه کسان چې رښوتيا وايوي و پيونودل شوي او توه يوې پوه ماهيو
 .1توبه  ۴۳اي .

خبور شوې؟

[حتی يتبين لک الذين دلوا و تعلم الکا بين]
ځينو کسانو ويلې دي چوې دا غندنوه او ورسوره يوو ځواي بخښونه لوه دې املوه ده
چې نعو باهلل د پيغمبور لوه خووا هغووي توه اجوازه ورکوول خوالف او غلون کوار و او د
پيغمبور لوه عصوم سوره سومون نوه لوري! زمخشوري پوه تېسوير کشواف کوې ويلووې دي
کوې پوه پيغمبور اعتوراے کوړي دي او دهغوه پوه کوار يوې

« خداي تعوالی پوه دغوه ايو

خپګان څرګند کوړي دي او د دې مژلوب دا دي چوې پيغمبور يووه داسوې ګنواه کوړې ده
چې بخښښ ته اړتيا لري» 1

ځواب:
دا اي

دوه ډوله د توجيه او وضاح

 .۱پوه دغوه ايو

وړ ده:

کوې د پيغمبور لووه خووا د کوووم خوالف کوار او ګنوواه د کيودو هووي

دليل نيشته .حتی په ظاهره کې داسې کوم لېظ نيشته چې د ګناه معنا ولري ځکوه
چې ټولې نښوې وايوي چوې پيغمبور ښوه پوهيوده چوې کوه دوي توه اجوازه ورنوه کوړي او
غوښووتنه يووې ونووه منووي بيووا هووم دوي پووه جهوواد کووې برخووه نووه اخلووي .پوور دې سووربيره پووه
همدې اي

کې وروسته راغليو ايتونو ته په پام سره خوداي تعوالی نوه خوښووله چوې

دغووه کسووان دې پووه جهوواد کووې برخووه واخلووي ځکووه چووې د دوي جهوواد تووه تلوول د نووورو
جنګيوواليو د روحيووې د کمووزورې کيوودو سووبب کيوودل .خووداي تعووالی فرمووايي:
2

که هغوي له تاسو سره (د جهاد په لور وتلوې واي؛ بوې لوه پريشوانۍ او دوه زړه
توبه يې بل څه پر تاسو نه زياتول او ډير زر به يې په تاسو کې فتنه جووړه کوړې وه او
په تاسو کې (داسې سس

ايمانه کسان شته دي چې دهغوي خبرې اور ي او خوداي

تعالی ظالمان پيوني.
عالمووه طباطبووايي فرمووايي« :ټولووو مصوولحتونو او مېاسوودو تووه پووه پووام سووره د

 .1الکشاف  ۲ټوک ۲۴۷مخ.
 .2توبه  ۴۷اي .

پيغمبر سياس

تر ټول مناسب ممکن کار و» 1

بلووه دا چووې د پيغمبوور پووه دغووه اجووازې کووې د مسوولمانانو هووي مصوولح

نووه دي

خراب شوي او يوازې دا خبره ده چوې کوه پيغمبور هغووي توه اجوازه ورکوړې واي نوو د
هغوووي څيووره بووه زر ښووکاره شوووې وه او خلکووو بووه زر منافقووان پيونوودلې واي .نووو
پيغمبر هي ګناه نه ده کړې او دا اي
 .۲خداي تعالی په دغه اي

د پيغمبر له عصم

سره هي ټکر نه لري.

کې فتنوه پوالي پوه ډيور لژيوف او کنايوه وزموه بيوان

سووره معرفووي کوووي پووه دې بيووان سووره چووې اي پيغمبووره کووه اجووازه دې نووه وې ورکووړې
دهغوووي د نېوواق څيووره بووه ښووه او زر روښووانه شوووې وه .پووه حقيقو

کووې د «عېووي اهلل

عنک» جمله د خداي تعالی د مهربانۍ کنايوه ده لکوه څرنګوه چوې «رحموک اهلل» او
«ساعدک اهلل» په فارسۍ او پښتو کې دود ده .او موونږ وايووو چوې خوداي دې خيور
درکړي دا دې څه وکړل؟ دا جمله د تورحم او شوېق
استعماليږي .مثال يو شاعر هغه وخ

او د مينوې د ښوکاره کولوو لپواره

چې متوکل عباسي د هغه د جالوطنۍ حکوم

وکړ نو وې ويل« :عېوا اهلل عنوک ا خور تعوود بعېووک ان ابعودا» د خوداي رحمو

او

عېو دې و ي پر تا يا که ستا عېوه له ما ليرې شوه نو زموا او سوتا پوه ميونې کوې کووم
حرم

نيشته چې هغه راستنه کړي» 2

 .۳روښانه ده چوې شواعر نوه غوواړي د عېوا اهلل پوه جملوې سوره پوه متوکول کوموه
ګناه ثابته کړي ځکه چې که داسې واي نو متوکل به خپه شوي و.
 .۴امووام رضووا د دغووه ايو پووه هکلووه د متوکوول د پوښووتنې پووه ځووواب کووې داسووې
وفرمايل :دا اي

د هغه مشهور متل په شان دي چوې وايوي[ :ايواک اعنوي و اسومعي

يا جاره] 3يعنې دلته خداي تعالی پيغمبر ته په خژاب کوې پوه ا ول کوې دهغوه امو
په نظر کې نيولي دي .په لران کوې نوور ايتونوه هوم شوته چوې پوه دغوه سوياق او سوباق
سوووره نوووازل شووووې دي لکوووه

 .1تېسر الميزان  ۹ټوک  ۲۸۵مخ.

 .2تېسير فخر رازي  ۱۶ټوک  ۷۴مخ.

 . 3دا يو متل دي چې د کنايې په ډول راغلي دي او په دې ويونکي يوو لېوظ اسوتعمالوي خوو معنوا تورې
بله اخلي.

21

نووو د «عېووااهلل عنووک» جملووه د خووداي پووه رسووول دخووداي د ډيوورې مهربووانۍ او
رحم

ښودونه کوي نه دا چې پيغمبر دې کومه ګناه کړې وي.

نتيده
دا اي

په هي ډول د پيغمبر ات توه کوموه ګنواه يوا د مصولح فووت کيودل نوه

متوجې کوي بلکه سره له دې چې خداي تعالی په پيغمبر ډير لژف او مهرباني لوري
د «عېااهلل عنک» په جملې سره خداي غوښتې دي چې له پيغمبر سره نوره مينوه هوم
وښيي نو دا اي

د پيغمبر له عصم

سره هي ټکر نه لري.

د ډيرې څيړنې لپاره وګورځ:

 .۱جعېر سبحاني منشور جاويد  ۵ټوک  ۸۳مخ
 .۲محمد هادي معرف

وروستي حديث:

تنزيه ا نبياء

لال رسول اهلل «:ان اتقاکم و اعلمکم باهلل انا» 3

په تاسو کوې تور ټولوو تقووا لرونکوي او خوداي پيونودونکي کوس زه يوم» يوسوف
عزيزي داستان پيامبران يا لصه هاي لران از آدم تا خاتم.

 .1زمر  ۶۵اي ..

 .2يوسف عزيزي داست ان پيامبران يا لصوه هواي لوران از آدم توا خوتم تهوران انتشوارات هواد لوومړي
چاپ  ۴۹ ۱۳۸۰مخ.

 .3محمد تقي هندي کنز العمال حديث شماره .۳۱۹۹۱

ايا د کهف سورې  ۱۱۰اي د پيغمبر له مژلق عصم سره
سمون خوري؟
پوښتنه :د دغه اي

مژابق:
1
2

مونږ د پيغمبر له پاره د مژلق عصم

لايل وو که هغوه پوه احکوامو کوې وي او

که په موضوعاتو کې .ايا د
اي

د نوورو ايتونوو مخصو

وي ايا پورتني آي

3

او تخصيصووونکي دي او کوه نوه؟ کوه مخصو

يوازې د احکامو په عصم

د ل

کوي؟

له نبوت سره په اړوندو بحثونو کې يهو موضووع چوې پوه کالموي کتوابونو کوې
پرې بحث شوي دي د انبياوو د عصوم

مسوله ده .پوه تېسويرونو کوې هوم د بحوث پوه

تناسووب د هغووې پووه هکلووه خبوورې راغلووې دي .د انبيوواوو عصووم

د مختلېووو فرلووو د

علماوو پوه نوزدې يوو لوړ تېاوتونوه او فرلونوه لوري .يووازينۍ فرلوه چوې د عصوم پوه
هکله له نور جدا نظر لري اماميه فرله ده .لکه څرنګه چې شيخ مېيد فرمايي:
«

 .1حشر آيهْ .7

 .2ندم آيهْ  3و .4

 .3كهف آيهْ .110

»؛ 1

پووه اسووالمي فرلووو کووې يوووازې اماميووه شوويعه فرلووه د پيغمبرانووو لپوواره د مژلووق
عصووم

لايلووه ده .پووه دې اسوواک هڅووه کوووو د مناسووب ځووواب لپوواره اول د مژلقووه
}

عصووم پووه ثووابتولو تمرکووز وکووړو او بيووا د دغووه اي و
ښ
ځواب:
د ځووواب د وضوواح

لپوواره ضووروري ده چووې د عصووم معنووا او مېهوووم تووه لنووډه

شان کتنه وکړو.
عصم

په لغو

کوې :مقواييس اللغوه د «عصوم» تور کلموې نودې ليکوي :دا يوو

داسې ا ل دي چې د ځوان پوه سواتلو او مالزموې د لو

کووي او عصوم هوم لوه دې

اخستل شوي دي2 ..

عصم

په ا ژالح کې:

ځينو د عصم

په ا ژالحي تعريف کې هغه د لژف پوه معنوا ګڼلوي دي .شويخ

مېيد وايي :دمتکلمينو په ا ژالح کې عصم

له هغوه چوا سوره مخوت

دي چوې د

خداي په مهربانۍ او په خپل اختيار سره له ګناه او لبيحو کارونو ډډه وکړي3 .

خو ځينوو عالموانو عصوم
ليکي :عصم

يووه نېسواني ملکوه بللوې ده .ايو اهلل جووادي آملوي

يوه پياوړې نېسواني ملکوه او مهوارت دي چوې تول د معصووم انسوان

په وجود کې حضوور او ظهوور لوري او هوي ځوواک (لکوه غضوب او شوهوت د هغوه د
ختميدو سبب نه ګرځي4 .

 .1محمد بن نعمان (شويخ مېيود اوايولالمقوا ت ټووک 4موخ 165بيوروت دارالمېيود چواپ دوم
1414ق.

 .2احمد بن فارک بن زكريا مقاييساللغة ټوک 4مخ 133لم اسماعيليان.
 .3هماغه مخ.164

 .4تېسير موضوعي لرآن كريم وحي و نبوت در لرآن 3ټوک 197مخ لم مركوز نشور اسوراء چواپ
اول .1381

 .1د عصم او عدال فرق
د عصم

په تعريف کې مو عصم توه نېسواني ملکوه او مهوارت ووايوه دلتوه

دا پوښتنه پيداکيږي چې د عدال
عدال

او عصم په مينې کې څه فرق دي؛ ځکوه چوې د

په تېسير او تعريف کې هم همدا د نېساني ملکې نووم راغلوي دي اوهغوه توه

هم يوه نېساني ملکه او مهارت ويل شوې دي؟
پووه يوووې اجمووالي اشووارې کووې د دغووو دوو پووه فوورق پوهيوودلي شووو :پووه وجووودي
مرتبووې کووې عوودال توور عصوومته کمووزوري دي .لووه بلووې خوووا سووهو او نسوويان هيووره او
غېل

له عدال

سره ټکر نه لري حال دا چوې لوه عصوم سوره منافوات او ټکور لوري؛

بله دا چې عدال

يوه عملي ملکه ده نه علمي.

 .2عصم له انسانوالي سره منافات او تضاد نه لري.
دخداي په مخلولاتو کې د انسان يو ځانګړي حال

لري .حکيم جووړوونکي د

انسا ن وجوود لوه متضوادو ځواکونوو او مختلېوو لوواوو جووړ کوړي دي او دا متضواد
ځواکونوه يوې داسوې لووه يوو بول سووره اخښولې دي چوې د هغووه د تکامول راز پوه همدغووه
پيچلتيا کې دي.
انسان په خپلو باطني لواوو کې د تعادل او انډول په پيدا کولو سره کموال توه
د رسوويدلو ره هوووارولي او د خووداي د عبووادت او تقوورب پووه سوويوري کووې د عصووم
مقام ته رسيدلي شي .زمونږ لپاره چې د نېساني غوښوتنې او حدوابونو پوه کوال کوې
يوو په دغوه حقيقو پوهيودل کوه څوه هوم ګوران دي خوو دغوه د کموال لووړې څووکې توه
رسيدل ناممکن او ممتنع نوه دي او د عصوم د مقوام او د انسوانوالي پوه ميونې کوې
هي تنالض او ټکر نيشته دي ځکه چې هر انسان د خپل وجودي ظر فيو
په اندازه نسبي عصم

لري .خو هغه مژلقه عصوم

دي او عقلوي او نقلوي دليلونوه پوه دې خبوره د لو
پيغمبرانو لپاره عام او هر اړخيوز عصوم
فرمايي:

او وړتيوا

يووازې لوه انبيواوو سوره خواص

کووي .کوه ځينوې لرانوي دليلونوه د

ثوابتوي؛ لوه ځينوو نوورو ايتونوو سوره چوې

 1:منافات او ټکر نوه لوري .ځکوه چوې پوه دې خبوره هوي
دليل نيشته چې د انسوان معصووم والوي نواممکن او ممتنوع دي .نوو پوه هغوو ايتونوو
کې چې په عصم
چې په دغه اي

د ل

لري او په دغه اي

په تمسک سره په عصم

کې د عموم او خصووص رابژوه نيشوته
کې د تبعيض او يا د عصوم د دايورې د

محدودولو لايل شي.
د عقلي او نقلي دليلونو له مخې چې وروسته به بيان شوي نبيوان بايود معصووم
وي او هم دا راز نبي او رسول بايد انسان وي؛ځکه چوې د پيغمبرانوو د بعثو

دايوره

په انساني ټولنو کوې ده .لوران د مشورکانو پوه منژوق نيوکوه کووي هلتوه چوې کوافرانو
وويل:
2

ولې دا پيغمبر ډوډۍ خوري او په بازارونو کې ګرځوي.؟! (نوه د پرښوتو دودونوه
لري او نه د پاچايانو طريقه ولې له هغه سره يوه پرښته نه ده نازله شوې چې له هغوه
سره يو ځاي خلک وويروي  +انتشارات هاد (او دهغه د ادعا تصديقوونکې وي ؟!
په انعام سوره کې هم د هغوي له ژبوې داسوې حکايو

شووي دي:

3

په الميزان تېسير کې د دغه اي

ندې دهغوي د غوښتنې لپواره دوه احتمالوه

کر شوې دي :يا مقصد دا دي چې ماليکې راشوي او او هغوه څوه چوې پيغمبور يوې د
عذاب وعده ورکړې ده راوړي يا دا چې يووه پرښوته پوه خپلوه د رسوال

او پيغمبورۍ

دنده په غاړه واخلي او د پيغمبر پر ځاي هغه دوي ته بلنه ورکړي4 ..

لران د مشرکانو په ځواب کې فرمايي:

 .1كهف آيهْ .110
 .2فرلان آيهْ .7
 .3انعام آيهْ .8

 .4تېسير الميزان ټوک 20 7و  22مخ لم مؤسسهْ اسماعليان.
 .5انعام آيهْ .9

}.5

که فرضا خپل رسول مو پرښته ټاکلې واي بيا هم ضوروري وه چوې د انسوانانو
ټول ېتونه پکې راوړو او هغه د انسوان پوه شوکل جووړه کوړو؛ يعنوې لوه ظواهري او
باطني اړخه هغه د انسان په سيرت سره راولو1 .

نو په دواړو بڼو کې فرق نه کوي او څوک چوې د نبوي او رسوول پوه توګوه اسوتول
کيږي بايد د انسان له جنسه وي نه دهغه له مخالف جنسه .عالمه بيوا داسوې نتيدوه
اخلي:
«
»؛ 2

«که پرښته هم نازله شي نو تر هغه څه چوې پيغمبور د انسوان پوه شوکل کوې نوازل
شوي دي زياته ګټه نه لري»
نو لران د رسول په توګه د انسان راسوتول چوې ضوروري شوراين ولوري مندملوه
عصم

يوه عادي خبره ګڼي .په دې اساک زمه ده چې اول د عصوم ډولونوه بيوان

شي او بيا يې دليلونه وجاجول شي.

 .3د عصم ډولونه
عصم

په دوو ډولونو عملوي او علموي تقسويميږي .دا دوه ډولونوه لوه يووه بلوه

جدا کيدي شي .د انبياوو عصم

دا دواړه لري يعنوې پيغمبوران هوم پوه علوموو کوې

معصوم دي او هم د عمل او کردار په ډګر کې3 ..

 .4د عصم پړاوونه
الف له ګناه عصم

د انبياوو د عصم

يو مورد دا دي چې هغوي بايود لوه هور ډول ګنواه پواک وي.

هغه انسان چې د نوورو هودايتوونکي او د هغووي دتربيو يووه بيلګوه او خلکوو توه د
 .1تېسير نمونه 5ټوک  160و  162مخ.

 .2تېسير الميزان 7ټوک 23مخ لم مؤسسهْ السماعليان.
 .3تېسير موضوعي لرآن کريم هماغه  197و 199مخونه.

الهي وحي د پيغام رسوونکي دي په خپله بايد دطهارت او پاکۍ د کموال پوه درجوه
کې وي او هغه څه چې له عقلي او نقلي دليلونو يې استېاده کيږي د انبيواوو مژلوق
عصم

دي چې په سر کې يې رسول اهلل مبارک (ص دي يعنې پاک پيغمبوران بايود

له هر ډول ګناهونو او ککړتياوو پاک وي.

ب د وحي په اخستلو پوهيدلو او رسولو يا تبليغ کې عصم .

د پيغمبرانووو د عصووم دوهووم ډګوور د وحووي پووه اخسووتلو پوهيوودلو سوواتلو او

رسولو کې عصم

او معصوم والي دي چې هغه غرے او مقصد چې پوه بعثو

کوې

نغښووتي دي تحقووق ومووومي او توواوان ورتووه ونووه رسوويږي .ځکووه چووې کووه پووه دغووه يوووې
چارې کې هم د غلژۍ او خژا احتمال مژرح شي نو دخلکو اعتماد ختميږي.

ج د شريع په تژبيق او د ژوند په ورځنيو چارو کې له خژا معصوموالي:

يوه بله چاره او ځاي چې له هر ډول خژا او تيروتنې د پيغمبرانو عصوم پکوې

ضروري دي د شريع په تژبيق کې موثال د لمانړوه د رکعتونوو او د حودود پوه اجورا
او د ژوند په ورځينو چارو کې کې له هر ډول خژا پاکوالي دي د پيغمبرانو د ژونود
دا برخه هم بايد له هر ډول خژوا او نسويانه پاکوه وي او دا هوم د هغووي د عصوم پوه
پراخې ساحې کې شامليږي .د هغو پخو عقلي او نقلي دليلونو له مخې چې کور بوه
شي انبياء او په سر کې يې زمونږ ګوران نبوي (ص پوه دغوو دريوو سواحو کوې عصوم
لري .شيخ مېيد د لران کريم د دې اي

په يل کې:
 1فرمووايي« :

؛2

« خداي تعالی په دې بيان سره د پيغمبر له پاک اته هر ډول ګنواه او هيوره نېوي
کړله» که څه هم د پيغمبر د سوهوې پوه هکلوه ځينوې بحثونوه او حديثونوه شوته دي او
پووه دې اړه ځينووې روايتونووه نقوول شوووې دي خووو د لوواطعو عقلووي او نقلووي دليلونووو پووه
 .1ندم آيهْ  1و .2

 .2مصوونېات شوويخ مېيووود المووؤتمر العوووالمي ا لېيووة الشووويخ المېيوود ټووووک 4مووخ 63اول چووواپ
1413ق.

شووتون کووې د داسووې روايتونووو لپ واره څووه نووه پوواتې کيووږي شوويخ طوسووي د دغووه ډول
روايتونو مضمون ته په اشارې سره فرمايي:
«
»؛ 1

دا ډول روايتونه زموونږ پوه نوزد د اعتبوار لوه نظوره سوالن دي او اعتبوار نوه لوري
ځکه چې مونږ په معصوم کې د هر ډول سهوې او هيرې د نه جايزوالي لپواره لژعوي
دليلونه لرو.
په کتاب تهذيب کې فرمايي:
»؛ 2

«:

«يعنې عقلونه دغه ډول حديثونه نه مني»
د خداي تعوالی معرفو او د انبيواوو پيونودل او د بعثو اهودافو توه پوام د دغوه
ډول حديثونو غير والعي والي روښانوي .شيخ دوق فرمايي:
»3

«

« يعنې هر څوک چوې د پيغمبرانوو د حوا تو او ژونود پوه يووه برخوه کوې عصوم
نېي کړي په تحقيق سره چې پيغمبران يې نه دي پيوندلې»
لکه څرنګه چوې د عارفوانو لوه نظوره نبووت او عصوم د الهوي خالفو پور مقوام
و ړ دي .له دې مخې زمه ده چې په انسان کې الهي ېات په بشوپړه توګوه ظهوور
پيوودا کووړي؛ يعنووې دغووه انسووان بايوود د خووداي د جمووالي او جاللووي ووېاتو مظهوور او
بيلګه وي د اي

اهلل جوادي املي په وينا پوه دې ميونې کوې خليېوة اهلل يووازيني کوس

دي چې مژلقه عصم

ته تدلي ورکولي شي4 .

 .1ا ستبصار  2و 1ټوک  367و  368مخ بيروت دارالتعارف 1412ق.

 .2تهذيب ا حكام 2ټوک 181مخ تهران دارالكتب ا ميه څلورم چاپ .1365
 .3بحار ا نوار 11ټوک  72مخ بيروت مؤسسة الوفاء څلورم چاپ.
 .4تېسير موضوعي لرآن کريم  237مخ.

 .5د انبياوو د عصم دليلونه

د انبياوو د عصم په جاج کې مختلف عقلي او نقلي دليلونه موجود دي چوې

دلته ورته اشاره کوو:

الف عقلي دليل

په تدريد ا عتقاد کتاب کې د عصم

د دليل په هکله داسې راغلوې دي« :
» ...؛ 1

د پيغمبر او نبي لپاره عصم
شي او په نتيده کې د بعث

ضروري او واجب دي ځکه چې اطمينان حا ول

غرے او هدف سته راشي

عالمه حلي د محقق طوسي د عبارت په توضيح کې فرمايي:
هغه کسوان چوې پيغمبور ورتوه مبعووث شووي دي کوه پوه نبوي کوې دورغ او ګنواه
جايزه وګني دهغوي په کار کې به هم هر دروغ او معصي

جوايز ګڼوي پوه نتيدوه کوې

به د هغه له اوامرو ګټه نه پورته کوي .دې دليل ته په پام سوره چوې پوه ډيوره لنوډه خوو
بشپړه توګه دا مسله بيانوي د انبياوو د عصم

موضوع د عقلي جاج او څيړنې پوه

برخه کې هم يوه ضروري چاره ښکاري چې خلک د پيغمبور د خبورې پوه رښوتيا والوي
او سم والي باور پيدا کړي او په هغووي کوې د دورغوو د احتموال پوه مهلکوې کوې لوه
غورځيدو بچ شي.

ب نقلي دليل

د لووران پووه ډيوورو ايتونووو کووې دا مسووله پووه نظوور راځووي چووې لووه ګنوواه او خژووا د

پيغمبرانو پاکوالي او عصم

يوه روښانه چاره ده .د بحث د لنډ والي لپواره يوو څوو

ايتونه وړاندې کوو:
لران مديد فرموايي:

2؛

او پيغمبر هيڅکله د خپل نېوس او خوواهش لوه مخوې څوه نوه وايوي بلکوه هور څوه چوې

 .1كشف المراد  155و  156مخ لم مؤسسهْ امام ادق(ع چاپ اول .1375
 .2ندم آيهْ  3و .4

وايي يوازې د وحي له مخې دي چې په هغوي نازله شوې ده.
په دې اساک د پيغمبر شريع

هغوه څوه چوې د وحوي پوه توګوه يوې حا ول کوړې

دي او خلکو ته يې بيانوي هماغوه څيوز دي چوې خوداي پوه هغوه نوازل کوړې دي يعنوې
پيغمبر په دغه کالم او دهغه په رسولو کې له ګناه او خژا بشپړ پاک دي.
هغه ايتونه چې د ل

کوي پيغمبران د وحي په اجرا کې له غلژۍ او تيروتنوې

پاک دي يعنې هم د وحي په اخستلو او پرې په پوهيدلو او هم په هغوې پوه سواتلو او
اجرا کولو کې عصم

لري ځينې يې دا دي:
1؛ سوتا پوه رب لسوم چوې هغووی بوه مومنوان نوه وي

مګر دا چې په خپلو اختالفونوو کوې پوه توا فيصوله وکوړي او بيوا سوتا لوه فيصولې پوه
خپلو زړونو کې خپګان ونه لري.
2؛
که دخدای فضل او رحم پر تا نه واي ځينو کسانو پتيلې وه چوې توا لوه نيغوې
رې وغړوي خو دخدای په مهربوانۍ هغووي ځانونوه لوه سومې رې ليورې کووي او
تاته هي تاوان نه رسوي او خداي تعالی تاته کتاب او حکم درکړ او هغوه څوه يوې
چې ته پرې نه پوهيدې دروښودل.
اي

اهلل جوادي د دغو دوو ايتونو ندې ليکوي :د دغوو دوو ايتونوو نتيدوه دا

ده چې له يوې خوا د اسماني کتابونو له استولو د خلکو په مينې کوې دهغوه علوم پور
اساک لضاوت کول دي چې خداي يې پيغمبر ته ښيي.
له بلې خوا پوه حقوه لضواوت پوه دې پوورې اړه لوري چوې پيغمبور پوه احکوامو او
موضوعاتو پوه وي؛ لکه څرنګوه چوې د نسواء سوورې  ۱۱۳ايو پوه دې خبوره د لو
کوي3 ..

 .1نساء آيهْ .65

 .2نساء آيهْ .113

 .3تېسير موضوعي لرآن کريم  218و  219مخونه.

عالمه په الميزان کې د دغو دوو ايتونو ندې ليکي:
هغوه چوواره چووې عصووم

دهغووه پووه وسويله تحقووق مووومي ؛ يووو ډول علووم دے چووې

لرونکی په ګناه او خژوا لوه اختوه کيودو منوع کووي .پوه بلوه ژبوه داسوې علوم دی چوې د
ضالل

او ګمراهۍ مخه نیسي .هلته چې وې فرمايل:
1

مژلب وحی کتاب او حکمو

دی .او هغوه يوو ډول پيغمبور توه الهوي تعلويم دی.

خو دخدای دا خبره چې :
2

له دې علمه مژلب هغه علم نه دے چې د کتاب پوه وحوي او حکمو سوره وي ؛
مورد په پيښو او دعواوو کې د پيغمبر لضواوت دي چوې د هغوه پوه

ځکه چې د اي

هکله به يې د پيغمبر نظور غوښوته .نوو لوه دغوو دوو څيزونوو د مقصود دوه ډولوه علوم
دي  :يو د وحي په وسيله تعليم او بل په زړه د القا او خېي وحي له
په دې اساک پورتني اي

رې تعليم3 ..

د اسالم پيغمبر په دوو علمونو سنبال ګڼي .هوم هغوه

علم چې د حکوم او لضوا سورچينه او هوم هغوه علوم چوې د موضووعاتو د پيونودلو علوم
دي .نو د دغه اي

شان نزول يې داسې کر کړي دي چې دوو کسوانو چوې شوخړه يوې

لرله پيغمبر ته خپل شکاي

راوړ او هر يو هڅه کوول چوې ځوان وژغووري او بوې ګنواه

وښيي او تور په مقابل لوري وتړي .دلته وه چې ددغه اي پوه نازليودلو سوره حوق لوه
باطله وپيوندل شو .په دې اساک د نوموړي او ځينو نوورو ايتونوو مژوابق چوې دلتوه
ټول نه شو کر کولي خبوره بلکول وېا او روښوانه ده .دخوداي نبيوان معصووم دي پوه
تيره بيا اولوالعزم پيغمبران او دهغوي په سر کې زمونږ ګران رسول حضورت محمود
ص( د عصم

له لوړې درجوې بورخمن دي .لوران د پيغمبور اطاعو دخوداي اطاعو

ګڼي او فرمايي:
 .1نساء آيهْ .113
 .2هماغه.

 .3تېسير الميزان ټوک 5مخ 77و  80لم مؤسسهْ اسماعيليان دويم چاپ .1360

1

څوک چې د پيغمبور اطاعو وکوړي بوې لوه شوکه چوې دخوداي اطاعو يوې کوړي
دي.
فخر رازي د دغه اي

په يل کې وايي:

«
»؛ 2

تر ټولو لووي دليول دي پوه دې چوې پيغمبور پوه ټولوو اوامورو او نوواهي

« دا اي

کووې معصوووم دي ....او همووداراز واجبووه ده چووې پيغمبربايوود پووه ټولووو فعلونووو کووې
معصوم وي»
توور اوسووه مووو چووې کوووم عقلووي او نقلووي د يوول کوور کووړل لووه هغووو دې نتيدووې تووه
رسيږو چې پيغمبران په تيره بيا خاتم پيغمبر چې تر ټولو افضول دي مژلوق عصوم
لري .نو د دليل اطالق ته په پام سره باوري يوو چې عصوم پوه خپلوې پراخوې لمنوې
سره د انبياوو په ټول ژوند کې شامل دي لکه څرنګوه چوې جميول حموود د دغوه ايو
په يل کې
3

چې له حضرت عيسی يې نقلوي وايي:
«
»؛ 4

که فرے کړو چې پيغمبر د موضوعاتو پوه تشوخي

او د هغوو پوه هکلوه د نظور

په ورکولو کې معصوم نه دي نو د دې مژلب به داوي چې په دغه موورد کوې مبوارک
نه دي.

 .1نساء آيهْ .80

 .2امام فخررازي التېسير الكبير  9و  10ټوک  193مخ بيروت داراحياء التراث العربي.
 .3مريم آيهْ  30و .31

 .4محمد جميل حمود شبهة القاء المعصوم نېسه في التهلكة 1ټوک  320مخ.

 .6د انا بشر مثلکم د اي مېاد

د لژعي او عقلي دليلونو په رېا کوې د پيغمبرانوو د مژلوق عصوم

وروسته د انا بشر مثلکم اي

څيړو.

که چې دلته پوښتنه شوې ده چې ايا دغه اي د هغوو ايتونوو مخصو
مژلقا د پيغبمرانو عصم

لوه بيوانولو

دي چوې

ثابتوي ؛ په تيوره بيوا درسوول اهلل مبوارک چوې د پوښوتنه

کوونکي مقصد هم همدغه دي .چې که فرضا دا سمه وي نوو وويول شوو چوې پيغمبور
يوازې د احکامو په معامله کې معصوم دي نه په نورو معاملو کې؟
دې پوښتنې ت ه پوه پوام سوره بايود ووايوو چوې هغوه څوه چوې د مژلقوه عصوم

لوه

دليلونو او ايتونو سته راځوي رسوول اهلل مبوارک مژلوق معصووم دي؛ هوم د وحوي
په اخستلو او ورباندې په پوهيودلو کوې او هوم د هغوې سواتلو او رسوولو کوې .او هوم
يې په اجرا او د خپل ژوند په چارو کې په دغو ټولو کوې لوه عصومته بورخمن دي .پوه
دغه اي

کې لکه څرنګوه چوې پوه کهوف سوورې او فصول

ايتونو کې د تخصي

کوې راغلوې دي( او نوورو

او تعميم رابژه نه ده موجووده .چوې پوه هغوه پوه تمسوک سوره

څوک د پيغمبر لپاره د تبعيض لايل شي.
عالمه په الميزان کې د کهف سوورې د دغوه ايو پوه يول کوې راوړې دي  :دغوه
اي

د « انما» په کلمه سره چې د حصر د معنوې اسوتېاده تورې کيوږي لوه نوورو خلکوو

سره په شباه

او ورته والي کې د پيغمبور انحصوار بيوانوي؛يعنې پور دې څوه زيوات

نووه لووري؛ يعنووې هغووه څووه چووې دوي دوي يووې ګمووان کوواوه چووې هوور څوووک د نبوووت ادعووا
وکړي د خدايۍ او د غيبيه لدرت ادعا يوې هوم کوړې ده .نوو دوي لوه پيغمبوره داسوې
څيزونه غوښتل چې بې له خدايه ورته بل چا نه شو ورکولي .پيغمبر د خداي په امور
دغه څيزونه له ځانوه نېوي کووي او يووازې دا خبوره ځانتوه ثوابتوي چوې پيغمبور دي او
دخداي له خوا ورته وحي کيږي1 .

په فصل

سوره کې عالمانو دغه ايه شريېه مشرکانو ته د ځوواب پوه مقوام کوې

 .1تېسير الميزان  13ټوک 405مخ.

ګڼلې ده؛ هلته چې فرمايلې يې دي :
1؛
يعنې زمونږ زړونه داسې دي چې هغه څه چې پيغمبر ورته مونږ غواړي په هغوه
نه پوهيږو او زمونږ په غوږونو کې د کو توب درنې پوردې پرتوې دي چوې هوي بلنوه
نووه اوري زمووونږ او سووتا پووه ميوونې کووې داسووې حدوواب دي چووې سووتا لووور تووه زمووونږ د
درتللو مخه نيسوي .نوو ايو

د هغووي پوه خوواب کوې فرموايي:زه هوم ستاسوو پوه شوان

انسان يم چې ستاسو په مينې کې ژوند کوم او لکه څرنګه چې تاسوو لوه يوو بول سوره
ناسته پاسته او ژوند کوځ له تاسو سره خبرې کوم لکه څرنګه چوې تاسوو لوه يووه بول
سره خبرې کوځ .زه له داسې جنسه نه يم چې له تاسوو سوره فورق ولوري چوې موثال زموا
او ستاسو په مينې کې حداب او پرده وي 2..يعنې زه ستاسوو پوه شوان يوو انسوان يوم
او ستاسو په شان خبرې کوم نو بيوا څنګوه زموا پوه خبورو نوه پووهيږځ؟ پوه دې اسواک
دغوووه ايو و د نوووورو ايتونوووو د تخصو و

لپووواره نوووه دي بلکوووه مقصووود يوووې دا دي چوووې

دمشورکانو ځينوې بوې ځايووه ګمانونوه خيالونوه پلمووې او د چټوې خبورې رد کووړي او
رسول اهلل مبارک د يو داسې انسان په توګه معرفوي کوړي چوې د خوداي پيغمبور او د
الهي وحي لرونکي دي.
نتيده
پيبغمبران معصوم دي او د اسالم پيغمبور چوې اوالعوزم او تور ټولوو افضول نبوي
دي مژلق عصم

لري .دا خبره له عقلي او نقلي دليلونو سوته راځوي او پوه پراخوې

ساحې کې او مژلقا د پيغمبر عصم
له تخصي
تخصي

ثابتوي .نو دغه اي

سره هوي اړه نوه لوري ؛ شويخ ودوق پوه دې اړه فرموايي :ربژوي بوه

نودارد؛ «
؛3

 .1فصل

چې :

آيهْ .5

 .2تېسير الميزان  17ټوک  361مخ.

 .3شيخ مېيد پيشين (مصنېات شيخ مېيد  96مخ.

زمونږ عقيده دا ده چوې نبيوان لوه هور اړخوه کموال او بشوپړتيا لوري او پوه علوم او
کمال هم متصف دي .لوه لومړيوو چوارو تور اخوره .د خپلوو چوارو پوه هوي برخوه کوې پوه
نق

نيمګړتيا او ګناه او جهل مو وف نه دي.

د ډير مژالعې لپاره

 .1جعېوور سووبحاني منشووور جاويوود لووم دفتوور انتشووارات اسووالمي 5ټوووک

4و17مخ
 .2محمدتقي مصباح يزدي راهنماشناسوي تهوران اميركبيور چاپخانوه اول
چاپ  90 1375و 104مخ.
 .3علووي شوويرواني معووارف اسووالمي در آثووار شووهيد مژهووري لووم د اسووالمي
چارو او استادانو چارې  276 1376و 278مخونه
 .4محمدامين ارزگاني پيوامبر اعظوم در نگواه عرفواني اموام خمينوي تهوران
مؤسسه و تنظيم نشر آثار امام خميني اول چاپ  48 1386و 50مخونه.
 .5محمد سعيديمهر آموزش كالم اسالمي لم مؤسسو ْه فرهنگوي طوه اول
چاپ  70 1378و  80مخونه.

وروستے حديث:

رسووول اهلل مبووارک (ص فرمووايي :توور ټولووو سووخته بووال او ازموينووه د پيغمبرانووو

ازموينوووه ده او بيوووا دهغوووو کسوووانو چوووې پيغمبرانوووو توووه ورتوووه دي .هووور کوووس د خپلوووې
ديندارۍ په اندازه په بال او ازميښ

اخته کيږي1 .

 .1نه) الېصاحة ترجمه :ابراهيم احمديان  62مخ.

شېاع د لرآن له نظره
د بقرې سورت  123اي

پوښتنه :آيا شېاع

سره ټکره نه لري؟

د پوښتنې بيان :ايوا د پيغمبور(ص او د معصوومو اماموانو(ع شوېاع د بقورې
سورت  123اي

سره چې فرمايي:
ټکوره نوه لوري؟ اول دا

چې که له دې نظره ورته وکتل شي چې د دې اي
ونوه شووي او يووازې د ايو

وروسته او وړاندې ايتونو توه پوام

ظواهري معنووی راواخسوتل شووي؛ او دويموه دا چووې يوووازې

هغه ايتونو ته پام وکړې شي چې شېاع يوازې خدای سره خا وي او هغوه ايتونوو
ته پام ونه شي چې د خدای په اجازې سوره د پيغمبور(ص او د معصوومو اماموانو(ع
شېاع

جائز ګڼي؟

ځواب :په ليام

کښې د شېاع

مسئله خو ټوول مسولمانان منوي او هيچوا لوه

دې انکار نه دے کړے .د بقرې سورت  123اي هم شېاع

نه نېوي کووي پوه دوو

دليلونو سره:
 .1د هغوې د وړاندې او وروسته ايتونو په ګواهۍ سره دا ايو هغوه شوېاع
يادوي چې يهوديان او بني اسرائيل يې د ځان لپاره باوري وو او دا تصور يې کواو
چې په هغه دنيا کښې به هم د دې دنيا په شان د دوستۍ په سبب د خودای لوه عذابوه
خالص شي! 1نو د «واتقوا» ټکې په دې اي

کښې بني اسرائيلو ته خژواب دے .لوه

 .1محمد حسين طباطبايي؛ الميزان في تېسير القرآن؛  1ټوک  155مخ.

دا دے :يا بني اسرائيل ا کروا نعمتي التي انعم علويکم و انوي

دې وړاندې اي

فضولتکم علووي العووالمين}1؛ اے بنووي اسوورائيلو زمووا هغوه نعمو

رايوواد کووړځ چووې پووه

تاسو مې لورلے دے (او همدارنګ ياد کړځ په تحقيق سره چې ما تاسوو توه (د خپول
وخ

په نړيوالو باندې لوړاوې درکړ.
 .2دا اي

له خدايه پرته د بل چا شېاع

نېي کوي .دې مبارک اي

چې کله بې د خودای لوه اجازتوه وي

ته په پام سرهدا اي

د ګناهګارانو د شوېاع

نېوي کولوو

دليل نه شي جوړيدے.
سپړنه:
د بحث د زيات روښانيدو لپاره ضروري ده چې څو مسلو ته پام وکړو:

 .1د شېاع معنی
شېاع

په لغ

کښې له «شَېَع» مادې اخستے شووے دے او بويال بيلوې معنوې

لووري لکووه :د فوورد پووه مقابلووه کښووې جې و

زيوواتول غوښووتل مينړګووولي کووول او

مالتوړ 2.عالموه طباطبوايي فرمووايي :شوېاع پوه ا ول کښووې لوه «شَوېَع» يعنوې جېو
اخسووتے شوووے دے .پووه حقيق و

کښووې شووېاع

کوووونکې د شووېاع غوښووتونکي

نيمګووړې وسوويلې سووره يووو ځووای کيووږي او يووو زوج او جوووړه جوووړوي چووې د هغووې پووه
وسوويله هغووه غرضووونو تووه چووې خپلووې نيمګووړې وسوويلې سووره ورتووه نووه شووو رسوويدې
ورسي 3.دې توه پوه پوام سرهشوېاع د سوببي
ک راځي چې شېاع

د سببي

بشوپړوونکے دے .ځيرتيوا سوره دا پوه

لوه مصودالونو دے چوې د لوومړي سوبب او مسوبب

تر مينې واسژه کيږي.

 .2د شېاع ډولونه

الوووف تکوووويني شوووېاع  :دا ډول شوووېاع يووووه عاموووه معنوووی لوووري چوووې ټولوووو

 .1بقره 122آية.

 .2د ليکوا نو يو ټولې مدمع اللغات  543مخ د عربۍ فارسۍ ته لويې لغتي کتاب جامع نووين
احمد سياح.

 .3الميزان هماغه.

موجوداتوو توه شوامليږي؛ يعنوې ټوول مخلولوات د انسوانانو لپواره د خودای د رحمو
وسيله دي .چې دا په حقيق

کښې غرے ته د رسيدو لپاره زيوات مرسوته کووونکي

ګڼل کيږي.
ب تشريعي شوېاع  :دا شوېاع
انسان نيغې رې او د حقو شريع

هور هغوې يووې وسويلې توه ويول کيوږي چوې د

ته سمه رښوونه وکړي .دا ډول په خپله بيا څوو

ډوله لري چې د هغې ټولو بيانول دلته ضروري نه دي او يوازې دې مژلوب توه اشواره
کيږي چې له هغو يو ډول د مغېرت او بخښنې شېاع

دے چې په دې کتواب کښوې

يووې مووونږ بحووث کوووو .پووه مغېوورت کښووې شووېاع د ګنوواهونو ناپوواکو او ککړتيوواو د
بخشش لپاره د وسيلې شونه ده .د دې د زياتې څپړنې لپواره چوې پوه دې هکلوه پوه
لران کښې راغلي ايتونو ته پام کوو چې ايا دا ايتونه د شېاع

 .3په لران کښې شېاع

هغه ايتونه چې د شېاع

دي چې په کلي توګه شېاع

تاييد کوي که نه.

بحث په کښې شوے دے دوه ډوله دي :يوو ډول هغوه
نېي کوي او بل ډول هغه دي چوې شوېاع د خودای پوه

حکم او اجازت سره ګڼي.
الف د شېاع

نېي کوونکي آيتونه
1؛ آيوا هغووي لوه خدايوه عوالوه نوور شوېيعان نوولي

دي؟! هغوي ته ووايه :ايا له هغوي شېاع

غوواړځ چوې کوه څوه هوم د څوه مالکوان نوه

وي او څه درک او شعور نه لري؟ ووايه ټول شېاع

خدای لره دے.

2؛ له هغه ورځې وويريږځ چې هيڅوک لوه بلوه
څه نه شي دفع کولے او نوه لوه هغوه شوېاع
ورسره مرسته کيږي.
 .1زمر  43او  44آيتونه.
 .2بقره 48آية.

للبيوږي او نوه تورې څوه بودل لبيلوږي او نوه

و
 1له هغه ورځې وويريږځ چوې هيڅووک بوه لوه بلوه
څه نه شي دفع کولے او نه به ترې په بدل کښې څوه لبليوږي او شوېاع

بوه هغوه توه څوه

ګټه نه ورکوي او له يو اړخه به هم ورسره مرسته نه کيږي.
وو
؛ 2اےهغو کسانو چې ايمان مو راوړے دے! لوه هغوه څوه چوې
تاسو ته مو روزي درکړې ده د خدای په ره کښوې ورکوړځ وړانودې لوه دې چوې هغوه
ورځ راورسووي چووې نووه پووه کښووې خرڅووول او اخسووتل ش وته نووه پووه کښووې دوسووتي او
شېاع .
څه رنګ چې تاسو وينئ دا ټول ايتونه شوېاع
ايتونه په څرګنده توګه په ليام
ب شېاع

کښې شېاع

نېوي کووي چوې وروسوتني درې

نېي کوي.

ثابتوونکي آياتونه

وو
؛ 3ستاسوو پروردګوار

هغوه

خدای دے چې اسمانونه او ځمکه يې په شپږو ورځو کښې پيدا کړل؛ بيا پوه عورش
شو او د کار تدبير يې وکړ او د هغه له اجازته بغير هيڅوک شېاع
و

کوونکےنشته.
؛4

پوه

هغه ورځ به د چا شېاع څه ګټه نه کووي يووازې د هغوه چوا چوې رحموان خودای ورتوه
اجازت ورکړې وي او د هغه په خبرو راضي وي.
و
5؛

 .1هماغه 123آية.

 .2هماغه  254آية.
 .3يونس  3آية.

 .4طه  109آية.

 .5دخان  40 – 42آيتونه.

د بيلتوون ورځ د ټولوو د

وعدې ورځ ده؛ هغه ورځ چې د ملګري ملګرتيا به ملګوري توه څوه ګټوه نوه رسووي او
له يوې خوا به هم ورسره مرسته نه کيږي مګر هغه کس چوې خودای وربانودې رحمو
وکړي ځکه چې هغه عزير او رحم کوونکے دے.
وو
؛ 1هغوي وويل :خدای پواک د ځوان لپواره بچوے
نيووولے دے .هغووه (لووه دې عيبووه پوواک دے هغوووي (پرښووتې معووزز بنوودګان دي او
هيڅکله په خبرو کښې په هغه نه وړاندې کيږي او د هغه په حکوم عمول کووي هغوه د
هغوي په اوسنيو (عملونو او تيرو خبر دے او هغوي بې د هغه چا لپاره چې خودای
ترې راضي دے شېاع

نه کوي او د هغه له ويرې ويريږي.

د دويموې برخوې ايتونوه؛ لکوه څوه رنوګ يوې چوې لوه ظواهره پيودا ده پوه ليامو
کښې شېاع

د خدای په حکم سوره ثوابتوي نوو کلوه چوې دا دوه برخوې ايتونوه جموع

کړو نو دا رنګ نتيده اخستې شو :په ليام

کښې شېاع يو کلي لوانون لوري .پوه

دې طريقه چې هلته هر څوک له ځانه شېاع

نه شي کولې بلکې د خدای پوه اجوازت

سره به شېاع

کوي؛ يعنې په شېاع

کښې ا ل دا دے چې يوازې د خدای لپواره

وي خو په ځينو ځوايونو کښوې د خودای رحمو د دې سوبب کيوږي چوې نوور کسوان
لکه پيغمبران او د خدای وليان د خدای په حکم او اجازت سره شېاع
دې تووه پووام پووه ليام و

کښووې د شووېاع

وکړې شي.

کولووو مسووله منلووې شوووې ده .اسووالمي

عالمانو او پوهانو هم دا خبره منلې ده او که څه اخوتالف دے نوو هغوه د شوېاع پوه
معنې کښې دے نه په ا ل شوېاع
او خوارج که څه هم ا ل شېاع

کښوې د مسولمانانو تور ميونې يووازې معتزلوه

لبلوي خو د شېاع په تېسير کښوې نوورو سوره

اخووتالف لووري؛ هغوووي داسووې ګمووان کووړې دے چووې شووېاع د نيکووو او اطاعوو
کوونکيو کسانو لپاره دے نه د ګناهګارانو لپاره؛ يعنې د پيغمبر(ص د شوېاع
پوووه نتيدوووه کښوووې يووووازې د نيکوووو کسوووانو نيکوووۍ او درجوووه زيووواتيږي نوووه دا چوووې

 .1انبياء  26 – 28آيتونه.

ګناهګاران ورسره ندات بيامومي1 .

د اسالم د ځينې عالمانو نظر

عالمووه طباطبووايي د بقوورې سووورت د  48ايوو پووه يوول کښووې د شووېاع

کوونکي ايتونه او د شېاع

نېووي

ثابتوونکي ايتونه بيانوي او بيا داسوې نتيدوه اخلوي:

کووه څووه هووم ځينووې ايتونووه د شووېاع

نېووي کوووونکي دي خووو کووه د شووېاع ثابوو

کوونکي ايتونو ته وګورو نو بايد دا مسله ومنوو چوې د لوران ايتونوه ا ول شوېاع
بې له څه اشکاله مني؛ خو ځينې ايتونه پوه ا ول کښوې شوېاع يووازې خودای سوره
خاص ګڼي او له خدايه عالوه د بل چا شېاع

د خدای په رضاي

سره ثابتوي2 .

فخر رازي د بقرې سورت د  48اي په يل کښې شوېاع يوو منلوې شووې څيوز
ګڼي چې ټول مسلمانان ورباندې يوه خُله دي .خو د معتزله و نورو سره اختالف يوې
د شېاع

په تېسير کښې ګڼلےدے3 .

شويخ طوسوي هوم د دې ايو پوه يول کښوې وايووي :دا ايو
دے ځکه چې پيغمبر(ص د کافرانو په حق کښې شېاع
د شېاع

نتيده د ګناهګارانو له عذابه د خال

کوافرانو سوره مربوووط

کووي چوې د هغوه حضورت

ي سبب کيږي4 .

پوه يول

فتّال نيشابوري د دې اي

کښې مقام محمود د پيغمبر(ص شېاع سره تېسوير کوړےدے او لوه پيغمبوره(ص
يې يو رواي

»5 .

نقل کړے دے« :

مرحووووم طبرسوووي د بقووورې سوووورت د  48ايو و پوووه يووول کښوووې فرموووايي :ټولوووو
مسلمانانو دا منلې ده چې په ليام

کښې به د پيغمبر(ص شېاع

منلې کيوږي کوه

څه هم د هغې په څه رنګ والي کښې د معتزله و او نورو تر مينې اخوتالف دے چوې
 .1عبوودالدباز لاضووي شوورح ا

ووول الخمسووه  463و  465مخونووه؛ دکتوور سووميع دغوويم موسوووعه

مصژلحات علم الکالم الإسالمي 1ټوک 667مخ.

 .2عالمه طباطبايي هماغه 155 – 157مخونه.
 .3امام محمد رازي تېسير کبير 3ټوک 59مخ.

 .4شيخ طوسي؛ التبيان في تېسير القرآن 1ټوک 213مخ د بقرې سورت د  48اي په يل کښې.
 .5نيشابوري محمد بن فتّال روضة الواعظين 549مخ.

معتزلووه وايووي چووې شووېاع د اطاع و

کوونکيووو لپوواره دے او شوويعه وايووي چووې د

شووېاع غوورے دا دےچووې ګناهګووارانو تووه لووه عذابووه ندووات ورکووړي .بيووا وايووي :نووه
يوازې د پيغمبر(ص شېاع

بلکې د هغه د خا و يارانو معصومو اماموانو(ع او

د نيکو او الحو بندګانو شېاع

هم لبليږي1 .

په يل کښې وايي :دا ايو

ابوالېتوح رازي د بقرې سورت د  48اي

کوافرانو

او جهوديووانو سووره مربوووط دے پووه مسوولمانانو کښووې بووې لووه معتزلووه وو نووور ټووول
شېاع

مني بيا ځينې هغه ايتونه چې په ليام

کښې شېاع

ثابتوي راوړي2 .

ميمون بن محمد نسېي هم دې مژلب ته اشاره کړې ده او پوه ليامو
شېاع

کښوې يوې

يو منلې شوې څيز ګڼلےدےچې ټول مسلمانان يې مني3 .

حتی وهابيان چې ډ ور عالموان هغووي د شوېاع منکور ګڼوي شوېاع پوه کلوي
د ليام

توګه نه نېي کوي بلکه د پيغمبر(ص شېاع

په ورځې د خودای پوه حکوم

او اجازت سره مني4 .

هغه ايتونو ته په پام سرهچې د شېاع
 123اي

هغه شېاع

نېي کووونکي دي لکوه د بقورې سوورت

ته په پام سرهنازله شوې چې هغوه د خودای لوه اجازتوه بغيور

وي .نووو شووېاع يووو داسووې منلووې شوووې ا وول دے چووې پووه هغووې کښووې څووه شووک او
ترديد کول په اسالمي مسلو کښې شک کول دي.

د زياتې مژالعې لپاره سرچينې

 .1مرتضي مژهري مدموعه آثار 1ټوک 453مخ.
 .2جعېر سبحاني آيين وهابي

له 259مخه وروسته.

 .3علي ا غر رضواني سلېيگري وهابي

و پاسخ به شبهات لوه  458مخوه

وروسته.

وروستے حديث

 .1طبرسي فضل بن حسن مدمع البيان ټوک223 1مخ.

 .2ابوالېتح رازي روح الدنان ټوک 175 – 164 1مخونه.

 .3نسېي ميمون بن محمد تبصره الأدله في ا ول الدين 2ټوک 792مخ.

 .4امين سيد محسن کشف الإرتياب في اتباع محمد بن عبدالوهاب  192مخ.

پيغمبور(ص « :
»؛ هر يو کس چې ورتوه څووک يوو عوذر راوړي کوه رښوتيا وي کوه دروغ هغوه
لبول نه کړي

نو زما له شېاعته بې برخې دے1 .

 .1نه)الېصاحة د ابراهيم احمديان ترجمه 370مخ د شېاع په بحث کښې.

ايا شېاع د خدای وحداني سره ټکر لري
پوښووتنه :د پيغمبرانووو او امامووانو شووېاع د خوودای لووه وحووداني سووره څنګووه
سمون لري؟
د پوښتنې سپړنه :لکه څنګه چې روښانه شوه د مسولمانانو پوه نوزد شوېاع يوو
منلے شوے ا ل دے .د لران له نظره د شوېاع پوه ځوواب کښوې وويول شوول چوې د
خدای په اجازې سره پيغمبرانو معصومو امامانو او ...توه دا ختيوار ورکوړې شووې
دے چوې ګناهګووار او خژاکووار انسووانان لووه هغوووي شووېاع

وغووواړي .د وهابيووانو او

ابوون تيميووه لووه نظووره چووې وروسووته بووه وربانوودې خبوورې وشووي کووه څوووک لووه پيغمبووره
معصومو امامانو او ...شېاع وغواړي نو له مشرک کيوږي ځکوه چوې پيغمبوران او
معصوم امامان يې له خودای سوره سوم کوړي دي او دا خبوره لوه توحيود سوره سومون نوه
لري.
ځووواب« :شووېاع » د «شووېيع» لووه مصوودره دے پووه لغوو

کښووې د وسوواط

مينړګړتوووب او يوووې مژلوووبې نتيدووې تووه د رسوويدلو لپوواره لووه چووا سووره د يووو ځووای
کيوودلو پووه معنووی دے .1د علووم کووالم پووه ا ووژالح کښووې شووېاع
بخشش او رحم

د خوودای د هغووه

په معنی دے چې د انبياو او اولياو پوه وسويله ځينوې بنودګانو توه

رسي2 .
 . 1راغب ا ېهاني مېردات الېا لرآن  457و  458مخونه د شېاع په بحث کښې.
 .2عليرضا طاهري فرهنګ ا ژالحات متقابل و متشابه  116او 117مخونه.
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د پيغمبر(ص له وخ

راهسې تر اوسه پورې د مسلمانانو طريقه همودا وه چوې

پووه ژونوود کښووې او لووه مرګووه وروسووته لووه رښووتونکيو شووېاع

کوونکيووو شووېاع

وغووواړي اسووالمي پوهووانو يووو کووس هووم توور اوسووه پووورې داسووې غوښووته لووه اسووالمي
ا ولو او حکمونو سره مخالف نه ده ګڼلې په پينړمې پيړۍ کښوې ابون تيميوه لوه
دې مسلې سره او همدارنګ له نوورو ډ ورو غقيودو سوره مخالېو وکوړ .لوه هغوه درې
پيړۍ وروسته محمد بن عبدالوهاب نددي يو ځل بيا د مخالېو

بيورغ ورپواو او

د ابن تيميه مکتب يې ژوندې کړ1.

په خپلوه شوېاع

وهابيوان منوي خوو يووازې پوه ځينوې حکمونوو او خصو وياتو

کښې بيل نظر لري د وهابيانو له نظره شېاع

هاله حيح دے چې انسان نيوغ پوه

نيغووه لووه خدايووه وغووواړي چووې پيغمبوور او هغووه کسووان چووې د شووېاع
انسان شېاع

اجووازت لووري د

وکوړي.ابن تيميوه وايوي" :کوه څووک ووايوي :خودای توه د نوزدې کيودو

لپاره له پيغمبر غواړم چې زما شېيع شي نو دا د مشرکانو لوه کوارونو دي" .محمود
بن عبدالوهاب وايي" :د شېاع

غوښته بايد يوازې له خدايه وي نوه لوه شوافعانو

يعنې بايد وويل شي :خدايه! د ليام په ورځ محمد(ص

زما شېيع وګرځوې" 2

دغو مژلبونو ته په پام ضروري ده چې له شېاع سره اړوند روايتونو توه پوام
وکړې شي او حقيقي او غير حقيقي شېاع
شېاع

وپيوندې شي چوې لوه وحوداني سوره د

سمون څرګند شي.

له شېاع

سره تړلي ايتونه په اوو ډلو ويشلې شو او له هرې يوې ډلې يوو ايو

د بيلګې په طور کر کوو:

 .1د شېاع مژلقا نېي کول
ځينې ايتونه شېاع

مژلقا او په کلي توګه نېي کووي« :
؛ 3او داسې ورځ به راورسي چوې

 .1جعېر سبحاني آيين وهابي

 259او 261مخونه.

 .2علي ا غر رضواني سلېيګري وهابي و پاسخ به شبهات  458او 459مخونه.
 .3بقره 254آية.
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په هغې کښې به نوه تدوارت وي او نوه بوه پکښوې دوسوتي او نوه شوېاع

او کوافران

ظالمان دي».
په نورو ايتونو کښې له موجودو نښوانو دا پوه ک راځوي چوې پوه دغوو ايتونوو
کې شېاع

مژلقوا او پوه کلوي توګوه نوه دے نېوی شووے بلکوه غورے يوې د شوېاع

ځينې برخه ده چې (باطل شېاع

دے.

 .2د يهوديانو په نظر کښې شېاع نېي کول
لرآن كريم فرمايي:

1

له هغه ورځې وويريږځ چې هيچا ته به د بل پوه ځوای سوزا نوه ورکوول کيوږي نوه
به يوې شوېاع

لبليوږي نوه بوه تورې بودل اخسوتل کيوږي او هغووي سوره بوه مرسوته نوه

کيږي.
د دې ايو

مژلووب هغووه شووېاع

دے پووه کوووم چووې بنووي اسوورائيلو د ځووان لپوواره

عقيده لرله .هغوي به ويل :موونږ د پيغمبرانوو زامون يوو او زموونږ د ګنواه بوار چوې هور
څومره هم دروند وي نو زمونږ پالران به زمونږ په حق کښې شېاع

کوي.

 .3له کافرانو د شېاع نېي کول

د لران ايتونه په څرګنده وايي چې د ليام په ورځ د کوافرې ډلوې لپواره هوي
کووونکے نشوته« :

شېاع

او شېاع

شېاع

به هغوي ته څه ګټه نه ورکوي»

 .4له بتانو شېيع په جوړونکو باندې نيوکه

د لوران ځينوې ايتونووه د بتوانو پوه شووېيع والوي نيوکوه کوووي« :

 .1بقره 48آية.

 .2مدثر 48آية؛ ر.ك :اعراف 53آية؛ شعرا 101آية.

؛ 2د شوافعانو

؛[ 1د بتوانو عبوادت
کوونکې يوې ډلې ته ويل کيږي ]:او مونږ لوه تاسوو سوره ستاسوو هغوه شوېيعان ولوې
نه وينو چوې تاسوو ګموان کواو چوې دا موونږ سوره شوريک دي ستاسوو تور ميونې توړون
پرې کړې شو».
ب

پالو به دا ګموان کواو چوې د جووړکړې شووو معبودانوو او د لرګوي کواېو او

اوسپنې د بتانو په عبادت سره د هغوي پام ځوان توه راواړوي چوې د خودای پوه نوزد د
هغوي شېيعان شي.

 .5له خدای سره خاص شېاع

د لران کريم ځينې ايتونه شوېاع

لوه خودای سوره خواص ګڼوي او فرموايي« :
؛ 2ووايه شوېاع

ټول د خدای لپاره دے د هغه لپاره د اسمانونو او ځمکوې باچواهي ده بيوا بوه تاسوو
هم هغه ته ورګرځئ»

 .6د خدای په حکم شېاع

ځينې ايتونوه د خودای اجوازه د شوېاع

لپواره مهوم شورط ګڼوي« :

؛ 3څوک دے چوې بوې د هغوه لوه اجازتوه شوېاع وکوړي» يعنوې
يوازې هغه ډله شېاع

کولې شي چوې خودای پواک ورتوه د شوېاع اجوازت ورکوړې

وي.

 .7د شېاع کوونکيو خصو يات

هغه ايتونه چې نه يوازې په کلي توګه د شافعانو په هکله خبر ورکوي بلکوه د

هغوي نښانې هم ښيي:

 .1انعام 94آية؛ ر.ك :يونس 18آية؛ زمر 43آية؛ يس 23آية.
 .2زمر 44آية؛ ر.ك :انعام 51آية انعام 70آية؛ سدده 4آية.

 .3بقره 255آية؛ ر.ك :يونس 3آية؛ مريم 87آية؛ طه 109آية؛ سباء 23آية؛ زخرف 86آية.
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1

هوي کلوه د خوودای لوه خبوورو نوه وړانوودې کيوږي او د خووداې پوه حکووم عمول کوووي.
خدای پاک خبر دے له هغه څو چوې پوه دوي وړانودې دي څوه پوه دوي پسوې دي او د
هغه چا شېاع

کوي چې د خدای خوښ وي.

په کلي طور ويلي شو :هغه ايتونه چې د شېاع

انکار کوي هغوه شوېاع پوه

مسووتقله توګووه نېووي کوووي او هغووه ايتونووه چووې شووېاع ثووابتوي اول هغووه يوووازې د
خوودای لپوواره ثووابتوي او نووور ايتونووه دا ښوويي چووې خوودای پوواک خپوول دا حووق حقيقووي
شافعانو توه ورکووي چوې د هغوه پوه اجوازت سوره شوېاع وکوړي نوو دې توه پوه پوام
سرهد خدای نه عالوه د بل چا شېاع د هغه په اجازت سره لبليږي او دا هغوه خبوره
ده چې لران يې تاييدوي2 .

د ويلووو ده چووې د شووېاع غوښووته دعووا کووول دي .لووران لووه ښووو خلکووو د دعووا
غوښتلو و ي

کوي .نظام نيشابوري د دې اي

په تېسوير کښوې چوې وايوي« :
 3هور څووک چوې د نيوک کوار د کولوو

سووبب شووي نووو هغووه تووه بووه د هغووې پوووره برخووه وي ».داسووې وايووي :د شووېاع

حقيق و

هماغه د مسلمانانو لپاره دعا کول دي4 .

فخررازي هم شېاع د خودای پوه دربوار کښوې پوه دعوا سوره تېسوير کوړے دے.
هغه د «

» 5په تېسوير کښوې

ليکلوي :دا ايو پووه دې خبورې ګووواه دے چووې د عورش د حووامالنو شووېاع

يوووازې د

ګناهګارو په هکله دے .نو دې ته په پام شېاع د فخوررازي لوه نظوره د ګناهګوار

 .1انبياء  27و  28آية؛ ر.ك :ندم 26آية؛ غافر  7آية.

 .2جعېر سبحاني ا لهيات علي الهدي الكتاب و السنة و العقل 340 – 338مخونه.
 .3نساء  85آية.

 .4محسن امين تاريخچة نقد و بررسي وهابيها د سيد ابراهيم سيد علوي ترجمه 258مخ.
 .5غافر  7آية.

په حق کښې د شېيع دعا کول دي.
د شووېاع غوښووته

دعووا غوښووتل دي 1.پووه حووديثونو کښووې راغلووي دي د يووو

مسوولمان د بوول پووه حووق کښووې دعووا کووول شووېاع دے .ابوون عبوواک لووه پيغمبوور(ص
نقلوي« :کله چې يو مسلمان مړ شي او د هغه په جنازه کښې داسې څلويښ

کسوان

چووې مشوورکان نووه دي لمووونې وکووړي نووو خوودای پوواک د هغووه پووه حووق کښووې د هغوووي
شېاع

(دعا لبلوي"» 2په دې حديث کښې دعا کوونکے د شېيع پوه توګوه سوره يواد

شوے دے.
د سنيانو د روايتونو پر اساک مسلمانان به په يو خاص وخ

کښې اموام توه

يا نورو مسلمانانو ته ورتلل او له هغوي به يې غوښتل چې له خدايوه د بواران سووال
وکووړي .او دا رنووګ غوښووته بووې لووه شووېاع غوښووتلو بوول څووه نووه دي 3.محموود بوون
عبدالوهاب هم له ژوندي انسان د دعا غوښته جائز ګڼي4 .

 .8والعي او غير والعي شېاع
له باطل او غير والعي شېاع

شېاع
شېاع

سره د والعي شېاع

فورق دا دے چوې والعوي

له خدايه شورو کيوږي او پوه ګناهګوار ختميوږي او پوه غيور والعوي او باطول
کښې د دې اپوټوه فورے کيوږي .پوه والعوي شوېاع

کښوې مشوېوع عنوده

يعنی خدای پاک د وسيلې يعنې د شېيع ټاکونکے دے .او په باطل شېاع

کښوې

مشووېوع لووه يعنووې ګناهګووار د شووېيع ټوواکونکے دے يعنووې ګناهګووار ځووان تووه څوووک
شېيع ګرځوي په غير والعي شېاع

کښې چوې نمونوه يوې پوه دنيوا کښوې موجووده

ده شېيع د ګناهګار له خوا د شوېيع او وسويلې وې اخسوتے دے ځکوه چوې هغوه
په خپله دا وسيله ټاکلې ده او شېاع

ته يې مدبوره کړې ده .په والعوي شوېاعتونو

کښې چې د هغې جاري کوونکي انبيا او د خدای اوليا دي وسيله او شېيع والے د

 .1فخررازي تېسير كبير د سوره غافر د  7اي

 .2مسلم بن حداج بن مسلم لشيري نيشابوري
 .3محمد بن اسماعيل بخاري

ندې .

حيح مسلم 2ټوک 665مخ.

حيح بخاري  4ټوک 98مخ.

 .4ندمالدين طبسي رويكرد عقالني بر باورهاي وهابي
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خدای له خوا دي چې انبيا او وليان يې وسيله ګرځولي دي1 .

 .9له وحداني سره د شېاع د غوښتلو رابژه
کووه هوور ډول غوښووته او اطاع و

شوورک وي نووو د دې زمووه دا کيووږي چووې ټووول

خلک د حضرت ادم(ع له وخته تر ننوه پوورې مشورکان او کوافران وي ځکوه چوې هور
يو کس په خپل عمر کښې له خپل ځانه له اوچ
هغووه اطاعوو

مقامه غوښتنه کړې ده او يا يوې لوه

کووړے دے .هميشووه زاموون نوووکران کووارګران او فوځيووان لووه خپوول

پالره مشره او افسره اطاع

کوي او له هغووي ځينوې غوښوتنې لوري .نوو دې توه پوه

پام سرهله بل کسه هر ډول درخواس

او غوښته عبادت نوه دے .لکوه څنګوه چوې هور

يوووه غوښووته هووم شوورک نووه دے ځکووه چووې عبووادت د حوواجتونو غوښووتل کووه پووه دې
طريقه وي چې ډ رې خوارۍ او ل

سره او خضوع سره وي او په دې نيو

چوې هغوه

شېيع په دنيا او اخرت کښي په مژلقه توګه د هر کار کوونکے دے .کلوه چوې پوه دې
طريقې بې له خدايه له بل چوا غوښوته وشوي نوو دا شورک دے 2لوه دې املوه عالموه
طباطبايي فرمايي :شېيع د شېاع

په مقام کښې درې څيزونه نه غواړي:

 .1له خدايه نه غواړي چې خپل مولوي

او د بنوده عبوديو پوه نظور کښوې ونوه

ساتي او باطل يې کړي؛
 .2له خدايه نه غواړي چې له خپله حکمه نظر وګرځوي؛
 .3له خدايه نه غواړي چې د مدازات کلي لانون باطل کړي.
بلکوه د موو يوو يوا څوو وېتونو لکوه کورم سوخاوت او ...چوې د خودای پواک د
بخشووش او عېوووې سووبب کيووږي سووره تمسووک وکووړي او د بنووده هغووه ووېتونه چووې
ورسره مغېرت په ک راځي لکه د بنده بې وسي خواري بودحالي ...يواد کوړي .او
همدارنګ ځينې هغه ېتونه چې په په خپله پوه هغوه (شوېيع کښوې دي لکوه خودای
ته نزديک

د خدای په نزد د منزل

وغواړي چې د شېاع

او مقام لرل او ...وسويله وګرځووي او لوه خدايوه

غوښتونکي له ګناه تير شي .خدای پواک د مغېورت لپواره دا

 .1مرتضي مژهري عدل الهي  237او  238مخونه.
 .2جعېر سبحاني شېاع

در للمرو عقل لرآن و حديث  273او  274مخونه.

اسباب ښيي او کله چې دا اسباب ټول موجود شي نو مغېرت هم جاري کيږي1 .

په بله وينا لکه څه رنګ چې واجب الوجود په خپول ات کښوې د غيور معلوول
نه دے په خپلو ېتونو او کارونو کښې هم دا امکان نه لوري چوې لوه بول علتوه اثور
لبول کړي .هغه يوازينې مؤثر دے او له هي يوه څيزه اثر نوه لبلووي .خودای پواک لوه
مونږ غوښتي دي چې لوه دې وسويلو او سوببونو ګټوه واخلوو او دا هيڅکلوه شورک نوه
دے بلکووه عووين توحيوود دے 2کووه چوورې دا کووار شوورک حسووابيدے نووو خلکووو بووه د
پيغمبر(ص په ژوند کښې او د له هغه له وفاته وروسته لوه هغوه حضورته شوېاع

نوه

غوښته3 .

 .10شېاع عين وحداني

کله چې مونږ د توحيد په ځيرتيا سوره څيړنوه وکوړو او پوه هغوې بانودې شوېاع

تژبيق کړو نو روښانيږي چې نه يوازې دا چې شېاع
بلکه شېاع

له وحداني سره سومون لوري

عين وحداني دے.

د توحيد ډولونه

توحيد اتي :خدای پاک يو داسې ات دے چوی شوريک او همتوا نوه لوري او د

هغه په مقابله کښې په دوو خدايانو باندې باور کول پوه ات کښوې لوه خودای سوره
شريک ګڼل کيږي.
توحيوود افعووالي :پووه نووړۍ کښووې يوووازې يووو ات اثوور کوووونکے دے او د هوور يووو
موجووود اثوور د خوودای لووه خوووا دے د اور سوووزول د تووورې پريکووول او ...دا ټووول د
خدای له خوا او د هغه په حکم دي.
توحيد عبادي :د خدای پاک له اته پرتوه بول څووک د عبوادت او بنودګۍ وړ نوه
دي .د نړۍ په موجوداتو کښې يو کس هم د عبادت وړتيا نه لري بتوان کواېې او...
او تر دې حده چې پيغمبران او د خدای وليان چې د هستۍ د کمال اخوري درجوې توه
 .1محمدحسين طباطبايي تېسير الميزان ترجمه محمدبالر موسوي همداني 1ټوک مخ  24مخ.
 .2مرتضي مژهري عدل الهي  239مخ.

 .3جعېر سبحاني ا لهيات علي الهدي الكتاب و السنة و العقل  357او  358مخونه.
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رسيدلي دي هغوي هم دا مقام نه لري چې عبادت او پرستش يې وشي.
د توحيوود لسوومونو تووه پووه پووام سووره لووه والعووي او حقيقووي شووافعانو د شووېاع
غوښتل د توحيد په درې واړو مرتبو کښې له توحيود سوره سوه ټکوره نوه لوري ځکوه
چې له اوليواوو شوېاع غوښوتل د دوو خودايانو د جوړيودو سوبب نوه کيوږي ( اتوي
توحيد يا د دې سبب نه کيږي چې مونږ يو بل موجود په اثر او فويض رسوولو کښوې
مستقل وګڼو (افعالي توحيد يا د بل چا بندګي لبولوه کوړو او د هغوه عبوادت وکوړو
(عبادي توحيد  1.له دې ځايوه دا ويلوې شوو :شوېاع
لري ځکه چې د شېيع هغه رحم
او رحم

لوه يوو توحيود سوره هوم ټکوره نوه

بې د خدای له رحمته بل څه نوه دے او د شوېاع

سبب هم له پروردګاره پرته د بل چا له خوا نه دے2 .

دې ته په پام سره که شوېاع

کووونکي «الوه» او واړه خودايان وګڼول شوي پوه

دې طري قه چې هغووي د خودای لوه اجازتوه عوالوه د شوېاع د مقوام مالکوان وي او د
چووا چووې هووم وغووواړي شووېاع

کووولے شووي نووو بووې شووکه د دوي دا غوښووته لووه خدايووه

عالوه له بل چا ده او غوښتونکے يې مشرک دے.
خووو کووه شووېاع

کوووونکي د خوودای مخلوووق وګڼوول شووي چووې د خوودای پوواک پووه

خاص اجازت سره د يوې خا وې ډلو ې پوه هکلوه شوېاع
شرطونو سره د هغه شېاع

کوولې شوي او بيوا پوه ځينوو

وغوښتې شي نوو بوې شوکه دا غوښوته او درخواسو

لوه

عادي کار سره څه فرق نه لري او دا عمل يې د توحيد لوه پوولې نوه دے وتلوے .نوو دې
ته په پام سره دا تصور کول چې د خدای له وليانو شېاع غوښتل په ظاهر کښوې د
مشوورکانو کووارونو تووه ورتووه دے چووې لووه خپلووو تبووانو بووه يووې شووېاع غوښووته دا بووې
بنياده او بې اساسه خبره ده ځکه چې د يو موحد سړي د خدای د اولياوو پوه هکلوه
عقيووده د کووافر د خپلووو بتووانو پووه هکلووه لووه عقيوودې سووره بالکوول بدلووه ده ځکووه چووې
مشرکانو به بتان د شېاع
يووې شووېاع

د مقام مالکان ګڼل چې په هوره طريقوه او د هور چوا لپواره

کووولے شووو او دا مسووله پووه بتووانو بانوودې د خوودايي بوواور و او شوورک ګڼوول

کيوده پووه داسووې حوال کښووې چووې مسولمانان د خوودای د وليووانو پوه هکلووه د شووېاع د
 .1جعېر سبحاني شېاع

در للمرو عقل لرآن و حديث  280او  282مخونه.

 .2مرتضي مژهري عدل الهي  240مخ.

مالکي

عقيده نه لري 1.او هميشه شپه او ورځ دا وايي« :
»2 .

نتيده
شېاع

يوازې له خدای سره خاص دے .کلوه کلوه خودای پواک خپلوو وليوانو او

بندګانو ته په دوو سببو اجازت ورکوي چې له دې حقه ګټه واخلي:
لکه څه رنګه چې د خدای رحم

(که مادي وي که معنوي پوه دې نوړۍ کښوې د

اسبابو په وسويله موونږ توه رسوي لکوه څوه رنوګ چوې خودای پيغمبوران د انسوانانو د
او نيکمرغۍ لپاره راليږي لمور پيودا کووي چوې خپلوو شوغلو سوره خلکوو توه

هداي

ژوند وکړي او ...همدارنګ د هغه مغېرت او بخشوش هوم د اسوبابو لکوه د خودای
د وليانو په وسيله مونږ ته رسي او ا لي اثر کوونکے خدای پاک دے.
خدای پاک اولياوو ته د شېاع

د مقام لوه ورکولوو سوره دا غوښوتي دي چوې د

هغوووي درنوواوې وکووړي او د خوودای تووه د هغوووي لرب و

او د هغوووي د وجووود ارزښ و

خلکو ته وښايي3 .

د زياتې مژالعې لپاره نورې سرچينې
 .1مرتضي مژهري عدل الهي 237مخ

 .2ندم الدين طبسي رويكرد عقالني بر باورهاي و هابي

68مخ

 .3محسوون امينووي تاريخچووه نقوود و بررسووي وهووابيهووا د سوويد ابووراهيم سوويد
علوي ترجمه 285مخ

اخرنې حديث

پيغمبر(ص  :کلوه چوې عوالم او پوه پول وراط تيريودونکي موا توه راورسوي نوو

تيريوودونکي تووه وايووي" :جن و تووه ننوځووه او لووه خپوول عبادتووه ګټووه واخلووه" .او عووالم تووه
وايي :اوک ودريږه او چې د چا غواړې د هغه شېاع

وکړه ځکه چې شېاع د هور

 .1سبحاني جعېر تېسير موضوعي 2ټوک  364 461 462مخونه.
 .2بقره  255آية.
 .3شېاع
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در للمرو عقل لرآن و حديث  90او  91مخونه.
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کس لپاره لبول دے او په دې طريقه به د پيغمبرانو په مقام کښې ودريږي1 .

 .1الېصاحة ترجمه ابراهيم احمديان 370مخ.

د خدای له نه بدليدونکو سنتونو سره د شېاع رابژه
پوښتنه :آيا شېاع

د خدای له نه بدليدونکيو سنتونو سره ټکره نه لري؟

د پوښتنې سپړنه :په دې نړۍ کښې پوه تکوويني او تشوريعي عوالم کښوې ځينوې
بدلون نه منوونکي لانونونوه دي چوې پوه هغوې کښوې هيڅکلوه بودلون نوه راځوي او دا
لانونونوووه لکوووه څوووه رنوووګ چوووې پوووه تيووور وخوو
راتلونکي وخ

کښوووې و همووودارنګ پوووه دې وخوو

او

کښې هم حاکم دي او لران دې لانونونو ته سون اهلل ويلوي دي لکوه

چې فرمايي:
« 1د خودای پوه
سنتونو کښې به هيڅکله بدلون ونه مومې او د خدای په سنتونو کښې بوه هيڅکلوه
تغيير ونه وينې» د خدای له سنتونو څخوه يوو ګناهګوارانو توه سوزا ورکوول دي او دا
چې خدای پاک به د يو شان ګناهونو لپاره يو رنګ سوزاګانې ورکووي .نوو دې توه پوه
پام سره ايا شوېاع

د خودای لوه سونتونو سوره څوه ټکوره لوري؟ او ايوا ګناهګوارانو توه

سزا نه ورکول د غرے او مقصد له مينړه تلل نه دي؟
ځواب
د خوووودای پووواک مغېوووورت او لوووووی رحمووو

او د ګنوووواهونو معووووافول د خوووودای د

پيغمبرانو او اولياوو د سوري ندې چې په خا و شرطونو سره ګناهګارانو ته هوم
شووامليږي پووه خپلووه د خوودای لووه سوونتونو يووو سوون

او د خوودای لووه لووه نووه بدليوودونکيو

 .1فاطر 43آية.

ص126

docدیني څېړنې.

لانونونو يو لانون دی نو دې ته په پوام سوره چوې کلوه شوېاع پوه خپلوه د خودای لوه
سنتونو شو نو څه رنګ کيدې شي چې د خدای له سنتونو سره ټکره ولري؟!!
سپړنه
دا خبره منلې شوې ده چې د خدای سنتونه نه بدليدونکي دي
په دې خبرې کښې څه شوک نشوته چوې د خودای سونتونه نوه بدليودونکي دي او
دا حيح خبره ده خو بايد پام وکړو چې د خدای سنتونه د هغه په يوه وې
نه دي و ړ او خدای يوازې يو سن

بانودې

نه لري بلکې خدای ډ رسونتونه لوري چوې هور يوو

په خپل ځاي بشپړ او د خدای له نورو ېتونو اخستې شوې او هغو ته شوامل دے.
د مسلې د زيات روښانيدو لپاره د عالمانو خبرو ته لږ پام کوو.
عالموه طباطبووايي پووه الميوزان تېسووير کښووې او ايو

اهلل جووادي املووي پووه خپوول

موضوعي تېسير کښې په دې ځايونو کښې داسوې فرموايي :پوه دې کښوې څوه شوک
نشووته چووې دخوودای سوونتونه يوشووان او د هغووه ره نيغووه ره ده؛ خووو دا يوووهيړ او نووه
بدليدونکي سنتونه د هغه له ېتونو يووازې پوه يووه وې

چوې «د تشوريع وې »

دے بانوودي نووه دي و ړ چووې هووي يووو حکووم او جووزا پووه کښووې لووه خپلووه ځايووه نووه شووي
بدليودې؛ بلکوه دا وې د هغوه خودای پوه ټولوو عوالي وېتونو بانودې و ړ او لووايم
دے .نو دې ته په پام هره يوه پيښه د وجودي نظره د خدای پاک يوه يا څوو وېتونو
سره اړه لري چې د هغه عالي ېتونو په مناسب

چې کوم اختالف پوه هغووي کښوې

رامينې ته کيږي او دهغې څه غوښتنه وي نو هغه په وجود کښې راځي .لنوډه دا چوې
د شېاع

والع کيدل او د هغې په سبب د عقواب او سوزا لورې کيودل دې توه پوه پوام

سره چې د بيال بيلو سببونو نتيده ده لکه رحم

مغېرت او د لضا حکم او حقودار

تووه د هغووه حووق رسووول او ووحيح لضوواوت او فيصووله کووول نووو دا د خوودای پووه جوواري
سنتونو کښې څه بدلون نه راولي1 .

پوه حقيقو

کښووې نيوکووه کوووونکي دا تصوور کووړے دے چووې عووذاب ورکووول او

 .1محمد حسين عالمه طباطبايى؛ الميزان؛ 1ټوک 163مخ؛ النشر ا سالمى مؤسسه؛ شپږم چواپ

4 1421ق؛ عبوداهلل جوووادم آملووى؛ تېسوير موضوووعى لووران كوريم؛ 5ټوووک معوواد در لوورآن -153
154مخونه؛ اسراء خپرندويه؛ .1381

سووزا ورکووول ا وولي سوون

دے خووو د شووېاع

لووه مخووې بخښوول او مغېوورت پووه لووانون

کښې يوه استثنا ده په داسې حال کښې چې په دې کښوې يوو هوم د بول پوه نسوب څوه
استثنا نه ل ري بلکوې هور يوو لوه لژعوي سونتونو دے چوې پوه خپول ځواي کښوې جواري
کيووږي نووو نووه ده پکووار چووې يووو د خوودای سوون وګڼووو او بوول د خوودای د سوون سووره د
مخالې

په معنی تېسوير کوړو؛ او پوه ا ول کښوې چوې موونږ وايوو د خودای سون او

طريقووې نووه بدليوودونکي دي د دې مژلووب دا نووه دے چووې خوودای لووه يووو سوونته زيووات
سنتونه نه لري په داسې حال کښې چې هغه په خپله ځان داسې معرفي کووي
؛« 1هره ورځ د هغه لپاره يو کار او ځانته شان دے».
نو دې ته په پام سره د خودای هور يوو کوار او د هغوه لوه تدليواتو هوره يووه جلووه د
هغه له ېتونو له يو

ې

سره تړلې ده2 .

نووو نتيدووه يووې دا شوووه کووه شووېاع د خوودای لووه لوووري ترسووره کيووږي او لووه چووا
عذاب اوچتيږي نو د هغه له سن سره څه ټکره نه لري او نوه د هغوه پوه طريقوو کښوې
څه بدلون راځي بلکې شېاع

د ځينو عواملو لکوه رحمو

بخښوښ حکوم لضوا

او د حقوودار د حووق سوواتلو نتيدووه ده .کووه دا حووق هغووه پيغمبوور(ص يووا امامووانو(ع تووه
ورکړي نو د سن

مخالف يې څه کار نه دے شوے.

د زياتې مژالعې لپاره سرچينې

 .1عبداهلل جوادي آملي تېسير موضوعي لرآن كريم 5ټوک معاد در لورآن

153مخ.
 .2جعېر سبحاني شېاع

د عقل لرآن او حديث په حد کښې 90مخ.

 .3جعېر سبحاني منشور جاويد 8ټوک 110مخ.

وروستے حديث:

پيغمبر(ص  :ماته يې اختيار راکړ چې يا شېاع

ړ شي .ما شېاع

وکړم يا مې نيم ام

جنو توه

خوښ کړ؛ ځکه چې حد يې ډ ر دے و كنايش بيشتور اسو  .ايوا

تاسو دا فکر کوځ چې شېاع يوازې د پرهيزګوارو مؤمنوانو لپواره دے؟ نوه بلکوې
 .1الرحمن 29آية.

 .2جعېر سبحانى منشور جاويد؛ 8ټوک 110مخ؛ دارالقرآن كريم؛ 1410ق.
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د هغه ګناهګارو لپاره دے چې په ګناه ککړ شوي دي1 .

 .1الېصاحة د ابراهيم احمديان ترجمه 370مخ.

معراج او نوي علمونه
پوښتنه :ايا د پيغمبر(ص معراج د نويو علمونو له نظره ممکن کار دے؟
د پوښتنې سپړنه :د پيغمبر(ص د معوراج پيښوه يووه داسوې پيښوه ده چوې ټولوو
مسلمانو هغه منلې او لران مديد د هغې په هکله په څرګنده وينوا کوړې ده .لوه نويوو
علمونو او انساني عقل سره د معراج د پيښې د نوه برابريودلو شوک او پوښوتنه هغوه
وخ

هون توه راځوي کلوه چوې ورتوه د معدوزې او خوارق العواده شوونې عوالوه وکتول

شي؛ ځکه چې په فضايي سېر کښې ډيور خنډونوه او مشوکالت مخوې توه راځوي او د
دغو خنډونو پوه شوتون او د امکانواتو او ا توو پوه نوه شوتون سوره څنګوه کيودې شوي
چې هغه حضرت اسمان ته تلے وي؟
ځواب:
د دې لپاره چې د دې ځواب موونږ توه پوه ښوه طريقوه روښوانه شوي لوومړې بايود د
معراج پيوندګلي وشي.

 .1د معراج مژلب
 .1په لغ

کښې :معراج پوه لغو

کښوې د عوروج لوه موادې اخسوتې شووے دے

چې د پورته د تللوو پوه معنوې دے .پوه هغوه شوپه چوې دعوا پورتوه ځوي هغوې توه «ليلو ْه
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المعراج» 1ويل کيږي .نو دې ته په پوام د معوراج حقيقو پوه ځمکوه او اسومان کښوې
سيل کول او ګرځيدل دي.
 .2پوووه ا وووژالح کښوووې :پوووه ا وووژالح کښوووې معوووراج پوووه اسووومانونو کښوووې د
پيغمبر(ص سېر ته ويل کيږي .د روايتونوو پور اسواک د پيغمبور(ص معوراج پوه دوو
مرحلو کښې شوےو:
الف له مسوددالحرامه تور مسددا لصوی د پيغمبور(ص توګ او بيرتوه راتوګ
چووې د سوووره اسووراء پووه لووومړي ايوو

کښووې دې پيښووې تووه داسووې اشوواره شوووې ده:

سبْحَانَ الَّذِي أَسْرَي بِعَبْدِهِ لَيلًا مِونَ ا ْلمَسْودِدِ الْحَورَامِ َِلَوي ا ْلمَسْودِدِ الْأَلْصَوي 2».دې
« ُ
برخې ته په ا ژالح کښې او د تاريخونو په کتابونو کښې «اسراء» ويل کيږي.
ب دويمه برخه لوه مسددا لصوی اسومانونو توه تلول دي .د روايتونوو لوه مخوې
پيغمبر(ص په دې ره کښې له پيغمبرانوو سوره ليودل او خبورې کوړي دي او جنو

او

دوزي او د خدای لوی نښانې يې ليدلي دي چې دې برخې ته يوې پوه ا وژالح کښوې
«معراج»

ويل کيږي3 .

 .2د معراج کيسه

د خدای د رسول(ص د معراج کيسه په لوران کښوې پوه دوو سوورتونو «اسوراء»

او «ندم» کښې په لنډه توګه بيان شوې ده .خو د ايتونو او روايتونوو لوه مخوې لنوډه
کيسه داسې ده :مشوهوره دا ده چوې دا د شوپې توګ د هغوه حضورت پوه اخرنوو ورځوو
کښې په مکې کښې د پاتې کيودو پوه وخو

کښوې پويښ شوو 4.خوو دا چوې دا سوېر د

کال په کومو شپو کښې وو په دې هکله له مونږ سره متوواتر او دليوق حوديث نشوته.
عالمه په بحار ا نوار کښې درې لوله بيانوي :د ربيع ا ول د مياشتې پوه  17نيټوه
 . 1راغب ا ېهاني حسين المېردات د نشر الکتاب دفتر 1404ق 329مخ.
 . 2اسراء1 :اي .

 . 3مكووارم شوويرازم نا وور تېسوويرنمونه ټوووک 22تهووران دارالكتووب الإسووالمية -504 1374
505مخونه.

 . 4رسووولي محالتووي سوويد هاشووم زنوودګانى حضوورت محموود تهووران د اسووالم کلتووور د نشوور دفتوور
196 1374مخ.

يووا د رجووب د مياشووتې پووه اووه ويشووتمه نيټووه او پووه يووو بوول رواي و

کښووې د روژې د

مياشتې په  17نيټه 1.مشهوره دا ده چې هغه شپه د خدای رسول د ابوطالوب د لوور
ام هاني پوه کوور کښوې و او لوه هغوه ځايوه معوراج توه ړ او هغوه ټولوه مووده چوې هغوه
پکښې مسدد ا لصی او اسمانونو ته ړ او راغے له يوې شپې زياته موده نه وه.
د خودای لوه رسوووله(ص روايو
کور کښې د خوب او ويښې په حال

شوووے دے چوې ويوې فرمايوول :ز د ام هواني پووه
کښې وم چې جبرائيل ماته راغے او ويې ويول:

اے محمووده! پاڅووه .ز پاڅيوودم او زمووا ک يووې ونيووو او زمووزم تووه يووې بوووتلم .يوووې
پرښووتې تووه يووې وويوول :د زمووزم او کوووثر لووه اوبووو ځينووې اوبووه راوړه چووې محموود وضووو
وکړي  .پرښتې اوبه راوړې موا وضوو وکوړ بيوا د جبرائيول پوه حکوم مسودد الحورام توه
ننوووتم .بيووا جبرائيوول زمووا ک ونيووو او لووه جماتووه يووې وباسوولم.کله چووې بهوور وتلووم د
جمات په دروازې مې براق وليد .جبرائيل وويل :سوپور شوه .دا هغوه سوورلي ده چوې
ابراهيم(ع به په هغې باندې د خدای د کور زيارت ته تله .ز پوه هغوې سوپور شووم او
هغې ز مسددا لصی توه او لوه هغوه ځايوه يوې اسومانونو توه بووتلم او هلتوه موې ډ ور
عدائووب وليوودل او د پيدايښ و

لووه رازونووو خبوور شوووم او بيووا ز هغووه بووراق مکووې تووه

راستون کړم2 .

په روايتونو کښې راغلي دي براق په څو ځوايونو کښوې ودريود او پيغمبور(ص
لمونې وکړ :يو په مدينه کښې دويم د کوفې په جومات کښې بل په طوور سوينا او
بي و

اللحووم کښووې چووې د حضوورت عيسووی(ع د زوکووړې ځووای دے بيووا پيغمبوور(ص

مسودد ا لصووی توه ورسوويده او هلتووه يوې لمووونې وکوړ او لووه هغووه ځايوه اسوومانونو تووه

 . 1مدلسي بحارا نوار ټوک ( 18بيروت مؤسسةالوفا 1403ه.ق 302مخ.

 . 2ر.ک :طباطبوووايي سووويد محمووود حسوووين الميوووزان فوووي تېسوووير القووورآن ټووووک 13لوووم د اسوووالمى
خپرنوودويو دفتوور پيوونړم وار 32 1417مووخ او حسوونى أبوالمكووارم محمووود بوون محموود دلووائق

التأويووول و حقوووائق التنزيووول تهوووران ميوووراث مكتووووب خپرندويوووه 1381لمريوووز کوووال -393
379مخونه.

 . 3ر.ک :مدلسي بحارا نوار 18ټووک ( بيوروت مؤسسوةالوفا 1403ق بواب اثبوات المعوراج –
سيره النبوية ابن هشوام متورجم :سويد هاشوم رسوولي بوې تاريخوه اسوالميه کتواب خرڅووونکې
252 -261 1348مخونه.
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ابن هشام په خپلې سيرې کښې د معوراج د حوديث نودې لوه ام هواني نقلووي :د
خدای رسول په هغه شپه زما په کور کښوې و د ماڅښووتن لموونې يوې وکوړ او ويوده
شو .مونږ هوم لوه هغوه سوره ويوده شوو سوهار نوږدې و چوې موونږ يوې راويښ کوړو او د
سهار لمونې يې وکړ او مونږ هم له هغه سره لمونې وکړ بيوا يوې ماتوه موخ کوړ او ويوې
فرمايل :اے ام هاني! لکه څنګه چې تاسو وليدل موا د ماڅښووتن لموونې تاسوو سوره
په دې ځمکه وکړ بيا بي

المقدک ته ړم او هلتوه موو څوو لمنړونوه وکوړل .او لکوه

څه رنګ چې تاسو ګورځ د سهار لمونې مې بيا له تاسو سره وکړ.
دا خبره يې وکړه او پاڅيد چې ړ شي ما ک کړ او لمن موې ونيولوه او ورتوه
مې وويل :اے د خدای رسوله کومه خبره چې دې مونږ ته وکړه نوورو توه يوې موه کووه
ځکه چې تا به دروغدن وګڼي او تا ته به ازار درکړي ويې فرمايول :لسوم پوه خودای
هغوي ته به يې هم وايم!
ام هاني وايي :ما خپلې وينړې ته چې د حبشې وه وويل :د خودای رسوول(ص
پسې شه او وګوره چې خلک يې خبره اوري که نه او بيا راشه ماته يې ووايوه .هغوه
وينړه ړه او کله چې بيرته راغله ويې ويل :کلوه چوې د خودای رسوول(ص خلکوو توه
خپله کيسه وکوړه نوو پوه حيراتيوا سوره تورې خلکوو پوښوتنه وکوړه :سوتا د رښوتياوالي
نښه څه ده او مونږ ته له کومه ځايه پته ولګي چې ته رښتيا وايې؟
هغه حضرت وفرمايل :د دې نښه هغه لافله او کواروان دے چوې ز کلوه شوام توه
تلووم نووو پووه ره کښووې مووې پووه پالنووي ځووای کښووې وليوود چووې اوښووان يووې د وريړووو د
اوازونو له سببه ترهيودل چوې يوو يوې تښوتيدلې و او موا هغووي توه د هغوه اوښ ځوای
وښووود چووې مووا شووام تووه د تللووو پووه وخو هغووه ليوودلے و د بيرتووه راتلووو پووه وخو هووم پووه
ضدنان (د مکې ښار سوره  25کلووميټره کښوې پالنکوي کواروان سوره مخوامخ شووم
چې ټول ويده وو او د اوبو لوښي يې خپلو سرونو ته ايخي و او سرونه يې ورله پور
کړي و او پالنکې کاروان به اوک د تنعيم لوه درې مکوې توه راننووځي او نښوه يوې دا
ده چې وړانودې يوې خواورين رنوګ اوښ دے او پوه هغوې بانودې دواړو اړخوو توه بوار
دے چې يو اړي يې تور دے .کله چې خلکو دا خبورې واوريودې نوو د تنعويم درې پوه
لور ړل او کاروان يې له هماغه نښو سره وليد چوې پيغمبور(ص ښوودلې وې چوې د

تنعوويم لووه درې راننوووت او کلووه چووې هغووه بوول کوواروان مکووې تووه راغووے او د اوښووانو د
ترهيدو خبره او د يو اوښ د ورکيدو خبره يې ورنه وپوښوتله نوو هغووي يوې تصوديق
وکړ1 .

نو د معراج په مسئله کښې څه شک او ترديود نشوته .عالموه طباطبوايي پوه دې
هکلوه ليکوي« :اسووراء» او «معوراج» پوه حقيقو

کښوې هغوه مسوولې دي چوې د هغووو د

انکار څه ره نشته ځکه چې لران د هغې په هکله په تېصيل سره خبرې کوړي دي او
د هغوووې پوووه هکلوووه شووويعه او سوووني او معصوووومو اماموووانو(ع د پيغمبووور(ص متوووواتر
روايتونه نقل کړي دي 2.دلته يې مونږ يو څو بيلګې بيانوو او په هغې بسنه کوو:
الووف آيو :
پوواک دے هغووه ات چووې خپوول بنووده يووې پووه يوووه شووپه کښووې لووه مسووددالحرامه
مسددا لصی ته چې ګيرچاپير مو له برکته ډک کړے دے بوتلوه د دې لپواره چوې
هغووه تووه لووه خپلووو نښووانو وښووايو بيشووکه چووې هغه(خوودای ښووه اوريوودونکې او ښووه
ليدونکې دے.
ب او جعېر ادق(ع په دې هکله فرمايي« :ليس من شويعتنا مون انكور اربعو ْه
اشووياء :المعووراج والمسووأل ْه فووي القبوور و خلووق الدن وهْ و النار والشووېاعهْ؛ 3هغووه کووس
زموونږ لوه شويعو نووه دے چوې د څلوورو څيزونووو انکوار وکوړي :معووراج پوه لبور کښووې
پوښتنه د جن
ج

او دوزي پيدايښ

او شېاع .

حضوورت امووام رضووا فرمووايي« :موون كووذب بووالمعراج فقوود كووذب رسووولاهلل؛ 4

 . 1ابن هشام السيره النبوية ترجمه :م .سيد هاشم رسولي تهران كتابچي خپرندويه پيونړم چواپ
1375ش 1ټوک 256مخ.

 .2طباطبايي محمدحسوين د الميوزان ترجموه 13ټووک متورجم :سوير محمودبالر موسووي هموداني

تهووووران د عالمووووه طباطبووووايي کلتوووووري او علمووووي فاونډيشوووون 53 1363مووووخ او رك :محمووووود

زمخشوري الكشواف 2ټووک بيوروت دارالكتوب العربوي 647موخ او طبرسوي فضول بون حسوون

مدمع البيان 6ټوک تهران نا ر خسرو خپرندويه دريم چاپ 1372ش 609 .او بحوارا نوار
18ټوک هماغه 289مخ.

 .3بحارا نوار 18ټوک هماغه 312مخ.

 .4بحارا نوار18ټوک هماغه 312مخ 23حديث.
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څوک چې د معراج له کيسوې انکوار وکوړي پوه حقيقو

کښوې يوې پيغمبور(ص دروغ

ګڼلے دے»

 .3معراج بدني که روحاني؟

د معراج په هکله دا پوښتنه هم شوې ده چې ايوا د پيغمبور(ص معوراج روحواني

و که بدني او جسماني؟ د دې لپاره چې دا خبره هم زمونږ له بحث سره اړه لوري ځکوه
چې ډ ر اشکال او نيوکې د جسوماني او بودني معوراج پوه هکلوه شووې دي نوو پوه دې
هکله څو ليدتوګې بيانوو:
 .1دا سيل او معراج روحاني و .جهميوه فرلوه بواوري ده چوې معوراج روحواني و
او د يووو خوووب پووه شووکل و 1.کومووو کسووانو چووې دا ليدتوګووه لبولووه کووړې ده د خپلووې
دعوې د ثابتولو لپاره يې دوه دليلونه راوړي دي:
الف جسماني معراج د انسان له عقول سوره سومون نوه لوري .ځکوه چوې اسوالمي
متکلمووين او فلسووېيان پووه دې بوواور دي چووې :اول دا چووې درون بوودن د پوواک پووه لووور
حرکو

نوه شوي کوولے او پوه سوپک جسووم (يعنوې فضوا بانودې نوه شوي اودريوودلے او د

اسوومان پووه لووور د هغووې اوچتيوودل او عووروج محووال دے .دويووم دا چووې کووه جسووماني
معووراج ومنووو نووو پووه اسوومان کښووې څيوورې کيوودل او بيووا بنديوودل (خوورق و التيووام

زم

راځي په داسې حال کښې چې په لووي او فلسوېي دليلونوو سوره پوه اسومانونو کښوې
خرق التيام جايز نوه دي .دريموه دا چوې پوه عوالمونو کښوې د يوو جسوم سويل کوول او
اوچتيدل لويې وخ

ته اړمن دے په داسوې حوال کښوې چوې د معوراج مووده دوموره

اوږده نه وه بلکې ځينې خو دا وايي چې له يوې شيبې زياتوه نوه وه او دا پوه خپلوه د
معراج په ورحاني والي دليل دے2 .

اسوالمي متکلمووين او عالمووان د فلسووېيانو پووه ځووواب کښووې وايووي :چووې د هغووه
حضرت معراج جسماني و او په همودې بودن سوره يوې پوه ټولوو عوالمونو کښوې سويل
کړے دے تر دې چې کرسۍ او عرش ته رسيدلې چې د هغوي پوه عقيودې دا اتوم او
 .1ابن شهرآشوب منالب الندف ا شرف مژبعة الحيدرية 1376هو ق 1ټوک 153مخ.
 .2ر.ك :ابنسينا شيخ الرئيس معراجنامه رش

1352هو ق 18مخ.

نهم اسمان دے او د اسمانونو ټول موجودات يې هم ليدلي دي او هغه نيوکې چې
فلسېيانو کړي دي چې که معراج جسماني وي نو خورق او التيوام تورې زم راځوي
دا نيوکه له دې ځايه پيدا شوې ده چې هغوي دا تصوور کواوه چوې اسومان جسوم دے
که پيغمبر(ص په جسم سره اسمان ته تلے وي نو بايود چوې اسومان چوودلےوي او بيوا
بنوود شوووے وي او دا خبووره عقوول نووه منووي 1پووه داسووې حووال کښووې چووې پووه نوووې علووم
(ساينس کښې ثابته شوې ده چې اسمان جسم نه دے.
ب پووه اسووالمي سوورچينو کښووې داسووې روايتونووه شووته چووې هغووه وايووي چووې دا
معراج روحاني و :لکه :له يعقوب بن عتبوه روايو

شووےدے« :كانو رييوا مون اهلل

ادلهْ؛ 2دا کار په خوب کښې والع شوے دے» همدارنګ په يو روايو
بي بي عايشې راغلي دي« :ما فقد جسد رسول اهلل

کښوې لوه

ولكن اهلل أسوري بروحوه؛ 3

لسم په خدای چوې د پيغمبور(ص بودن زموونږ لوه منړوه نوه و تلوې يوواځې د هغوه روح
اسمانونو ته تلےو ».خو دا رواي

اول دا چې سياسي ګټه يې لرله اود هغه جندوال

د چپ کولو لپاره و چې د معراج په هکله د ځينو تر مينې شورو شووے و 4دويموه دا
چې دا مژلب له هغه روايتونو سره مخالف دے چې له دواړو فريقوو نقول شووي دي.
او دريمه دا چې عايشه د پيغمبر(ص د اسراء د پيښې په وخ يوا پيودا شووې نوه وه
او يوا يوووازې يوووه ماشووومه وه او پووه کلونوو وروسووته بووه د پيغمبوور(ص د مانوودينې پووه
توګه د هغه حضرت کو ر ته راغله .لکوه څوه رنوګ چوې ابون حدور عسوقالني چوې يوو
اهل سن

پوهاند دے ليکي :عايشه د رسول اهلل مبارک لوه بعثتوه څلوور يوا پينړوه

کاله وروسته وزيږيده او د نهه کالو په عمر کښې چوې د هدورت اول يوا دويوم کوال و
د پيغمبر(ص په نکاح کښې راغله .نو دې ته پوه پوام چوې د اسوراء پيښوه د بعثو پوه
دويم يا دريم کال پيښه شوې ده نو عايشه په هغه وخ

کښې نه وه زيږيدلې مګور

. .1ر.ک :تېسير نمونه 12ټوک هماغه 16مخ او د الميزان ترجمه 13ټوک هماغه 54مخ.

 .2ابوون کثيوور الحووافظ ابووي الېووداء البدايووة والنهايووة 3ټوووک بيووروت داراحيوواءالتراث العربووي
1408ق 141مخ.

 .3هماغه.

 .4تېسير نمونه 12ټوک هماغه 16 -15مخ.
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دا چې ووايو چې هغې له ځانه اجتهاد کړے دے1 .

 2له مکې تر بي

المقدسه پورې د هغوي سېر جسماني او اسومان او ملکووت

ته سېر يې روحاني و 2دا نظر د مرحوم شيخ احمد احسائي رويانو چوې پوه شويخيه
باندې مشهور دي وړاندې کړے دے .هغووي بواوري دي پيغمبور(ص د بودن هغوه
څلووور عنصوورونه چووې مخکښووان بوواوري وو چووې دا څلووور عنا وور ا وولي دي يووې پووه
خپل ځای کښې پريښي و او هور لليايي بدن چې مثال بدن دے له هغې سره يوې پوه
اسووومانونو کښوووې سوووېر کوووړے دے 3.زيوووديې او معتزلوووې فرلوووې هوووم دا نظووور لبوووول
کووړےدے او ويلووې يووې دي د پيغمبوور معووراج توور بي و
جسماني و ځکه چې پوه ايو

المقوودک پووورې روحوواني او

کښوې راغلوي دي «الوي المسددا لصوي» او لوه هغوې

وروسته اسمانونو ته د هغه حضرت سېر روحاني و4 .

 .3دا سېر او معراج توه تلول جسوماني او پوه ويښوه وو 5د اسوالمي متکلموانو
عالمووانو او پوهووانو توور ميوونې دا خبووره مشووهوره ده چووې دا سووېر پووه حقيق و

کښووې او

جسماني سېر و او دا د اسالم له منلې شوې خبرو ده .او همدا ليدتوګوه د معوراج پوه
هکله حيح ده او څرګند ايتونه او روايتونه هم په دې خبورې ګوواهي ورکووي .لکوه
څه رنوګ چوې د شويعو لووی فقيوه او مېسور مرحووم طبرسوي پوه خپول تېسوير «مدموع
البيان»

کښې ليکلي چې د عالمانو په دې خبره اتېاق دے چې معراج جسماني و6 .

همدارنګ د شيعو لوړ رتبه محدث عالمه مدلسي(ره او د اهل سون

مشوهور

مېسر فخر رازي باوري دي :څيړانودي پوه دې بواور دي چوې د لوران کوريم پوه د لو
سره او د شيعه او سنيانو په متواترو روايتونو سره خودای پواک د پيغمبور(ص روح
 .1پيشوايي مهدي دفتر نشر معارف شپږم چاپ 133 1386مخ.

 . 2خوانى رضووا حشووم اهلل رياضوى ترجموة بيووان السوعاده فووى مقامووات العبواده 8ټوووک تهووران او د
پيامنور پوهنتون خپرندويه 223 1372مخ.

 . 3در المتوألهين د فلسوېې درې رسوالې لوم دفتور تبليغوات اسوالمي دريوم چواپ 1387هوو ش
59مخ.

 .4ر .ك :منالب 1ټوک 177مخ.

 .5خاني رضوا حشوم اهلل رياضوي د بيوان السوعاده فوي مقاموات العبواده ترجموه 8ټووک تهوران او د
پيامنور پوهنتون خپرندويه 223 1372مخ.

 .6مدمع البيان 7ټوک 395مخ.

او بدن له مکې مسدد ا لصوی توه او لوه هغوه ځايوه يوې اسومانونو توه بوتلو او د دې
مژلب انکار کول يا تواويلول چوې روحواني مژلوب تورې واخسوتې شوي يوا پوه خووب
کښې په ليدلو سره تاويل شي

دا د ايمان او يقين د کمزورۍ نښه1 .

 .4د جسماني معراج دليلونه

د جسماني معراج لپاره زيات دليلونه شته چې د لنډوالي په سبب دلته يوو څوو

دليلونه راوړو:
 .1د «عبد» ټکوې پوه سوبحان الوذي أسوري بعبوده} ايو

کښوې «اسوری بعبوده»

يعنې خپل بنده يې بوتل  .دا عبارت په څرګنده پوه جسوماني او بودني معوراج بانودې
د ل

کوي ځکه چې د «عبد» ټکې يو داسې ټکې دے چې پوه هغوه انسوان بانودې

چې له بدنه او روحه جوړ دے د ل

کوي 2نو له دې ايته دا ګټه اخستې شي چې دا

سېر په ويښه او جسماني و؛ کله چې ويل کيوږي؟ فالنکوې کوس موو فالنوي ځوای توه
بوتله يعنې هغوه موو هماغوه جسوم او روح سوره بوتلو

نوه دا چوې پوه خووب او خيوال

کښې يې بوتلې وي؛ خو دا چې کله د دې په خالف يوه لرينه (اشاره وي.
آي اهلل سوبحاني د دې خبورې پوه تاييود کښوې چوې معوراج جسوماني و فرموايي:
لريشو چې کله د پيغمبر(ص د معوراج او مسددا لصوی او اسومانونو توه د هغوه د
تللووو خبووره واريووده نووو ډ وور خپووه شووول او هغووه يووې دروغدوون وګاېووه د لريشووو پووه
محېلونو کښې د معراج خبره چليده .که چرې دا خبره يو خوب و نو بيا لريشوو ولوې
هغه حضرت دروغدن ګاې او جندال يې جوړاو ؛ ځکه چې که څووک داسوې ووايوي
چووې مووا پووه شووپو کښووې يوووه شووپه پووه خوووب کښووې داسووې خوووب وليوود نووو دا خووو د
اخووتالف سووبب نووه جوووړيږي 3.نووو لووه دې چ وې لريشووو دومووره شووور جوووړ کووړےو دا
 .1بحارا نوار د مؤسسه الوفاء چاپ بيروت 18ټوک 289مخ فخر رازي مېاتيح الغيب 5ټوک
 540و 546مخونه.

 .2تېسير نمونه  12ټوک  9مخ.

 .3آي اهلل جعېر سبحاني فروغ ابدي
1ټوک 386مخ.
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معلوميږي چوې دا معوراج جسوماني و او پيغمبور(ص پوه خپلوه هوم د جسوماني والوي
دعوا لرله.
 .2د «سووبحان الووذي» ټکووې د سوووره اسووراء پووه سوور کښووې راغلووےدے دا سووې
حکاي

کوي چې دا پيښه يوه معدزه وه چې خودای پواک د خلکوو د انکوار نوه کولوو

لپاره ځان له هر عيب او نقصه پاک وګڼه ګني د روح سېر چې بدن ورسره نوه وي او
له مادي محدوديتونو خالص وي داسې ټکو ته اړتيا نه لري.
 .3په سوره «الندم» کښې د «ريي » ټکې راوړې شوے دے« :موا زاغَ البَصَو ُر
و ما طَغي لَقَد رَأي مِون آيواتِ رَبَّوهِ الکُبوري1».؛ د پيغمبور(ص سوترګو څوه غلژوي او
انحراف نه دے کړے هغه د خپل خدای لويې نښې وليدې .دا دواړه ايتونه پوه ډ وره
ښه طريقه دا مژلب رسوي چې دا ليدل په خوب او د مکاشېې په حال
بلکې په جسماني او د ويښتيا په حال

کښې نوه وو

کښې وو.

 .4زمخشري په خپل تېسير کښې يو حديث نقل کړےدے چې د هغې پوه يووې
برخې کښې داسې راغلي دي « :ولد عرج بوه َلوي السوماء فوي تلوک الليلو ْه  ...و أنوه
لقي الأنبياء و بلوغ البيو المعموور و سودر ْه المنتهوي؛ پوه داسوې حوال کښوې چوې پوه
دغووه شووپه کښووې هغووه اسوومان تووه اوچ و

کووړې شوووے و او د اسوومان عدايووب هغووه تووه

وښودل شول او له نبيانو سره يې ليدنه وکړه او تور بيو

الموأمور او سودره المنتهوی

يې سېر وکړ 2».په دې حوديث کښوې «عورج» يعنوې اسومان توه ختول د هغوه جسوماني
وو؛ له دې ځايه معلوميږي هغه روايتونه چوې هغوه يووازې پوه روحواني والوي د لو
کوي هغه له دې سببه چوې د لوران کوريم د ظواهر مخوالف دي وربانودې بواور نوه شوي
کيدې.
ځواب
د معراج د کيسې او د هغې د دليلونوو لوه بيوانولو وروسوته موونږ دې اعتوراے
ته څو ځوابونه ورکولې شو:
 .1دا لژعي او يقيني خبره ده چې د معراج مسله يوه عامه پيښوه نوه وه بلکوې
 .1ندم  17او .18

 .2محمود زمخشري الکشاف بيروت دارالکتاب العربي چاپ سوم 1407ق ټوک 2مخ.647

د پيغمبر(ص له معدزو يوه معدزه وه او دې ته په پوام سوره چوې معدوزه پوه هغوه څوه
کښې نه کيږي چې عقال محال وي نو معراج د عقل لوه مخوې امکوان لوري او محوال
نه دے او لوه نويوو علمونوو سوره هوم ضودي

نوه لوري 1.ځکوه اوک چوې کلوه انسوان لوه

پرمختللي علمونو سره دا توان پيدا کړےدےچې يوه وسويله جووړه کوړي او ډ ور زر
ورسره له يو ځايه بل ځای ته ړ شوي او د ځمکوې لوه جوا بې او راکښوونکي طالتوه
ځان وباسي نو ايا دا ممکنه نوه ده چوې خودای پواک پيغمبور(ص توه داسوې سوپرلۍ
ورکړي چې له دې سېر سره مناسب

ولري او له هر ډول خژرو په امان کښوې مقصود

ته ورسي؟
 .2د پيغمبر(ص معراج هغه لومړنۍ مسله نه وه چې خارق العواده وي بلکوې د
دې غوندې پيښې له تيرو پيغمبرانو سره هم پيښې شوي دي؛ لکوه سوليمان(ع توه د
باد اختيار ورکول چې سليمان يې په خپل اختيار هر چرته بوتلې شي او همودارنګ
د عيسی(ع د خدای په لور اوچتيدل لکه چې لران مديود فرموايي:
 2هغه يوې هيڅکلوه نوه دے وژلوے
او په ليب يې نه دے کړے بلکوې خبوره هغووي توه ګوډه وډه شووه او بيشوکه کوموو
کسانو چې د هغه په هکله اختالف کړےدے هغوي په شک دي او د هغوه پوه هکلوه
ورتووه څووه علووم نووه و يوووازې د خپلووو ګمووانونو پيووروي يووې کولووه او پووه يقووين سووره چووې
مسيح يې نه دے وژلے بلکې خدای هغه خپل لور ته بوتل ».
نو کله چې د لران له نظره د حضرت عيسی(ع اسمانونو توه بوتلول د حضورت
سليمان(ع د باد په وسيله په ډ ر لږ وخ
شوې خبره ده

کښې له يو ځايه بل ځاي ته تلل يوو منلوې

نو عقل په ښه طريقه دې ته رسوي چوې 3د پيغمبور(ص

د شوپې معوراج

تووه تلوول هووم معقووول څيووز دی او عقوول دې تووه هووم رسووي او پوووهيږي او هيڅوووک د دې

 . 1رسولى محالتي سيد هاشوم زنودګانى حضورت محمود تهوران د اسوالم کلتوور د خپرونوې دفتور
 196 1374مخ.

 . 2نساء.158 -157 :

 . 3بحار ا نوار 18ټوک 285مخ.
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انکار نه شي کولی.
 .3د اسالم له نظره په دې عالم کښې ډ ر رازونوه او حيرانووونکي څيزونوه شوته
چې نوي علمونه تراوسه د هغې ځينې برخوو توه ورسويدل چوې يوو يوې پوه اسومانونو
کښې د ژوندي موجوداتو شتون دے چې د  1400کالوه وړانودې د لوران ايتونوو او
اسالمي روايتونو دې خبرې ته اشاره کړې ده په داسې حال کښې چې انساني علوم
اوک دې ته ورسيد مثال د فضا مدلې په خپلې  6ګڼې کښوې چوې پوه 1351/1/5
لمريووز کووال کښووې چوواپ شوووې پووه يوووې مقووالې کښووې چووې عنوووان يووې "د پالومووار
ترتيونونه" دي د پاسني جهان عظم

دا رنګ بيانوي" :تر څو چوې يوې د پالوموار د

تروتيونونو دوربينونه نه وو جوړ کړې نو د هغه دنيا پراختيا زموونږ پوه نظور کښوې
له پينړه سووو نووري کوالو زياتوه نوه وه خوو دې دروبوين زموونږ د نوړۍ پراخيتوا زرو
مليونووو نوووري کلونووو تووه ورسوووله يوووه عظيمووه هيروونکووي او تيوواره فضووا پووه نظوور
راځي چې په هغې کښې هي

نه شي ليدې يعنې رېا له هغې نه شوي تيريودی چوې د

تروتيونونو د دوربين مخ متاثر کړي .بې شکه په هغه تيورو کښوې پوه هيروونکوي او
تياره فضا کښې په سلګونو مليونه کهکشانونه شته او زموونږ چوې کوموه نوړۍ ده د
هغه کهکشانونو د جا بې په سبب ساتل کيږي .دغه ټوله دنيوا چوې موونږ توه پوه نظور
راځي په هغې کښې په زرګونو مليونه کهکشوانونه دي نوو زموونږ دا دنيوا پوه هغوې
کښې له يوې رې زياته نه ده او تر اوسه مونږ دا اطمينان نوه لورو چوې لوه دې هواخوا
يوه بله دنيا نه وي1 ".

يوازې د لمر منظومې په کهکشان کښې چې له لووړو زرګونوو کهکشوانونو يوو
کهکشان دی په دې کښې په سلګونو مليونه لمرونه او پړليودونکي سوتوري شوته
چې په هغوي کښې د پوهانو د حساب مژابق د اوسيدو لپواره پوه مليونوو سوتوري
چووې پکښووې پووه ميليوواردونو ژونوودي موجووودات وي شووته دي دا د نننووي فضووايي
پوهانو د اعتراف يوه بيلګه وه چوې وايوي پوه ځينوې پاسونيو سوتوريو کښوې ژونودي
موجووودات شووته 2.خووو څوووارلس سوووه کالووه وړانوودې چووې د فضووا علووم او د دنيووا لوووی
 . 1تېسير نمونه 1ټوک 169مخ.

 . 2دوانووي علووي توواريخ اسووالم از آغوواز تووا هدوورت لووم د اسووالمي خپرنوودويې دفتوور ( 1373تتمووه

تروتيونونه نه وې جوړې په هغه وخ

کښې لوران د دې پوه هکلوه خبور ورکوړی دی

او فرمايي:
؛1

الوف «

هغوووه څوووه چوووې پوووه اسووومانونو کښوووې دی او هغوووه څوووه چوووې پوووه ځمکوووې کښوووې دي لوووه
خوزيدونکيو او همدارنګ پرښتې دخدای لپاره سدده کوي.
ب «
هغه د طال

؛ 2او د
له نښو د اسمانونو او ځمکوې پيدايښو

او هغوه خوزيودونکي چوې پوه

دې کښې خپاره دي»
ج .امووام علووي(ع فرمووايلي دي« :دغووه سووتوري چووې پووه اسوومانونو کښووې دي د
ځمکې د ښارونو په شان ښارونه دي» 3

 .4د ټيکنوالوجۍ د وخو د پوهووانو لووه نظووره دا علمووي فرضوويه منلووې شوووې ده
چې د زمکې د جا بې چپې په ډ ره لږه مووده کښوې د نوړۍ لوه يووې خووا بلوې خووا توه
بدليدی شي او خپل اثر کولے شي .کله چې په دې باور چوې د هسوتۍ د بشوپړتيا پوه
حرکتونو کښې ځينې داسې منظومې شته چې د نور له رفتاره هم تيز لوه مرکوزه او د
لژب له عالم ليرې کيږي .او کله چې د عقل لپواره دا رنوګ لوه عقلوه د بهورو څيزونوو
منل محال نه وي او عقل يې مني نو د معراج منل هم د عقل له مخې څه منوع نوه لوري
او د نوي وخ

ا

ولو سره سمون لري او توجيه کيدې شي4 .

 .5په فضايي سېرونو کښې ډ ر موانع او خنډونه دي چې دا دي:
الف .د ځمکې د جا بې طال
لږ تر لږه څلويښ

چې له هغې د تښتيدو لپاره په يو ساع

زره کيلو ميټره سرع

کښوې

ضروري دے

کتاب 22مخ.

 . 1نحل.49 :

 . 2شوري.29 :

 . 3نمازي شواهرودي شويخ علوي مسوتدرک سوېينة البحوار 9ټووک لوم مؤسسوة النشور ا سوالمي
1419ق 200مخ.

 . 4محموود رضووا ايزدپووور «معوو راج پيووامبر(ص در ديوودګاه عقوول و وحووي و آثووار تربيتووي آن» کوووثر
فصلنامه 68ګڼه .1385
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ب .د ځمکې له حده بهر اکسيدن نشته او له هغوې نوه عوالوه انسوان ژونودې نوه
شي پاتې کيدے.
ج .هغه خژرناکې شغلې چې د ځمکې له حده بهور موجوودې دي لکوه د کيهوان
شغلې او د ماورا بنېش شغلې او د ايکوس وړانګوې .دا شوغلې کلوه چوې د انسوان بوه
بدن باندې په کم مقدار کښې راشي نو د انسان بدن ته تاوان رسوي.
له دې ټولو مشکالتو او ستونزو سره سره بيا هوم انسوان د خپول علوم پوه طالو
سووره پووه دې بريووالے شوووے دے او د اسوومانونو سووتورو تووه يووې سووېر کووړے دےاو دا
خبره د معراج والع کيدل يو ممکن څيز ښيي.
 .6کوه څووه هوم پووه تيور وخو

کښوې د معووراج د مسولې منوول ګوران وو خووو اوسووني

انسان د خپل تېکر او علم پوه طالو سوره دا ثابتوه کوړه چوې معوراج څوه عقلوي محوال
څيز نه دے .ځکه چې انسان له فضايي راکر جوړولو سره په سورع سوره د ځمکوې
له حده وتلې شي او په مخصو و جامو سره ځان له بيله بيلو شوغلو چوې د ځمکوې
لووه حووده بهوور دي سوواتلے شووي .اوسووني انسووان پووه خپوول طال و

او پوووهې سووره داسووې

راکټونه جوړ کړې دي چې له ځمکوې ګيور چواپير واټون پوه يوو سواع او لسوو مينټوو
کښې ووهي په داسې حال کښې که سل کاله وړاندې چا دا ويلې وې چوې يووه ورځ
به داسې کار وشي نو خلکو بوه هغوه توه ليوونې ويول او کيودې شوي د ګاليلوه پوه شوان
چې د ځمکې غونډوالے يې کشف کړه هغوه بوه يوې پانسوي کواو او يوا بوه يوې بنودي
کاو

1.

کله چې انسان په خپل محدود طال

سره هغه څه چې په ظاهر کښوې محوال او

ناممکن ښکاري ممکن کولې شي نو ايا پيغمبر(ص د خودای پوه حکوم دا کوار نوه
شي کولے؟ بيشکه چې د خدای طال

د انسان له طالو

ډ ور زيوات دے او لکوه څوه

رنګ خدای د موسی همسا په يو لوی مار بدله کړه په داسې حال کښې چوې د هغوه
وخ و

د انسووان پووه طال و

کښووې دا کووار نووه و نووو خوودای هوور يووو خووارق العوواده کووار

ممکنولے شي.

 . 1زندګانى حضرت محمد 196مخ.

 . 7دې ته په پوام سوره چوې د نوړۍ بويال بيول مذهبونوه او تقريبوا ټوول دينونوه پوه
دنيا کښې د شيژان موجودي

او د انسانانو په زړونو کښې د هغوه وسوسوې اچوول

لبلوي نو عقل حکم کوي چې کله شيژان ته چې د خدای لوه دربواره شوړې شووې و
خدای دا طال

ورکړے دے نو د هغه پيغمبر(ص په معراج کښې څوه شوک نوه شوو

کولے چې د خدای له ټولو لوی پيغمبر وي1 .

نتيده

نوي علم ته په پام سره که څه هم د معراج تصوور پوه تيوره زمانوه کښوې مشوکله

خبره وه خوو پوه دې زمانوه کښوې څوه مشوکله نوه ده .نوو دې توه پوه پوام سوره کلوه چوې د
معراج خبره په لژعي دليلونه سره ثابه شوه نو ټول بوه هغوه منوي .لوه نيکوه مرغوه پوه
اسالمي سرچينو کښوې د دې مسولې د والوع کيودو لژعوي دليلونوه موجوود دي چوې
خدای پاک د معراج په شپه خپل پيغمبر(ص په يووه تيوزه سوورلۍ بانودې سوپور کوړ
او اسمانونو ته يې بوتله او له خژرو يې وسات .

د زياتې مژالعې لپاره سرچينې

 .1سوويد هاشووم رسووولي محالتووي د حضوورت محمد(ص ژونوود تهووران د نشوور

فرهنگ اسالمي دفتر 1374هو ش.
 .2شيخ الرئيس معراج نامه رش

1352هو ش.

 .3علي دواني د اسالم تاريخ له اوله تر هدرته د کتابچې تتمه.

وروستے حديث

پيغمبر اسالم :د معراج په شپه مې يوه داسوې ډلوه وليوده چوې خپول مخونوه يوې

په خپلو نوکونو څيرل جبرائيل وويل :دا هغه کسان دي چوې د خلکوو غيبو

بوه يوې

کاوه2 .

 .1بحارا نوار 18ټوک 285مخ.

 .2اطيب البيان تېسير 1ټوک 332مخ.
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د معراج د آسمان مژلب
دا پوښتنه واضحه نه ده دا پوښتنه اول ځل چوا کوړې ده .پوښوتنه :د معوراج پوه
مسله کښې د اسومان څوه مژلوب دے؟ کوه لوه اسومانه موراد يووه نامحودوده فضوا وي
چې د ځمکې او لمر تر مينې ده نو د دې تر مينې د معراج په ناموه څوه څيوز نشوته او
که مژلب يې له لموره پورتوه وي او خودای پواک د هغوې پوه اووم چو وي نوو دا ډول
چتونه هم نشته.
سريزه
ځمکه او اسمان د پيدايښ

د عالم له پولو ځنې پوولې دي چوې انسوان د علوم

لووه پرمختووګ سووره سووره توور اوسووه پ وورې د هغووې د رازونووو لووه خبريوودو عوواجز دے.
مېسرانو د اسمان په هکله د ايتونو ندې په تېصيل سره بحثونه کوړي دي او موونږ
د هغووې ځينووې برخووو تووه اشوواره کوووو چووې پووه دې پوووه شووو چووې هغووه اسوومان چووې
پيغمبر(ص ورته د معراج په شپه تلې و هغه کوم يو اسمان دے.
ځواب
دا پوښتنه په ظاهر کښې داسې ښکاري چې له نويو شبهو او نيوکوو وي چوې د
معراج په هکله شوي دي ځوواب توه د رسويدلو لپواره ضوروري ده چوې اول د اسومان
او د اوو اسووومانونو او د هغوووه اسووومان چوووې پيغمبووور(ص هغوووې توووه تلوووے و ايتونوووو او
روايتونو ته پام سره معنی وکړو.
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 .1د اسمان مژلب
«سماء» په لغ

کښې له «سمو» مادې اخستې شوې چې د لوړاوي پوه معنوې

دے او د هر يو څيز اسمان د هغه څيز لپاسه څيز ته وايوي 1.تور دې چوې ځينوې لغو
ليکونکي وايي چې هر يو لوړ څيز د خپل ټير څيوز پوه مقابلوه کښوې اسومان دے او
هر يو نودينې څيوز د خپول لووړ څيوز پوه مقابلوه کښوې ځمکوه ده 2.پوه اسوالمي دايوره
الم عارف کښې له دې وروسته چې دا يې بيوان کوړي چوې "اسومان هغوه ظواهري ګنبود
دے چووې د ځمکووې اوسوويدونکي يووې پووه هوور ځووای کښووې پووه خپوول سوور بانوودې لپاسووه
ويني" له ابن منظوره نقول شووي دي :پوه عربوۍ کښوې د اسومان متورادف ټکوې سوماء
دی او معنی يې هغه څيز دے چې اوچ

وي لکه چ

يا چوپال3 .

عالمه طبرسي په مدمع البيان کښې فرمايي« :مشهوره دا ده چې سماء هور يوو
هغه څيز ته وايي چې ستا لپاسه وي يا يې په تا باندې سيورې کړے وي او د کوور
سماء د هغې چ

دے .وريړو او باران ته هم سماء ويل کيوږي 4».پوه نووي فيوزيکس

کښې اسمان يعنې« :يوو نوابود (معودوم څيوز چوې د ګنبود پوه شوکل دے چوې ځموونږ
لپاره د ستورو او سيارو د ليدلو

ره هواروي5 ».

د «سماء» او «آسمان» ټکې په لوران کښوې پوه مېورده توګوه «السوماء» او جموع
«السموات» له  310ځلو زيات راغلےدے خو په ټولو ځايونو کښې پوه يووې معنوی
او مصوداق نووه دے راغلوے .پووه ټوول کښووې اسومان پووه لوران کښووې پوه دوو مېهومونووو
مادي او معنوي کښې استعمال شوےدے ځينې ځايونه يې دا دي:
 . 1د اوچ

په معنوی :دا معنوی لوه لغووي معنوې سوره سومه ده او لوه دې ايتوه هوم

اخستې کيږي:
«

6

ښه خبوره د ښوې

 .1حسن مصژېوي التحقيق في كلمات القرِآن الكريم 5ټوک 219مخ.
 .2حسين راغب ا ېهاني المېردات 427مخ د سماء ټکي ندې.
 .3احمد تېضلي دايره المعارف اسالمي د اسمان ټکي ندې.
 .4فضل بن حسن طبرسى مدمع البيان 148مخ.

 .5ر.ک :بينات سال دوم 8شميره منې 86 1374او 87مخونه.
 .6ابراهيم 24آية.
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ونې پوه شوان ده چوې جورړې يوې پوه ځمکوه کښوې ثوابتې او څوانګې يوې اسومان کښوې
دی»
د اوسنۍ زمانې ځينې مېسرانو دا معنوی راوړې ده 1خوو ځينوې نوور انوديال پوه
دې باور دي چې:
«په لران کښې سماء د «اوچ » او د لووړاوي لپواره اسوتعماليږي او ممکنوه ده
چې په مدازي حال

کښې يا د مسامحې لپاره پوه لوران کښوې اسوتعمال شووې وي.

ځکه چې د «اوچ » خو جمع نوه شوو جووړولې او اوچتووالې خوو ډ رښو او جموع نوه
مني په داسې حال کښې چې سماء په ډيرو ځايو کښې جموع «السوموات» اسوتعمال
شوے دے 2.نو «سبع سموات» په دې معنې نه شي کيدے.
 .2د ځمکې ګير چاپير حد :هغه ځای کښې چې پکښې وريړې دي او پوه هغوې
؛ 3او له اسمانه مو مبارکې اوبوه نوازلې

کښې هوا ده« :
کړې»

 .3د ستورو او سيارو ځای« :

 4بورکتمن دے هغوه ات چوې پوه اسومان کښوې يوې برجونوه

جوړ کړل او په هغې کښې يې ډيوه (لمر او روښانه سپوږمۍ جوړه کړه».
 .4د لوورب او حضووور مقووام چووې د عووالم د کووارونو د توودبير ځوواي دے :ځينووې
مېسوورانو لکووه عالمووه طباطبوواي(رح پووه څووو ځينووو ځووايونو کښووې «سووماء» هموودې
معنې ته ګرځولے دے 5.له هغو ځينې ايتونه چوې پوه دې معنوې د لو

کووي« :

 6او (خدای هغه دے چې د نړۍ چوارې لوه اسومانه تور
ځمکې تدبيروي».
 .5يو عالي او حقيقي موجود :ځينوې د ليودتوګې خاونودان وايوي :اسومان لکوه
 .1نا ر مكارم شيرازي تېسيرنمونه 1ټوک  165او 167مخونه.
 .2محمد تقي مصباح يزدي معارف لرآن (234 1-3مخ.
 .3ق سورت 9آية.
 .4فرلان 61آية.

 .5ر.ک :عالمه طباطبايي الميزان في تېسير القرآن 16و 19ټوکونه  247او 327مخونه.
 .6سدده 5آية.

څنګه چې په لران کښې د مادي اسمان په معنی اسوتعمال شووےدے لکوه سوموات
سبع د وجود په مرتبې کښې د لوړاوي او عالي موجود پوه معنوې اسوتعمال شووے
دے چې هماغه معنوي سماء او له مادې او ټولې هستۍ نه د اوچ

عوالم پوه معنوی

دے چې له هغه لوړې مرتبې نازليږي 1.په د دې اي « :
 2او ستاسووو روزي او هغوه څووه چووې تاسووو تووه يووې وعووده درکووړې کيووږي پووه
اسمان کښې دي»
ډ ر احتمال دا دےچې سماء د هغه عالم په معنی دے چې لوه موادي او معنووي
عالمه اوچ

دے او له ايتونوو داسوې پوه ک راځوي چوې څوه هوم پوه دې موادي عوالم

کښووې موجووود دي لووه هغووه عالمووه چووې لووه مووادې اوچو

دےنووازليږي« :3.

 4د هر يو څيز خزانې له موونږ سوره
دي او مونږ يې يوازې په معلومه اندازه نازلوو».
دې ته په پوام سوره اسومان پوه لغو

کښوې پوه نووي علوم او لوران کښوې پوه يووه

معنی نه دے استعمال شوې او په بيال بيلو معنو استعمال شوے دے.

 .2اووه اسمانونه

په ټول لران کښې اته ځله «سبع سموات» ټکې راغلے دے .په دغوه ټکوو کښوې

چې ځير شو 5نو پوهيږو چې دغه ټوول او اسومانونه پوه خپلوو کښوې پوه منويې کښوې
 .1محمد تقي مصباح يزدي معارف لرآن  236 -234مخونه.
 .2اريات 22آية.

 .3معارف لرآن 2ټوک 236مخ.
 .4حدر 21آية.

 « .5الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَالًا مَا تَرَم فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَېَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَم مِونْ فُژُوورٍ؛
هغه کس چې اووه اسمانونه يې چې د اووو منظمو چتونوو سوره پيودا کوړل د رحمون خودای پوه خلقو

کښې به څه تېواوت ونوه موومې نوو د عقول پوه سوترګو وګووره ايوا څوه سسوتي او خلول پکښوې وينوې»
(ملک 3آية ؛

«أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّ ُه سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَالًا؛ آيا تاسو نه دي ليدلي چوې خودای پواک څوه اووه اسومانونه
طبقې طبقې پيدا کړي دي» (نوح 15آية

«هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْےِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَم َِلَى السَّمَاءِ فَسَووَّا ُهنَّ سَوبْعَ سَومَوَاتٍ وَهُووَ بِكُولِّ شَويْءٍ
عَلِيمٌ؛ (بقره 29آية ؛

ص148

docدیني څېړنې.

داسووې دي لکووه د پيووازو د دوو پوسووتکو توور ميوونې هغووه نوورۍ پوورده؛ ځکووه چووې ډ وورو
تېسير ليکونکيو د «طبالاً» ټکي معنی هغه چتونه کړي چې په يوو بول لپاسوه وي.1
نو ايتونو ته په پام دا ټول چتونه له يو چته چوې د ګويس دے پيودا شووي دي« :ثُومَّ
ستَوم َِلَى السَّوماءِ وَ هِوي دُخوانٌ؛ 2خودای پواک د ځمکوې لوه پيدايښوته وروسوته پوه
ا ْ
اسوومان بوخو

شووو پووه داسووې حووال کښووې چووې لوووړې او بووړاک و» يعنووې خوودای پوواک

لومړنۍ کرې له ګيسه جوړې کړې

 3ځکه چوې سوماء پوه هغوه حوال کښوې (لوه ځمکوې

جوړيدو وړاندې لوږې او پنډ ګويس و او ورو ورو نورې شوو او اووه اسومانونه تورې
جوړ شول 4.په ټول کښې ويلے شو چې د اووه اسمانونه په هکله دوه احتماله لرو:
الووف دا احتمووال شووته چووې لووه «سووبع سووموات» مژلووب د ځمکووې د راکښوولو حوود
دے .د لران په ځينې ايتونو کښې چې د اوو اسمانونو کر پوه کښوې دے او چو
يې ياد کړي دي دې ته اشاره شووې« :

په چ

 5خودای هماغوه کوس دے چوې اووه اسومانونه او د هغوې پوه شوان
اووه ځمکې يې جوړې کړې»
ځمکه پيوندونکيو پوهوانو د ځمکوې چتونوه د کوار او موه وارۍ لوه مخوې پوه
اووه چتونو کښې تقسيم کړي دي:
 .1تروپوسېر :تروپو د متغير او اسېِر په معنې د ګول او دائرې او سيمې پوه
معنووی دے .د دې چو

اوچتوووالې پووه اسووتوا کښووې شووپاړک کلوووميټره او پووه لژووب

کښې لس کلوميټره دے .په همودې برخوې کښوې وريړوې جووړيږي او د ځمکوې هووا
او موسم ټاکل کيږي.
 .2استراتوسېر :دا چ

د تروپوسېر لوه پاسوه شوورو کيوږي او د ځمکوې تور 32

کيلوميټرو پورې دوام لري چې په هغې کښې هميشه تيز بادونه وي.
ع وَالْأَرْےُ؛ ( اسراء 44آية .
ت السَّبْ ُ
ح لَ ُه السَّمَوَا ُ
«تُسَبِّ ُ
 . 1ر.ک :الميزان 10ټوک 150مخ.
 .2فصل

11آية.

 .3مدمع البيان 9ټوک 8مخ.

 .4ابوالېضل داور پناه انوار العرفان 5ټوک 83مخ.
 .5طالق 12آية.

کښې د دويم چ څه نه څه برخوه راغلوې ده او د هغوې

 .3اوزونسېر :په دې چ

لوووړاوې لووه شوولو کلوووميټرو توور پنړوسووو کلوووميټرو ټاکوول شوووے دے .پووه دې چ و
کښې يو ډول اکسيدن شته چې هغه ته اوزون ويل کيږي .دا چ د نوورو چتونوو پوه
نسب

ګرم دے او د ګرمۍ درجه يې تقريبا تور وېره رسوي او سوبب يوې دا دے چوې

اوزون د لمر ماورای بنېش شغلې جذبوي.
 .4مزوسېر :په دې چ

کښې اسماني اجرام چې له فضوا راځوي د ډ ور سوپيډ

لرلووو پووه سووبب لووه فضووا سووره د لګيوودو لووه املووه ګرميووږي او سوووزي او د هغوووي ايووره
ځمکې ته رسي.
 .5يونوسېر :دا چ

يو عديبه او له رازونو ډکوه برخوه ده چوې د هووا د نريووالي

له مخې د خال په شان ده د ځمکې له پنړوسو کلوميټرو اوچتوالي شوورو کيوږي او
تر درې سوو يا شپږو سوو کلووميټرو لپاسوه ده .پوه دې برخوه کښوې يوو ژونودې څيوز
هم د لمر له ماورای بنېش له شغلو او کيهواني شوغلو او شوهابونو (کواېو بوچ نوه شوي
پاتې کيدے مګر په هغو وسيلو سره چې فضايي راکټونه يې لري1 .

 .6ترموسووېر :پووه دې چوو

کښووې د هوووا رې بوواردارې کيووږي (الکټريکووي بووار

اخلي .
 .7اکسوسېر :په دې چ

کښوې رې د نوديني چو پوه نسوب ډ ورې کموې دي

او په همدې دليل هغې ته تند حرک ورکوي همدارنګ په هغوو کښوې ځينوو توه د
ځمکې له کششه د بهر وتلو امکان ورکوي2 .

ب .ځينې نورو پوهان وايي :هغه اووه اسمانونه چوې پيغمبور(ص يوې د معوراج
په شپه سيل کړې و هغه د ځمکې چتونوه نوه دي بلکوه اول او شوپږم اسومان څوه بول
څه دي چې مونږ يې له جزئياتو نوه يوو خبر.هغووي د خپلوې خبورې د ثوابتولو لپواره پوه
څووو څيزونووو سووره دليوول راوړے دے :چووې سووبع سووموات او د اووه عوودد د شووميرې
لپاره وګڼو نو مېهوم يې د اوو اسمانونو شول دي .د افات سورت شپږم ايو توه
 .1سيد علي اكبر لرشي لاموک لرآن 3ټوک 334مخ.

 .2هماغه؛ سيد علي اكبور لرشوي تېسوير احسون الحوديث 1ټووک 83موخ؛ يعقووب جعېوري كووثر
1ټوک 116مخ.
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؛ مونږ نزدې اسومان

په پام سره چې فرمايي« :

[اول آسوومان] پووه سووتورو سووره ښووکلې کووړ» او فصوول سووورت دولسووم اي و « :
؛ 1موونږ کوووزني اسومان توه د سوتورو پوه ډيووې سوره ښووکال
ورکړه»
روښانيږي چې کوم څه مونږ وينو او د انسان علم او پوهه تور هغوې رسوي هغوه
ټول په لومړني اسمان کښې دي او له دې سوتورو عوالوه شوپږ عالمونوه نوور دي چوې
زمونږ د علم

ک ورته نه رسي2 .

له دې ايته په ښه طريقه ګټه اخستل کيږي چې کوم څه موونږ وينوو او د سوتورو
جهوان تورې جووړ دے هغوه پوه لوومړي اسوومان کښوې دي او لوه هغوې پرتوه شوپږ نووور
اسمانونه دي چې تر اوسه پورې مونږ د هغې په هکله علم نه لرو3 .

هغووه شووپږ نووور اسوومانونه مووونږ نووه دي پيونوودلي خووو دا امکووان شووته چووې پووه
راتلونکي وخ

کښې له هغوې پورده اوچتوه شوي ځکوه چوې د انسوان نيمګوړے علوم

هرڅومره چې پرمختګ کوي د پيدايښ

نوي نوي عدايب ورته په ک ورځي.

کوم څه چې بيان شو دې ته په پام سره مونږ داسې ځواب ورکولې شو:
 .1هغه اسمان چې پيغمبر(ص ورته د معراج په شپه تلے و پوه يقوين سوره هغوه
د ځمکې ګي ر چاپير چتونه او طبقې نه وې .نيوکوه خوو هالوه کيودې شوي چوې موونږ د
پيغمبر(ص سيل د ځمکو په چتونو کښې وګڼو .ځکه چوې د پيغمبور(ص معوراج د
څو اسمانونو په هکله خبر ورکوي او داسې څرګنديږي چې دغه اسمانونه د ځمکوې
د کشش له حده بهر دي .لکوه څنګوه چوې ځينوې تېسوير کووونکي دا بواور لوري چوې د
دې نړۍ له اسمانه عالوه نور شپږ اسمانونه هم شته4 .

 .2د پيغمبر(ص لخوا اسمانونو او اوم اسمان توه ختول د خلقو

لوه رازونوو يوو

راز او خدايي معدزا ده .مونږ له اووه اسومانونو چوې پوه لوران کښوې بيوان شووي دي

 .1فصل

12آية.

 .2تېسير نمونه 24ټوک 261مخ.

 .3هماغه  1ټوک  167او  168مخونه.

 .4ر.ک :الميزان في تېسير القرآن 17ټوک 370مخ.

يوازې د دې دنيا اسمان وينو او له دې نه يو خبر چې لوه دې ځمکوې او کهکشوانونو
عالوه څومره داسې ستورې او ځمکې شته چې د انسان پوهه ورتوه نوه رسوي او کلوه
چې له يو څيز نه يو خبر نو د هغې مژلب دا نه دے چې هغه څيز نشته1 .

 .3اوسووني انسووان لووه خپوول ټووول علمووي پرمختووګ سووره سووره دا دعوووا نووه شووي
کولې چې په شمسي منظومې کښې موجود ستوري هغه يووازيني موجوود څيزونوه
دي چې انسان ورته رسيدلے دے او له هغې پرته بل څه نشته .نوو څنګوه کيودې شوي
چې له دې اسمانه پرته د بل اسمان له موجوديته انکار وکړي.

نتيده

کوم څه چې بيان شو له هغې مونږ دې نتيدې ته رسو چوې د معوراج پوه مسوئلې

کښې له اسمانه مژلوب هغوه چتونوه او طب قوې نوه دي چوې د ځمکوې او لمور تور ميونې
موجود دي بلکه مژلب يې د اسمانونو چتونه دي چوې موونږ يوې يووازې د دې دنيوا
له چته خبر يو .انسوان د علوم د کموي او نواتوانۍ لوه سوببه تراوسوه پوورې هغوه شوپږو
اسمانونو ته نه دے رسيدلے .په دې خبرې باندې لوه ټولوو لووی دليول هغوه کشوېيات
دي چې د ندوم په علم کښې شوي دي .انسان دا حق نه لوري چوې کووم څيوز پوه خپلوو
مادي سترګو سره نه شي ليدلے د هغې انکار وکړي؛ ځکه چې د انسان علم او پوهوه
محدوده ده او په دې کمې پوهې سره د بې نهايتۍ انکار نه دے پکار.

د زياتې مژالعې لپاره سرچينې

لريشوووي سووويد علوووياكبووور لووواموک لووورآن تهوووران دارالكتوووب ا سوووالميه

1371هو
مصباح يزدي محمدتقي معارف لورآن ( 3و  1لوم د اموام خمينوي(ره د زده
کړې او څيړنو مؤسسه 1384هو .
طباطبائي سيد محمدحسوين الميوزان فوي تېسوير القورآن ج 16و 19لوم د
اسالمي خپرندويو دفتر 1417هو ق.

وروستے حديث

 .1هماغه.
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امام ادق(ع فرمايي« :په دې اي

(والسماء والژارق کښوې لوه سوماء مژلوب

اميرالمؤمنين(ع دے او له طارق مژلب هغه روح دے چوې لوه اماموانو سوره دے او
هغوي په نيکو علمونو ټينګ ساتي د خدای له خووا لوه اماموانو(ع سوره نښوه او څوه
چې په شپه او ورځ کښې کيږي له هغې يې خبروي1 ...

 .1تېسير شريف هيدي 4ټوک 757مخ.

په نبيانو باندې د معصومو امامانو(ع لوړاوې
پوښتنه :شيعه ولې معصوم امامان(ع له نبيانو لوړ ګڼي؟

د پوښتنې وضاح

دا پوښتنه له هغه پوښوتنو ده چوې پوه ديون کښوې ډيور اهميو

زمانو رامينې ته شوې وه او په اوک وخ

او راتلونکي وخ

لوري چوې لوه تيورو

کښوې بوه هوم پوښوتل

کيږي .که څه هوم د دې پوښوتنې لوه پيودا کيودو وړانودې د پيغمبور(ص پوه حوديثونو
کښې داسې نښې شته چې ورسره خپله دعوا ثابتولې شو .ابن ابی الحديود ليکلوي:
"د فضيل

دا عقيوده يووه زړه عقيوده ده چوې ډ ور ا وحاب او تابعوان پوه دې عقيودې

وو" 1پووه دې طريقووه معلوووميږي چووې دا عقيووده څووه نوووې عقيووده نووه ده او د اسووالم لووه
لومړيووو توور اوسووه پووورې شووته .لووه هموودې سووببه د شوويعو لويووو عالمووانو د امامووانو د
فضيلتونو په بيانولو کښې ټکنې شوې نه دي .د شويعو لووړ شخصويتونه لکوه شويخ
مېيوود شوويخ طوسووي عالمووه حلووي (يوسووف بوون مژهوور عالمووه مدلسووي او اوسووني
فقيهانو په خپلو کتابونو کښوې د دې اعتقواد دليلونوه بيوان کوړي دي .پوه دې څيړنوه
کښې دا هڅه کوو چې د هغې ځينې دليلونه ډ ره په لنډه طريقه بيان کړو.
ځواب:

 .1ابن ابي الحديد معتزلي شرح نه) البالغة د آية اهلل مرعشي كتابتون خپرندويه لم چواپ 1404
هو ق 20ټوک 221مخ «و القول بالتېضيل لول لديم لد لال به كثير من الصحابة و التابعين»
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 .1د امامانو په لوړاوي باندې لراني دليلونه

چې په ټولو انسوانانو حتوی نبيوانو بوې زموونږ لوه پيغمبوره (حضورت محمود بون

عبداهلل(ص لوړاوې لري.
د شيعه و عالمانو او د سنيانو ځينې فرلو د امامانو د لووړاوي پوه تيوره بيوا د
حضرت علي(ع د لوړاوي لپاره د لران ډير ايتونه راوړي دي چې دلتوه يوې ځينوو توه
شاره کوو:

الف د ابراهيم(ع د امام اي
لرآن كريم فرمايي:

1

[ياد کړه هغه وخ ] کله چې خدای ابوراهيم پوه بويال بيلوو وسويلو سوره وازمويوه
نو هغه په ښې طريقه دا ازموينې پوره کړې .خدای هغه ته وفرمايل :توه موې د خلکوو
لپوواره امووام او مشوور جوووړ کووړې ابووراهيم ورتووه وويوول :زمووا لووه نسووله بووه هووم (امامووان
وګرځوې خدای وفرمايل :زمان دا عهد ظالمانو ته نه رسي (او سوتا پوه او د کښوې
به امام

يوازې هغه کسانو ته رسي چې پاک او معصوم وي اود دې مقام وړ وي

دا اي و پووه دې طريقووه د لوو

کوووي چووې د حضوورت ابووراهيم(ع ژونوود لووه لويووو

ازم يښتونو سره مخامخ و چې دا ايو
وخ

بيانوي .هغه ازميښ

2

يوې پوه دې ازميښوتونو کښوې د بريوالي تووب

چې د ابراهيم لوړاوې او مقام يې په بشوپړه توګوه ثابو

او د هغووه ارزښ و يووې څرګنوود کووړ .هغووه حضوورت چووې کلووه پووه دې ازميښووتونو کښووې
بريالې شوو نوو خودای پواک بايود هغوه توه انعوام ورکوړي نوو ويوې فرمايول" :موا توه د
خلکو لپاره امام او مشر جوړ کړې" د ابراهيم(ع ازميښتونه دا وو:
 .1د ابووراهيم(ع لووه خوووا خپوول زوې د لربووانۍ لپوواره بوتلوول او هغووه پووه رښووتيا د
خوودای پووه اطاع و
 .1البقره 124آيهْ.

کښووې د لربووانې لپوواره تيووارول او د شوويژان وسوسووه کووول چووې

.2د آيتونو ترجمه د آية اهلل نا ر مكارم شيرازي له ترجمې راخستې شوي دي.

هيڅکله يې ابراهيم له خپلې ارادې ايسار نه کړ.
 . 2خپل ښړه او بچې د مکې وچوې او غيور ابوادې زمکوې توه بوتلول پوه داسوې
ځای کښې چې يو کوس هوم نوه اوسويده خوو ابوراهيم بيوا هوم د خودای د حکوم د منلوو
لپاره دا کار وکړ.
 .3د بابوول د بوو

برسووتو پووه وړانوودې د هغووه ودريوودل او د بتووانو موواتول او لووه

تاريخي محاکمې سره په ميړنتيا سره مقابله کول.
 .4په اور کښې اچول کيدل چې پوه دوي کښوې هور يوو لووی او ګوران ازميښو
و خو هغه د خپل ايمان په طال په هغوه ټولوو ازميښوتونو کښوې بريوالې شوو او دا
يې ثابته کړه چې د امام
په کوم اي

د مقام وړتيا لري.

کښې چې بحث شورو دے له هغې په لنوډه توګوه داسوې پووهيږو :د

امامو هغووه مقووام چووې ابووراهيم عليووه السووالم توه پووه ټولووو ازموينووو کښووې لووه بريووالۍ
وروسووته ورکووړې شوووې و د نبوووت او رسووال

لووه مقامووه لوووړ و .د امامو

مقووام هغووه

مقام دے چې له دې لوړ دے او حتی له نبوت او رسالته هوم لووړ دے او دا هماغوه
مقام دے چې ابراهيم عليه السالم ته له ازموينې ورکړې شوو .او لوه ايتوه دا ګټوه هوم
اخستې شو چې امام (د خلکو د ژوند په ټولو اړخونوو کښوې معصووم رښوود بايود
د خدای له اړخه وټاکل شي ځکه چې:
اول :امام و يووو خوودايي عهوود او تووړون دے او دا څرګنووده ده چووې خوودای بايوود
داسې کس وټاکي چې له هغه سره يې تړون وي.
دويووم :هغووه کسووان چووې زي واتې يووې کووړې دے او د هغوووي پووه ژونوود کښووې توووره
مخينه موجوده ده که هغه په ځان باندې ظلم وي يا په بل چا او تر دې چې يوو ګوړۍ
يې هم بو

پوالي کوړې وي هغوه د امامو وړتيوا نوه لوري او پوه ا وژالح کښوې بايود

ووايو چې امام بايد په خپل ټول عمر کښې معصوم وي.
ايا بې له خدايه يوې بول څووک لوه دې وېتونو خبريودې شوي؟ او کوه پوه دې تلوه
مونږ د پيغمبر(ص ځای ناستې وټاکو نو بې له اميرالمؤمنين علوي عليوه السوالمه
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بل څوک نه شي کيدې 1؛ ځکوه چوې اموام علوي عليوه السوالم د خودای لوه خووا ټواکلې
شوې امام دے .نو له همدې سوببه لوه ټولوو مخلولواتو چوې نبيوان دي هوم پکښوې دي
لوړ دے.

ب د مباهله اي

2

نو څ وک چې له تا سره پوه دې مسوئله کښوې توا توه د علوم لوه راتللوو نوه پوس هوم
بحووث (جګووړه وکووړي نووو ووايووه :راشووئ مووونږ خپوول زاموون او تاسووو خپوول زاموون مووونږ
خپلې ښړې او تاسو خپلې ښړې مونږ خپل نېسونه (چې زمونږ د ځوان پوه ځواي دي
او تاسو خپل نېسونه راوبولو بيوا (خوداي توه دعوا او زاري وکوړو او پوه دروغدنوو
به د خدای لعن

د دليل سبب
د

وکړو

ټکي مژلب يوازې حضرت علي عليه السالم دےاو جايزه نه ده چوې

مژلووب يووې پووه خپلووه پيغمبوور(ص وي؛ ځکووه چووې هغووه حضوورت پووه خپلووه د مبوواهلې
بلونکې و .نو دې ته په پام سره جايزه نه ده چې انسان په خپله ځوان توه بلنوه ورکوړي
بلکې د بلنې مژلب دا دے چې بايد نورو ته بلنه ورکړي 3پر دې اسواک اول دا چوې:
امام علي(ع د پيغمبر(ص ځان دے .دويم دا چې پيغمبر(ص له ټولو نبيوانو افضول
دے .دريم دا چې :امام علي(ع له نبيانو افضل دے .څلوورم دا چوي :ټوول اماموان لوه
نبيانو بې زمونږ له نبي افضل دي او کله چې لولونه بيانيږي نو معلومه به شوي چوې
دا اي

څه رنګ د ل

کوي چې حضورت علوي(ع بوې زموونږ لوه نبوي پوه ټولوو نبيوانو

 .1تېسير نمونه 1ټوک 444مخ.
 .2آلعمران 61آيهْ.

 . 3محموووود جووووواد ندېووووي خمينووووي تېسووووير آسووووان اول چوووواپ  1398هووووو ق اسووووالميه خپرندويووووه
تهران 2ټوک 309مخ.

لوړاوې لري او کله چوې د حضورت علوي عليوه السوالم لووړاوي ثابو شوو نوو د نوورو
امامانو لوړاوې په خپله ثابتيږي د شيعه ډ رو عالمانو دا اي

په دې طريقه تحليول

کړےدے.

 .2روايي دليلونه

ځينووې هغووه روايتونووه چووې هغووه پووه خليېووه ګووانو حتووی پووه نبيووانو او نووورو خلکووو

باندې د اميرالمؤمنين علی(ع لوړاوې ښيي ډ رې هغه خبرې او حديثونه دي چوې
عالمووانو ورسووره د خپلووې دعوووې د ثووابتولو لپوواره دليوول راوړےدے؛ لکووه د منزل و
حديث و يو

اخووت محبو

و وي

د مارغوه د سوور کيودو ژمنوې او نوور...

حديثونه چې دلته يې يوازې دوه بيلګې بيانوو.

الف لومړۍ برخه په خلکو باندې د امام علي عليه السالم د لوړاوي دليلونه
اول :د مارغه حديث

 1عالموه حلوي ليکوي :دا روايو

لوه

هغه روايتونو دے چې د تواتر حد ته رسوي او د خا وه او عاموه (شويعه او سوني تور
مينې مشهور دے .انس بون مالوک وويول :يوو سوور کوړې مارغوه چوا پيغمبور(ص توه
ډالوۍ کوړه هغوه حضورت ک پوه دعوا شوو او ويوې فرمايول :خدايوه ماتوه هغوه څوووک
راوله چې ستا تر ټولو زيات خوښ وي چې ماسره دا سور کړې مارغه وخووري انوس
چووې پوهيووده چووې د پيغمبوور(ص دعووا ضوورور لبليووږي وايووي :پووه زړه کښووې مووې دا
خواهش و چې هغه کس له انصارو وي له همدې سببه مې وويل :خدايوه دا کوس لوه
انصارو وګرځوه! خو د پيغمبر(ص دعا سره سم حضرت علوي عليوه السوالم راغوےاو
د ننوتلو اجازت يې وغوښته ومې ويل د خدای رسوول(ص پوه څوه کوار بوخو
هغه ستون شه او لږ وخ

دے

وروسته بيا راغے .دې ځل مې بيا ورته هماغه خبوره وکوړه

 .1عالمه حلي كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين(ع اول چاپ 1411هوو ق د ارشواد د وزارت
خپرندويه تهران 289مخ.
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او ومې ويل :د خدای رسول(ص په څه کار بوخ

دے .په دريم ځل چې هغوه راغوے

د خدای رسوول(ص وفرمايول :ور خوالص کوړه .ور موې خوالص کوړ .علوي(ع راغوے .د
خدای رسول وپوښتل :انس سره ستا خبره څه وه؟ ويې ويل :اےد خودای رسووله! دا
دريم ځل دے چې د راتلو په غورے سوتا د کوور تور وره راغلوم خوو انوس هور ځول ويول
چې د خدای رسول په څه کار بوخ

دے او له راننوتلو يې منعې کړم.

پيغمبر(ص ز وغوښتم :د دې منعې کولو سبب يوې لوه موا وپوښوته چوې د هغوه
له ننوتلو دې ولې منعه وکړه؟ ومې ويل :اےد خدای رسوله! ځکه چې ستا دعا موې
اوريدلې وه او پوهيدم چې ستا دعا لبليږي نو دا موې خوښوه وه چوې د خودای هغوه
محبوووب بنووده زمووونږ لووه لبيلووې او انصووارو وي .د خوودای رسووول(ص وفرمايوول:
هو! هر کس خپلوو خپلوانوو توه خووږ
وي او دا خبره يې بيا ځلې وکړه.
له دې روايته پوهيږو چې حضرت علي(ع د خدای لوه ټولوو خووښ بنوده دے او
د هغ ې ندينۍ برخه په دې د ل

کووي چوې پيغمبور(ص هوم لکوه د نوورو خلکوو لوه

خپلوانو سره مينه لري .نو کله چې يو کس خدای او رسول توه خووښ وي نوو دا منلوې
شوې خبره ده چې له ټولو انسانانو او له تيرو نبيانو به لوړ وي.
په متواتره توګه د خدای له علي(ع نقل شوي دي چې همدا خبر يې د شوورا پوه
ورځ چووې پووه خپوول کووور کښووې يووې ورونووه بنوود وو او عموور وفووات شوووې و پووه خپوول
فضيل

کښې د دليل په توګه بيان کړې و او فرمايل يې:

ستاسو دې په خدای لسم وي ايا ستاسو تر مينې داسې څوک شوته چوې د هغوه
په هکله د خدای رسول فرمايلي وي خدايه ستا تر ټولو خووږ بنوده ماتوه راولوه چوې
ما سره دا سور کړې مارغه وخوري .ايا بې له ما بل څوک راغلول .ټولوو وويول :موونږ
خدای شاهد نيسو چې نه .ويې فرمايل :خدايه توه ګوواه اوسوه چوې ټولوو حاضورانو د
دې خبرې په رښتياوالي اعتراف وکړ.

او علي(ع هي کله په باطلو باندې استد ل نه کوي 1.د هغه حضورت لوه دليلوه
دا معلوميږي چې د ضرورت په وخ
دوم :د محب

په هغوي د پيغمبر(ص په خبرو دليل راوړه.

حديث

 2لسم په خدای بيرغ به د هغه چا په ک کښې ورکوم چوې خودای او
رسول يې خوښ دي او د خدای او د هغه د رسول هغوه خووښ دے .هغوه هوي کلوه لوه
جنګه نه تښوتي .خودای پواک بوه د يهوديوانو دا لوال د هغوه پوه ک خال ووي او يوو
کس يې په ما پسې راوليږ او زموا پوه سوترګو درد و او د خپلوې خُلوې مبوارکې ړې
يووې زمووا پووه سووترګو ومږلووې او ويووې فرمايوول :خدايووه هغووه د ګرمووۍ او سوواړه لووه ازاره
ساته .له دې وروسته هيڅکله ګرمۍ او ساړه نه يم ازار کړې او د سوترګو پوه درد نوه
يم اخته شوې.
په ځينو روايتونو کښې د سبا ټکې راغلےدے دا په داسې حوال کښوې دي چوې
لووه ابوووبکر وروسووته يووې عموور د خيبوور لووال د فتحووې لپوواره ليووږلےو .کلووه چووې هغووه هووم
بريالې نه شو او وتښتيد نو هغه حضرت دا ژمنه وکړه.
ابن هشام دا حديث د حضرت علي(ع په فضيل

کښې نقلوي او ليکي:

سلمة بن عمرو اكوع وويول :يووه ورځ د خودای رسوول د جنوګ بيورغ چوې سوپين
بيرغ و د ابوبکر په ک کښې ورکړ او هغه يې د خيبور د لوال د فتحوې لپواره وليوږ
خو هغه څه ونه کړې شو او لال يې فتح نه کړه او بيرته راسوتون شوو .د خودای رسوول
وفرمايل :سبا به بيرغ د هغه چا په ک کښې ورکوم چوې لوه خودای او د هغوه رسوول
سره مينه لوري او خودای او د هغوه رسوول لوه هغوه سوره مينوه لوري هغوه بوه دا لوال فوتح

 .1شيخ مېيد الېصول المختاره اول چاپ  1413هو ق د شيخ مېيد سمينار خپرندويه لم 97مخ
 . 2شيخ طبرسي َعالم الوري بوأعالم الهودي دريوم چواپ  1390هوو ق اسوالميه خپرندويوه تهوران
185مخ.

ص160

docدیني څېړنې.

کوي او هي کله (د دښمن په وړاندې نه تښوتي (او کلوه چوې بلوه ورځ شووه حضورت
علی يې راوباله علی(ع په هغوه ورځ د سوترګو درد درلوود پيغمبور(ص وربانودې د
ذ هَوذِهِ الرَّايَوةَ فَوامْضِ بِهَووا
خو ْ
خپلوې مبوارکې خُلوې اوبوه ومږلووې او بيوا يوې وفرمايولُ « :
حَتَّ وي يَ ْې وتَحَ اللَّ وهُ عَلَ ْي و » دا بيوورغ ونيسووه او وړانوودې ړ شووه چووې خوودای درتووه لووال
خال

ه کړي1 .

پر دې اساک د خپلې دعوې د ثابتولو لپاره دا رنګ استد ل کوولې شوو :اموام
علی(ع د خودای لوه ټولوو زيوات خووښ کوس دے د خودای لوه ټولوو زيوات خووښ پوه
خلکو کښې له ټولو لوړ بنده دے نو امام علی(ع له ټولو لووړ بنوده ده او دې توه پوه
پام چې امامان(ع ټول له يو نوره دي نو امامان هم تر ټولو له لوړو بندګانو دي.

ب دويمه برخه :په خلکو باندې د نورو امامانو(ع د لوړاوي دليلونه

پوووه دې بلوووه برخوووه کښوووې هغوووه حديثونوووه دي چوووې پوووه خلکوووو بوووې زموووونږ لوووه

رسوله(ص د نورو امامانو لوړاوې بيانوي.
عالمه مدلسي په بحار ا نوار 26ټووک 6بواب 267موخ کښوې "د اماموانو
لوړاوې په نبيانو په ټ ولو خلکو لوه پرښوتو د هغوو لپواره ژمنوه اخسوتل او دا چوې
ټول خلک او اولوالعزم پيغمبران دې درجې ته ونه رسيدل مګر د هغوي د مينوې پوه
واسژه  88روايت ونه يې نقل کړي دي چې دلتوه يوې يوو څوو روايتونوو بانودې بسونه
کوو.

 .1پووه عيووون اخبووار الرضووا کښووې راغلووي دي چووې امووام رضووا(ع لووه خپلووو پووالر

نيکونووو نقوول کووړي چووې لووه پيغمبوور(ص نقلوووي« :اےعلووی تووه او سووتا بچووي د خوودای
خوښ کړي مخلوق يئ

2

 . 2په خصا کتاب کښې لولو چوې جعېور بون محمود لوه خپول پوالره او هغووي لوه
خپلو پالر نيکونو له علی عليه السالم او هغوي لوه پيغمبور(ص نقلووي چوې ويوې

 .1عبدالمل

بن هشام الحميري المعافري السيره النبوية تحقيق مصژېي السقا و ابراهيم الأبيواري

و عبد الحېيظ شلبي بيروت دار المعرفة بي تا 2ټوک 334مخ.

 .2شيخ دوق عيون أخبار الرضا جهان خپرندويه  1378هو ق 2ټوک 58مخ 218حديث.

فرمايل:

اے علی خدای پاک دنيا ته پام وکوړاو د جهوان پوه ټولوو سوړيو کښوې يوې ز
خوښ کړم د دويم ځل لپاره يې بيا پام وکړ او توه يوې د ټوول جهوان پوه سوړيو
کښې خوښ کړې د دريم ځل لپاره يې پام وکړ د جهان پوه سوړيو کښوې يوې
امامان خوښ کړل د څ لوورم ځول لپواره يوې پوام وکوړ فاطموه زهورا سوالم اهلل
عليها يې د ټول جهان په ښړو کښې خوښه کړه.

1

 .3حضرت امام رضا عليه السالم له خپل پالر نيکونو له پيغمبره(ص نقلووي:
"حسن او حسين له ما وروسته او له خپل مور پالر وروسته په ځمکه کښې تور ټولوو
غوووره کسووان دي او د هغوووي مووور د دنيووا پووه مووخ توور ټولووو غوووره ښووړه ده؛
2

 .4په هغه تېسير کښې امام حسن عسکري(ع ته يې نسب ورکړےشووےدے
راغلي دي چې حضرت موسی(ع خدای ته وويل:

خدايه! که محمد ستا په نزد تر ټولو نړيوالو نزدې دے نو د پيغمبر(ص پوه
زوزاد کښې زموا لوه زوزاده زيوات څووک نوزدې شوته؟ خودای پواک وفرمايول:
موسوووی! ولوووې توووا توووه پتوووه نشوووته چوووې د پيغمبووور(ص د ال لووووړاوې د ټولوووو
پيغمبرانو په ال باندې داسې دےلکه د محمود لووړاوې پوه ټولوو پيغمبرانوو
باندې؟

3
 .1شيخ دوق الخصال جامعه مدرسين خپرندويه لم چاپ کال 1403هو ق 1ټوک 96مخ.
 .2عيون اخبار الرضا(ع وړاندينې 222مخ.

 .3امام حسن عسكري(ع تېسير امام عسكري(ع مدرسه امام مهدي(ع) خپرندويوه لوم چواپ کوال
 1409هو ق 11مخ.
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 .5حذيېة بن اسيد په يوه رواي

کښې وايي:

پيغمبر(ص وفرمايل :د يو پيغمبر پيغمبري پوه اظلوه عوالم کښوې نوه ده بشوپړه
شوې مګر دا چې هغه ته وړاندې شوې ده او زما و ي

او زموا د اهلبيتوو و يو

او

د هغوي تمثال د پيغمبرانو لپواره مدسوم شووي دي او هغووي د هغووي پوه و يو او
اطاع

الرار کړې دے.

همدارنګ عبد ا علي په يوه رواي

کښې وايي :امام ادق(ع وفرمايول" :يوو

پيغمبر هم د پيغمبرۍ مقام ته نه دےرسيدلے مګر زمونږ د حق پوه پيونودګلو او پوه
نورو باندې د زمونږ د لوړاوي په پيوندګلو؛
1

کوم څه چې بيان شوو دا لوه هغوه څوه يووه ره دي چوې شويعو پوه خپلوو کتوابونو
کښې نقل کړي دي او څووک چوې يوې کتول غوواړي نوو ا ولي سورچينو توه دې رجووع
وکړي .نو د دا رنګ دليلونو په سبب شيعه امامان په نبيانو لوړ ګڼي.

 .3په نبيانو باندې د امامانو د لوړاوي په هکله د عالمانو ليدتوګې
الف د عالمه حلي نظر

عالمه حلي په كشف المراد کښې ليکي:

ټول روحي او بدني کمالونه په دوي کښې په هور يوو کښوې موجوود دي او پوه
دوي کښې هر يو لکه څه رنګ چې په خپلوه کامول دي د نوورو هوم کموال توه
رسوونکي دي .او دا د ل کووي پوه دې چوې پوه دوي کښوې هور يوو پوه ټولوو
باندې د مشرۍ وړ دے؛ ځکه په دوي کښې هور يوو پوه خپول وخو کښوې پوه
نورو ټولو باندې فضيل لري او د عقل په حکوم مېضوول پوه فاضول بانودې
وړاندې کول بد دي2 .

 .1محموود بوون حسوون بوون فووروي ووېار بصووائر الوودرجات د آي وة اهلل مرعشووي د کتووابتون خپرندويووه لووم
 1404هو ق 51مخ.

 .2العالمه الحلي كشف المراد في شرح تدريد العتقواد جامعوه مدرسوين حووزه علميوه لوم يوولسوم

نوو د دې دليوول چووې امامووان بايوود پووه نووورو خلکووو پووه حکومو
وړاندې وي هماغه دے چې دوي پوه خپول وخو
هغوي په وخ

او مشوورۍ کښووې

کښوې پوه نوورو فضويل

لوري او د

کښې له هغوي سره برابري منتېي ده.

ب د نرالي ليدتوګه

د انوويس المؤحوودين ليکوووال د امام و پووه برخووه کښووې د امامووانو د افضوولي

لايل شوےدے او ليکلي يې دي چې د دوي د امام

ثابتيدل له هر يوو څيوز زياتوه

روښانه ده .کوه هغوه د حوديثونو او نصو وو لوه مخوې وي چوې د فريقينوو پوه واسوژه
نقووول شووووي دي او کوووه د هغوووو د عصوووم

لوووه مخوووې وي او د هغووووي افضووولي

کرامتونو د څرګنديدو له مخې وي .پوه هغوه ځوای کښوې چوې د افضولي
امامانو د امام

د ثابتولو په برخې کښې ليکي" :او د افضلي

کوووه د

لوه مخوې د

له رې معلوموه ده

چې په دوي کښې هر يو په خپله زمانه کښې د خپلې زمانې پوه ټولوو خلکوو افضول
وو او په دې معنې باندې ټول مسلمانان يوه خُله دي او څوک يې انکار نه کوي چوې
څه دليل ته اړتيا ولري"1 .

ج په احتداج کتاب کښې د احمد طبرسي ليدتوګه

د «رسوواله بوواهره در فضوول عتوورت طوواهره» ليکوووال وايووي:
لوه هغوه مژلبونوو چوې

په خلکو بانودې د اماموانو لووړاوې بيوانوي دا دے چوې پوه حقيقو
هداي

کښوې خودای ز

کړې يم په دې چې د هغوي پيوندګلو د خدای پواک د پيونودګلو پوه شوان ده

ځکه چې پيوندګلو د ايمان او اسوالم لوه پيونودګلو عبوارت دے او دا چوې لوه هغووي
جاهلول او د هغوي په هکلوه ترديود کوول داسوې دےلکوه د خودای پوه هکلوه جهول او
ترديد دے؛ ځکه چې دا جهول کېور او لوه ايمانوه خارجيودو توه رسوي .بيوا يوې د ټولوو
چاپ  1427هو ق 540مخ.

 .1محمد مهدي نرالي انيس الموحدين الزاء خپرندويوه بوي جوا اول چواپ 1363هوو ش  215او
220مخونه.
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شوويعو او سوونيانو پووه اجموواع سووره دليوول راوړےدے چووې د هغوووي افضوولي ورسووره
ثابتوي او وايي :بې له شافعي مذهبو هيڅوک د دې خبورې منکور نوه دي او وړانودې
وايي خدای پاک ټولو زړونو ته الهام کړےدے او د هغوي د مقام لوړاوي او جوالل
او مرتبه يې د ټولوو پوه روحونوو کښوې (سوره د عقيودې او موذهب د اختالفوه اچوولے
دے 1.د امامانو پيوندګلو د خدای د پيونودګلو پوه شوان ده خوو د نبيوانو پيونودګلو
داسې نه ده نو له دې روښانيږي چې امامان په نبيانو لوړاوي لري.

د په بحار کښې د عالمه مدلسي ليدتوګه

په بحار کښې په ټولو خلکوو او نبيوانو بانودې د اماموانو لووړاوې او دا چوې د

هغوي لپاره يې له ټولو خلکو مالئيکو او اولوالعزم پيغمبرانو (چې دې مرتبوې توه
نه دي رسيدلي مګر د هغوي په محب

سره ژمنه اخستې ده راغلي دي:

2

حې

له امام ادق عليه السالمه نقلوي:

حضورت موسووي وفرمايول :خدايووه مووا د محمود(ص لووه امتوه وګرځوووه! خوودای
پاک وفرمايل :ته د هغه له امته يې کلوه چوې د هغوه او د هغوه د کوورنۍ مقوام
او منزل وپيونې؛ ځکه چې پوه مخلولواتو کښوې د هغوه او د هغوه د کوورنۍ
مثال داسې دےلکه فردوک چې د بهش په نسب وي چې د ونوو پواېې يوې
نه غورځيږي او خوند يې نه بدليږي څوک چې د هغوي له مقام او حقوه خبور
وي نوو د نوه پوهيودو پوه وخو يوې رښوود يوو او پووه تيوارو کښوې ورتوه رېووا
ورکوو؛ وړاندې له دې چې وغواړي غوښتې يوې پووره کووو او هغوه توه عژوا
کوو له دې وړاندې چې وغواړي.

 .1احموود بوون علووي طبرسووي الإحتدوواج علووي أهوول اللدوواج مرتضووي خپرندويووه مشووهد اول چوواپ
1403 2ټوک 506مخ

 .2بحار الأنوار مؤسسة الوفاء بيروت – لبنان چاپ کال  1404هو ق 2ټوک 68مخ.

هو په شواهد التنزيل کښې د حسكاني ليدتوګه

حسوكاني پووه شووواهد التنزيوول کښووې ليکووي :جووابر بوون عبوود اللّووه انصوواري وايووي

پيغمبر(ص فرمايي:

1

دا رواي

خدای پاک علی عليه السالم او د هغه ښوړه او بچوي پوه خلکوو بانودې خپول
حدو ګرځووولي دي او هغوووي د امو لپواره د علووم دروازې دي .څوووک چووې د
هغوي په واسژه د هداي په لټه کښې وي نو نيغې رې ته هدايتيږي.

چې د اهل سنتو په يو مهوم کتواب کښوې راغلوےدے ډ ور پوه روښوانه

توګووه زمووونږ پووه دعوووې يعنووې پووه خلکووو بانوودې د امامووانو پووه لوووړاوي بانوودې د لو
کوي ځکه چې هغوي په خلکو باندې د خدای حد

لنډيز

عالمانو په نبيانو باندې د امامانو د فضيل

ابووراهيم د اماموو ايوو او د مبوواهلې ايوو

دي.

لپواره ډ ور ايتونوه راوړي دي او د

لووه ټولووو زيووات روښووانه دي؟ هموودارنګ

پيغمبر(ص په بيال بيلو ځايونو کښې د اميرالمؤمنين ېتونه بيان کوړي دي او پوه
ډ رو روايتونو کښې يې هغه حضرت د حق او د عملونو تله د خدای له ټولو خووښ
او له ټولو ا وحابو زيوات فضويل

لروونکوې ښوودلےدے همودارنګ پوه بويال بيلوو

روايتونو کښې چې زمونږ په کتابونو کښې له پيغمبر(ص موجوود دي داسوې ټکوي
شته دي چې د امامانو لوړاوي په ښه طريقه ثابتوي .شيعو عالمانو هم دغوو ايتونوو
او روايتونو ته په پام سره چې ځينې يې د اهول سونتو پوه کتوابونو کښوې هوم موجوود
دي دا خپله مه واري ګڼلې ده چې پوه تېصويل سوره د هغوه حضورت د شخصوي پوه
هکله خبرې وکړي او د هغوي ځالنده څيره راتلونکيوو توه وښوايي .پوه دې هکلوه ډ ور
بحثونه د کالم په کتابونو کښې ليکل شوي دي او دا رنګ موضوعات په کښې پوه
ښه طريقه روښانه شوي دي.

د زياتې مژالعې لپاره سرچينې

 . 1عبيد اهلل بون احمود حسوكاني شوواهد التنزيول لقواعود التېضويل سوازمان چواپ او وزارت ارشواد
اسالمي خپرندويه تهران اول چاپ  1411هو ق 1ټوک 76مخ 89حديث.
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 .1محموود جووواد ندېووي خمينووي تېسووير آسووان

اسووالميه خپرندويووه تهووران.

(فارسي 2ټوک لومړې چاپ  1398هو ق

 .2شوووويخ طبرسووووي َعووووالم الوووووري بووووأعالم الهوووودي اسووووالميه خپرندويووووه

تهران(.ترجمه فارسي

دريم چاپ  1390هو ق

 .3شووويخ مېيوووود تېضوووويل أميرالمووووؤمنين(ع شووويخ مېيوووود نړيوووووال سوووومينار

خپرندويه لم 1413هوق.

 .4موسي خسروي بخش امام  -د بحارا نوار د اووم ټوک ژبواړه اسوالميه

خپرندويه تهران دويم چاپ 1363هو ش.

 .5محمووود مهووودي نرالوووي شوووهاب ثالوووب در امامو و

د نوووراليين د درنووواوي

سمينار .1380

وروستے حديث

پيغمبوور(ص پووه يووو حووديث کښووې اميرالمووؤمنين تووه وفرمايوول :اے علووي درې

بيلګووې د ايمووان حقيقو

دي :پووه تنګالسووۍ کښووې بخښوونه لووه خپلوې خوووا خلکووو تووه

انصاف ورکول او علم غواړي ته علم وربخښل1 .

 .1بحارا نوار 74ټوک 44مخ.

د امام علي عليه السالم عصم او په خژا
باندې د اعتراف مسله
پوښتنه :امام علي عليه السالم فرمايلي دي« :ځان له دې لوړ نوه ګوڼم چوې خژوا
او غلژي ونه کړم 1»...آيا دا خبره د هغوي له عصم

ځواب

د امامانو عصم

او پاکۍ سره سمون لري؟

په تيره بيا د امام علی(ع عصم

د شويعو پوهوانو تور ميونې

منلووې شوووې او لژعووي دي .عالمووه حلووي پووه کتوواب ا لېووين کښووې پووه دې هکلووه پووه
تېصيل سره زر نکتې بيوان کوړي دي لوه لرانوه ډ ور ايتونوه لکوه د تژهيور ايو
سوره بقره 2او د دې غوندې نور د امامانو په عصم
روايتونه شته چې د اهلبيتو عصم

د ل

124

کوي او همودارنګ ډ ور

بيانوي.

په خژا باندې د امام علوی(ع اعتوراف پوه دې معنوې نوه دے چوې د ګنواهونو او
محرماتو مرتکب شي او د عصم

له مقام سره ټکره ولري .ځکه چوې هغوه حضورت

د خدای پاک په پيوندګلو او خدای ته د نزدې والي له مخوې پوه يوو داسوې لووړ مقوام
کښې دے چې خپل عبودي

او بندګي د هغه يزال خودای د لووړ مقوام وړ نوه ګڼوي؛

لووه هموودې سووببه کلووه کلووه معصوووم د توورک اولووی لپوواره هووم ځووان خژاکووار ګڼووي او لووه
 . 1فإنّي لس

في نېسي بېووق أن أخژويء و آمون الوک مون فعلوي ا أن يکېوياهلل مون نېسوي؛ محمود

دشتي د نه) البالغې ترجمه 444مخ 216خژبه.

 .2و ا ابتلي ابراهيم ربه .}. ...
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خدايه بخښنه غواړي چوې دا کوار د هغوه لوه عصوم سوره څوه ټکوره نوه لوري .البتوه دا

پوښتنه نووې پوښوته نوه ده چوې زموونږ لوه زموانې سوره خا وه وي .دا بحوث پوه کشوف

الغمووه 1کتوواب کښووې مرحوووم اربلووي او د نهوو)البالغووه پووه شوورحو کښووې لکووه د ابوون

ابيالحديد 2په شرحه او د نه) البالغې په ترجمې 3چې مرحوم دشتي ليکلوې ده هوم

بيان شوې دے او لکوه څوه رنوګ چوې پکوار وو د دې پوښوتنې ځوواب ورکوړې شووې

دے.
له همدې سببه کله چې مونږ د امامانو(ع په نسب

د ګناه او خژوا معنوی وکوړو

نو دې نتيدې ته به رسيږو چې په ګناه باندې د هغوي اعتراف زمونږ په ګنواه بانودې
له اعتراف سره فرق لري او د هغوي اعتراف له عصم

سره څه ټکره نه لري.

 .1خژا او د گناه مرتبې

هره يوه خژا ګناه نه ده؛ له همودې سوببه يوې پوه فارسوۍ کښوې د «خژوا» معنوی

«اشتباه» کړې ده .خو ځينې خژاګانې ګنواه دي .لوه همودې سوببه دا جملوه وحيح نوه
ده "خژا هغه ګناه ده چې لصدا نه وې شوې يعنې په غلژې او بې پوامۍ سوره شووې
وي" 4ځکووه چووې تکليووف (فوورے هلووه راځووي کلووه چووې دې ورتووه پووام وي پووه عملونووو
کښې سهو او هيريدل تکليېي حکم نه لري .که يو پاک انسان په غلژۍ سره د اوبوو
په ځای شراب وڅښي د هغه دا عمل ګناه نه حسابيږي .ځينې روايتونوه لوه نبيوانو
او امامانو هر ډول خژا نېي کوي5 .

ګناه څو ډوله ده :لانوني يا شرعي (چې د ګناه کومه مشهوره معنوی ده  .زموونږ
د اعتقاد مژابق ټول معصومين(ع له داسې ګناه پاک دي.
اخاللي ګناه يعنې د ښو اخاللو مخالې
وي .اخاللي ګناه د خلکو د حال

که څه هم د شرعې له نظره حورام نوه

مژابق مختلېه وي؛ موثال پوه رو کوڅوو کښوې د

 .1کشف الغمه علي بن عيسي ا ربلي 3ټوک 43مخ دارالکتب ا سالميه 14 10ق.

 .2شرح نه) البالغه ابن ابي الحديد 11ټوک  1او 7مخونه محمد ابوالېضل ابراهيم چاپ لم.
 .3نه) البالغه د محمد دشتي ترجمه 444مخ 216خژبه

 .4فرهنګ فارسي عميد حسن عميد د خژاء ټکي په يل کښې.
 .5بحارا نوار ټوک 108 17او  109مخونه.

اوبو يا شرب

وغيره څښل دا کار د ځينې کسانو پوه نظور کښوې څوه عيوب نوه دے

خو ممکنه ده داسې کار د ځينې کسانو لپاره د اخاللو مخالې

وګڼل شي او څووک

چوې دا کوار وکوړي پووه هغوه بود وويوول شوي .دې توه پوه پووام چوې معصوومين(ع د نووورو
خلکو لپاره بيلګه دي نو بايد له داسې عمله (ترک اولی هم لېرې وي.

 .2د محب په مقام کښې ګناه
د محب

او مينې مقام ځينې لوازم لري که چرې يو محب په دوي کښوې پوه يوو

باندې هم عمل ونه کړي او ورنه غافل شي نو دا کار د ځان لپواره لوه لويوو کنواهونو
ګڼووي او پرلووه پسووې د هغووه لپوواره توبووه او اسووتغېار کوووي 1.لکووه څنګووه چووې نبيووانو او
امامانو به تل توبه او استغېار کاو مرحوم اردبيلي يو لوه هغوه کسوانو دې چوې پوه
دې حقيق و

بانوودې يووې ټينګووار کووړې دے او پووه دې کښووې ځيريوودو سووره او د امووام

موسی کاظم(ع د وينا په برک

ډ

رو ښو پايلو ته رسيدلےدے2 .

هغه ګنواه چوې معصوومين(ع لوه هغوې د تيښوتې ر نوه لوري او د هغوې د جبوران
کولو لپاره ژړا او فرياد کوي هغوه د خودای پوه حراموو اختوه کيودل نوه دي بلکوې د
خپلو خژاګانو لپاره يې يوه بله تله په نظر کښې ساتلې ده هغوي د ځان لپواره هغوه
څه ګناه ګڼي چې نور خلک ترې په اسانۍ سره تيريږي؛ مثالً داسې ډ ر کسوان شوته
چې په خپل فورے لموونې لضوا کيودو بانودې ورلوه څوه خپګوان نوه ورځوي خوو داسوې
پرهيزګاران هم کم نه و چې د مستحب لمونې په لضا کيدو به يې ژړا او فرياد کواو
او دا لړۍ همداراز دوام لري او هي کله نوه ختميوږي .دخودای د رويوانو پوه زړونوو
کښې چې د خودای مينوه او پيونودګلو يوې څوومره زيواتيږي نوو پوه خپلوو اوږو دوموره
زيات بوج او مه واري محسوسوي او له وړاندې نه زيوات پوه خپلوې خژوا (لکوه څوه
رنګ چې خدای يق دے پوه عبوادت نوه کولوو پووهيږي .مرحووم اردبيلوي لوه يوو بول
اړخوووه د معصوووومينو(ع د ګنووواه احسووواک کولوووو توووه نظووور کوووړے دے" :پيغمبوووران او
امامووان(ع د خوودای پووه رې کښووې يوووه لوووړه مرتبووه کښووې وو او هوور کلووه چووې لووه دې
 .1تېسير الميزان 6ټوک 373مخ.

 .2کشف الغمه ا ربلي 3ټوک 43مخ.
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مرتبې لږ هم ښکته کيدل لکه د ضرورت له مخې خوړل څښل ميرمنو سره يوځوای
کيدل يا د ټولنې کارونه او مسلې هوارول نو دا بوه يوې د ځوان لپواره يووه لويوه ګنواه
ګڼله .او استغېار او توبه به يې کوله چې داسې پرهيز د خدای خا وو مينوه والوو او
نزدې کسانو سره ښايي .پوه همودې اسواک پيغمبور(ص فرموايي« :
» .1کيدې شي چې ځينې عملونوه چوې د ښوو خلکوو لپواره ښوه عمول
وي خو د مقربينو لپاره بد وي.
نو دې توه پوام سوره هغوه ګناهونوه چوې معصوومين(ع لوه هغوې ځوان سواتي هغوه
عملونووه دي چووې د فقهووې پووه ژبووه کښووې حوورام ګڼوول شوووي دي .البتووه د داسووې عموول
پريښودل چې د فقهې په ژبه واجب ګڼل شوې وي هغه هم ګناه ده خو د ګنواه او خژوا
دا ټکي چې په عربۍ کښې « نب» او «عصيان» دے د دې د استعمال پوولې لوويې
دي او «ترک اولی» ته هم شامليږي او د داسې خژوا او ګنواه اندوام کوول لوه عصوم
سره څه منافات نه لري.
امووام(ع وفرمايوول« :فووإنّي لسو فووي نېسووي بېوووق أن أخژووئ و آموون لووک موون
فعلووي ا أن يکېووي اهلل موون نېسووي مووا هووو أملووک بووه منووي فإنّمووا أنووا و انووتم عبيوود
مملوکون لربّ ربّ غيره يملک منا ما نملوک مون انېسونا؛ 2ځوان لوه دې اوچو
نه ګڼم چې غلژي ونه کړم او له هغې ځان په امن کښې نه ګڼم مګر دا چې خدای موا
وساتي .نو مونږ او تاسو د خدای بندګان او مريان يوو چوې لوه توا پرتوه بول پروردګوار
نشته .هغه زمونږ مالک دے او مونږ په خپل نېس څه اختيار نه لرو».
د امووام علووی(ع دا خبووره هووم لووه عصووم سووره څووه ټکووره نووه لووري ځکووه چووې هغووو
ليدونو ته په پام سره چې کووم دلتوه راوړي شووي دي لکوه د «فوي نېسوي» ليود چوې
بووې د خوودای لووه مرسووتې لووه داسووې خژووا بچيوودل نوواممکن دي .سووره د دې جملووې چووې
فرمايي" :مګر دا چوې خودای لوه ماسوره پوه دې کوار کښوې کېايو او بسونه وکوړي" دا
خبووره يووې پووه ډ ووره روښووانه توګووه بيووان کووړې ده او عصووم يووې د خوودای لووه لووورې يووو

 .1هماغه 45مخ.

 .2محمد دشتي ترجمه نه) البالغه 444مخ 216خژبه.

توفيووق ګووڼلےدے 1.يعنووې هغووه حضوورت فرمووايي کووه يوووازې ز او زمووا نېووس وې نووو
خژا او غلژي به مې کوله خو خد ای پواک تول زموا ک نيوولےاو نيسوي لوه همودې
سببه خژا او اشتباه نه کوم.
مرحوم محمد دشتي وايي« :کوم څه چې اموام علوی(ع وفرمايول :بوې د خودای
له مرستې له خژا بچ نه يم دا په خپله عصم
د عصم

ثابتوي2 ».

دا معنی نه ده چې د خدای له تاييداتو دې بې نيازه وي .خودای پواک

په لران کريم کښې پيغمبر(ص ته وفرمايل" :که توه موې ثابو

لودم نوه وې سواتلې نوو

نزدې وه چې هرومرو دې د هغوي په لور ګروهنه پيدا کړې وای3 ".

پيغمبر(ص خپل انساني او بشري طبيع

سره د مشرکانو د وسوسو لبليودلو

تووه نووزدې شوووې و خووو د خوودای پووه تاييوود سووره خوودای هغووه وسوواتلو او ويووې ژغووور .
حضرت يوسف(ع هم فرمايي :بې د خدای له رحمته بدو ته د بلونکي نېس له پندوې
نه شووم خال ويدې:
؛ 4ز ځان له عيبه بري نه وينم؛ ځکه چې د انسان نېوس تول هغوه خژوا او بودۍ
ته بلي مګر هغه کسان چې زما خدای ورباندې رحم کړي وي.

نتيده

د معصومو امامانو عصوم د شويعه موذهب لوه منلوو شوويو عقيودو دےاو څوه

شک په کښې نشته .په خژا باندې د حضورت علوی(ع اعتوراف پوه دې معنوی نوه دی
چې معصي يې کړې وي ځکه چې هره يوه خژا د عصوم

لوه مقوام سوره ناسوازه نوه

ده؛ ځکه چې ځينې داسې خژا ګانې او معصيتونه دي چې معصوم بله چاره نه لوري
چې ترسره يې کړي .چې هغه د هغوي په نسب
عصم

ګناه ګڼل کيږي.

د خدای په توفيقاتو سره تر سه کيوږي .اموام علوی(ع لوه خودای سوره د

خپوول نووزدې والووي او پيونوودګلو پووه سووبب خپلووه بنوودګي د هغووه د مقووام وړ نووه ګڼلووه لووه

 .1شرح نه) البالغه ابن ابي الحديد 11ټوک 107مخ.
 .2هماغه 448مخ.
 .3اسراء 74آية.

 .4ابراهيم 11آية.
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همدې سببه يې د ترک اولی لپاره هم استغېار کړے دے.

د زياتې مژالعې لپاره سرچينې:

 .1ا لېين في امامه مو نااميرالمؤمنين علي بن ابيژالب

عالمه جموال

الدين الحلي.

 .2امام و شېاع

علي اکبر نا ري.

 .3په لران کښېامام او د امامانو عصم

وروستے حديث:

ابن عباک له پيغمبر(ص رواي

کووي« :
 1علي

پاک او معصوم دي».

 .1سليمان لندوزي ينابيع الموده 115مخ.

رضا کاردان.

حسن حسين او د حسين نهوه بچوي

د پيغمبر(ص له خوا د ځای ناستي په توګه د علی(ع ټاکل
پوښتنه :ايا د پيغمبر(ص لوه خووا د علوي(ع ټاکول د خليېوه او ځوای ناسوتي پوه
توګه وو يا هغه يې د يو ښه کس په توګه وښوده.

سريزه

د امام علی(ع د خالف

او جانشينۍ بحوث د پيغمبور(ص لوه وختوه موجوود و.

هغه حضرت(ص هيڅکله دومره مهمه مسله مبهمه نه ده پريښې؛ د هغه حضورت لوه
وفاته وروسته چې د خالف

او ځای ناستي والي مسله عملوي او د اجورا مرحلوې توه

ورسيده نو په دومره څرګندې خبرې کښې د ځينې عواملو پوه سوبب اخوتالف پيودا
شو او د مسلمانانو تر مينې په دې هکلوه بويال بيلوې عقيودې او بويال بيلوې پوښوتنې
پيدا شوې چې تر اوسه پورې هغه بحثونه شورو دي او په دې هکله ډ ر کتابونوه هوم
ليکلي شوي دي.
معصووومو امامووانو(ع او پوهووانو د لووران کووريم پووه ايتونووو او د پيغمبوور(ص
حووديثونو او پووه مژمئنووو توواريخي شووهادتونو سووره هيڅکلووه هووم د دې پووه هکلووه چووې
څومره پوښتنې شوي دي بې ځوابه يې نه دي پريښې او په ښه روښوانه طريقوه يوې دا
بحث کړےدے او له همدې سببه په دې هکله پوښوتنې نيووکې او د هغوې ځوابونوه
په څو مخونو کښې بيانوو.
ځواب :دغه پوښتنه په دوو برخو کښې ده يوه د پيغمبر(ص له خوا د علوي(ع
د خليېه په توګه ټاکل او دويمه د حضرت علی(ع وړتيا چوې هغوه د دې مقوام وړتيوا
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لرله؟ د دې پوښتنې په ځواب کښې درې احتمالونه موجود دي:
 .1د پوښتنې دواړه برخې نه دي والع شوې؛
 .2د پوښتنې يوه برخه والع شوې ده؛
 .3د پوښتنې دواړه برخې والع شوي دي؛
حقيق

دا دے چې د خدای رسول(ص اميرالمؤمنين(ع له ځانه وروسته هوم د

خليېوووه پوووه توګوووه ټووواکلې او هوووم يوووې د يوووو وړتيوووا لرونکوووي او غووووره کوووس پوووه توګوووه
ښودلےدے .نو راځئ چې په دې دواړو باندې په لنډه توګه خبرې وکړو:

 .1د يو وړتيا لر ونکوي او غووره کوس پوه توګوه د اموام علوی(ع معرفوي
کول.
اموام علووي(ع داسوې شخصووي

او بيلګووې لوري چووې نوور کسووان يووې لوه لرلووو بووې

برخې دي؛ له همدې سببه د حضرت علوی(ع لوه ټولوو فضويلتونو او منوالبو خبريودل
يوازې د خدای او د هغه د رسول لپواره ممکون ده .لکوه څوه رنوګ چوې پيغمبور(ص د
هغه په شوان کښوې وفرمايول" :اے علوی! بوې لوه خدايوه او موا بول څووک سوتا حقيقوي
پيوندګلو نه لري1 .

الف امام علی تر ټولو ښه انسان

اموام علوي(ع د خودای د رسوول(ص پوه کووالم کښوې تور ټولوو ښوه انسوان ښووودلے

شوے دے .پيغمبر(ص وفرمايل" :علی(ع له ټولو ښه انسوان دے او څووک چوې پوه
دې کښې شک وکړي هغه کافر دے2 .

 .1محمدبالر مدلسي بحارا نوار 39ټوک 84مخ..

 .2عالءالودين علووي المتقوي بوون حسووام الودين متقووي هنودي کنزالعمووال تحقيووق شويخ بکووري حيوواني
11ټوک 625مخ 33045حديث؛ علي بن عيسي اربلي کشف الغمة في معرفة الأئمة 1ټوک
155مخ.

ب امام علي(ع تر ټولو عالم کس

امووام علووی(ع توور ټولووو عووالم کووس او د ام و

لووه ټولووو ښووه لاضووي دے .د خوودای

رسووول(ص وفرمايوول" :لووه وروسووته زمووا د ام و توور ټولووو عووالم کووس د ابوطالووب زوې
علي(ع دے" 1.او همودارنګ يوې وفرمايول" :د ابوطالوب زوې علوی تور ټولوو خلکوو
زيات په خدای په رسول باندې عالم دے .تر ټولو زيات له کلموه ويونکوو سوره مينوه
کوووي او د هغوووي درنوواوے کوووي" 2.پيغمبوور(ص د حضوورت علووی(ع د لضوواوت پووه
هکله فرمايي" :علی له ما وروسته زما د ام

تر ټولو ښه لاضي او ښه عالم دے3 ".

ج حق له علی(ع سره

د اميرالمووؤمنين(ع او حقووو توور ميوونې بيلتووون ممکوون نووه دے د خوودای رسووول

فرمايي" :علی له حقو سره او حق له علی سره دي او يو له بله به نه جدا کيوږي تور دې
چې د ليام

په ورځ د حوے(کوثر

د لرآن له علي

غاړې ته ما ته راورسيږي» 4

سره

د اميرالمووؤمنين(ع او د لووران توور ميوونې بيلتووون ممکوون نووه دے .پيغمبوور(ص

وفرمايل" :علی له لران سره او لران له علی سره دے او هيڅکلوه لوه يووه بلوه نوه جودا
.1عالءالدين علي المتقي بن حسام الدين متقي هندي هماغه 615موخ 32977حوديث؛ موفوق بون

احموود خوووارزمي المنالووب تحقيووق :شوويخ مالووک محمووودي 82مووخ؛ ابووراهيم بوون محموود جووويني
حمويني فرائد السومژين فوي فضوائل المرتضوي والبتوول والسوبژين ولأئموة مون ريوتهم تحقيوق:
محمد بالر محمودي 1ټوک 97مخ؛ علي بن عيسي اربلي هماغه 1ټوک 111مخ.

 .2عالء الدين بن علي متقي هندي هماغه 11ټوک 625مخ 32980حديث.

 .3محمد بن علي دوق ا مالي 440.مخ 20حديث؛ موفق بن احمد خووارزمي هماغوه 81موخ؛

 66حديث؛ محمدبن محمد حاکم نيشوابور؛ المسوتدرک علوي الصوحيحين؛ تحقيوق؛ دکتور يوسوف
مرعشلي؛ بيروت :دارالمعرفة 146ق؛  3ټوک 135مخ؛ احمد بن عبداهلل طبري؛ زخائر العقبوي
في منالب وي القربي 83مخ؛ ابن سوعد الژبقوات الکبوري 2ټووک 338موخ؛ علوي بون عيسوي

اربلي هماغه 1ټوک 111مخ.

 .4ابوالقاسم علي بن الحسن ابن عساکر تاريخ دمشق (ترجمة ا مام علي بن ابوي طالوب(ع

تحقيوق

محمد بالر محمودي 3ټوک 117مخ؛ لاضي نوراهلل تستري الصوارم المهرلة في نقد الصواعق

المحرلة تحقيق سيد جالل الودين المحودث 148موخ؛ شويخ سوليمان بون شويخ ابوراهيم لنودوزي
حنېي ينابع الموه تصحيح وتعليق :عالء الدين اعلمي 1ټوک 104مخ.
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کيږي تر دې چې د حوے په خوا کښې ما ته راشي"1 .

هو د علی(ع مينه د پيوندګلو معيار او تله

د خوودای د رسووول(ص لووه نظووره د اميرالمووؤمنين ملګرتيووا د مووؤمن او منووافق د

پيوندګلو معيار او تله ده .فرماي ي" :اے علی! موؤمن بوه توا دښومن نوه ګڼوي او منوافق
به له تاسره مينه او ملګرتيا نه کوي"2 .

و علي(ع په علم کښې

کووه څوووک غووواړي چووې د خوودای د رسووول(ص د علووم ښووار تووه ننوووځي نووو بايوود د

اميرالمؤمنين له دروازې ننووځي .د خودای پيغمبور(ص وفرمايول" :ز د علوم ښوار او
علووی يووې ور دے .نووو څوووک چووې علووم غووواړي بايوود د هغووې لووه دروازې راننوووځي"3 .

همدارنګ يې وفرمايل" :ز د حکم

سرای يم او علی يې ور دے"4 .

 .1هماغه؛ 1ټوک 104مخ؛ جالل الدين عبدالرحمن بن ابيبکور سويوطي الدوامع الصوغير 2ټووک
177مخ.

 .2ابن ابي الحديد شرح نه) البالغه تحقيق :محمد ابوالېضول ابوراهيم  18ټووک 173موخ؛ شويخ
سليمان بن شيخ ابراهيم لنودوزي حنېوي هماغوه 1ټووک 56موخ؛ احمود بون حنبول مسوند احمود؛

1ټوووک 84مووخ؛ احموود بوون شووعيب نسووائي سوونن نسووائي 2ټوووک 116مووخ؛ سووليمان بوون احموود
طبراني المعدم الکبير تحقيق :حمدي عبدالمديد سولېي 2ټووک 321موخ؛ محمود بون عيسوي
ترمووذي سوونن ترمووذي تحقيووق :عبوودالوهاب عبووداللژيف؛ 5ټوووک 306مووخ؛ شووهاب الوودين ابووي
الېضل احمد بن علي بن حدر عسقالني لسان الميزان  2ټوک 446مخ.

 .3عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين متقي هندي هماغه 11ټوک 615مخ 32979حديث؛
شيخ سليمان بن شيخ ابراهيم لندوزي حنېي هماغه 1ټوک 84موخ؛ موفوق بون احمود خووارزمي

هماغه 200مخ؛ شيخ جعېر الغژاء کاشف الغژاء کشف الغژاء 1ټوک 11مخ؛ محمد بن علي

شيخ دوق؛ هماغه؛ 561مخ؛ امين ا سوالم فضول بون حسون طبرسوي اعوالم الووري 159موخ؛
سليمان بن احمد طبراني هماغه 11ټوک 55موخ ؛ شوهاب الودين ابوي الېضول احمود بون علوي بون
حدر ابون حدور عسوقالني؛ هماغوه؛ 1ټووک 197موخ؛ لاضوي نووراهلل تسوتري هماغوه 132موخ؛

جالل الدين عبدالرحمن بن ابويبکور سويوطي هماغوه 1ټووک 415موخ؛ علوي بون عيسوي اربلوي
هماغه 111مخ.

 .4متقووي هنوودي هماغووه 11ټوووک 600مووخ 32889حووديث؛ لنوودوزي حنېووي هماغووه 1ټوووک

84مووخ؛ ابوون حدوور عسووقالني هماغووه 4ټوووک 144مووخ؛ خوووارزمي هماغووه 83مووخ؛ حوواکم
نيشووابوري هماغووه 3ټوووک 126مووخ؛ تسووتري هماغووه 133مووخ؛ سوويوطي هماغووه 1ټوووک

ز علی د فضيلتونو لرونکے

اميرالمؤمنين د ټول عالم له ادمه تر خاتم پوورې د فضويلتونو لورونکے دے .پوه

وليووووووانو کښووووووې غوووووووره د رسووووووو نو او د خوووووودای د ټولووووووو مخلولوووووواتو وارث
دے.پيغمبر(ص وفرمايل" :څوک چې وغواړي چې ادم ته په علم کښوې نووح توه پوه
تقوا کښې ابوراهيم توه پوه وبر کښوې موسوی توه پوه هيبو
عبادت کښې وګوري نو بايد د ابوطالب زوي علی(ع

کښوې او عيسوی توه پوه

ته دې وګوري"1 .

ح د حضرت علی(ع بې شميره ېتونه
د حضووورت علووووی(ع

ووووېتونه او فضوووويلتونه د شووووميرلو وړ نووووه دي؛ د خوووودای

رسول(ص وفرمايل" :که ټولې ونوې للوم شوي ټوول دريابونوه رنوګ پيريوان حسواب
کوونکي ټول انسانان ليکونکي شي نوو بيوا هوم د حضورت علوی(ع د فضويلتونو د
شمارلو توان نه لري"2 .

 .2د ځای ناستي په توګه د امام علی(ع ټاکل

پيغمبر(ص په بيال بيلو ځايونو کښې حضرت علی(ع د خپول ځوای ناسوتي پوه

توګه ټاکلےدے چې په لنډه توګه يې بيانوو.

الف علي(ع وارث او ځای ناستې
پيغمبر(ص د بعثو

پوه دريوم کوال د دې ايو

لوه نازليودو وروسوته

؛ خپوول نووزدې خپلوووان دې وويووروه 3د عبوودالمژلب او
څلويښ و

د چووې

کسووان وو راوبلوول دويمووه ورځ يووې د ډوډۍ خوړلووو وروسووته هغوووي تووه

وفرمايل :په تاسو کښې کوم يو کس زما ملګرتيوا کووي او پوه موا ايموان راوړي چوې
له ما وروسته زما ورور او ځای ناستې شي؟ امير المؤمنين پاڅيد او ويې فرمايول:
415مخ 2705حديث؛ ترمذي هماغه 5ټوک 301مخ؛ اربلي هماغه 1ټوک 111مخ.

 .1اربلي هماغه 1ټوک 111مخ.

 .2لندوزي حنېي هماغه 1ټوک 144مخ؛ ابن حدر عسقالني هماغه 5ټوک 62مخ.
 .3شعراء 214آية.
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اے د خدای رسوله! ز حاضر يم يې چې لوه توا سوره پوه دي ره کښوې مرسوته وکوړم؛
پيغمبر(ص وفرمايل :کښينه .پيغمبر(ص بيا خپله خبره وکړه؛ او بې له علی(ع بول
چا څه ځواب ورنه کړ؛ پيغمبر(ص وفرمايول :کښوينه .پيغمبور(ص پوه دريوم ځول بيوا
خپله خبره وکړه؛ دې ځل هم يووازې علوی پاڅيوده او د پيغمبور(ص د ملګرتيوا لپواره
يووې خپوول چمتووووالے څرګنوود کووړي .دغووه وخ و پيغمبوور(ص وفرمايوول" :دا علووی زمووا
ورور و ي

وارث او له ما وروسته په تاسو کښې زما ځای ناستې دے1 .

ب په مدينه کښې علی(ع د پيغمبر(ص ځای ناستې

کله چې پيغمبر(ص د تبوک غوزا توه تلوه نوو پوه مدينوه کښوې يوې اميرالموؤمنين

خپوول ځووای ناسووتې وټاکووه .امووام علووی(ع وفرمايوول" :ايووا مووا د ماشووومانو او ښووړو توور
مينې پريږدې؟" پيغمبر(ص وفرمايول" :ايوا پوه دې نوه يوې خووښ چوې توه ماتوه داسوې
شې لکه چې هارون موسی ته و

خو دا چی له ما وروسته بل پيغمبر نشته؟" 2

 .1د زياتې خبرتيا لپاره وګورځ :عالمة اميني الغدير؛ محمد بن جرير طبري تاريخ طبري  2ټوک

 62و  63مخونه؛ علوي بون ابوي الکورم محمود ابون اثيور الکامول فوي التواريخ  2ټووک  41او42
مخونه؛ احمد بن حنبل هماغه 1ټوک 111مخ ؛ شوهاب الودين بون حدور ابون حدور عسوقالني د

فووتح البوواري شوورح ووحيح بخوواري سووريزه 8ټوووک 114مووخ؛ جوواراهلل محمووود بوون عموور زمخشووري
خوارزمي الکشاف عن حقوائق التنزيول و عيوون ا لاويول فوي وجووه التأويول 1ټووک 347موخ؛
متقي هندي هماغوه 13ټووک 131موخ 36419حوديث؛ نورالودين علوي بون ابوي بکور هيثموي

مدمع الزوائد و منبع الېوائد  8ټوک 302مخ؛ احمد بن عبداهلل طبري هماغه 71مخ؛ لندوزي

حنېي هماغه 1ټوک 312مخ؛ ابن ابي الحديد هماغه 13ټوک 210مخ.
له څيړنه دا معلوميږي چوې د يووم الودار حوديث معنووي توواتر لوري ځکوه چوې د موتن لوه مخوې پوه ټولوو
سرچنيو کښې يوشان نه دے.

 .2احمد بن حنبل هماغه 1ټوک  177موخ؛ محمود بون اسوماعيل بخواري

وحيح بخواري 3ټووک

58مخ؛ لندوزي حنېوي هماغوه 1ټووک  59موخ مسولم بون الحدواج نيشوابوري

وحيح مسولم

7ټوووک 120مووخ؛ محموود بوون اسووحاق ابوون هشووام سوويره ابوون هشووام څيړنووه :محموود محووي الوودين

عبدالحميود 4ټووک  947موخ؛ نورالودين علوي بون ابوي بکور هيثموي هماغوه 9ټووک 109موخ؛
متقووي هنوودي هماغووه 13ټوووک 106مووخ 36345حووديث؛ حوواکم نيشووابوري هماغووه 3ټوووک
109مخ؛ شمس الدين محمد بن احمد هبي سيراعالم النبالء څيړنه :شعيب الوأرنؤوط و حسوين

ا سد 1ټوک 142مخ؛ سيوطي هماغه 2ټوک 177مخ؛ خوارزمي هماغه 199مخ؛ احمود
بن عبداهلل طبري هماغه 87مخ؛ ترمذي هماغه 5ټووک 302موخ؛ احمود بون يحيوي بوال ري
انساب ا شراف 1ټوک 217مخ.

ج په غدير کښې علی(ع د پيغمبر(ص ځای ناستې
دا اي

 1په دې اي

کښې ټول مېسوران پوه يووه خلوه دي چوې دا ايو د اخرنوي

حوو) پووه مولووع د پيغمبوور(ص لووه وفاتووه څووو مياشووتې وړانوودې نووازل شوووے و .لووه دې
وروسته چې کافران يې د دې دين له خرابولوو نهيلوې کوړل او ويوې فرمايول:
2؛ پوه دې خبورې ټينګوار
کوي چې نن ستاسو دين بشپړ شو او خپل نعم

مې په تاسو پوره کړ.

هغو ډ رو روايتونو توه پوه پوام سوره چوې د دې ايو پوه شوان نوزول کښوې راغلوي
دي دا روښووانيږي چووې د ديوون بشووپړتيا د کووافرانو نهيلووۍ سووره سوومه وه او دا کووار د
ځای ناستي په ټاکلو سره و چې پيغمبر(ص د خدای له اړخه علوی(ص د خپول ځوای
ناستي په توګه وټاکه؛ ځکه چوې د اسوالم دښومنان پوه تموه وو چوې د پيغمبور(ص لوه
وفاته وروسوته دې توه پوه پوام سوره چوې د هغوه نارينوه او د نشوته اسوالم بوه بوې لوه
مشره پاتې شي او کمزورې به شي خوو د ځوای ناسوتي پوه ټواکلو سوره د اسوالم ديون
بشپړ شو او د خدای نعم

په خلکو پوره شو3 .

پيغمبر(ص له اخرني حده د راوپسيدو په وخ

ټول حديان په يو ځوای کښوې

چې نامه يې "غدير" وه جمع کړل او يوه تېصيلي خژبه يوې ولوسوته او علوی(ع يوې د
ټولو لپاره د ځای ناستي په توګه وټاکه او ټولو له هغه حضرت سره بيع هم وکړ.
عالمه اميني په الغدير کتواب کښوې د غودير دا حوديث لوه  110وحابيانو او
 84تابعينو او  360مشهورو پوهانو نقل کړے دے او دا يوې د تواريخ لوه متوواترو
پيښو ګڼلے داسې چې په سند کښې يې څه شک نه شته.

نور حديثونه

 .1پووه يووو روايو

کښووې د اهوول سوون

لووه مشوورانو لکووه حمووويني راغلووي دي چووې

ابوبکر او عمر له دې وروسته چې امام علي(ع د مسلمانانو د مشر په توګوه وټاکول
 .1مائده 3آية.
 .2هماغه.

 .3محمد تقي مصباح يزدي آموزش عقايد 312مخ.
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شوو لوه پيغمبوره(ص پوښوتنه وکوړه چوې ايوا دا و يو يووازې لوه علوی(ع سوره خواص
دے؟ پيغمبوور(ص يووې پووه ځ وواب کښووې وويوول" :خوواص دے لووه علووی سووره او زمووا لووه
و يانو سره د ليام

تر ورځې پورې" .پوښتنه وشوه سوتا و ويان څووک دي؟ هغوه

حضرت وفرمايل" :علی زما په ام

کښې له ما وروسته زموا ورور وارث او ځوای

ناستې دے او د هر يو مؤمن ولی دے .لوه هغوه وروسوته زموا زوې حسون او بيوا موې
حسوين زوې او بيووا د حسووين او د پوه يوووه بوول پسوې دي چووې لووران لوه هغوووي سووره او
هغوي له لران سره دي هيڅکله به له يوه بله نه جدا کيږي تر دې چې د ډنوډ (حووے
کوثر

په غاړه ماته راورسي"1 .

د دې حديث مژابق پيغمبر(ص د لوومړي او دويوم خليېوه پوه ځوواب کښوې پوه
څرګنده د حضرت علی او د امامانو(ع د ځای ناستي توب خبره کړې ده.
 .2کله چې دا ايو
 2نازل شو او په بوې لوه څوه شورطه د اولووا مر پيوروي واجوب شووه او د
هغوي اطاع

او د رسول اطاع سره يو شان وګڼل شو جوابر بون عبوداهلل انصواري

د خدای له رسوله(ص پوښتنه وکړه« :اولواا مر» چې اطاعو يوې واجوب دے کووم
کسان دي؟ پيغمبر(ص ورته پوه ځوواب کښوې وفرمايول" :اے جوابره! هغوه زموا ځوای
ناسووتي او د مسوولمانانو پيشوووايان دي چووې لووومړې يووې د ابوطالووب زوې علووی او لووه
هغه وروسته حسن او ورپسې حسين او بيوا علوی بون حسوين او بيوا محمود بون علوی
چې په تورات کښې ورته بالر ويلې شوي دي؟ اے جابره! په راتلونکي وخ

کښوې

بووه تووه هغووه وګووورې او کلووه چووې يووې وګووورې نووو زمووا سووالم ورتووه ورسوووه او لووه هغووه
وروسوته بووه جعېور بوون محموود او بيوا موسووی بوون جعېور او بيووا علووی بون موسووی او بيووا
محمد بن علی او بيا علی بن محمد او بيا حسن بن علی او له هغوه وروسوته بوه زموا
په نامه او زما په لقب د ځمکې په مخ د خدای حد

او په بنودګانو کښوې د خودای

 .1جويني حمويني هماغه 2ټوک  66مخ؛ ابوالمکوارم سويد هاشوم بون سويد سوليمان بحرانوي غايوة
المرام وحدة الخصام في تبيين ا مام من طريق الخاص والعام څيړنه :سيد علي عاشور 1ټووک

 1401او 39مخونه.

 .2نساء 59آية.

بالې پاتې د حسن بون علوی زوې وي 1."...پوه دې حوديث کښوې هوم د اموام علوی او د
امامانو(ع خالف

او امام

بيان شوې او بيا له هغوي وروسته د يوو يوو اموام ناموه

اخستې شوې ده.
 .3پيغمبر(ص د شعبان په مشهوره خژبه کښوې د اميرالموؤمنين ځوای ناسوتي
توب او خالف په څرګنوده بيوان کوړےدے" :خودای پواک ز او توه لوه يووه نووره پيودا
کړو او خوښ يې کوړو بيوا يوې ز د نبووت لپواره او توه يوې د امامو

لپواره وټواکلې

څوک چې ستا له امامته انکوار وکوړي نوو هغوه زموا د نبووت انکوار کوړے دے .اے
علی! ته زما و ي او وارث او زما د بچو پالر او د زما د لور خاوند يې سوتا حکوم
زما حکم دے او ستا منوع زموا منعوه ده .لسوم موې دې پوه هغوه خودای وي چوې ز يوې
نبي او له ټولو ښه نيکي کوونکې جوړ کړے يم بې شکه چې ته پوه خلکوو بانودې د
خوودای حد و يووې او د خوودای د رازونووو امووين يووې او د خوودای پووه بنوودګانو بانوودې د
خدای خليېه يې"2 .

د دې خژبووې پوور اسوواک د حضوورت علووی(ع د جانشووينۍ او خالفتووه انکووار د
پيغمبوور(ص د نبوووت انکووار دے .د امووام علووی(ع اموور او نهووي د پيغمبوور(ص اموور او
نهووي دي .دا حووديث هووم د حضوورت علووی(ع پووه خالفوو
څرګنده د ل

نتيده

او ځووای ناسووتي بانوودې پووه

کوي.

د فريقينو په معتبرو کتابونو کښې تحيقيق او څيړنه دا ښيي چې پيغمبور(ص

اميرالمووؤمنين(ع د يووو غوووره او وړتيووا لرونکووي کووس او لووه خپوول ځانووه وروسووته د
اسالمي ام

لپاره د خليېه په توګه ټواکلےدے .د پيغمبور(ص لوه خووا د مسولمانانو

لپاره د امام علی(ع د خليېه په توګه ټاکل يو منژقي کار و ځکه چې هغوه کوس چوې
د خدای له رسول(ص وروسته يې د دې کار وړتيا لرله هغه يوازې امام علوی(ع او

 .1سيد هاشم بن سيد سليمان بحرانوي هماغوه 3ټووک 113موخ؛ لنودوزي حنېوي هماغوه 3ټووک

399مخ؛ اربلوي هماغوه 3ټووک  316موخ؛ محمود بون حسون حرعواملي اثبواه الهوداه بالنصووص

والمعدزات 3ټوک  123مخ.

 .2لندوزي حنېي هماغه 1ټوک 63مخ.

ص182

docدیني څېړنې.

د هغه پاک او د دي چې پوه بويال بيلوو وختونوو کښوې د پيغمبور(ص لوه خووا ښوودل
شوي دي.
البته د خودای د رسوول لوه خووا د اموام علوی(ع د خليېوه او غووره کوس پوه توګوه
ښودل او د هغ ځانګړو فضيلتونو بيانول په دې معنوې نوه دي چوې خلوک هوم د هغوه
حضرت له ټولو فضيلتونو خبر نه وو .د هغه حضرت حقيقي پيونودګلو خوو يووازې د
خدای اود هغه د رسوول(ص لپواره ممکنوه ده .اموام علوی(ع د پيغمبور(ص پوه وخو
کښې په خپل عمل سره په بيال بيلو وختونو کښې ټولو ته خپله وړتيا وښوودله .خوو
پيغمبر(ص د دې لپاره چې مخالېانو ته د هغه په خالفو

بانودې د نيووکې څوه ځوای

پاتې نه شي هغه يې په بيال بيلو ځايونو کښې خلکو ته وښوده او معرفي يې کړ.

د زياتې مژالعې لپاره سرچينې

 .1عبدالصووالح انتصووواري غووودير خوووم او د اهوول سووون

لوووه کتوووابونو د هغوووې د

پوښتنو ځوابونه لم داوري خپرندوې اداره 2 1 1381ټوک.
 .2عالمووه امينووي الغوودير د محموود تقووي واحوودي ترجمووه لووم بنيوواد بعث و
1 1386ټوک.
 .3محمد بالر انصاري اسرار غدير لم تک خپرندويه 1427ق.

وروستے حديث

امام علي(ع « :ا مامهْ نظام الأمهْ؛ امام

 .1غررالحكم .1095

د ام

نظام دے» 1

د لمر راګرځول او د امام علی(ع فضيل
پوښتنه
پوښوتنه :وخو «متصورم الوجووود» دے؛ يعنوې چووې کلووه تيور شووو هغوه بيرتووه نووه
راګرځي .له بلې خوا ډ ر روايتونه لرو چې نبي او امام ته وايي چې لمونې په لوومړي
وخ

کښې کوځ؛ نو دې ته په پام سوره اول دا چوې «ردالشومس» "د لمور راګرځوول"

څوه رنوګ ممکوون دي؟ دويوم دا چوې کلووه چوې د حضوورت علوی(ع لموونې لضووا شوو نووو
ردالشمس د هغه په فضيل

باندې څه رنګ د ل

کوي؟

ځواب
دا پوښتنه دوه برخې لري:
 .1د لمر د بيرته راګرځيدو په کيسه کښې شک
 .2د امام علی(ع په فضيل

باندې د دې کيسې د ل

د لومړۍ برخې ځواب :چې له معدوزې او و يو تکوويتي سوره اړه لوري .لوه دې
وړاندې چې ا ل ځواب ورکړو ضروري ده چې د بحث په بنيادي ټکو رېا واچوو:
الف معدزه :معدوزه لوه «عدوز» اخستےشووے ده چوې د نواتوان او د هور څيوز د
شاته پاتې کيدو يوا د پواتې راتللوو پوه معنوی ده 1.د پيغمبرانوو او و ويانو معدوزې
دومره پخې او طالتورې دي چې که څووک وغوواړي لوه هغوو سوره مقابلوه وکوړي نوو
« .1عدز ا نسان مؤخره العدز أ له تأخر عن الشيء» راغب ا وېهاني مېوردات طليعوة النّوور
دوم وار 1427ق 547مخ.
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ناتوانه کيږي نو له همدې سببه خارق العاده کارونو ته معدزه ويل کيږي.
معدزه او کرامات د نېس له تاثير سره اړه لري .د معدزې خاوندان د خودای پوه
حکم د هغه د ورکړي شوي طال

په وسويله دوموره طوالتور نېوس لوري چوې پوه ټولوو

غالبيږي .هغه مبداء او سورچينه چوې د نبيوانو پوه نېسوونو کښوې موجووده ده هغوه لوه
مادي څيزونو نه ده ځکه مونږ که هر يو مادي څيز فرے کړو نوو ممکنوه ده چوې لوه
هغې زيات طالتور کس پيدا شي1 .

معدزه ا و کرام

پوه دې معنوی نوه دی چوې د فژورت لوانون ورسوره خوراب شوي.

معدزې داسوې علتونوه او اسوباب لوري چوې هغوه لوه طبيعتوه پورتوه او بهور دي يوا لوه
داسووې طبيعتووه دي چووې پيونوودلي شوووي نووه دي خووو پووه دې معنووې نووه چووې کووه هغووه
علتونوه کشوف شوي نوو د معدووزې اړي يوې لوه منړوه ځوي؛ بلکووه پوه دې نظور سوره چووې
معدووزې داسووې علتونووه لووري چووې پووه هغووې څوووک غالبيوودې نووه شووي او هغووه موواتې نووه
خوري2 .

معدزې او خارق العاده کارونه د عقل له مخې محال نه دي؛ ځکوه چوې د ډ ورو
عووالالنو عقلونووه پووه سوولګونو کووالو د هغووه معدووزو پووه وړانوودې تسووليم و او هغووه يووې
منلې دا معدزات په ا ل کښې هغه څيزونه دي چې د طبيع

عادي جريوان د هغوې

انکار نه کوي؛ لکه د يو مړ کس ژوندي کيدل او د ژوندي کس مړيدل.
د عادي طبيع

او معدراتو تر مينې فرق دا دے که په طبيعو

کښوې مړکيودل

او ژونوودي کيوودل د خا ووو سووببونو معلووول دے چووې پووه خا ووو زموواني او مکوواني
شورائژو سوره ترسوره کيوږي خوو پوه معدوزو کښوې هغوه اسوباب او شورائن پوه خوواص
زمان او مکان کښې نه شي ليدل کيدې3 .

او دا خبووره چووې د پيغمبرانووو او وليووانو معدووزې د خوودای پووه حکووم سووره دی لووه

 . 1محمد حسين طباطبائي الميوزان ترجموه نا ور مكوارم دويوم وار  1364بنيواد علموي و فكوري
عالمه طباطبائي 1ټوک 100مخ.

 .2الميووزان هماغووه مووخ  102نا وور مكووارم شوويرازي و همكوواران پيووام لوورآن پيوونړم وار 1381
تهران دارالكتب ا سالمية 7ټوک  276مخ.

 .3الميزان هماغه  92و 93مخ.

توحيد سره څه ټکره نه لري1 .

ب تكويني و ي « :و ي » چې «تكويني و ي » په جملوې کښوې راغلوے کوه
واو يې په زبر سره ووايو نو د مينې په معنی دےاو که واو يې په زير سره ووايو نوو
د نزدې والي او مسلن شونې تصرف او تدبير پوه معنوی دے 2.سولژن

او تصورف

خدای ته د نزدې کيودو نتيدوه ده .هور څووک چوې خودای توه زيوات نوزدې وي خودای
هغووه تووه د عووالم پووه چووارو کښووې د تسوولن اوتصوورف زيووات طالو
سببه پيغمبران او د خدای وليان ډ ر طال

ورکوووي .لووه هموودې

او تسلن او تصرف لري.

«تكووووين» پوووه «تكوووويني و يو و » کښوووې پوووه لغو و

کښوووې د يوووو نووووي څيوووز د

ايدووادولو پووه معنووی دے 3.او د متکلمينووو پووه ا ووژالح کښووې د يووو داسووې څيووز
ايدادول چې له اوله ماده لوري؛ د ابوداع پوه اپوټوه چوې لوه نيشو
کووول دی .تکووويني و يوو

نوه د يوو څيوز پيودا

لووه معدووزې سووره سووم دے .پووه زړې ا ووژالح کښووې د

معدزې ټکې اسوتعماليد او پوه نووي ا وژالح کښوې د تکوويني و يو

ټکوې ويول

په ټول کښې په دوه ډوله ويشل کيږي :يو تکوويني و يو

چوې هغوې

کيږي 4.و ي

ته اشاره وشوه.
بل تشريعي و ي

چې هماغه دخدای لانوني سرپرستي او حاکميو

کله کله په محدود توګه لکه په ماشوم باندې د پوالر او نيکوه و يو
پراخه توګه لکه د اسالمي حاکم په هغه ټولو څيزونو باندې و ي

دے چوې

او کلوه کلوه پوه
چې لوه حکومو

سره تړلي وي او همدارنګ د اسالمي هيواد چلول .تشريعي و يو پوه پراخوه توګوه
له پيغمبرانو او د خدای له و يانو سره خاص دے چې پوه خپلوه دوه برخوې لوري يوو
سياسي مشر او بله ديني مرجعي .
د تکويني و ي

يو ډول د خلق په چارو کښوې تصورف کوول دي لکوه دا چوې

خدای پاک خپل يو بنده يا پرښتې ته دا توان ورکوړي چوې ځينوې سوببونه پيودا کوړي

 .1پيام لرآن هماغه 281 – 276مخ.

 .2طريحي مدمعالبحرين 4ټوک  553مخ؛ ابن منظور لسان العرب 1ټوک 401مخ.
 .3ابن منظور لسان العرب 12ټوک 192مخ.

 .4كاظم الحائري ا مامه و القياده المدتمع 119مخ.
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يا يې ختم کړي .دا کار څه محال نه دے ځکه چې خدای لدرت لورونکے دے او چوا
ته چې وغواړي دا لدرت ورکوي .لکه څه رنګ چې پرښتو ته د عالم په ځينوو چوارو
کښووې د تصوورف او ک وهنووې طالو

ورکووړے دے هموودارنګ يووې انسووان تووه هووم دا

توان ورکړےدے1 .

د لموور ګرځولووو کيسووه هووم د تکووويني و ي و پووه تووره کښووې ده .د لموور راختوول او
غورځيدل د ځمکې د حرکو پوه سوبب دي .څووک چوې تکوويني و يو

ولوري نوو دا

لووږ وروسووته کووړي چووې دغووه وخ و

د موواځيګر د

توووان لووري چووې د ځمکووې دا حرک و
لمانړه وخ

شي .تکويني و ي

په ندينيو دليلونو سره ثابتيدې شي:

 .1د تکامل د لانون مقتضی او غوښته

د عالم ټولې چارې د خپل شان مژابق د تکامل او بشپړتيا په ره روانوې دي؛

په تيره بيوا انسوان چوې د بشوپړتيا تور ټولوو زياتوه وړتيوا لوري؛ بلکوه دا عوالم او ټوول
موجودات د انسان د کمال لپاره پيدا کړې شوي دي لکه څه رنګ چې لران مديود
فرمايي:
؛ او هغوه دے چوې هغوه څوه چوې
په ځمکه کښې دي ستاسو لپاره يې پيدا کړي دي.
او په لدسي حديث کښې فرمايي:
»؛ ټوول عوالم موې سوتا لپواره او توه

«
مې د ځان لپاره پيدا کړې.

لکه څه رنګ چې انسان ورو ورو کمال ته رسي و چوې د ټولوو انسوانانو زيوات
کامل انسان خاتم ا نبياء او د هغه معصوم ځای ناسوتي دي و همودارنګ د شوريع
کمال او نبوت او امام

هم هغه ته ورو ورو په ک ورځي .د ټولو شريعتونو زيوات

کاموول ديوون او شووريع د اسووالم شووريع دے او لووه ټولووو نبوتونووو کاموول نبوووت د
 .1نا ر مكارم شيرازي و همكاران پيام لرآن 9ټوک 163 – 161مخونه؛ و ي په فيض کښوې د

واسوژې پوه معنوې او پوه مژلوبووو کوارونو کښوې د دعوا د لبليوودو پوه معنوی او همودارنګ د تکووويني

و ي و ل و ه مصوودالونو دے چووې د ډ وورې مژووالعې لپوواره پيووام لووران کتوواب 9ټوووک  161مخونووو
وروسته وګورځ.

پيغمبوور(ص نبوووت دے 1.او د کاموول نبوووت او اماموو غوښووته دا ده چووې تکووويني
و ي

ولري .ځکه چوې د و يو

او د تکويني و ي

او امامو

د ثوابتولو يووه ره د معدوزې څرګندونوه

د کارونو ترسره کول دي .کامل انسان د ځمکې په موخ د خودای

خليېووه اود خوودای د ووېتونو څرګنوودوونکے دے .خووارق العوواده کارونووه د خوودای پووه
حکم او هغه طال

سره چوې خودای خپول پيغمبور او و وي توه ورکوړے دے ترسوره

کوي .او د ردالشمس (د لمر ګرځولو کيسه هم د تکويني و ي

لوه کوارونو يوو کوار

و؛ له همدې سببه د لمر راګرځول يو ممکن کار دے.

 .2د حکم غوښتنه (التضاء

د خوودای حکم و هووم دا غوښووتنه لووري چووې مقوودک اتونووه دې تکووويني و ي و

ولري؛ ځکه چې هغوي د خدای د دين چلوونکي دي او بايد داسوې مقوام ولوري چوې
د خدای په دين کښې د شک څه ځای پاتې نه شي.

 .3د لومړيتوب غوښتنه

د لومړيتوب غوښته دا ده چوې کلوه ا وف بون برخيوا (پوه هغوه کموې پووهې سوره

چووې لووه کتابووه يووې لرلووه هغووه رنووګ تکووويني و يو

ولووري نووو پيغمبوور(ص اود هغووه

اهلبي (ع چې د کتاب بشپړ او کامل علم لري بايد په بشوپړهتوګه تکوويني و يو
ولري نو دې توه پوه پوام سورهد لمور د راګرځولوو خبوره د تکوويني و يو

لوه رې هوم

ممکنه ده.

 .4د آيتونو او روايتونو غوښتنه

د لمر د راګرځولو تر ټولو څرګند دليل دا دے چې تکويني و ي

والع شووے

دے؛ لکه څه رنګ چې لراني ايتونه د دې بيلګې بيان کړي دي؛ چې ځينې يې:

 .1عالمرضا بالري ندېي انوارالهداية في مباحث ا ماه والو ية 422 – 421مخونه.
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الف د حضرت يوسف(ع د پالر په نظر راوستلو کښې تصرف

1؛ زموا دا لموي

يوسئ او د پالر په مخ مې واچوځ نو نظر به يې روغ شي
؛ 2نوو کلوه چوې ځيورې ورکووونکے راورسويد هغوه
لمي

يې دهغه په مخ واچاو نو ناڅاپه د هغه نظر روغ شو.
په دې پيښه کښې تکويني و ي د عالم په چوارو د تصورف او ک وهنوې پوه

معنې دے او د پالر د نظر واپس راتللو کښې د يوسف(ع طال
دا کار د خداې د ارادې معلول وې نوو د لموي

اثر لرلو که چورې

ليږلوو څوه دليول نوه جوړيود ؛ بلکوه

چې دعا يې کړې وې نو روغ شوې به و نوو والعوي سوبب يوې هماغوه د يوسوف اراده
وه او لمي

يوه ساده وسيله وه چې هغه حضرت ترې ګټه واخسته.

ب د حضرت عيسی تصرف:
؛  3موا ستاسوو د پروردګوار لوه
خووا نښووه راوړې ده مووا ستاسووو لپوواره لووه خټوو د مرغووۍ مدسوومه جوووړه کووړه نووو پووه
هغې کښې پو کوم نو د خدای په حکم به هغه يوه مرغوۍ شوي او موادرزاد ړونود او
برګي لرونکي ته شېا ورکوم او د خدای په حکم مړي ژوندي کوم.
په دې ځای کښې هغه حضرت ځان د دې کارونو کوونکے ښيي .لوه ا نوه مژلوب
لېظي اجازت نه دے؛ بلکې باطني ا ن او اجازت دے يعنې خدای داسې کمال او
طال ورکړے چې دا رنګ کارونه ورسره کولې شي.

ج د سپوږمۍ د دوه ټوټې کولو معدزه:

 .1يوسف 93آيهْ.
 .2هماغه 96آيهْ.

 .3آل عمران 49آيهْ.

؛1

ليام

نزدې شو او سپوږمۍ وچوده او کله چې د خودای يووه نښوه ووينوي نوو

مخ تاوهي او وايي دا دوام داره جادو دے.
د وخ

د سپوږمۍ دا چوديدل د ليام

هغه چوديودل نوه دي؛ ځکوه چوې دويوم

ايو پووه دې هکلووه د مشوورکانو اعتووراے او نيوووکې بيووانوي .او روايتونووه هووم پووه دې
په دې دنيوا کښوې د سوپوږمۍ د چوديودلو پوه

ټينګار کوي .تېسير کوونکي دا اي

هکله ګڼي 2.د لمر د راګرځولو کيسه هم د دې له مصدالونو ده.
د فريقينو د روايتونو مژابق د لمر راګرځيدو کيسه دوه ځله شوې ده:
اول ځووول د پيغمبووور(ص پوووه ژونووود کښوووې وشووووه .اموووام علوووی(ع د لوووه خووودای
رسول(ص سره و .د هميشه په شان کلوه چوې پوه پيغمبور(ص وحوي نازلوه شووه نوو د
پيغمبر(ص وجود درون شو او د مدبورۍ له مخې يوې د اميرالموؤمنين پوه زانګوون
بانووودې خپووول سووور کيښوووود او سووور يوووې اوچو و

نوووه کوووړ تووور دې چوووې لمووور پريووووت او

اميرالمؤمنين(ع (له دې سببه چې د پيغمبر(ص سر يې په ځمکه نه شوو کيښوودے
د ماځي ګر لمونې د ناستې پوه حالو
حال

کښوې وکوړ .کلوه چوې د خودای رسوول(ص خپول

ته راغی نو اميرالمؤمنين(ع ته يې وفرمايل :د ماځيګر لمونې دې لضوا شوو؟

ويې فرمايل :ستاسو په سبب او دهغه حال

په سبب چې د وحي د اوريدو پوه سوبب

په تاسو راغلے و .نو دا مې نه شو کولے چې ستاسو سر په ځمکه کيږدم نو پوه ناسوته
مې په هماغه حال

کښې لمونې وکړ.

په ارشاد کتاب کښې د مېيود(رح پوه نقول پيغمبور(ص علوی(ع توه حکوم وکوړ
چې دعا وکړي او له خدايه وغواړي چې لمور ورتوه راسوتون کوړي (د ځمکوې وضوعي
حرک

چې د ماځيګر د لمانړه وخ

شي؟ خدای پاک هم په دې سبب چوې د خودای

او د هغه په اطاع

کښې د هغه دعا لبلوي نوو د ځمکوې وضوعي حرکو يوې ودراو

او د ماځيګر وخ

شو او حضرت علی(ع لمونې وکړ بيا ځمکه د لمر پريوتوه حالو

 .1لمر 1و 2آيهْ.

 .2مدمع البيان 5ټوک 186مخ ؛ مېاتيح الغيب طبع نخسوتين مصور 8ټووک 748موخ د سووره
لمر ندې.
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ړه1 .

ته

د نورو په نقل چې يو يې ابن مغازلي په المنالب کتاب کښې دے :چې وايوي
پيغمبر(ص دعا وکړه او ويې فرمايل :علوی سوتا او سوتا د رسوول پوه اطاعو
و او لمووونې يووې د و ړې پووه حال و
وضعي حرک

کښوې

کښووې ادا نووه کووړ نووو لموور راوګرځوووه (د ځمکووې

! راوي وايي :ما لکه څوه رنوګ چوې موې د لمور غورځيودل ليودلي وو

دهغه حضرت له دعا وروسوته موې وليودل چوې لمور بيوا څرګنود شوو او د مواځيګر پوه
وخ

کښې ودريد؟ نو حضرت علی(ع

خپل لمونې وکړ او بيا لمر پريوت2 .

دويم ځل ردالشمس د پيغمبر(ص له وفاته وروسته (کوفی سره نزدې پوه بابول
ښووار کښووې وشووو .امووام علووی(ع لووه فراتووه تيريوود پووه داسووې حووال کښووې چووې ډيوورو
ملګرو يې خپل څاروي او د کور سامانونه له اوبو تيرول هغه حضرت له يووې ډلوې
سره د ماځيګ ر لمونې وکړ او تر اوسه پورې يوې ټوول ملګوري او دوسوتان لوه اوبوو نوه
وو تير شوې چې لمر پريوت او د ډ ورو لموونې لضوا شوو او پوه هغوه حضورت پسوې د
جَمعې د لمانړه فضيل

يې هم له سه ورکړ .په خپلو کښې يې پوه دې هکلوه خبورې

وکړې او کله چې هغه حضرت د هغوي خبرې واوريدې خدای ته يې دعا وکوړه چوې
لمر بيرتوه راسوتون کوړي چوې ټوول ملګوري يوې لوه هغوه حضورت سوره د جمعوې لموونې
وکړي .خدای د هغه دعا لبوله کړه او لمر بيا راوګرځيد تر هغه ځايه چوې د مواځيګر
د لمانړه وخ

و او کله چې ټولو لمونې ختم کړ

دې ته په پام سوره د تکوويني و يو

بيا پريوت3 .

کوومې بيلګوې چوې پوه لوران او روايتونوو

کښې بيان شوي دي هغه د ردالشمس په کيسې باندې څرګند دليل دی.
د دويمې برخې ځواب
د دويمې برخې پوښتنه دا ده چې په نبي او امام باندې خوو پوه اول وخو
 .1شيخ مېيد ارشاد 1ټوک 345مخ له اهلالبي

کښوې

ډيديټل کتابونه اخستل شوې.

 .2توواريخ دمشووق 2ټوووک 305 – 286مخونووه كېاي و الژالووب 380مووخ ؛ المنالووب للخوووارزمي

306مخ ؛ تذكره الخواص 55مخ ؛ ابن مغازلي المنالب له اهلالبي ډيديټل کتابتونه اخستل
شوې.

 . 3محمد بن نعموان مېيود ا رشواد هاشوم رسوولي محالتوي ترجموه او شورحه تهوران د اسوالم کلتوور
خپرندويه 2 1378ټوک  506 – 504مخونه له اهلالبي

ډيديټل کتابتونه اخستل شوې.

لمووونې واجووب دے .کلووه چووې د حضوورت علووی(ع لمووونې لضووا کيووږي نووو د لموور د
راستنيدو کيسه د هغه په فضيل

باندې څه رنګ ګواهي ورکوي؟

اول دا چې د مرحوم مېيد د رواي

مژابق هغه حضورت خپول لموونې پوه وخو

او په ناسته ادا کړې و او لضا شوې نه و او د ردالشمس له پيښوې وروسوته يوې بيوا
په و ړه لمونې وکړ .دويمه دا چې نبوت ا ول دے او لموونې فورع .نوو دې توه پوه پوام
سووره د نبوووت د مقوام درنوواوے د لمانړووه توور درنوواوي زيووات دے وويوول شووول چووې د
به په پيغمبر(ص باندې د درنيدو حال راتله او ورتوه بوه د

وحي د نازليدو په وخ

تکيې د ځای ضرورت و .کله چې يې خپل مبارک سر د حضورت علوی(ع پوه زانګوون
باندې کيښود نو هغه حضرت دا نوه شوو کوولې چوې د هغووي سور پوه ځمکوه کيوږدي
چې پوه و ړه لموونې وکوړي .لوه همودې سوببه هغوه حضورت لموونې پوه ناسوته وکوړ اود
نبوت د مقام درناوے يې وکړ .دريموه دا چوې د ردالشومس پيښوه د هغوه حضورت پوه
فضووويل د لووو

کووووي کوووه دا ردالشووومس د هغوووه حضووورت پوووه دعوووا وي او کوووه د

پيغمبر(ص په دعا که د حضرت علی(ع د دعا نتيده وي نو د تکوويني و يو يوو
مصووداق دے چووې د نېووس د کمووال نتيدووه ده لکووه څووه رنووګ چووې بيووان شووول .کووه د
پيغمبر(ص د دعا نتيده وي بيا هوم د هغوه حضورت پوه فضويل د لو

کووي ځکوه

چې پيغمبر(ص د هغه حضرت لپواره دعوا وکوړه او خودای پواک د حضورت علوی(ص
پووه حووق کښووې د خپوول پيغمبوور(ص دعووا لبولووه کووړه او دا لووه حضوورت علووی(ع سووره د
خدای او د پيغمبر(ص مينه څرګندوي.

نتيده

ايتونو او روايتونو ته په پام سره د ردالشمس پيښه ممکنه ده او پيښه شووې

هم ده اود تکوويني و يو

لوه اثراتوو ده .لوران مديود د تکوويني و يو

کووړي دي .د ردالشوومس پيښووه د تکووويني و ي و
فضيل

باندې د ل

بيلګوې بيوان

نتيدووه ده او د حضوورت علووی(ع پووه

کوي؛ ځکه چې د نېوس د بشوپړتيا او تکامول نتيدوه ده .نېوس

ته د خدای د نزدې والي په اثر دا طال ورکول کيږي چوې د عوالم پوه څيزونوو کښوې
اثوور کوووي .معدووزې او کرامتونووه د نېووس د لوووړاوي لووه طالتووه پيوودا کيووږي .دا ټووولې
معدزې او کرامتونه د نېس لوه لووړې درجوې سورچينه اخلوي .د و يو
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خدای پاک د نزديک

نتيده ده .حديث لدسي دا حقيق

بيانوي :يوو بنوده هوم ماتوه

په داسې وسيلې نه دې نزدې شوې چې هغه وسيله ماته زموا لوه فريضوو زياتوه ګرانوه
وي .بيشووکه چووې زمووا بنووده د هغووه نافلووه لمونړونووو او سوونتو پووه وسوويله ماتووه نووزدې
کيږي چې ما نه دي فرے کړې خو هغوي يې زما د مينې په سوبب ترسوره کووي چوې
ز هم ورسره مينه وکړم .نو کله چې زما محبووب شوول نوو ز د هغووي هغوه غوږونوه
جوووړيږم چووې ورسووره اوري او د هغوووي هغووه سووترګې جوووړيږم چووې وررسووره ګوووري
دهغوي هغه ژبه جوړيږم چې ورسره خبرې کووي د هغووي هغوه ک جووړيږم چوې پوه
هغې سره کار کوي 1.که د ردالشمس کيسه د پيغمبر(ص د دعا نتيده وي نو دا هوم
د حضرت علی(ع په فضيل

باندې د ل

کوي ځکه چې دعلی(ع پوه حوق کښوې د

پيغمبوور(ص د دعووا لبليوودل دي .د حضوورت علووی(ع لمووونې هووم لضووا نووه شووو بلکووه د
پيغمبر(ص د عزت لپاره چې د نبوت د مقام خاوند و هغه لمونې يې په ناسته وکوړ
او بيا يې په دويم ځل په و ړه وکړ.

د زياتو لوستلو لپاره کتابونه

محمدحسين طباطبائي تېسير الميزان 1ټوک 100مخ.
نا ووور مکوووارم شووويرازي و ملګوووري پيوووام لووورآن 8ټووووک 276موووخ؛ 9ټووووک

له161مخه وروسته.
مرتضي مژهري و ءها و و ي ها 72مخ.

وروستے حديث

اموام علووي(ع  :بيشوکه چووې ز ستاسوو توور ميونې پووه تيوارو کښووې د هغوه روښووانه

څراغ په شان يم چې څوک هم د هغوې خووا توه راشوي نوو د هغوې لوه نووره رېوا اخسوتې
شي2 .

 .1شوورح ا ووول كووافي 9ټوووک 424مووخ لووه اهوولالبي و

عزّوجلّ  :ما تقرّب َلي عبد بشيء أحبّ َلي ممّا َفترض
كن

ډيديټوول کتابتونووه اخسووتل شوووې« :لووال اهلل
عليه وَنّه ليتقرّب َلي بالنافلة حتّي أحببتوه

سمعه الّذي يسمع به و بصره الّذي يبصر به و لسانه الّذي ينژوق بوه و يوده الّوذي يوبژش بهواَ .ن

دعاني أجبته وَن سألني أعژيته»

 .2غررالحكم .3883

نړيوال عدال د امام مهدی
پوښتنه :ولې نړيوال عودال

په انتظار

اجورا کوول د پيغمبور او علوي پوه موه نوه شوول او د

امام زمان په غاړه شول؟
ځواب :خدای پاک د انسوان لوه پيدائيښوته د هوداي

لپواره پيغمبوران راليوږي

او رهبرۍ او مشر ته اړتيا يې د انسوان پوه وجوود کښوې ايښوې ده .خودای پواک بايود
انسان په هره زمانه کښې تر اخرې زمانې پورې وسواتي د پيغمبرانوو راليوږل اولوه
پيغمبره وروسته د امامانو ټاکل د تکامل د

رې د بشپړتيا لپاره دي1 .

خدای پاک د هرې زموانې لوه شورطونو سوره سوم د هور يوو امو

لپواره پيغمبوران

راليږلي دي خوو يوو پيغمبور هوم د خپلوو پروګراموو پوه جواري کولوو کښوې پوه کاملوه
توګه کامياب نه و او د يو نړيوال عدل د حکوم په جوړولو کښې کامياب نه شوو
ځکووه چووې ټووول خلووک د عوودل د حکوم و منلووو تووه تيووار نووه و .کلووه بووه چووې د خوودای
پيغمبرانو خلک د يو خدای عبادت ته بلل نو د هغوي له انکوار او مخالېو سوره بوه
مخامخيدل په تيره بيا د مشرانو او شته منو کسانو له مخالېو سوره چوې پوه خپول
مال او عيش نوش کښې مس

و 2يا په خپل مال مقام او علم بانودې مغورور و 3نوو د

 . 1آيووة اهلل العظمووي مكووارم شوويرازي پندوواه درک ا ووول عقائوود مدرسووة ا مووام اميرالمووؤمنين(ع

154 1376ووو 166مخونووه؛ محموود تقووي مصووباح يووزدي آموووزش عقائوود د اسووالمي تبليغوواتو
سازمان 2و  1ټوک 226و  227مخونه.

 .2ابراهيم 9 :؛ مؤمنون .44 :
 .3غافر83 :؛ لص
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پيغمبرانو له بلنې سره به يې په سخته مقابله کوله او ډ ر زياتې ډلوې بوه يوې پوه ځوان
پسې کړې وې او د حقو له منلو به يې منعې کوولې 1.لوه همودې سوببه د ټوولنې ډ ورو
کمو کسانو د پيغمبرانو خبره منله او ايمان به يې راوړ .2
ډ وور کووم بووه داسووې کيوودل چووې يوووه ټولنووه پووه ووحيح عقيوودو سووره او د عوودل پووه
ا ولو او د خدای او د پيغمبرانو پوه ره جووړه شوي لکوه څوه رنوګ چوې د سوليمان
پيغمبر په زمانه کښې وشول که څوه هوم د پيغمبرانوو ځينوې ښووونې بوه د ټوولنې پوه
کلتور کښې راغلې او خلکو به ومنلې نوو دې توه پوه پوام سوره د پيغمبرانوو د بعثو
لوومړنے غورے د انسوان د بشوپړتيا او پرمختوګ لپواره د رې ايسوتل و چوې دا پوه
الهي وحي سره وشول .د نبيانو له غرضونو يو د چمتوو کسوانو دعقالنوي پرمختوګ
او روحووي او معنوووي تربي و سووره مرسووته کووول وو .ټولووو نبيووانو کوشووش و چووې يوووه
ايډيل توحيدي ټولنه جوړه کړي او په ټوله ځمکه کښې عدال

خپور کړي او هر يوو

پيغمبور د خپول توووان تور حووده او د خپلوې زمووانې مژوابق پووه دې رې کښوې ګامونووه
پورته کړي دي او ځينو په کښې د خپل توان تر حده په خاص جغرافيايي حودونو او
يوه خا ه زمانه کښې خودايي حکومتونوه جووړ کوړي دي خوو د يوو نبوي لپواره هوم پوه
ټوله نړۍ ک ښې د نړيووال عودل حکومو

د راوسوتو مولوع پوه ک ورنوه رغلوه خوو دا

مولع په ک نه ورتلول او د نړيووال عودل د حکومو

نوه جووړول پوه دې معنوی نوه دي

چووې د خوودای ښوووونې ورتووه نووه وې رسوويدلې ځکووه چووې د خوودای غوورے دا دے چووې
خلکو ته داسې ښوونې ورسي چې په خپل اختيار سره هغووي د خودای پوه لوور روان
د حوق ديون پوه لبلولوو او د

شي:

الهي پيغمبرانو په پيروي کولو کښې په خلکو باندې څه الزام او جبر نشته.
پيغمبوور(ص د خوودای د اخرنووي اسووتازي پووه توګووه او امووام علووي(ع او لووه هغووه
حضرته وروسته امامان(ع چې د هغوي مه واري هم د نړيوال عدل پوه لوور د خلکوو
بلل وو د خلکو د روحي او فکري شرطونو د نه پوره کيدو پوه سوبب د نړيووال عودل
حکوم

رانه وستے شوو ځکوه چوې د خلکوو عقلوي او فکوري پوهوه دې حود توه نوه وه

 .1احزاب67:؛ سباء31 :و .33
 .2هود  27 :و .36

رسيدلې چې په هغوي کښې د عدل د حکوم د لبلولو توان پيدا شي .پوه حقيقو
کښې انسان د يو داسې ماشوم په شان دے چې پوهې ته اړتيا لري چې خپل اخرنوي
رُشد توه ورسويږي او درجوه پوه درجوه بايود دا مرحلوې تيورې کوړي .همودا سوبب و چوې
الهي رهبرانو د شورطونو د نوه پووره کيودو پوه سوبب د نړيووال عودل حکومو
کوړې شوو او پووه دې کښوې د هغوووي څوه نقو

لوائم نوه

نوه و .بلکووه مشوکل دا و چووې پوه خلکووو

کښووې ه غووه شوورطونه نووه وو او هغوووي دې تووه تيووار نووه وو .د اسووالمي روايتونووو پوور
اساک د اسالمي عدل د حکوم

لبلول او د خلکو فکري تحول او بودلون پوه دې

پووورې تړلووې دے چووې ټولنووه فکووري او کلتوووري تيوواري او د عقلونووو بشووپړتيا او...
ولري چې دا ټول شورطونه بوه د اموام عصور د ظهوور پوه وخو

کښوې پووره شووي ويوے

ځينې موارد دا دي:

 .1ټولنيز چمتوالے
د امام زمان(ع)

د ظهور له شرطونو يو شرط د ټوولنې او نوړۍ چمتووالے دے1 .

د اموام زموان(ع) لوه ظهووره وړانودې بوه پووه ځمکوه کښوې بوې عودالتي او ظلوم زيووات
شي د هيوادونو او لومونو تر مينې به لوی لوی جنګونه وشي او ځمکوه بوه لوه موړو
ډکه شي امام ادق(ع فرمايي « :امام زمان(ع) بوه تور هغوه وختوه پوورې ظهوور نوه
کوي چې په دريو کښې دوه برخې خلک مړه نه شي .پوښته وشوه :نوو څوومره کسوان
به پاتې وي؟ وې فرمايل :ايا په دې نه يې راضي چې په دريوو کښوې يووه برخوه پواتې
شي؟» 2

په هغه وخ
به ناامن شي

کښې به مالي او ځاني امني

لوه منړوه ړ شوي

رې او سوړکونه

ويره به په ټولو انسانانو کښې خپره شي3 .

ناڅاپووه او د بووې وختووه مرګونووه بووه پووه ټولنووه کښووې زيووات شووي .امووام علووي(ع
فرمووايي« :د امووام مهوودي(ع) د ظهووور لپوواره نښووې دي چووې لووه هغووې ځنووې نړيوووالې

 . 1آية اهلل مكارم شيرازي مهدي انقالب بزر

لم هدف مژبوعاتي خپرندويه 83مخ.

 . 2محمد بالر مدلسي بحار ا نوار بيروت مؤسسة الوفا 52ټوک 207مخ 44حديث.
 . 3هماغه 145مخ.
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وژنې ناڅاپه

ناخوښ او په يو بل پسې مرګونه او د طاعون خپريدل دي1 ».

د روايتونووو پوور اسوواک پووه هغووه زمانووه کښووې بووه بووې ګنوواه ماشووومان د ظووالمو
مشرانو له سه په سخ

ظلم سره وژل کيوږي 2.او وژونکوې نواروغۍ (کيودې شوي د

مړيو د بوی يا د کيميايي وسلو په سوبب

بوه زيواتې شوي 3.پوه داسوې سوختو حوا

کښې به د انسانانو ټولنه په نهيلۍ اخته شي او مر

تو

به د انسان لپاره د خودای يووه

ښه ډالۍ ګڼل کيږي او د خلکو يوازينے ارموان بوه د هغووي د ژونود ختميودل وي .پوه
هغه وخ

کښوې بوه خلوک د يوو بول د حقونوو د پاموال کيودو پوه سوبب د مور

ارموان

کوي4 .

په داسې حا تو کښوې چوې د خلکوو پوام بوه د خودای پوه لوور واوړي شوي او يوو
نړيوال انقالب او بدلون ته به تيار شوي او پوه ټولوه نوړۍ کښوې بوه دا اسوماني غوږ تور
غوږو کيږي .ای د دنيا خلکو! د ظالمانو د باچاهۍ وخ

خوتم شوو او مهودي ظهوور

وکوړ .دا اسووماني غووږ بووه د خلکووو پووه موړو بوودنونو کښووې يووو نوووے روح واچوووي او لووه
عشق او ايمان او خوشحالۍ سره به يو نوے ژوند پيل شي.
نو دې ته پوه پوام سوره د اموام زموان(ع) د ظهوور لوه شورطونو يوو شورط د ټوولنې
تياريدل او چمتووالې دے چې خلک بايد په نړۍ کښې لوه موجوود ظالمانوه نظاموه
تنګ شي او د دې مادي ژوند تريخوالې داسې وڅکي چې نهيلي په ټولوو انسوانانو
کښې خپره شي او خلک يو ايماني انقالب ته تيار شي .نوو پوه داسوې حوا تو کښوې
به امام زمان(ع) ظهور کوي.

 .2فکري او کلتوري چمتووالے:

د امام زموان(ع) د ظهوور لوه شورطونو يوو شورط د انسواني ټوولنې کلتووري او

فکووري چمتووووالے دے 5.البتووه د فکوور د سووژحې دې مرحلووې تووه رسوويدل هغووه وخو
 . 1حسين بن حمدان حسيني حصيني الهداية الكبري مؤسسة البالغ 31مخ.

 . 2شيخ محمد رضا طبسي ندېي الشيعة والرجعة ندف 1385ق 1ټوک 155مخ.
 . 3هماغه.

 . 4محمد بالر مدلسي بحارا نوار 52ټوک 348مخ.
 . 5آية اهلل مكارم شيرازي مهدي انقالب بزرگ 82مخ.

کيدې شي چې خلک په خپل عمل کښې نسول بويال بيلوو جغرافيوايي سويمو جووړ
کړې پولو ژبې او نوورو ...توه پوام ونوه کوړي او د نمور د رېوا د تانودوونکې هووا او
باران لرونکيو ورځيو او د نوورو طبيعوي لودرتونو پوه شوان پولوو او حودونو توه څوه
پووام ونووه کووړي او ټولووه نووړۍ يووو هيووواد وګڼووي .1نسوول پرسسووتي ملووي ګروهنووه او...
لدرت نه لري چې د بشري ټولنې يو مشکل هم حل کړي .بشري ټولنوه بايود د فکوري
او کلتوري نظره د معنوي

او توحيدي اخاللو پر اساک پرمختګ وکړي چوې اموام

زمان(ع) ظهور وکړي.

.3

نعتي او علمي چمتووالې:

د امووام د ظهووور لووه شوورطونو يووو بوول شوورط علمووي او وونعتي چمتووووالے دے.
مك وارم شوويرازي فرمووايي" :د يووو نړيوووال نظووام د ايدووادولو او د هغووې د لووابو

کولو لپواره ځينوې داسوې وسويلې پکوار دي چوې ډ ورې مواډرن او جديودې وي چوې د
کښووې ټولووه نووړۍ د سووترګو نوودې

هغووې پووه وسوويله دا توووان ولووري چووې پووه لووږ وخ و

وساتلې شي او له ټولو ځايونو خبرداري واخستے شي او ضروري څيزونوه ورسوره
لووه يوووه ځايووه بوول ځووای تووه يوووړې شووي ضووروري پيغامونووه اطالعووات او اعالنونووه
ورسره په يو لنډ وخ

کښې د نړۍ ټولو سيمو ته ورسولې شي ...که د نوړۍ لوه يووې

خوا تر بلې خوا د يو پيغوام رسوولو لپواره يوو کوال وخو پکوار وي نوو پور نوړۍ څنګوه
حکوم

کيدے او عدال

په هر ځای کښې څنګه جاري کيدې شي؟" 2

په دې هکلوه ځينوې حديثونوه شوته چوې لوه بويال بيلوو اړخونوو يوې دې مسولې توه
کتلووي دي .بووې شووکه چووې د هغووه حضوورت د وخ و

لووه ټيکنووالوجي بووه د دې وخ و

لووه

ټيکنالوجۍ سره ډ ر فرق ولري دا زمانه په بې دينيۍ اخته شوې ده .د هغوه حضورت
په وخ
د حکوم

کښې به داسې نه وي چې حاکم به ټيکنالوجۍ محدودي

لري بلکوه د هغوه

حدونه په له دې ډ ر پراي وي چې اوسنې انسان يې درک کړي.

د حديثونو پور اسواک د ظهوور پوه وخو

کښوې بوه د ونع او ټکنوالوجۍ د

 . 1هماغه 82مخ.
 .2هماغه 84مخ.
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بشپړتيا په سبب ټوله نړۍ د يو ښار په شان وي د لويديې خلک به د ختيې خلوک
ويني او د هغوي خبرې به اوري .امام ادق(ع فرمايي" :د امام زمان(ع) پوه زمانوه
کښې به يو ايماندار سړے چې په ختيې کښې ژوند کوي خپل ورور چې په لويوديې
کښې ژوند کوي ويني"1 .

مكووارم فرمووايي" :د ټيکنووالوجۍ او وونع
ټرانسپورټ او ارتباطي نع

مخپرتووګ پووه تيووره بيووا د

به په هغوه زمانوه کښوې داسوې وي چوې د نوړۍ لوويې

سيمې به داسې شي لکه يو بل سره نزدې دوه ښارونه؛ او لويديې او ختيې به د کوور
په شان شي د زمان او مکان مشکل به مکمل حول شوي ...کيودې شوي پوه دې کښوې
ځينوې څيزونوه د هغوه وخو د يوو وونعتي غورځنوګ لوه مخوې وي خوو نتيدووه دا ده
چووې يوووو ډول علموووي چمتوووووالې بايووود د ظهوووور پوووه درشووول کښوووې ترسوووره شوووي" 2".د
پرمختللو نعتونو وجود نه يوازې دا چې د نړيووال عاد نوه حکومو
بلکې له دې پرته هغه نړيوال حکوم

خنوډ نوه دي

ته رسيدل محال دي3 ".

 .4د علم او پوهې پراختيا

ديوون پالنووه بووه د هغووه حضوورت پووه زمانووه کښووې لووه علووم او سوواينس سووره يووو ځووای

پراختيا مومي او د هغه وخ

انسان به دينداري لوه علموي پرمختوګ سوره پوه ټکور

کښوې نووه ګڼووي انرجووي او لوه لموور عووالوه لووه نوورو انرجووو ګټووه اخسووتل

 4تيووزې او زر

رسيدونکې وسيلې 5اواز او تصوير په شهودي او حضوري توګوه بوه پوه ټوول عوالم
کښې کارول کيږي 6هر يو څيز به د ک د تلي غوندې د انسان مخوې توه وي او هغوه
حضرت به په ټول عالم باندې حکوم

کوي 7نيکان خلک به مکمل ازاد او بدان بوه

 .1محمد بالر مدلسي بحارا نوار 52ټوک 391مخ.
 .2مهدي انقالب بزرگ 245مخ.
 .3هماغه 85و 84مخ.

 .4بحارا نوار 52ټوک 337مخ.
 .5هماغه 321مخ.

 . 6هماغه 391مخ.
 .7هماغه 328مخ.

په حدونو کښې وي 1دا هر څه به د هغوه حضورت پوه حکومو
انسان به د هغه په شان حکوم

کښوې ترسوره کيوږي او

نه وي ليدلې.

البتووه دا دومووره پرمختووګ بووه پووه معدووزې سووره نووه وي بلکووې دا پرمختووګ ب وه د
ظهور د وخ

د علم د بشپړتيا په سوبب وي ځکوه چوې پوه دې عوالم کښوې د انسوان

ژوند بايد د هغو سنتونو او لاعدو مژابق وي چوې پوه طبيعو

بانودې حواکمې دي

نوه پووه معدوزې سووره چووې هغوه يووو اسوتثنايي څيووز دے او پووه ضوروري وختونووو کښووې
ترسوره کيوږي .دې تووه پوه پووام سوره د هغووه حضورت د ظهوور پووه وخو

کښووې بوه علووم او

ټيکنالوجي بشپړتيا او تکامل پيدا کوي.
امام ادق(ع فرمايي" :علم او پوهه اووه ويش

ټکي دي او ټول هغوه څيزونوه

چووې پيغمبرانووو راوړي دي يوووازې دوه حرفووه دي او خلووک توور اوسووه بووې لووه هغووه دوو
نورو توه نوه دي رسويدلي او کلوه چوې زموونږ لوايم ليوام وکوړي نوو نوور پينړوه ويشو
ټکي به بهر راوباسي او هغه به د خلکو تر مينې خپاره کوړي او هغوه دوه ټکوي بوه هوم
ورسره کړي او ټول به اووه ويش

ټکي د خلکو تر مينې خپاره کړي" 2لوه دې روايتوه

ګټوه اخلوو چووې انسوان کوه څووه هوم د علوم او پوووهې لوه نظوره پرمختووګ وکوړي د امووام
مهدي(ع) په وخ

کښې به په يو ځل دولس برابره پرمختګ وکړي .پوه لوږ غونودې

فکور سوره پووهيږو چوې د هغووه حضورت پوه زمانوه کښووې بوه څوومره پرمختللوې علووم او
حيرانوونکي ترلي وي.

 .5د عقلونو بشپړتيا:

خلک بايد له عقلي نظره يوې لوړې مرتبوې توه ورسوي چوې هغوه حضورت ظهوور

وکړي .اموام بوالر(ع فرموايي« :د اموام زموان(ع) د ظهوور پوه زمانوه کښوې بوه خودای
پاک د خپول رحمو

ک د ټولوو بنودګانو پوه سور کيوږدي چوې پوه دې طريقوه د خلکوو

هنونه متمرکز شي او بشپړتيا پيدا کړي3 ».

 . 1هماغه 390مخ.

 . 2هماغه 336مخ 27باب 73حديث.
 .3هماغه 52ټوک 328مخ.
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د زمانې امام(ع) به اسالمي حکمونه په پوره توګوه جواري کووي او همودا بوه د
خلکووو د فکووري پرمختووګ سووبب کيووږي او د پيغمبوور(ص مژلووب چووې فرمووايي« :ز د
دې لپاره مبعوث شوې يم چې د خلکو اخالق کمال ته ورسووم» 1بوه سور توه ورسوي.
د اموووام زموووان(ع) حکومو و

بوووه د عقلونوووو د پراختيوووا او بشوووپړتيا ويښوووتيا او د

انسانانو د پټو استعدادونو د سر ته رسيدا سبب شي .انسان به د خودای پوه رحمو
سووره او لووه ډ وورو اوږدو تدربووو وروسووته پووه دې پوووه شووي چووې انسوواني تدبيرونووه د
انساني ټوولنې د مشوکالتو د حول کولوو لپواره کوافي نوه دي .لوه همودې سوببه بوه ټوول
خلک ښه په رضا د امام انقالب ومني او هغه ته به هرکلې ووايي.

 .6اخاللي او معنوي بشپړتيا:

د حووديثونو مژووابق د امووام زمووان(ع) پووه وخ و

کښووې بووه اخاللووي او معنوووي

بشپړتيا ترسره شي .محدثينو دا جمله له پيغمبر(ص نقلوي چې د اموام مهودي(ع)
له بيلګو يووه بيلګوه د عودل خپريودل او د ظلوم او جوور ختميودل دي .دا جملوه «يملوأ
اهلل ا رے لسژاً و عد ً» د دې بشپړتيا بيانوونکې ده.
پيغمبر(ص فرمايي" :کله چې امام مهدي(ع) ليام وکوړي نوو خودای بوه غنوا او
بې نيازي د خپلو بندګانو په زړونو کښې کيږدوي په دا رنګ چې هغوه حضورت بوه
اعالن وکړي چې څوک هم مال او دول ته اړمون وي رادې شوي خوو څووک بوه نوه نوه
راوړاندې کيږي" 2د حديث په دې جملې کښې عباد ټکې راغلوےدے چوې دا بيوانوي
چې ټول انسانان به په هغه زمانه کښې له روحي نظوره بودل شووي وي چوې لوه ظهووره
وړاندې داسې نه وو.
روايتونه د امام(ع) د ظهوور د وخو

نوړۍ يووه متمدنوه او د علموي ونعتي

اخاللي او معنوي او عقلي پرمختګ په اخري حد کښوې معرفوي کووي چوې د علوم
او نع

له اوسني پرمختوګ سوره پوه فرسونګونو فا وله لوري .البتوه لوه دې زموانې

 . 1ميورزا حسووين نووري طبرسووي مسوتدرك الوسووائل لوم مؤسسووة آل البيو
282مخ.

 .2بحارا نوار 52ټوک 337مخ 27باب 77حديث.

حيوواء التوراث 2ټوووک

سره د اموام زموان(ع) د وخو
کښې د علم او نع

د پرمختوګ ا ولي فورق دا دے چوې زموونږ پوه وخو

پرمختوګ د انسواني ټوولنې د اخاللوو او کلتوور د غورځيودو

سبب دے که څه هم د سائنس له نظره يې ترلي کوړې ده لوه انسوانيته جودا شووي او
په فساد او تباهۍ او د يو بل په وژلو اخته دي خو د امام(ع) پوه زمانوه کښوې بوه دا
خبرې بلکل اپوټه وي؛ يعنې انسانان به که څه هم د علم او ونع پوه اخرنوۍ درجوه
کښې وي خو په هماغه اندازه به انساني بشپړتيا او اخاللو ته نزدې وي.

نتيده:

د يووو هراړخيووز عاد نووه حکوم و

عقل معنوي
په وخ

د شوورطونو پوووره کيوودل چووې د علووم

وونع

اخاللو او ...د بشپړتيا سبب شوي د پيغمبرانوو او د ټولوو اماموانو

کښې ممکن نه وو .دا شرطونه به يووازې د اموام عصور(ع) پوه وخو

کښوې

پوووره شووي .لووه هموودې سووببه يووو لووه هغووه سووببونو چووې خلووک بووه د امووام(ع) حکوم و
لبلوي د انساني ټولنې او نړۍ هغه بد حال

دے چوې د بوې رحموه جنګونوو او وينوو

تويولو وروسته به پيدا کيږي .د نړۍ خلک بايد له ظلم زياتي او موجووده نظوامونو
ستړي شي په دا شان چې مايوسي او ناهيلي به هر لوور توه خپوره شوي چوې خلوک يوو
ايماني انقالب ته تيار شي .په داسې حا تو کښې به اموام زموان (عو) ظهوور کووي.
نسل پالنه او ملي ګروهنه او داسې نور به د انساني ټوولنې د مشوکالتو د حول تووان
نه لري .لوه دې عوالوه د انسوان ټولنوه بايود لوه فکوري او کلتووري نظوره د معنويو او
توحيدي اخالق پر اساک پرمختګ وکړي او د نع

او ټکنوالوجۍ لوه نظوره بايود

چمتو وي چې د هغه حضرت ظهور نړيوال عدل حکومو

د علمونوو پرمختوګ او

د انساني ټولنې معنوي او اخاللي بشپړتيا وويني .لکه حمزه بابا وايي:
بې رنګه بهار دے وچ د زړه ګلزار دے
اے د زمانې امامه تا ته انتظار دے

د زياتې مژالعې لپاره سرچينې

آيهْ اهلل مكارم شيرازي مهدي لوی انقالب 83مخ.

سيداسداهلل هاشمي شهيدي د حضرت مهدی(ع) ظهور د اسوالم او نړيوالوو
مذهبونو له نظره 99مخ.
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وروستے حديث

پيغمبر(ص فرمايي" :کله چې امام مهدي(ع) ليام وکوړي نوو خودای بوه غنوا او

بې نيازي د خپلو بندګانو په زړونو کښې واچوي پوه دا رنوګ چوې هغوه حضورت بوه
اعالن وکوړي چوې څووک هوم موال او دولو توه اړمون وي رادې شوي خوو څووک بوه نوه
راوړاندې کيږي" 1

 .1بحارا نوار 52ټوک 337مخ 27باب 77حديث.

د اروا پيوندنې له نظره په ژوند کښې د انتظار رول
پوښتنه :د اروا پيوندنې له نظره په ژوند کښې د انتظار څه رول دے؟
ځواب :انتظوار د اروا پيونودنې لوه نظوره د منتظرانوو پوه ژونود کښوې ډ ور لووی
رول لري چې ندې يې ځينو ته اشاره کوو:

 .1د بري هيله

انتظار د هيلې او اميد په معنوی دے 1راتلوونکي ښوه وخو توه هيلوه منيودل د

طبيع

د نظام کلي بهير او د تاريخ تکاملي تږ او پوه يوو روښوانه راتلووونکي وخو

اطمينان په روايتونو کښې د فرج او ظهور په معنې بيان شوے .د فرج انتظار لوه
اسالمي کلي ا ولو يعنې د خدای له لژوف او رحمو

او د يوأک او نهيلوۍ لوه حورام

والي راوتے دے لکه چې لران مديد فرموايي:
 2د خدای له رحمته مه نهيلې کيوږځ ځکوه
چې يوازې کافران د خدای له رحمته نهليې کيږي.
د خدای رحم

او لژف ته هيله د امام علی(ع د کالم په رېا کښوې داسوې بيوان

شوې« :د فرج انتظار کوځ او د خدای له رحم

او لژېه مه نهيلې کيږځ ځکوه چوې

. 1سيد اسداهلل هاشمي شهيدي ظهور حضرت مهدي(ع اسالم او د نړۍ د مذهبونو له نظره 2.4مخ.
 .2يوسف 87آية.
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د خوودای پووه وړانوودې لووه ټولووو ښووه کووار د فوورج انتظووار دے 1».دې تووه پووه پووام سووره د
ايتونوووو او روايتونوووو پووور اسووواک خووودای پووواک مسووولمانانو او مستضوووعېانو توووه د
بريوواليتوب وعووده ورکووړې ده .دا وعووده د غيبو پووه وخو

کښووې د منتظوور انسووان پووه

فردي او ټولنيز ژوند کښې اساسي رول لري ځه چې منتظران په دې هيلې چوې حوق
به په باطل بريالې کيوږي د خپلوې ټوولنې جوړونوه او سومونه کووي او د مشوکالتو او
ظلووم او زيوواتي پووه وړانوودې ودريووږي .د بريووالي توووب حتمووي وعووده د منتظووران لپوواره
روحي او رواني چمتووالے راولي 2.دې ته په پام سره منتظرانو په ټوول تواريخ کښوې
پووه ښووې روحيووې او لووږو امکانوواتوي وسوولې او وسووايلو سووره دا توووان لرلےدےچووې لووه
پرمختللو وسله والو سره مقابله وکړي او هغوي ته ماتې ورکړي.
د شهنشاه د ظالم نظام پوه مقابلوه کښوې د اموام خمينوي(رح پوه مشورۍ کښوې د
ايران د اسالمي انقالب برې

دام سره په اته کلن تپلي شوي جنګ کښوې د ايوران

برې په ايټمي انرجۍ کښې ډ ره کاميابي د اسرائيل د پووځ پوه وړانودې د لبنوان د
حزب اهلل برې د امام مهدي(ع د عقيدې په تره کښې وو.
د دنيا مستکبرين په علم

نع

او ټکنالوجۍ او پوځي سوازو سوامان کښوې

ځووان لووه مسوولمانانو لوووړ ګڼووي .بيووا هووم لووه روحووي او روانووي نظووره د مسوولمانانو پووه
وړانوودې موواتې خوووړونکي دي او هووي کلووه د مقووابلې توووان نووه لووري .لووه هموودې سووببه
ويليام هنوي انتظار د ژوند سبب ګڼلےدے او وايي" :که دا انتظار نوه وې نوو انسوان
به د شمعې په شان ورو ورو مړيد

يا به بې مژلبه ژوند ته به ګروهنه کوله» 3

 .2د استکبار د هيب او شان ماتيدل

د ديني زده کړو پر اساک استکبار د تاريخ يوو والعيو

دے چوې د انسوان لوه

پيدايښته موجود و؛ لکه فرعون نمرود ابولهب او ابوجهول چوې د مستضوعېانو
دښمنان وو.

 .1بحارا نوار 52ټوک 123مخ.

 .2يوسف مدن سيكولوجيه ا نتظار 122مخ.

 .3جالل ستاري اسژوره در جهان 228مخ د ايران هوي په نقل له سامانيانو تر لاجاريانو.

نن سبا د مستکبرانو نظامي او ټيکنالوجي لووړاوې د دنيوا د مسوتکبرانو د
جرات او د مستضعېانو د ضعف او کمزورۍ سبب شوې ده .ډ ر اسالمي هيوادونوه
د خدای لژعي او نه بې لوظه کيدوونکے وعدې ته پام نوه کووي او د مسوتکبرانو لوه
امکاناتو او پرمختللو وسلو متواثر شووي دي او پوښوتنه کووي :اموام مهودي(ع) بوه
تورې سره د اوسنۍ نړۍ داسې پرمختللې وسلو سوره څو رنوګ مقابلوه کووي؟ د دې
پوښتنې ځواب

ندې ټکو ته په پام سره روښانيږي:

 .1په ايتونو او روايتونو کښې د بري او د ظهور وعده د مسلمانانو د روحي
د زياتيدو سبب کيوږي اود اسوالم رويوان ورسوره زيوات طوالور

او معنوي طال

کيوږي او د مسوتکبرانو رعوب او هيبو ورسوره ختميوږي لکوه څوه رنوګ چوې خودای
پاک د ا حاب کهب په وړاندې د استکبار رعب او هيب

ختم کړ1 .

افي فرمايي" :همدا وعدې وې چې مسلمانان يې په لويوو پيښوو لکوه
د بنووي اميووه سووليبي جنګونووو او نووورو پووه وړانوودې ودرول او اخوور يووې مسوولمانان د
هغوي په مقابله کښې جهاد ته وهڅول .هغه وعدې چې د هغې تصوديق منلوي شووي
دينووي او توواريخي حقيقتونووو مکموول ثاب و

کووړےدے توول دا بشووارت ورکوووي چووې

اسالم به هي کله لوه منړوه ړ نوه شوي او ځينوې حکومتونوه لکوه د بنوي اميوه او بنوي
عباسووو او د نووورو رژيووم سياسووي ظالمووانو حکومتونووه هيڅکلووه پووه حقووه نووه دي او د
دوي پووه وړانوودې پووه شوواتګ نووه دے پکووار بايوود لووه خپلووو مورچووو او پولووو حېاظو
وکړو چې هغه ښه وخ

او د حقو او عدال

مژلق حکوم

راورسي2 ".

 .2د دنيووا د مسووتکبرانو روحيووه کووه څووه هووم پرمختللووې وسوولې او ټکنووالوجي
لري د مسلمانانو په وړاندې ضعيېه او کمزورې ده او په روحي او رواني توګه يوې
مووواتې خووووړلې ده او لوووه هغووووي يوووې د و ړتيوووا تووووان اخسوووتے دے .اموووام وووادق(ع
فرمايي « :کلوه چوې زموونږ د امور وخو

(د مهودي حکومو

راورسوي خودای پواک بوه

زمونږ د شيعو له زړونو ويره اوچته کړي او د هغوي د دښمانانو په زړه کښې بوه يوې
واچوي .هغه وخ

کښې زمونږ په شيعو کښې هر يوو لوه بلوه زيوات ميړنوې او زړه ور

 .1يوسف مدن وړاندينۍ سرچينه 195مخ.

 .2لژفاهلل افي ګلپايګاني امام او مهدوي
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شي1 ».

د روايتونووو مژووابق د حضوورت مهوودي(ع) د ظهووور پووه وخ و

بووه د شوويعو لووه

وجوووده سسووتي او ضووعف ليوورې کووړې شووي او د هغوووي زړونووه بووه د وسووپنې پووه شووان
مزبوت شي 2.په شيعو کښې به هور کوس د شوير پوه شوان زړه ور او لوه نيوزې بوه زيوات
څيرونکې وي او دښمنان به په پښو سره وهي او

سونو سره به يې مړه کوي3 .

روايتونو ته په پام سره د جنګ پرمختللي امکانات بوه اموام مهودي(ع) سوره
وي خو د دښمانانو له نظره به پر وي او د دښمنانانو جنګي او دفاعي سامان بوه د
امووام مهوودي(ع) د سووامان مقابلووه ن وه شووي کووولې .امووام ووادق(ع فرمووايي« :د امووام
مهدي ملګري که دوموره فوځيوانو سوره چوې د ختيړوه تور لويړوه وي سوره پوه جنوګ
شي نو هغوي به بې ځنډه نابودوي او د دښمن وسلې بوه پوه هغووي بانودې څوه اثور نوه
کوي 4».بې شکه چې د هغه حضرت وسلې به د هغوه وخو

د وسولو پوه مقابلوه کښوې

ډ رې بدلې وي .په روايتونو کښې د «سيف» ټکي له وسولې کنايوه ده او مژلوب يوې
يوووازې توووره نووه ده .د روايتونووو مژووابق د امووام مهوودي(ع) د فوځيووانو وسوولې بووه د
وسپنې وي خوو داسوې بوه وي چوې کوه پوه يوو غور هوم ورشوي نوو هغوه بوه دوه ټووټې
کوي5.هغه حضرت او ملګري به يوې د هغوه وخو

لوه ټولوو پرمختللوې وسولې لوري .د

خدای رسول(ص فرمايي« :له تاسو وروسته به داسې لومونوه راشوي چوې ځمکوه بوه
يې د پښو ندې غوټه شي او دنيا بوه ورتوه وغووړيږي ...ځمکوه بوه د سوترګو پوه رپ
کښې د هغوي د پښو ندې تيريوږي» 6.هغوه حضورت سوره بوه د فرښوتو مؤمنوانو او
همدارنګ د دښمانانو په زړونو کښې د رعب او ويرې پوه سوبب مرسوته کيوږي 7.دې
ته په پام:
 .1بحارا نوار 52ټوک 336مخ.
 .2هماغه 317مخ.
 .3هماغه 318مخ.

 .4محمد بن الحسن بن فروي ېار لمي بصاير الدرجات 141مخ.
 .5هماغه.

 .6ابوشداع شيروية بن شهدار بن شيرويه ديلمي فردوک ا خبار 2ټوک 449مخ.
 .7بحارا نوار 52ټوک 336مخ.

 . 1هغه ويوره چوې د اموام مهودي(ع) لوه ظهووره وړانودې د منتظرانوو پوه زړونوو
کښې راغلې وي له ظهوره وروسته به د مسلمانانو له عقلونو وباسلې شي.
 .2د امام مهدي(ع ظهور سره به د مسوتکبرانو پوه زړونوو کښوې رعوب او ويوره
پيدا شي او د و ړتيا هر توان به له هغوي واخستې شي.
 .3د خدای لژعي زيرو او بشارتونو ته په پام سره د عوزت او لووړاوي روح بوه
پوه منتظرانووو کښووې پيوودا شووي او دې بوواور او يقووين تووه بووه ورسووي چووې هغوووي داسووې
پوځيان او طال

لوري چوې هوي يوو طالو ورتوه نوه شوي رسويدے .هغووي بوه داسوې

لوړې روحيې سره د يوې شيبې لپواره هوم د مسوتکبرانو پوه وړانودې لوه و ړتيوا ک
نه اخلي ځکه چې هغوي ته پته ده چې د ا حاب کهف سره چوې څوه وشوول هغوه بوه
امام مهدي(ع) سره هم کيږي.

 .3د منتظرانو درناوې او د مستکبرانو سپکاوې
ځينووې روايتونووو د غيب و پووه وخ و

سداد(ع فرمايي« :د غيب

د منتظرانووو شخصووي سووتايلے دے .امووام
منوي او د هغووي

د زمانې هغه خلک چې د هغوه امامو

د ظهور په انتظار وي د هرې زمانې لوه خلکوو لووړ دي ځکوه چوې خودای پواک هغووي
ته دومره عقل او پوهه ورکړې ده چې د هغوي په نزد د امام غيب د هغه د حضوور د
په شان شوے دے .خدای پاک د هغه وخو

وخ

کسوان د هغوه مداهودينو پوه شوان

ګرځولي دي چې د خودای د رسوول(ص پوه حضوور کښوې تووره وهوي .هغووي حقيقوي
مخلصان او والعي شيعه او په څرګنده او پټه د خدای دين ته بلونکي دي1 ».

د غيب

د وخ

د خلکو لپاره انتظار د پيغمبر(ص له نظره لوه ټولوو ښوه عمول

ګڼل شوےدے:
«د فرج انتظار عبادت دے ا و د خدای پواک پوه نوزد زموا د امو
ارزښ

لوه ټولوو زيوات

لرونکے عمل د ظهور انتظار کول دي2 ».

ډيرو روايتونو مستکبران او منحرفان بوې عزتوه کوړي دي او د هغووي عيبونوه
 .1بحارا نوار 52ټوک 122مخ.
 .2هماغه.
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يې بيان کړي دي .امام ادق(ع فرمايي« :مستكبران به (د ليام پوه ورځ د ميوږو
په شکل وي خلک به هغوي د پښو ندې کوي تر دې چې خدای د هغوي لوه حسوابه
خوالص شوي 1».اموام علوي

فرموايي« :پوالر موې د بهترينوو کنيزانوو لوه بچووي

(امام زمانه لربان شه[ .ظالمان او بدكاران به] خوار او ليل کړي او پوه هغووي بوه د
زهرو جام وڅښوي او د تورې په وسويله بوه هغووي سوره ډ ور جنګونوه وکوړي 2».د دې
دوو ډوله روايتونو مثب

اثار د منتظرانو په ژوند او روح او روان کښې دا دي:

 .1د مستکبرانو په وړاندې د منتظرانو معنوي طال
 .2د منتظرانو روحي او رواني طال

او توان زياتيدل.

مزبوتيدل

 .3مستکبرانو سره په معامله کښې د منتظرانو طال
د مسووتکبرانو لووه سوپکاوي مژلووب د هغوووي لو

او لوړاوې ساتل.

او خووواري ده چووې کووه څووه هووم

دومووره پرمختللووې امکانووات او وسووله لووري بيووا هووم د هغوووي سووپکاوې بيووانيږي او د
منتظرانووو سووتاينه کيووږي دا د مستضووعېانو پووه روح او روان کښووې د ژونوود پووه بوويال
بيلو برخو کښې د توان سريزه پيدا کوي او د ماتي له خژره يې ساتي.

 .4د ټولنيزو بې ريو په وړاندې و ړتيا

د انتظار د عقيدې يوه ګټه د ټولنيزو بې ريو په وړاندې د منتظرانو ودريودل

دي په بري باندې ايمان لورل او د نوړۍ پوه غوړيودو بانودې عقيوده لوري ډ ور تربيتوي
اثرات لري .په روايتونو کښې راغلي دي« :هر څووک چوې زموونږ د لوائم د غيبو پوه
وخ

کښې زمونږ په و ي

باندې بالي پواتې شوي خودای پواک بوه هغوه توه د بودر او

احد د زرو شهيدانو برابر اجر ورکړي3 ».

د پيغمبوور(ص پووه وينووا کښووې راغلووي دي« :لووه تاسووو وروسووته بووه داسووې خلووک
راشي چې په هغوي کښې به يو کس ستاسو د پنړوسو برابر اجر لوري؛ وويول شوول:
اے د خدای رسوله! مونږ په بدر احد او حنين کښوې تاسوو سوره وو او لوران زموونږ

 .1شيخ كليني ا ول كافي 2ټوک باب الكبر 311مخ 11حديث.
 .2محمد بن ابراهيم بن جعېر الكاتب النمعاني غيب
 .3ري شهري ميزان الحكمه 1ټوک 282مخ.

نعماني 229مخ.

تر مينې نازل شو! حضرت(ص وفرمايل :که هغوه څوه چوې د هغووي پوه سور بوه راځوي
ستاسو په سر راشي نو تاسو د هغوي په شان

بر نه کوځ1 ».

اهلل افي په دې باور دے« :انتظار د چا لپواره د امور بوالمعروف او نهوي
عن المنکر د پريښودو او د ضعف او سسوتۍ او مسوامحې لپواره عوذر نوه جووړيږي
او چپتيووا او بووې حرکتووۍ او موجوووده حووا تو تووه تسووليميدل او مايوسووي او نهيلووي
ورسووره توجيووه نووه شووي کيوودے .دا انتظووار حرکو
ختمول او بيرته تږ او ارتداد سره مقابله ده .حرک
يو تربله نه جدا کيږي .انتظار د حرک

نهض و

فووداکاري د انحووراف

او نتظار د يوبل تور څنوګ دي او

سبب او حرک

ورکوونکے دے ».دې توه پوام

سره په داسې انتظار باندې عقيده لرل چې هغوه و ړ نوه وي د دې سوبب کيوږي چوې
د اسالمي نړۍ مداهدان د دنيا د ټولو مستکبرانو پوه وړانودې ودريودې شوي او پوه
زړه کښې هي تزلزل نه راولي او د حقو د حکومو

جوړولوو لپواره يوو تربلوه وړانودې

کيږي2 .

 .5د هيلې او نهيلۍ تله

ډ وور روايتونووه داسووې دي چووې د ظهووور او د مسوولمانانو د مرسووتې او بووري پووه

هکله خبر ورکوي .پيغمبر(ص فرمايي« :ای خلکو! تاسوو توه د ظهوور زيورې درکوړې
شوے دے او بيشکه چې د خدای وعدې سره مخالېو
کيږي او هغه (خدای

نوه کيوږي او حکوم يوې نوه رد

له هر څه خبر دے او بې شکه چې برې او ګټه نزدې ده3 ».

د روايتونو پر اساک د اوږد غيب

په وخ

کښې په بيله توګه په اخوره زمانوه

کښې لويې لويې بې رۍ رامنې ته کيوږي .اموام علوی(ع فرمايي":ځمکوه د ظلوم او
زياتي ډکه شي تر دې حده چې څوک به د خدای نامه په ژبه نه شي اخستې مګر پوه
پټه! دغه وخو

کښوې بوه خودای پواک يوو نيوک لووم راولوي چوې ځمکوه بوه د عودل او

 .1هماغه 281مخ.

 .2لژفاهلل افي ګلپايګاني وړاندينۍ  385او  387مخونه.
.3كامل سليمان وړاندينۍ سرچينه 226مخ.
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انصافه ډکه کړي1 ".

د پيغمبوور(ص لووه رحلتووه وروسووته بووه فتنووې پراخووه شووي او ډ وور لوووړ حوود تووه بووه
ورسي .پيغمبر(ص فرمايي" :په انسانانو به يو داسوې وخو
په هغه وخ

کښې د مر

راشوي چوې انسوانان بوه

هيله کوي2 ".

نن سبا بې رۍ او د مسلمانانو ستونزې او د اسالم طال
راځي .مسلمانان طال

او انسودام پوه نظور

او اسالمي اتحاد ته هيله منيږي او له بې ريوو او سوتونزو

پووه تکليووف کښووې دي او لووه هغووو نهيلووي کيووږي .هغووه روايتونووه چووې د مسوولمانانو او
منتظر انو د بري زيورې ورکووي او د انتظوار پوه فضويل

کښوې دي او منتظرانوو توه د

بوودلې ورکولووو خبووره کوووي هغووه د انتظووار کوووونکي پووه شخصووي

کښووې د هيلووې او

نهيلووې توور ميوونې تعووادل او برابووري راولووي چووې د اوږد غيب و پووه وخ و

کښووې هغووه

روحووي او روانووي کمووزورۍ چووې توور اوسووه پووورې د مووه وارۍ نووه لبلولووو لپوواره خنووډ
جوړيدې ختمې کړي او د مستکبرانو په زړونو کښې رعب او ويره پيدا کړي.

د زياتې مژالعې لپاره سرچينې
لژفاهلل افي گلپايگاني امام

او مهدوي

2ټوک 370مخ.

سوويد اسووداهلل هاشوومي شووهيدي د اسووالم او نړيوالووو مووذهبونو لووه نظووره د امووام
مهدي ظهور له2مخه وروسته.
علي رضا په فردي او ټولنيز ژوند کښې د انتظار اغيزې له 2مخه وروسته.

وروستے حديث
د امام زمان

د ظهور په وخو

کښوې بوه خودای پواک خپول د رحمو

کد

خپلوو بنوودګانو پووه سوور راکواږي او پووه دې طريقووه بووه د خلکوو عقلونووه متمرکووز شووي او
بشپړتيا به پيدا کړي3 .

 .1هماغه 494مخ.

 .2احمد بن حنبل المسند 2ټوک 232مخ.
 .3بحارا نوار 52ټوک 328مخ.

د حيح انتظار ضرورتونه
پوښتنه :حيح او رغنده انتظار کوم ډول انتظار دے؟
ځووواب:

ووحيح او رغنووده انتظووار «د خوودای پووه نووزد نوور ټولوښووه عموول» 1او «توور

ټولو ښه عبادت دے» 2 .منتظر انسان «د هرې زمانې له انسانانو زيات پوه دے»3 .

حيح او جوړوونکے انتظار ډ ر ډولونه لري چوې د څوو بيلګوو پوه بيوانولو يوې
بسنه کوو:

 .1د حرک عامل

انتظار د هيلې او اميد په معنې دے 4بې شوکه چوې اميود او هيلوه د انسوان پوه

ژوند کښې د حرک
راتلونکي وخ

لپاره ډ ور موؤثر عوامول دي .د دې اميودوارۍ بنيواد او بنسور د

لپاره د انسان ښه هيله او د خدای پاک هغه حتمي وعوده ده چوې پوه

لران مديد کښې يې د مستضعېانو او کمزورو د کاميوابۍ وعوده ورکوړې ده .لوران
مديد فرمايي« :مونږ غوښتل چې د ځمکې په مستضعېانو من

وکوړو او هغووي د

 .1بحارا نوار 52ټوک 162مخ.

 .2معدووم احاديووث ا مووام المهوودي(ع) د مؤسسووه المعووارف ا سووالمي ليکلووې شوووې او خپووور شوووې
1ټوک 268مخ.

 .3لژف اهلل افي ګلپايګاني منتخب ا ثر في ا مام الثاني عشر 2ټوک 24مخ 1حديث.

 . 4سوويد اسووداهلل هاشوومي شووهيدي ظهووور حضوورت مهوودي(ع) د اسووالم او نړيوالووو مووذهبونو لووه نظووره
204مخ.
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ځمکووې مشووران او وارثووان جوووړ کووړو» 1او هموودارنګ فرمووايي« :مووونږ لووه توراتووه
وروسته په زبور کښې داسې وليکل چې په راتلونکي وخ

کښوې نيکوان د ځمکوې

وارثان وي2 ».

معصومو امامانو به هم خلک اميدوارۍ او اتنظوار توه تشوويقول او لوه نهيلوۍ
او مايوسۍ يې ويرول .امام علي(ع فرموايلي دي« :د فورج انتظوار کووځ او د خودای
له لژف او رحمته مه نهيلې کيږځ3 ».

که يو خدای منوونکي مظلوموان او غازيوان د هيلوې او اميود طالو

بخښوونکے

عنصر له خپل ژونده وباسي نو د جهاد لپاره به يې هي توان پاتې نه شوي ځکوه چوې
په داسې رې کښې زور کول چې د هغې اخري سر شک ته رسي دا به ورته يوو غيور
عقلي کار ښکاره شي4 .

لران مديد فرمايي" :د خودای لوه رحمتوه موه نهيلوې کيوږځ ځکوه چوې يووازې د
کافرانو ډله د خدای له رحمته نهيلې کيږي5 ».

يا ک او نااميدي تور ټولوو لووی دام دے چوې ابلويس د انسواني فضويلتونو او د
حيثيتونود ختمولو لپاره د انسانانو په ره کښې ايښےدے.
نااميدي يعنې د انسان د پيدايښ

له سره خدای پواملي کوول هغوه راز چوې د

بشپړتيا د څرخې د رې وهل دي.
نااميوودي يعنووي وداع بووا س ورّ ا سوورارِ آفوورينشِ آدمووي کووه همووان پيمووودن چرخ و ْه
تکامل اس .
رغنده انتظار د اميد او هيلې يو داسې څراغ دے چې د منتظر انسوان پوه زړه
کښې بليوږي او هغوه د جهواد حرکو

پواڅون ايثوار او شوهادت لپواره تيواروي .لوه

همدې سببه انتظار له حرکو سوره پيونود او نوزدې اړيکوې لوري ځکوه چوې حرکو د

 .1لص

4آية.

 .2انبياء  105و  106آيتونه.

 .3بحارا نوار 52ټوک 123مخ.

 .4دکتر محمد جواد باهنر د اسالمي انقالب کلتور  346تا 349مخونه.
 .5يوسف 87آية.

انتظار له پايلو او انتظار حرک

ته لور ورکوونکے دے1 .

 .2ا الح غوښتل او له ظلم سره مقابله

منتظر انسان بايود د خپول ځوان او ټوولنې د ا والح او د عودال راوسوتلو او د

ظلم د لرې کولو لپاره هڅه وکوړي .د نړيووال ا والح کووونکي منتظور بايود پوه خپلوه
الح او مصلح وي.
په ديني ښوونو کښې له اخاللي سياسوي او ټوولنيزو فسوادونو سوره مقابلوه د
امربالمعروف او نهی عن المنکر په چوکاټ کښې په ډ ر ټينګار سره بيان شوې ده.
د ښو کارونو حکم کول او له بدو منعوې کوول د اسوالمي فقهوې لوه نظوره د ټولوو
مه واري ده .د دې مه وارۍ تر سره کوونکي ته مصلح ويل کيږي.
لران مديد فرمايي« :تاسو له ټولو ښه ام يئ چې خلکو توه څرګنود شووي يوئ
چې د ښو کارونو حکم کوځ او له بدو منعې کوځ او په خدای باندې ايمان لرځ2 ».

د خدای رسول وفرمايل« :بايد د ښو کارونو حکم وکړځ او له بودو منعوې کوړځ
ګني خودای بوه ستاسوو بود کسوان ستاسوو پوه نيکوو او پواکو کسوانو بريوالي کوړي او
ستاسو د ښو کسانو دعا به نه لبلوي3 ».

د امام مهدي(ع) خوشحالي هم په دې کښې ده چې ښوه کارونوه عملوي شوي او
بوود کارونووه پريښووودل شووي .دې تووه پووه پووام سووره منتظوور انسووان پووه تيووره بيووا ځوانووان
مسلمانان زلميان بايد په دې هکله بې پامي ونه کوړي .د ظهوور پوه وخو

کښوې بوه

امام مهو دي(ع) لوه ټولوو لووی کوس وي چوې د ښوو کوارونو حکوم کووي او لوه بودو بوه
منعې کول کوي؛ منتظره ټولنه هم يقيناَ د هغه حضرت خوشوحالي غوواړي او د هغوه
پيروي کوي او د خدای د حکمونو د جاري کولو لپاره بايود سسوتي او بوې پوامي لوه
ځانه ليرې کږي.

 .1انتظار فصلنامه د مهدوي
 .2آل عمران 11آية.

تخصصي مرکز دويم کال  6شميره زمستان  69 1381مخ.

 .3ادق احسانبخش آثار الصادلين 1ټوک 125مخ 22حديث.
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 .3د ايمان څوکيدار
د انتظار په وخ

کښې له لويو مه وارو يووه موه واري د ديون او د عقيودتي

پولو ساتل دي .بايود د ايموان او يقوين نوور د خلکوو پوه زړونوو کښوې محېوو پواتې
شي او د ځوانانو زړونه د حقو باورونو ته تيار شي او ايموان د هغووي د وجوود برخوه
شي او د وينې په شان د هغوي ټول وجود ګرم کړي چې د هغوي د ژوند ملغره شي.
د غيب په وخ

کښې بايد د پټوو او څرګنودو شويژانانو د شوبهو او نيوکوو پوه

وړاندې ودريږو او هغه له عقلونو پاکې کړو .د دينوي بواورونو سواتل پراختيوا او د
پيوندګلو ظهوور سوره پوه نوزدې وخو

کښوې ګټوه ور بلکوې ضوروري دي ځکوه چوې

يوازې هغه کسان له ظهوره وړاندې پيښو کښې نه غرليږي چې وحيح باورونوه او
عمل لري .بايد د امام مهدي(ع) د ظهور تر وخته وحيح عقيوده او نيوک عملونوه
د منتظرانو تر مينې وساتل شوي پوه حوديثونو کښوې هوم د غيبو
ايمان اهمي

پوه وخو

کښوې د

بيان شوےدے.

د خوودای رسووول(ص وفرمايوول« :تاسووو زمووا ا ووحاب يووئ خووو زمووا وروېووه هغووه
کسان دي چې په اخره زمانه کښوې بوه راځوي هغووي بوه زموا پوه نبووت او ديون بانودې
ايمان راوړي کوه څوه هوم ز يوې نوه يوم ليودلې ...پوه هغووي کښوې بوه هور يوو کوس خپول
باوري او ديون پوه ډ ورو سوختيو کښوې داسوې سواتي لکوه چوې يوو کوس د مغويالن لوه
ازغو ډک لرګي څخه په توره شپه کښې پوستکې ليرې کووي .هغوه مؤمنوان پوه تيورو
کښې رېې ډ

وې دي خدای به هغوي د اخرې زمانې د تورو شخړو نه ساتي1 ».

امووام زيوون العابوودين

ابوخالوود کووابلي تووه وفرمايوول« :اے ابوخالووده! هغووه

په وخ

کښې به وي او منتظر او عقيده لروونکي به وي د ټولوو

کسان چې د غيب

وختونووو لووه خلکووو غوووره دي ځکووه چووې خوودای پوواک هغوووي تووه عقوول پوهووه او د
پيوندګلو داسې توان وکړے دے چې د غيب

وخ هغووي توه د حضوور د وخو پوه

شان دے .دا خلک خدای د اسالم د لومړيوو فوځيوانو غونودې ګرځوولي دي؛ د هغوه
فوځيانو په شان چې د پيغمبر په څنګ کښې به يې توره وهله او جنګ به يې کواو .

 .1بحارا نوار هماغه 124مخ.

هغوي حقيقي مخلصوان او شويعه دي او هغووي (پوه پټوه او څرګنوده خلوک د خودای
دين ته بلي 1».دا ايمان او باور بايد د ظهور تر وخته ترو تازه پاتې شي.

 .4د شيعه و د بالي پاتې کيدو او و ړتيا سبب
رغنده انتظار د مقاوم

او و ړتيا له لويو سببونو دے او مسلمانان په بيلوه

توګه شيعه د ظلمونو او فسادونو په وړاندې مزبوت او پور ځوای ثابو سواتي چوې د
اسالمي دښمنانو په وړانودې و ړتيوا وکوړي او پوه خپلوه عقيوده کښوې ټينوګ پواتې
شي او دا د شيعو لپاره يوه لويه روحي پانګه ده2 .

جيمووز دارمسووتر د فوورانس مشووهور ختوويې پوهانوود او ژب پوهووان هووم انتظووار د
شيعه و د بالي پاتې کيدو او و ړيتا سبب ګڼلےدے« :په حله کښې چې بغداد سوره
نزدې ده به هره ورځ د ماځيګر له لمانړه وروسته سل کسان څرګندو تورو سوره تلول
او د ښار له حاکمه به يې يو زين شوې اک ستناو او  ...فرياد به يوې کواو چوې اےد
زمانې امامه(ع) بهر راوځه ».هغه وايي:
«يو لوم چې داسې احساساتو سره لووی شووې وي هغووي موړه کوولې شوي خوو
خپل مژيع او

رويې يې نه شې ګرځولې3 ».

د شيعو د فخر په ډک تاريخ کښوې د ظلموو پوه وړانودې د شويعو د ودريودو لوه
ټولو لوی سبب د حضرت امام مهدی(ع) د ظهور عقيده وه .آيهْاهلل افي فرموايي:
«د خدای د رسول(ص له وفاتوه او د اميرالموؤمنين او اموام حسوين عليهموا السوالم
له شهادته وروسته تر اوسه پورې د باطل په خوالف د شويعو او مسولمانانو د ټولوو
ګونوودونو او حرکتونووو جوورړه هماغووه پووه انتظووار بانوودې ټووولنيز بوواور او د باطوول پووه
خالف د حقو تر بري و

ړتيا وه4 ».

 .1هماغه 25ټوک 122مخ.

 .2د حضرت مهدي ظهور د اسالم د نړيوالو مذهبونو له نظره وړاندينۍ 224مخ.

 .3دارمستر مهدي د اسالم له اوله تر  13هدرۍ د محسن جهان سوز ژباړه  39و 79مخ.
 .4امام و مهدوي
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سره پسليدل

 .5عدال

منتظران بايد ځان د عدال

تقوا او پرهيزګارۍ پوه ګاېوه ښوکلې کوړي .اسوتاد

حکيمووي وايووي« :د امووام مهوودي انتظووار کوووونکي چووې د نړيوووال عوودل حکوم و پووه
انتظار دي بايد هميشه د عدل او عدل غوښتې بيلګه وي 1».لرآن مديود فرموايي:
«لکه څه رنګ چې د تقوا او پرهيزګارۍ حق دے د خداي (د حکمونو نوه منلوو ځوان
وساتئ 2».که يو ک س لوه ګنواه پوه ليورې کيودو او د تقووا پوه اختيوارولو سوره پوه ځوان
کښووې د عوودل ملکووه پيوودا کووړې شووي او د نېووس د لوتونووو توور ميوونې د عوودال پووه
ايدادولو سره اخاللي ژوند په خپل وجود کښې راولي نو هغه وخو
چووې د ظهووور او د مژلووق عوودل د راتلووو پووه وخو

دا تووان لوري

کښووې ځووان د نوووي مهوودوي توحيوود

ماحول سره سم کړي.

د زياتې مژالعې لپاره سرچينې

 .1ډاكټر علي لائمي انتظار د و ړتيا او حرك

سبب لم شېق.

 . 2د انتظوووار د ليکوا نوووو ځينوووې غونوووډه پوووه تېکووور کښوووې لوووم د حضووورت
مهدي

کلتوري فاونډيشن.

 .3مهووودوي

او د فووورج انتظوووار (تبليغيوووانو سوووره خووواص د اسوووالمي تبليغووواتو

سازمان د شعبان د مياشتې پينړلسمه 1416ق.

وروستے حديث

پيغمبوور(ص فرمووايي« :څووو ک چووې پووه داسووې حووال کښووې مووړ شووي چووې د خپلووې

زمانې امام ونه پيوني نو هغه د جاهلي

په مر

مړ دے3 ».

 .1حکيمي خورشيد مغرب 272مخ.
 .2مائده 8آية.

 . 3شيخ دوق کمال الدين و تموام النعموه تصوحيح و تعليوق علوي اکبور غېواري 2ټووک 409موخ
38باب 9حديث.

د انتظار نښه
پوښتنه
په شيعو کښې د انتظار نښه او بيلګه څه ده؟
ځواب
اول د «نماد يا بيلګې» معنی کوو .نمواد د سوواد پوه وزن دے يعنوې ظواهر شوو
او څرګند شو .دا ټکې د ظاهرولو او څرګندولو په معنوې هوم اسوتعمال شووےدے1 .

دې ته په پام سره نماد هغه عالم
ماهي

او نښې توه وايوي چوې د يوو څيوز څوه رنګووالې او

ښيي .لکه څوه رنوګ چوې ټوول مېهومونوه لکوه سياسوي ټوولنيز اخاللوي او

اعتقادي هله د څرګنديدو او ظهور مرحلې ته رسي چې نښوې يوې څرګنودې شوي .نوو
انتظار هم په شيعو کښې د يو ارزښ

لرونکي مېهوم او د ځوان جووړنې او د ټوولنې

د ا الح او دعا او غوښتې او همدارنګ د هغو خبرونو د عزت چې امام زموان(ع)
سره نسب

لري په توګه څرګند شوې دے پوه نودې برخوه کښوې پوه دې هکلوه لنوډ

غوندې توضيح ورکوو.

 .1د نېس ا الح

د انتظووار توور ټولووو لويووه نښووه تقوووا او د نيکووو اخاللووو لوورل دي .امووام بووالر(ع

فرمايي" :تقوا اختيار کړځ او د انتظار دروند بار د تقوا او پرهيزګوارۍ او د خودای
 .1محمدحسين بن خلف تبريزي برهان لاطع 4ټوک 2167مخ.
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په ډ ر اطاع

او عبادت سره خپل منزل ته ورسوځ1 .

امام زمان(ع) د غيب

په زمانه کښې خپل انتظوار کووونکي نيکوو اخاللوو او

نيکو عملونو ته غوښتي دي" :په تاسوو کښوې هور يوو کوس بايود هغوه څوه وکوړي چوې
هغووه زمووونږ د ملګرتيووا سووبب کيووږي او لووه هوور هغووه څووه ځووان وسوواتي چووې زمووونږ د
ناخوښۍ سبب کيږي ځکه چې زمونږ حکم به ناڅاپه رارسي او بيا به په هغه زمانوه
کښې توبه او بيرته ستنيدل چاته څه ګټوه نوه ورکووي او لوه ګنواه پښويماني بوه څووک
زمونږ له عذابه نه شي ژغورلې2 .

نيووک اخووالق لوورل کووه څووه هووم د انتظووار کوونکيووو لووه مهمووو دنوودو وارو دي د
انتظووار لووه بهترينووو نښووو هووم ګڼوول شوووي دي .امووام ووادق(ع فرمووايي" :د چووا چووې دا
خوښه وي چې هغه دې د امام زمان(ع په يارانو کښوې وګڼول شوي بايود د انتظوار پوه
زمانه کښې دې د نيکو اسالمي اخاللو څرګندوونکے وي .داسې کس که د اموام لوه
ظهوره وړاندې مړ شي نو د هغه جزا د هغه کسانو په شان ده چوې هغوه حضورت يوې
ليدلې وي او ورته رسيدلے وي3 .

 .2د ټولنې ا الح

د ټولنې ا الح هم د انتظار له مهمو نښو ده .انتظار کووونکي د دې نوه عوالوه

چې ځان سم کړي بايد د ټولنې د سميدو د عدال

د راوستلو او د ظلم او زيواتي د

ختمولو لپاره هم هلې ځلې وکړي يعنې هغه کس چوې د نړيووال ا والح کووونکي پوه
انتظار دے بايد هم په خپله نيک وي او هم ا الح کوونکې وي.
د خوودای رسووول(ص د امربووالمعروف او نهووي عوون المنکوور د بيووانولو پووه وخ و
فرمايي" :بايد امر بالمعروف او نهي عن المنکر وکړځ ګني خدای بوه لوه ټولوو بود او
شرير کسان ستاسوو پوه نيکوو او پواکو کسوان بريوالي کوړي او ستاسوو د ښوو کسوانو

 .1بحارا نوار 52ټوک 140مخ 51حديث.
 .2هماغه 140مخ 15حديث.
 .3هماغه 140مخ 50حديث.

دعا به نه لبلوي1 ".

د حضوورت مهوودي(ع) رضووا او خوشووحالي هووم پووه دې کښووې ده چووې معووروف او
نيکو ته بلل عملي شي او منکر او بد څيزونه پريښودلې شي .نو دې توه پوه پوام سوره
منتظر کس بايد د خپلې ټولنې د ا الح لپاره کوشش وکړي او پوه دې ره کښوې د
خپل امام په ره ړ شي ځکه چې د ظهور په وخ

کښې به هغوه حضورت(ع) بوه لوه

ټولو لوی امربالمعروف او نهي عن المنکر کوونکے وي .منتظره ټولنوه هغوې ټوولنې
ته ويل کيږي چې د حضرت مهدي(ع) خوشحالي غواړي او د هغه پيوروي کووي او
د خدای د حکمونو د لائمولو لپاره کوشش کوي.

 .3دعا او راز و نياز

 .1دعاي ندبه :دا دعا په شيعو کښې د انتظار له څرګنودو نښوو وه او تور اوسوه

پووورې ده .د وواحب الزمووان(ع) انتظووار کوونکيووو پووه ټووول توواريخ کښووې د خپوول زړه
سوے په دې دعا سره درمل کړے دے .په حقيق

کښې دعوای ندبوه پوه نوړۍ کښوې

د پيغمبرانو او وليانو د راتللو يو لنډ تاريخ دے؛ هغه لړۍ چې له حضورت ادموه(ع
شورو کيږي او د خدای تر اخرني حدته حضرت مهدي(ع) به دوام لري.
کوم کس چې له دې دعا سره مينه پيدا کړي او د زړه له کوومې د پيغمبور(ص د
ځای ناستو مظلومي

وپيوني نو په زړه کښې يې د و ي

د مينوې اور بليوږي او د

هغوووه ټوووول وجوووود د خووودای حدو و توووه د اړمينووودو احسووواک کووووي .د دعوووای نووودبې
لوستونکے د هغه بدې پيښې ويښ ته رسي چې د خودای د اخرينوي حدو

د غيبو

په سبب انساني ټولنې ته راپيښه شوې ده او د هغه مصويب د لووی والوي پتوه ورتوه
لګي چې د امام معصوم له وجووده د محروميودو پوه سوبب پوه انسوانانو نوازل شووے
دے .او بې له دې بله ر نه ويني چوې ندبوه او ژړا وکوړي او پوه خپول بود حوال بانودې
ژړا او فرياد وکړي.
خو دا ژړا او فرياد په هغه ټولو کسوانو بانودې نيوکوه ده چوې د اخرنوي اموام د
غيب

اسباب يې رامينې ته کړي دي او دا دعا د اموام (عو) بيوا راتللوو توه يوو ډول د

 .1ادق احسان بخش آثار الصادلين 1ټوک 125مخ 22حديث.
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چمتووووالي اعووالن دے .دعووای ندبووه امووام ووادق(ع خپلووو ملګوورو تووه وښووودله 1او
هغوووي تووه يووې وفرمايوول چووې دا دعووا پووه څلووورو اخترونووو (وړوکووې او لووويی اختوور د
غدير او د جمعې په ورځ لوولئ .همودارنګ د اموام وادق(ع پوه حکوم سوره موونږ دا
مه واري لرو چې د غيب

په زمانه کښې د دې دعوا پوه وسويله اموام زموان(ع) توه د

زړه رازونه بيان کړو 2او له خدايه د هغه د ظهور لپاره دعا وکړو.
 .2د هغه حضرت د سالمتۍ او په ظهور کښې د بيړې لپاره دعوا :د انتظوار لوه
نښو يوه نښه د امام زمان(ع) د سالمتيا او د هغه په ظهور کښې د بيوړې (تعديول
لپواره دعووا ده .اموام ووادق(ع فرموايي" :کوووم يووو کوس چووې د سوهار او ماسپښووين لووه
لمانړه وروسته ووايي :اے خدايه! په محمد اود هغوه پوه کوورنۍ درود ووايوه او د
هغوووي پووه ظهووور کښووې بيووړه وکووړه نووو نووه بووه مړيووږي توور دې چووې لووائم (امووام زمووان
ووينووي 3.د امووام زمووان د ظهووور لپوواره دعووا د هغووه زمووانې لووه فتنووو د ژغوريوودو سووبب
کيږي .لکه څه رنګ چې امام حسن عسکري(ع فرمايي :لسم په خدای! امام مهودي
به داسې غيب

ولري او په هغه وخ

چې خدای هغووي د اموام پوه لوول ثابو

کښې بوه هغوه کسوان لوه هالکتوه ژغوورل کيوږي
لرلوې وي او د هغوه حضورت د ظهوور د بيوړې

لپاره د دعا کولو توفيق ورکړې وي 4.امام زمان(ع) په يو توليع کښوې اسوحاق بون
يعقوب ته وايي شويعه د فورج (ظهوور لپواره دعوا توه وبولوه" :د ظهوور د بيوړې لپواره
زياته دعا کوځ ځکه چې ستاسو پراخي په ظهور کښې ده"5 .

نو دې ته په پام سره د هغه حضر ت د ظهور د بيړې لپاره دعوا کوه څوه د هغوه د
حکم اطاع

دے د خپلو کوارونو د پراخوۍ ره موو هوم ده .انتظوار کووونکي د دې

نه عالوه چې د هغه حضرت د ظهور د بيړې لپاره دعا وکوړي بايود د سوالمتيا لپواره
يې هم دعا وکړي ځکه چې زمونږ دعا له هغه حضرت سره د مينې نښوه ده او د هغوه

 .1سيدبن طاووک مصباح الزائر 453مخ.

 .2شيخ عباک لمي مېاتيح الدنان دعاي ندبه.
 .3بحارا نوار 86ټوک 77مخ 11حديث.

 .4لژف اهلل افي ګلپايګاني منتخب ا ثر في ا مام الثاني عشر 288مخ 5حديث.
 .5ابومنصورطبرسي ا حتداج 2ټوک 545مخ.

حضوورت د حووق ادا کووول دي 1او د دې نووه عووالوه د دنيووا او اخوورت پکښووې اتيووا ګټووې
دي2 .

 .4د حضرت ولي عصر)ع) سره د منسوبو ځايونو درناوے

له امام زموان(ع) سوره ډ ور ځايونوه منسووب دي چوې هور يوو يوې نون د انتظوار د

نښو په شکل کښې راغلے دے .انتظوار کوونکيوو شويعو توه تاکيود شووے دے چوې
دې ځايونو ته راټول شي او په نړۍ کښوې بودل حوال او د هغوه حضورت د اوږد غيبو
په هکله له هغه حضرت سره غمرازي وکړي اود هغوه حضورت د ظهوور د بيوړې لپواره
دعا وکړي .ځينوې ځايونوه چوې لوه هغوه حضورت سوره نسوب

لوري پوه لنوډه توګوه دلتوه

بيانيږي:
 .1د كوفې جمات :د کووفې جموات يوو پواک ځوای او د انتظوار لوه نښوو دے .دا
پاک جمات به د ظهور په وخ

د امام زمان(ع) تبليغواتي مرکوز وي .لکوه څوه رنوګ

چووې بووه يوووه زمانووه کښووې د اهلبيتووو(ع د کووورنۍ مينووه وال د اميرالمووؤمنين وينووا تووه
راټوليدلو او د هغه حضرت له وينا به يې ګټه اخسته د ظهور په وخ

به هم د هغوه

حضرت مينه وال د کوفې په لوی جمات کښوې راټووليږي او د نوور د اخرنوي اموام لوه
خبوورو بووه ګټووه اخلووي .دا حقيق و د امووام ووادق(ع پووه حووديثونو کښووې راغلووے دے:
«داسې ښکاري لکه چې لائم(ع) ته ګورم چې د کووفې پوه منبرناسو

دے او 313

ملګووري يووې ګيوور چوواپير دي چووې د خوودای پووه بنوودګانو کښووې د خوودای بيرغوووال او
مشووران دي3امووام بووالر(ع هووم دې توواريخي پيښووې تووه پووه يوووه بلووه وينووا اشوواره کوووي:
«مهدي(ع) به كوفې ته ننوځي درې ډلېبه چې په خپلو کښې پوه جنوګ وي پوه يوو
ف کښې راغونوډيږي .هغوه بوه منبور توه خيووي خژبوه بوه لوولي او خلوک بوه يوې پوه
مينه کښې دومره ژاړي چې د هغه په خبرو به نه پوهيږي»4 .

 .1سيد محمدتقي ا ېهاني وظيېة ا مام في غيبة ا مام  55مخ.

 .2سيد محمد تقي ا ېهاني مكيال المكارم ترجمه سيد مهدي حائري 2ټوک  71او 72مخ.
 .3بحارا نوار 52ټوک 326مخ.

 .4ابي الحسن علي بن عيسي بن ابي الېتح ا ربيلي كشف الغمة 2ټوک 463مخ.
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د کوفې په جمات کښې د عبوادت فضويل  :اموام بوالر
فضيل

د کووفې د جموات پوه

کښې فرمايي« :که چرې خلک له هغه فضيلته چې د کوفې په جمات کښوې

دے خبر واې نو له ليرې ليرې بوه يوې بارونوه توړل او د هغوه پوه لوور بوه تلول [بيوا يوې
وفرمايل ]:په هغه جمات کښې يو فرے لمونې کول له يو ح) کولوو سوره سوم دے او
په هغې کښوې يوو نافلوه لموونې کوول لوه يووې عمورې سوره سوم دے» 1.همودرانګ يوې
وفرمايوول« :د کوووفې پووه جمووات کښووې يووو فوورے لمووونې د يووو لبووول شوووي حوو) او يووو
مستحب لمونې پکښې د يوې لبولې شوې عمرې برابر دے»2 .

 .2د سهلې جمات :دا جمات د کوفې لوه جموات وروسوته مهوم جموات دے( .پوه
عراق کښې دا جمات د کوفې له جماته شمال لويې اړي ته دے او د انتظار لوه نښوو
يوه نښه ګڼول کيوږي د اموام زموان(ع) د ظهوور انتظوار کووونکي د سوهلې جموات توه
چې د هغه حضرت کو ر دے راځوي او لوه خدايوه د هغوه حضورت د ظهوور لپواره دعوا
کوووي .د سووهلې پووه جمووات کښووې يووو ځووای دے چووې د هغووه حضوورت پووه مقووام بانوودې
مشهور دے چې په هغه ځای کښوې د هغوه حضورت د زيوارت لوسوتل مناسوب دي .د
زيووارتونو پووه ځينووې کتووابونو کښووې نقوول شوووي دي چووې ښووايي پووه دې ځووای کښووې پووه
و ړه او د فرياد په حال

کښې زيارت وکړې شوي« :

»3

امووام ووادق(ع وفرمايوول« :داسووې ښووکاري لکووه چووې هغووه حضوورت لووه خپلووې
کورنۍ سره د سوهلې پوه جموات کښوې ويونم» .بيوا يوې وفرمايول« :يوو پيغمبور هوم نوه
دے تير شووې مګور دا چوې د سوهلې پوه جموات کښوې يوې لموونې کوړې دے» .د هغوه
حضرت(ع يو ملګري ابوبصير وويل« :آيوا اموام لوائم(ع) بوه هميشوه پوه دې جموات
کښې وي؟» ويې فرمايل« :هو د سهلې جمات د امام لايم(ع)

کور دے»4 .

د الحانو عالمانو او د هغه حضورت د شويعو چوې د هغووي ديودار بوه يوې لوه

 .1جعېر بن محمد بن لولويه كامل الزيارات د جواد هني تهراني ترجمه 703مخ.
 .2هماغه 74مخ 5حديث.

 .3شيخ عباک لمي مېاتيح الدنان.
 .4بحارا نوار 4ټوک 436مخ.

خدايووه غوښووته طريقووه دا وه چووې ځينووې بووه پکښووې څلويښ و

شووب جمعووې د کوووفې

سهلې جمات ته راتلول او يوا بوه د چهارشونبې پوه شوپه د شوپه روېولوو لپواره د سوهلې
جمات ته راتلل او خدای ته به يې ژړا او فرياد او عبادت کواو چوې لوه هغوه حضورت
سووره ماللووات يووې نصوويب شووي 1او لووه هغووه حضوورت سووره رازو نيوواز او د زړه خبوورې
وکړي.
 .3د جمکران جمات :د جمکران جمات په لم ښار کښې د کاشان پوه ره کښوې
دے .دا لوی مقام د هغه حضرت د خاص پام وړ ځوای دے .اموام زموان(ع) پوه خپلوه
له شيعو غوښتي دي چې دې ځای ته ړ شي او د هغوې درنواو وکوړي هغوه حضورت
حسون بون مُثلوه توه وفرمايول « :خلکوو توه ووايوه چوې دې ځوای (د جمکوران جموات تووه
مايول شوي او د هغوې درنواوې وکوړي »...بيوا د جمکوران جموات د تحيو

لمووونې او د

امووام زمووان(ع لمووونې يووې هغووه تووه ورزده کووړ او ويووې فرمايوول« :څوووک چووې دا دوه
لمونړونوووه وکوووړي د هغوووه چوووا پوووه شوووان دے لکوووه چوووې پوووه کعبوووه کښوووې يوووې لموووونې
کړےوي»2 .

له ډ ره وختوه د هغوه حضورت منتظوران او عاشوقان لوه ټوول اسوالمي ايرانوه او د
ټولې اسالمي نړۍ د چهارشنبې په شپه په لمدو سوترګو او د اهلبيتوو(ع لوه مينوې
پووه ډکووو زړونووو سووره د جمکووران جمووات تووه راځووي او هلتووه د جمووات لمووونې او د امووام
زمووان(ع لمووونې ادا کوووي او ک پووه دعووا کيووږي او د هغووه حضوورت د غيب و
والي اود شيعو د مظلومي

د اوږد

او د نړۍ د بد حال پوه هکلوه ورتوه د زړه درد بيوانوي او

د اسالمي نړۍ د بد حال او مشکالتو د حل کيدو او د بيموارانو د روغتيوا لپواره لوه
هغه حضورت سوره توسول کووي اود هغوه د ظهوور د بيوړې لپواره هغوه حضورت توه دعوا
کوي.
 .4د عصعه جمات :دا جمات هم د کوفې له جماتونو يوو جموات شوريف دے.
د حض رت لايم(ع) د انتظار کوونکيو يووې ډلوې هغوه حضورت پوه دې جموات کښوې
وليد چې دوه رکعته لمونې يې وکړ او دا دعا يې وکوړه« :
 .1شيخ عباک لمي مېاتيح الدنان.

 .2ميرزا حسين طبرسي نوري ندم الثالب 212مخ.
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» .له دې عمله دا معلوميږي چې دا دعا لوه دې جموات سوره خواص
ده او د دې جمات له عملونو ده لکه د سهلې جمات د عملونو په شان او نور ...خوو
له دې سببه چې هغه حضرت دا دعا ولوسته نو دا احتمال شته چې دا دعا د رجوب د
ورځو له دعاګانو وي له همدې سببه د دعاګانو پوه کتوابونو کښوې دا دعوا د رجوب د
مياشتې په دعاګانو کښې بيان شوې ده 1.د عصعې جموات توه هوم د هغوه حضورت
منتظران راځي او ک په دعا کيږي اود خپل غايب امام په جدايۍ کښې ژړا کووي
او د هغه حضرت د ظهور د بيړې لپاره دعا کوي.

د زياتې مژالعې لپاره سرچينې

 .1علياكبر مهديپور با دعاي ندبه در پگاه جمعه
 .2حسين كريمي بيدگلي فرهنگ موعود 223مخ

وروستے حديث

د فرج د بيوړې لپواره زياتوه دعوا کووې ځکوه چوې ستاسوو خال وے پوه فورج کښوې

دے2 .

 .1مېوواتيح الدنووان د 6څپرکووي پووه اخوور کښووې؛ حسووين كريمووي بيوودګلي د موعووود کلتووور  222او
223مخ.

 .2ابومنصور طبرسي ا حتداج 2ټوک 545مخ.

