د بحښونکی ډير مهربان خدای په نامه

       
 
سوره الأحزاب33 :
پاک اهلل فرمايې:
"بيشکه اهلل تعالی غواړي چې اي د ( رسول ) اهلبيتو

له تا سو

نه دې هر قسمه پليتي لرې وساتي او تاسو داسې پاک او صاف
کړي لکه څنګه چې د پاکۍ حق دے".

امام علي
نظره

د قرآن له

رسول اهلل

وفرمايل:

زۀ تاسووو تووه دوه درانووه او ارزڅووتناک څيزونووه پريووادم :يووو د خووداے
کتاب (قران) او بل زما اهلبيت ،که چيورې پوه دې دوو موو منګوولې
ولګولې نو هيڅ کله به له ما وروسته بې الرې نه شو ،،او دا دوه بوه
يو له بلوه دودا کيواي نوه تور دې چوې د حوو

(کوو ر) پوه غواړه موا توه

راورسياي.
(صحيح مسلم ۷ ،ټوک ۲۱۱ ،مخ ،سنن دارمووووي ۱ ،ټوک۲۳۱ ،
مخ ،مسند احمد ۳ ،ټوک ۱۲ ،۲۷ ،۲۲ ،او  ۹۵مخونه۲ ،
ټوک ۳۲۲ ،او  ۳۷۲مخونه ۹ ،ټوک  ۲۸۱ ،مخ ،مستدرك
حووووووووواكووم ۳ ،ټوک  ۲۲۸ ،۲۰۵ ،او  ۹۳۳مخونه ،او داسې نور
کتابونه)....

امام علي

د قرآن له نظره

ليکوال:
عالمه سيد مرتضیٰ عسکري

متردم :
سرفراز علي مهدي

د اهل بيتو نړيواله ټولنه

:

د کتاب نوم :
امام علی(ع) د قرآن له نظره
ليکوال :عالمه سيد مرتضیٰ عسکري
تياروونکې :د اهل بيتو د نړيوالې ټولنې د ژباړې څانګه
ژباړه او کمپوز :سرفراز علي ايم اے عربي
تصحيح  :انور شاهين خانخېل
وروستۍ کتنه :ډاکټر عبدالرحیم درانی

صفحه بندي :فاطمه ګلزار

چاپ نيټه 3417 :هـ ق (بمطابق 1036م)
دچاپ وار :وړومبی
شمېر 1000:
چاپ خانه :اسراء
خپروونکې :د اهلبېتو نړيواله ټولنه

ISBN: 879-864-918-0
www.ahl-ul-bayt.org

7
info@ahl-ul-bayt

لړليک
د قرآن له نظره 11 

حضرت امام علي

 -1د حضرت امام علي

په حقله آيتونه 11 

الف -د انفاق آيت 11 
ب -د ځان د خرڅولو آيت 11 
 -2د اهلبېتو

په باره کښې آيتونه 11 

الف -سورۀ هل أتىٰ 11 

ب -د ايثار ايت 23 

ج -د مباهلې آيت 22 
د -د فائزون آيت 22 
ه -د تطهير آيت 21 
و -د مرج البحرين يلتقيان آيتونه 32 
ز -د اوالد د ملحق کولو آيت 32 
ح -د مودّت آيت 31 
 -3امام علي

او د هغه د شيعه ؤ (پېروکارو) په حقله نازل

شوي ايتونه 37 
الف -د خيرالبريه آيت 37 
ب -د مفلحون آيت 32 

11
 -2د امام علي

او نورو په حقله ايتونه 21 

 -1دامام علي

د دڅمنانو په حقله آيتونه 21 

 -1د امام علي

د محبت او واليت په حقله ايتونه 11 

 -7په اسالم کښې د علي
 -2له پېغمبراکر م

وړومبيتوب 11 

سره ،د حضرت علي

د ملګرتيا او

مرستې په حقله ايتونه 77 
 -1د واليت په حقله ايتونه 27 
 -11د امام علي

ددهاد په حقله ايتونه 111 

 -11د امام علي

د علم په حقله ايتونه 111 

 -12په قيامت کښې د امام علي
ايتونه 121 

د مقام په حقله

حضرت امام علي
د قرآن له نظره
د قران شريف او د امام علي

تر مينځ د تعلق رابطي

لټوونکے محقق کله د حضرت امام علي

په الس د قران

شريف د ليکلو او همدارنګ د قران راغونډولو ته نظر کوي

او کله هم د قران پاک د ايتونو د نزول او تاويل په حقله د

امام علي

د تفسير په باره کښې بحث کوي چې هغۀ

حضرت پخپله هم فرمايلي دي چې:

؛

1

 .1متقى هندي ،علي ،كنزالعمال ،ټوک ،2مخ217و.212

امام علي

12

د قرآن له نظره

«د خداے پاک د کتاب په حقله له ما وپوڅت ،ځکه چې
قسم په خداے چې زۀ له ټولو ايتونو خبر يم چې هغه د

ورځې نازل شوي دي يا دشپې ،په صحرا کښې نازل شوي
دي يا په غرۀ کښې».
کله کله هم محقق ،په قران پاک باندې د علي

د عمل

کولو موضوع د عقيدې او کردار له اړخه څيړي چې
پېغمبراکرم

وفرمايل:

؛

1

«علي له قرآن سره دے او قرآن له علي سره دے او هيڅکله
به له يو بله ددا نۀ شي مګر دا چې په حو

راورسياي».

کو ر ماته

په مودوده بحث کښې د خداے د ګران رسول
دحديثونو په رڼا کښې د حضرت امام علي

په شان کښې

 .1حاكم نيشابوري ،المستدرك علىالصحيحين ،ټوک ،3مخ.122

حضرت امام علي

13

د قرآن له نظره

نازل شويو ځينو هغو ايتونو ته اشاره کوو چې مو تر السه

کړي دي؛ ځکه چې ستر سني عالم خطيب بغدادي په خپل

کتاب تاريخ بغدادي کښې له ابن عباس نه روايت كړے

دے چې «د قران پاک درې سوه ايتونه د حضرت علي
په شان کښې نازل شوي دي 1».همدا رنګ مشهور سني
عالم شبلنجي حنفي له ابن عباس نه نقلوي چې
«د خداے پاک په کتاب قران شريف کښې چې څومره
ايتونه د حضرت علي

په حقله نازل شوي دي د بل هيچا

په حق کښې دومره زيات نۀ دي نازل شوي».

2

په دې کتاب کښې مونا ،هغه ايتونه چې د امام علي سره
تعلق لري په دولسو برخو کښې ويشلي دي او په هرې برخې

کښې مو هغو ايتونو ته اشاره کړې ده چې د هغه د نزول

وخت او يا داسې تاريخي پېښه مو بيان کړې ده چې هغه د
دې ايتونو ارتباط له امام علي

سره تاييدوي.

 .1خطيب بغدادى ،تاريخ بغداد ،ټوک ،1مخ.221
 .2شبلنجى حنفى ،نوراالبصار ،مخ.73

امام علي

د قرآن له نظره

12

په دې بحث کښې زمونا سرچينې د اهلبېتو

د مکتب او

د خلفاو د مکتب (سنيانو) د تفسير او حديثونو اهم کتابونه
دي.

 -1د حضرت امام علي

په حقله آيتونه

الف -د انفاق آيت
      
        
 ؛

  
 

1

"هغه کسان چې شپه او ورځ ،پټ او څرګند خپل مالونه
خيراتوي نو د هغوي ادر د هغوي له پروردګار سره دے نه

هغوي ته څه ويره شته او نۀ به غمجنياي".
عبدالوهاب بن مجاهد له ابن عباس نه داسې روايت نقلوي
چې« :د انفاق ايت د حضرت علي

 .1سوره بقره.272:

په شان کښې نازل

امام علي

11

د قرآن له نظره

شوے دے؛ له هغه بزرګوار سره څلور درهم وو چې يو يې د

شپې خېرات کړ او بل يې د ورځې ،يو يې په څکاره خېرات
کړ او بل يې له خلقو پټ».

1

ب -د ځان د خرڅولو آيت
        
       ؛
   
  

2

"او په خلقو کښې داسې هم شته چې خپل ځان د خداے د
رضا لپاره خرچ کوي او خداے په بندګانو مهربان دے".
عبدالرحمان بن ميمون د ابن عباس په نقل سره داسې وائي:
«په کومه شپه (د هجرت په شپه) چې رسول اهلل
طرف ته ووتۀ نو علي
ابوبكر په پېغمبر

يې په خپلې بسترې څملوۀ.

پسې راغے نو علي

ورته وويل

 .1ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ټوک ،32مخ.211
 .2سوره بقره.217 :

غار

د حضرت امام علي

17

په حقله آيتونه

چې هغه بهر وتلے دے نو ابوبکر په پېغمبر

پسې روان

شو او قرېشو (چې د پېغمبراکرم

د قتلولو لپاره راغلي

وو) دا سوچ کوۀ چې د پېغمبر

په بسترې کښې پخپله

پيغمبر

مودود دے نو کله چې سحر شو نو په حېرانتيا

سره يې وليدل چې د پېغمبراکرم

په بسترې کښې

مودود دے او پېغمبر

نيشته وې ويل:

علي
محمد

چرته دے ،علي

ورته وويل :چې ما ته پته

نيشته ،قرېشو وويل چې :مونا خو تا ته زيان رسول نۀ
غوڅتل ،زمونا هدف او مقصد خو محمد

ؤ .نو بيا دا

ايت و من الناس من يشرى نفسه  ...د هغۀ بزرګوار په باره
کښې نازل شو».
امام علي

په خپله په دې حقله داسې شعرونه ويلي دي:
وقيت بنفسى خير من وطى الحصى
واكرم خلق طاف بالبيت والحجر
وبِتُّّ اُّراعى منهم ما ينوبنى
و قد صرت نفسى على القتل واالسر

12

د قرآن له نظره

امام علي

محمد لما خاف ان يمكروا به
فنجاه ذوالطول العظيم من المكر
و بات رسول اهلل فى الغار آمنا
فما زال فى حفظ االله و فى ستر

1

«ما له خپل ځان سره ،غوره الرڅود /او قدرمن او شريف

مخلوق ،د خداے د کور او د حجر اسود زوار محفوظ
وساتل /.د پېغمبر

په بسترې کښې اودۀ شوم په داسې

حال کښې چې د دڅمنانو پروا مې نۀ کوله  /ځان مې قتل او
بندي کېدو ته تيار کړے ؤ /.کله چې حضرت محمد

د

هغوي له مکر(سازشونو) اندېښمن شو  /نو لوے بخښونکي

خداے هغه د دڅمنانو له مکر(سازشه) وژغورۀ / .هو ،رسول
اکرم

په هغه غار کښې ،ډاډمن ؤ /او تل د خداے په

پناه کښې باقې پاتے شو».

 .1احمد بن حنبل ،المسند ،ټوک ،1مخ331؛ حاكم نيشابورى،
المستدرك علىالصحيحين ،ټوک ،3مخ123؛ نسائى ،احمد بن
شعيب ،خصائص على بن ابىطالب ،مخ.11

 -2د اهلبېتو

په باره کښې آيتونه

الف -سورۀ هل أتىٰ
د دې سورت په شأن نزول کښې مجاهد له ابن عباس څخه
داسې روايت نقلوي چې:
((حسن

او حسين

بيماران(ناروغه) شول .رسول

اهلل

سره د ملګرو د هغوي پوڅتنې ته راغلل او

علي

ته يې وويل :اے اباالحسن! كاش که زامنو لپاره

دې نذر کړے وې! علي

وفرمايل :که شفاياب او روغ

شول نو د خداے د شکرګزارۍ لپاره به درې ورځې روژه
ونېسم .بي بي فاطمه زهرا

او د هغوي خدمتګارې بي بي

فضې هم همداسې وويل :حسن

او حسين

شفاياب

او روغ دوړ شول نو د کور ټولو کسانو روژه ونيوه خو
چونکه په دوي کور کښې توڅه او خواړۀ نۀ وو نو علي
شمعون يهودي ته ورغے او درې صاعه (تقريباً درې کېلو)

امام علي

21

اوربشې يې ترې قر
بي فاطمه زهرا

د قرآن له نظره

واخېستې او کور ته يې راوړې .بي

يو صاع اوربشې اوړۀ کړې او (پينځۀ)

روټۍ يې تيارې کړې .علي

 ،د خداے ګران رسول

سره نمونځ ادا کړ او کور ته راستون شو او ټول ډوډۍ ته

کښېناستل .دغه وخت يو فقير د کور دروازه ووهله او وې

ويل :اے د محمد اهلبېتو پر تاسو دې سالم وي ،زۀ يو
مسلمان فقير يم ،ماته څۀ خواړۀ راکړئ انشااهلل خداے به
تاسو ته د دنت له دسترخوانه خواړۀ درکړي .علي

وويل

خواړۀ ورله ورکړئ او ټولې ډوډۍ ورته ورکړې او ټولو بې
له اوبو څه بل څه ؤنۀ خوړل.
په دويمه ورځ بي بي فاطمه زهرا

يو صاع اوربشې نورې

هم اوړۀ کړې او ډوډۍ يې تيارې کړې ،نو کله چې هغې بي

بي طعام کيښود ،نو يو يتيم دروازه ووهله او وې ويل :اے

د محمد اهل بيتو پر تاسو دې سالم وي د مهادرينو له

اوالده يو يتيم يم چې پالر مو شهيد شوے دے په کور
کښې د خوړو څه نۀ لروو .نو اهلبېتو

ټولې ډوډۍ هغۀ

د اهلبېتو

21

په باره کښې آيتونه

ته ورکړې او دويمه ورځ يې هم صبر او زغوم وکړ او يوازې
اوبۀ يې وڅښلې.
په دريمه ورځ بي بي پاتې اوربشې اوړۀ کړې او ډوډۍ يې
ترې دوړې کړې .امام علي

له پېغمبر اكرم

سره د

دَمعې نمونځ له ادا کولو وروسته کور ته راستون شو ،نو
کله چې بيا ټول ډوډۍ ته کښېناستېدل چې وخوري يو بل

غريب کس راغې او دروازه يې ووهله وې ويل :اے د

پېغمبراهل بيتو زۀ بندي يم څه خواړۀ نۀ لرم څه خواړۀ
راکړئ  ،بيا يې ډوډۍ هغۀ ته ورکړې او په دريمه ورځ بيا

هم ټولو صبر وکړ او بې له اوبو يې بل څه ونۀ خوړل .رسول
اهلل

د هغوي کور ته ورغے نو چې د هغوي سخته لوږه

يې وليدله نو خداے تعالیٰ لخوا دا ايتونه نازل شول:

         
      … 

امام علي

22
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  ؛
 
 
     


1

"آيا داسې نۀ ده چې په انسان داسې اوږدې زمانې تېرې

شوې چې د يادونې وړ كوم څېز نۀ ؤ؟ (په حقيقت كښې)
مونا انسان له ګډې شوې نطفې نه پېدا كړ ،چې هغه

اوزمايو (؛نو ځكه) مونا هغه اورېدونكے او ليدونكے
وګرځوۀ .مونا هغۀ ته (سمه) الر وڅودله،كه شكر كوونكى

وي (او وې مني) يا ناشكره (او وې نۀ مني) .مونا كافرانو لره
د اور سوزونکې لمبې ځنځيرونه او زولنې چمتو كړې دي!
نېكان به هغه دامونه څښي چې د كافورو (څه عطر) به

ورسره ګډ شوي وي( ،هماغه) چينه چې د خداے [نېك]
بندګان يې ترې څښي چې پخپله خوڅه يې هرې خوا ته

بيولې شي .هغوي (نېكان) خپل نذرونه پوره كوي او له هغې
 .1سوره انسان.1 -1:

د اهلبېتو

23
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ورځې وېرېاي ،چې شر (او عذاب) به يې هر لوري ته خپور

شوے وي ،او (خپل) خواړۀ سره له دې ،چې خپله يې

خوڅوي (او ورته ضرورت لري)( ،د خداے په الر کښې)
"مسكين" " ،يتيم" او "بندي" ته وركوي( .او وائي ):مونا
تاسو ته يوازې د خداے لپاره خواړۀ دركوو (او) له تاسو

هېڅ بدله او مننه نۀ غواړو".

1

ب -د ايثار ايت
  ؛
 
 
 
   
     
  
 
  
  
 

     

2

"او نور خلق له خپلو ځانونو (غوره او) وړومبي ګڼي او كه
څه هم هغوي پخپله ډېر اړمن وي".
ابوهرېره وائي:
((يو کس پېغمبراکرم
پېغمبراکرم

ته راغے او د لوږې ګيله يې وکړه

هغه خپل کور ته ولياۀ نو د هغه حضرت

 .1ابن ا ير ،اسدالغابه ،ټوک ،1مخ.131
 .2سوره حشر.1:

امام علي

22

د قرآن له نظره

مېرمنو وويل چې د اوبو نه بغېر بل څه نيشته پيغمبر
اکرم

وفرمايل :په دې شپه دغه کس څوک مړولې شي؟

علي

ته

وويل :زۀ يا رسول اهلل! بيا بي بي فاطمه

ورغے او ټوله خبره يې ورته بيان کړه .هغې بي بي وويل چې
د دې وړې لور د خوراک نه بغېر بل څه نيشته خو مېلمه ته
وويل :لور دې اوده

په خپلو ځانونو ترديح ورکوو ،علي

کړه او زۀ هم د مېلمه په خاطر څراغ(ډيوه) مړ کوم بي بي
فاطمې

همداسې وکړل ،او امام علي

په تيارۀ کښې

له مېلمه سره هسې په ډوډۍ کښې الس وهۀ او دا څودنه يې

کوله چې ورسره ډوډۍ خوري هغه مېلمه د ماڅام ډوډۍ

وخواړه  ،کله چې سحر شو نو خداے پاک دا آيت
 ...نازل کړ.
  
 
  
  
 

     

1

ج -د مباهلې آيت
      

 .1حاكم حسكاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،2مخ.221

د اهلبېتو

په باره کښې آيتونه

21

       
 ؛ 1نو "نو ووايه :راش ،چې راوبولو مونا

 
 
  
خپل زامن او تاسو خپل زامن ،مونا خپلې زنانه او تاسو

خپلې زنانه مونا خپل نفسونه (چې زمونا د ځان په ځاے
دي) او تاسو خپل نفسونه ،بيا به (خدا ته) دعا او زاري

وکړو) او په دروغجنو به د خداے لعنت وکړو".
په الصواعق المحرقه کښې له دابر بن عبداهلل څخه داسې
نقل شوي چې:
د نجران د نصاراو (عيسائيانو) د استازيو يوه ډله د هغوي

د مذهبي مشر په قيادت کښې په مسجد نبوي کښې د

پيغمبراکرم

خدمت ته راغله او پېغمبراکرم

ورته د

اسالم قبلولو دعوت ورکړ هغوي وويل چې مونا له دې
وړاندې اسالم راوړے دے پېغمبراکرم

وفرمايل:

دروغ واي ،،که غواړئ تاسو له هغه څه خبر کړم چې تاسو د

 .1سوره آل عمران.11 :

امام علي

21

د قرآن له نظره

اسالم له قبلولو منعې کوي ،هغوي وويل خبر مو کړه :وې

فرمايل :صليب سره مينه او د شرابو څښل او د خنزير غوڅه

خوړل او دغه شان عيسیٰ د خداے به زويتوب منلو په
باره کښې ورسره بحث او مناظره وکړه او هغوي يې پړ کړل
خو هغوي بيا هم اسالم قبول نۀ کړ نو بيا يې هغوي مباهلې

ته راوغوڅتل او هغو ورسره وعده وکړه چې سبا سحر
حاضر ش ،،سحر ،رسول اهلل
فاطمه

او حسن

او حسين

له علي

 ،بي بي

له ځان سره روان کړل

او د مباهلې ځاے ته الړل خو چې کله د نصاراو

(عيسيائيانو) مشر دغه نوراني څېرې وليدې نو له مباهلې

يې ډډه وکړه او دزيې ورکولو ته راضي شول،
پېغمبراکرم

وفرمايل :قسم په هغه خداے چې زۀ يې په

حقه راليالے يم ،که عيسائيانو مباهله کړې وې نو دغه دشته
او صحرا به په اور سوځېدلې وه بيا دا ايت نازل شو  :
. ... ...   

د اهلبېتو

په باره کښې آيتونه

شعبى وائي :په دې ايت کښې له
حسين

27

څخه مراد« ،حسن او

» دي او له نِساءَنا مراد «بي بي فاطمه

» او له

أ ْن ُّفسَنا څخه مراد «علي بن ابىطالب » دے.
ابن حجر وائي:
((دارقطني روايت نقلوي چې علي

د سقيفې له واقعې نه

وروسته د سقيفې شورا او درګې غړو سره استدالل وکړ او

ورته يې وويل :تاسو ته د خداے قسم درکوم ايا په تاسو کښې
داسې څوک شته چې له ما زيات د خداے ګران رسول

ته

نزدې وي؟ هغه کس چې پېغمبر ورته خپل نفس ويلې دي او د

هغۀ زامن يې خپل زامن بللي دي له ما نه بغېر بل څوک شته؟
وويل شول :هرګز ،هرګز! بل څوک نيشته))1. ...
حمزه بابا هم په خپل شعر کښې دغې واقعې ته اشاره کړې
ده او وائي:

پينځوووو کوووووړل ال دوووووووابه د نجوووران نصاریٰ
پينځۀ وو چې تشهير يې د اسالم کړے دے
 .1ابن حجر ،الصواعقالمحرقه ،مخ.13

امام علي

22

د قرآن له نظره

د -د فائزون آيت
 ؛
    
   
 
 
 
       
 
       
 
    
   

1

"بې شکه چې نن ما هغوي ته د خپل صبر او زغم،دزا (بدله)
وركړه ،بې شکه چې هم هغوي کامياب دي".
له عبداهلل بن مسعود څخه داسې نقل شوي دي چې وائي له
دې ايت څخه مراد      عَليِّ
بن أبىطالب ،بي بي فاطمه

 ،حسن

او حسين

دي

چې دوي په دنيا کښې د خداے په اطاعت او فقيرۍ او

لوږې صبر وکړ او له ګناهونو يې هم ځانونه وساتل او په

سختيانو او مشکالتو کښې يې زغم نه کار واخېست .هو،

په رڅتيا چې هم هغوي کامياب او له حساب کتابه نجات
موندونکي دي.

2

 .1سوره مؤمنون.111 :
 .2حاكم حسكانى ،شواهد التنزيل ،ټوک ،1مخ.2

د اهلبېتو

په باره کښې آيتونه

21

ه -د تطهير آيت
       
     ؛
  

1

"بې شکه چې خداے يوازې دا غواړي چې له تاسو اے

اهلبېتو( 2نبوي کورنۍ) پليتي لرې وساتي او تاسو په
 .1سوره احزاب.33 :
 .2دلته له اهلبيتو عليهم السالم مراد د پيغمبر

خاص

اهلبيت دي نه هر کس چې د هغه کور سره تړلې وي لکه څه رنګ
چې د نوح په کيسه کښې د نوح د زوي په هکله فرمايي :انه ليس
من اهلک ،دا ستا له اهله نه دی ،که څه هم د هغه زوې و خو بياهم
د خپل عمل په سبب د هغه له اهل نه دی ګڼلی شوی ،د اهل تشيع
او اکثرو اهل سنتو په روايتونو کښې دا راغلي دي چې دلته له
اهلبيتو مطلب علی ،فاطمه ،حسن او حسين

دي ،او له

"عنکم" چې دمع مذکر ضمير دی هم دا معلومياي چې د
پيغمبر(ص) ماندينې يې مراد نه دي که څۀ هم وړاندې وروسته
ايتونه د هغ وي په هکله دي خو ضمير بدل شوی دی ،اهل سنتو

امام علي

31

د قرآن له نظره

بشپړه توګه پاک او پاکيزه ولري ،لکه څنګه چې د پاکۍ
حق دے".
له بي بي اُّم سلمه څخه داسې نقل شوي دي چې:
پېغمبراکرم

زما په کور کښې ؤ چې بي بي فاطمه

سره د يو لوڅي راننوته او پېغمبر
پېغمبر

ته ورغله

ورته وويل :خپل خاوند او زامن هم راوغواړه،

نو ،علي ،حسن او حسېن

هم د پېغمبراکرم

حضور

ته راغلل هغوي له هغه لوڅي څه وخوړل ،پېغمبراکرم
په خپلې بسترې او په خپل څادر ناست ؤ او ما په خپلې
کوټې کښې نمونځ ادا کوۀ چې خداے پاک دا ايت 
       

په ډېرو تفسيرونو کښې له بي بي عايشې او ام سمله او ابوسعيد
خذري او انس بن مالکه نقل شوي دي چې مراد يې ،علی،
فاطمه ،حسن او حسين
حسيني دی.

دي .چې له هغو يو تفسير تفسير

د اهلبېتو

31

په باره کښې آيتونه

 نازل کړ نو پېغمبراکرم

د څادر بل سر

راواخېست او هغو يې هم پټ کړل او بيا يې خپل السونه

راوباسل او اسمان ته يې اشاره وکړه او وې فرمايل:

پروردګاره! دا زما اهلبيت

او زما خاص کسان دي ،له

دوي پليتۍ لرې وساتې او دوي پاک او پاکيزه ولرې ،ام
سلمه وائي ما خپل سر څادر ته وردننه کړ ومې ويل :يا
رسول اهلل

 ،زۀ هم تاسو سره يم؟ وې فرمايل :ستا

عاقبت په خېر دے».

1

«له انس بن مالك نقل شوي چې پېغمبراکرم

تر شپاو

مياشتو پورې کله هم چې د سحر نمانځۀ ادا کولو لپاره د
فاطمې بي بي

د کور مخې ته تيرېدۀ نو فرمايل به يې

چې :اے اهلبېتو ،د نمونځ وخت دے ،بيا به ېې دا مبارک

 .1ابن حنبل ،المسند ،ټوک ،1مخ .313مسلم هوم پوه خپول کتواب
صحيح مسلم کښې دا ذکر کړے دے.

امام علي

32

د قرآن له نظره

ايت تالوت کوۀ؛     
». 
 
     
 
   
     
 
  
 
  

1

حمزه بابا په خپل شعر کښې وائي:
د تطهير آيت که ولوولې شې پوه به
ګناه نۀ پرېادي په آل کښې د نبي

و -د مرج البحرين يلتقيان آيتونه
...        
 ؛


  
             
   


2

"دوه (بېالبېل) نهرونه ( تود او سوړ) يې [داسې] بيولي دي،
چې سره يو ځاے کېاې ،چې ترمينځ يې پرده ده چې يو هم

 .1بالذرى ،احمد بن يحيىٰ ،انساب االشراف ،ټوک ،1مخ.211
 .2سوره رحمن11 :و.22

د اهلبېتو

په باره کښې آيتونه

33

ترې نۀ تېرېاي (او له يو بل سره نۀ ګډېاي) ......له هغو دواړو
(نهرونو) مرغلرې او مردان راووځي".
له ضحاك داسې نقل شوي دي چې وايي :له  
  څخه مراد ،على او فاطمه بي بي دي ،له 
    څخه مراد پيغمبر اکرم دی او له 
 ،څخه مراد حسن او حسين


  
            
دي.

1

حمزه بابا د همدې مبارک آيت د تفسير په حقله په خپل شعر

کښې داسې وائي:

علووووويٰ اوفاطووومهٰ څووووه دي قووووورآن وګوره
بيوووووا مَوووووورَجَ البَحْوووورَيْنِ يَلْتَقِيووووان وګوره

زامن يې دوه لعلونه دي حسنٰ او حسېنٰ
يَخْورُّجُّ مِ ْنهُّمووووا اللُّّؤ ُّلؤُّ و الْمَردان وګوره

 .1حاكم حسكاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،2مخ.212

امام علي

32

د قرآن له نظره

ز -د اوالد د ملحق کولو آيت
        
 ؛
 
  
 
    
    
    
 
  
   
 
  
   

1

"او کومو کسانو چې ايمان راوړے او اوالد يې هم د "ايمان"

الر ورپسې نيولې ده؛ نو (په دنت كښې) به اوالد ورسره يو

ځاے كوو او د عمل (له بدلې) به يې هيڅ څيز نۀ كموو ،د

هر چا تړاو له خپلوعملونو سره دے".

له ابن عباس نه نقل شوي دي چې :دا آيت  
 ...پېغمبراکرم
حسين

او علي ،فاطمه ،حسن او

په شان کښې نازل شوي دے.

 .1سوره طور.21 :

د اهلبېتو

31

په باره کښې آيتونه

ح -د مودّت آيت
 ؛
   
       
   
   
     
  
   
  
  

1

"ووايه :زۀ له تاسو د خپل رسالت هېڅ بدله نۀ غواړم؛ خو
(يوازې دا چې زما) له نزدې خپلوانو (اهلبيتو) سره مينه

کوئ"
له ابن عباس نه داسې نقل شوي دي چې کله د مودّت ايت
نازل شو نو ځينو پوڅتنه وکړه :يا رسول اهلل ،ستاسو د

کومو خپلوانو مينه چې په مونا فر

شوې ده ،هغوي

څوک دي؟ وې فرمايل :على او فاطمه او د هغو دواړو دوه

زامن 2.او دا ايت هم د همدې موضوع په اړه ده پاک اهلل

 3...عكرمه د دې ايت


 
  
 
   
فرمايي       :

 .1سوره شورىٰ.23 :
 .2طبري ،محب الدين ،ذخائر العقبىٰ ،مخ21؛ ابن حجر ،الصواعق
المحرمة ،مخ111؛ شبلنجي حنفي ،نور االبصار ،مخ.111
 .3سوره اسراء.17 :

امام علي

31

د قرآن له نظره

په شأن نزول کښې داسې فرمائي ...    :له
دې ايته مراد پېغمبراکرم
حسين

دي.

 ،علي ،فاطمه ،حسن او

 -3امام علي

او د هغه د شيعه ؤ

(پېروکارو) په حقله نازل شوي ايتونه
الف -د خيرالبريه آيت
       
      ؛" 1بېشکه کومو کسانو چې ايمان راوړے او څۀ
عملونه يې کړي دي دغه کسان له ټولو خلقو ډېر غوره دي".
ابن عساكر له دابر بن عبداهلل انصاري د دې ايت په اړه
داسې نقل کړي دي چې:
پېغمبراکرم
اکرم

سره ؤم چې علي

راغے .پېغمبر

وفرمايل :قسم په هغه خداے چې زما ځان د هغۀ

په اختيار کښې دے دا سړے او د دۀ شيعه (پېروکار) په
 .1سوره بينه.7 :

امام علي

32

د قرآن له نظره

قيامت کښې کامياب دي او دا ايت    
نازل شو ،او خبره دومره مشهوره شوه چې کله به هم د
پېغمبر اكرم

اصحابو حضرت علي

يې چې :هغه دےخيرالبريه راغے.

وليدۀ نو ويل به

1

ب -د مفلحون آيت
 ؛


  
 
   
 
 
       

2

" ...او يوازې دوي فالح موندونکي دي".
له امام علي

څخه روايت دے چې وې فرمايل :سلمان

فارسي ما ته وويل :يا اباالحسن کله به هم چې تۀ زما په
مودودګۍ کښې د پېغمبراکرم

مخې ته راغلې نو هغه

حضرت به الس زما به مال وواهۀ او وېل به ېې چې :سلمانه!

 .1سوويوطى ،عبوودالرحمان ،الوودرالمنثور ،د تيوور ايووت پووه تفسووير
کښې.
 .2سوره بقره.1 :

امام علي

او د هغه د شيعه ؤ (پېروکارو) په حقله نازل … 31

دا سړے او د دۀ حزب (دماعت ،ډله) بريالے (کامياب)
دے.

1

خوشحال بابا د شعر په ژبه داسې وائي:
کووووووه پکار دې وي د خووووداے پېژندګلي
پووووووېروي د محووومووووووووودٰ کووووووووووړه د علوووويٰ
پوووووووووه محووووووشر به هغه تور مخونه پاڅي
چووووې يې نوووووه دي توووورې خووووواورې د تلي
د زړۀ زنګ په بل صېقل نوووه لوووورې کياي
پووووووه دوستوووووۍ يوووووې د عليٰ ده مصقلي
د عليٰ د آل دوستی د ايموووووووان زړۀ دے
څوووووووک دې شک په زړۀ په دا نه راولي
د علووويٰ آل پوووووه مدح کښې دنت دے
د خوشحووال خټوووک پووه دا ده تسلوي

 .1حاكم حسكانى ،شواهد التنزيل ،ټوک ،1مخ.12

 -2د امام علي

او نورو په حقله ايتونه

الف         .
      

 
 
   
 
  
     
  
   
 
 
 
  
  ؛
  

1

" ...نو دوي به له هغو کسانو سره وي چې خداے ورته

نعمتونه ورکړي دي 2چې (هغه) پيغمبران او صديقان او

شهيدان او نيکان دي او هم دوي څۀ ملګري دي".
داؤد بن سلېمان وائي:

 .1سوره نساء.11 :
 .2يعنې له هغوي سره يې نيکي کړې ده او د هغوي درناوې او
عزت يې کړے دے.

امام علي

22

حضرت امام رضا
علي

د قرآن له نظره

له خپل پالر نيکونو او هغو له امام

روايت کړے دے چې پېغمبراکرم

د دې ايت

په باره کښې وفرمايل چې «له من النبيين نه مراد حضرت
محمد

دے او له من الصديقين نه مراد علي بن ابي

طالب دے ،او له منالشهداء نه مراد حضرت حمزه ،او له
من الصالحين نه مراد حسن او حسين
  څخه مراد امام مهدي
   
     

 ،او له 
دے» .

1

ب       -
  ؛
 
    
 
  
  
 
 
   
    
 
   


2

"او کله چې تا ته هغه کسان راشي چې زمونا په آيتونو يې

ايمان راوړے دے نو ووايه :په تاسو دې سالم وي ستاسو
پروردګار په خپل ځان باندې رحمت الزمي کړے دے".

 .1بحراني ،سيد هاشم ،البرهان فى تفسيرالقرآن ،ټوک ،1مخ.313
 .2سوره انعام.12 :

د امام علي

او نورو په حقله ايتونه

23

له ابن عباس نه نقل شوي دي چې دا آيت د علي بن

ابىطالب ،حمزه ،دعفر او زيد په شان کښې نازل شوے
دے.

1

 ؛
 
 
 
  
  
     
 
  
   
   
ج  ... -

2

"او په اعراف 3کښې يو شمېر سړي دي چې ټول (دنتيان او
دوزخيان به) له مخونو پيژني".
علبى د دې ايت په تفسير کښې له ابن عباس نه داسې

روايت نقلوي چې :اعراف له صراطه لوړ ځای دے چې

عباس،حمزه ،علي بن ابىطالب او دعفر طيار ورباندې

 .1فرات كوفي ،تفسير فرات الكوفي ،مخ.22
 .2سوره اعراف.21 :
 .3ځينو مفسرانو ويلي دي چې(( اعراف)) هغه ديوال دے چې د
دنتيانو او دوزخيانو تر مينځ دي او ځينو ويلي دي چې(( اعراف))
د هغه ديوال له ټولو لوړ ځاے دے د روايتونو له مخې د دنتيانو
او دوزخيانو په مينځ کښې يوه طبقه داسې ده چې اعراف ورته
ويل کياي دغه کسان ال د دنت او دوزخ مستحق نه وي.

امام علي

22

د قرآن له نظره

ناست دي او خپل مينه وال او محبان به د مخونو له
نورانيته پيژني او خپل دڅمنان به د مخونو له سپيرۀ والي

پيژني.

1

 ؛

   
    
    
  
  
    
 
 
  
   
د   -

2

"بيا خداے په خپل رسول او په مؤمنانو ،خپل اطمينان
(تسلي) نازل کړ".
له ضحاك بن مزاحم نه نقل شوي دي چې دا ايت د هغو

کسانو په حقله نازل شوے دے چې هغوي له وړومبيو
وختونو څخه په رسول اهلل
شول لکه علي

باندې په ايمان ټينګ پاتې

 ،عباس او د بني هاشمو څو نور کسان.

 .1ابن حجر ،الصواعق المحرقه ،مخ.111
 .2سوره توبه.21 :
 .3طبرسي ،فضل بن حسن ،مجمعالبيان ،ټوک ،3مخ.17

3

د امام علي

او نورو په حقله ايتونه

21

ه         -
        
 ؛

 
 
  
 


1

"(حقيقي) مومنان هغه کسان دي ،چې په خداے او د هغۀ په
رسول يې ايمان راوړے دے ،بيا شكمن شوي نۀ دي او په

خپلو مالونو او سرونو(نفسونو) يې د خداے په الر كښې
دهاد كړے؛ يوازې هم دوي ريښتيني دي".
ابن عباس وائي:
له دې آيته       مراد دا
دے چې دې ډلې کسانو خداے او د هغۀ رسول

تاييد

کړل ،او هيڅکله يې په خپل ايمان کښې شک ؤنۀ کړ .دا

ايت د على بن ابىطالب ،حمزه بن عبدالمطلب او دعفر

 .1سوره حجرات.11 :

21

امام علي

د قرآن له نظره

طيار په حقله نازل شو .او دا دمله  
 ،   يعنى خپلو ځانونو او مالونو سره
يې د خداے په الره او اطاعت کښې دهاد وکړ او پاک اهلل
دې ايت سره      د هغوي
رڅتينوالے او وفاداري تأييد کړه.

1

         
   ؛
      
           
 
 
  

2

"په مؤمنانوكښې داسې کسان شته ،چې له خداے سره په

كړيو ژمنو(عهد) باندې ټينګ والړ دي ،ځينو خپله ژمنه
پوره كړې (او په الره كې يې شهيدان شوي دي) او ځينې ( ال

ورته) سترګې پر الره دي او هډو يې (په خپله ژمنه) کښې
بدلون رانۀ واستۀ".
 .1حاكم حسکاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،2مخ.21
 .2سوره احزاب.23 :

او نورو په حقله ايتونه

د امام علي

27

حافظ ذهبى په دې حقله وائي:
حضرت علي

د کوفې د دومات په منبر ناست ؤ چې

پوڅتنه ترې وشوه چې دا ايت      د
چا په حقله نازل شوے دے؟ هغۀ وفرمايل(( :خداے دې
وبخښه ،دا ايت زما او زما ترۀ حمزه او زما د بل ترۀ عبېده

بن حارث بن عبدالمطلب په باره کښې نازل شوے دے.

عبېده ځان قربان کړ او په بدر غزا کښې شهيد شو ،حمزه

هم خپل ځان قربان کړ او داُّحد په غزا کښې شهيد شو او زۀ

اوس مهال په دې انتظار کښې يم چې د دې امت بدبخت

ترين کس زمادا ږيره په وينو سره رنګينه کړي ،دا داسې

ژمنه او عهد دے چې زۀ خپل حبيب ابوالقاسم

(پيغمبر

) له دې خبر کړې يم)) .

1

 .1فيروزآبووووادي ،سوووويد مرتضووووىٰ ،فضووووائلالخمسووووه ،ټوووووک،1
مخ ،227په نقل سوره لوه :ابون حجور ،الصوواعقالمحرقوه ،موخ21؛
شووبلنجي حنفووي ،نوراالبصووار ،مووخ ،17د  :ابوون صووباغ ،الفصووول
المهمه کتاب څخه په نقل سره.

22

امام علي

د قرآن له نظره

ز          .
 ؛
  
 
 
   
   
  
       
 
    
     
  

1

"آيا هغه کس چې مونا ورسره څه وعده كړې ده او هغې ته

به ورسېاي ،د هغه چا په څېر دے چې ورته ورته د دنياوي

ژوند وسائل وركړي دي ،بيا د قيامت پر ورځ (د حساب او
سزا لپاره) له حاضر شويو کسانو څخه وي؟"

له مجاهد نقل شوي چې دا ايت   
 د علي او حمزه په باره نازل شوے دے او له دې ايته
 ،   مراد ابودهل دے.
     
   
        
  

 .1سوره قصص.11 :
 .2حاكم حسكاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،1مخ.237

2

 -1دامام علي

د دڅمنانو په حقله آيتونه

الف       -
   ؛
      
    
  
  
 
    
  
 

1

"او هغه کسان چې مؤمنان او مؤمنانې بغېر له دې چې څه

يې کړي وي  ،ازاروي نو په تحقيق سره چې لوے تهمت
(تور) او څرګنده ګناه يې (په شا) اوچته کړې ده".
له مقاتل نقل شوي دي چې دا ايت د حضرت على بن

ابىطالب په شان کښې نازل شوے دے؛ ځکه چې د
منافقانو يوې ډلې به هغۀ ته ډېر ازار او اذيت رَسَوَۀ.

 .1سوره احزاب.12 :
 .2واحدى نيشاپورى ،اسبابالنزول ،مخ.273

2

امام علي

11

د قرآن له نظره

ب         -
 ؛
     
        

1

"بد کاران به تل په دنيا کښې په مؤمنانو پسې خندېدل ،او
کله چې به د هغوي (مؤمنانو) تر څنګه تېرېدل (نو په اشارو

سره به يې) په هغوي پورې ټوقې (نخرې پېخرې) کولې".
زمخشري وائي:
ويل شوي چې علي بن ابىطالب له څو مسلمانانو سره يو

محفل ته ننوتۀ نو منافقاتو په هغوي پورې ټوقې ،مسخرې

شروع کړې او ورپورې يې وخندل او ورته يې ګوتو سره

اشارې کولې او بيا خپلو ملګرو ته ورغلل او ورته يې وويل

چې نن مو اصلع (ګنجے) وليدۀ ،نو وړاندې له دې چې
علي

پيغمبراکرم

ته ورسي دا ايت نازل شو.

2

 .1سوره مطففين 21 :و .31
 .2زمخشووووووري ،محموووووود بوووووون عموووووور ،الكشوووووواف؛ فخوووووور رازي،
التفسيرالكبير د تېر ايت په تفسير کښې.

دامام علي

11

د دڅمنانو په حقله آيتونه

...  ؛
  


    
  
   
  
       
ج    -

1

"نو چې كله دا (الهي وعده) له نزدې وويني نو د كافرانو
مخونه به بدرنګه او تور شي".
له اعمش څخه نقل شوي دي چې د دې ايت په حقله يې

وويل :کله چې کافران ،د حضرت علي بن ابىطالب مقام
وويني نو مخونه به يې بدرنګ او تور شي.

2

 ؛
  
 
   
 
     
  
     
   
د   -

3

"نو زر به تۀ ووينی او هغوى به هم ويني [چې] په تاسو كښې
كوم يو لېونے دے؟"
له كعب بن مسعود او عبداهلل بن مسعود څخه په دې باره

کښې داسې نقل شوي دي چې:

 .1سوره ملک.27 :
 .2حاكم حسكاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،2مخ.211
 .3سوره قلم.1 - 1 :

12

امام علي

هغوي له رسول اهلل
پېغمبراکرم

« :علي

نه د علي

د قرآن له نظره

په حقله پوڅتنه وکړه.

په اسالم کښې له تاسو ټولو

وړومبے ،په ايمان کښې له تاسو بشپړ او کامل ،په علم
کښې له تاسو زيات عالم په حلم او زغم کښې په تاسو کښې

ترټولوغوره او د خداے لپاره په قهر کښې له تاسو ټولو

زيات قهردن دے .ما خپل علم هغۀ ته ورزده کړ خپل رازونه

مې هغۀ ته وسپارل او خپل کارونه مې هم هغۀ ته ورکړل هغه
له اهلبيتو څخه زما دانشين او په امت کښې زما امين

دے ».ځينې قرېشو وويل« :په رڅيتا چې علي
اهلل

رسول

(نعوذ باهلل) دهوکه کړے دے او د خپل ځان لېونے

کړے يې دے او داسې يې ګڼي چې ګنې هيڅ کوم عيب
پکې نشته ».نو خداوند متعال دا ايتونه نازل کړل :
. 
  
 
   
 
     
  
     
   
 

1

 .1حاكم حسكاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،2مخ.217

دامام علي

د دڅمنانو په حقله آيتونه

13

ه         -
 ؛
  

1

"يو سوال کوونکي د راپېښېدونكي عذاب لپاره سوال

وکړ ،چې دا (عذاب) يوازې د كافرانو لپاره دى [او]
هېڅوک يې مخه نشي نيولې".
له امام علي

امام دعفر صادق

نه داسې نقل کړي دي

چې وې فرمايل:
کله چې رسول اهلل

حضرت علي

په غدير خم مقام

کښې خپل ځاے ناستے او دانشين وټاکۀ او وې فرمايل

چې(( :زۀ د چا موال يم دا علي هم د هغۀ موال دے)) نو د
پېغمبراکرم

دا وېنا په څارونو کښې خپره شوه ،او

نعمان بن حارث فهرى رسول اهلل

ته راغے او وې ويل :د

خداے لخوا دې مونا ته حکم راکړ چې ال اله اال اهلل ووايو
او دا چې تا د خداے رسول وګڼو ،بيا دې راته د دهاد حکم

 .1سوره معارج.2 - 1 :

12

امام علي

د قرآن له نظره

راکړ او د حج او د نمونځ او زکات او روژي حکمونه دې ټول

مونا ومنل او ورباندې مو عمل وکړ خو تۀ راضي نۀ شوې

ان تر دې چې دا ځوان دې خپل دانشين دوړ کړ او داسې
هم د هغه موال

دې وويل :چې زۀ د چا موال يم دا علي

دے ،دا راته ووايه چې دا ستا حکم دے که د خداے ؟

پېغمبر وفرمايل :قسم په خداے چې بې له هغۀ کوم معبود

نيشته دا د خداے پاک حکم دے .نعمان مخ واړوۀ او

داسې يې وويل چې :خدايه! که دا خبره رڅتيا وي او دا

حکم ستا لخوا وي نو بيا له اسمانه په ما د کاڼو باران اوروه

او يا سخت عذاب راباندې نازل کړه! نو خداے ورباندې د

کاڼو عذاب رانازل کړ او هغه يې هالک کړ او بيا دا ايتونه

. ...
 
   
   
 
  
نازل شول چې :

1

 .1طبرسي ،فضل بن حسن ،مجمع البيوان فوى تفسويرالقرآن ،د دې
ايت په تفسير کښې.

دامام علي

د دڅمنانو په حقله آيتونه

 ؛
  
   
 
   
 
و        -

11

1

"تۀ به هغوي د خبرو اترو له طرزه هم وپېژنی".
له ابوسعيد خدري نقل شوي دي چې له دې ايت نه د خداے
تعالیٰ مراد ،علي بن ابىطالب سره د منافقانو کينه ده.

2

 ؛
   
  
  
 
  

 
      
  
ز    -

3

"ايا نوڅوک چې مؤمن وي،د هغه چا غوندې دے چې فاسق
وي؟ (نۀ هېڅ كله،دا دواړه سره) برابر نۀ دي".
ابن عباس وائي:
امام علي

او وليد بن عقبه په مباحثې او النجې اخته

وو .وليد وويل :زما نيزه له تا تېره ده ،زما ژبه ستا له ژبې

تېزه ده ،او په لښکر کښې زما مقام له تا اوچت دے .امام

علي

هغۀ ته وويل چې :غلے شه اے فاسق سړيه! او

 .1سوره محمد.31 :
 .2ابن مغازلى ،مناقب على بن ابىطالب ،مخ.21
 .3سوره سجده.12 :

11

امام علي

د قرآن له نظره

خداے تعالیٰ دا ايتونه نازل کړل    :
. 
   
  
  
 
  

 
 

1

؛
  
  
 

    

 
   
ح    -

2

"[هغو دوو فرېښتو ته ويل كېاي ]:هر ناشكره كينه كښ په
دوزخ كښې وغورځوئ!"
له شريک بن عبداهلل څخه د دې ايت په حقله داسې نقل
شوي دي چې:
يوه ورځ زۀ اعمش سره ؤم هغه بيمار و .ابو حنيفه او ابن

شبرمه او ابن ابىليلىٰ د هغه پوڅتنې ته راغلل هغه ته يې

وويل :اے ابومحمده ،تۀ اوس د خپل عمر وروستۍ ورځې
تيروی او د مرګ په خوله کښې پروت يی ،تا به تل د علي
بن ابيطالب په حقله بل بل شان روايتونه نقلول اوس په خپل

 .1حوواكم حسووكاني ،شووواهد التنزيوول ،ټوووک ،1مووخ221؛ واحوودي
نيشابورى ،اسباب النزول ،مخ.213
 .2سوره ق.22 :

دامام علي

17

د دڅمنانو په حقله آيتونه

کار پښېمانه شه او توبه وکړه! اعمش وويل :زما شا ته
بالخت کيادئ چې تکيه ووهم! کله چې هغه تکيه شو .وې

ويل :ابو متوكل نادى له ابوسعيد خدرى څخه ما لره داسې
روايت نقل کړ چې رسول اهلل

وفرمايل :کله چې د

قيامت ورځ شي ،نو خداے تعالیٰ به ما او علي

ته

وفرمائي چې :خپل دڅمنان دوزخ ته واچوئ او خپل
دوستان او منوونکي دنت ته بوځ،؛ او همدا د خداے پاک

دا کالم دے چې فرمائي      :
 .ابو حنيفه خپلو ملګرو ته وويل :پاڅيائ چې الړ
شو هسې نه چې له دې هم سختې خبرې وکړي.

1

 .1حاكم حسكاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،2مخ.121

 -1د امام علي

د محبت او

واليت په حقله ايتونه
الف        -
 ؛

 
 
 

1

"اے هغو کسانو چې ايمان مو راوړے دے له خدايه
وويريائ او له ريښتينو سره ش".،
«امام باقر

وفرمايل     :؛

يعنې دا چې علي بن ابىطالب عليهالسالم سره ش».،

 .1سوره توبه.111 :
 .2ګنجى شافعى ،كفايه الطالب ،مخ.231

2

امام علي

11

د قرآن له نظره

ب       -
  ؛
  
   
 
 

1

"بېشکه کومو کسانو چې ايمان راوړے دے او نېک
عملونه يې کړي دي رحمان خداے به ډير زر (د خلقو په

زړونو کښې) د دوي مينه واچوي".
د دې ايت په حقله له علي بن موسىٰ الرضا

او هغۀ له

خپلو پالر نيکونو او هغوي له دابر بن عبداهلل انصاري
داسې نقل کړي دي چې:
رسول اکرم

على بن ابىطالب ته وفرمايل :يا علي،

ووايه چې خدايا؛ زما محبت د خلقو په زړونو کښې

واچوې .خدايا! په خپله زما سرپرستي وکړې ،خدايا په
خپله ما محبوب کړې نو خداے دا ايت نازل کړ  :
      

 .1سوره مريم.11 :

د امام علي

11

د محبت او واليت په حقله ايتونه

 ،او اوس مهال داسې مومن سړے او څځه نۀ شې پېدا
کولې مګر دا چې زړۀ سره د اهلبېتو

مينه وال دي.

  ؛
 
   
 
     
  
   
ج    -

1

2

" (اے پېغمبره) تۀ يوازې وېروونكے يې او هر قوم لره يو
هادي (الرڅود) دے".
ابن عباس وائي :رسول اکرم

خپل الس په خپلې سينې

کيښود او وې فرمايل :زۀ ( دخداے له عذابه) ويروونکے
يم ،بيا يې د علي

په اوږو الس کيښود او اشاره يې

وکړه چې تۀ د خلقو هادي او هدايت کوونکے يې .بلكې د

 .1بحرانى ،سيد هاشم ،غايه المرام.373 ،
 .2سوره رعد ،آيت .7

امام علي

12

د قرآن له نظره

هدايت لټوونکي به ،له ما وروسته ستا په ذريعې سره
هدايت کياي.

1

 ؛


 
     
      
   
    
   
  
 
د    -

2

"او چې كله (د خداے د قدرت څودلو لپاره) د مريم بي بي د
زوے مثال وړاندې شو ،ناڅاپه ستا قوم ترې شور (چغې

سورې) دوړ کړ".
امام علي

فرمائي:

يوه ورځ پېغمبراکرم

ته ورغلم په داسې حال کښې چې

هغه د قرېشو په محفل کښې ناست ؤ .هغه حضرت ماته

وکتل او وې فرمايل :يا علي! په دې امت کښې ستا مثال،
د عيسىٰ بن مريم په شان دے؛ ځينې کسان د علي

 .1طبووووورى ،محمووووود بووووون دريووووور ،دوووووامعالبيوووووان فوووووى تأويووووول آى
القرآنالتفسوووووووويرالطبرى ،ټوووووووووک ،13مووووووووخ71؛ فخوووووووور رازى،
التفسيرالكبير ،د تير ايت په تفسير کې.
 .2سوره زخرف.17:

د امام علي

د محبت او واليت په حقله ايتونه

13

مينه وال ( محبان) شول او په دې اړه يې افراط وکړ (يعنې
ورته يې خداے وويل) او ځينې کسان د علي

دڅمنان

شول (يعنې د هغۀ له امامت او واليت نه انکار وکړ) او په
دې اړه يې افراط وکړ .کوم کسان چې هلته ناست وو ځينو

پکې وخندل او وې ويل چې :وګورئ خپل ترۀ زوی څرنګه د

عيسیٰ بن مريم په څير ګڼي .نو په دغه وخت کښې دا ايت
. 
   
    
   
  
 
نازل شو    

1

                
 
 
 
  
  
     
     
    
   

2

"هغه کسان چې له نېكۍ سره (آخرت ته) راشي؛ نو ورته به

غوره بدله وركړې شي او د هغې ورځې له ويرې به ډاډمن

(په امان کښې) وي .او هغه کسان چې له بدۍ سره (آخرت ته)
راشي؛ نو پړمخې به په اور (دوزخ) كښې وغورځول شي".
 .1حاكم حسكانى ،شواهد التنزيل ،ټوک ،2مخ.111
 .2سوره نمل.21 :

امام علي

12

ابا دعفر امام محمدباقر

د قرآن له نظره

فرمائي:

ابوعبداهلل ددلي اميرالمؤمنين علي

ته راغے او امام ورته

وفرمايل :اے اباعبداهلل ،آيا د دې ايت      له
تفسيره دې خبر کړم .ورته يې وويل :هو! خبر مې کړه قربان دې
شم ،هغۀ وفرمايل :حَسَنَه ،له مونا اهلبېتو سره مينه کول
دي ،او سيئه له مونا سره کينه او بُّغض کولو ته وائي .بيا
يې پوره ايت تالوت وکړ.

1

حمزه بابا وائي:
محبت د اهلبېتوٰ موووووې روزي کووووووړې
دې دنت تووووه دې زموووووا اوشوووووي خلود
تل د دوي د مينې اور مې دې تازه وي
د لوګي په څېر مې تۀ نۀ کړې مفقود

 .1طبرسي ،فضل بون حسون ،مجموع البيوان ،د تېور ايوت پوه تفسوير
ک ښ ې.

 -7په اسالم کښې د علي

وړومبيتوب

 ؛
     
                   
الف    -

1

"او نمونځ قائم کړئ او زکات ورکړئ او له رکوع کوونکو سره
رکوع وکړئ".
له ابن عباس نه نقل شوي دي چې :دا ايت د رسول اهلل
او علي بن ابىطالب په باره کښې نازل شوے دے .هغه دوه
ړومبني کسان وو چې نمونځ يې ادا کړ او رکوع يې وکړ.

2

ب           -
 ؛
   
 
   
   
   
      

3

 .1سوره بقره.23 :
 .2بحراني ،سيدهاشم ،البرهان في تفسير القرآن ،ټوک ،1مخ.12
 .3سوره مزمل.21 :

امام علي

11

د قرآن له نظره

"په حقيقت كښې ستا رب پوهېاي ،چې تۀ د شپې له درېو
څخه دوو برخو ته نزدې او(يا) د(هغې) نيمائي او (يا) د هغه
درېمه برخه [نمانځۀ ته] راپاڅېاې او ستا له ملګرو يوه ډله

هم (دغسې کوي)".
له ابن عباس نقل شوي دي چې :وړومبے هغه کس چې نيمه
شپه له پېغمبراکرم

سره نمانځۀ ته پاڅيدۀ ،علي

او وړومبے کس چې له پېغمبراکرم
هجرت وکړ ،هغه هم علي

ؤ.

ؤ،

سره يې بيعت او

1

عالمه اقبال په يو فارسي شعر کښې وائي:
مسلووم اول شووواه مردان عليٰ
عشق را سرمايۀ ايمان عليٰ

 .1حاكم حسكاني ،شواهدالتنزيل ،ټوک ،2مخ.212

په اسالم کښې د علي

17

وړومبيتوب

ج         -
 ؛


  
  

1

"او چا چې رڅتيا(خبره) راوړه او کومو کسانو چې پرې باور
وكړ(؛نو) هغوي پرهېزګاران دي".
ابن طفيل له حضرت علي

نه نقل كړي دي چې :هغه کس

چې رڅتينې وېنا يې راوړه رسول اهلل

دے او هغه کس

چې د هغۀ رڅتينوالے يې تائيد او تصديق کړ هغه زۀ وم او

له ما نه بغېر نورو ټولو د هغۀ وېنا ردکړه او وې نۀ منله او
کافران وو.

2

د         -
 ؛
 
  
  
  
  
 

3

 .1سوره زمر.33 :
 .2حاكم حسكاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،2مخ.122
 .3سوره انعام.22:

امام علي

12

د قرآن له نظره

"هغه کسان چې ايمان يې راوړے دے او خپل ايمان يې په
ظلم (شرک) سره نۀ دے ککړ کړے يوازې د دغو کسانو

لپاره امن دے او هم دوي هدايت موندونکي دي".
مجاهد له ابن عباس نه داسې نقل کړي دي چې:
له     نه مراد ،علي بن ابىطالب دے او له
  څخه مراد شرک دے .قسم په خداے چا چې هم
ايمان راوړۀ ،نو له ايمانه وړاندې مشرکان وو ،بې له
علي

نه چې هغۀ په خداے ايمان راوړۀ او له دې وړاندې

يې يوه شېبه هم له خداے سره څوک شريک نۀ ؤ ګرځولے
هو ،علي

وړومبنے کس ؤ چې ايمان يې راوړۀ.

1

ه          -
 ؛
            

2

 .1حاكم حسكاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،1مخ.117
 .2سوره لقمان.22 :

11

وړومبيتوب

په اسالم کښې د علي

"اوڅوک چې خپل ځان خداے ته وسپاري او نېكوکاره وي؛
نو هغۀ په حقيقت كې کلکې دستې باندې منګولې څخې

")كړې دي (په ډاډمن السوند يې تكيه كړې ده
 دا ايت د حضرت امام علي بن ابي:انس بن مالك وائي

 هغه وړومبنے کس ؤ چې خپل ايمان.طالب په حقله نازل شو

يې خداے لره خالص او سوچه کړ او خپل ځان يې د خداے
1

.(د دين د خدمت) لپاره وقف کړ

        -و
       
       
       
       

.232 مخ، غاية المرام، سيدهاشم، بحراني.1

امام علي

71

د قرآن له نظره

         
         
 ؛
 
   

1

"هغه (فرېښتې) چې عرش پورته کوي او هغه (فرېښتې) چې
ترې ګير چاپېره دي ،ټولې د خپل رب په ستائنې سره د هغۀ

پاكي بيانوي او ايمان پرې لري او مؤمنانو لپاره(داسې)
بخښنه غواړي ،پالونكيه! ستا رحمت او علم په هر څه

خپور دے؛ نو هغه كسان وبخښې چې توبه يې ايستلې او
ستا په الره روان دي او د دوزخ له اوره يې وساتې.

پالونكيه! هغوي او نېک پلرونه او څځې او اوالد يې د
دنت همېشنيو باغونو ته داخل کړې ،چې تا ورسره وعده

كړې؛(ځكه) چې يوازې تۀ لوے حكيم يې .او له بديو يې

وساتې او تۀ چې څوک په هغه ورځ (قيامت) له بديو

 .1سوره مؤمن.1 - 7 :

په اسالم کښې د علي

71

وړومبيتوب

وژغورې؛نو په يقين سره چې تا پرې رحم كړے دے او دا
هماغه ستره بريا او کاميابي ده!"
ابواالسود دئلي وائي:
حضرت علي

وفرمايل :فرڅتې کلونه او مياشتې

وځنډيدې(صبر يې وکړ) او يوازې رسول اکرم

او زما

لپاره يې استغفار کوۀ ،او دا دوه ايتونه   
      ...زمونا په شان کښې
نازل شول .د منافقانو يوې ډلې وويل چې :نو بيا دا دمله
د چا په حقله نازله شوې ده؟ علي
وفرمايل :سبحاناهلل! آيا ابراهيم  ،اسماعيل  ،اسحاق او
يعقوب زمونا پلرونه نۀ دي؟

1

 ؛
   
 
   
       
 
  
  
 
  
ز    -

 .1ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشق ،ټوک ،37مخ.21
 .2سوره واقعه.11 - 11 :

2

امام علي

72

د قرآن له نظره

"او هغه کسان چې (له ټولو نه په ايمان کښې) مخکې شول،
هم دوي (خداے ته) نادې دي".
ابن عباس د دې ايت په حقله داسې وائي:
سابقون دا کسان دي :د موسیٰ لپاره ،يوشع بن نون او د
لپاره

عيسیٰ لپاره شمعون بن يوحنّا او د پېغمبراکرم

علي بن ابىطالب دا هغه وړومبني کسان وو چې په دوي يې

ايمان راوړے ؤ.

1


 
    
  
    
 
    
  
   

2

"او د څي طرف ملګري او څه (خوشبخته) دي د څي طرف
ملګري".
دابر دعفى له امام محمد باقر

نه داسې نقلوي چې:

علي بن ابيطالب وفرمايل چې :حضرت محمد

د ګل

(پير) په ورځ په رسالت مبعوث شو او ما د نهې (منګل) په
 .1شواهد التنزيل ،ټوک ،2مخ.217
 .2سوره واقعه .27 :

په اسالم کښې د علي

73

وړومبيتوب

ورځ سحر وختي په هغۀ ايمان راوړۀ ،کله چې
پېغمبراکرم

نمونځ ادا کولې نو ما به هم ورسره څي

طرف ته نمونځ تر سره کوۀ او بې له ما بل څوک سړے له
  

هغۀ سره نۀ ؤ چې خداے دا ايت نازل کړ    
....
 
   

1

ح         -
 ؛
 
 
    
  
 


      
 
 

2

"او كوم كسان چې له هغوى [=مهادرينو او (انصارو)]
وروسته راغلي دي (او) وائي(( :پالونكيه! مونا او زمونا

هغه وروڼه وبخښې ،چې له موناه مخكې يې ايمان راوړے

دے".

 .1حاكم حسكاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،2مخ.221
 .2سوره حشر.11 :

امام علي

72

ابن عباس په دې اړه وائي :حضرت علي
کول په قران کښې پر هر مسلمان فر

د قرآن له نظره

لپاره استغفار

کړې شوي هلته چې

فرمايي      :
  او په ايمان کښې مخکښ يوازې علي
 
 
  
دے.

1

ط        -
          
 ؛
  
 


2

"آيا حاديانو ته اوبۀ ورکول او د مسجدالحرام ودانول تاسو

د هغه چا (ايمان او عمل) سره برابروئ چې چا په خداے او
د قيامت په ورځ يې ايمان راوړے دے او د خداے په الره

 .1حاكم حسكاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،2مخ.221
 .2سوره توبه.11 :

په اسالم کښې د علي

وړومبيتوب

71

کښې يې دهاد کړے دے؟ د خداے په نزد هيڅ کله برابر نۀ
دي".

1

له انس بن مالك نه په دې حقله داسې نقل شوي دي چې وې
ويل:
((عباس او شيبه ناست وو او په يو بل يې فخر او وياړ

څرګندوۀ ،عباس وويل :زۀ له تا غوره يم ،ځکه چې زۀ د
رسول اهلل

ترۀ ،د هغۀ د پالر وصي او حاديانو ته

ساقي(اوبۀ ورکوونکے) يم .شيبه وويل :زۀ له تا بهتر يم .زۀ د

خداے د کور امين او د هغۀ خزانچي يم ولې يې زۀ د خپل

کور امين وګرځولم او تۀ يې ونۀ ګرځولے؟ په دغه وخت
کښې ،امام علي

راننوتۀ او هغو دواړو هغه له خپلو

 .1دا ايت او ورپسې څلور ايتونه د هغو کسانو په حقله نازل
شوي دي چې مشرکان وو او حاديانو ته به يې اوبه ورکول او د
کعبې ساتل يې د ځان لپاره فخر ګڼۀ خو خداے فرمايلي دي:
(      سوره بقره )221:مؤمن بنده له
مشرکه ډېر څه دے او مشرک که هر څه وي فضيلت نۀ لري.

امام علي

71

خبرو خَبَر کړ ،نو علي

د قرآن له نظره

وويل چې زۀ له تاسو دواړو غوره

يم زۀ هغه وړومبنے کس يم چې ايمان مې راوړۀ او هجرت
مې وکړ .درې واړه د فېصلې لپاره پېغمبراکرم

ته

ورغلل او ټوله خبره يې ورته تېره کړه هغۀ بزرګوار دوي ته

څه ځواب ورنۀ کړ ان تر دې چې دوي راستانۀ شول ،څو

ورځې پس وحي نازله شوه او پېغمبراکرم

هغوي درې

واړه راوغوڅتل او داسې تالوت يې وکړ   :
....
    

1

 .1سوويوطي ،عبوودالرحمان ،الوودر المنثووور ،د تې ور ايووت پووه تفسووير
ک ښ ې.

 -2له پېغمبراکرم

سره ،د حضرت علي

د ملګرتيا او مرستې په حقله ايتونه
الف        -
... ؛
 

1

"او په خلقو کښې داسې هم شته چې خپل ځان د خداے د
رضا لپاره خرڅوي"

2

د دې مبارک آيت د شان نزول په حقله په تېرو مخونوکښې
تفصيل بيان شوےدے
 .1سوره بقره.217 :
 .2له ابن عباسه روايت دے چې دا آيت د حضرت علي

په شان

کښې نازل شوے دے چې د رسول اهلل د هجرت په شپه د هغه
حضرت په بسترې کښې څمالستۀ او پېغمبراکرم
له شره وژغورېدۀ.

د دڅمنانو

امام علي

72

د قرآن له نظره

        
 
 
 
   
    
    
     
    
  

1

"او كه تاسو دواړه (د (پېغمبر) په خالف د يو بل مالتړې ش،
(؛نو زيان ورته نۀ ش ،رسولې)؛ځكه چې خداے پخپله د

هغۀ مرستندويه دے او ورپسې دبرائيل او د مؤمنانو
صالح او فرڅتې (هم) د (هغۀ) مالتړې دي".
رسول اکرم
ابىطالب دے.

وفرمايل چې :صَالِحُّ الْمُّؤْمِنِينَ  ،على بن
2

ب          -
   ؛
     
       
    
 
 

3

 .1سوره تحريم.2 :
 .2متقي هندي ،علي ،كنز العمال ،ټوک ،1مخ.273
 .3سوره طه.32- 21 :

له پېغمبراکر م

سره ،د حضرت علي

د ملګرتيا او 71 ...

"او ماته زما له کورنۍ يو وزير (مرستيال) وګرځوې ،هارون

ورو زما  ،او مال مې په هم دۀ سره قوي او مضبوطه کړې او
هغه زما په کار کښې شريک کړې".
له اسماء بنت عميس داسې نقل شوي چې :له رسول اهلل
وکړ :ګرانه

مې واورېدل چې د خداے په درګاه کښې عر

خدايه! زۀ هماغه څه وايم چې زما ورور موسیٰ به ويل،
خدايا ما لره زما له کورنۍ يو وزير وټاکې ،زما ورور علي،

چې مال مې په هغۀ سره مضبوطه او ټينګه کړې او هغه زما
په کارونو کښې زما شريک وګرځوې...

1

ج        -
  ؛
   
  
 
 
     
   
 
 


2

"او ووايه :اے زما ربه! ما په څه او رڅتيا (طريقې) سره

(کارونو ته) داخل کړې او په څه او رڅتيا (طريقې) سره مې

 .1طبري ،محبالدين ،ريا
 .2سوره اسراء.21 :

النضره ،ټوک ،2مخ.113

امام علي

21

د قرآن له نظره

ترې بهر کړې او زما لپاره له خپل اړخه يو مدد کوونکے
حجت وګرځوې".
ابن عباس وائي :قسم په خداے چې پاک اهلل د خپل
پېغمبر

دعا قبوله کړه او على بن ابىطالب يې هغۀ ته

عطا کړ؛ چې د دڅمن په مقابل کښې مرسته او
مددکوونکے قوت او طاقت دے.
د... -
... ؛
   


1

     

2

"او (هم دا رنګ) د انګورو باغونه اوپټي او د كجورو ونې

دي ،د ځينو بيل بيل څاخونه له يوې تنې پورته شوي او
ځينې يې له هرې تنې يوازې يو څاخ پورته شوي وي".
دابر بن عبداللّه وائي :وامې وريدل چې د خداے ګران
پېغمبر

حضرت علي ته وفرمايل چې :يا علي،خلق له

 .1حاكم حسكاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،1مخ.321
 .2سوره رعد.2 :

له پېغمبراکر م

سره ،د حضرت علي

د ملګرتيا او 21 ...

مختلفو ريښو(درړو او نسلونو) دي او تۀ او زۀ له يوې
ريښې يوو .پېغمبر اکرم
. ...
  
  
  
  
  

بيا دا ايت تالوت کړ:

1

    ؛
 
 
              
  
 
  
ه    -

2

"آيا څوک چې د خپل رب له خوا روڅانه دليل ولري او
ورپسې د هغه (خداے) له لوري ګواه هم ولري ،له هغه چا

سره برابر دے چې هيڅ دليل نۀ لري؟"
عباد بن عبداللّه له علي

څخه نقل كړي دي چې وې

فرمايل د دې آيت  ،      څخه

 .1حووواكم نيشوووابوري ،المسوووتدرك علوووى الصوووحيحين ،ټووووک،2
مخ.221
 .2سوره هود.17 :

امام علي

22

مراد رسول اهلل

د قرآن له نظره

دے او له ،    

شاهد څخه مراد زۀ يم.

1

؛

   
       
   
 
   
 
    
و  -

2

"(اهلل) هغه ذات دے چې تا ته يې په خپلې مرستې او
مؤمنانو سره قوت درکړ".
له ابوهريره څخه داسې نقل شوي دي چې :د خداے ګران

رسول

وفرمايل :په کومه شپه چې زۀ اسمان ته بوتلے

شوم نو ومې ليدل چې په عرش باندې ليکلي دي چې بې له
ما بل کوم معبود نيشته او هيڅ شريک نۀ لرم .محمد زما

بنده او رسول دے .او هغه مې د علي په وسيله تائيد کړ.

3

 .1حاكم حسكاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،1مخ.271
 .2سوره انفال.12 :
 .3ګنجي شافعي ،كفاية الطالوب ،موخ232؛ متقوي هنودي ،علوي،
كنز العمال ،ټوک ،1مخ.112

له پېغمبراکر م

سره ،د حضرت علي

د ملګرتيا او 23 ...

په دې باره نور ايتونه هم شته لکه    :
 1 چې د دې په اړه د
  
 
          
 
   
 
ابن عباس روايت مو د کتاب په سر کښې نقل کړ.
.  
       
ز      -

2

"او (په هغۀ کښې) پکار دي چې رغبت کوونکي له يو بله
وړاندې شي".
دابر بن عبداهلل انصاري په دې حقله وائي :پېغمبراکرم
په طائف غزا کښې علي

راوغوڅت او له هغۀ سره يې

نجوا (د غوږ خبرې وکړې) بيا يې وفرمايل :اے خلقو! تاسو
واي ،چې ما له علي

 .1سوره بقره.217 :
 .2سوره مطففين.21 :

سره نجوا(پټې خبرې) وکړې نه

امام علي

22

د قرآن له نظره

داسې نۀ ده ما له هغۀ سره نجوا نۀ ده کړې بلکې خداے
  ؛
       
تعالیٰ ورسره نجوا وکړه      :

1

  

     
   
  
  
  
ح         -
؛ 2ای "پېغمبره! ستا لپاره خداے او هغه مؤمنان

    
بس دي چې ستا پيروي کوي".
امام دعفر صادق
علي

څخه داسې نقل شوي دي چې دا ايت د

په شان نازل شوے دے.

3

ط            -
    ؛(( 2ووايه  ((:دا زما الر ده ،چې زۀ او زما

 .1حاكم حسكاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،2مخ.321
 .2سوره انفال.12 :
 .3بحرانوي ،سيدهاشووم ،البرهووان فوي تفسوويرالقرآن ،د تېور ايووت پووه
تفسير کښې.
 .2سوره يوسف.112 :

سره ،د حضرت علي

له پېغمبراکر م

د ملګرتيا او 21 ...

(پيروکار)الروي په پوهې او روڅانه دليل سره (خلق) د
خداے لوري ته رابولو!))
وفرمايل :چې د  ،   څخه

امام محمد باقر

مراد ،علي بن ابيطالب دے.

1

  

 
    
   
 
    
 
   
 
     
 
ى    -
 ؛
 

2

"او ووايه :حق راغے او باطل ورک شو بېشکه چې باطل
ورکېدونکے دے".
دابر بن عبداللّه انصاري په دې حقله وائي:
امام علي

وفرمايل :له پېغمبراکرم

سره مکې ته

راننوتم هلته  311بتان وو چې د هغو عبادت کيدۀ،
پېغمبراکرم

ماته حکم راکړ چې ټول وغورځوم د کعبې

 .1فرات كوفي ،تفسير فرات الكوفي ،د تېر ايت په تفسير کښې.
 .2سوره اسراء.21:

امام علي

21

د قرآن له نظره

په بام اوچت هم يو بت ؤ چې ورته يې هُّبَل ويل .رسول
اهلل

ما ته سترګې وغړولې او وې فرمايل :تۀ زما په

اوږو پاس خيژې يا زۀ ستا په اوږو وخيام چې هبل د کعبې
له بامه کوز راوغورځوم؟ على وويل :يا رسول اللّه ،زه ستا
ټيټ شو او زۀ د هغۀ

په اوږو پاس خېژم؟ پېغمبراکرم

په اوږو اوختم په هغه خداے مې دې قسم وي چې انسان
يې پېدا کړ که غوڅتلې مې چې اسمان ته الس ورسوم نو

الس مې رسوې شو .بيا مې هبل د کعبې له پاسه کوزه
راوغورځوۀ او خداے پاک دا ايت نازل کړ   :
 ...نو له دې پس پېغمبراکرم
ننوت او دوه رکعته نمونځ يې ادا کړ.

بېتاللّه الحرام ته
1

 .1بحرانوي ،سيدهاشووم ،البرهووان فووى تفسوويرالقرآن ،د تېور ايووت پووه
تفسير کښې.

 -1د واليت په حقله ايتونه
الف         -
  ؛
 
   
  
     
   
  
 

1

"په هغه ورځ چې روح (روح القدس) او فرڅتې په يو صف
کښې اودرياي او هيڅوک به د بخښوونکي خداے له حکم

نه بغېر خبره نۀ شي کولې (او کله چې خبرې کوي نو) سمې

خبرې به کوي".
امام محمد باقر

د دې آيت په حقله وفرمايل:

کله چې د قيامت ورځ راورسياي نو د حساب کتاب په
وخت به د بندګانو له ذهنه دا كلمه

ووځي ،خو

يوازې به د هغو کسانو په ياد وي چا چې د علي

 .1سوره نبأ.32 :

واليت

امام علي

22

د قرآن له نظره

اقرار كړے وي؛ لکه خداے پاک فرمايلي دي چې  ....
    ؛ يعنى يوازې د علي
پيروکارو ته به د دې کلمې
شي.

د واليت

د ويلو ادازت ورکړې

1

ب          -
 ؛
 
      

2

"هغوي يو له بله د څه شي په حقله پوڅتنه کوي؟ د ډيراهم
خبر په حقله چې تل يې په حقله له يو بل سره اختالف لري"
له ابوحمزه مالي نه داسې نقل شوي دي چې وائي:

 .1فوووورات كوووووفي ،تفسووووير فوووورات الكوووووفي ،مووووخ ،212حوووواكم
حسكاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،2مخ.322
 .2سوره نبأ.2 - 1 :

د واليت په حقله ايتونه

له امام محمد باقر

21

مو د دې ايت    

   په باره کښې پوڅتنه وکړه ،هغه حضرت
وفرمايل :امام علي

به تل خپلو ملګرو ته فرمايل چې:

قسم په خداے! زۀ هغه لوے خبر يم ،هماغه چې ټولو

امتونو په خپلو مختلفو ژبو سره د هغۀ په حقله اختالف

وکړ .قسم په خداے چې د خداے لوے خبر او لويه نخښه
(ايت) زۀ يم.

1

عمرو بن عاص په خپلې مشهورې قصيدې دلجليه کښې د
معاويه د مالمت کولو په باره کښې وائي:

2

اے د هندې بچيه! د خپل دهالت له امله مو ستا مرسته
وکړه ،او د هغه لوے او غوره خبر په خالف مو غا پورته کړ.
 .1فراتكوفي ،تفسير فراتالكوفي ،مخ.212
 .2حاكم حسكاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،2مخ.312

امام علي

11

 ؛
   
      
 
 
ج    -

د قرآن له نظره

1

"او دوي رايسارکړئ (وې دروئ ځکه) چې پوڅتنه به ترې
کياي!"
ديلمي له ابوسعيد خدري څخه نقل كړي دي چې رسول
اهلل

وفرمايل چې :له ،    

څخه مراد دا دے چې د امام علي
هغو پوڅتنه کياي.

واليت په حقله به له

2

خوشحال بابا د امام علي

د واليت په حقله وائي:

که دا دومره ويل کا ورته رخصت دے
محووووموووودٰ دے پېغووووومبر علووووويٰ ولووي

 .1سوره صافات.22:
 .2ابن حجر ،الصواعق المحرقه ،مخ.21

11

د واليت په حقله ايتونه

د         -
        
  ؛
   
 
 
    
 
 

1

"اے ايماندارو! الهي تقوا اختيار کړئ او په رسول يې

ايمان راوړئ ،چې تاسو ته د خپل رحمت دوه برخې در عطا
کړي او نور ستاسو په برخه کړي ،چې د هغه په وسيلې سره
تګ وکړئ او تاسو وبخښي او خداے ډېر مهربان
بخښونكے دے".
سعد بن طريف نقلوي چې امام محمد باقر

د  

 ،    په حقله وفرمايل چې څوک هم
د علي

د واليت اقرار وکړي او د هغۀ پيروي وکړي نو

هغه به له نوره برخمن کياي.

2

 .1سوره حديد.22 :
 .2حاكم حسكانى ،شواهد التنزيل ،ټوک ،2مخ.222

امام علي

12

؛
   
  
 
    
   
ه      -

د قرآن له نظره

1

"نو ستا په رب قسم ! چې له ټولو به (د قيامت په ورځ)
پوڅتنه کوو".
له سدي نقل شوي دې چې له خلقو نه به ،د امام علي
واليت په باره کښې پوڅتنه کياي.

د

2

و         -
...  ؛
 
      
 

3

"خداے پاک هغه کسان چې ايمان يې راوړے دے د خپل
ابت قول او اعتقاد په سبب د دې دنيا په ژوند کښې او په

آخرت کښې ابت قدمه ساتي".

 .1سوره حجر12 :
 .2حاكم حسكانى ،شواهد التنزيل ،ټوک ،1مخ.321
 .3سوره ابراهيم.27:

13

د واليت په حقله ايتونه

ابن عباس وائي چې له ابت قول نه مراد د امام علي بن ابي
طالب په واليت ايمان دے.

1

   ؛
 
  
     
       
ز   ... -

2

"ابراهيم وويل :اے زما ربه! دا څار (مکه) د امن ځاے
وګرځوه او ما او زما اوالد د بتانو له عبادته لرې وساتې".
له عبداللّه بن مسعود څخه داسې نقل شوي دي چې وې
ويل:
رسول اهلل

وفرمايل :زۀ د خپل پالر ابراهيم غوڅته

(عطا) يم .مونا ورته وويل :يا رسول اللّه

 ،تۀ څرنګه د

خپل پالر ابراهيم غوڅته شوی؟ وې فرمايل :خداے پاک

په ابراهيم وحي وکړه چې زۀ تا د خلقو امام ټاکم .ابراهيم
خوشحاله شو او وې ويل :خدايه! زما له نسل او اوالد نه به

هم امامان ټاکې؟ خداے پاک ورته وحي وکړه چې اے
 .1بحرانووووى ،سيدهاشووووم ،البرهووووان فووووى تفسوووويرالقرآن ،ټوووووک،2
مخ.311
 .2سوره ابراهيم.31 :

امام علي

12

د قرآن له نظره

ابراهيمه! زۀ تا ته داسې عهد او وعده نۀ درکوم چې
ورباندې عمل نۀ کوم .ابراهيم وويل چې هغه عهد او وعده

کومه ده چې تۀ يې نۀ کوې؟ خداے وفرمايل :زۀ به ستا د

امت ظالمانو ته امامت مقام نۀ ورکوم .ابراهيم وويل چې

خدايه زما د امت ظالمان کسان څوک دي چې امامت ورته

نۀ رسي؟ خداے وفرمايل :هغه کسان چې زما په ځاے د

بتانو عبادت وکړي ،هغه زما امامت مقام وړ نۀ دي .ابراهيم

وويل" .      ... :خدايا ما
او زما اوالد د بتانو له عبادته وساتی" د ابراهيم دا دعا زما
او زما د ورور علي

په حق کښې قبوله شوه ،ځکه چې

مونا دواړو هيڅ کله بتانو ته سجده نۀ ده کړي نو د همدې

امله خداے پاک زۀ په نبوت مبعوث کړم او علي يې زما
وصي وټاکۀ.

1

 .1شيخ طوسى ،االمالى ،مخ.322

11

د واليت په حقله ايتونه

؛

   
  
   
 
  
ح    -

1

"او خپل نزدې خپلوان دې وويروه".
براء بن عازب داسې نقلوي:
کله چې دا ايت    نازل شو ،نو
رسول اهلل

د عبدالمطلب اوالد چې څلويښت کسان وو

راغونډ کړل او علي

ته يې حکم ورکړ چې د ګډ يا پسۀ

غوڅه پخه کړه .د خداے ګران رسول

د غوڅې لوڅې

راوغوڅت او يوه تيکه يې ترې په غاڅونو مبارکو وچيچله

او په لوڅي کښې يې يوې خوا ته کېښوده او بيا يې هغو

کسانو ته وويل چې د خداے په نوم سره وړاندې راش!،

هغوي لس لس کسان رامخکښې شول او چې څومره يې

خوړې شوه هوهره يې وخوړله خو په هغه لوڅي (چې هغه يو

کس هم ختولې شوه) کښې څه کم نۀ شول بيا يې ذ شوملو

دام راوغوڅت او له هغۀ يې لاې شوملې وڅښلې بيا يې

 .1سوره شعراء.212 :

امام علي

11

د قرآن له نظره

هغوي ته هم وويل چې د خداے نوم سره وڅښ !،هغوي

ټولو وڅښلې او ټول ماړۀ شول شول خو پکې څه کمے

رانغلو .ابولهب مخکښې شو او وې ويل :دې سړي په دې

وسيله په تاسو دادو وکړ.
پېغمبراکرم

په هغه ورځ خاموشي اختيار کړه او هيڅ

وېنا يې ونۀ کړه ،سبا يې هغه بيا راوغوڅتل او د طعام نه

پس پېغمبر هغوي وويرول او وې فرمايل چې اے د
عبدالمطلب اوالده! زۀ د خداے لخوا تاسو ته
نذير(يروونکے) او بشير (زيرے ورکوونکے) راغلے يم د هغۀ

څه په حقله چې تاسو يې کوئ(يعني ستاسو د عمل په حقله)
مې د ټولې دنيا او آخرت خېر مې ستاسو لپاره راوړے دے

او هغه دا دےچې اسالم قبول کړئ او زما پيروي وکړئ چې

هدايت وموم .،بيا يې وفرمايل :په تاسو کښې څوک له
ماسره په دې کار ملګرتيا کوي چې هغه کس زما

ورور،خليفه او وصي وګرځي او له ما نه پس زما ځاے ډک

کړي او زما پورونه لنډ کړي؟ هغوي ټول غلي شول او

پېغمبر اکرم خپله وېنا درې ځلې تکرار کړه او درې واړه ځل

17

د واليت په حقله ايتونه

ټول غلي پاتې شول او يوازې علي
اهلل

وويل :زۀ يا رسول
)

 .نو پېغمبر وفرمايل چې بېشکه هم دې (علي

زما ورور زما وصي او خليفه دے نو بس د دۀ خبره اورئ او
اطاعت يې کوئ .هغوی ټول پاڅيدل په داسې حال کښې

چې ابوطالب ته يې په طنز کښې يل :د خپل زوے اطاعت

او پيروي شروع کړه چې هغه ستا امير هم شو.
 ؛
    
       
   
ط  -

1

2

"دغه ځاے کښې واليت يوازې د خداے حق دے".
امام محمد باقر

د دې ايت په باره کښې وفرمايل :دا

واليت ،د اميرالمؤمنين علي

واليت دے چې خداے

پاک هيڅ يو پېغمبر هم بې له دې واليته نۀ دے راليالے.

3

 .1حاكم حسكانى ،شواهد التنزيول ،ټووک ،1موخ221؛ طبرسوى،
فضل بن حسن ،مجمعالبيان ،د تير ايت په تفسير کې.
 .2سوره كهف.22:
 .3حاكم حسكانى ،شواهدالتنزيل ،ټوک ،1مخ.311

12

امام علي

د قرآن له نظره

ى         -
           
؛
 
   
 
 
  
  
 
     
  
   
  

1

"هسې نه چې 2تۀ له هغو څخه چې په تا وحی کياي د

ځينو(آيتونو ابالغول ،پريادې (او وې ځنډوې) او سينه دې

پرې تنګه شي چې (دمکی کافران) وائي :په هغۀ خزانه ولې
نه ده نازله شوې يا ورسره فرڅته ولې نه ده راغلې ،بې له

دې بله نه ده چې تۀ ويرونکے يې او خداے په هرڅه باندې
وکيل ( ساتونکےاو څارونکے) دے".
دابر بن ارقم له خپل ورور زيد بن ارقم داسې نقلوي:

 .1سوره هود.12:
 .2لَعَلّ ،دا ټکي زيات د اميد او هيله لرلو په معنی راځوي خوو کلوه
کله لکه په دې ايت کښوې " ولعلوك بواخع نفسوك" کښوې د اشوفاق(د
يو بدکار له کيدو ويريدلو) په معنی هم راځوی نوو دا معنوی يوې څوه
ده.

11

د واليت په حقله ايتونه

دبرئيل امين د عرفې په شپه د على بن ابىطالب د واليت له
پېغام سره په رسول اهلل

د

نازل شو .پېغمبراکرم

منافقانو د نۀ منلو له ويرې سخت په تکليف کښې ؤ ،نو څو

کسان يې چې زۀ هم پکښې وم هغه حضرت د سال مشورې
لپاره وغوڅتلو چې د حج په وخت کښې دا کار تر سره

کړي ،خو مونا نۀ پوهېدو چې څۀ ووايو .رسول اهلل
اوژړل نو دبرائيل امين ورته وويل :يا محمد

! ايا د

خداے له حکمه ژړه کوې؟ وې فرمايل :هر ګز نۀ اے
دبرائيله! خو زما پروردګار خبر دے چې قرېشو له ما سره
څۀ وکړل ،هغوي زما رسالت قبول نۀ کړ نو خداے راته له

هغوي سره د دهاد حکم راکړ او خداے پاک په خپله هم له

اسمانه سپايان راوليال چې زما مرسته يې وکړه؛ نو زۀ
حيران يم چې اوس به د علي

واليت څنګه قبول کړي؟ نو

دبرئيل د خداے پاک لخوا دا يات ورباندې نازل کړ:
....
    
 
   
   
   
     

1

 .1بحرانووى ،سيدهاشووم ،البرهووان فووى تفسوويرالقرآن ،د تيوور ايووت پووه

امام علي

111

د قرآن له نظره

ك        -
؛
    
 
       
        
  
 
 
 

1

"بېشکه چې ستاسو ولي (سرپرست) خداے او د هغۀ رسول

او هغه څوک دي چې ايمان يې راوړے ،نمونځ قائموي او د
رکوع په حالت کښې زکات ورکوي".
له عمار بن ياسر څخه په دې حقله داسې نقل شوي دي چې
وائي:

علي بن ابىطالب د نفلي نمونځ د ركوعِ په حالت کښې ؤ

چې يو فقير راغے او د خداے په نامه يې د مرستې غوڅتنه
وکړه نو هغۀ په خپله ګوته ګوتمې ته اشاره وکړه او هغه

فقير راوباسله او په مخه الړ .هغه فقير رسول اهلل

ته

راغے او خبره يې ورته تېره کړه نو له دې واقعې نه پس په
پيغمبراکرم

باندې دا ايت نازل شو   :

تفسير کې.
 .1سوره مائده.11 :

د واليت په حقله ايتونه

111

 ....پېغمبراکرم

دا ايت تالوت کړ او بيا يې

وفرمايل :زۀ چې د چا موال يم ،دا علي هم د هغۀ موال دے.

خدايه! څوک چې له دۀ سره مينه کوي ته له هغۀ سره مينه

وکړې او څوک چې ورسره دڅمني کوي تۀ هغه خپل دڅمن
وګڼې.

1

ل            -
          
 ؛
  
 
     
   
   
 
 

2

"اے پېغمبره! هغه څه چې په تا باندې د خپل رب لخوا نازل

شوي دي ،ورسوه او که ودې نۀ رسول نو(داسې ده لکه) چې

د هغۀ رسالت دې نۀ وي رسولے 3او خداے به تا د خلقو له
 .1هيثمى ،على بن ابىبكر ،مجمع الزوائد ،ټوک ،7مخ.17
 .2سوره مائده.17 :
 .3د مائدې سورت د پېغمبر

په آخرنيو ورځو کښې نازل

شوے دے هغه مطلب چې د هغۀ په رسولو باندې په دې آيت

امام علي

112

د قرآن له نظره

(فتنې او شره) ساتي بېشکه چې خداے د کافرانو ټولي ته
سمه الر نۀ څيي".
له ابن عباس او دابر بن عبداهلل انصاري څخه د دې ايت په
اړه داسې نقل شوي چې:
خداے تعالیٰ پېغمبراکرم ته حکم ورکړ چې علي

خپل

ځاے ناستے (دانشين) او خليفه وټاکه او خلق د هغۀ له

واليته خبر کړه .رسول

دا اندېښنه لرله چې څوک به دا

کښې ډېر تاکيد شوے دے بيشکه هغه يو ډېر مهم حکم ؤ ،د دې
په حقله بزرګانو صحابه ؤ چې د حديث په کتابونو کښې څه نقل
کړي دي هغه د حضرت علي

د واليت او دانشينۍ اعالن دے

چې د دې آيت له نازلېدو وروسته د پېغمبراکرم

د آخرنې حج

(حجة الوداع) له ادا کولو وروسته د ذوالحجې په اتلسمه نيټه په
يو ځاے کښې چې غدير خم ورته ويل کياي او په هغې ځاے
کښې الرې بيلياي نو په هغه ځاے کښې يې په دغه ورځ خلق
راټول کړل او علي
وې فرمايل:

يې خپل ځاے ناستے او دانشين وټاکۀ او
چې د دې تفسير ،د

تفسير او حديث په کتابونو کښې لوستلې ش.،

113

د واليت په حقله ايتونه

ووائي چې د خپل ترۀ زوي يې په ناحقه وټاکۀ او ما به
مالمت کړي نو خداے هغۀ ته وحي وکړه چې  :
 ...    او رسول اکرم
غدير خم کښې د هغۀ د واليت او خالفت اعالن وکړ.

په
1

م        -
   ؛
  
 
  
 
  
 
  

2

"نن مې ستاسو دين بشپړ (کامل) کړ او خپل نعمتونه مې په
تاسو تمام کړل او اسالم مې ستاسو لپاره د دين په توګه

خوښ کړ".
 .1حاكم حسوكاني ،شوواهدالتنزيل ،ټووک ،1موخ112؛ طبرسوي،
فضل بن حسن ،مجمعالبيان ،فى تفسيرالقرآن ،ټوک ،2موخ.223
حاكم حسكاني ،په شوواهدالتنزيل ټووک ،1موخ 111کښوې وائوي:
«دا حديث په دعاءالهداة الى اداء حق المواالة کتواب کښوې ډيرپوه
ځيرتيا او ژورتيا سره څيړلے شوے دے».
 .2سوره مائده.3 :

امام علي

112

د قرآن له نظره

له ابوسعيد خدري د دې ايت په باره کښې داسې نقل شوي
دي وائي چې:
خلق د حضرت علي

پېغمبراکرم

واليت ته راوبلل

خپل السونه يې د دعا لپاره اسمان ته اوچت کړ ل او ال يې
السونه له يو بله ددا نۀ وو کړي چې دا ايت نازل شو:

. ...    رسول اکرم

وويل:

اللّه اكبر چې دين بشپړ او کامل شو او نعمتونه تمام او
خداے زما په رسالت او د علي

په واليت خوشحاله شو.

بيا يې وفرمايل :زۀ چې د چا موال يم دا علي
موال دے.

هم د هغۀ

1

ن)         
 ؛
 
    
 

2

 .1حاكم حسكاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،1مخ.112
 .2سوره نساء.11:

111

د واليت په حقله ايتونه

"اے هغو کسانو چې ايمان مو راوړے دے اطاعت وکړئ د
خداے اواطاعت وکړئ د رسول او د خپل اولو االمر".
سليم بن قيس هاللي له امير مؤمنين علي
نقل کړي چې :پېغمبراکرم

څخه داسې

وفرمايل:

زما شريک هغه کسان دي چې خداے تعالیٰ هغه د خپل

او زما تر څنګه ذکر کړي دي او د هغو په اړه يې فرمايلي
دي چې ...      :او که د څه
شي په حقله له اختالفه وويريدئ نو د هغۀ حکم خداے
تعالیٰ او رسول اهلل
رسول اهلل

او اولوااالمر ته وسپارئ .له

مې وپوڅتل :يا نبىاللّه

اولوااالمر څوک

دي؟ وې فرمايل :تۀ له هغو وړومبنے کس يی.

1

 .1حاكم حسكاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،1مخ.122

111

د قرآن له نظره

امام علي

س            -
 ؛

 
  
   

1

"او له تا نه پوڅتنه کوي چې ايا هغه (خبره) حقه ده ووايه:
هو! قسم په خداے ،چې بېشکه هغه (خبره) حقه ده او تاسو
(له عذاب څخه د خداے) عادزه کوونکي نه ي".،
امام دعفر صادق

د دې ايت په باره کښې وفرمايل:

خداے تعالیٰ فرمائي :اے محمده! د مکې خلق له تا

پوڅتنه کوي چې آيا علي بن ابىطالب امام دے که نه؟

ووايه :هو! قسم په خداے چې هغه امام دے.

2

 .1سورۀ يونس ،آيت .13
 .2بحرانووى ،سيدهاشووم ،البرهووان فووى تفسوويرالقرآن ،د تيوور ايووت پووه
تفسير کې.

د واليت په حقله ايتونه

117

ع          -
  ؛
  
  
  


1

"او اهلل (تاسو) د سالمتيا کور ته بلي او چا ته چې وغواړي
صراط مستقيم (نېغه الره) څيي".
ابن عباس وائي ،       :يعنى
خداے خلق دنت ته رابلي      
 ، يعنې هغوي به د علي بن ابيطالب واليت په
وسيله هدايتوي.

2

 .1سوره يونس.21 :
 .2بحرانوو وي ،سيدهاشووووم ،البرهووووان فووووى تفسوووويرالقرآن ،ټوووووک،2
مخ.123

 -11د امام علي

ددهاد په حقله ايتونه

   
  

   
  
   
    
   
الف      -
  ؛


1

"خداے (په دې ډګر كښې) مؤمنان له دګړى بې نيازه كړل

(او برے يې ور پر برخه كړ) او خداے ډېر غالب او طاقتور

دے.
عبداللّه بن مسعود د دې ايت تفسير داسې کړے دے:
-      بعلى   -
 2.  همدارنګ ابن عباس وايي :خداے تعالیٰ په
   

 .1سوره احزاب.21 :
 .2حاكم حسكاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،2مخونه  7و .1

امام علي

111

د قرآن له نظره

خندق غزا کښې مومنانو ته ،د علي بن ابىطالب په الس له
دنګه نجات ورکړ هغه وخت چې عمرو بن عبدودّ يې ووژۀ.

1

د خندق غزا واقعه د ستر صحابي حذيفه په نقل سره:
په دې دنګ کښې ،عمرو بن عبدود له خندقه راواوړېدۀ او
د پېغمبر د سپايانو مخامخ ودريد او مسلمانان يې دنګ
ته راوبلل ،رسول اکرم

مسلمانانو ته وفرمايل :تاسو

کښې څوک شته چې عمرو بن عبدود سره ودنګياي؟ هيچا

ځواب ورنۀ کړ يوازې علي بن ابىطالب پاڅېد او دنګيدو
ته يې چمتوالے اعالن کړ .پېغمبراکرم

هغۀ ته وفرمايل:

کښېنه! او بيا يې وفرمايل :په تاسو کښې څوک شته چې د
عمرو مقابلې ته پاڅياي؟ ټول غلي وو بيا علي

پاڅېد،

پېغمبراکرم ورته وويل چې هغه پيژنی هغه عمرو بن عبدود
دے علي

وويل هو پيژنم يې خو زۀ هم علي بن ابىطالب

يم .رسول اکرم

خپله زغره چې ((ذاتالفضول)) نومېده،

هغۀ ته واغوندوله او خپله توره ذوالفقار يې ورته ورکړ

 .1هماغه.

د امام علي

111

د علم په حقله ايتونه

اوخپله عمامه (پټکے) يې ورته ورپه سرکړ او ورته يې
وفرمايل :ځه ورشه .کله چې علي
پېغمبراکرم

روان شو نو

ورته داسې دعا وکړه :خدايه له دۀ څخه له

هرې خوا حفاظت وکړې او محفوظ يې وساتې.
على ميدان ته ووتۀ او د عمرو مخامخ ودرېد او وې ويل :تۀ

څو ک يی؟ عمرو وويل :ګومان مې نۀ کوۀ چې ما به څوک نۀ

پيژني ،زۀ عمرو بن عبدود يم .دا راته ووايه چې تۀ څوک
يې؟ علي

وفرمايل :زۀ علي بن ابىطالب يم .وې ويل :تۀ

هماغه ماشوم يې چې د ابوطالب په لمن کښې مې ليدلے

وې؟ وې ويل :هو .عمرو وويل :ستا پالر زما ملګرے ؤ زۀ
ستا په وژلو راضي نۀ يم .علي

ورته وويل :خو زۀ ستا په

وژلو راضي يم .او اوريدلي مې دي چې يو وخت تا د کعبې

پرده نيولې وه او خداے سره د داسې ژمنه کړې وه چې
څوک له ما درې کارونه وغواړي نو خامخا به په هغو دريو

کښې يو منم؟ عمرو وويل :هو رڅتيا دي .علي

وويل:

څه زۀ له تا نه درې څيزونه غواړم يو دا چې له کومه ځايه
راغلے يې بېرته هلته ستون شه او دنګ مۀ کوه ،هغۀ وويل

امام علي

112

د قرآن له نظره

چې :نه ،بيا به راپسې خلق خبرې کوي .علي
نو بيا مسلمان شه او پېغمبراکرم
هم نۀ شم منلې .علي

وويل :څه

ؤمنه وې ويل :نه ،دا

وويل :څه داسې وکړه زۀ پياده يم

او تۀ په اس سپور يی له اسه راکوز شه عمرو له خپل اسه
راکوز شو او وې ويل چې هغه څه مې له دې زلمي وليدل

چې له بل چا مې نۀ دي ليدلي بيا يې اس ووهۀ او هغه
څنګته شو او خپله په لوړ دنګ قامت سره د علي
علي

مخې ته اودرېد ،علي

د

په نرمه خاوره والړ ؤ

ځاے يې بدل کړ او سختې خاورې ته راغے په دې وخت

کښې عمرو په خپلې تورې سره په علي ګوزار وکړ ،علي په

ډېر مهارت سره د په ډال سره د خپل ځان دفاع وکړه او په
خپل ډال سره يې سر لا زخمي شو خو په دې حال کښې
علي

د هغۀ په دواړو پښو ګوزار وکړ او هغه په ځمکه

راوغورځېد د دنګ او تورو اوازونه سخت شول ګردې
اوچتې شوی ناڅاپه د علي

د تکبير غا واوريدے شو

او پېغمبر وفرمايل :قسم په خداے چې علي

عمرو

ووژۀ .نو وړومبنے کس چې د خوشالۍ نعرې يې ووهلې،

د امام علي

113

د علم په حقله ايتونه

عمر بن خطاب ؤ کله يې چې وليدل چې علي

خپله توره

د عمرو په زغرې سره صفا کوي او وې ويل :يا
رسولاللّه
على

 ،عمرو يې ووژۀ!

د عمرو سر ددا كړ ،او په داسې حال کښې چې

السونه يې اوچت کړي وو راستون شو .پېغمبراکرم
ورته وفرمايل :يا علي! څوک چې د دنګ له ميدانه په بري
سره واپس شي نو خداے پاک داسې بېرته راتلل ډير

خوڅوي .همدا رنګ وې فرمايل :يا علي! زيرے درکوم چې
ستا دغه نننے کار که زما (محمد

) د امت له ټولو اعمالو

سره په تله کښې وزن شي ،نو ستا کار به دروند وي .دا په

دې وده وو چې د عمرو بن عبدود په وژلو سره ټولو
مسلمانانو عزت وموندۀ.

 .1هماغه .

1

امام علي

112

د قرآن له نظره

ب         -
 ؛
 
   
    
   

1

"بې شکه خداے هغه كسان خوڅوي،چې د هغۀ په الر كښې
صف تړلي دنګېاي؛ لكه چې هغوي (د قلعې) ټينګ دېوال

وي".
له ابن عباس نه پوڅتنه وشوه چې :خداے د چا په حقله

داسې وفرمايل؟ هغۀ وويل :د خداے د زمري حمزه ،د
رسول اهلل

د زمري علي بن ابيطالب او عبېده بن حرث

او مقداد بن اسود په حقله.

2

 .1سوره صف.2 :
 .2حاكم حسكانى ،شواهد التنزيل ،ټوک ،2مخ.211

د امام علي

111

د علم په حقله ايتونه

ج            -
          
 ؛
  
 
  
   
  
     
 
   
   

1

"او محمد يوازې يو پېغمبر دے چې له هغۀ مخکې هم

پېغمبران تېر شوي دي نو که هغه مړ شي يا ووژل شي نو آيا
تاسو به په اَړَولو پښو (کفر ته) بېرته ګرځ،؟ .او څوک چې

په خپلو اَړَوَلو پښو (کفر ته) بېرته وګرځېد نو هغه خداے ته

هيڅ زيان نه شي رسولے او خداے به شکر ګزارو ته زر ادر

ورکړي".
له حذيفه څخه د دې ايت په حقله داسې نقل شوي چې وائي:
کله چې د احد دنګ راپېښ شو نو د پېغمبراکرم
اصحاب وتښتېدل ،خو علي
سره د پېغمبراکرم

او ابوددانه په خپلو تورو

د دفاع لپاره د هغۀ مخې ته اودريدل

چې مشرکان له پېغمبراکرم
 .1سوره آل عمران.122 :

اکثر

لرې کړي چې ورته څه زيان

امام علي

111

د قرآن له نظره

ونۀ رسوي .نو خداے پاک دا ايت نازل کړ   :
...        
 ؛ 1او تاسو وړاندې له دې چې
  
 
  
   
  
 
مرګ(شهادت) ته مخامخ ش ،د هغۀ آرزو (ارمان) به مو کوله

نو هغه مو (د اُّحد په غزا کښې) وليد او تاسو ورته (تش)

کتل ...او خداے به شکر ګزارو ته زردزا ورکړي .په دې
معنا چې علي

او ابوددانه ته به دزا ورکوي .او دا ايت

هم نازل شو...        :
 ؛ 2او له انبياؤ څخه ډېر داسې وو چې د
   
  
  

هغوي په مرستې ډېر خداے پرسته کسان ودنګېدل نو د

خداے په الره کښې چې ورته کوم (تکليفونه) ورسېدل د
هغو په سبب نۀ ستړي شول او نۀ کمزوري او نۀ يې (دڅمن

 .1سوره آل عمران 122 :و .123
 .2سوره آل عمران.121 :

د امام علي

117

د علم په حقله ايتونه

ته) سر ټيټ کړ او خداے صبر کوونکي خوڅوي .له صابرانو
څخه مراد علي

او ابوددانه دي.

 ؛
 
    
 
 
   
د      -

1

2

"او دا چې هم هغه خندول کوي او هم ژړول کوي".
له ابن عباس نه نقل شوي دي چې :خداے پاک علي ،حمزه

او دعفر طيار په بدر کښې د کافرانو په وژلو سره وخندول،
او د مکې کافران يې د وژل کېدو له امله په دوزخ کښې

وغورځول او هغوي يې وژړول.

3

 .1حاكم حسكاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،1مخ.131
 .2سوره نجم.23 :
 .3حاكم حسكاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،2مخ.217

 -11د امام علي

د علم په حقله ايتونه

الف         -
 ؛
  
   
  


1

"ووايه  :چې زمونا او ستاسو تر مينځ د ګواهۍ لپاره کافي
دےخداے او هغه څوک چې دكتاب علم ورسره دے".
ابوسعيد خدري وائي :له رسول اکرم

مې وپوڅتل :چې

هغه څوک دے چې د کتاب علم ورسره دے ؟ وې فرمايل:
هغه زما ګران ورور علي بن ابىطالب دے.

2

 .1سوره رعد.23:
 .2بحرانوي ،سيدهاشووم ،البرهووان فوي تفسوويرالقرآن ،د تېور ايووت پووه
تفسير کښې.

121

امام علي

 ؛
  
      
  
 
    
ب   -

د قرآن له نظره

1

"بې شکه چې په دې (واقعه) کښې د پوهانو (بصيرت
لرونکو) لپاره نښې نښانې دي".
دابر دعفي له امام محمدباقر

څخه داسې نقلوي چې:

هغه وخت چې اميرالمؤمنين علي

دکوفې په دومات

کښې ؤ يوه څځه راغله او د خپل ميړۀ شکايت يې وکړ خو

امام د هغې د خاوند په حق کښې فېصله وکړه نو څځه په
قهر شوه او وې ويل :قسم په خداے ناحقه فېصله دې وکړه

او انصاف دې ونۀ کړ دا فېصله زياتے دے .د خداے په

عدالت کښې به ترې ځواب غواړم .امام علي

لا صبر

وکړ او بيا يې وفرمايل :دروغ دې وويل :اې بد اخالقې
څځې! هغې زر منډه کړه او وتښتېده .عمرو بن حريث زرځان

هغې څځې ته ورسوۀ او ورته يې وويل چې علي

سره

چې دې خبرې وکړې نو څه ځواب يې درکړ او تۀ ولې
راوتښتيدې؟ هغې وويل چې قسم په خداے چې علي
 .1سوره حجر.71:

د امام علي

د علم په حقله ايتونه

121

زۀ له داسې حقيقته خبره کړم چې ما د وادۀ له ابتداء نه تر
اوسه پورې له خپل خاونده هغه حقيقت پټ کړے ؤ.
عمرو اميرالمؤمنين علي

ته راستون شو او څه چې يې

اوريدلي وو بيان يې کړل او وې ويل :يا اميرالمؤمنين ،زه

نۀ وم خبر چې ته دادوګر هم يې؟ .امام وفرمايل چې:

افسوس دې وي په تاباندې! دا دادوګري نۀ ده بلکه خداے
پاک په قران کښې فرمايلي دي چې     :
 .رسول اهلل

پخپله هم،متوسِّم ؤ او زۀ او زما

نه پس ټول امامان هم دور اندېش او بصير دي نو کله مې
چې د هغې څځې روح ته وکتل نو حقيقت راته څکاره شو.

 .1فرات كوفي ،تفسير فرات الكوفي ،مخ.21

1

امام علي

122

د قرآن له نظره

ج          -
 ؛
     
 
      
  
 
      
 

1

"او له تا نه مخکې مو هم يوازې داسې سړي (پيغمبران)

ليالي وو چې هغوي ته به مو وحي کوله( .اے خلقو!)که

تاسو نه پوهيائ نو د ذکر له خاوندانو پوڅتنه وکړئ".
حرث په دې حقله وائي :له علي

نه مې د دې ايت په باره

کښې پوڅتنه وکړه؛ وې فرمايل :قسم په خداے چې مونا
(اهلبېت

) اهل ذکر يو ،مونا د علم خاوندان يو ،مونا د

علم او تفسير خزانې يو ،ما پخپله د خداے له ګران
رسول

نه اوريدلي دي چې فرمايل يې :زۀ د علم څار يم

او علي د هغۀ دروازه ده او څوک چې علم تر السه کول
غواړي بايدد دروازې له الرې داخل شي.

2

 .1سوره نحل.23 :
 .2حاكم حسكاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،1مخ.332

د امام علي

د علم په حقله ايتونه

  ؛
  
د          -

123

1

"او اورېدونكي غوږونه يې واوري او پرې وپوهياي".
له على بن حوشب په دې اړه داسې نقل شوي چې:
له مكحول مې واوريدل چې وېل يې :رسول اهلل يوه ورځ دا
ايت     تالوت وکړ او بيا يې وفرمايل :يا
علي! له خداے مې غوڅتي چې دغه اوريدونکي غوږونه،

وفرمايل :له دې وروسته مې چې کوم

د ستا وي ،علي

حديث او خبره له پېغمبراکرم
مې نۀ ده هېره شوې.

څخه اوريدلې ده نو هغه

2

همدا رنګ له بريد اسلمي داسې نقل شوي چې وائي :وامې

وريدل چې رسول اکرم

 ،حضرت علي

ته فرمايل :يا

علي! خداے پاک راته حکم کړے دے چې زۀ تا له ځان سره
نادې کړم او لرې دې نۀ کړم؛ او چې زۀ درته څه ؤڅايم او

 .1سوره حاقه.12 :
 .2بالذري ،احمد بن يحيىٰ ،انساباالشراف ،ټوک ،2مخ.121

امام علي

122

د قرآن له نظره

هغه زده کړې خدای دا ټاکلې ده چې تۀ زده کوونکے او د

هغۀ ساتوونکے شې .له دې وروسته دا ايت نازل شو

.  
  
         

1

 .1طبري ،محمودبندريور ،دوامعالبيوان فوى تأويول آىالقرآنتفسوير
الطبرى ،ټوک ،21مخ.11

 -12په قيامت کښې د امام علي
د مقام په حقله ايتونه
 ؛
 
 
 
  
  
     
 
  
   
   
الف   -

1

"او په اعراف 2باندې يو شمېر سړي دي چې ټول (دنتيان او
دوزخيان) به له مخونو پيژني".
ابن حجر له عالبي نقلوي چې هغۀ د دې ايت په تفسير
کښې له ابن عباسه نقل کړي دي چې ((اعراف)) د صراط له

 .1سوره اعراف.21 :
 .2ځينو مفسرانو ويلي دي چې((اعراف)) هغه ديوال دے چې د
دنتيانو او دوزخيانو تر مينځ دے او ځينو ويلي دي چې
((اعراف)) د هغې ديوال له ټولو لوړ ځاے دے د روايتونو له مخې
د دنتيانو او دوزخيانو په مينځ کښې يوه طبقه داسې ده چې
اعراف ورته ويل کياي دغه کسان ال د دنت او دوزخ مستحق نۀ
وي.

امام علي

121

د قرآن له نظره

ټولو لوړ ځاے دے چې عباس،حمزه ،على بن ابي طالب او

دعفر طيار به ورباندې پاس ناست وي او دوستان او خپل

مينه وال به د مخونو له نورانيت څخه پيژني او دڅمنان به د

مخونو له توروالي پيژني.

1

ب       -
 ؛
   
 
 
 

2

"د هغو کسانو لپاره چې ايمان يې راوړۀ او څه كارونه يې
وكړل ،طوبیٰ (ونه) په برخه ده او ورلره څۀ انجام دے".
له امام موسیٰ كاظم

نه د دې ايت په باره کښې داسې

راغلي دي چې:
له رسول اکرم

مې وپوڅتل چې :طوبىٰ څه دي؟ وې

فرمايل :داسې ؤنه ده چې د هغې تنه او درړه زما په کور

کښې ده او څاخونه او څانګې يې د بهشتيانو په سرونو
 .1ابن حجر ،الصواعق المحرقة ،مخ.111
 .2سوره رعد.21 :

د مقام په حقله ايتونه

په قيامت کښې د امام علي

دي .دويم ځل مو بيا له پېغمبراکرم
حضرت وفرمايل :دا ونه د علي

127

پوڅتنه وکړه؛ هغه
په کور کښې ده ،وويل

شول دا څنګه؟ (يعنې مخکې مو وويل چې زما په کور کښې
ده) وې فرمايل :زما او د علي

بهشتي کور په يو ځاے

کښې دے.
   ؛
   
   
 
 
    
 
  
      
ج   -

1

"ځينې مخونه به په دغه ورځ روڅانه او نوراني،
خانديدوونکي او خوشحاله وي".
له انس بن مالک څخه د دې ايت په اړه داسې نقل شوي چې
وائي :له رسول اهلل

مې پوڅتنه وکړه   :

  څوک دي؟ وې فرمايل :اے انسه :مراد يې زمونا
يعني د عبدالمطلب د اوالد يعني زما ،علي ،حمزه،دعفر،
حسن او حسېن او فاطمه

څېرې (مخونه) دي کله چې د

قيامت په ورځ له خپلو قبر بهر راووځو نو زمونا د مخونو
 .1سوره عبس.31 -32 :

امام علي

122

د قرآن له نظره

نور به د نيمې ورځې نمر په شان ځلياي لکه چې خداے
پاک فرمايلي دي چې     :؛ يعنې
زمونا نورانيت به د قيامت زمکه روڅانوي .او له دې ايته
 ،  مراد هم مونا يو؛ يعنى کوم واب
وعده چې خداے راسره کړې ده په هغه خوشاله يوو.

1

      
        
     
    
د    -
 ؛
  
  

2

"آيا څوك چې په اور كښې غورځول كېاي ،غوره دے که
هغه چې د قيامت پر ورځ محشر ته پع امن امان سره راځي؟"
له ابن عباس څخه داسې نقل شوي دي چې وائي :څوک چې

په اور کښې غورځول کياي ،هغه وليد بن مغيره دے ،او

 .1حاكم حسكانى ،شواهد التنزيل ،ټوک ،2مخ.322
 .2سوره فصلت.21:

په قيامت کښې د امام علي

د مقام په حقله ايتونه

121

څوک چې ډاډمن او په امن او امان سره محشر ته راځي هغه
علي بن ابيطالب دے.

1

 ؛
  
  
  
  
 
     
ه    -

2

"بې له شکه (په هغه ورځ) پرهيزګاران (د دنتي ونو) تر
سيورو الندې او د چينو (په غاړه كښې) دي".
ابن عباس په دې اړه وائي :پرهيزګاران هغه کسان دي چې

هغوي له شرک او ګناهان کبيره او صغيره پرهيز وکړ او
ځانونه يې له هر ډول ګناهونو وساتل .هغوي دا کسان دي

علي،حسن او حسين

چې د شنو ونو تر سيورې الندې

به وي او د چينو په غاړه به استوګنه کوي.

3

 .1حاكم حسكانى ،شواهد التنزيل ،ټوک ،2مخ.121
 .2سوره مرسالت.21 :
 .3حاكم حسكاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،2مخ.317

131

د قرآن له نظره

امام علي

   ؛
   
    
        
  
و       -

1

"نو (په دغه ورځ) چې د چا (د څو عملونو) تله درنه وي ،هغه
به په يو څه راضي ژوند کښې وي".
په دې اړه ابن عباس وائي :په قيامت کښې وړومبنے کس
چې د حساب کتاب په تله کښې د څو اعمالو او نېکيو تله

به يې درنه وي هغه علي بن ابيطالب دے .ځکه چې د هغۀ
په تله کښې به بې د حسناتو(نيکيانو) بل څه نۀ وي او د

ګناهونو څنګ به خالې او تش وي ؛ ځکه چې هغۀ يوه شيبه
هم د خداے تعالی نافرماني نۀ ده کړې...

2

 ؛
  
  
   
 
   
 
  
  
   
ز   -

3

"او هر څوک به (په داسې حال كښې محشر ته) راځي چې
ورسره به حرکت ورکوونکے او ګواهي ورکوونکے وي".

 .1سوره قارعه.7 - 1 :
 .2حاكم حسكاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،2مخ.317
 .3سوره ق.21:

په قيامت کښې د امام علي

د مقام په حقله ايتونه

131

له بي بي ام سلمې نه نقل شوي دي چې وائي :په هغه ورځ
به ،رسول اکرم
علي

حرکت ورکوونکے وي او اميرمؤمنين

به پرې ګواهي ورکوونکے وي.

1

 .1حاكم حسكاني ،شواهد التنزيل ،ټوک ،2مخ.122

