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قضا او قَدَر يا تقدير او قِسمَت
د جبر ،تفويض او اختيار تعريفونه
الف -د جبر لغوي معنا
په لغت کښې د«جبر» معنا دا ده چې :په زور سره څوک يو
کار ته وهڅولے او مجبور کړے شي او «مجبور» هغه کس ته

وائي چې په زور سره يو کار ته مجبور او هڅولے شوے وي).
ب -جبر ،د اسالمي عقائدو د علماو په اصطالح کښې
«جبر» په دې اصطالح کښې يعني :خداے پاک خپل بندګان

په هغه څه چې کوي يې مجبور کړي دي .که هغه نېک کار وي
او که بد کار وي؛ د اواب کار وي او که ګناه وي ،په دا ډول
چې بنده د دې کار د تر سره کولو يا د سرغړونې په حقله نه څه

اراده لري او نه څه واک او اختيار ،د «جبر» عقيده لرونکي

وائي چې کو کار چې انسان کوي د هغۀ هماغه برخليک او
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قسمت دے چې له وړاندې ټاکلے شوے دے ،انسان واک او

اختيار نۀ لري چې هغه يې هرې خوا ته راکښۀ هغه خوا ته به
ځي ،دا نظريه د اشاعره فرقې ده.

ج -د تفويض (اختيار) لغوي معنا
«تفويض» په لغت کښې ،د يو کار بل چا ته سپارل او بل چا
ته د هغۀ اختيار او واک ورکولو ته وائي.
د -تفويض ،د اسالمي عقائدو د پوهانو په اصطالح کښې
په اصطالح کښې «تفويض» يعني دا چې پاک خداے د
بندګانو کارونه ټول هغوي ته سپارلي دي هر څه چې يې زړۀ

وغواړي د هغه په کولو کښې ازاد او خپلواکه دي ،او اهلل
پاک د هغوي په عملونو او کارونو وس او قدرت نۀ لري ،
دا نظريه او عقيده د معتزله فرقې ده.
ه -د اختيار لغوي معنا
«اختيار» په لغت کښې د څه شي د انتخاب او ټاکلو حق
لرلو ته وائي يعني د يو څيز په انتخابولو او خوڅولو کښې

ازادوالي ته اختيار وائي.

جبر او اختيار قضا او قَدَر يا تقدير او قِسمَت
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و -د اسالمي عقائدو د علماو په اصطالح کښې «اختيار»
خداے پاک په خپلو بندګانو ،د خپلو پېغمبرانو او
رسوالنو په وسيلې سره ځينې څيزونه فر) کړي دي او له

ځينو نورو يې منعې او نهي کړې ده ،له دې نه پس چې اهلل

پاک خپلو بندګانو ته د کارونو د تر سره کولو او د هغو

پريښودلو طاقت او قدرت او اراده ورکړې ده او په هغو
کارونو کښې چې بندګان يې کوي ،د هغوي لپاره يې د

انتخاب او ازادۍ حق ايښے دے ،او هيڅوک يې د کارونو

په تر سره کولو مجبور کړے نۀ دے بلکې ټول انسانان
ازاد دي خو له هغوي يې غوڅتي چې له کومو کارونو مو
منعې کړي ي ،او کو مو درباندې واجب کړي دي په
هغوکښې زما اطاعت وکړئ ،په دې خبرې باندې استدالل
به د خدای په فضل سره په راتلونکي بحث او برخې کښې

وړاندې کړوو.

قضا او قدر يا تقدير او قسمت او د هغو معنا
د «قضا» او «قدر» ټکي په مختلفو معنو کښې استعمال

شوي دي خو هغه څه چې زمونا د بحث سره مربوط او تړلي
دي دلته يې ذکر کوو:

الف -د «قضا» د لفظ ځينې معنې
« -1قضا» د هغو دوو ډلو چې سره نښتي وي ،تر مينځ
«فېصله کولو» ته وائي ،لکه:

        

"بېشکه ستا رب به د قيامت په ورځ ضرور د دوي په مينځ

کښې په هغه څه کښې فېصله کوي چې دوي به پکې

اختالف کوۀ".
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« -2قضا» د «آګاه كولو او خبرولو» په معنا هم راځي لکه،
د لوط په قصه کښې د خداے تعالیٰ دا وېنا او د قو له
برخليک څخه د هغه خبرول او اګاه کول لکه فرمايي:

       

"او هغۀ ( لوط) ته مو د دې کار وحي وکړه ( خبر مو کړ) چې

په دوي سبا کياي نو جرړے به يې غوڅے شوي وي".

« -3قضا» د «واجب كولو» او «حکم ورکولو» په معنا هم
راځې لکه:

     ؛
"او ستا رب حکم ورکړے چې بې له هغه د بل چا عبادت او
بندګي مه کوئ".

« -4قضا» د «ارادې او تقدير» ،په معنا لکه:

قضا او قدر يا تقدير او قسمت او د هغو معنا
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       ؛
"او هر کله چې د يو کار اراده وکړي نو يوازې ورته ووائي
"وشه" نو هغه وشي".

        ؛
"هغه خداے دے چې تاسو يې له خاورې او خټې پيدا کړئ

او بيا يې [انسان لپاره] يوه نېټه «مقدر» او وټاکله".

يعنى د انسان د ژوند لپاره يې يوه اندازه او مقدار يعني
عمر مقرر کړ(.چې مثال دې به په دې دنيا کښې څو کاله

ژوند تيروي)

ب -د «قَدَر» د لفظ څو معنې
« -1قَدَرَ» يعنى قدرت تر السه کول ،د څه کار د کولو توان
حاصلول« ،قادر» يعنى وسيال (وس لرونکے) او «قدير»
يعنى توان او طاقت لرونکے ،خداے پاک په سورۀ يس،

آيت  11کښې فرمائي:
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 ؛
"او آيا هغه (خداے) چا چې اسمانونه او زمکه پېدا کړل هغه

په دې خبرې قادر نه دے چې هغه به د دوي غوندې نور

پېدا کړي؟"

او د سورۀ بقره،په  12ايت کښې فرمائي:
         
  ؛
"او که خداے غوڅتلې نو دوي به يې کاڼۀ او ړاندۀ کړي وو
(ځکه چې) خداے په هر شي قدرت لري".

يعنى اهلل پاک په هر کار چې د هغه حکمت يې اقتضا

وکړي ،قدرت او وس لري.

قضا او قدر يا تقدير او قسمت او د هغو معنا
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« -2قَدَرَ» يعنې په سختۍ کښې راګيرول،
يعنى د هغۀ ژوند يې سخت کړے (يعني روزی يې
لاه شوے ده او مشکالتو کښې ګير دے)
پاک اهلل د سورۀ سبأ ،په  31ايت کښې فرمائي:
       ؛
"ورته ووايه :چې زما رب د چا په حقله وغواړي نو روزي

ورله پراخه کړي يا (روزي ورله) تنګه کړي".

« -3قَدَرَ» يعنى تدبير او اندازه يې وکړه،
يعنى پاک اهلل دغه تدبير کړ يا د يو کار د تر سره
کولو غوڅتونکے شو لکه چې د سورۀ قمر ،په  11ايت

کښې فرمائي:
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         ؛
"او له زمکې مو چينې راوبيولې نو دا دوه ډول اوبۀ(د باران

او چينې اوبۀ) په هغه اندازه چې تدبير او غوڅتې شوي وو

په خپلو کښې يوځاے شوې".

ج -د «قَدَرَ» بله معنا
« -1قَدَرَ» يعنى حكم يې وکړ،

يعنى پاک اهلل

حکم او امر وکړ چې کار بايد په دا ډول وشي لکه د سور
نمل ،په  11ايت کښې د لوط د څځې په حقله فرمائي:
       
"نو مونا هغه [لوط] او د هغۀ خپلوانو ته نجات ورکړ مګر

د هغۀ څځه چې (د هغې په حقله مو) حکم کړے ؤ چې هغه به
له باقي پاتې کسانو څخه وي".

يعنى زما حكم دا ؤ چې (هغه به بچ کياي نه) هغه څځه به
هالکياي.

قضا او قدر يا تقدير او قسمت او د هغو معنا
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« -2قَدَرَ» يعنى صبر کول او ستره سينه لرل،
يعنى د يو کار په کولو کښې له صبر کار اخېستل او په
قرارۍ سره تر سره کول ،لکه پاک اهلل د سورۀ سبأ په

ايت 11کښې داؤد ته فرمائي:
      ؛
"او ارتې زغرې جوړې کړه او په جوړڅت (اوبدلو) کښې يې
اندازه سمه ونيسه".
يعنى د زغرې په جوړلو کښې بيړه مه کوه بلکې په ځيرتيا

سره او اوږد مهال کښې يې جوړه کړه چې مضبوطه او پخه
زغره جوړه شي.

د -د «قَدَرْ» معنا
« -1قَدَرْ» د کميت او مقدار او اندازې په معنا ده لکه چې

په سورۀ حجر ،آيت  11کښې داسې فرمائي:
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؛
"او داسې يو څيز هم نشته چې مونا سره يې خزانې نه وي
(خو) مونا هغه يوازی په معلومه اندازه نازلوو".
« -2قَدَر» د زمان او مكان په معنا ،لكه د قران په سورۀ
مرسالت22 ،او 22ايتونو کښې پاک اهلل فرمائي:
          
  ؛
"آيا مونا تاسو له حقيرو او سپکو اوبو پېدا کړي نۀ ي ،،بيا
مو هغه اوبۀ په يو سنبال ځاے کښې ،يوې مقرر او ټاکلې

شوې مودې پورې محفوظې کړې؟"
« -3قَدَر» د کلک حکم په معنا هم راځي« ،قَدَرالله» يعنې
د خداے محکم او قطعي حکم داسې حکم چې بدلون پکې
نۀ راځي ،لكه چې په سورۀ احزاب 31 ،ايت کښې فرمائي:

قضا او قدر يا تقدير او قسمت او د هغو معنا
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؛
"دا د خداے سنت (طريقه) دے ،د هغوي (پېغمبرانو) په

حقله چې له دۀ وړاندې تېر شوي دي او د خداے کار په
ټاکلې اندازه دے".

څائي د «قضا او قدر» مختلفې معنې او خداے ته د دغو

ټولو معنو نسبت ورکول د دې سبب شوي دي چې ځينې
مسلمانان په دې اړه تېروځي او داسې ګومان وکړي چې د

«قضا او قدر» معنا په قرآن شريف او حديثوکښې داسې

ده چې ،انسان په خپل ژوند کښې چې څه هم کوي که هغه
نېک کار وي او که بد ،د «قضا او قدر» او د هغه برخليک

په بنياد دي چې خداے پاک د دغه کس له خلقته وړاندې د
هغۀ لپاره ليکلې او ټاکلې دي لکه چې زمونا په روايتونو
کښې «قَدَري» ،لفظ په «جبري» او «تفويضي» هر دواړو

معنو باندې اطالق شوے دے .او د داسې اطالق په بنياد د

«قَدَر» ټکے داسې نو دے چې په يو شي او د هغه د ضد
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دواړو لپاره استعمال شوے دے لکه د «قُرْء» ټکے چې هم

د «حېض» ( يعنې د څځو د ماشتېنۍ بيمارۍ ياجامو) او

هم د «پاكۍ» دواړو لپاره استعمالياي.

په آخر کښې ،د قدر په حقله د مختلفو اقوالو او د هغو د
ځوابونو له بيانولو څخه ډډه کوو چې بحث ډېر اووږد نۀ

شي خو يوازې هغه حديثونه بيانوو چې د دغو اقوالو
ځوابونه پکې موجود دي چې انشااهلل د پوڅتنو ځوابونو په
ترڅ کښې به د موضوع توضيح او شرحه هم بيان شي.

د قضا او قدر په حقله د شيعه و د امامانو روايتونه
وړومبے روايت
 -1وړومبے روايت له اهلبېتوامامانو څخه له وړومبي اما ،
حضرت اما علي بن ابىطالب څخه اورو:
شېخ صدوق په خپل سند سره په خپل توحيد كتاب کښې تر

اما حسن پورې او ابن عساكر هم په خپل تاريخ کښې په
خپل سند سره تر ابن عباس پورې دا روايت نقل کړے دے
چې[ :دا عبارت د شېخ صدوق دے]

قضا او قدر يا تقدير او قسمت او د هغو معنا
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؛
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يو عراقې اميرالمومنين علي ته راغے او وې ويل :آيا که
مونا له شاميانو سره وجنګياو دا د اهلل تعالیٰ د «قضا او
قدر» په مطابق دي (يعني دا کار خداے غوڅتے دے؟ اما

علي

هغه ته وفرمايل :هو مشره! قسم په خداے تر اوسه

پورې چې تۀ کومو ځايونو ،که هغه اوچت او لوړ وو او که
ټيټ ،ته الړ يی هغه ټول د خداے تعالیٰ د «قضا او قدر او
تقدير» په مطابق وو! هغه کس وويل :هيله من يم چې زما
تکليفونه د خداے په نزد زما په کار راشي!
اما علي ورته وفرمايل :ورو ورو ځه مشره! داسې څکاري
چې دا ګومان دې وکړ چې يقيني او قطعي قضا او تقدير
مې بيان کړ! که داسې وي نو دغه اوابونه او عذابونه او امر
باالمعروف او نهي عن المنکر ټول باطل دي او له عذابه

ويرول او يا د بهشتونو زيرے ورکول دغه ټول بې ګټې دي،
نۀ ګناهګار سړے مالمتولے شې او نۀ نېکو کاره کس

ستائېلے شې بلکې له بدکاره زيات ،نېکو کاره سړي مالمت
کول روا دي او بدکاره که چرې څه کار وکړي نو هغه بايد د

څه شي حقدار شي نۀ نېکو کاره سړے! دا تا کو سوچ

قضا او قدر يا تقدير او قسمت او د هغو معنا
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وکړ ،دا د دې امت د بت پرستو او د خداے پاک د دڅمنانو
«قَدَري ډلې» او مجوسيانو عقيده ده! اے مشره! خداے

عزوجل په خپلو بندګانو باندې فر) کړل چې په خپل

اختيار او واک سره پرې عمل وکړي او هغوي يې نهي کړل
چې بايد په خپل اختيار سره ترې ډډه وکړي ،او په لا کار
ډېر اواب ورکړي ،داسې نه ده چې د کمزورتيا المله يې
نافرماني وشوه او په نۀ زړۀ توب (ناخواسته) يې اطاعت

وشو ،هغۀ زمکه او اسمانونه او په دې دواړو کښې موجود
څيزونه باطل نۀ دي پېدا کړي بلکه دا د هغو کسانو ګومان

دے چې کافران دي ،نو افسوس دې وي په هغو کسانو چې
د اور له عذابه کافر او منکر شوي دي!»
راوى وائي :هغه مشر پاڅېد او دا شعرونه يې وويل:
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تۀ هماغه اما يې چې ستا د اطاعت په سبب
د قيامت ورځې د خداے د بخشش ارمان کو
تا زما له دين او ايمانه ټول شکونه او شبهې لري کړې
له خدايه غواړ چې تا ته د دې احسان جزا درکړي
پس له دغو روڅانه خبرو نور د ګناه کولو حق نۀ لر
چې بيا نۀ زه بخښنه غوڅتې شم او نه ځان ته نجات ورکولې
شم

دويم روايت
دويم روايت له اهلبيتوامامانو

څخه له شپا اما ،

حضرت اما ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق څخه
نقلوو چې وې فرمايل:

قضا او قدر يا تقدير او قسمت او د هغو معنا
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ترجمه« :د «قَدَراو تقدير» په حقله خلق درې ډوله دي.1 :

هغه کسان چې دا عقيده لري چې خداے تعالیٰ (نعوذ باهلل)

خلق په ګناه کولو مجبور کړي دي هغوي د خداے د حرا

کړې شويو څيزونو په حقله په خداے ظلم او ستم کړے

دے نو بس هغوي کافران دي».
 -2هغه کسان چې دا عقيده لري چې د ټولو کارونو اختيار

او واک انسان ته ورکړے شوے دے ،دې ډلې هم د خداے
قدرت او واکمني کمزوري او ناتوانه ګڼلې ده نو بس دوي

هم کافران دي.
 -3هغه کسان چې دا عقيده لري چې خداے پاک خپل
بندګان د هغوي د طاقت او توان مطابق مکلف کړي دي او

د کومو څيزونو توان او طاقت چې نۀ لري له هغوي يې نۀ
دي غوڅتي (يعني فر) او واجب يې پرې نه دي کړي) هغو

جبر او اختيار
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چې کله هم نېک کار وکړي نو د خداے شکريه ادا کوي او
که بد کار وکړي او تيروځي نو له خدايه بخښنه غواړي نو
بس همدغه حقيقي مسلمانان دي)) .

دريم روايت
دريم روايت د اهلبيتوامامانو

څخه له اتم اما  ،حضرت

اما علي بن موسى الرضا څخه نقلوو چې فرمائي:
-1

«د خداے پاک مجبوراً اطاعت او عبادت نۀ دے شوے او

د کمزورتيا او ماتې المله د هغه نافرماني نۀ ده شوے او په
دنيا کښې يې خپل بندګان بې فائدې او چټي (عبث) نه دي

پېدا کړي هغه د ټولو هغو څيزونو مالک دے چې بندګانو

قضا او قدر يا تقدير او قسمت او د هغو معنا
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ته يې ورکړي دي او په هغو ټولو کارونو چې انسان ته يې د

هغو وس ورکړے دے واکمن او وسيال دے که بندګان د

خدا ے پاک د اطاعت په الره روان وي نو خداے پاک د
هغوي الره نۀ بندوي او له اطاعته يې نۀ غړوي خو که انسان

د خداے پاک د نافرمانۍ په الره روان وي او خداے

وغواړي چې د هغه او ګناه ترمينځ فاصله راولي نو دا هم
کولې شي خو که چرې اهلل پاک دا کار ونۀ کړ او انسان يې له

ګناه بچ نۀ کړ او هغه انسان ګناه وکړه نو خداے تعالیٰ هغه

په ګناه نۀ دے اخته کړې (بلکې هغه په خپل وس او اختيار
سره دغه کار کړے دے)».
يعنى :هغه انسان چې د خداے پاک اطاعت کوي هغه په

دغه اطاعت مجبور نه دے او هغه کس چې د خداے
نافرماني کوي د خداے پاک په اراده او غوڅتنه واکمن

شوے نۀ دے بلکه همدا اهلل تعالیٰ دے چې غواړي چې
زما بنده بايد مختار او ازاد وي.
او په قدسي کښې فرمائي:

جبر او اختيار
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-2

«اے د آد زويه! زما په مشيت او خوڅې سره ،تۀ چې هر څه

غواړې کولې شې (يعني اختيار مې درکړے دے) او زما په
قدرت او طاقت سره واجبات او فريضې تر سره کوې ،او

زما په نعمتونو سره د ګناه په کولو قادر شوے يی ما تا ته

غوږونه  ،سترګې او طاقت درکړ[ ،نو په دې پوهو شهچې]
«هره نېکي چې کوې زما لخوا ده او کو بد کارونه چې
کوې ستا د خپل ځان له لوري دي» ».

او په بل قدسي حديث کښې داسې راغلي دي چې:
؛ «کو طاقت مې چې
درکړے ؤ په هغه طاقت سره دې ګناهونه تر سره کړل(حال
دا چې بايد په هغۀ سره دې زما اطاعت کولې)!»

قضا او قدر يا تقدير او قسمت او د هغو معنا
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څلور روايت
له شپا اما حضرت اما جعفر صادق څخه روايت کوي
چې وې فرمايل:
-1

«د انسان په کارونو کښې ،نۀ جبر(مجبوري) شته او نه

تفويض ،بلكه د دې دوو تر مينځ يو شے دے .راوي وائي

ومې وويل چې د دې دوو تر مينځ د يو شي څه مطلب شو؟
وې فرمايل :زما د خبرې مثال داسې دے لکه چې يو کس په
ګناه کښې لګيا وي او تۀ هغه منعي کوې خو هغه ستا خبره
نۀ مني او تۀ يې هم پرېادې ،او هغه دا ګناه ترسره کوي ،نو

داسې نۀ ده چې چونکه ستا خبره يې نۀ منله او تا پريښود،
نو همدا ستا ،هغۀ ته د ګناه کولو حکم ورکړے دے (نه

بلکه هغۀ په خپل اختيار او واک سره ګناه کړې ده)! »
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«هر هغه کار چې بنده او انسان پرې مالمتېدې شي د انسان
له لوري دے او هر هغه کار چې پرې انسان او بنده نۀ شي

مالمتېدې د خداے له لوري دے ،خداے خپل بنده ته

فرمائي :ولې دې سرکشې او سر غړونه وکړه؟ ولې دې
نافرماني وکړه؟ ولې دې شراب وڅښل؟ ولې دې زنا وکړه؟

پس دا د بنده او انسان کارونه دي ،خو خداے هيڅ کله له
بنده دا نۀ پوڅتي ولې ناروغه او بيمار شوې؟ ولې دې قد

او اندازه لنډه او وړه ده؟ ولې سپين يی يا ولې تور يی؟
ځکه چې دا د خداے کارونه دي».

د روايتونو تشريح
«جبر» او «تفويض» دوه اړخه لري:
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 -1يو اړخ يې دا دے چې خداے پاک او د خداے پاک
صفاتو ته وګرځي.
 -2بل اړخ دا چې له انسان او د هغۀ له صفاتو سره
مربوطياي.
له جبر او تفويضه هغۀ څه چې خداے پاک او د هغۀ له

صفاتو سره تعلق لري نو غوره دا ده چې هغه له خدايه او د

خداے له انبياو او اوصياو څخه راواخلو او هغه څه چې د
انسان او د هغه له صفاتو او افعالو سره تړلي دي همدا چې

ووايو چې زۀ دا کار کو يا زۀ دا کار نۀ کو نو همدا بس ده
چې پوهو شوو چې څه چې کَوَ په خپل اختيار او واک يې
کَوَ  .په تېرو بحثونو کښې پوه شوو چې د انسان د ژوند

سفر اوحرکت د ذرې  ،ايټم او سيارو او کهکشانو او د

خداے فرمان او حکم سره مسخر شوي څيزونو له حرکت او
نتيجې سره يو شان او برابر نۀ دے دا يوه خبره ،له بلې خوا

دا چې خداے انسان په خپل حال نۀ دے پريښے او داسې

ازاد يې هم نه دے پريښے چې هر څه يې زړۀ وغواړي او د
هغه نفس اماره هر څنګه حکم ورکړي ،هغه تر سره کړي
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بلکې خداے پاک د خپلو پېغمبرانو
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په وسيلې سره هغۀ

ته الره څودلې ده ،هم د قلبي ايمان حقه الره يې ورته په

ګوته کړي او هم د جسماني ګټې څائېسته عمل طريقه يې

ورته څودلې ده او هم له تاوان رسوونکو عملونو يې اګاه
کړے دے ،نو بس که هغه د خداے پاک د هدايت پېروي

وکړي ،او په صراط مستقيم کښې ،يو قد کيادي نو

خداے يې له السه نيسي او لس قدمونه مخکښې يې
بيايي ،او بيا د هغه د عمل د ااارو په خاطر په دنيا او

آخرت کښې اوۀ سوه برابره اجر او اواب ورکوي او خداے
تعالیٰ د خپل حکمت او سنت په مطابق هر چا ته چې

وغواړي زياتوي يې.
 -1مونا ،په عقايد اسال نومې کتاب کښې يو مثال بيان
کړے دے چې :اهلل پاک دا دنيا لکه د مېلمتون (مهمان

خانې) په توګه مومن او کافر دواړو لپاره تياره کړې ده،
لکه څنګه چې په سورۀ اسراء ،آيت  12کښې اهلل تعالیٰ

فرمائي:
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 ؛
"مونا د هر چا امداد کوو د دغې (دنيا)غوڅتونکې ډلې) او

د هغې دنيا (آخرت غوڅتونکې ډلې) ټولو سره ،دا ستا د
رب ورکړه(بخشش) ده او ستا د رب ورکړه (په دې دنيا
کښې) په چا ممنوع او بنده شوي نۀ ده".
بېشکه که د خداے پاک امداد او مرسته نۀ وې او د خداے

بندګانو خپل جسمي او فکري توان او طاقت او نورې

اسانتياوې له سبحان خداے څخه نۀ وې اخېستي نو نۀ به
مومن څه او نيک عمل کړے ؤ او نۀ به ګمراه کافر د بدو
کارونو طاقت لرلے ؤ ،که خداےپاک په رڅتيا سره يوه
لحظه خپل فضل او رحمت له انسانه غوڅ کړي ،که څه هم

يو ورکوټے څيز ترې واخلي لکه سترګه ،سالمتي ،عقل يا

فکر وغېره  ....نو دا ناتوانه انسان څه کولې شي؟ نو بس د
همدې امله انسان هر څه چې کوي په خپل اختيار او واک

سره او د خداے پاک د ورکړې شويو اوزارونو په وسيلې
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سره يې کوي نو ځکه انسان په انتخاب کښې اختيار لري
خو په حصول او تر السه کولو کښې پوروړے دے.
هو ،انسان په دې دنيا کښې خپلواکه نۀ دے ،لکه څرنګه

چې مکمل مجبور هم نۀ دے نۀ ټول کارونه هغۀ ته ورسپارل

شوي دي او نۀ د هغه کار لپاره چې [انتخاب او خوڅوي
يې] مجبور دے ،بلكې د دوو کارونو تر مينځ يو کار او

چاره ده [االمر بين امرين] ،او همدغه د خداے مشيت ،
اراده او سنت او د بندګانو په اړه د هغۀ قانون دے.
«

؛ «او د خداے په سنت کښې

هيڅکله بدلون او تبديلي نه راځي!»

څو پوڅتنې او ځوابونه
په دې برخه کښې الندينۍ څلور پوڅتنې مطرح کوو:
 -1انسان څرنګه په خپلو کارونو کښې اختيار او واک لري
حال دا چې شېطان ورباندې واکمن او مسلط دے او

شېطان څکاري هم نه او انسان غولوي او په زړۀ کښې ورته
وسوسه اچوي او بدو کارونو ته يې رابولي؟
 -2انسان په بد او فاسد چاپېريال کښې هم همداسې دے
هغه بې له فساد او شره بل څه نه ويني نو څرنګه په خپل

اختيار او واک باندې عمل وکړي؟
 -3هغه انسان چې د پېغمبرانو

دعوت ورته نۀ دے

رسيدلے او په لرې ټاټوبي او بيابانونو کښې ژوند تيروي د
هغه دنده څه ده؟
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 -4د «ولد زنا انسان» ګناه څه ده؟ ولې هغه د بل کس(مور

او پالر) د عمل په وجه شر او بد کارونه خوڅوي او

شېطاني کوي؟

د  1او  1پوڅتنو ځوابونه
د دې دوو پوڅتنو ځوابونه د اسالمي عقائد نومې کتاب په
ميثاق بحث کښې ولټوئ ،هلته مو وويل چې خداے پاک

په انسانانو خپل حجت تما کړے دے (يعني خپله غاړه يې
خالصه کړې ده) او په انسان کښې يې د پېښو او واقعاتو د

اسبابو د لټون او څېړنې غريزه ايښې ده چې انسان په دې
وسيلې سره اصلی مسبب االسباب ته رسوي د هغه د
معذرت الره يې بنده کړې ده نو له همدې امله د سورۀ

اعراف،په  172ايت کښې ،الهي ميثاق په حقله فرمائي:

        ؛
"(دا ګواهي مو واخېسته) د دې لپاره چې د قيامت په ورځ
ونۀ واي ،چې مونا له دې بې خبره وو".
لکه څرنګه چې انسان په هر حال کښې د لوږې له غريزې

څخه نۀ غافلياي تر هغه پورې چې ځان موړ کړي نو

څو پوڅتنې او ځوابونه
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همدارنګ د معرفت له غريزې هم نۀ غافلياي تر څو چې
مسبب االسباب يې پيژندلے نۀ وي.
د دريمې پوڅتني ځواب
د دې پوڅتنې په ځواب کښې بايد ووايو چې خداے تعالی
فرمايلي دي چې     « :؛
خداے هيچا ته د هغه له توان او وس څخه زياته فريضه او
دنده نۀ ور په غاړه کوي».
د څلورمې پوڅتنې ځواب
«ولد زنا» هم ،د بد کار په تر سره کولو مجبور نۀ دے ،خو

يوازې بد اار شته او هغه دا چې د زنا کاره سړي او څځې
روحي حالت د زنا کولو په وخت داسې دے چې هغوي د دې
زنا په تر سره کولو سره خپل ځانونه خائن ګڼي او پوهياې

چې اسالمي ټولنه د هغوي دغه کار سپک ،ککړ او پليت
ګڼي او که خلق له دوي خبر شي او د دې سپک کار د تر سره
کولو په وخت هغوي وګوري نو له هغوي سره به دڅمني

وکړي او له هغوي سره به هر ډول تعلقات غوڅ کړي او ټول
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نېک کسان او د خو اخالقو خاوندان به له داسې کارونو

بيزاري او برائت کوي نو دغه دننه روحي ويره او خوف د

دوي په نطفې اار اچوي او د وراات په څېر دغه (حرامزاده يا

ولد زنا) ته منتقلياي( ،لکه څنګه نور څيزونه هم شته چې
کله کله په وراات کښې بچي ته منتقلياي لکه مختلفې
بيمارۍ) نو په دې وجه هغه شر او بد خوڅونکے تربيت

کياي او د ټولنې له نېکو او پاکو خلقو سره مقابله کوي چې

د دې سيرت څرګنده نمونه په تاريخ کښې زياد ابن اُبَيه او د
هغه زوے عبېداهلل بن زياد دے چې دوي د حکومت په

وخت په عراق کښې هغه څه وکړل چې نبايد کړي يې وې،
په تېره بيا ابن زياد چې د اما حسين او د هغۀ د پاکو
ملګرو د شهادت نه پس يې په کربال کښې د هغوي بدنونه

مثله او ټکړې کړل ،ورباندې يې اسونه وځغلول د هغوي
سرونه يې په نېزو اوچت او په مختلفو څارونو يې

وګرځول ،اهلبېت

يعني د رسول اهلل

د کورنۍ

کسان يې اسيران کړ ل او کوفې او شا ته يې بوتلل او نور

هغه کارونه چې د ابن زياد په حکم تر سره شول په داسې

حال کښې وو چې اما عالی مقا شهيد شو او بل سړے

څو پوڅتنې او ځوابونه
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پاتې نۀ ؤ چې د حکومت په مقابل کښې مقاومت وکړي او
خپل دې کار لپاره هغۀ هيڅ ډول سپيناوے او توجيه نۀ لرله
خو يوازې دا چې شر خوڅونکے ؤ او غوڅتل يې چې د عربو
د شريفې او پاکې کورنۍ عظمت او احترا مات کړي او
هغه بې اعتباره کړي هغه فطرتاً شر غوڅونکے او د نيکۍ

دڅمن ؤ او تل به له نېکو او پاکو کسانو سره په جنګ ؤ.
له همدې امله[ ،دا منوو چې] ولد زنا شر او بد کار

غوڅتونکے او له نيکۍ کرکه لري او هغه يې په فطرت
کښې ګډ شوي دي .خو د دې هر څه باوجود هم چې حرامي

او حاللي کو کارونه کوي دواړه په خپلو کارونو کښې
مجبور نۀ دي د دغو دواړو مثال د يو تندرست ځوان او
بوډا سړي دے .وړومبے کس (ځوان) په جسماني خواهشاتو

کښې ډوب او غرق دے او بل کس هډو جسماني او جنسي
طاقت نۀ لري نو معلومه خبره ده چې په داسې حال کښې

بوډا زنا نۀ شي کولې او ځوان جنسي طاقت په بشپړه توګه

لري او پوره مست دے ،خو بيا هم دا ځوان د زنا په تر سره
کولو مجبور نۀ دے ،يعني که چرې ګناه يې وکړه نو بهانه نۀ

جبر او اختيار
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لري چې ووائي زۀ مجبور ؤ بلکه که چرې د ګناه زمينه

ورته برابره هم شي خو هغه د پاک اهلل «خافَ مَقا رَبِهِ؛ له
خدايه وويرياي»   « ،؛ او خپل
نفس له ناوړه او ناروا خواهشاتو څخه محفوظ وساتي»،
«  ؛ نو يقينا هغۀ ټکاڼه او هميشنے
کور جنت دے».
که د انسان د ژوند مختلف اړخونه مونا په دا ډول وڅيړوو

او د هغو په حقله غور او فکر وکړو ،نو د کارونو په تر سره
کولو کښې انسان د اختيار خاوند او واکمن موموو ،مګر

دا چې ځينې کارونه د غفلت او ناپوهۍ په وجه تر سره کړي
چې هغه هم اخروي اارات نه لري.





