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 ېک وادیان  سوله، د سولې ډولونه او سوله په
 

  ()پنځمه برخه
 

 : ې ک ت عیسوی سوله په
  

ځای مینه او پروړاندې یې د   وعیسویان د په دیني کتابونو کې د سولې، امن او د خپلو دښمنانو سره د جګړې پر 
هر   یتعال دفاع حق چې هللا عمشرو راغلي دي تر هغې چې د خپلې يښوون ډکې هافراط له ههکل غبرګون نه ښودلو په

دی او د یهودیانو په   یزیږیدل هودی ساه کښ ته ورکړی دی هم نه ترسره کوي، سره له دې چې عیسی )ع( له آره ی
د لري،  اړه  پورې  او   تیهودی قوم  ؤ  خبر  ښه  شریعت  په  یهودو  د  شوی،  لوی  سره  خویونو  او  ګروهو  له 

اخیستونکي  چغ عیسی )ع( د سرکښو یهودو د وچ کلک، خو بیا هم، ېو يکړ ظحف ېوونې یښ وپېغمبران د واندیهو د
وړاندې يتاؤتریخوال او پر  سو شریعت  سوکالۍله  او  مرګ   لې  د  )ع(  عیسی  دي،  کړي  وړاندې  ښوونې  ډکې 

   .يځواب ورکړ رش ته په رش په شان واسرایل د غوښتل هن ده ،ؤمخالف  سخت ژوبلې
د کړنو پرتله کول نه دي خو دا چې عیسی )ع( په یوه یهودي  تعیسوی او تیهودی سره له دې چې زموږ څېړنه د

حکمونو پر  اخیستنو چغ جګړه ییزو او تورات د یو شمېر دیهودو   دې اړه  په د دی ښه به وي یزیږدل  کورنۍ کې
  .وړوړاندې ک د عیسی )ع( غبرګون ،وړاندې

  :په کتاب کې راځي (والویان) د واسرایل د لومړی: 
، سترګه يماتیږ ، هډوکی به یېيید ټپي شي، که د چا هډوکی مات کړا »څوک چې څوک ټپي کړي په هماغه شان ب

  (آیتونه ۲۱ -۲۰باب،  ۲۴)  د سترګې په بدل کې، غاښ د غاښ په بدل کې.«
چې دا ویلی شوي  تخبر یاس وتاس»:وایي په الندې آیتونو کې داسې غبرګون ښودلی دی، عیسی )ع( یې پر وړاندې

مه  فپرخال غه سړيد ه ته دا وایم چې وتاس وو چې، د سترګې په بدل کې سترګه او د غاښ په بدل کې غاښ، خو زه
انجیل،  يمت)کړه.«  ېوروړاند درېږئ، څوک چې در سره بد کوي، که څوک په ښي مخ څپېړه درکړي نو چپ مخ

  (۳۸/۳۹، باب، ۵
برکت  هپار هلد هغو   ،ئسره کینه لري د هغوی سره ښه کو  وستاس او هغه څوک چې ئد خپل دښمن سره مینه کو »...

په یوه   وتاس سړی که یو ،يلګو هتورون وتاس کوئ څوک چې پر ا ُدع او د هغو لپاره ي کو تلعن وتاس غواړئ چې پر
  (ېپور۳۰تر،۲۷باب،  ۶:انجیل ا لوق) ... .«هورواړو هغه ته بل مخ ومخ ووهي، ن

  
چې   لچې هغه مها  يوای  چا ته نه دي ویلي چې جګړه وکړي بلکې تل یې د جګړې مخه نیولي ده کله څهې عیسی )ع(

پر غالم  نکاه نو د عیسی )ع( یو ملګري تورې ته الس کړ د مشر هکید په امر نیول وکاهنان د ویهودان عیسی )ع( د
  :وکړ او د هغه غوږ یې غوڅ کړ، عیسی )ع( هغه ته وویل رګزا یې

  (، آیت۵۲، باب،۲۶انجیل،  يمت).« يمر ، څوک چې توره چلوي په توروهکېږد کې هتیک »خپله توره په
مشران توره په الس ګرځیدل او تل یې بې ګناه ښځې   واسرایل نه یوازې دا چې د ،سبرعک د عیسی )ع( نیهودا خو

( چې کله په قهر شوی دی نو خپله توره یې د خپل قوم او د  هیهو)ځانګړی خدای  واسرایل ماشومان وژلي دي بلکې د
چې نه په خپل قوم رحم کوي او نه پر نورو باندې غواړي ښه او بد   هیهو ده يایستل  نورو قومونو د تباهۍ په موخه

ل منځهټول  وایييیوس ه  زهواسرایل ای .»..:،  له وستاس !  توره  خپله  ما  یم.  خالف  ستا   يایستل  ېتیک پر  ده، 
، هغه که ښه دي او که بد، یو شان له منځه وړم، زما توره به د ټول هېواد وګړي له جنوبه تر شماله ياوسیدونک ټول
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کې به  هتیک ، هلته به ټول پوه شي چې زما په الس کې توره ده، تر څو خپلې موخې ته ونه رسېږم پهيیوس له منځ
  (آیتونه ۵- ۴ -۳باب،   ۲۱: لحزقیا ) یې نه ږدم.«

سزا وویني،  وګناهون باید د خپلو هسامر»:ته داسې سزا ورکوي واوسیدونک  (هسامر) ېسامر د هیهو خدای واسرایل د
خدای   خپل  د  پورته شوي دي،ځکه چې  وړاندې  په الس ووژل شي،   ياوسیدونک  پر  یرغلګرو سرتېرو  د  یې  به 

وڅېرل   توره  په  یې  به  )خېټې(  نسونه  ښځو  بالربو  د  شي،  وژل  وبه  او  شي  ووهل  ځمکه  پر  یې  به  ماشومان 
  (۱۶باب،  ۱۳: عهوش ) شي.«

باندې له دې امله په قهر شوی دی چې ولې یې په جګړه کې   وقوناندانان دغه شان موسی په یوه جګړه کې پر خپلو
ګناه يپرېښودل ښځې ژوندۍ بې  ټولې  امر  په  ده  د  او  ماشومان وژل ېمیړوښ دي  او  مهال :يکیږ ښځې  هغه   ...«

یې  وعسکر واسرایل د وروسته  کړل،  لوټ  یې  مالونه  نور  او  رمې  او  ګلې  کړل،  اسیر  ماشومان  ښځې،  ټولې 
ښارونه نمدیا  د او کالګانېټول  کلي  اولوسوزو ،  اسیران  هغوی  او زجګړیی  .  د موسی  او  نکاه رالعازا  غنیمتونه 
وپوښتل چې ولې یې ښځې   ... خو موسی د سرتېرو قوماندانانو ته په قهر شو، له هغوی یېلراوړ قوم ته واسرایل د

د ځانونو  ۍجلک ې )باکره(ښځې ووژنئ، یوازې پېغل ېمیړوښ دي؟... ]موسی وویل:[ ټول هلکان او يپریښ ژوندۍ
  (۱۸تر ۱۱باب،  ۳۱)اعداد:  .«ئپرېږد لپاره ژوندۍ

  
،  هډډه کړي د وه خو عیسی د زناکارو له وژلو هم  رسنګسا  سزا وزناکوونک  په شریعت کې د ویهودان د زنا په اړه د

»د خلکو تورونه رښتیا وو، هغه ښځه د واده :تلومړۍ تورا .يداسې راغلي د ههکل ېدپه تورات او انجیل کې په  
کړي   رسنګسا  د پالر د کور دروازې ته ورسوي او د ښار خلک دې هغه ېجلک دې هغه يسپینږ په شپه باکره نه وه،

  (۲۱-۲۰باب،  ۲۲: هتثنی) تر څو مړه شي... .«
  (۱۰، ۲۰: نا الوی) »که سړی د بل کس له ښځې سره زنا وکړي، سړی او ښځه دواړه باید ووژل شي.«

یوه ښځه راوسته چې په زنا  وفریسیان پوهانو او عشر [ دویهودان »]د:يوای په انجیل کې د تورات پر خالف راځي
کې نیول شوي وه، هغه یې په منځ کې ودروله، هغوی ]عیسی[ ته وویل: استاده! دا ښځه په زنا کولو ونیول شوه، 

دې موسی   د ښځې  داسې  چې  دي  ویلي  کې  شریعت  دې رسنګسا  په  په  ته  ... ههکل شي.  وایې؟  ویل:   ېوی څه 
چې وتاس په وولي  کاڼي  په  ښځه  دا  لومړی  کس  هغه  دې  هغه   څهې کې  د  هغو  چې  کله  کړی...  وي  نه  یې  ګناه 

یې وویل: هغوی څه  ښځې ته   دودری ... او ښځه هغه شان والړه وه، عیسی نېغلووت نو یو، یو بهر هواورید خبره
باب،  ۸: ا یوحن)مجرمه نه کړی شوې، ... زه د هم مجرمه نه بولم، ته تللی شې خو بیا ګناه مه کوه.«   ا هېچ  شول؟ ته

  (آیت پورې  ۱۱تر  ۳
دریځ   يسول د ووه د جګړې نه کولو ا يالندې کړ سیمه یې واسرایل چې د اندېړوپر   ورومیان یرغلګرو د ()ع یعیس

پر خالف څه ووایي نو یوه  ورومیان د وغوښتل عیسی په دام کې ښکېل کړي تر څ  واسرایل ې چېوای خپل کړی ؤ،
ورکړو؟... ما ته د   جخرا ته رقیص »... موږ ته دا روا دي که نه چې د روم:راغلل له عیسی یې وپوښتل نیهودا ډله

د چا انځور   اوویل:د هغوی ته  او ]عیسی[ هراوړ چې زه ورته وګورم، هغوی یوه سکه ئراوړ سپینو زرو یوه سکه
ته ورکړئ او څه چې د   رقیص وي هغه رقیص . عیسی وویل: څه چې درقیص او د چا نوم دی؟، هغوی وویل: دا د

  (باب انجیلونه ۲۰: ا لوق باب؛ او ۱۴: سمرقو باب؛ ۲۲: يمت)خدای وي هغه خدای ته ورکړئ... .« 
،  يخارجو یهودیان د انسانانو له ډلې یغیر بولي او هاوالد وپېغمبران یهودیان ځانونه د خدای غوره شوی قوم او د

(  همنبع د هکډ یوه وشرارتون د)د تورات تفسیر یې هم بولې  وکتاب دی، شفاهي تورات ا دپڼ یو ویهودان د )تلمود( چې
پیدا کړي دي چې له  هد خدمت له پاره د انسانانو په بڼ وهودانی د خدای هیهو چې نور انسانان، ينوموړي کتاب وای

په سره  ش دوی  پوه  کړيخبره  پلي  پرې  توګه  اسانه  او  ښه  په  اړتیاوې  خپلې  کېپدوی   ،و،  اصل  ، يد يڅارو ه 
خدای واسرایل د چې هیهو ځانګړی  د دیهو وایي  تورات  د  دی،  قوم  شوی  غوره  کتاب  هتثنی زما  په 

ځمکې   د ې[ تاسهیهو]خپل خدای ته ځانګړي شوي یاست، هغه   هیهو قوم یاست چې يسپیڅل وتاس چې ا»د:راځي کې
  (۷-۶باب،  ۷)تثنیه: غوره کړي یې، تر څو تاسې یې غوره شوي اوسئ.« وتاس خلکو څخه یوازې خپر م

د )ع(  عیسی  غوښتونکو هیهو خو  ځان  د  د واسرایل او  وړاندې  ښودل عتواض پر  الره  خدمت  د  ته  خلکو  ي  او 
کې د ټولو نه   وتاس خادم شي، هر هغه څوک چې په وستاس غواړي، هغه دې يلوی کې چې څوک وتاس »په:یوای ده

مخکې توب غواړي هغه دې په خپله خوښه د ټولو غالم شي، لکه چې ابن ادم د دې له پاره نه دی راغلی چې د هغه  
، ببا   ۲۰متي:)دې د ډېرو له پاره قربان کړي.«   شي، بلکې د نورو خدمت دې وکړي او خپل ژوند یوکړ خدمت دې

  (پورې ۲۸تر  ۲۶
ه  لپر خالف په خپلو ښوونو کې د سولې او امن غږونه پورته کړي دي چې   ونیهودا عیسی )ع( د جګړه غوښتونکو

، عیسی )ع( د جګړې پر ځای سوله او امن غواړي؛ د وژلو پر ځای ژوند؛  وورسول ش هصلیب امله یې نوموړی تر
»بختور   ي:کې راغلي دي وای وآیایتون د انجیلونو په الندې وعیسویان د کرکې پر وړاندې مینه او وروري غواړي، د

  (تآی ۹ :باب ۵ يمت).« يراوستونک دي د امن
  (تآی ۱۰باب  ۱۰: ا یوحن) «م چې خلکو ته ژوند ورکړم او اوږد ژوند.یزه د دې له پاره راغلی  ...»
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  (۲۹،ببا  ۲۲ يمت)»د خپل ګاونډي سره د خپل ځان په شان مینه کوئ.« 
  (۳۱، باب،  ۶انجیل ،   ا لوق) سره وکړي.« وتاس له  غواړئ چې هغوی یې  وتاس کوئ لکه کسلو »د خلکو سره داسې

  (۵۰باب، ۹انجیل ، سمرق)»... په خپلو کې مالګه وساتئ او د یو بل سره په سوله کې اوسېږئ.« 
  

خبر   باب کې ظاهراً د سولې او امن پر خالف ۱۲آیت او د لوقا په انجیل په  ۳۴فصل  ۱۰له بله پلوه د متي په انجیل 
پاره راغلی یم، زه د امن   هلکله مه کوئ چې زه نړۍ ته د امن راوړلو   څ»تاسو دا خیال هې:ی دی وایيوورکړل ش
  «پاره نه یم راغلی خو د تورې لپاره. هلراوړلو 
پو آید  چې هپتفسیر   ترته  دی  کړی  داسي  پوهانو  عیسوي  ترمڼځ خپله  انسانانو  د  آیت  جګړ نوموړی  تاؤ  هپه  او 

  :وایي د خدای او شېطان تر منځه د سولې نه کولو په تړاؤ خبر ورکوي، پورې اړه نه لري يتریخوال
وله راولي، دی راغلی ؤ چې د نه ؤ چې د انسانانو په منځ کې س ا»عیسی  سوله غوښتونکی ؤ، د ده اصلی رسالت د

انسان او خدای تر منځ روغه وکړي، خو ټول انسانان پر عیسی  باندې باور نه لري او ټول انسانان د خدای سره 
روغه نه کوي، ټول توبه نه کاږي او د خدای لخوا به ونه بخښل شي، هغه کسان چې توبه نه اوباسي او ایمان نه  

چې ایمان راوړي، څوک چې د شېطان سره پاتې کیږي له هغو کسانو سره ضد   راوړي له هغو کسانو سره ضد کوي
لري چې د خدای ملکوت )پاچاهۍ( ته ورځي، د شېطان د پولې او د خدای د ملکوت تر منځ سوله ناشوني ده، نو په  

  :لدې دلیل عیسی  ووی
لپاره« تورې  د  خو  راغلی  یم  نه  لپاره  راوړلو  امن  د  د »زه  یا  ق ا لوق او  لپاره.«  :ولپر  جدایي  د  یا  او  تفریق  »د 

   (.۱۲:۵۱ ا )لوق
»ما  :هغه څوک چې ایمان لري او هغه چې ایمان نه لري عیسی  سره بېل کړي دي، عیسی  خپلو زدکوونکو ته وویل

  (۱۹: ۱۵تاسو په نړۍ کې غوره کړي یاست، نو ځکه نړۍ ستاسو سره دښمني کوي« )یوحنا 
توکي توره  چې  ډول  څیزون څه  کوي،   هیا  ځایه  جدا   ددوه  سره  ایمانه  بې  او  لرونکي  ایمان  هم  کالم  عیسی  

  lhttp://www.razgah.com/commentary.engi   (۱۲: ۴)عبرانیان  .کوي
   

 نوربیا

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.razgah.com/commentary.engil

