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  ٣ تر ١  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئه ټينگه کړله موږ سره اړيک په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

   ٢٠١٧/ ٣/ ١٣                                                                               محمدانور آڅړ

  ډاکټران او ځانمرګي په قرآن کې 

  )دويمه برخه(

  

  وژني) ډاکټران(ډاکټران انسانان له مرګه ژغوري؛ ځانمرګي د انسانانو ژغورونکي 

، جنازو، فاتحو، روغتونونو، مکتبونو، بازارونو، وداونيو ھغه کسان چې په مسجدونو، زيارتونو
يا د نورو اديانو په عبادت ځايونو کې چاودنې کوي، خپل ځانونه الوزوي بې ګناه او معصوم مسلمانان 

  .وژني، دا ټول د اس2م د سپيڅلي شرعيت پر خ2ف اعمال دي

Aولْو@ َدفُع = الناس بْعضھُم ببْعض ل ٍ َ َ َ َ ِ َِ A A ْ َ ُِھدمت صوامُع وبيع وصلوات ومساجد ُيذكُر فيھا اْسم = َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َA ُ ِ َِ ْ ُ Fِ ٌ َ ٌ ِ ْ
ًكثيرا ِ َ ◌ۗ)٤٠: ٢٢ (  

که = خلک يو د بل په وسيله دفع نه کړي، نو خانقاوې، کليساوې، عبادتخانې او «:ژباړه
  )۴٠: حج (.جوماتونه چې په ھغو کې د = نوم ډٻر زيات اخيستل کيږي، ټول به ونړول شي

 د پنځلسو کلونو راپه ديخوا، وروسته له ھغې چې په ھيواد کې ځانمرګي بريدونه پيل شول 
اس2مي سپيڅلي کتابونه لکه قرآن حکيم، نبوي احاديث او د س2م د څلورو مذھبونو فقې، د 

ه موندل فقه او نورو ډٻرو اس2مي پوھانو کتابونه مو وپلټل، خو داسې څه مو ون) شيعه ګانو(جعفريه
  . چې ځانمرګي بريدونه ح2ل او يا مباح وبولي، بلکه برعکس ځانمرګي بريدونه حرام او منع کوي

په ) ص(َ= تعالی په قرآن کريم کې د ظالم او مظلوم په اړه ښکاره احکام راليږلي دي او محمد
ل ابھام نه په کې خپلو مبارکو احاديثو کې په دې تړاؤ وړ @رښوونې مومنانو ته کړي دي چې ھٻڅ ډو

ليدل کيږي او نه کوم تفسير ته اړتيا لري، لوی څښتن د ډاکټرانو په په برخه کې چې د انسانانو د ژوند 
، آيت کې ٣٢سبب ګرځي او د ځانمرګو قات2نو په اړه چې بې ګناه انسانان وژني د المائدې سورت په 

  :څه ښه فرمايلي دي

ِأنُه من قتل نفسا بغْير  َ ِ ً ْ َ َ ََ َ A َنفس أْو فساٍد في اiْرض فكأنما قتل الناس جميعا ومْن أْحياھا فكأنما أْحيا َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َA A Aَ َ َ َ َ َ َ ًَ ِ ِِ َ ْ ٍ ْ

ًالناس جميعا ِ َ َ A  ◌ۚ                                     

چا چې يو انسان د وينې له بدلې، يا په ځمکه کې له فساد خورولو پرته، په کوم بل «: ژباړه
 او چا چې څوک له مرګ څخه وژغوره، لکه، ھغه، چې، ټول انسانان ووژلاژه، داسې وګڼه، علت وو

  )٣٢: ۵(» .لکه چې ھغه، ټولو انسانانو ته، ژوند وربخښلى ويداسې وګڼه 

 له پورته آيت شريف څخه څرګنديږي چې طبي ډاکټرانو ته لوی څښتن لوی مقام ورکړی دی، 
د يو تن انسان ژوند ھم ژغورلی وي، په حقيقت کې د نړۍ نږدې په دې مانا که ھر يو ډاکټر يوازې 

مقام لوی څښتن له ) بني آدم(اووه مليارده انسانان يې ژغورلي دي، ځکه خو د دا ډول معصومو خلکو
  )،آيت او نور٢۶د، ص، سورت، : قرآن.(م2يکو څخه ھم لوړ کړی دی

ي کسانو څخه بھتره ده، موږ وينو د طبي ډاکټرانو د کړنو جزا په دواړو جھانونو کې له عاد
په بله . چې په دې نړۍ کې دوی ته درناوی کيږي او نسبت نورو ته د ښو نعمتونو څخه برخمن دي

نړۍ کې له دې امله چې د خدای بندګان يې له مرګونو او ناروغيو څخه ژغورلي دي څرګنده خبره ده 
انو په شان د مومنانو او نيک عملو خدای تعالی په قرآن کريم کې د ډاکټر. چې ځای يې جنت دی

  :ځله په لږ توپير سره فرمايلي دي) ٧٠(کسانو په ھکله



  
 

 

  ٣تر ٢  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ و خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من ي، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

َوتلك الجنة التي أورثتُموھا بما كنتم تْعملون َ َ َ َ َ َُ ُ ْ َْ ْ ُ ُ ُِ ْ ِ
ُ ِ ِA A)٧٢: ٤٣ (  

تاسې د دغه جنت وارثان د خپلو ھغو کړنو له امله ګرځيدلي ياست چې په دنيا کې مو «:ژباړه
  )٧٢: رف سورتد زخ(» .کول

  

، آيت پر بنسټ، ٣٢له بل پلوه د بې ګناه مسلمانانو قاتلين يا ځانمرګي د قرآن د المائدې سورت د 
وژني او د يوه تن انسان په وژلو د ټولې ) ډاکټران(په حقيقت کې د ټولې نړۍ د انسانانو ژغورونکي 

وی مقام د انسانيت له مقام څخه د د دا ډول ناوړه کړنو له امله د د. نړۍ بني آدمانو قاتلين جوړيږي
شيطانانو له درجې څخه ھم راټيټږي او سزا يې په دواړه جھانونو کې ښکاره ده، موږ ټول په دې نړۍ 
کې د دوی سزا په خپلو سترګو وينو خپل ځانونه په خپله په ھ2کت کې اچوي، خپل ځان پخپله ټوټې، 

ل کورکھول به يې مړی ھم ونه ويني، دا ټوټې او زرې، زرې کوي، مړيستون يې ورک شي او خپ
ډول خلک په يوه وخت کې دوه غبرګ ګناھونه ترسره کوي، د = تعالی د احکامو پر خ2ف ځان 

  :وژنه کوي او نور مسلمانان ھم وژني، قرآن حکيم د دواړو ډولونو ګناھونو په اړه داسې ويلي دي

  

دا فجزا  Fَومن يقتْل ُمْؤمنا متعم َ ََ َ َ َ ًَ w ً ِ ُ ًُؤهُ جھنم خالدا فيھا وغضب = علْيه ولعنُه وأعد لُه عذابا عظيماْ ًِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َA َ َ َُ A َ ً ُ A)٤ :
٩٣ (  

ھر ھغه څوک چې کوم مؤمن له پوھې او ادراک سره، سره ووژني، نو د ھغه سزا «:ژناړه
 دی او = د ھغه دوزخ ده چې به ھغه کې به د تل لپاره استوګن وي، پر ھغه د = غضب او لعنت

  )٩٣: نساء(» .لپاره لوی عذاب تيار کړی دی

ْو@ تقتلوا أنفسكم ُ ُ ُ ْ ََ ََ ُ ً◌ إن = كان بكم رحيما َ ِ َ َْ ُ ِ َِ َ A A ۚ)٤:٢٩ (  

د نساء سورت (» . باور ولرئ چې = پر تاسې مھربان دیاو خپل ځانونه مه وژنئ،«: ژباړه
   ) آيت٢٩

ِو@ تلقوا بأْيديكم إلى التْھلكة َِ ُ ْA َ ُ ُ ُ َِ ِْ َ ُ◌ وأْحسنوا َ ِ َ َ َ◌ إن = ُيحب الُمْحسنين ۛ ِ ِ ِْ w Aَ A ِ ۛ)٢:١٩٥ (  

 او نيکي وکړئ، چې = په خپلو @سونو خپل ځانونه په ھ2کت کې مه غورځوئ،او « : ژباړه
  ) آيت١٩۵د بقرې سورت،(» .نيکي کوونکي خوښوي

ې لوی څښتن ځان وژنه له ھغو کفار او مرتدانو سره پرتله کړي ده چې او په @ندې آيتونو ک
  :په دغو دوو سورتونو کې فرمايلي دي) ج(اس2م نه مني او نور خلک ھم منع کوي، په اړه يې =

ْ وُھم ينھْون عنُه وينأْون عنُه ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ◌ وإن ُيْھلكون إ@ أنفسُھم وما يشُعُرون ْ َ َ َ َ َ َْ ُ ُْ َ A ِ ِِ ۖ)٦:٢٦(  

ھغوی ھغوی د دې حق له منلو څخه خلک منع کوي او پخپله ھم ليری ترې تښتي، «:ژباړه
  )٢۶:سورت انعام(» .، خو د دې شعور نه لريپخپله خپل ځانونه په ھ2کت کې اچوي

َوإذ قال ُموسى لقْومه يا قْوم إنكم ظلْمتم أنفسكم باتخاذكم العْجل ف َ َ َ ٰ ََ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َُ ْ ُْ F ُ ُ ُ َ ُِ ِ َِ ْA ُتوبُوا إلى بارئكم فاقتلوا ِ ُ ْ ُ َ َُ ْٰ ِ ِ َ ِ
ْأنفسكم ُ َُ َ)٢:٥٤ (  

تاسو په خدايۍ سره د خوسکي په ! ای زما قومه«:کله چې موسی خپل قوم ته وويل«:ژباړه
د بقرې (».په خپلو کې سره ووژنئنيول پر خپلو ځانونو سخت ظلم کړی دی، نو توبه وباسئ او 

  )۵۴: سورته

د حديثو په کتابونو کې په لسګونو ځله داسې ھدايت ) ص( د محمدد ځان د نه وژلو په برخه کې
صحيح (راغلي دي چې ځانمرګي بريدونه او ځان وژنې په کلکه سره منع کوي، په دې اړه يوازې په

  . کې اوه ځله بٻ2بٻل اړوند حديثونه ليکل شوي دي) بخاري



  
 

 

  ٣تر ٣  له:د پاڼو شميره
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ام توکي، حرام ويل ح2ل ګرځول د = تعالی له لوري د مسلمانانو د ژوندي پاتې کيدو لپاره حر
شوي دي له دې څخه ښکاري چې لوی څښتن ته د مؤمنانو ژوند ډٻر اھميت لري چې د قرآن کريم د 

، آيت او ١٠۶، آيت او د نحل سورت په ١١٩،آيتونه؛ د انعام سورت په ١١۵، ١٠۶نحل سورت په 
  .نورو کې يې ذکر شوی دی

پاتې کيدو لپاره حرام ح2ل بلل شوي دي چې د ټولو په احاديثو کې ھم د ژوندي ) ص(د پٻغمبر
@ښوونې ولولي نو ) ص(حديثونو ليکل د ليکنې د اوږدوالي سبب کيږي که څوک غواړي د محمد

  .صحيح بخاري؛ ترمذي شريف او نور د احاديثو کتابونه دې ولولي

 ده چې داعش، دا وو د ځانمرګو د مخالفينو لخوا لنډ د@يل چې وړاندې شول، اوس پوښتنه دا
طالبان، اس2مي ګوند او نور د ځانمرګو بريدونه پلويان د کومو الھي، محمدي احکامو پر بنسټ 
ځانمرګي بريدونه روا بولي؟ لويو لويو اس2مي پوھانو په ډاګه له دغو ډلو ټپلو څخه په وار، وار 

يه کوي، خو ھٻڅ يوې غوښتنې او پوښتنې کړي دي چې انتحاري بريدونه په کومو د@يلو باندې توج
ډلې ځواب نه دی ويلی، يوازې د طالبانو د يو پخواني وياند چې د حکومت لخوا په مشرقي و@يت کې 

سره له دې چې زه م2 نه يم خو د بقرې «: ونيول شو د يي، بي، سي راډيو سره په مرکه وويل
  ».بريدونه کوو] ځانمرګي[ آيت پر بنسټ فدايي٢٠٧سورت 

 آيت ته ځير شو او تفسير ته مخه کړو نو د نوموړي آيت شريف مفھوم ٢٠٧که د بقرې سورت 
  : او موخه داسې ده

ِومن الناس من يشري نفسُه اْبتغاء مْرضات = َ َ َ َ َ َ َ َA ِ ِ َِ ْ َْ ِ ِ A  و= رُءوف بالعباد ◌ِ َِ َ َْ ِ ٌ ُ A ۗ)٢:٢٠٧ (  

 رضا په لټه کې خپل له بل پلوه په انسانانو کې داسې څوک ھم شته چې د خپل خدای د«: ژباوه
  ».بندګانو ډٻر زيات مھربان دی] داسې[سر قربانوي او = پر

  

 حضرت صھيب رومي غوښتل مدينې منورې ته :د پورته آيت شريف شان نزول داسې دی
حضور ته حاضر شي، په @ره کې د مشرکينو @س ته ورغی، ) ص(ھجرت وکړي ترڅو د رسول =

زه تاسو ته خپل کور او نور ټول مال درکوم، خو چې ما «:ويلمشرکينو ته و) رض(صھيب رومي 
  ».خوشی کړی، ترڅو زه مدينې منورې ته و@ړ شم

يې ) رض(د حضرت صھيب رومي په دې خبرو باندې مشرکين راضي شول او صھيب رومي
نو دا آيت د مخلصينو په تعريف کې نازل . په حضور باندې مشرف شي) ع(پريښود ترڅو د رسول =

  )مؤلف ج2 الدين محلی او ج2ل الدين سيوطي: پښتو ژباړه؛ تفسير ج2لين: کابلی تفسير.(وش

د آيت شريف له تفسير څخه څرګنده شوه چې نوموړی آيت د ځانمرګو په ھکله نه دې نازل 
  .شوی او په ځانمرګو بريدګرو پورې ھٻڅ تړاؤ نه لري

  نوربيا

  

  


