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 مقدس کتابونه
.۱* 

ده چې د خدای کلمه ابدی  شوې منله ايا د

 (لوحِ محفوظ) او نه بدليدو واله ده؟
 هوقرآن /   بائبلهو

 خو د خُدائ پاک کالم د همېشه دپاره .....*۴۰:۸ يشعياه

 قائم وى

 په ازل کښے کالم وو َاؤ کالم َد .....*۳-۱:۱ يوحنا

 خُدائے څخه وو َاؤ کالم ُخدائے وو

بلکه َد خُدائے َد کالم په وسيله  .....۱:۲۳ پطروس اول

 ُکوم چه ژوندے َاؤ قائم دے

------------------------------------------------- 

:۱۰ يونس  ۶۴ *..... د هللا تعالی فرمائيلی شووخبرو کښی  

هيڅ بدلی نشته)هډو(   

 

: په اسالمي تاریخ کې، د دې موضوع په اړه دوه يادونه

مخالف نظرونه درلودل چې مسلمانان یې داخلي جګړې لري. 

معتيليالنو دا پوښتنو ته "نه" وویل، او اشاره یې وویل 

 "."هو". ډیری مسلمانان به ووایې "هو

.۲* 

ايا د منله شوې ده چې مقدس بائبل د خدای 

دی؟کالم   (تورات، زبور،انجيل) 
 هوقرآن /   بائبلهو

 ځکه چه ُکومے خبرے چه وړاندے په .....*۱۵:۴ ُروميانو

 صحيفو کښے وليکلے شوے، هغه زمونږ َد هدایت َد پاره دى

 چه ُکومے خبرے چه َزۀ تاسو .....*۱۴:۳۷ کورنتيانو اول

 ته ليکم هغه َد ماِلک حُکم دے

------------------------------------------------- 

.....*۴:۱۳۶ النساء او څه چه په آسمانونو کښی او څه  

چه په زمکه کښی دی )ټول( هم د هللا دی او هللا د هر یو 

 څيز پوره علم لری

.....*۲۹:۴۶ العنکبوت ی بحث مه کوئ او اهل کتابو سره هيچر

ولی د اعلی و کوټملو دليلونو سره  سوا د هغه خلقو چه په 

څه په مونږ هغوی کښی ظلم کوُونکی وی او هغوی ته اووایه چه 

نازل شوی دی مونږ په دی ُهم ایمان راوړو او څه چه په تاسو 

 نازل شوی دی په هغی هُم

او وایه چه هللا خپل کتاب نه څه نازل کړی دی .....۴۲:۱۵ الشوری

په هغی ایمان راوړم او ماته حکم شوی دی چه زه ستاسو ترمنځه 

 په انصاف فيصله اوکړم

 



.۳ 
بائبل په ليکل کې د خدای ايا خدای د 

ليکلي پيښې په ځانګړې توګه د يهودانو له 
-الرې غوره کړي؟   

 هوقرآن /   بائبلهو

نو بيا یُهودى څۀ غوره والے لرى؟ .....*2-3:1 ُروميانو
 َاؤ َد سُنت کيدلو فائده څۀ ده؟

په هره معامله کښے ډیره! َد ټولو نه لویه دا چه َد 
وسپارلے شوخُدائے کالم هغوئ ته   

هغوئ ِاسرائيليان دى َاؤ هغوئ َد .....*9:4 ُروميانو
خُدائے بچى بللے شوى دى َاؤ َد جالل حقدار َاؤ َد وعدے، 
 َاؤ شریعت َاؤ عبادت َاؤ لوظُونه ټول َد هغوئ دى
------------------------------------------------- 
Ankebut 29:27*..... سړیو ایا خامخا تاسو یقيًنا له 

سره بدكاري كوئ او الرې شكوئ او تاسو په خپل مجلس كې 
ناكاره كارونه كوئ، نو د ده د قوم )بل( هېڅ جواب نه 
و مګردا چې دوى وویل: ته په مونږه د هللا عذاب راوله 
     كه ته له رښتينو څخه یې
Jathiyah 45:16*..... او یقيًنا یقيًنا مونږ بني

اسرائيلو ته كتاب او حكم او نبوت وركړى و او دوى ته 
مو پاكيزه څيزونه روزي كړي وو او مونږ دوى ته )د 
 خپلې زمانې( په خلقو فضيلت وركړى و

.۴* 
ايا خدای د بائبل پيغمبرانو ته اجازه 

ورکړې چې واضح معجزې وکړي د يو تصديق په 
 توګه چې دوی د خدای لخوا استول شوي دي؟

 هوقرآن /   بائبلهو

بيا ماِلک ُخدائ ُموسٰى ته ووئيل، .....*2—10:1 ِهجرت
ِفرعون له الړ شه. ما د هغۀ اؤ د هغۀ د درباریانو ”

زُړونه سخت کړى دى، چې زۀ په دوئ کښې خپلې دا ُمعجزې 
څرګندې کړمنو ُموسٰى اؤ هاُرون ِفرعون له الړل اؤ هغۀ ته 

ماِلک ُخدائ، د عبرانيانو ُخدائ پاک وائى ”یې ووئيل، 
تۀ به تر ُکومې پورې زما د منلو نه ِانکار کوې؟ چې، 

 زما خلق تلو ته پرېږده، چې هغوئ زما ِعبادت وکړى
.....*2:4 عبرانيانو َاؤ ورسره ُخدائے هم په نخښو َاؤ  

په عجيبه کاُرونو َاؤ ِقسما ِقسم ُمعجزو ګواهى ورکوله َاؤ 
َد خپلے مرضئ په ُمطابق ئے َد ُروُح الُقدس َد نعمُتونو په 
 .تقسيم کولو ورسره شاهدى وکړه
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:49*..... ا زه تاسو ته له ، چې یقينً  

خَټې نه د مرغۍ د شكل په شان )یو شى( جوړوم، بيا په 
دې )شكل( كې پوكى كوم، نو هغه به د هللا په حكم سره 
الوتونكې مرغۍ شي، او زه مورزادي ړوند او د برګي 
                                                                                                    مرض واال روغوم او مړي ژوندي كوم د هللا په حكم سره، 
Al-i İmran 3:183*.....( :هغه كسان دي چې وایي )دوى
بېشكه هللا مونږ ته حكم كړى دى چې مونږ به په هېڅ یو 
پېغمبر باندې ایمان نه راوړو تر هغه پورې چې هغه مونږ 

خوري۔، ته )ورته( ته یوه داسې قرباني راوړي چې اور یې 
ووایه: یقينًا تاسو ته له ما نه مخكې رسوالنو ښكاره معجزې 
راوړې وې او هغه شى هم چې تاسو یې وایئ، بيا ولې تاسو 
 هغوى قتل كړل؟ كه چېرې تاسو رښتيني یئ
 
 
 



.۵* 
آيا خدای غواړي چه خپل ټول مقدس کتابونه د 

نيت(بدلون او د فساد نه اوساتی ؟ )هدف /   
 هوقرآن /   بائبلهو

 ۴ماِلک ُخدائ رباالفواج دا قسم .....*27-26& 14:24 يشعياه

ما چې کومه منصُوبه جوړه کړې ده نو هغه به ”کړے دے: 
 پوره شى. ما چې د څۀ اراده کړې ده نو هغه به کېږى

د ټولې دنيا دپاره دا زما منصُوبه ده او ما خپل الس د 
۲۷ماِلک ُخدائ رباالفواج  “.ټولو قومونو خالف ُاوچت کړے دے

دا فېصله کړې ده، نو څوک دا رد کولے شى؟ هغۀ خپل الس 

 ُاوچت کړے دے، څوک دا رایسارولے شى؟
.....*24:35 متى زمکه او آسمان به فنا شى خو زما کالم  
 به هيچرې فنا نۀ شى
------------------------------------------------- 
Hijr 15:9*..... بېشكه ُهم مونږ پخپله ذكر نازل كړى
                                                                                                                       دى او بېشكه مونږ د ده خامخا ساتونكي یو
Saffat 37:3 & 7*..... ته دوى پرېږده چې خوري او

ي او امېدونه یې غافله كړي، نو ژر ده چې فایده اخل
 دوى به پوه شي

.۶* 
ايا خدای خپل ټول مقدس کتابونه ده بدلون 

 او د فساد نه ساتلی شۍ؟
 هوقرآن /   بائبلهو

.....*10-46:9 يشعياه چې صرف زۀ خُدائ پاک یم  ، ما  - 
ډېر پخوا وئيلى دى چې څۀ کېدونکى دى. ما وئيل چې 
 زما منُصوبې به نۀ ناکامه ک

.....*12:24 مرقوس تاسو په غلطه ”عيسٰى هغوئ ته ووئيل،  
یئ َاؤ هم دغه وجه ده چه نۀ خو تاسو په کتابِ ُمقدس 
 پوهيږئ َاؤ نۀ َد ُخدائے په قدرت
.....21:33 ُلوقا آسمان َاؤ زمکه به پاتے نۀ شى خو  
 .زما کالم به تل تر تله پاتے وى
 ۵هغه څوک خُدایان بللى شوى دى چه چا ته چه .....10:35 يوحنا

 .َد خُدائے کالم ورکړے شوے وى اَؤ کتابِ ُمقدس منسُوخ کيدے نۀ شى
------------------------------------------------- 
En'am 6:115..... او د رښتينولۍ او عدل له لحاظه ستا د  

رب خبره كمال ته رسېدلې ده، د هغٔه كلماتو لره هيڅوك 
اورېدونكى، ښه عالم دىبدلوونكى نشته، او هم هغه ښه   

Yunus 10:64*..... د همدوى لپاره په دنيایي ژوند كې
زېرى دى او په اخرت كې )هم(. د هللا كلماتو لره هېڅ 
 بدلول نشته، همدغه ډېر ستر برى دى
Jinn 72:26-28*..... ،دى عالم الغيب )په غيبو عالم( دى
نو دى په خپلو غيبو باندې هيڅوك نه خبروي مګر هغه چې 

كوم رسول یې خوښ شي، نو بېشكه دغه )هللا( د ده په مخ كې 
او د ده شا ته ساتونكي )څوكيداران( روانوي دې لپاره 
چې دى په دې پوه شي چې دوى د خپل رب پېغامونه رسولي 
دي۔ او ده په هغه څه احاطه كړې ده چې له دوى سره دى 
 او ده هر شى ښه په شمېر سره ساتلى دى
 

 
 
 



.۷* 
ايا خدای شيطان، پيريان يا انسانانو ته 

مقصد" او  اجازه ورکړي ده چې د خپل کتاب "
په ذريع له منځه  او فساد بدلون طاقت" "

 هغهيوسي چې د مقدس کتاب اصلي متن چې 
  ليږلی دی؟)طهريف بللفز

 قرآننه     /نهبائبل
.....*55:11 يشعياه زما کالم هم، هم دغسې دے. چې زما د  
خولې نه وځې نو خالى الس به واپس نۀ راځى. دا به زما 
مرضى پوره کوى او په هغه هر څۀ کښې به کامياب وى د څۀ 
 دپاره چې ما ليږلے وى
.....*16:17 ُلوقا َد مزکے َاؤ آسمان ختميدل آسان دى خو  

ورانه  دا خبره آسانه نۀ ده چه َد شریعت یوه نقطه هم
 .شى
------------------------------------------------- 
Hajj 22:52*..... او مونږ له تا نه مخكې نه دى لېږلى

هېڅ یو رسول او نه نبي، مګر كله چې به هغه لوستل 
كول )، نو( شيطان به د هغه په لوستلو كې غورځول 

هللا وكړل، نو هللا هغه لرې كوي چې شيطان یې غورځوي، بيا 
 خپل ایتونه مضبوطوي، او هللا ښه عالم، ښه حكمت واال دى
Saffat 37:3 & 7*..... ته دوى پرېږده چې خوري او

فایده اخلي او امېدونه یې غافله كړي، نو ژر ده چې 
 دوى به پوه شي
 او له هر سركښه شيطان نه مو ښه ساتلى دى
Hakka 69:44-47 & 51*..... او كه ده پر مونږ باندې له 

ځانه ځينې خبرې جوړې كړې وى نو مونږ به د ده ښى الس 
بيا به مونږ خامخا د ده د زړه رګ پرې كړى  نيولى وى

نو په تاسو كې به هيڅوك له ده نه منع كوونكي نه  وى
 وواو بېشكه دغه )قرٓان( خامخا یقيني حق دى

.۸ 
مقدس  ده چې آيا د نارينه لپاره ممکنه

 زبانی غلط وايل يا غلطه ترجمه کولو کتابونه
باندې خراب کړې؟ کتابونه په لفظي توګه اخته 

کړي او يا يې په غلطۍ تفسير کړي؟ )طهريف 
 بلمناء(

 هوقرآن /   بائبلهو

.....*11—1:10 تيطوس ځکه چه ډیر خلق نافرمانه،  
بدزبانه َاؤ دوکه باز دى، خاص َد نؤو ایمان راوُړونکو 
۱۱َد دوئ خُلۀ بندول په کار دى  .یُهودیانو په مينځ کښے

ځکه چه دا خلق َد ناجائزے ګټے َد پاره ورانے خبرے 
 ورزده کوى َاؤ دغه شان کوُرونه َاؤ خيلخانے تباه کوى
------------------------------------------------- 
Ali-İmran 3:78*..... او یقيًنا یقيًنا په دوى كې یوه  

ډله ده چې په )لوستو د( كتاب سره خپلې ژبې تاوِوي، د 
دې لپاره چې تاسو په هغه د )هللا د( كتاب ګمان وكړئ، 
حال دا چې هغه له )حق( كتاب څخه نه دي، او دوى وایي 

دا )ُمحرَّف عبارتونه( د هللا له جانبه دي، حال دا چې  چې
هغه د هللا له جانبه نه دي، او دوى په هللا باندې دروغ 
 تپي، حال دا چې دوى پوهېږي
 
 



.۹ 
دې  هغه خلک چې وايي چې بائبل بدل شویايا  

ګستاخې کړې ده چې خدای  کړې شوې دې يا فساد
بائبل په  نه پوهيږي، پروا نه کوي، يا هغه د

اړه هيڅ څه نه شي کولی.؟ )ال اليم، ارم 
 الرحمن، الر رحيم، ال کدير(

 هوقرآن /   بائبلهو

.....*27 & 14:24 یشعياه االفواج دا قسم کړے ماِلک خُدائ رب 

ما چې کومه منصُوبه جوړه کړې ده نو هغه به پوره شى. ”دے: 

۲۷ماِلک خُدائ  -.ما چې د څۀ اراده کړې ده نو هغه به کېږى

االفواج دا فېصله کړې ده، نو څوک دا رد کولے شى؟ هغۀ رب

 خپل الس ُاوچت کړے دے، څوک دا رایسارولے شى؟
------------------------------------------------- 

Baqara 2:20, 255*..... نژدې ده چې برېښنا د دوى  

َنظَرونه وتښتوي، كله هم چې هغه د دوى لپاره رڼا كوي، 

نو دوى په هغې كې مزل كوي او كله چې پر دوى تياره 

شي، نو ودرېږي، او كه هللا غوښتلى، نو خامخا به یې د 

َاورېدل او د دوى نظرونه ختم كړي وى، بېشكه هللا پر دوى 

 هر شي باندې ښه قادر دى

.۱۰ 
دې  هغه خلک چې وايي چې بائبل بدل شویايا 

په حقيقت کښی شيطان له  کړې شوې دې يا فساد
په خداې باندې مرتبه ورکوې چې شېطان ده  

 خداې په مقابله  کښی ده باېبل جنګ اوګټلو ؟
)العزيز، االغالب، الجببار، ال مکتدير(   

 هوقرآن /   بائبلهو

.....*9-94:7 زبور ماِلک ُخدائ دا نٔه ”دوئ وائى چې، 

 ګوری، او د یعقوب خُدائ پاک پام نٔه کوی

۸اے د قوم بې عقله خلقو ځان خبر کړئ، اے ناپوهه 

خلقو تاسو به کله خپل ځان هوښياروئ؟ ۹هغٔه چې مونږ 

 له یې غوږونه راکړل خپله اورېدے نۀ شى څۀ؟

------------------------------------------------- 
Yunus 10:21*..... او كله چې مونږ په خلقو باندې څه  

وروسته له هغه تكليف نه چې دوى ته رحمت وڅكو، 

رسېدلى وي )، نو( ناڅاپه دوى زمونږ په ایتونو كې 

مكر كوي، ته ووایه: هللا د مكر په لحاظ سره تر ټولو 

جلت دى، بېشكه زمونږ رسوالن )مالیك( ليكي هغه څه چې 

 تاسو مكر كوئ

Taha 20:5 & 51-52* ..... رحٰمن په عرش باندې  

فرعونوویل: د ړومبنو زمانو د خلقو څه  برقراره شو

ده وویل: د هغو علم زما له رب سره دى په یو  حال دى؟

 كتاب كې، زما له رب نه څه وَركېږي او نه ترې هېرېږي

 

 

 

 



.۱۱ 
ايا خدای د مقدس کتاب لپاره دوه ځله معيار 

خپل څه مقدس کتابونه بچ کړې خو ټول  چېلري 
)االعدل، ال هادی، الموميت، المقسيت(  نه ؟  

 نهقرآن /    بائبلنه
.....*7-12:6 زبور د ماِلک خُدائ وعدې دی پاکې،    
۷اے  لکه سپين زر چې صفا شی اووۀ ځله په بټۍ کښې

ماِلکه ُخدایه مونږ ُیو په اطمينان چې به وساتې نسل د 
به کړی تل په حفاظت دا مظلوماندروغجنو نه  .  

.....*21:33 ُلوقا اسمان او ځمکه به له منځه والړه  
 شي، مګر زما سترګې به هيڅکله ونه کړي
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:111*..... بېشكه هللا له مومنانو نه د هغوى  

بدل د دې كې چې ځانونه او د هغوى مالونه اخيستي دي په 
یقينًا د دوى لپاره جنت دى، دوى د هللا په الره كې جنګ كوي، 
نو وژل كوي او وژلى شي، دا په تورات او انجيل او قرٓان 
كې د هغه په ذمه حقه وعده ده او له هللا نه په خپلې وعدې 
باندې زیات ښه وفا كوونكى )بل( څوك دى؟ نو تاسو په 

اله شئ چې تاسو له هغه )هللا( خپلې هغې سودا باندې ښه خوش
                                                                                  سره كړې ده او همدغه ډېر لوى برى دى
İbrahim 14:47*..... نو ته هيڅكله هم په هللا باندې له  

خپلو رسوالنو سره د وعدې خالف كوونكي ګمان مه كوه، 
                                                بېشكه هللا ډېر غالب، )او( انتقام واال دى
sHajj 22:47..... او دوى په تا په )راوستلو د( عذاب  

سره تلوار كوي او هللا به له سره د خپلې وعدې خالف و نه 
كړي، او بېشكه یوه ورځ ستا د رب په نيز د زرو كلونو 

غو چې تاسو یې شمېرئپه شان ده له ه  

.۱۲ 
ايا د خدای کلمه بې ارزښته او نړيوال 

معيار دی چې خدای به د ده ټولو انسنانو 
 ده قيامت په ورځ قضاوت وکړي؟

)ال حکيم، الحق، ال حفيظ، ال حسيب(   
 هوقرآن /   بائبلهو

.....12:48 یوحنا څوک چه زما نه ِانکار کوى َاؤ څوک چه  
زما خبرے نۀ قبلوى، َد هغۀ َد پاره ُمنصف شته یعنے هغه کالم 
 .چه ما کړے دے، هغه به په آخرى ورځ َد هغۀ عدالت کوى
.....20:12 ُمکاشفه ا لوئے اَؤ واړۀ مړى َد تخت َد وړاندے والړ  

کتاب پرانستلے وليدل اَؤ کتاُبونه پرانستلے شول. بيا یو بل 
شو، یعنے َد ژونُدون کتاب. په دے کتاُبونو کښے څۀ چه َد مړو َد 
 عمُلونو ليکلى وُو َد هغے په ُمطابق َد هغوئ عدالت وشو
------------------------------------------------- 
Hijr 15:9-10..... بېشكه ُهم مونږ پخپله ذكر نازل كړى دى او  

او یقينًا یقينًا مونږ له  بېشكه مونږ د ده خامخا ساتونكي یو
 تا نه مخكې د ړومبنيو خلقو په ډلو كې )رسوالن( لېږلي وو
Zumar 39:69-70*.... او ځمكه به د خپل رب په نور سره روښانه  

نامه( به كېښودل شي او نبيان او شاهدان به شي او كتاب )عمل 
راوستل شي او د دوى په مينځ كې به په حق )او انصاف( سره 
فيصله وكړى شي، په داسې حال كې چې په دوى به هېڅ ظلم ونه 

او هر نفس ته به د ده كړى عمل پوره وركړى شي او هغه  كړى شي
 )هللا( ښه عالم دى په هغو عملونو چې دوى یې كوي
 
 
 



۱۳.* 
ايا مومنان اجازه لري چې د کتاب په يوې 

 باور لري او په بله برخه نه؟ برخې
 نهقرآن /    بائبلنه

.....20:27 َاعمال َد رسُوالنو ځکه چه ما هيڅ درنه پټ  
ساتلى نۀ دى َاؤ ما تاسو ته َد خُدائے ټول امُرونه 
 .څرګند کړى دى
.....*3:16 تيموتيوس دويم هره صحيفه َد خُدائے َد ُروح  

َد ِالهام په وسيله ده َاؤ َد تعليم ِالزام، ِاصالح َاؤ 
 صداقت َد تربيت َد پاره فائده مند هم
------------------------------------------------- 
Bakara 2:85*..... ایا نو د كتاب په ځينې )حكمونو(  
 ایمان راوړئ او په ځينو نه انکار کوې؟
Bakara 2:136 & 285*.... مونږ په هللا ایمان راوړى دى 

او په هغه څه چې مونږ ته نازل كړى شوي دي، او په 
هغه څه چې ابراهيم او اسٰمعيل او اسحٰق او یعقوب او 
)د هغوى( اوالدې ته نازل كړى شوي دي، او )مونږ ایمان 
راوړى دى( په هغه څه چې موسٰی او عيسٰی ته وركړى شوي 
دي، او په هغه څه چې د خپل رب له جانبه )نورو( 
ټولو ایمان راوړى دى په هللا  نبيانو ته وركړى شوي دي

باندې او د هغه په مالیكو او د هغه په كتابونو او د 
هغه په رسوالنو باندې ـ )او وایي( مونږه د هغه )هللا( 
 په رسوالنو كې د هيچا په مينځ كې تفریق نه كوو
Al-i İmran 3:84 &119..... مونږ په دوى كې د هېڅ یو 
 او تاسو په ټولو كتابونو .په مينځ كې فرق نه كوو
 ایمان راوړئ 

۱۴. 
ټول  نن ورځ چې مومنانايا خدايه غواړي 

مقدس کتابونه مطالعه کړي او هغه يې اطاعت 
 کړي چې هغه يې ليږلي دي؟

 هوقرآن /   بائبلهو

َد دے خبرو فکر ساته َاؤ په  .....16-4:15 تيموتيوس اول
ښکاره شىدے کښے مشُغول اوسه چه ستا ترقى ټولو ته  . 

۱۶َد خپل ځان َاؤ َد خپل تعليم ساتنه کوه َاؤ په دے خبرو 

کښے قائم پاتے شه ځکه چه په داسے کولو به تۀ َد خپل 
 .ځان َاؤ َد خپلو آؤریُدونکو َد خالصُون باعث شے
.....2:15 تيموتيوس دويم پل ځان َد خُدائے په وړاندے  

مقُبول َاؤ َد یو داسے کار ُکن په شان َد پيش کولو کوِشش 
وکړه چه َد خپل کار نه نۀ شرميږى، َاؤ څوک چه َد حق 
 کالم تعليم په صحيح طور ورکوى
------------------------------------------------- 
Al-i Imran 3:79..... )او لېكن )هغه خو به وایي چې 

تاسو الهي خلق شئ )په علم باندې عمل كوونكي شئ( ځكه 
   چې تاسو د كتاب ښودنه كوئ
Nisa 4:82..... ایا نو دوى په قرٓان كې غور نه كوي  

او كه چېرې دا د غيرهللا له خوا َوى، دوى به په ده كې 
                             خامخا ډېر زیات اختالف موندلى و
یادونه: د مقدس کتابونو یو کلمه او خط چې د مسلمانانو 

٪ 90اړتيا لري په دې باور دي چې تورات، زبور او انجيل 
٪ جوړوي.بائبل: الفاظ = 10جوړوي او قرآن یوازې 

ليکي  77،934قران: الفاظ =  3،566،480ليکونه  783،137
326،048 
 
 

 



۱۵. 
آيا د خداى د فرمان اطاعت د يو چا لپاره 

په خپل ژوند کې "برکت"  چې لومړنۍ شرط د
 تر السه کول دي؟

 هوقرآن /   بائبلهو

....27-11:26 ګردان ګورئ! دا زۀ نن ستاسو خوښې ته  

پرېږدم چې برکت غواړئ اؤ کۀ لعنت، ۲۷برکت به په دې 
کښې وى، چې د ماِلک خُدائ ستاسو ُخدائ پاک په هغه 

 حُکُمونو عمل کوئ چې نن یې زۀ درکوم

.....*28:13 ګردان ماِلک ُخدائ ستاسو خُدائ پاک به تاسو  

د قوُمونو کشران نه بلکې مشران جوړ کړى، نن چې زۀ 

 ُکوم حُکمونه درکوم کۀ په هغه ټولو باندې عمل وکړئ

.....30:19 ګردان زۀ نن تاسو له د ژوند اؤ  

مرګ، د خُدائ پاک د برکت اؤ د خُدائ پاک د لعنت 

زۀ  په مېنځ کښې فېصله په تاسو پرېږدم اؤ

آسمان اؤ زمکې ته وایم چې د هغې ګواه وى چې 
 .تاسو یې خوښوئ. ژوند خوښ کړئ
------------------------------------------------- 
Bakara 2:2-4*..... دا )عظيم( كتاب دى، په ده كې هېڅ شك 
نشته، د پرهېزګارانو لپاره هدایت دى هغه خلق چې په غيبو 

ایمان راوړي او لمونځ قایموي او له هغه )مال( نه څه 
او هغه خلق چې  )حصه( خرچ كوي؛ چې مونږ دوى ته وركړى دى

ایمان راوړي په هغه )كتاب( چې تا ته نازل كړى شوى دى او 

تابونو( چې له تا نه مخكې نازل كړى شوي دي، او په هغو )ك
 په اخرت همدوى یقين لري

۱۶.* 
د لوستلو او  بائبل ايا هغه خلک چې څوک

اطاعت کولو نه انکار کوي ځان د غير مومن 
 په لعنت کې پټوي؟ )کافر(

 هوقرآن /   بائبلهو

Jeremiah 11:3*..... په سړي باندې لعنت وکړئ چې د  
 دې تړون خبرې واوریدل

 ۲۵نو پس خبردار شئ چه له هغۀ .....*29-12:25 عبرانيانو

نه ِانکار ونۀ کړئ ۲۹نو یاد لرئ چه زُمونږ خُدائے یو 

 سوزُوونکے اور هم دے

------------------------------------------------- 
A’raf 7:36 & 40-49*..... هغه كسان چې زمونږ د او  

ایتونو تكذیب یې كړى دى او له هغو نه یې سركشي 

)لویي( كړې ده، دغه كسان د اور ملګري دي، دوى به په 
بېشكه هغه كسان چې زمونږ ایتونه   هغه كې همېشه وي

یې دروغ ګڼلې دي او له هغو نه یې تكبر كړى دى، د 
دوى لپاره به د اسمان دروازې نه پرانستل كېږي او نه 

به دوى جنت ته داخلېږید دوى لپاره له جهنم څخه فرش 

دى او د دوى له پاسه به )د اور( اغوستنى وي او 
                                                                                             همدارنګه مونږ ظالمانو ته سزا وركوو

Ankebut 29:46-47*..... او تاسو له اهل كتابو سره 
  جګړه مه كوئ
 او زمونږ له ایتونو نه انكار نه كوي مګر كافران



۱۷. 

ايا دا منيلی شوی ده چی مقدس کتاب د مکاشفه 

 بانده پای ته ورسيده؟ کتاب
 قرآننه     /هوبائبل

 ۱۸َزۀ هر چا ته دا خبردارے ....*19-22:18 ُمکاشفه

پيشن ګویو کالم دے آؤرى، که ورکوم چه َد دے کتاب َد 

څوک َد ځانه څۀ په کښے زیات کړى نو خُدائے به هغۀ ته 

۱۹که څوک  .په دے کتاب کښے بيان شوى آفُتونه زیات کړى

َد پيشن ګویو َد دے کتاب نه څۀ کمے وکړى نو ُخدائے به 

َد هغۀ َد ژوند په ونه َاؤ َد ُمقدس ښار نه َد هغۀ حِصه 

ښے ئے بيان شوے دےواخلى چه په دے کتاب ک . 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:19-20*..... بېشكه )معتبر( دین د هللا په  

نيز اسالم دى، او هغو كسانو، چې كتاب ورته وركړى شوى 

دى، اختالف نه دى كړى مګر وروسته له دې چې دوى ته 

كشۍ په سبب علم راغى، په خپل مينځ كې د ضد او سر

اوهغه كس چې د هللا په ایتونو باندې كافر شي نو یقيًنا 

هللا بېخي ژر حساب كوونكى دى، پس كه دوى اسالم راوړ، نو 

 یقيًنا دوى سمه الر وموندله

۱۸.  

آيا قران چې ده خدای کليمه ګنړلې کيږې لپاره 

ضروری ده چی تاريخي کتاب سره سمون اوخوری 

انجيل کې ثبت شوی و؟لکه څنګه چې پخوا په   
 قرآننه     /هوبائبل

 ۳۲څوک چه َد نبى په شان .....*33-14:32 کورنتيانو اول

۳۳ځکه چه  .کالم کوى، هغوئ ِد په خپل ځان قاُبو ساتى

 .خُدائے َد بدنظمئ نه، بلکه َد امن بانى دے

.....1:8 ګلتيانو خو که ُمونږ په خپله یا َد آسمان  

یوه فرښته هم َد هغه زیرى نه سيوا چه ُمونږ تاسو ته 

 !آؤرولے وو، څۀ زیرے آؤَروى، نو هغه ِد لعنتى وى

خو که ُمونږ په خپله یا َد آسمان  .....1:9يوحنا دويم

یوه فرښته هم َد هغه زیرى نه سيوا چه ُمونږ تاسو ته 

، نو هغه ِد لعنتى وىآؤرولے وو، څۀ زیرے آؤَروى ! 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:85*..... اوڅوك چې له اسالم نه غېر )بل(  

دین غواړي، نو هېڅكله به له ده نه قبول نه كړى شي 

     او دغه كس په اخرت كې له تاوانيانو څخه دى

Ahzab 33:40*..... سړیو كې د ستاسو په ( ملسو هيلع هللا ىلص)محمد  

هيچا پالر نه دى او لېكن د هللا رسول دى او د نبيانو )د 

 لړۍ( ختموونكى دى او هللا په هر شي ښه عالم دى

 

 



۱۹. 

ايا قرآن کريم بنيادی اصول او تاريخی 

توپيرونه لري کوم چې په بائبل کې د هغه 

 سره چې په طبيعي توګه مخالفت کيږي ؟
 قرآننه     /هوبائبل

.....*24-2:22 يوحنا اول څوک چه َد زوئے نه ِانکار کوى  

َد هغۀ سره پالر هم ِنشته، ۲۴تاسو َد اول نه چه څۀ 

آؤریدلى دى، هغه په زُړونو کښے وساتئ. څۀ چه تاسو 

آؤریدلى دى، که هغه تاسو ساتلى وى نو تاسو به په 

 خپله هم په زوئے َاؤ پالر دواړو کښے پاتے شئ

.....1:9 يوحنا دويم هر هغه څوک چه َد مسيح په تعليم  

قائم پاتے نۀ وى بلکه هغه پریږدئ، َد هغۀ سره خُدائے 

 ِنشته

----------------------------------------------------- 

Shuara 26:196-197*.... او بېشكه دا )قرٓان، یعنې د ده  

ذكر( د ړومبنيو خلقو په كتابونو كې دى، ایا دغه 

و( ته )د قرٓان د حقانيت( دا لویه نښه نه ده چې )كفار

 د بني اسرائيلو عالمان په ده پوهېږي؟

Fussilat 41:43*..... تا ته نه ویل كېږي مګر هغه خبرې

 چې یقيًنا له تا نه مخكې رسوالنو ته ویل شوي دي

۲۰. 

آيا ده الهام يا ده مکاشفه په مفهوم کې 

  قران او بائبل يو دی؟
 قرآنهو   /نهبائبل

.....*3:16 تيموتيوس دويم هره صحيفه َد خُدائے َد ُروح  

َد ِالهام په وسيله ده َاؤ َد تعليم ِالزام، ِاصالح َاؤ 

 .صداقت َد تربيت َد پاره فائده مند هم

خو وُړومبے په دے پوهه شئ  .....*21-1:20 پطروس دويم

تاویل َد چا چه َد کتابِ ُمقدس َد نبيانو کالم َد څۀ خبرے 

۲۱ځکه چه َد نبيانو َد کالم هيڅ  .په خپل ِاختيار نۀ کيږى

خبره هم َد بنى آدمو َد خواهش په ُمطابق کله هم نۀ ده 

شوے، بلکه بنى آدمو َد ُروُح الُقدس َد اثر په وجه َد 

 .خُدائے َد طرفه خبرے کولے

------------------------------------------------- 

Nisa 4:163*..... بېشكه مونږ تا ته وحي كړې ده، لكه

څنګه چې مونږه وحي كړې وه نوح ته او له هغه نه پس 

)نورو( نبيانو ته او مونږ وحي كړې وه ابراهيم او 

اسمعيل او اسحاق او یعقوب او د )هغوى( اوالدې ته او 

عيسٰی او ایوب او یونس او هارون او سليمان ته۔ او 

وركړى ومونږه داود ته زبور                                                                     

En'am 6:19 & 93..... ته ووایه: هللا دى، )هغه( زما په 

مينځ كې او ستاسو په مينځ كې ګواه دى۔ او ما ته دا 

قرٓان وحي كړى شوى دى، د دې لپاره چې په دې )قرٓان( 



.۲۱ 
آيا يهوديان او عيسايان قران کريم د مقدس 

 کتاب په توګه مني؟
 قرآنهو   /نهبائبل

خو چې کله ما حُکم نۀ وى ورکړے .....*22-18:20 ګردان
اؤ یو پېغمبر دا ُجرات وکړى چې زما په ُنوم پېغام 

وژلے شى اؤ هغه پېغمبر به هم ورکړى، نو خامخا به 

۲۲کۀ  .وژلے شى چې د نورو معُبودانو په ُنوم خبرې کوى

یو پېغمبر د ماِلک خُدائ په ُنوم خبرې وکړى اؤ چې ُکومه 
خبره یې کړې وى اؤ رښتيا نۀ شى، نو بيا دا د ماِلک 

 .خُدائ پېغام نۀ دے.

۲۰د ماِلک ُخدائ هدایاتو او  .....*8:20 يشعياه

ته ګورئ! هغه خلق څوک چې د هغۀ د کالم په تعليماتو 

 .مطابق پېغام نۀ آوروى نو د هغوئ مستقبل ښۀ نۀ وى
------------------------------------------------- 
Nisa 4:82*.... ایا نو دوى په قرٓان كې غور نه كوي او

كه چېرې دا د غيرهللا له خوا َوى، دوى به په ده كې 
اختالف موندلى وخامخا ډېر زیات                            

Shu’ara 26:196-197..... او بېشكه دا )قرٓان، یعنې د  

ده ذكر( د ړومبنيو خلقو په كتابونو كې دى،ایا دغه 

)كفارو( ته )د قرٓان د حقانيت( دا لویه نښه نه ده چې 

 د بني اسرائيلو عالمان په ده پوهېږي؟

.۲۲ 
کتاب واستول نو ايا کله چې خدای پاک مقدس 

وروسته به د دې ځينې آياتونه تعقيب يا تعقيب 
 کولو ته اړتيا احساسوي؟ )مينسوه او نسيح(

 قرآنهو   /نهبائبل
زٔه به کله هم خپل تړون مات نٔه کړم .....*89:34 زبور
 .او نۀ به کله هم د خپلې ژبې بيان نه واوړم

.....16:17 ُلوقا َد مزکے َاؤ آسمان ختميدل آسان دى خو دا  

 خبره آسانه نۀ ده چه َد شریعت یوه نقطه هم ورانه شى

هغه څوک ُخدایان بللى شوى دى چه چا .....*10:35 يوحنا
ته چه َد خُدائے کالم ورکړے شوے وى َاؤ کتابِ ُمقدس منسُوخ 

 .کيدے نۀ شى

------------------------------------------------- 
Bakara 2:106*..... مونږ چې كوم ایت منسوخ كوو، یا

یې )د مومنانو له زړونو نه( هيَرُوو، نو له هغه نه 

غوره، یا د هغه په شان راوړو، ایا ته پوه نه یې چې 
                                                                                    یقيًنا هللا پر هر شي باندې ښه قادر دى

Ra'd 13:39*..... هلل محوه كوي هغه چې اراده یې وكړي  

                                                                                     او ثابتوي یې او له هغه سره اصل د كتاب دى

Nahl 16:101*..... او كله چې مونږ یو ایت د بل ایت په ځاى
                                               كې بدل راوړو، او هللا ښه پوه دى په هغه څه چې هغه یې نازلوي
İsra 17:86*..... او یقينًا كه مونږ وغواړو )نو( خامخا ضرور
 به هغه )قرآن( بېرته یوسو چې مونږ تا ته وحي كړى دى

 



.۲۳ 
که قران د "نړۍ د خدای" څخه راپرځيدل شوی و 
او د ډيموکراسۍ له خوا تصويب شو دا به يو ښه 

 نښه وي چې دا د خدای څخه راغلی دی؟
 قرآنهو   /نهبائبل

َزۀ به تاسو سره زیاتے خبرے ونۀ .....*14:30 يوحنا
کړم ځکه چه َد دے ُدنيا سردار راتُلونکے دے. َد هغۀ په 

ِاختيار ِنشته،ما باندے هيڅ   
 َاؤ که چرے زُمونږ په زیرى - ۳.....*4—4:3 کورنتيانو دويم
4     پرته ده  پړده  یعنے هغه به ایمان نۀ راؤړى  ځکه   
چه َد دے بدى ُدنيا سردار یعنے شيطان َد هغوئ عقل ُړوند کړے 
دے، َد دے َد پاره چه مسيح څوک چه َد خُدائے په شکل دے، َد 
 .هغۀ َد جالل َد زیرى رڼا په هغوئ ونۀ ځليږى
------------------------------------------------- 
Fatih 1:1....  لپاره دي ټول )د كمال( صفتونه خاص د هللا 
                                                                                             چې د ټولو عاَلمونو ښه پالونكى دى
Yunus 10:37....  او دا قرٓان هيڅكله هم داسې نه دى چې له
هللا نه پرته په دروغو جوړ كړى شي،او د رب العلمين له 
                                                                                         جانبه د كتاب تفصيل دى چې هېڅ شك په كې نشته
Ahkaf 46:29-30..... او هغه وخت )یاد كړه( چې مونږ 

تا ته د پېریانو یوه ډله راوګرځوله، چې قرٓان به 
اوري،داسې كتاب واورېده چې له موسٰی نه وروسته نازل 
كړى شوى دى، په داسې حال كې د هغو )كتابونو( تصدیق 
كوونكى دى چې له ده نه مخكې وو۔، حق ته او نېغې 
     )سمې( الرې ته ښوونه كوي

.۲۴ 
ايا يو مقدس کتاب يو احساس لري چې په 
 تکرار سره انکار وکړي چې دا شيطان دی؟

 قرآنهو   /نهبائبل
 - ۱۵د دروغژنو نبيانو نه خبردار شئ.....*20-7:15 متى
 .۱۶تاسو به هغوئ په خپله ميوه وپيژنئ
ستاسو پالر ِابليس دے َاؤ تاسو َد پالر .....*49-8:44 یوحنا
په خوښه عمل کوئ. هغه َد اوله سره قاتل وو َاؤ په حقيقت 
۶په تاسو  - کښے پاتے نۀ شو َاؤ نۀ په کښے څۀ حقيقت شته

ُکوم یو سړے دے چه په ما ُګناه ثابتولے شى؟کښے   
------------------------------------------------- 
Nahl 16:98*..... نو كله چې ته قرٓان لولې، نو د هللا
                                                                                        (پناه وغواړه د رټل شوي شيطان نه )له شر
Sebe 34:8 & 46*..... ایا ده له ځانه په هللا دروغ تړلي

دي، یا په ده پورې لېونتوب دى۔۔۔۔۔۔ستاسو په ملګري 
كې هېڅ لېونتوب نشته۔، نه دى دا مګر تاسو لره 
                                                وېروونكى، د ډېر سخت عذاب نه مخكې

Tekvir 81:22 & 25*..... ( ملسو هيلع هللا ىلصاو ستاسو ملګرى )محمد
له سره لېونى نه دى،او بېخي نه دى دا )قرٓان( خبره د 
 شيطان رټل شوي
یادونه: محمد ډیری وختونه د هغه شيطان څخه چې انکار یې 

، 52-50: 51، 44:14، 37:36، 23:70، 7-6: 15کاوه: 
68:51. 



 خدائ او ہللا
.۲۵* 

ايا يهوديان، عيسيان او مسلمانان ټول يو 
 رښتنې خدای منی؟

 هوقرآن /   بائبلهو

۴اے ِاسرائيليانو! واورئ :  ماِلک خُدائ .....*6:4 ګردان
 .زُمونږ ُخدائ پاک دے، ماِلک خُدائ یو دے
۵یو ماِلک دے، یو ایمان،  - ۴بدن یو دے.....6-4:4 ِاِفسيانو

یوه بپتسمه، ۶َاؤ َد ټولو خُدائے َاؤ پالر هم یو دے څوک چه َد 
 .ټولو َد پاسه، َد ټولو په مينځ کښے َاؤ په ټولو کښے دے
 ۶َاؤ چه ُکومه په عيش عشرت .....6-2:5 تيموتيوس اول

 .آخته شوه، هغه په ژوندانۀ مړه شوه
....2:19 يعُقوب تۀ په دے خبره ایمان لرے چه خُدائے  

یکى یو دے. خير دا ښۀ کوے! شيطانان هم دا ایمان لرى 
 َاؤ َد ویرے نه رپيږى
------------------------------------------------- 
Bakara 2:163*..... ،او ستاسو حق معبود یو معبود دى

هېڅ الیق د عبادت نشته مګر یواځې هغه دى چې ډېر زیات 
                      مهربان، بې حده رحم كوونكى دى
Nisa 4:87 & 171*..... هللا )چې دى( نشته هېڅ الیق د

عبادت مګر یواځې هم یقيًنا همدا خبره ده چې هللا یو 
                                                                                                                                                              دى دى ، معبوددى
Maide 5:73.....   حال دا چې هېڅ الیق د عبادت نشت
        مګر یو معبود
Nahl 16:22 & 51..... ستاسو حق معبود یو معبود 
                                                                                            دى،،تاسو دوه معبودان مه نيسئ
Kasas 28:70.... او همدغه هللا دى، نشته هېڅ الیق د عبادت 
      مګر هم دى دى،
İhlas 112:1.....  )ووایه: شان دا اى نبي! ته )دوى ته
 دى چی هللا یو دى

.۲۶* 
ايا په قرآن کې د ہللا تعالی ځانګړتياوې او 

يوبل سره  په بائبل کې د خدای ځانګړتياوې
الحسناء(-اتفاق لری؟. )اسماء  

 هوقرآن /   بائبلهو

تاسو ته پته نشته څۀ؟ تاسو .....*40:28 يشعياه
خُدائ اورېدلى نۀ دى؟ چې ماِلک خُدائ د همېشه دپاره 

پاک دے، هغۀ ټوله دنيا پېدا کړې ده. هغه هيڅ کله نۀ 
ستړے کېږى او نۀ ستومانه کېږى. او د هغۀ د حکمت 
 انتها نشته
------------------------------------------------- 
Bakara 2:255*..... هللا )چې دى( نشته هېڅ الیق د عبادت

مګر هم دى دى، همېشه ژوندى دى،۔۔۔ د هغه كرسۍ 
اسمانونه او ځمكه راځای كړي )راګېر( كړي دي او د دې 
دواړو ساتنه هغه )هللا( نه ستړى كوي، او هم هغه ډېر 
 اوچت دى، ډېر لوى دۍ
Hashr 59:23*..... دغه هللا هغه ذات دى چې نشته هېڅ حق
معبود مګر هم دى دى، چې )حقيقي( بادشاه دى، ښه پاك دى، 
سالمتي وركوونكى )او( امان وركوونكى دى، نګهبان )محافظ( 
ښه غالب )او زورور(، ډېر عظمت واال، ډېر لویي واال دى۔، هللا 
 پاك دى له هغو )شيانو( نه چې دوى یې ورسره شریكوي
 
 



.۲۷ 
"خدای" او د قرآن کريم ايا د بائبل مقدس 

 ہللا يو دی؟
 قرآنهو   /نهبائبل

.....3:14 ِهجرت زۀ یم چې هم زۀ ”خُدائ پاک ورته ووئيل،  

زۀ هغۀ تاسو ته   : یم. تۀ به خامخا هغوئ ته داسې ووائې
 رالېږلے یم 
ُمونږ په دے خبر ُیو چه َد خُدائے زوئے .....*5:20 يوحنا اول

دا پوهه راکړے ده چه هغه وپيژُنو راغلے دے َاؤ ُمونږ ته ئے 
چه رښتنے دے. ُمونږ بے شکه په هغۀ کښے ُیو چه رښتينے دے 
 ځکه چه ُمونږ َد هغۀ په زوى عيسىٰ مسيح کښے ُیو
هر هغه څوک چه َد مسيح په تعليم .....*9:1 يوحنا دويم

قائم پاتے نۀ وى بلکه هغه پریږدئ، َد هغۀ سره خُدائے 
په تعليم عمل کوى نو َد هغۀ سره ِنشته، څوک چه َد مسيح 

 .پالر َاؤ زوئے دواړه شته
------------------------------------------------- 
Ankebut 29:46*..... او تاسو له اهل كتابو سره جګړه  

مه كوئ مګر په هغې )طریقې( سره چې هغه تر ټولو ښه 
وي، غير له هغو كسانو نه چې ظلم وكړي له دوى ځنې۔ او 
تاسو وایئ: مونږ په هغه )كتاب( ایمان راوړى دى چې 
مونږ ته نازل كړى شوى دى او )په هغه كتاب( چې تاسو 
ته نازل كړى شوى دى او زمونږ معبود او ستاسو معبود 
                                                                     یو دى او مونږ خاص هغه ته غاړه ایښودونكي یو
Safat 37:126..... چې هللا دى، چې ستاسو رب دى او ستاسو  
 د ړومبنو پلرونو رب دى

.۲۸ 
 نه بدليدونکی نوم "رب" ده ؟ او  ايا د خدای ابدي

 قرآننه     /هوبائبل
هر هغه څوک چه َد مسيح په تعليم قائم .....*3:15 ِهجرت

ِنشته، پاتے نۀ وى بلکه هغه پریږدئ، َد هغۀ سره خُدائے 
څوک چه َد مسيح په تعليم عمل کوى نو َد هغۀ سره پالر َاؤ 
 .زوئے دواړه شته
.....*8:58  يوحنا َزۀ تاسو ته رښتيا ”عيسٰى ووئيل، 
 رښتيا وایم چه ِابراهيم ال پيدا هم نۀ وو چه َزۀ یم
------------------------------------------------- 
A'raf 7:180*.....  لپاره ترټولو ښكلي نومونه او خاص د هللا 
دي، نو تاسو دى په دغو )نومونو( سره بلئ او هغه كسان 
پرېږدئ چې د هغه )هللا( په نومونو كې الحاد )كوږوالى( كوي، 
                        ژر به دوى ته د هغو عملونو سزا وركړى شي چې دوى به كول
Isra 17:110*..... تاسو هللا بلئ، یا ته )دوى ته( ووایه:  

تاسو رحٰمن بلئ، هر یو )نوم( یې چې وبلئ، نو خاص د 
هغه لپاره دي تر ټولو ښكلي نومونه او ته )قراءت د( 
خپل لمونځ ډېر مه ظاهروه او مه یې ډېر پټوه او د دې 
 دواړو په مينځ كې )منځنۍ( الر ولټوه
یادونه: د خدای ځانګړی او ابدی نوم "رب" په بائبل کې 

 99 99ځله کارول کيږي مګر په قرآن کې د خدای  36،82
) نومونو الحسناء-اسماء : 20توها  .Cf.څخه نه ليدل کيږي (

59:24او هاشم  55:78، رحمان 8 . 



.۲۹ 
ايا د خدای په اړه په مقدس کتاب کې 

 آياتونه "مقدس" دي؟ )القدوس(
 هوقرآن /   بائبلهو

 ۳هغوئ یو بل ته نعرې وهلې: ”مقدس، ....6:3 يشعياه

االفواج مقدس دے! د هغۀ د جالل نه مقدس! ماِلک ُخدائ رب
 .دنيا ډکه ده
 ۲۵د هغه مقدس ذات مثال د چا سره .....40:25 يشعياه

 ورکولے شى؟ د هغۀ په شان بل څوک شته؟
۱۵زۀ هغه مقدس خُدائ تعالىٰ یم، چې د .....*57:15 يشعياه

اُوچت او مقدس مقام کښې اوسېږمهمېشه دپاره ژوندې یم. زۀ په   
! ....17:11 يوحنا َاؤ َزۀ ستا په طرف درروان یم. َائے  
 قدوسه پالره
 قُدوس! قُدوس! قُدوس! رب القادر َد ټولو،.....*4:8 ُمکاشفه
------------------------------------------------- 
Hashr 59:23*...... دغه هللا هغه ذات دى چې نشته هېڅ 

حق معبود مګر هم دى دى، چې )حقيقي( بادشاه دى، ښه 
پاك دى، سالمتي وركوونكى )او( امان وركوونكى دى، 

نګهبان )محافظ( ښه غالب )او زورور(، ډېر عظمت واال، 

 ډېر لویي واال دى۔
Jum’a 62:1*.....  د هللا لپاره پاكي بيانوي هر هغه څه

اسمانونو كې دي او هر هغه څه چې په ځمكه كې چې په 
دي، )د هغه هللا چې( بادشاه دى، ډېر پاك دى، ښه غالب 

 دى، ډېر حكمت واال دى

یادونه: دا ځانګړتيا یوازې په قران کې دوه ځلې 
کيږی ځله موندلی ۴۵۰ښکاري، مګر د بائبل کې  .  

.۳۰ 
ځانګړتياوې، د خدای د ځانګړتياو او طبيعت 

 خدای تعالی خپل ځان د "پالر" په توګه څرګندوي؟
 قرآنهو   /نهبائبل

هم تۀ زمونږه پالر یې، د پخوا نه .....*63:16 يشعياه
 .تۀ زمونږ بچ کونکے یې
 ۴۵چې په دې تاسو د خپل آسمانى پالر .....48 & 5:45 متى

 ۴۸تاسو کامل شئ لکه څنګه چې ستاسو آسمانى  -زامن شئ،

 .پالر کامل دے

.....8:41 يوحنا یواځے خُدائے زُمونږ پالر دے   

------------------------------------------------- 
En'am 6:101*..... د اسمانونو او ځمكې بې له نمونې  

پيدا كوونكى دى، د هغه لپاره به اوالد څرنګه وي، حال 

دا چې د هغه لپاره هېڅ ښځه نشته، او هغه، هر شى 
                                                        پيدا كړى دى او هغه په هر شي باندې ښه عالم دى

Furkan 25:2..... هغه ذات چې خاص د هغه لپاره د  
اسمانونو او ځمكې بادشاهي ده او هېڅ اوالد یې نه دى 

نيولى او د ده لپاره په بادشاهۍ كې هېڅ شریك نشته، 

پيدا كړى دى، نو هغه یې په اندازه كړى  او هر شى یې
                                        دى، اندازه كول

Jinn 72:3*..... او بېشكه شان دا دى چې زمونږ د رب  

 شان ډېر اوچت دى، ده نه ښځه نيولې ده او نه اوالد
 



.۳۱* 
ايا خدای وياړ او وياړتيا د خدای 

 )المتکبر(ځانګړتيا ستاينه کوي؟ 
 قرآنهو   /نهبائبل

 

.....*6:16 متلونو شپږ څيزونه دى چې ماِلک خُدائ  

ترې نه نفرت کوى بلکه اووۀ څيُزونه دى چې ماِلک 

 ُخدائ هغه نۀ شى برداشت کولے
.....101:5 زبور د چا چې سترګې کبرژنې او مغروره  

 وی، هغه سړے به زٔه نۀ برداشت کوم

.....57:15 يشعياه چې د همېشه دپاره ژوندې یم. زۀ  

په ُاوچت او مقدس مقام کښې اوسېږم، خو زۀ د هغه خلقو 

 سره هم اوسېږم چې څوک د روح عاجزان او توبه ګار وى،

.....*2:16 يوحنا اول َاؤ یا ژوند َد کبر تاسو ته ښکارى،  

 .دا َد پالر له لورى نۀ دى بلکه َد ُدنيا څيُزونه دى

------------------------------------------------- 
Hashr 59:23*..... دغه هللا هغه ذات دى چې نشته هېڅ حق 

معبود مګر هم دى دى، چې )حقيقي( بادشاه دى، ښه پاك 

دى، سالمتي وركوونكى )او( امان وركوونكى دى، نګهبان 

)محافظ( ښه غالب )او زورور(، ډېر عظمت واال، ډېر 

 لویي واال دى۔

.۳۲* 
خدای د ځانګړتياو او طبيعت ځانګړتياوې، د 

خپل ځان د "نجات" په توګه  خدای تعالی

 بيانوي؟
 قرآننه     /هوبائبل

.....*11 & 43:3 يشعياه زۀ ماِلک ُخدائ ستاسو ُخدائ پاک  

یم، زۀ د بنى ِاسرائيلو هغه مقدس ذات یم، او ستاسو 

خالصونکے یم ۱۱زۀ، صرف زۀ ماِلک ُخدائ یم، او زما نه 

 بغير بل څوک خالصونکے نشته

.....*2:11 ُلوقا چه نن َد داؤد په ښار کښے ستاسو  

 !خالصُوونکے پيدا شوے دے چه هغه مسيح ماِلک دے

.....1:4 تيطوس َد ُخدائے پالر َاؤ زُمونږ َد خالصُوونکى  

 مسيح عيسٰى فضل َاؤ سالمتى ِد په تا وى

.....13-2:10 تيطوس هره خبره کښے زُمونږ َد خالصُوونکى  

  خالصُوونکى عيسٰى مسيحلوئے خُدائے َاؤ  خُدائے۱۳

 ۴خو هر کله چه زُمونږ خالصُوونکى خُدائے .....6-3:4 تيطوس

 فضل وکړو

.....1:25 يهوداه َد یکى یو خُدائے چه َد ماِلک عيسٰى  

 مسيح په وسيله زُمونږ خالصُوونکے دے

------------------------------------------------- 

ځله په  ۳۹یادونه: د خدای جزا د "نجات" په باره کې 

ی په قرآن کې نه موندلی کيږيل،و کيږی موندلیبائبل کې  . 

 



.۳۳ 
په مقدس کتاب کې کله چې خدای خپل ځان ته 

" موږ"جمعپه کساشاره کوي، آيا هغه په لومړي 
 کې خبرې کوي؟

 هوقرآن /   بائبلهو

.....*1:26 پېدايښت ُمونږ به اوس ”بيا خُدائ پاک ووئيل،  
 بنيادم جوړ کُړو، اؤ هغوئ به د خپل صورت په شان جوړ کُړو
 نو هغۀ ووئيل ۷راځئ چې الندې ورشُو ....7-11:6 پېدايښت
 اؤ د دوئ ژبې ګډې وډې کُړو ،
.....6:8 یشعياه بيا ما د ماِلک خُدائ آواز واورېدو چې وې  

نو ما “ زۀ څوک ولېږم؟ زمونږ د طرف نۀ به څوک ځى؟”وئيل، 
زۀ حاضر یم! ما ولېږه”ورته په جواب کښې ووئيل،  . 

.....*17:11 يوحنا َاؤ َزۀ ستا په طرف درروان یم. َائے  
قدوسه پالره! تۀ َد خپل لوظ َد خاطره َد دوئ حفاظت وکړه چه 
 تا ما ته راکړى دى، چه دوئ هم یو شى لکه چه ُمونږ یو ُیو
------------------------------------------------- 
Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*..... مونږ تاسو پيدا كړي یئ،  

و ولې تاسو تصدیق نه كوئ،نو تاسو ما ته خبر راكړئ! هغه ن
نطفه چې تاسو یې تویوئ،ایا تاسو )له( دغې )نطفې نه بشر( 
 پيدا كوئ، یا هم دا مونږ یې پيدا كوونكي یو
ایا تاسو دغه )كرل شوى( زرغونوئ، یا هم دا مونږ یې 
 ایا تاسو دغه له سپينو ورېځو نه نازلې كړې .زرغونوونكي یو
İnsan 76:23..... بېشكه همدا مونږ پر تاسو باندې  
 قرٓان نازل كړى دى، ښه نازلول

.۳۴ 
ايا د "تثليث" مفهوم د منلو وړ دی؟ )پالر، 

 زوی او روح القدس(
 قرآننه     /هوبائبل

 نو هغۀ ووئيل ۷راځئ چې الندې ورشُو ....7-11:6 پېدايښت
 اؤ د دوئ ژبې ګډې وډې کُړو ،
 ۲۰او دا تعليم ورکوئ چې په هغه ټولو .....*20-28:19 متى

خبرو عمل کوئ چې ما تاسو ته حکم کړې دے. او دا یقين 
 ساتئ چې زۀ به تل او د قيامته پورې تاسو سره یم
 بدن یو دے َاؤ ُروُح الُقدس هم یو .....*6-4:4 ِاِفسيانو

۵یو ماِلک دے ۶َاؤ َد ټولو ُخدائے َاؤ پالر هم یو دے څوک 

 چه َد ټولو َد پاسه،
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:64*..... د هللا او له هغه سره به هېڅ شى
 نه شریكوو
Nisa 4:171..... او هللا ته یواځې د حقې خبرې نسبت 
همدا خبره ده چې د مریمې زوى مسيح عيسٰی  كوئ،

)یواځې( د هللا رسول دى او د هغه كلمه ده،او تاسو مه 
وایئ چې )معبودان( درې دي، تاسو )له دې نه( منع شئ، 
تاسو لپاره به )دا( ډېره ښه وي، یقيًنا همدا خبره ده 
چې هللا یو معبوددى )زه( هغه لره پاكي بيانوم له دې نه 
  چې د هغه لپاره دې اوالد وي
Maide 5:72-73..... خامخا یقيًنا كافر شول هغه خلق 

چې ویې ویل: بېشكه هللا همدا د مریمې زوى مسيح 
دى،خامخا یقيًنا كافر شول هغه خلق چې ویې ویل: بېشكه 
 هللا د درېوو دریم دى،
 



.۳۵ 
عيسی د څه غلط تور ايا خدای تعالی په 

غلط  خپل يا عيسی خدای ته څه لګولي شي
 ؟شي لپاره دروغ ويلی پټولو

 قرآنهو   /نهبائبل
۴۶په تاسو کښے ُکوم یو سړے دے چه په .....*8:46 يوحنا

 

ما ُګناه ثابتولے شى؟ که چرے څۀ چه َزۀ وایم هه رښتيا 
 وى نو بيا تاسو په ما ایمان ولے نۀ راؤړئ؟
.....1:2 تيطوس َد هغه ُبنياد َد تل ژونُدون ُاميد دے،  

َاؤ خُدائے چه هيڅکله دروغ نۀ وائى، ُمونږ سره َد هغه 
 ژونُدون وعده له ازل نه وکړه
نۀ هغۀ څۀ ”۲۲ - ځکه چه مسيح هم.....*23-2:21 پطروس اول

َاؤ نۀ َد هغه َد خُلے نه َد څۀ فریب خبره ووتله ُګناه وکړه، .“ 
------------------------------------------------- 
Ma’ida 5:116*..... او كله چې هللا وفرمایل: اى عيسٰی د مریمې
زویه! ایا تا خلقو ته ویلي وو چې له هللا نه غير ما او زما 

)عيسٰی( زه ستا پاكي بيانوم، مور دوه معبودان ونيسئ، وویل 
زما لپاره جایز نه دي چې زه هغه خبره وكړم چې د هغې حق 
ما ته نشته، كه چېرې ما دا خبره كړې وى، نو یقينًا تا ته 
به معلومه َوى، ته عالم یې په هر هغه څه چې زما په نفس كې 
دي او زه نه پوهېږم په هغه څه چې ستا په نفس كې دي، 

غيبو ښه عالم یې بېشكه هم ته په  

.۳۶ 
ايا خدای يو لرې پرله پسې خدايه دی چې په 
لږ وخت کې د هغه لوی قدرت ښيي يا د انسان 

 تاريخ کې د هغه ګوتې نښانې ښيي؟
 قرآنهو   /نهبائبل

.....*13:21 ِهجرت د ورځې به ماِلک خُدائ د وریځې په  
ستن کښې د الر ښودلو د پاره د دوئ نه مخکښې تلو اؤ د 
شپې د اور په ستن کښې مخکښې تلو چې دوئ ته رڼا وى 
 .اؤ چې دوئ د شپې، ورځې مزل کوى
 ۹ُموسٰى هاُرون ته ووئيل، ”د بنى ِاسرائيلو .....10-16:9 ِهجرت

بيابان ته وکتل، ناڅاپى د ماِلک خُدائ چې هغوئ  -ټول قوم ته
 .سپين جالل په وریځو کښې راښکاره شو
.....12:16 سموئيل اول نو بيا دلته ودرېږئ او تاسو  

به په خپلو سترګو هغه لوئ لوئ کارونه ووینئ چې ماِلک 
 خُدائ یې کوى
------------------------------------------------- 
En'am 6:37-38*..... او دوى وایي: ولې په ده باندې

كومه معجزه د خپل رب له جانبه نه نازلولى شي؟ ته 
)دوى ته( ووایه: بېشكه هللا په دې قادر دى چې معجزه 
نازله كړي او لېكن د دوى اكثره خلق نه پوهېږي ،مونږ 
   په كتاب كې هېڅ شى نه دى پریښى 
Tevbe 9:30-31*..... هللا زوى او یهودیانو وویل: عزیر د 

دى او نصرانيانو وویل: مسيح د هللا زوى دى، دا د دوى 
په خپلو خولو سره وینا ده، دوى د هغو كسانو له خبرې 
سره مشابهت كوي چې له دوى نه مخكې كافران وو، هللا دې 

دوى هالك كړي، څنګه )له سمې الرې نه( ګرځولى شي، هغه 
پاك دى له هغه څه نه چې دوى یې )ورسره( 
 شریكوي

 
 



.۳۷ 
آيا خدای تعالی په ښکاره ډول په ځمکه کې 

 ځان ښودلی دی؟ )تيوفني يا رويټ خلکو ته

 هللا(
 قرآننه     /هوبائبل

۱۱ماِلک خُدائ به د ُموسٰى .....*23-18 & 33:11 ِهجرت
 

سره مخامخ خبرې کولې، لکه چې یو کس یې د خپل ملګرى 

۱۸بيا ُموسٰى ووئيل، ”ما له ِاجازت راکړه چې  - .سره کوى

اؤ تۀ به زما شا  - .زۀ ستا د حُضور سپين جالل ووینم

 “.ووینې خو زما مخ به نۀ ليدلے کېږى
.....8-12:7 شمېر ګار ُموسىٰ خو زۀ خپل خِدمت  نو زۀ د  -

هغۀ سره مخامخ خبرې کوم، صفا اؤ واِضحه خبرې ورسره 

کوم، هغۀ زۀ ليدلے یم! تاسو دا ُجرات څنګه کوئ چې 
ِخدمت کُوونکى ُموسٰى خالف خبرې کوئ؟ زما د “ 

------------------------------------------------- 
En'am 6:103*.....سترګي د هغه ادراك نشي كولى 
A'raf 7:143*..... او كله چې موسٰی زمونږ ټاكلي وخت

ته راغى او خپل رب یې ورسره خبرې وكړې، ویې ویل: اى 

زما ربه! ته ما ته )خپل ځان( وښيه چې زه تا ووینم، 
 وویل: )رب:( ته به ما )په دنيا كې( له سره ونه وینې
Hajj 22:63....   ،)بېشكه هللا ډېر مهربان )ښه باریك بين
 ډېر خبردار دى

Lokman 31:16..... بېشكه هللا ډېر باریك بين، ښه خبردار دى 
؛ ۱-۳۳: ۱۸؛ ۷-۹: ۱۲یادونه: نور بائبلونه د بائبل په 

 ؛۹-۱۱: ۲۴؛ پخواني. ۱۷: ۲-۴: ۳؛ پخواني. ۳۰-۲۲: ۳۲
۱۴-۱۵:۳۱؛ ډیورونوميوم ۳۸-۴۲؛ ایوب   . 

.۳۸ 
ايا خدای نن صبا هم د هغه د ليکلي 

 'مکاشفه' څخه مستقيم خلکو ته خبرې کوي؟
 قرآنهو   /نهبائبل

اولکورنتيانو   14:1-4 & 24-25*..... اول َد مينے لټُون کوئ  

خو َد نورو ُروحانى نعمتُونو هم خواهش لرئ، َاؤ َد هغو نه 

َاؤ څوک چه نبُوت کوى هغه َد جماعت ترقى  - .خصوصًا َد نبوت
خو که َد نبى په شان کالم کوئ َاؤ څوک بے ایمانه یا  - .کوى

َاؤ هر څۀ چه آؤرى، نابلده َد ننه راشى نو هغه به قائل شى 

۳۱په تاسو ټولو کښے په یو وخت یو کس - به َد هغۀ جاج واخلى

َد نبى په شان کالم کولے شى، َد دے َد پاره چه ټول ئے زده 

 .کړى َاؤ تسلى ُموندلے شى
------------------------------------------------ 
Tevbe 9:31*..... هغه پاك دى له هغه څه نه چې دوى یې
 )ورسره( شریكوي

Shura 42:51*..... او د هېڅ انسان لپاره ممكن نه و
چې هللا ورسره خبرې وكړي مګر په وحي سره۔، یا له پردې 

نه شا ته، یا استاځى راولېږي، پس دغه د ده په حكم 
سره ورسوي هغه چې هغه )هللا( یې غواړي، بېشكه دى، ډېر 

 اوچت، ښه حكمت واال دى۔

 
 



.۳۹ 

المحدود خدای محدود انسان سره نيزدېې آيا 

او ده مينې تعلق غواړی چې انسانان ده 

 خدای بچی بليلې کيږې؟
 قرآنهو   /نهبائبل

 ۱۲زما وُروڼو! َزۀ درته منت کوم چه خپل ¸.....4:6 ګلتيانو

ځاُنونه زما په شان کړئ ځکه چه ما هم خپل ځان ستاسو په 

دے کړےشان کړے دے. تاسو زما څۀ نقصان نۀ  . 

.....2-3:1 يوحنا اول پالر ُمونږ سره څومره زیاته مينه  

چه هر  - کړے ده چه ُمونږ ته َد ُخدائے بچى ووئيلے شُو

 کله چه عيسٰى راښکاره شى نو ُمونږ به َد هغۀ په شان شُو

------------------------------------------------- 

Maide 5:18*..... :او یهودیانو او نصرانيانو وویل

 مونږ د هللا زامن او د هغه دوستان یو

 یادونه: په داسې حال کې قران ده دې نه انکار کوي 

هم ، خدای تعالین دیمځا د خدای تعالی انسانانچې  : 

Cf.  او  ۱۱:۹۰؛ هود ۸:۲۴انسان سره نږدې دی انفال

۵۰:۱۶؛ او کاف ۹۲ . 

.۴۰ 

 )الودود(ده؟  ايا د خدای مينه بې شرطه
 قرآننه     /هوبائبل

 ۷َد یو صاِدق َد پاره به په ُمشکله .....*5:8 ُروميانو

څوک مړ شى. کيدے شى چه َد یو ښۀ سړى َد پاره څوک ځان 

 مرګ ته حواله کړى

۹َاؤ َد هغۀ  - . ُخدائے مينه دے.....*10-4:8 يوحنا اول

ُدنيا مينه ُمونږ ته په دے شان ښکاره شوه چه هغۀ دے 

ته خپل یکى یو زوئے َد دے َد پاره راوليږلو چه ُمونږ َد 

 .هغۀ په وسيله ژونُدون ولُرو

------------------------------------------------- 

Bakara 2:195 & 276*..... یقيًنا هللا له نېكي كوونكو  

     سره مينه كوي،

Al-i İmran 3:57 & 159*..... او هللا له ظالمانو سره مينه

                                                                                  نه كوي،یقيًنا هللا له توكل كوونكو سره مينه كوي

Nisa 4:107..... بېشكه هللا له هغه چا سره مينه نه كوي 

                                                                                                 چې ډېر خاین، سخت ګناهګار وي

Rum 30:45..... بېشكه هغه )هللا( له كافرانو سره مينه 

                        نه كوي

Saf 61:4..... بېشكه هللا هغه كسان خوښوي چې د هغه په 

 الره كې صف تړلي جنګېږي،

 



.۴۱ 
غالمان  هغه د يوازې ته مومنانو خدای ايا

 بنديان ګوري؟ يا
 قرآنهو   /نهبائبل

.....*15:15 يوحنا نو َزۀ به تاسو ته بيا ُغالمان نۀ وايم. يو ُغالم ته دَ دے هيڅ  

 پته نۀ وى چه دَ هغۀ ماِلک به څۀ کوى، خو ما تاسو ته دوستان وئيلى دى
 ۵تاسو هم دَ ژوندو کاڼو په شان دَ ُخدائے .....*10-9 & 2:5 پطروس اول

داسے ُروحانى قُربانئ پيش ُروحانى کور جوړ شئ چه دَ کاهنانو ُمقدسه فرقه په جوړيدو 

خو تاسو يو غوره کړے شوے  - کړئ چه دَ عيسٰى مسيح په وسيله ُخدائے ته قبُولے وى
ے چه دَ هغۀ نسل، دَ شاهى کاهنانو فرقه، ُمقدس قوم، اَؤ دَ ُخدائے خپل اُمت يئ، دَ پاره دَ د

بللى يئلوئے کاُرونه ښکاره کړئ چه تاسو ئے دَ تيارے نه خپلے عجيبه رڼا ته را  - 
 ۱۰وُړومبے تاسو دَ ُخدائے اُمت نۀ وئ خو اوس دَ ُخدائے اُمت يئ

------------------------------------------------- 

Sad 38:83.....   دوى كې ستا هغه بنده ګان چې خالص كړى شوي دي                 

Zulmer 39:16-17*..... دغه )عذاب( دى چې هللا په ده سره خپل بنده ګان

                                                                                         وېروي، اى زما بنده ګانو! نو تاسو زما نه وويرېږئ

Shura 42:19*.....هللا په خپلو بنده ګانو ډېر مهربان دى 

 ۲۲:۱۷. او ۲۱:۱۲ ریور ،۱:۱۲. جين ،۱:۲۶جنرال:  یادونه

.۴۲ 
 خواشيني ډول څه منځ تر خلکو د خدای ايا

 کړې؟ غوره يې څخه نورو د او ښودلې
 قرآنهو   /نهبائبل

.....12:14 مرقوس اُستاذه! ُمونږ خبر يُو چه تۀ يو رښتينے سړے ئے اَؤ دَ هيچا  

پروادار نۀ يئے، خواه که هغه څوک هم وى، خو تۀ دَ ُخدائے دَ الرے تعليم په رښتيا سره 
 ورکوے
.....*3:28 ګلتيانو نۀ خو څوک په تاسو کښے اوس يُهودى دے اَؤ نۀ غير  

يُهودى، نۀ څوک ُغالم دے اَؤ نۀ آزاد، نۀ څوک سړے دے اَؤ نۀ ښځه، ځکه چه تاسو ټول دَ 
 مسيح عيسٰى په يووالى کښے يو يئ
.....*6:9 ِاِفسيانو تاسو دواړه په آسمان کښے يو ماِلک لرئ اَؤ هغه دَ هيچا  

 .طرفدار نۀ دے
------------------------------------------------- 

En'am 6:165*..... او دا )هللا( هغه ذات دى چې تاسو يې په ځمكه كې خليفګان

 جوړ كړئ او ستاسو ځينې يې د ځينو )نورو( له پاسه په درجو كې پورته كړل
Nahl 16:71 & 75*..... او هللا ستاسو ځينې په ځينو نورو باندې په رزق كې

 غوره كړي دي،،،،ايا دوى سره برابرېږي؟
Ahzab 33:50..... اى نبي! بېشكه مونږ تا لپاره ستا هغه ښځې حاللې كړې دي چې 

تا )هغو ته( خپل مهرونه وركړي دي. . . چې )دغه ښځه( له مومنانو نه غير يواځې تا 

 ته خاص )جايزه( ده
 بخاری او ۱۱۷. مخ ،۳. جلد االسالمی، مشقت: حدیث:  یادونه

نه ۱۶۱ ،۲.جلد ؛۳۰۱ او ۲۸. نه ،۱. جلد . 
 

 

 



.۴۳ 

ايا خدای تعالی په ځانګړي توګه ځينې 

نفرت کوي او غواړي چې دوزخ  ګناهکاران نه

 ته الړشي؟
 قرآنهو   /نهبائبل

 ۹ماِلک په خپل لوظ کښے ډیل نۀ .....*3:9 پطروس دويم

کوى لکه چه بعضے خلق ډیل ګڼى بلکه ستاسو په باب کښے 

صبر کوى، َد پاره َد دے چه َد چا هالکت نۀ غواړى بلکه 

 .دا غواړى چه ټولو خلقو ته َد توبے موقعه ورکړے شى

------------------------------------------------- 

Maide 5:41*.....  دا هغه كسان دي چې هللا د دوى د

 زړونو دپاكولو اراده نه ده كړې

A’raf 7:179..... او یقيًنا یقيًنا مونږ د جهنم لپاره 

ډېر زیات داسې پېریان او انسانان پيدا كړي دي،،،دغه 

 خلق د څارویو په شان دي، بلكې دوى زیات ګمراه دي

Tevbe 9:55*..... همدا خبره ده چې هللا غواړي چې دوى ته په

دغو )څيزونو( سره په دنيایي ژوند كې عذاب وركړي او د 

 دوى روحونه په داسې حال كې ووځي چې دوى كافران وي

.۴۴ 

ايا خدای د "ښه" او "برائی" ليکوال او د 

 )حير او شير(دواړو لپاره د مسؤليت مسؤل دی؟ 
 قرآنهو   /نهبائبل

Jeremiah 29:11*..... ځکه زه د هغه پالنونو په اړه  

پوهيږم چې تاسو یې لرئ، "رب اعالن کړه،" پالن لري چې 

 تاسو خوشحاله کړي او نه تاسو ته زیان ورسوي

.....*1:13 يعُقوب هر کله چه څوک وآزمئيلے شى نو دا ِد ونۀ  

ځکه چه نۀ “ په ما دا آزميښت َد خُدائے َد طرفه وو،”وائى چه 

مئيلے شى اَؤ نۀ خُدائے څوک آزمئىخو خُدائے په بدئ آز  

------------------------------------------------- 

Bakara 2:26..... نو هغه )هللا( په دې سره ډېرخلق ګمراه كوي 

Nisa 4:78-79*..... )كه په دوى څه سختي راشي )، نو 

وایي: )اى نبي!( دا ستا له طرفه ده۔، ته )ورته( 

 ووایه: دا هر څه )خوشحالي او تكليف( د هللا له خوا دي

Maide 5:14*..... :او له هغو كسانو څخه چې وایي 

بېشكه مونږ نصرانيان یو،و مونږ د دوى په مينځ كې د 

 قيامت د ورځې پورې دښمني او كينه واچوله

Enbiya 21:35*..... و مونږ تاسو په شر او خير سره 

 ازمایو، ازمایل، او تاسو به خاص مونږ ته راوستلى شئ

دای د انسانانو یادونه: په انجيل کې داسې ځایونه شته چې خ

ته د مرګ سبب کيږي چې خدای عذاب یا اخالص )اخالقي بد( نه 

. مګر شيطان د برښنا ۶: ۳او اموس  ۶: ۴، جير. ۷: ۴۵ورکوي. 

۸: ۳جين.  1، ۸:44ليکوال په توګه ليدل کيږي: ج.  . 



.۴۵ 

ايا خدای به د ټولو "پالنونه" يا "سکيمر" 

 )ماکارا(په توګه وپيژندل شي؟ 
 قرآنهو   /نهبائبل

Habakkuk 1:13..... ستاسې سترګو ډیر پاک دی چې د  

 .شيطان ليدل کيږي. تاسو غلطی نه شو کولی

Zechariah 8:17*..... د یو بل په مقابل کې مه ګناه مه

 .کوئ، او له مينځه مه کوئ چې بې له قسمه قسم وخورئ

 " .زه دا ټول نفرت کوم

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:54*..... او هغوى چلونه جوړ كړل او هللا  

                                                                     پټ تدبير وكړ او هللا له ټولو تدبيركوونكو نه غوره دى

Ra’d 13:42*....  نو خاص هللا لره دي پټ تدبيرونه ټول 

 خه نه" او "سکيم کول" نهبائبل کې د "پالنو په: نهیادو

د شيطان ته منسوب شوي دي، نهليدل کيږي او دا فعاليتو : 

cf.  1: 3جنرال ، Est. 9:25 ، 21:11، زبور.  نهد خداى  

، 6:11، اف. 15-13: 11قول.  2، 1:30، پرو. 4: 36زبور. 

7: 1، یوحنا دویم 9- 8: 5پتر  1 . 

.۴۶ 

عقيدو خلکو ترمنځ  مختلف  خدای د  ايا 

 دښمني او نفرت راوړي؟
 قرآنهو   /نهبائبل

Jeremiah 29:11*.... ځکه چې زه د هغو پالنونو په اړه  

پوهيږم چې تاسو یې لرئ، "رب اعالن کړه،" پالن لري چې 

تاسو خوشحاله کړي او نه تاسو ته زیان ورسوي، 

 پالنونه تاسو ته اميد او راتلونکې

Habakkuk 1:13..... ستاسې سترګو ډیر پاک دی چې د  

 .شيطان ليدل کيږي. تاسو غلطی نه شو کولی

------------------------------------------------- 

Bakara 2:10..... د دوى په زړونو كې بېماري ده، نو 

 هللا دوى ته بېماري ورزیاته كړه،

Nisa 4:88...... ایا تاسو غواړئ چې هغه كس په نېغه 

الر روان كړئ چې هللا ګمراه كړى دى، او چې هللا څوك ګمراه 

كړي، نو ته به هېڅ كله هم د هغه لپاره )نېغه( الر 

 ونه مومې

Maide 5:14*.....  :او له هغو كسانو څخه چې وایي

بېشكه مونږ نصرانيان یو،و مونږ د دوى په مينځ كې د 

 قيامت د ورځې پورې دښمني او كينه واچوله

Maide 5:64*..... او مونږه د دوى په مينځ كې د قيامت 

 د ورځې پورې دښمني او بغض واچاوه

 



.۴۷* 
د يو څو سړو  چه د خدای موخه ده ايا ده

 هغوی ګمراه کړی؟ او زړونه سخت کړی
 قرآنهو   /نهبائبل

 ۱۴هم دغه شان ستاسو د آسمانى پالر .....*14-18:11 متى

یو هم هالک شىدا رضا نۀ ده چې د دې ماشومانو نه دې   
دا زُمونږ َد خالصُوونکى  .....*4-2:3 تيموتيوس اول
۴هغه غواړى چه ټول  .خُدائے په نزد بهتره َاؤ غوره ده

 خلق خالصون وُمومى َاؤ َد حقيقت تر پيژندګلو ورسى
------------------------------------------------- 
Baqara 2:7, 15 & 26*..... هللا د هغوى په زړونو او د
 هغوى په غوږونو مهر لګولى دى،

هللا په دوى پورې استهزا كوي او دوى ته په خپلې سركشۍ 

كې ترقي وركوي، په داسې حال كې چې حيران سرګردان 
 ګرځينو هغه )هللا( په دې سره ډېرخلق ګمراه كوي

Nisa 4:119..... او زه به خامخا الزًما هغوى ګمراه 
 كوم او زه به خامخا الزًما هغوى په ارزوګانو كې اچوم
A’raf 7:186..... هغه څوك چې هللا یې ګمراه كړي، نو د هغه  

لپاره هېڅ هدایت وركوونكى نشته او هغه )هللا( دوى په خپلې 

حال كې چې سرګردان ويسركشۍ كې پرېږدي، په دې   

.۴۸ 
هرکله قوي او  ايا د خدای لوښه او چلند 

 سيسټيکل دی ؟
 قرآنهو   /نهبائبل

.....23:19 شمېر هغه چې ُکومه وعده وکړى، نو هغه ُپوره  

 ، .کوى، هغه چې څۀ وائى نو هغه کوى
.....119:90 زبور ستا وفادارى به په ټولو نسلونو کښې  

 وی تا زمکه پېدا کړه چې تر اوسه ال قائمه ده

Malachi 3:6..... زه رب هيڅ بدلون نه لرم  . 
.....*2:13 تيموتيوس دويم که ُمونږ بے وفا شُو خو هغه  

به وفادار پاتے شى، ځکه چه هغه َد خپل ذات نه خالف 

 هيڅ نۀ شى کولے
.....*1:2 تيطوس دائے چه هيڅکله دروغ نۀ وائىَاؤ خُ    

------------------------------------------------- 
Hud 11:106-107*..... نو هر چې هغه كسان دي چې بدبخته
شوي دي، نو )د جهنم( په اور كې به د دوى لپاره په هغه 

كې )د خره په شان( سختې اوچتې رمباړې او ټيټې نرمې 
رمباړې وي،څو چې اسمانونه او ځمكه وي مګر هغه چې ستا رب 

)څه( وغواړي )او زمهریر ته یې بوځي(، بېشكه ستا رب د 

        هغه كار كوونكى دى چې اراده یې وكړي
Hajj 22:14*.....بېشكه هللا كوي هغه چې اراده یې وكړي                     
Fatir 35:8..... ( نو بېشكه هللا ګمراه كوي چا له )ګڼي
                                                                                                   چې وغواړي او هدایت وركوي

Buruj 85:16.... ډېر كوونكى دى هغه څه لره چې دى یې  

 اراده وكړي
 

 

 
 



.۴۹* 
ايا د خدای نه عالوه بل چا ته سجده کول 

 هوقرآن /   منع دی؟ بائبلهو

 زۀ ماِلک ُخدائ، ستاسو خُدائ پاک یم .....*5-20:2 ِهجرت

۳زما نه بغېر د نورو خُدایانو ِعبادت مۀ کوئ ۵یو ُبت ته 

هم چې سجده ونۀ لګوئ اؤ نۀ یې ِعبادت وکړئ، ځکه چې 

یو غيرتى خُدائ یمزۀ ماِلک خُدائ، ستاسو ُخدائ پاک   

 ۷زما نه بغېر د نورو معبُودانو عِبادت مۀ .....9-5:7 ګردان

۸د ځان د پاره د داسې یو څيز په شکل هم ُبتان مۀ  .کوئ

جوړوئ چې هغه پاس په آسمان کښې وى یا الندې په زمکه 

 باندې وى اؤ یا د زمکې د الندې په اوبو کښې وى

.....*9-22:8 ُمکاشفه َزۀ َد هغے فرښتے په پښو کښے په  

سجده پریوتلم چا چه ما ته دا ښکاره کړى ُوو ۹خو هغے 

نه، داسے مه کوه! َزۀ خو ستا َاؤ ستا َد ”ما ته ووئيل، 

وُروڼو نبيانو َاؤ څوک چه َد دے کتاب خبرے منى، په شان 

 !یو خادم یم. خُدائے ته سجده کوه
-------------------------------------------------  

İsra 17:23*..... او ستا رب حكم كړى دى چې تاسو

 عبادت مه كوئ )د بل هيچا( مګر یواځې د هغه

Zariyat 51:56*..... او ما پېریان او انسانان نه دي
 پيدا كړي مګر د دې لپاره چې دوى زما عبادت وكړي

.۵۰* 
خپل ابدي قانون په خالف ايا خدای د هغه د 

حکم کوي چې ټول فرښتې ته يې فرمايي: "آدم 

 ته سجده وکړئ"؟
 قرآنهو   /نهبائبل

 ۱۲اے ځليدونکى ستوریه، اے د سحر .....*17-14:12 يشعياه

زویه! اوس د آسمان نه راپرېوتے یې ۱۳تا په زړۀ کښې 

وئيل چې بره آسمان ته به وخېژم او په ُاوچتو ستورو 

باندې به خپل تخت ولګوم ۱۴تا ووئيل چې پاس وریځو ته 

 !.به وخېژم او د خُدائ تعالٰى په شان به شم

Ezekiel 28:11-19*..... اسو په خپلو طریقو کې بې  

برخې یاستله هغه ورځ چې تاسو جوړ شوتر هغه پورې چې 

 .تاسو په ستونزه کې یاست

سو خپل ستاسو زړه ویاړ شو ستاسو د ښکال په حساب،او تا

 .حکمت خراب کړ ستاسو د ښایسته له امله

------------------------------------------------- 
Bakara 2:34*..... او كله چه مونږ مالیكو ته وویل: ادم

ته سجده وكړئ، نو هغوى سجده وكړه خو ابليس نه، هغه 

         انكار وكړ او تكبر یې وكړ، او هغه و له كافرانو نه

İsra 17:61*..... :او كله چې مونږ مالیكو ته وویل
تاسو ادم ته سجده وكړئ، نو دوى سجده وكړه غير له 

ابليس نه، هغه وویل: ایا زه هغه چا ته سجده وكړم چې 

 تا له خټې پېدا كړى دى

 

 



روح القدس، فرشتين،پيريان او شيطان 
۵۱.* 

منل کيږي؟ ايا "روح القدس" د خدای په توګه 

 )روح القدس(
 قرآننه     /هوبائبل

 زٔه به ستا د روح نه چرته الړ شم؟ستا .....139:7 زبور

 د حضُور نه به چرته وتښتېږم؟

 ُخدائے ُروح دے َاؤ هر څوک چه َد هغۀ .....4:24 يوحنا

عبادت کوى هغه ِد هم په ُروح َاؤ په رښتيا سره َد هغۀ 

 “.عبادت وکړى

حننياه! دا شيطان ”.....*4-5:3 َاعمال َد رسُوالنو

درباندے څنګه غالب شو چه تۀ ُروُح الُقدس ته دروغ 

وائے۴ تا یواځے ُبنيادمو ته دروغ نۀ دى وئيلى بلکه 

 !خُدائے ته

------------------------------------------------- 

Bakara 2:87*..... او مونږه د مریمې زوى عيسٰی ته

څرګندې نښې وركړې وې۔ او مونږه هغه په پاك روح سره 

 قوي كړى و

Maide 5:110*..... اى عيسٰی د مریمې زویه! زما هغه

نعمتونه یادكړه چې په تا او ستا په مور باندې شوي 

 دي، كله چې ته ما په پاك روح )جبریل( سره قوي كړې

روح القدس د خدای په  کې ځایونه ۱۱۳ بائبل کې پهیادونه: 

کيږي. منلتوګه   

۵۲.* 

 ده تخليق قدرت لري؟ ايا روح القدس
 قرآننه     /هوبائبل

 په شروع کښې، چې کله خُدائ پاک ټول .....2-1:1 پېدايښت

 جهان پېدا کړو۲اؤ د خُدائ پاک ُروح په اوبو حرکت کولو

 د هغۀ د ساه په ذریعه آسمان ښائسته شو،.....*26:13 اُيوب

د خُدائ پاک روح زۀ جوړ کړے یم، او د .....*33:4 اُيوب

 .خُدائ تعالٰى ساه ما له ژوند راکړے دے

 کله چې تٔه خپل روح راوليږې مخلوق .....104:30 زبور

 راپيدا شی

------------------------------------------------- 

Maide 5:110, 116 & 118*.....  !اى عيسٰی د مریمې زویه

زما هغه نعمتونه یادكړه چې په تا او ستا په مور باندې 

 شوي دي، كله چې ته ما په پاك روح )جبریل( سره قوي كړې

 بېشكه هم ته په غيبو ښه عالم یې
 نو بېشكه هم ته ډېر غالب، ښه حكمت واال یې

Meryem 19:17-19..... نو دې د دوى په طرف پرده 

ونيوله، نو مونږ دې ته خپل روح ولېږه،،،هغه وویل: 

 یقيًنا زه خو یواځې ستا د رب رسول یم

 



.۵۳ 

 دي ؟  ايا "روح القدس" او فرښته "جبريل" يو 
 قرآنهو   /نهبائبل

۱۱دا َد خوشبوئ َد سيزولو وخت وو چه .....*35-1:11 ُلوقا

َد خُدائے یوه فرښته په دغه وخت َد خوشبوئ َد ُقربانګاه 

ښى طرف ته والړه ښکاره شوه۱۳خو فرښتے هغۀ ته ووئيل، 

”زکریاه! ویریږه مه! ستا ُدعا قبوله شوه، ستا ښځه 

اليشبع به تا له یو زوئے راؤرى َاؤ تۀ به َد هغۀ ُنوم 

یحيٰى کيږدے۱۵ځکه چه هغه به َد ُخدائے په نزد لوئے وى. 

هغه به َمئے ته چرے ګوتے نۀ وروړى َاؤ نۀ به څۀ نور 

شراب وڅښى، َد مور َد ګيډے نه به هغه په ُروُح الُقدس 

  . .معُمور وى

  ُخدائے ُروح دے.....4:24 يوحنا

------------------------------------------------- 

Bakara 2:87 & 98*..... او مونږه د مریمې زوى عيسٰی ته

څرګندې نښې وركړې وې۔ او مونږه هغه په پاك روح سره 

قوي كړى وهر څوك چې د هللا دښمن دى او د هغه د مالیكو 

او د هغه د رسوالنو او د جبریل او د ميكائيل، نو 

 یقيًنا هللا د كافرانو دښمن دى

یادونه: د اسلم دننه روح القدس عموما د فرشتې جبریل 

 .په توګه ښودل کيږي

.۵۴* 

القدس" په وړاندې د سپکاوی ايا د "روح 

 يو ګناه ده؟ کول يو او يوازې
 قرآننه     /هوبائبل

یوه ګناه او یو کفر داسې ِنشته چې .....*32-12:31 متى

د بنى آدمو بخښلې نۀ شى، ِسوا د هغه کفر نه چې د روُح 

الُقدس په خالف لګولې شوې وى۳۲هر څوک چې د ِابن آدم خالف 

څۀ وائى هغه به وبخښلې شى، خو هر هغه څوک چې د روُح 

الُقدس په خالف خبرې کوى هغه به نه په دې ُدنيا کښې او 

 .نه په بله ُدنيا کښې وبخښلې شى

------------------------------------------------- 

Nisa 4:48, 116 & 168*..... بېشكه هللا نه بخښي دا چې

 له هغه سره دې )څوك( شریك كړى شي

بېشكه هللا نه بخښي دا چې له هغه سره شریك ونيول شي او 

بخښي هغه )ګناهونه( چې له دې )شرك، كفر( نه كم دي، 

د چا لپاره چې یې وغواړي، او څوك چې له هللا سره شریك 

ونيسي، نو یقيًنا هغه ګمراه شو په ډېرې لرې ګمراهۍ 

سرهبېشكه هغه كسان چې كفر یې كړى دى او ظلم یې كړى 

هللا داسې نه دى چې دوى به وبخښي او نه دا چې دوى دى، 

 به په نېغه الر روان كړي

 



.۵۵ 
 ايا مقدس کتاب د روح په څير متمرکز دي؟

 قرآننه     /هوبائبل
 ځکه چه َزۀ ستاسو َد ليدو آرزومند .....1:11 ُروميانو

یم َاؤ دا غواړم چه تاسو ته څۀ ُروحانى ِنعمت درکړم چه 

 تاسو پرے قوى َاؤ مظُبوط شئ
 تاسو َد ِانسانى فطرت په ُمطابق نۀ یئ خو .....8:9 ُروميانو
َد ُروح په ُمطابق یئ، که َد خُدائے ُروح په تاسو کښے اوسى. 

 َاؤ که څوک َد مسيح ُروح نۀ لرى نو هم َد هغۀ نۀ دے
۱۳َاؤ ُمونږ هغه خبرے په .....*16-2:13 کورنتيانو اول

هغه الفاظو کښے نۀ بيانُوو چه انسانى ِحکمت ُمونږ ته 
را زده کړے دى بلکه په هغه الفاظو کښے چه ُمونږ ته 

ُروح را ښوولى دى، َاؤ دغسے ُروحانى خبرے هغه چا ته 

ښاُیو، په چا کښے چه َد ُخدائے ُروح وى ۱۵ خو ُروحانى سړے 
  . ټولے خبرے وآزمئى

۱۸هغوئ تاسو ته دا وئيلى ُوو چه  .....*19-18 يهوداه

په آخره زمانه کښے به داسے کسان راځى چه په تاسو 
پورے به ټوقے کوى َاؤ َد خپلے بے دینئ په خواهشُونو 

۱۹دا خلق به بيلُتون راولى، نفسانى دى َاؤ  .پسے به ځى

 ُروُح الُقدس نۀ لرى

------------------------------------------------- 
İsra 17:85*..... او دوى له تا نه د روح په باره كې

( ووایه: روح زما د رب له امره پوښتنه كوي ته )ورته

ځنې دى او تاسو ته له علم څخه )برخه( نه ده دركړ 

 شوې مګر ډېره لږه

.۵۶* 
ايا د خدای "روح القدس" مومنان لري او 

 دوی د روحاني ډاليو سره مضبوط کوي؟
 قرآننه     /هوبائبل

 ۲۱عيسٰى یو ځل بيا ووئيل چه ”په .....23-20:21 يوحنا

تاسو ِد سالمتيا وى، څنګه چه پالر َزۀ را استولے یم هم 
۲۲بيا ئے په هغوئ وُپوکل َاؤ وئے  “.دغسے َزۀ تاسو استوم

 !وئيل، ”ُروُح الُقدس واخلئ

 خو تاسو ته به َد ُروُح الُقدس ....1:8 َاعمال َد رسُوالنو
په نازليدو طاقت درکړے شى َاؤ تاسو به په بيُت الُمقدس 

کښے َاؤ په ټوله یُهودیه َاؤ سامریه کښے َاؤ َد دے نه 

 اخوا َد ُدنيا تر بله سره زما شاهدان یئ
۱َد ُروحانى نعمُتونو .....*13 & 11-4 ,12:1 کورنتيانو اول

په باب کښے َزۀ نۀ غواړم چه تاسو نا خبر پاتے شئ۷خو 
هر چا له َد ُروُح الُقدس ظاهریدل َد ټولو خلقو َد فائدے 

َد پاره ورکړے کيږى۱۳ُمونږ ټول په یو ُروح بپتسمه شُو چه 

َد یو بدن په یووالى کښے داخل شُو، َاؤ ُخدائے زُمونږ 
  ..ټولو په زُړونو کښے یو ُروح واچولو

------------------------------------------------- 
قران روحاني ډالۍ او نه د روح القدس کور  يادونه:

 .نه يادوي



۵۷. ب    

نه بل مومن ته  آيا روحاني ډالۍ د يو مؤمن

 ده السونو څخه رڅی؟
 قرآننه     /هوبائبل

۱۴َد هغه نعمت نه غافل ......*16-4:14 تيموتيوس اول

کيږه مه ُکوم چه تا ته حاصل دے، َاؤ َد نبوت په وسيله 

۱۵َد  .َد بزرګانو َد الس کيښولو په وخت تا ته درکړے شو

دے خبرو فکر ساته َاؤ په دے کښے مشُغول اوسه چه ستا 

 ترقى ټولو ته ښکاره شى

 ۶په دے وجه َزۀ تا ته دا ......1:6 تيموتيوس دويم

خبره دریادوم چه تۀ َد ُخدائے هغه نعمت وځلوه ُکوم چه 

 .زما َد الس َد کيښودلو په وسيله تا ته حاصل دے

 ۱نو راځئ چه َد مسيح َد تعليم .....6:1 عبرانيانو

ِابتدائى خبرے پریږُدو َاؤ َد کمال په لور قدم وړاندے 

کُړو. َاؤ َد بے فائدے کاُرونو نه په توبه کولو، َاؤ په 

 خُدائے َد ایمان راوړلو

------------------------------------------------- 

د نه شتون په اړه  روحاني ډالۍیادونه: په قران کې د 

د السونو په ځای کولو کې هيڅ اشاره نشته. سی ایف. 

۱۴-۱۶: ۴او ټيم.  ۸: ۲شطرنج.  ۲، ۱:۱۱رام.  . 

۵۸. 

ايا خدای د عيسی پيروانو ته د عين شان 

معجزو کولو توان ورکوي چې عيسي د روح 

 دوی په منځ کې دی؟القدس د قدرت له الرې د 
 قرآننه     /هوبائبل

رښتيا رښتيا تاسو ته وایم، څوک چه .....*14:12 يوحنا

په ما ایمان راؤړى هغه به هم هغه څۀ کوى لکه چه ئے 

َزۀ کوم، َاؤ هغه به ال َد دے نه هم زیات کاُرونه کوى 

 ځکه چه َزۀ پالر له روان یم

بيا هغه دوه اویا کسان خوشحاله واپس ....*10:17 ُلوقا

راغلل َاؤ وئے وئيل چه ”َائے ماِلکه! ستا په ُنوم 

 پيریان هم زُمونږ تابعدارى کوى

 َاؤ سِتفانوس له فضل َاؤ قوت .....6:8 َاعمال َد رسُوالنو

نه معُمور وو َاؤ َد خلقو په مخ کښے ئے ډیرے ُمعجزے َاؤ 

 .لوئے لوئے کاُرونه څرګندول

 َاؤ هغه ګڼو خلقو چه َد .....8:6 َاعمال َد رسُوالنو

فيليپوس خبرے په غور واؤریدلے َاؤ َد هغۀ ُمعجزے ئے 

 وليدلے نو َد هغۀ وعظ ته ئے غوږ کيښودلو

------------------------------------------------- 

چې  ههيڅ ریکارډ نشت چا د یادونه: په قرآن کریم کې

ښکاره معجزه ښولی هوروسته څ نه د عيسی . 



۵۹. 
ايا خدای تعالی مومنانو ته د روح القدس د 
قدرت له الرې په نامعلوم ژبی يا ژبه کې د 

 خبرو کولو ډالۍ ورکوي؟
 قرآننه     /هوبائبل

څوک چه په روحانى ژبه  .....*5 ,14:2 کورنتيانو اول
کښے خبرے کوى نو هغه َد خلقو سره نه، بلکه َد خُدائے 
سره خبرے کوى، ځکه چه څوک َد هغۀ په خبره پوهيږى نه 

  .اګر که هغه َد ُروح په وسيله َد راز خبرے کوى

۵َزۀ به په دے خوشحاله یم چه تاسو ټول په ُروحانى ژبو 

 کښے خبرے کوئ

۲۶ُروُح الُقدس هم په دے شان زُمونږ .....*27-8:26 ُروميانو

په کمزورتياؤ کښے مدد کوى. ُمونږ ته دا هم نۀ ده 

معُلومه چه ُدعا څنګه کول په کار دى خو ُروُح الُقدس په 

اسویلو زُمونږ شفاعت کوى چه په لفظُونو کښے نۀ شى 

بيان کيدلے۲۷َاؤ خُدائے څوک چه زُمونږ َد زُړونو ليُدونکے 

دے، هغۀ ته دا معُلومه ده چه َد دے ُروُح الُقدس خيال څۀ 
دے ځکه چه هغه َد ُخدائے َد خلقو َد پاره َد خُدائے َد 

  ..مرضئ په ُمطابق شفاعت کوى

------------------------------------------------- 
یادونه: په قران کې د ژبو په خبرو کې هيڅ ډول 

نشته. ونهآیات  

۶۰.* 
 ايا د فرشتو )ملک( دخدای بنديګان او

څه فرق  پيريان د شيطانانو پيروکار ترمنځ
 شته؟

 قرآننه     /هوبائبل
بيا به هغه هغوئ ته ووائى، څوک چې به .....*25:41 متى

د هغۀ ګس الس ته وى، َاے لعنتيانو، زما د سترګو نه 

اخوا شئ او هغه تل ابدى اور ته الړ شئ چې د شيطان او 

 .د هغۀ د فرښتو دپاره تيار شوے دے

نو دا لویه اژدها الندے راوغورزولے .....*12:9 ُمکاشفه
شوه، دا هغه زوړ مار چه شيطان یا ِابليس بللے شى چه 

ټول عالم غُلوى، هغه َد خپلو فرښتو سره الندے مزکے ته 

 .راُګذار کړے شو
------------------------------------------------- 
Jinn 72:1—16*..... ته )دوى ته( ووایه چې ما ته وحي شوې .

ده چې بېشكه شان دا دى چې په پېریانو كې یو ټولي )ډلې( 
)زما قراءت( په غور سره واورېده، )نو كله چې خپل قوم ته 

الړل(، نو دوى وویل: بېشكه مونږ یو عجيبه قرٓان 

واورېده،چې نېغې الرې ته هدایت كوي، نو مونږ په ده ایمان 

به هيڅكله له خپل رب سره هيڅوك شریك نه  ږراوړ، او مون

او دا چې بېشكه پر مونږ كې ځينې نېكان )او صالحه . كړو
خلق( دي او پر مونږ كې له دغو نه الندې هم شته۔، مونږ په 

 مختلفو الرو روان یو

 

 
 



۶۱. 
ايا ممکن ممکن شيطان شی توبه وکړي او ښه 

 شي؟
 نهقرآن /    بائبلنه

۹نو دا لویه اژدها الندے .....*10-12:9 ُمکاشفه

راوغورزولے شوه، دا هغه زوړ مار چه شيطان یا ِابليس 

بللے شى چه ټول عالم ُغلوى، هغه َد خپلو فرښتو سره 
الندے مزکے ته راُګذار کړے شو۱۰بيا ما په آسمان کښے یو 

اوس خالصُون َاؤ ُقدرت ”ُاوچت آواز په دے شان واؤریدو چه 

َد ُخدائے بادشاهى راغلے ده َاؤ َد هغۀ َد مسيح َاؤ زُمونږ 

ِاختيار، ځکه چه زُمونږ په وروڼو ِالزام لګُوونکے چه 

شپه َاؤ ورځ زُمونږ َد خُدائے په مخکښے پرے ِالزام لګوى، 

  .له آسمان نه ُګذار کړے شوے دے
------------------------------------------------ 
Bakara 2:208*......  او د شيطان د قدمونو پسې مه
 ځئ، یقيًنا هغه ستاسو ښكاره دښمن دى

Zukhruf 43:36-39..... او هر هغه څوك چې د رحٰمن له  

ذكر نه ځان ړوند كړي )، نو( مونږ به په ده باندې یو 
به له ده سره تل ملګرى ويشيطان مسلط كړو، نو هغه   

او كله چې تاسو ظلم كړى دى )نو( تاسو ته به نن ورځ 

دا خبره له سره نفع درنـكړي چې بېشكه تاسو )او 
 شيطانان ټول( په عذاب كې سره شریك یئ

۶۲. 
ايا د ممکن "توقيف" لپاره توب او توب ته 

(ممکن وي؟ )جن  
 قرآنهو   /نهبائبل

یاد لرئ چه ُکومو فرښتو چه َد خپلے درجے ....*7-6 يهوداه
خيال ونۀ ساتلو َاؤ خپل ځائے ئے پریښودلو، نو خُدائے هغوئ 

په آبدى زنځيُرونو َاؤ په تورتم کښے َد قيامت َد لوئے ورځے 

پورے ساتلى دى۷َاؤ هغوئ ته َد تل په اور کښے سزا ورکړے 
  .کيږى، َاؤ دا زُمونږ َد پاره عبرت دے

------------------------------------------------- 
Jinn 72:1, 11, 13 & 14*..... ته )دوى ته( ووایه چې  

ما ته وحي شوې ده چې بېشكه شان دا دى چې په پېریانو 

كې یو ټولي )ډلې( )زما قراءت( په غور سره واورېده، 
)نو كله چې خپل قوم ته الړل(، نو دوى وویل: بېشكه 

او دا چې بېشكه پر مونږ .جيبه قرٓان واورېدهمونږ یو ع

كې ځينې نېكان )او صالحه خلق( دي او پر مونږ كې له 
 =دغو نه الندې هم شته۔، مونږ په مختلفو الرو روان یو

او دا چې بېشكه مونږ چې كله هدایت واورېده )، نو( 

مونږ په ده ایمان راوړ، نو هغه څوك چې په خپل رب 

به نه له نقصان نه وېرېږي او نه ایمان راوړي، نو دى 

)د چا( له ظلم نهاو دا چې بېشكه په مونږ كې ځينې 
مسلمانان دي او ځينې په مونږ كې ظالمان دي، نو هغه 

چې اسالم راوړي، نو دغو خلقو د نېغې الرې قصد )او 

 طلب( وكړ

 

 

 



۶۳.* 
ايا په مقدس کتاب کې آياتونه د خلګو څخه 

 قاچاق په اړه شتون لري؟د تيراهانو د 
 قرآننه     /هوبائبل

 او کله چې پيرے یې ترې وشړلو، نو د هغۀ .....9:33 متى
ژبه ګویا شوه. ټول خلق حق حيران شول او وې وئيل چې ”په 
 .بنى ِاسرائيلو کښې هيڅ کله هم داسې نۀ دى شوى

 بيا عيسٰى هغه پيرے ورټلو نو هغه یې .....17:18 متى
 پریښودو او سمدستى هغه هلک روغ شو
......*26-1:25 مرقوس عيسٰى هغه ورټلو َاؤ ورته ئے ۲۵

َاؤ ناپاک ُروح ۲۶“چپ شه َاؤ َد َدۀ نه راوزه.”ووئيل چه 

 هغه سړے ډیر په عذاب کړو َاؤ په چغه ترے نه راووتو
۳۵عيسٰى هغه ورټلو َاؤ وئے .....*9:42 & 8:33 ,4:35 ُلوقا

وئيل چه ”غلے شه َاؤ َد َدۀ نه راوزه!“ بيا پيرى هغه 
سړے َد خلقو په مينځ کښے په مزکه راوویشتو َاؤ بغير َد 

 .څۀ نقصانه ئے هغه پریښودو
------------------------------------------------- 
یادونه: په قرآن کریم کې هيڅ ډول آیات شتون نلري چې 

خلکو له مينځه وړل کيږي. مګر په بسم هللا کې د د 

ایتونه شتون لري. ۸۹شيطانانو له منځه وړلو په اړه   

۶۴. 
آيا د شيطان واک د خيانت په توګه د 

 کمزوری يا اغيزمن په توګه ښودل شوی دی؟
 قرآنهو   /نهبائبل

۶َاؤ ورته ئے ووئيل چه ”َزۀ به َد دے .....*4:6 ُلوقا

ټولو ِاختيار تا له درکوم َاؤ هغه شان َاؤ شوکت هم چه 
َد دے سره تړلى وى ځکه چه دا زما په ِاختيار کښے 

  .راکړى شوى دى َاؤ َزۀ چه چا ته غواړم دا ورکولے شم

 ۳َاؤ که چرے زُمونږ په زیرى .....4—4:3کورنتيانو دويم

پړده پرته ده ، ۴یعنے هغه به ایمان نۀ راؤړى ځکه چه َد دے 

 بدى ُدنيا سردار یعنے شيطان َد هغوئ عقل ُړوند کړے دے،
------------------------------------------------- 
Nisâ 4:76*..... بېشكه د شيطان چل )او مكر( له همېشه
 ضعيف دى

İbrahim 14:22..... ،او كله چې د خبرې فيصله وشي 
شيطان به ووایي: بېشكه هللا له تاسو سره وعده كړې وه 

حقه وعده او ما له تاسو سره وعده كړې وه، نو ما له 
تاسو سره خالف وكړو، او زما لپاره پر تاسو باندې هېڅ 

غلبه نه وه غير له دې نه چې ما تاسو راوبللئ، نو 

 تاسو زما بلنه قبوله كړه
Nahl 16:98.... نو كله چې ته قرٓان لولې، نو د هللا 
 پناه وغواړه د رټل شوي شيطان نه 
Shu'arâ 26:210-211*.....  او دا )قرٓان( شيطانانو نه
او نه دا )كار( د هغوى لپاره صحيح دى  دى راكوز كړى،
 او نه دوى )د دې كار( طاقت لري
 



.۶۵* 
"شهزاده" يا ايا شيطان د دې نړۍ تصور د 

 "حکمران" دی؟
 قرآننه     /هوبائبل

 ۶َاؤ ورته ئے ووئيل چه ”َزۀ به َد دے ټولو .....4:6 ُلوقا

ِاختيار تا له درکوم َاؤ هغه شان َاؤ شوکت هم چه َد دے 
سره تړلى وى ځکه چه دا زما په ِاختيار کښے راکړى شوى 
  .دى َاؤ َزۀ چه چا ته غواړم دا ورکولے شم
 اوس َد دے ُدنيا َد پاره َد عدالت .....12:31 يوحنا
  .وخت دے َاؤ َد دے ُدنيا سردار به بهر وویستلے شى
 َزۀ به تاسو سره زیاتے خبرے ونۀ .....*14:30 يوحنا

کړم ځکه چه َد دے ُدنيا سردار راتُلونکے دے. َد هغۀ په 
 ما باندے هيڅ ِاختيار ِنشته، 
 ؤ که چرے زُمونږ په زیرى .....*4-4:3 کورنتيانو دويم

پړده پرته ده نو دا تشه َد هالکيُدونکو َد پاره 
 ُدنيا سردار یعنے شيطان َد هغوئ عقل ُړوند کړے دے ده، ۴یعنے هغه به ایمان نۀ راؤړى ځکه چه َد دے بدى 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:76..... بېشكه د شيطان چل )او مكر( له همېشه 
 ضعيف دى
Shuara 26:210-211..... او دا )قرٓان( شيطانانو نه دى 
 راكوز كړى،

او نه دا )كار( د هغوى لپاره صحيح دى او نه دوى )د 
 دې كار( طاقت لري

محمد  مسيح او  
.۶۶* 

ايا دا ومنله چې مسيح د کنوانسيون څخه 
 زيږيدلی و؟

 هوقرآن /   بائبلهو

 ماِلک خُدائ به په خپله تاسو ته .....*7:14 يشعياه
یوه نښه وښائى: یوه پېغله به ُاميدواره شى او چې زوئ 
 یې پېدا شى نو عمانو اېل نوم به پرې کېږدى
نو د عيسٰى مسيح د پېدایښت قيصه داسې  .....*1:18 متى

ده چې هرکله چې د هغۀ مور مریم یوسف ته کوژدن شوه نو 
د وادۀ نه وړاندې دا پته ولګېده چې د هغې ُاميدوارى د 
 روُح الُقدس نه ده
------------------------------------------------- 
Meryem 19:16-22*..... او ته په كتاب كې )قصه د(  

خپلې كورنۍ نه هغه ځاى مریم یاده كړه كله چې هغه له 
 ته په څنګ شوه چې )د كور( مشرقي جانب و

دې وویل: زما به هلك څنګه پيدا شي؟ حال دا چې ما ته 
 هېڅ بشر نه دى رارسېدلى، او زه چېرې بدكاره هم نه یم

ویې ویل: خبره همداسې ده )لېكن( ستا رب فرمایلي دي: 
نږ دى دغه كار ما ته ډېر اسان دى او د دې لپاره چې مو

د خلقو لپاره نښه وګرځوو او له خپل جانب نه رحمت۔ او 
 دغه یو فيصله شوى كار دى
Enbiya 21:91*..... نو مونږ په )ګرېوان د( هغې كې خپل

ځينې روح پو كړ او مونږ هغه او د هغې زوى د خلقو 
 لپاره لویه نښه وګرځول
 



.۶۷* 
 ايا دا ومنله چې مسيح بې ګناه ؤ؟

 هوقرآن /   بائبلهو

َائے عيسٰى ” تۀ َد خُدائے قُدوس یئے ۲۴.....1:24 مرقوس
 !ناصرى
 َد ُکوم سړى تعليم چه َد هغۀ له طرفه .....7:18 يوحنا

وى هغه تش َد ځان َد پاره عزت غواړى خو ُکوم سړے چه َد 
خپل راليُږونکى عزت غواړى هغه په حقيقت کښے وفادار 
 .دے َاؤ په هغۀ کښے هيڅ ټګى ِنشته
 په تاسو کښے ُکوم یو سړے دے چه په .....*8:46 يوحنا

ما ُګناه ثابتولے شى؟ که چرے څۀ چه َزۀ وایم هه رښتيا 
 وى نو بيا تاسو په ما ایمان ولے نۀ راؤړئ؟ 
 هغه چا چه ُګناه نۀ پيژنده .....5:21 کورنتيانو دويم
 خو خُدائے هم هغه زُمونږ َد پاره ُګناه وګڼلو چه
.....22-2:21پطروس اول هغۀ څۀ ُګناه وکړه،َاؤ نۀ ”۲۲ 
 “.نۀ َد هغه َد ُخلے نه َد څۀ فریب خبره ووتله
 تاسو خبر یئ چه مسيح ځکه ښکاره شو .....*3:5 يوحنا اول
 چه ُګناُهونه لرے کړى، َاؤ په هغۀ کښے هيڅ ُګناه ِنشته 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:253*..... او مونږه د مریمې زوى عيسٰی ته

ښكاره معجزې وركړې دي، اومونږ هغه په روح القدس 
 )پاك روح( سره قوي كړى دى
Meryem 19:19*..... هغه وویل: یقيًنا زه خو یواځې ستا

ب په حكم( تا د رب رسول یم، د دې لپاره چې )د خپل ر
 ته یو ډېر پاك هلك دركړم

.۶۸* 
ايا دا ومنله چې مسيح د زړورتيا پوه او 

 پوهه درلوده؟
 هوقرآن /   بائبلهو

عيسٰى په دې پوهه وو چې د دوئ په زړۀ  .....9:4 متى
کښې څۀ تير شول نو ورته یې وفرمائيل چې ”تاسو داسې 
 بد خيالونه ولې کوئ؟
 َاؤ هغوئ ورته ووئيل، ”تاسو هغه .....*46-7:45 يوحنا

ولے رانۀ وستو؟ ۴۶هغوئ جواب ورکړو چه ”هيڅوک هم داسے 
 “خبرے نۀ کوى  
 َد هر څۀ نه خبر یئے َاؤ َد تپوسُونو .....*16:30 يوحنا

حاجت درنه ِنشته. هم په دے وجه زُمونږ دا یقين دے چه 
 تۀ َد ُخدائے نه راوتلے یئے
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:45-48*..... چې د هغه نوم مسيح عيسٰی
چې په دنيا او اخرت كې به ډېر مخور  زوى د مریم دى، 

وي او له ُمقَربينو څخه به ویاو هغه ته به كتاب او 
 حكمت او تورات او انجيل ورزده كوي
Zuhruf 43:63*..... او كله چې عيسٰى له ښكاره  

دليلونو سره راغى، ویې ویل: )اى بني اسرائيلو!( 
تاسو ته حكم راوړى دى او د دې لپاره یقيًنا ما 

)راغلى یم( چې تاسو ته ځينې هغه )احكام( بيان كړم 
چې تاسو په هغو كې اختالف كوئ، نو تاسو له هللا نه 
 ووېرېږئ او زما اطاعت وكړئ
 
 



.۶۹* 
ايا دا منل شوې ده چې مسيح د سترو طبيعي واک 

وکړ؟درلود چې معجزې وکړي او د مړينې ژوند يې   
 هوقرآن /   بائبلهو

۴۰عيسٰى ته یو ُجذامى راغے، َد هغۀ  .....45-1:40 مرقوس

په پښو پریوتو، خواست ئے ترے وکړو چه ”که ته غواړے 
نو ما پاکولے شے ۴۱َد عيسٰى زړۀ په هغۀ وسوزیدلو، خپل 
الس ئے ورُاوږد کړلو، مسح ئے کړو َاؤ وئے وئيل چه ”بے 
 “.“.شکه َزۀ غواړم، پاک شه
اَؤ عيسىٰ قریبًا َد شپے څلورم پهر َد اوبو دَ  ....52-6:47 مرقوس
 پاسه َد هغوئ په لور روان شو. هغه په هغوئ تيریدو 
 ۱۴بيا عيسىٰ صفا ورته ووئيل، ”لعزر .....*44-11:14 يوحنا

مړ دے ۲۵عيسىٰ ووئيل، ”َزۀ قيامت یم َاؤ َزۀ ژونُدون یم ۴۳بيا 
هغۀ په ُاوچت آواز ووئيل، ”لعزر! راوزه ۴۴نو مړ سړے بهر 
 .!راووتو، َد هغۀ الس َاؤ پښے په کفن کښے تړلى شوى
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:45-50*..... كله چې مالیكو وویل: اى  

مریمې! بېشكه هللا تا ته له خپل طرف نه د یوې كلمې 
زېرى دركوي، چې د هغه نوم مسيح عيسٰی زوى د مریم دى، 
چې په دنيا او اخرت كې به ډېر مخور وي او له 
                        ُمقَربينو څخه به وي
Maide 5:110*..... اى عيسٰی د مریمې زویه! زما هغه 

نعمتونه یادكړه چې په تا او ستا په مور باندې شوي 
 دي، كله چې ته ما په پاك روح )جبریل( سره قوي كړې

معجزې دي 37یادونه: په انجيل کې د عيسي  . 

.۷۰* 
ايا دا منل شوې ده چې مسيح د هر چا له 

 خوا د ايمان او اطاعت حکم لري؟
 هوقرآن /   بائبلهو

 ۱۰او تاسو ته دې څوک استاذ ونۀ وائى ....*23:10 متى

 ځکه چې ستاسو یو استاذ شته او هغه مسيح دے
 ۱۵که تاسو زما سره مينه کوئ .....*24-21 & 14:15 يوحنا

نو زما په حُکُمونو عمل کوئ ۲۱َد هر چا سره چه زما حُکُمونه 
دى َاؤ په هغو عمل کوى نو دا هغه دى چه ما سره مينه کوى 
۲۳عيسىٰ جواب ورکړو، ”هغه څوک چه زما سره مينه کوى، هغه 

به زما په کالم عمل کوى ۲۴خو هغه څوک چه ما سره مينه نۀ 
 .کوى هغه زما په کالم عمل نۀ کوى
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:50 & 55*..... او ستاسو د رب له طرفه نه 
ما تاسو ته واضحه نښه راوړې ده، نو له هللا نه ووېرېږئ او 
اى عيسٰی! بېشكه زه تا لره پوره پوره  زما اطاعت وكړئ
اخيستونكى یم او د خپل ځان طرف ته ستا راپورته كوونكى 
یم،اوچا چې ستا پيروي كړې ده هغوى لره د قيامت د ورځې 
 پورې د هغو كسانو له پاسه كوونكى یم
Zuhruf 43:61 & 63*..... او بېشكه دغه )عيسٰی( د قيامت  
لپاره یقينًا یوه لویه نښه ده، نو تاسو د دغه )قيامت( په 
او كله چې  باره كې له سره شك مه كوئ۔، دا نېغه الر ده
عيسٰى له ښكاره دليلونو سره راغى، ویې ویل: )اى بني 

حكم راوړى دى او د دې لپاره اسرائيلو!( یقينًا ما تاسو ته 
)راغلى یم( چې تاسو ته ځينې هغه )احكام( بيان كړم چې 
تاسو په هغو كې اختالف كوئ، نو تاسو له هللا نه ووېرېږئ او 

وكړئ زما اطاعت  
 
 



.۷۱* 

آيا دا ومنل شوه چې عيسی مسيح د "مسيح" په 

 توګه پيژني؟ )انسټيټيوټ يو(
 هوقرآن /   بائبلهو

 د خُدائ زوئ یې که نه؟ ۶۴عيسٰى جواب .....64-26:63 متى

 ورکړو چې ”دا ستا وینا ده، خو زۀ تاسو ته دا وایم چې 

 .ُمونږ مسيح ُموندلے دے .....*1:41 يوحنا

 ۲۵ښځے جواب ورکړو، ”َزۀ پوهيږم چه .....*26-4:25 يوحنا

مسح کړے شوے، یعنے مسيح راتُلونکے دے. هر کله چه هغه 

هغه به ُمونږ ته هر څۀ وښائىراشى نو  .“ 

 ۲۶عيسىٰ ورته ووئيل، ”هغه َزۀ یم، َزۀ چه تا سره خبرے کوم

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:45*..... اى مریمې! بېشكه هللا تا ته له 

خپل طرف نه د یوې كلمې زېرى دركوي، چې د هغه نوم 

 مسيح عيسٰی زوى د مریم دى،

Nisa 4:171-172*..... )د مریمې زوى مسيح عيسٰی )یواځې

 د هللا رسول دى او د هغه كلمه ده،

هيڅكله به هم مسيح )دا د ځان لپاره( عار ونه ګڼي چې 

 هغه دې د هللا بنده وي

یادونه: هغه وویل: "مسيح" یا "مسيح" په نوي عيسي کې 

ځلې کارول کيږي او د "مسيح" کلمه په قرآن کریم کې  ۵۵۸

 .لس ځلې د مسيح ته ليږل کيږي

.۷۲* 

ايا دا منل شوې ده چې مسيح د خدای کلمه 

 ګڼل کيږي؟ )لوګو / کليم ہللا(
 هوقرآن /   بائبلهو

 ۱په ازل کښے کالم وو َاؤ کالم َد .....*14 & 3-1:1 يوحنا

خُدائے څخه وو َاؤ کالم ُخدائے وو، ۲دغه په ازل کښے َد 

۳َاؤ َد هغۀ په وسيله ټول څيُزونه په  .خُدائے څخه وو

نو کالم جُسه شو َاؤ هغه زُمونږ سره  - وجُود کښے راغلل

 اوسيدو َاؤ ُمونږ َد هغۀ لوئى وليده

 َاؤ هغۀ په وینو لړلے جامے .....*16-19:13 ُمکاشفه

بادشاهانو  - آغوستے وے َاؤ َد هغۀ ُنوم َد ُخدائے کالم دے

 بادشاه َاؤ َد ماِلکانو ماِلک

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:39*..... بېشكه هللا تا ته د یحٰيی زېرى 

دركوي، چې تصدیق كوونكى به وي د هغه كلمې چې د هللا له 

طرفه ده، او سردار به وي او ځان به ډېرمنع كوونكى 

 وي )له خواهشاتو نه( او نبي به وي له صالحانو نه

Al-i İmran 3:45*.....  بېشكه هللا تا ته له خپل طرف نه د

یوې كلمې زېرى دركوي، چې د هغه نوم مسيح عيسٰی زوى د 

 مریم دى،

 

 

 



.۷۳* 

ايا دا ومنله چې مسيح د زيږيدلو څخه 

 وړاندې د خدای کالم پيروي کوله؟
 قرآننه     /هوبائبل

 زمونږ دپاره یو زوئ پېدا شوے دے! .....*9:6 يشعياه

مونږ له یو زوئ راکړے شوے دے! او حکمرانى به د هغۀ 

په ُاوږو وى. هغه به په دې نومونو سره یادېږى، ”عظيم 

 مشير“، ”خُدائ تعالىٰ “، ”ابدى پالر“ او ”د آمن شهزاده

 عيسٰى ووئيل، ”َزۀ تاسو ته رښتيا .....8:58 يوحنا

 “.رښتيا وایم چه ِابراهيم ال پيدا هم نۀ وو چه َزۀ یم

 عيسٰى مسيح پُرون، نن َاؤ تل تر .....13:8 عبرانيانو

 .تله په یو شان دے

قادر  - دا هغه کشف دے.....18-17 & 8 ,1:1 ُمکاشفه

ُمطلق ُخدائے وائى چه ”َزۀ االول َاؤ االخر یم، چه شته، 

 چه وو َاؤ چه راتُلونکے دے

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:59*..... بېشكه د عيسٰی مثال د هللا په  

نيز د ادم د مثال په شان دى، هللا هغه له خاورې پيدا 

 كړ، بيا یې هغه ته وویل: )پيدا( شه، پس )پيدا( شو

.۷۴* 

آيا دا د منلو وړ ده چې د خدای ابدي 

عيسي جسم باندې د عيسوی مسيح وينا، د يو 

 )کينسياس هولول( په تسلط کې اخيستی؟
 قرآننه     /هوبائبل

 ګوره، یوه پيغله به ُاميدواره شى او .....24-1:18 متى

زوئ به یې وشى او د هغۀ نوم به عمانوایل کيږده“ چې 

 مطلب یې دے، خُدائ پاک زمونږ مل دے

 ۱په ازل کښے کالم وو َاؤ کالم َد خُدائے .....14 & 1:1 يوحنا

نو کالم جُسه شو َاؤ هغه زُمونږ  - څخه وو َاؤ کالم خُدائے وو

سره اوسيدو َاؤ ُمونږ َد هغۀ لوئى وليده، داسے لوئى لکه چه 

 .َد پالر َد یو زوئے چه په فضل َاؤ حقيقت معُمور وى

بلکه خپل ځان ئے  - َد مسيح عيسىٰ .....*8-2:5 فيليپيانو

َد هغه ټولو ِاختياُرونو نه خالى کړو َاؤ َد غالم شکل ئے 

 ِاختيار کړو، َاؤ َد ِانسان په شان شو

 - َد خپل ماِلک عيسٰى مسيح  .....15 & 1:3 کولوسيانو

 ۱۵مسيح َد ناليدلى ُخدائے په عکس

 هغه چه َد ِانسان په شکل کښے .....*3:16 تيموتيوس اول

 ظاهر شو،

------------------------------------------------- 

Maide 5:17*..... یقيًنا یقيًنا هغه كسان كافر شول چې 

هغوى ویل: بېشكه هللا هم دا د مریمې زوى مسيح دى ، ، ، 

هغه )هللا( چې څه وغواړي پيدا كوي او هللا په هر شي باندې 

 ښه قادر دى

 



.۷۵* 
ايا دا ومنله چې مسيح د غوښې په "خدای" يا 

 خدای دی؟
 قرآننه     /هوبائبل

 نو کالم ُجسه شو َاؤ هغه زُمونږ سره .....14 & 1:1 يوحنا
اوسيدو َاؤ ُمونږ َد هغۀ لوئى وليده، داسے لوئى لکه چه 
 َد پالر َد یو زوئے چه په فضل َاؤ حقيقت معُمور وى
 ولے عيسٰى جواب ورکړو چه ”زما پالر ال .....18-5:17 يوحنا
هغۀ ُخدائے ته  - تر اوسه کار کوى َاؤ َزۀ هم کار کوم
 خپل پالر وئيل َاؤ َد هغۀ سره ئے َد برابرئ دعوٰى کوله
 عيسٰى ووئيل چه ”ما تاسو ته وئيلى دى .....33-10:25 يوحنا
خو ستاسو پرے یقين نۀ راځى. َزۀ چه ُکوم کاُرونه َد خپل پالر 
 َزۀ َاؤ زما پالر یو ُیو - .په ُنوم کوم، هغه زما ګواه دى
.....*29-20:28 يوحنا زما ماِلکه َاؤ زما ”توما ووئيل،  
۲۹عيسٰى ووئيل، ”په دے چه تا َزۀ وليدم نو ایمان “!خُدایه

ِد راؤړو. بختور دى هغوئ چه َزۀ ئے نۀ یم ليدلے خو 
 ایمان راؤړى
۹ځکه هر څۀ چه خُدائے   - مسيح.....*9-2:8 کولوسيانو

دے، هم هغه شان مسيح په خپل ِانسانى حالت کښے په کامل 
 .طور هم هغه دے
------------------------------------------------- 
Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*..... یقيًنا یقيًنا هغه 

كسان كافر شول چې هغوى ویل: بېشكه هللا هم دا د مریمې 
 زوى مسيح دى
 نه دى د مریمې زوى مسيح مګر یو رسول دى
Zuhruf 43:57-59*..... او كله چې د مریمې زوى د مثال  

په طور بيان كړى شو، )نو( ناڅاپه ستا قوم د دغه 
 )مثال( پورې )له خوشالۍ نه( چغې وهلې

دغه نه دى مګر یو بنده دى چې مونږ په ده انعام كړى 
دى او د بني اسرائيلو لپاره مو هغه )د قدرت( یو مثال 
 ګرځولى و

ځلې  ۳۶۷د "خدای" په توګه یادونه: د انجيل عيسي 
 .څرګندوي

.  ۷۶ * 
 ايا دا ومنله چې مسيح يې نړۍ رامنځته کړی؟

 قرآننه     /هوبائبل
 چه هغه راز چه له ازل نه َد ټولو .....9-3:8 ِاِفسيانو
 څيُزونو په پيدا کُوونکى خُدائے کښے پټ وو، هغه به څرګند کړى
َد  - َد خپل محُبوب زوئے .....*20-1:13 کولوسيانو
  ناليدلى خُدائے په عکس
 ځکه چه َد هغۀ په وسيله ټول ..*12-10 & 2-1:1 عبرانيانو
 ...څيزُونه پيدا کړے شول چه په آسمان کښے وى یا په مزکه
------------------------------------------------- 
Maide 5:75, 116 & 118*.....  نه دى د مریمې زوى مسيح
 مګر یو رسول دى، 
Zuhruf 43:57-59*..... او كله چې د مریمې زوى د مثال  

طور بيان كړى شو، )نو( ناڅاپه ستا قوم د دغه په 
 )مثال( پورې )له خوشالۍ نه( چغې وهلې

دغه نه دى مګر یو بنده دى چې مونږ په ده انعام كړى 
دى او د بني اسرائيلو لپاره مو هغه )د قدرت( یو مثال 
 ګرځولى و
 
 
 



.۷۷* 
ايا دا ومنله چې مسيح د خدای او انسان تر 

 مينځ يوازينی منځګړی دی؟
 قرآننه     /هوبائبل

 عيسٰى جواب ورکړو، ”َزۀ الر یم، َزۀ حق .....*14:6 يوحنا

یم َاؤ َزۀ ژونُدون یم. هيڅوک هم زما َد وسيلے نه بغير 

 پالر ته نۀ شى راتلے

 َد بل هيچا په وسيله خالصُون .....*4:12 َاعمال َد رسُوالنو

ِنشته ځکه چه په ټوله ُدنيا کښے بل ُنوم هيچا ته نۀ دے 

 ورکړے شوے چه په هغے ُمونږ خالصُون وُمومو

 ځکه چه یو خُدائے دے َاؤ َد خُدائے .....*6-2:5 تيموتيوس اول

َاؤ َد ِانسان په مينځ کښے مينځګړے هم یو، یعنے مسيح عيسٰى چه 

ِانسان دے، ۶چا چه خپل ځان َد ټولو َد پاره په فدیه کښے 

 ورکړلو چه په مناسبو وختُونو َد هغۀ شهادت وشى

------------------------------------------------- 

Bakara 2:48*..... او له هغې ورځې نه ووېرېږئ چې هېڅ

یو نفس به د بل نفس هېڅ په كار نه راځي او نه به له 

قبلېږي او نه به له هغه نه څه )مالي( هغه نه څه سفارش 

                                                                                             بدله اخيستل كېږي او نه به له هغوى سره مدد كېږي

Yunus 10:3*..... هېڅ سفارشي نشته مګر د هغه له اجازت نه

                       وروسته

Zümer 39:44.....شفاعت ټول خاص د هللا په اختيار كې دى  

.۷۸* 

 ايا دا ومنله چې مسيح د خدای زوی دی؟
 قرآننه     /هوبائبل

 شمعون پطروس جواب ورکړو، ”تۀ مسيح د .....16:16 متى

 ژوندى ُخدائ زوئ یې

 ۶۱خو هغه چپ پاتے شو َاؤ هيڅ جواب .....62-14:61 مرقوس

آیا تۀ َد ”بيا مشر کاهن ترے تپوس وکړو، ئے ورنۀ کړو. 

 “تبارک هللا زوئے مسيح ئے څۀ؟

۶۲عيسٰى ووئيل چه ”َزۀ یم َاؤ تاسو به ِابن آدم َد خُدائے ښى 

 الس ته ناست َاؤ َد آسمان په وریځو کښے په راتلو ووینئ

 هغه به لوئے وى َاؤ هغه به َد االعلٰى .....*35 & 1:32 ُلوقا

زوئے وبللے شى. ماِلک خُدائے به هغۀ ته َد نيکۀ داؤد تخت 

 ۳۵فرښتے جواب ورکړو، ”ُروُح الُقدس به په تا نازل شى َاؤ  ورکړى

-------------------------------------------------- 

Tevbe 9:30-31*..... او نصرانيانو وویل: مسيح د هللا زوى

دى،دوى خپل عالمان او خپل عابدان له هللا نه غير خدایان 

نيولي دي او د مریمې زوى مسيح )یې هم(، حال داچې دوى 

ته حكم نه و شوى مګر د دې چې دوى دې د یو حق معبود 

عبادت كوي چې نشته هېڅ حق معبود مګر همدى دى، هغه پاك 

 دى له هغه څه نه چې دوى یې )ورسره( شریكوي

ایتونه شتون لري چې د عيسی په  ۹۲یادونه: په بائبل کې 

، ۲: ۲۵، فرکان ۱۰۱: ۶توګه د "د زوى" د سی ایف. اینام 

۳: ۷۲او جنين  ۴۳:۸۱زوروف  . 



.۷۹ 
 اصطالح" زوی خدای د" د چې کې کتاب مقدس په

 احساس زوی فزيکي يو د دا ايا کيږي، کارول

 دی؟ زيږيدلی څخه اتحاديې جنسي د چې دی
 قرآنهو   /نهبائبل

 چه کوژدن ئے دَ داؤد دَ خاندان يُوسف نومے سړى سره .....*35-1:26 ُلوقا
 شوے وه اَؤ دَ دے پيغلے نُوم مريم و
 ُمونږ په دے خبر يُو چه دَ ُخدائے زوئے راغلے دے اَؤ ُمونږ .....*5:20 يوحنا اول

ته ئے دا پوهه راکړے ده چه هغه وپيژنُو چه رښتنے دے. ُمونږ بے شکه په هغۀ کښے يُو چه 
رښتينے دے ځکه چه ُمونږ دَ هغۀ په زوى عيسٰى مسيح کښے يُو. هغه رښتينے ُخدائے اَؤ دَ تل 

 .ژوندُون دے
------------------------------------------------- 

En'am 6:101*..... د اسمانونو او ځمكې بې له نمونې پیدا كوونكى دى، د هغه لپاره

به اوالد څرنګه وي، حال دا چې د هغه لپاره هېڅ ښځه نشته، او هغه، هر شى پیدا كړى دى او 

                                                                                                   هغه په هر شي باندې ښه عالم دى

Jinn 72:3*..... او بېشكه شان دا دى چې زمونږ د رب شان ډېر اوچت دى، ده نه

 ښځه نیولې ده او نه اوالد

.۸۰ 
 عبادت لخوا خلکو د کې حقيقت په مسيح ايا

 وړ اعتبار د عبادت دوی د هغه آيا او کيده

 دی؟
 قرآننه     /هوبائبل

 ۹ناڅاپى عيسٰى په الره پرې پيښ شو او په هغوئ يې سالم .....*10-28:9 متى

واچولو. هغوئ ورغلې او د هغۀ پښې يې ونيولې او سجده يې ورته وکړله ۱۰بيا عيسٰى هغوئ ته  .

 وفرمائيل چې ”يريږئ مه، الړې شئ او زما وروڼو ته دا پېغام ورکړئ

۳۸هغۀ ووئيل، ”ماِلکه زما پرے  - “آيا ستا په اِبن آدم ايمان شته؟ .....38-9:35 يوحنا

 .ايمان دے.“ اَؤ هغۀ ته په سجده پريوتو
 “! ۲۸توما ووئیل، ”زما ماِلکه اَؤ زما ُخدايه.....*29-20:28 يوحنا

۲۹عیسٰى ووئیل، ”په دے چه تا َزۀ ولیدم نو ايمان ِد راؤړو. بختور دى هغوئ چه َزۀ ئے نۀ يم 

 “.لیدلے خو ايمان راؤړى

  َ د. پاره دَ دے چه دَ عيسٰى په نُوم هر يو موجودات په سجده ش....11-2:10 فيليپيانو

 هره يوه ژبه اِقرار وکړى چه عيسٰى مسيح ماِلک دے
-------------------------------------------------  

Maide 5:116 & 118*..... او كله چې هللا وفرمايل: اى عيٰسی د مريمې زويه! ايا تا

خلقو ته ويلي وو چې له هللا نه غير ما او زما مور دوه معبودان ونيسئ، وويل )عيٰسی( زه ستا 
 پاكي بيانوم، زما لپاره جايز نه دي چې زه هغه خبره وكړم چې د هغې حق ما ته نشته

ګان دي او كه چېرې ته دوى ته بخښنه كه چېرې ته دوى ته عذاب وركوې، نو يقینًا دوى ستا بنده 

 كوې، نو بېشكه هم ته ډېر غالب، ښه حكمت واال يې
 



۸۱.* 
ايا دا ومنله چې مسيح د خلکو ګناه معاف 

 کولی شي؟
 قرآننه     /هوبائبل

۵کله چه عيسىٰ َد هغوئ دا عقيده .....*11-10 & 7-2:5 مرقوس

وليده نو هغه شل سړى ته ئے ووئيل، ”زما زویه! ستا 

ُګناهونه معاف شول ۷دا سړے داسے خبرے ولے کوى؟ دا خو ُکفر 
دے! َد خُدائے نه بغير هم ال څوک َد چا ُګناُهونه بخښلےشى 

څۀ؟۱۰خو ستاسو َد پوهے َد پاره چه ِابن آدم هم په مزکه 

 باندے َد ُګناهونو َد معاف کولو ِاختيار لرى،

 .۱۱َزۀ تا ته وایم، پاڅه! خپل کټ واخله َاؤ کور ته الړ شه

 ۲۰هر کله چه عيسٰى َد هغوئ ایمان وليدو .....5:20 ُلوقا

 .نو وئے وئيل، ”سړیه! تا ته ستا ُګناُهونه معاف شول
۴۳َد هغۀ په حقله ټولو نبيانو .....*10:43 َاعمال َد رسُوالنو

دا شهادت کړے دے چه هر هغه څوک چه په هغۀ ایمان لرى نو 

 َد هغۀ په ُنوم به َد ُګناُهونو نه معافى بيا ُمومى
 ۳۸نو بيا َائے زما وُروڼو! .....13:38 َاعمال َد رسُوالنو

تاسو ضرور ځان پوهه کړئ چه دا َد عيسٰى په وسيله َد 
  .ُګناُهونو َد معافئ بيان درته کيږى

 ۱۲زما بچو! َزۀ تاسو ته ليکم ځکه .....2:12 يوحنا اول

 .چه ستاسو ُګناُهونه َد مسيح په ُنوم معاف کړى شوى دى
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:135*..... او بل څوك دى چې ګناهونه
 وبخښي غير له هللا نه؟

Maide 5:75*..... نه دى د مریمې زوى مسيح مګر یو
 رسول دى

۸۲. 
دوزخ ايا دا ومنله چې مسيح د مرګ او 

 کليدي لري؟
 قرآننه     /هوبائبل

 ۵َزۀ به تاسو خبردار کړم چه َد چا نه ....12:5 ُلوقا

ویره په کار ده. َد هغۀ نه ویریږئ څوک چه َد وژلو نه 

 پس دوزخ ته َد اچولو طاقت هم لرى
۸قادر ُمطلق  - دا هغه کشف دے.....*18-1:11 ُمکاشفه

خُدائے وائى چه ”َزۀ االول َاؤ االخر یم، چه شته، چه وو 
 17  -الول َاؤ االخر یم   - َاؤ چه راتُلونکے دے
َاؤ القيوم، َزۀ مړ وم خو اوس تل تر تله ژوندے یم 18 -

 َاؤ َد مرګ َاؤ َد عالم ارواح ُکنجيانے ما سره دى
------------------------------------------------- 
Zuhruf 43:57 & 59*..... مریمې زوى د  او كله چې د

مثال په طور بيان كړى شو، )نو( ناڅاپه ستا قوم د 

 دغه )مثال( پورې )له خوشالۍ نه( چغې وهلې

دغه نه دى مګر یو بنده دى چې مونږ په ده انعام كړى 
دى او د بني اسرائيلو لپاره مو هغه )د قدرت( یو 

 مثال ګرځولى و

 

 

 



۸۳.* 
 "نجات" دی؟آيا دا ومنله چې مسيح د نړۍ 

 قرآننه     /هوبائبل
 ۱۱زۀ، صرف زۀ ماِلک خُدائ یم، او زما .....13-43:11 يشعياه

 او د همېشه دپاره به یم - نه بغير بل څوک خالصونکے نشته

 ۱۱چه نن َد داؤد په ښار کښے ستاسو .....2:11 ُلوقا

  !خالصُوونکے پيدا شوے دے چه هغه مسيح ماِلک دے

َاؤ ُمونږ په دے پوهه شوو چه َدئے په  .....*4:42 يوحنا
 .حقيقت کښے َد ُدنيا خالصُوونکے دے
 َد خُدائے پالر َاؤ زُمونږ َد خالصُوونکى .....1:4 تيطوس
 .مسيح عيسٰى فضل َاؤ سالمتى ِد په تا وى

 زُمونږ خالصُوونکى خُدائے فضل وکړو َاؤ .....6-3:4 تيطوس
۶ُخدائے ُروُح  - َد ِانسان سره َد هغۀ مينه ظاهره شوه

الُقدس زُمونږ َد خالصُوونکى عيسٰى مسيح په وسيله په ُمونږ 
 ډیر زیات نازل کړو
۱۴اَؤ دا ُمونږ په خپله ليدلے دے اَؤ .....*4:14 يوحنا اول

 ګواهى کوُو چه پالر خپل زوئے َد ُدنيا َد خالصُون َد پاره راوليږلو
------------------------------------------------- 
Nisa 4:171*.... د مریمې زوى مسيح عيسٰی )یواځې( د هللا
 رسول دى او د هغه كلمه ده

۸۴.* 
آيا دا د منلو وړ ده چې د مسيح په توګه د 
نجات ورکوونکي او لورډ په توګه د تل پاتې 

 يوازينۍ وسيله ده؟ژوند 
 قرآننه     /هوبائبل

 خُدائے َد دے ُدنيا سره داسے مينه .....36 & 3:16 يوحنا
وکړله چه خپل یکى یو زوئے ئے هم ورکړو چه هر هغه څوک چه 
په زوى ئے ایمان راؤړى هغه هالک نۀ شى خو َد تل عُمرى 

۳۶څوک چه په زوئے ایمان راؤړى نو هغه   - ژونُدون بيا ُمومى

َد تل ژونُدون لرى، خو څوک چه َد زوئے نافرمانى وکړى هغه 

 .به دا ژونُدون ونۀ وینى ليکن َد خُدائے غضب په هغۀ دے

۶عيسٰى جواب ورکړو، ”َزۀ الر یم، َزۀ حق .....*14:6 يوحنا

یم َاؤ َزۀ ژونُدون یم. هيڅوک هم زما َد وسيلے نه بغير 

 پالر ته نۀ شى راتلے

عيسٰى مسيح ناصرى َد -10.....*12-4:10 َاعمال َد رسُوالنو
۱۲َد بل هيچا په وسيله خالصُون ِنشته  - ُنوم په قوت سره

ځکه چه په ټوله ُدنيا کښے بل ُنوم هيچا ته نۀ دے 
 ورکړے شوے چه په هغے ُمونږ خالصُون وُمومو

------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19 & 85*..... بېشكه )معتبر( دین د هللا په

نيز اسالم دىاوڅوك چې له اسالم نه غېر )بل( دین 

غواړي، نو هېڅكله به له ده نه قبول نه كړى شي او 

 دغه كس په اخرت كې له تاوانيانو څخه دى
څخه زیات ایتونه موجود دي  ۲۰۰یادونه: په بائبل کې د 

 .کوم چې عيسى د نجات ورکوونکي دنيا دے
 



۸۵.* 
ايا دا ومنله چې د مسيح وينې د نړۍ د ګناهونو 

 لپاره د قرباني قرباني په توگه وسوځول شوه؟
 قرآننه     /هوبائبل

۵خو زمونږ د ګناه په وجه هغه   ....12-53:5 يشعياه

زخمى شو، زمونږ د بغاوت په وجه هغه چخڼې کړے شو. چې 

کومه سزا ورکړے شوه نو د هغې په وجه مونږ ته شفا 
ِمالو شوه، هغۀ چې کوم وهل وخوړل نو د هغې په وجه 

خو بيا هم ماِلک ُخدائ زمونږ د ټولو  - مونږ روغ شُوو

 ګناهونه په هغۀ باندې واچول

۲۹بله ورځ یحيٰى وليدل چه عيسٰى هغه .....*1:29 يوحنا

طرف ته راځى. هغۀ ووئيل چه ”وګورئ! َد خُدائے ګډورے 

 چه َد ُدنيا ُګناه په ځان وړى
 چه مسيح َد کتابِ ُمقدس په .....4-15:3 کورنتيانو اول
۴َاؤ ښخ شو َاؤ  - ُمطابق زمونږ َد ُګناُهونو َد پاره مړ شو

َد کتاب ُمقدس په ُمطابق په دریمه ورځ بيا ژوندے 

 پاڅيدلو
------------------------------------------------- 
En’am 6:164*..... او هېڅ یو نفس )دګناه( كسب نه كوي

مګر د خپل )ځان( په ضرر یې كوي او هېڅ بار وړونكى د 

 بل بار نه وړي
İsra 17:15..... او هېڅ بار اوچتونكى د بل بار نه 
 اوچتوي
Nejm 53:38*..... چې هېڅ پورته كوونكى د بل بار نه
 پورته كوی

۸۶. 
په مقدس کتاب کې دا د پيغمبرانو لخوا ويل 

 شوي چې د مسيح )عيسي( به مړ شي؟
 هوقرآن /   بائبلهو

.....s 16:10زبور زما روح به تۀ پرې نٔه ږدې په عالمِ  

ارواح کښې،خاورې کيدو ته به پرې نٔه ږدې تٔه خپل 

 وفادار بنده ګان

ځکه چې هغه به د هغوئ ګناه  ....*12-53:1 يشعياه
هغۀ خپل ځان مرګ ته حواله کړو او په  - پورته کړى

باغى خلقو کښې شمېر شو. د ډېرو خلقو ګناه یې 
 .واخستله او د بدعملو د ګناه معافى یې وغوښتله

------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:55*.....  !كله چې هللا وویل: اى عيسٰی

بېشكه زه تا لره پوره پوره اخيستونكى یم او د خپل 

  ځان طرف ته ستا راپورته كوونكى یم
Meryem 19:30 & 33*..... د هللا بنده ده وویل: بېشكه زه 

یم، هغه ما ته كتاب راكړى دى او زه یې نبي ګرځولى 

یماو په ما دې سالم وي په هغې ورځ چې زه وزېږول شوم 
او په هغې ورځ چې زه به مرم او په هغې ورځ چې زه به 

 بيا ژوندى راپورته كولى شم

 

 
 



۸۷. 
ايا عيسی پخپله د مخه وويل چې هغه به د 

 ووژل شي؟يهوديانو لخوا 
 قرآننه     /هوبائبل

د هغه وخت نه عيسٰى خپلو مریدانو ته .....*16:21 متى
دا خبره څرګنده کړه چې ”هغه به ضرور یروشلم ته الړ 
شى او د مشرانو او د مشرانو ِامامانو او د شرعې د 
عالمانو د السه به ډیرې سختۍ وزغمى، او هغه به ووژلې 
 شى او په دریمه ورځ به بيا راژوندې شى
۱۱َزۀ ښۀ شُپونکے یم َاؤ ښۀ .....*15 & 10:11  يوحنا

اؤ َزۀ خپل ځان  - .شُپونکے َد ګډو َد پاره خپل سر ورکوى
 َد ګډو َد پاره ُقربانوم
 َاؤ کله چه َزۀ َد مزکے نه وخيژولے شم .....33-12:32 يوحنا
۳۳دا هغۀ هغه خبرے ته  - نو َزۀ به ټول ځان ته راکاږم

 ِاشاره وکړه چه هغه به په ُکوم ِقسم مرګ مړ شى
------------------------------------------------- 
یادونه: په قران کې داسې ایتونه نشته چېرې چې عيسي 

نو له خوا ووژل شي.وویل چې هغه به د یهودیا  

۸۸.* 
ايا دا ومنله چې مسيح په فزيکي توګه صليب 

 ته مړ شو او هغه د مړو څخه پيدا شو؟
 قرآننه     /هوبائبل

 عيسٰى بيا یوه تېزه کریکه کړه او ساه .....27:50 متى
 یې ورکړه
 بيا عيسٰى یوه کریکه وویسته َاؤ ساه .....15:37 مرقوس
 .ئے ورکړه
عيسٰى هغوئ ته ووئيل چه ”دا .....*46 & 24:44 ُلوقا

زما هغه کالم دے چه کله َزۀ ستاسو سره وم نو درته به 
مے وئيل چه َد ُموسٰى په شریعت کښے َد نبيانو په صحيفو 
کښے َاؤ په زُبور کښے هر څۀ چه زما په حقله ليکلى شوى 
۴۶هغۀ ووئيل چه ”دا  - دى، هغه به ضُرور ُپوره کيږى

ليکلى شوى دى چه مسيح به زحمت وزغمى َاؤ په دریمه 

 ورځ به له مړو نه بيا ژوندے پاڅى
.....19:30 يوحنا کله چه سرکه ورته ورکړے شوه نو  

ُپوره شو”هغۀ ووئيل چه  !“ -. سر ئے ټيټ کړو َاؤ مړ شو   
مسيح َد کتابِ ُمقدس په ُمطابق .....*4-15:3 کورنتيانو اول
۴َاؤ ښخ شو َاؤ َد کتاب  - زمونږ َد ُګناُهونو َد پاره مړ شو،

 ُمقدس په ُمطابق په دریمه ورځ بيا ژوندے پاڅيدلو
------------------------------------------------- 
Nisa 4:157*..... او د دوى د دې وینا په سبب چې بېشكه
مونږه د مریمې زوى مسيح عيسٰی وژلى دى، چې د هللا رسول دى، 
حال دا چې دوى نه هغه وژلى دى او نه یې په دار كړى دى 

او لېكن دوى ته هغه )له عيسٰی سره( یو شان كړى شوى و او 
بېشكه هغه كسان چې د ده )عيسٰی( په باره كې یې اختالف كړى 

وى ته د هغه په دى، خامخا د ده په هكله په شك كې دي، د
باره كې هېڅ علم نشته سِوا د )خپل( ګمان له پيروۍ نه۔ او 
 دوى هغه یقينًا نه دى وژلى

 
 
 



.۸۹* 
ايا دا ومنله چې مسيح نن نن ژوندی دی او 

 هغه به بيرته راشي؟
 هوقرآن /   بائبلهو

۲زما َد پالر په کور کښے َد اوسيدو  .....*3-14:2 يوحنا

ډیر ځاُیونه دى. که چرے داسے نۀ وے نو بيا به ما تاسو 
ته وئيلى ُوو. ځکه َزۀ ځم چه ستاسو َد پاره هلته ځائے 
۳َاؤ که هلته َزۀ الړ شم َاؤ تاسو ته ځائے  .تيار کړم

تيار کړم نو په خپله به بيا راشم َاؤ تاسو به َد ځان 
سره بوزم، ځکه چه چرته چه َزۀ یم هلته به تاسو هم 
 “.۴َاؤ زما هغه الر تاسو ته معُلومه ده .یئ

بس په هغه څۀ تر هغے ټينګ پاتے شئ  .....2:25 ُمکاشفه
 تر څو چه َزۀ درنۀ شم
۱۲هو! ګورئ! َزۀ عيسٰى زر درځم .....*20 & 22:12 ُمکاشفه

َاؤ خپل َاجر َد ځان سره راوړم چه هر یو له َد هغۀ َد عمل 
۲۰َاؤ څوک چه َد دے خبرو شهادت  - په ُمطابق َاجر ورکړم

هو، َزۀ زر درځم”ورکوى هغه وائى چه  !“ 
 !آمين، ماِلک عيسٰى راشه
------------------------------------------------- 
Nisa 4:158*..... بلكې هللا هغه خپل طرف ته راپورته كړى
                                                                       دى۔ او هللا له ازله ډېر غالب، ښه حكمت واال دى
Zuhruf 43:61*..... او بېشكه دغه )عيسٰی( د قيامت

لپاره یقيًنا یوه لویه نښه ده، نو تاسو د دغه )قيامت( 
 په باره كې له سره شك مه كوئ۔، دا نېغه الر ده

آیاتونه د دویم راتلونکی مسيح په  ۷۳یادونه: په انجيل کې 
 .اړه دي

.۹۰* 
آيا په انجيل کې چې د "وړاندوينه" يا 

 "دنتاېجو" د محمد د راتلونکو هر ايتونه شته؟
 قرآنهو   /نهبائبل

ډیر دروغژن نبيان به راپورته شى .....*26& 24:11 متى
که هغوئ تاسو ته ووائى  - او ډیر خلق به بې الرې کړى

چې هغه هلته په بيابان کښې دے نو هغٔه پسې بهر مه ځئ، 
او که هغوئ ووائى چې هغه دننه په کوټه کښې دے نو 
 باور پرې مه کوئ
که چرے َزۀ َد خپل ځان ګواهى کوم نو .....*5:31 يوحنا
 دغه ګواهى رښُتونى نۀ ده
۱دا َزۀ تاسو ته په دریم ځل .....*13:1 کورنتيانو دويم

درځم. ”َد دوؤ یا َد دریو ګواهانو َد خُلے نه به هره 
 خبره ثابته شى
------------------------------------------------- 
A’raf 7:157*..... هغه كسان چې د ُامي رسول )او( نبي

پيروي كوي هغه چې دوى یې له خپل ځان سره په تورات او 
 انجيل كې ليكلى مومي
Saf 61:6*..... او )یاده كړه( هغه وخت چې د مریمې زوى

عيسٰی وویل: اى بني اسرائيلو! بېشكه زه تاسو ته د هللا 
رسول یم، چې د هغه څه تصدیق كوونكى یم چې له ما نه 
مخكې تېر شوى دى، چې تورات دى او د داسې رسول زېرى 
دركوونكى یم چې له ما نه وروسته به راځي، چې د هغه 
 نوم احمد دى۔

 



.۹۱* 
پيغمبر په توګه وړتيا د محمد لپاره د يو 

وي چې د خدای ليکلي حرفونه وپيژني، ايا 
هغه اړينه ده چې يو يهودي وي څوک چې سواد 

 لري؟
 قرآننه     /هوبائبل

  ځکه چه خالُصون له یهودیانو نه دے.....4:22 يوحنا
۱نو بيا یُهودى څۀ غوره والے لرى؟ .....*2-3:1 ُروميانو

۲په هره معامله کښے  - َاؤ َد سُنت کيدلو فائده څۀ ده؟

ډیره! َد ټولو نه لویه دا چه َد ُخدائے کالم هغوئ ته 
 وسپارلے شو
هغوئ ِاسرائيليان دى َاؤ هغوئ َد .....*9:4 ُروميانو

خُدائے بچى بللے شوى دى َاؤ َد جالل حقدار َاؤ َد وعدے، 
 َاؤ شریعت َاؤ عبادت َاؤ لوظُونه ټول َد هغوئ دى
------------------------------------------------- 
A’raf 7:157-158*..... )هغه كسان چې د ُامي رسول )او

نبي پيروي كوي هغه چې دوى یې له خپل ځان سره په 
 تورات او انجيل كې ليكلى مومي

نو تاسو په هللا او د هغه په رسول ایمان راوړئ چې نبي 
دى، امي دى، هغه چې په هللا او د هغه په كلماتو ایمان 
لري او تاسو د هغه پيروي وكړئ، د دې لپاره چې تاسو 
 هدایت ومومئ
Shura 42:52*..... او همداسې مونږ په خپل امر سره تا

ته د روح )قرٓان( وحي راولېږله۔، ته نه پوهېدلى چې 
 كتاب څه شى دى او نه )پوهېدى چې( ایمان 

.۹۲ 
پيغمبر د يو باوري آيا د محمد د ځان اعالن د 

 ازموينې يا د نبوت ثبوت دی؟
 قرآنهو   /نهبائبل

که چرے َزۀ َد خپل ځان ګواهى کوم .....*36 & 5:31 يوحنا
هغه کاُرونه چه زما پالر  - نو دغه ګواهى رښُتونى نۀ ده

ما ته حواله کړى ُوو چه َزۀ ئے وکړم َاؤ سر ته ئے 
ورسوم، دا کاُرونه زما ګواهى ورکوى چه پالر َزۀ را 
 استولے یم
 څوک چه َد نبى په شان .....33-14:32 کورنتيانو اول
۳۳ځکه چه  - کالم کوى، هغوئ ِد په خپل ځان قاُبو ساتى

 .خُدائے َد بدنظمئ نه، بلکه َد امن بانى دے
۱دا َزۀ تاسو ته په دریم ځل .....*13:1 کورنتيانو دويم

درځم. ”َد دوؤ یا َد دریو ګواهانو َد ُخلے نه به هره 
 خبره ثابته شى
 
------------------------------------------------- 
Rad 13:43*..... او كافران شوي خلق وایي: ته رسول نه

یې، ته )ورته( ووایه: زما په مينځ كې او ستاسو په 
مينځ كې د ګواه په ډول هللا ښه كافي دى او هغه څوك 

علم دى)هم( چې له هغه سره د كتاب                                                                                  
Fetih 48:28*..... دى همغه ذات دى چې خپل رسول یې په

هدایت او حق دین سره رالېږلى دى، د دې لپاره چې هغه 
)هللا( دغه )دین( په ټولو دینونو باندې غالب كړي او هم 

ګواههللا كافي دى ښه   



.۹۳* 
 پيغمبرانو نورو او عيسي د پيغام محمد د ايا

 وو؟ اړه په تړون بشپړ د سره
 قرآنهو   /نهبائبل

د ماِلک ُخدائ هداياتو او تعليماتو ته ګورئ! هغه خلق څوک .....*8:20 يشعياه

 چې د هغۀ د کالم په مطابق پېغام نۀ آوروى نو د هغوئ مستقبل ښۀ نۀ وى

۳۲څوک چه دَ نبى په شان کالم کوى،  .....*33-14:32 کورنتيانو اول

 .۳۳ځکه چه ُخدائے دَ بدنظمئ نه، بلکه دَ امن بانى دے .هغوئ ِد په خپل ځان قابُو ساتى
------------------------------------------------- 

Shu’ara 26:192-197*..... العلمین )له جانبه( او بېشكه دا )قرآن( د رب 

 نازل كړى شوى دىاو بېشكه دا )قرآن، يعنې د ده ذكر( د ړومبنیو خلقو په كتابونو كې دى

ايا دغه )كفارو( ته )د قرآن د حقانیت( دا لويه نښه نه ده چې د بني اسرائیلو عالمان په ده 

 پوهېږي؟

Fussilet 41:43*..... تا ته نه ويل كېږي مګر هغه خبرې چې يقينًا له تا نه

 مخكې رسوالنو ته ويل شوي دي
Shura 42:15.....   او ته وايه: ما په هر هغه كتاب ايمان راوړى دى چې هللا نازل

 كړى دى او ما ته حكم راكړى شوى دى چې ستاسو په مينځ كې انصاف وكړم۔

.۹۴* 
 لکه معجزو روښانه د قدرت غيبي محمد خدای ايا

 په تصديق د ته پيغمبرانو نورو او عيسوي لکه

استوليږي؟ لخوا خدای د هغه چې ورکوي توګه  
 نهقرآن /    بائبلنه

 خو َزۀ دَ يحيٰى له ګواهئ نه لويه ګواهى لرم ځکه چه هغه .....*5:36  يوحنا

کاُرونه چه زما پالر ما ته حواله کړى ُوو چه َزۀ ئے وکړم اَؤ سر ته ئے ورسوم، دا کاُرونه 
 زما ګواهى ورکوى چه پالر َزۀ را استولے يم
 چه َزۀ دا وايم چه پالر په ما کښے دے اَؤ َزۀ په پالر کښے .....*14:11 يوحنا
 نو په دے باور وکړئ اَؤ يا دَ دے کاُرونو په سبب باور وکړئ
------------------------------------------------- 

En’am 6:37-38*..... او دوى وايي: ولې په ده باندې كومه معجزه د خپل رب له

نازله كړي او جانبه نه نازلولى شي؟ ته )دوى ته( ووايه: بېشكه هللا په دې قادر دى چې معجزه 

                                           لېكن د دوى اكثره خلق نه پوهېږي مونږ په كتاب كې هېڅ شى نه دى پريښى

Yunus 10:20*..... او دوى وايي: ولې په ده باندې د خپل رب له جانبه معجزه نه

)علم د( غیب د هللا لپاره ده نازله كړى شوې؟ نو ته )ورته( ووايه: بېشكه همدا خبره ده چې 

 خاص دى، نوتاسو انتظار كوئ، بېشكه زه له تاسو سره له انتظار كوونكو څخه يم
 ۱۵۷کې المقدس بيت په بائبلونو نورو او عيسی د: یادونه

 کریم قران د لپاره محمد د دا مګر دي، شوي ثبت ليکونه

شوی ثبت ندی ورته ډول هيڅ کې . 



.۹۵* 
پيغمبر ډالۍ لري چې د دې وړتيا ايا محمد 

لري چې "راتلونکې" يا "وړانديز" راتلونکې 
 لکه لکه عيسی او نورو پيغمبرانو ته.

 نهقرآن /    بائبلنه
 کۀ یو پېغمبر د ماِلک خُدائ په ُنوم .....*18:22 ګردان

خبرې وکړى اؤ چې ُکومه خبره یې کړې وى اؤ رښتيا نۀ 
شى، نو بيا دا د ماِلک ُخدائ پېغام نۀ دے. هغه پېغمبر 
په خپل ِاختيار خبرې کړې دى اؤ تاسو له په کار دى چې 
 ...د هغۀ نه ونۀ یرېږئ
 کله چې هغوئ هغه ښار ته په غرۀ ...*9:9 سموئيل اول
باندې ختل، نو هغوئ د یو څو ښځو سره مالو شول چې هغوئ 
اوبو وړلو له راروانې وې. هغوئ د دې ښځو نه تپوس وکړو، 
”په ښار کښې یو پېشګوئې ورکُوونکے شته؟“ په هغه وخت کښې 
 به یو پېغمبر پېشګوئې ورکُوونکے بللے شو
 راشئ او پېشګوئې ورکړئ چې څۀ به .....*41:22 يشعياه

کېږى، نو چې پته راته ولګى کله به داسې وشى. عدالت 
ته د تېرې زمانې واقعاتو وضاحت وکړئ، او مونږ ته 
 ووایئ چې د دې څۀ مطلب د
------------------------------------------------- 
En’am 6:50*..... ته ووایه: زه تاسو ته نه وایم چې
  ما سره د هللا خزانې دي او نه زه عالم الغيب یم
Ahkaf 46:9*.....  او زه بېخي نه پوهېږم چې زما سره

او تاسو سره به څه كولى شي، زه خو یواځې د هغه څه 
پيروي كوم چې ما ته وحي كولى شي او زه خو یواځې 
 ښكاره وېروونكى یم

.۹۶ 
آيا ابراهيم ہللا به هيڅکله د کعبې په 

سپوږمکۍ کې د محمد چومان کول يا د هغه د 
 نامتو عربي پاڼيانو سره د منلو وړ نه و؟

 قرآنهو   /نهبائبل
 زما نه بغېر د نورو ُخدایانو ِعبادت ....5-20:3 ِهجرت
۵یو ُبت ته هم چې سجده ونۀ لګوئ اؤ نۀ یې  -مۀ کوئ

 ِعبادت وکړئ
 خو زۀ به بيا هم په بنى .....*19:18 بادشاهانو اول

ِاسرائيلو کښې اووۀ زره کسان ژوندى پرېږدم، هغه ټول 
چې زما وفادار وى او بعل ته یې سجده نۀ وى کړې او 
 .هغه ټول چې د هغوئ خُلو هغه ُبت ښُکل کړے نۀ وى
 ۱۶آیا َد خُدائے کور َد .....*6:16   کورنتيانو دویم

 ُبتانو سره څۀ جوړښت لرى؟ 
------------------------------------------------- 
Bakara 2:158*..... یقيًنا صفا او مروه د هللا له نښو څخه

دي، نو هر څوك چې د بيت هللا حج كوي، یا عمره كوي، نو 
په هغه باندې هېڅ ګناه نشته چې د دې دواړو طواف 
 وكړي
Nejm 53:18-20..... نو تاسو ما ته خبر راكړئ د الت او 
 عُزّٰى
 او منات دریم، د بېخي وروستني
 
 .یادونه: حدیث: بخاري ۲: ۶۶۷، ۶۷۳-۶۸۰ او اینام ۶: ۱۰۳-۱۰۹
 
 
 
 
 



.۹۷ 

ايا محمد د يو عادي انسان په توګه ګڼل 

کيږي چې د خپلو ګناهونو لپاره بخښنه 

 غواړي؟
 هوقرآن /   بائبلهو

 ۲۰په دې دنيا کښې داسې هيڅ څوک صادق .....*7:20 ُمعِلم

 .نشته چې هغه همېشه ښۀ کوى او هيڅ کله ګناه نۀ کوى

 که چرے ُمونږ دا وواُیو چه بے .....10 & 1:8 يوحنا اول

ُګناه ُیو نو ُمونږ خپل ځان ته دوکه ورکُوو َاؤ په ُمونږ 

 کښے رښتيا ِنشته

------------------------------------------------- 

Nisa 4:106..... او له هللا نه بخښنه غواړه، بېشكه هللا  

                                                                                                  ډېر بخښونكى، بې حده مهربان دى

Yusuf 12:53*..... او زه خپل نفس نه بري كوم، یقيًنا

                                                                                       نفس خو په بدۍ سره ډېر حكم كوونكى دى

Muhammad 47:19.....او د خپلې ګناه مغفرت وغواړه                                     

Fatih 48:1-2*.....  د دې لپاره چې هللا تا ته ستا هغه

او هغه چې ګناهونه وبخښي چې مخكې تېرې شوي دي 

وروسته دي او په تا باندې خپل نعمتونه پوره كړي او 

 تا ته نېغه الره وښيي

یادونه: هزمه محمد د هغه د خپل نجات یقيني نه وه: سی ایف. 

۲۳۴-۲۳۶او  ۲۶۶نه.  ۵؛ حدیث: بخاری والی. ۹: ۴۶احق   

.۹۸ 

ايا محمد به تر ټولو غوره او د پيغمبرانو 

 تر ټولو غوره وي؟
 قرآنهو   /نهبائبل

۲َاؤ هغۀ دَ   - دا هغه کشف دے.....*17 & 8 ,1:1 ُمکاشفه

خُدائے َد کالم َاؤ َد عيسٰى مسيح ګواهى ورکړه، هر څۀ چه 

 وریږه مه، َزۀ االول َاؤ االخر یم، - ئے وليدل

 ۳الفه اوميګه َزۀ یم، االول .....*20 & 16 ,22:13 ُمکاشفه

َزۀ َد داؤد َد څانګے َاؤ نسل  - .َاؤ االخر، ازل َاؤ خاتمه

هو، َزۀ زر ” - “.نه یم َاؤ َد صباوُون پړقيُدونکى ستورے

آمين، ماِلک عيسٰى راشه درځم !“  

------------------------------------------------- 

Ahzab 33:40*..... ستاسو په سړیو كې د ( ملسو هيلع هللا ىلص)محمد 

رسول دى او د نبيانو )د هيچا پالر نه دى او لېكن د هللا 

      لړۍ( ختموونكى دى او هللا په هر شي ښه عالم دى

Fatih 48:28*..... دى همغه ذات دى چې خپل رسول یې په

هدایت او حق دین سره رالېږلى دى، د دې لپاره چې هغه 

)هللا( دغه )دین( په ټولو دینونو باندې غالب كړي او هم 

 هللا كافي دى ښه ګواه

 

 

 .یادونه: یسوع تمه کيږي چې بيرته راستون شي. محمد نه دی



 انسان او ګناه

.۹۹ 

کله چې آدم او حوا ګناه وکړه نو دا د خدای 

او انسان تر مينځ بنسټيز جال دی چې نتيجه يې 

د انسان لپاره اړتيا ده چې د ګناه په وړاندې 

 د خدای له حکم څخه وژغورل شي؟
 قرآننه     /هوبائبل

 ماِلک ُخدائ، خُدائ پاک هغۀ ته حُکم .....17-2:16 پېدايښت

۱۷خو د  - وکړو، ”تۀ د باغ د هرې ونې مېوه خوړے شې، 

هغې ونې نه بغېر ُکومه چې د ښۀ اؤ بد د پېژندګلو 

پوهه ورکوى. چې هيڅ کله د هغې ونې مېوه ونۀ خورې، 

 .کۀ تا وخوړه، نو په هغه ورځ به مړ شې

۱۲َد یو سړى په وسيله ُګناه ُدنيا  .....*19-5:12 ُروميانو

ته راغله َاؤ َد ُګناه په وسيله مرګ. َاؤ دغه شان مرګ 

په ټول ِانسانى نسل قبضه وکړله تر دے چه ټولو بنى 

 .آدمو ُګناه وکړله

------------------------------------------------- 

Bakara 2:35-38*..... وویل: اى ادمه! اوسېږه او مونږ 

ته او ستا ښځه په جنت كې، او دواړه له هغه )د جنت 

له مېوو( نه پرېمانه )په مزې سره( خوراك كوئ كوم 

ځای چې مو خوښه وي، او تاسو دواړه دې ونې ته مه 

 نژدې كېږئ، ګنې تاسو به له ظالمانو نه شئ

نو ادم له خپل رب نه څو كلمې زده كړې، نو د هغه 

قبوله كړه، بېشكه هم هغه ښه توبه قبلوونكى،  توبه یې

 بې حده رحم كوونكى دى

.۱۰۰ 

آيا د ګناه فطرت سره د زيږيدلو خلکو په 

 اړه آياتونه شته؟ )اصل ګناه(
 قرآننه     /هوبائبل

 ۶مونږ ټول د هغه سړى په شان یو .....*64:6 يشعياه

څوک چې ناپاک وى، او زمونږ ټول ښۀ عملونه د پليتې 

کپړې په شان دى. مونږ د خزان د پاڼو په شان مړاوى 

شو او راپریوځُو، او زمونږ ګناهونه مونږ لکه د هوا 

 په شان جارو کړى

 ۲۳ځکه چه ټولو ُګناه کړے ده َاؤ َد .....3:23 ُروميانو

 خُدائے َد لوئى نه محُروم دى، 

------------------------------------------------- 

Taha 20:122*..... بيا دى خپل رب غوره كړ، نو د ده

 توبه یې قبوله كړه او هدایت یې وكړ ده ته

Tin 95:4*..... چې یقيًنا یقيًنا مونږ انسان په ډېر

 ښكلي صورت )او اعتدال( كې پيدا كړى دى

 .یادونه: اسالم د "اصل ګناه" عقيده ردوي

 

 

 



.۱۰۱ 
کريم په شمول ايا ټول انسانان د نبي 

 مجرمين دي؟ )عيسی پرته(
 هوقرآن /   بائبلهو

 کله چې ستا خلق ستا خالف .....8:46 بادشاهانو اول
 ګناه وکړى 
.....130:3 زبور اے ماِلکه ُخدایه، نو څوک ستا مخکښې  

اودریدے شی؟اے ماِلکه ُخدایه، نو څوک ستا مخکښې 
 اودریدے شی؟
 څوک دا وئيلے شى چې، ”زما زړٔه صفا .....20:9 متلونو
 دے او زٔه پاک او بې ګناه یم“؟

 . :هيڅوک صاِدق ِنشته، یو هم ِنشته .....*3:10 ُروميانو
  لکه چه صحيفے وائى چه
 که چرے ُمونږ دا وواُیو چه بے ُګناه .....1:8 يوحنا اول

ُیو نو ُمونږ خپل ځان ته دوکه ورکُوو َاؤ په ُمونږ کښے 

 رښتيا ِنشته
------------------------------------------------- 
Yusuf 12:53..... او زه خپل نفس نه بري كوم، یقيًنا  

بدۍ سره ډېر حكم كوونكى دى، مګر هغه چې نفس خو په 
زما رب پرې رحم وكړي، یقيًنا زما رب ښه مغفرت 
                                                                             كوونكى، بې حده رحم كوونكى دى

İbrahim 14:34*.... بېشكه انسان خامخا ډېر ظلم
         كوونكى، ډېر ناشكره دى
Nahl 16:61*..... او كه چېرې هللا خلق د ظلم په وجه

نيولى )، نو( هغه به د دې )ځمكې( په سر هېڅ خوځنده 
  نه و پریښى

Shu’ara 26:82..... او هغه چې زه طمع لرم دا چې د  
                                                                             قيامت په ورځ به هغه ما ته زما ګناه وبخښي
Muhammad 47:19.....او د خپلې ګناه مغفرت وغواړه  

.۱۰۲ 
ايا د مريم، د عيسی مور، چې د خدای د مور 
په توګه يې منل شوی و، بايد د خدای جبران 

 وټاکل شي؟
 نهقرآن /    بائبلنه

 زۀ ماِلک ُخدائ یم! او هم دا زما .....*42:8 يشعياه
 نوم دے. زۀ به خپل جالل بل هيچا ته نۀ ورکوم، 

 ۳چه مئے خالص شول نو َد عيسٰى مور هغۀ .....*5-2:3 یوحنا

ته ووئيل، ”َد دوئ سره مئے نۀ دى پاتے ۴عيسٰى جواب 
ورکړو چه ”مورے! زما َاؤ ستا پرے څۀ؟ زما وخت ال نۀ 
دے راغلے ۵َد هغۀ مور خادمانو ته ووئيل، ”هر څۀ چه 
 .َدئے درته وائى هغه کوئ
------------------------------------------------- 
İsra 17:23*..... او ستا رب حكم كړى دى چې تاسو
 عبادت مه كوئ )د بل هيچا( مګر یواځې د هغه
Zariyat 51:56*..... او ما پېریان او انسانان نه دي

كړي مګر د دې لپاره چې دوى زما عبادت وكړيپيدا   
 

 



.۱۰۳ 

آيا د انسان ګناه هغه د خدای پاک څخه جال 

کوي، او د طبيعي نتيجې په توګه پوهيږي چې 
 ګناهکاران دوزخ ته د تلو لپاره غندل کيږي؟

 هوقرآن /   بائبلهو

Ezekiel 18:4 & 20..... هغه څوک چې ګناه کوي هغه څوک دی  

 .چې مړ شي

 َزۀ به تاسو خبردار کړم چه َد چا نه .....*12:5 ُلوقا

ویره په کار ده. َد هغۀ نه ویریږئ څوک چه َد وژلو نه 

پس دوزخ ته َد اچولو طاقت هم لرى. َزۀ تاسو ته وایم 

 !چه له هغۀ نه ویره کوئ

 َاؤ َد ټولو عدالت َد هر چا َد خپل .....*15—20:13 ُمکاشفه

عمل په ُمطابق وشو ۱۴بيا مرګ َاؤ عالم ارواح َد اور 

تاالب ته وغورزولے شول ۱۵َاؤ په دے کښے هغه کسان 

وغورزولے شول، َد چا نوُمونه چه َد ژونُدون په کتاب کښے 

  ..درج نۀ ُوو

------------------------------------------------- 

A’raf 7:41*..... د دوى لپاره له جهنم څخه فرش دى او

د دوى له پاسه به )د اور( اغوستنى وي او همدارنګه 

                               مونږ ظالمانو ته سزا وركوو

Yunus 10:27*..... او هغه كسان چې بد كارونه یې كړي

 دي )د دوى( د بدۍ جزا د هغې په مثل ده

.۱۰۴* 

 پاک د وړو ګناهونو په لټه کې دی؟آيا يو خدای 
 قرآننه     /هوبائبل

خو هغه څوک چې په شریعت عمل وکړى او   .....5:19 متى

نورو ته یې تعليم هم ورکوى، هغه به د آسمان په 

 بادشاهۍ کښې لوئى بيامومى

 زۀ تاسو ته دا وایم، هر څوک چې څۀ فضول .....*12:36 متى

 خبرې هم کوى نو د قيامت په ورځ به ورسره د هغې حساب کيږى

 ستاسو فخر کول ښۀ خبره نۀ .....*5:6 کورنتيانو اول

ده. آیا تاسو نۀ یئ خبر چه لږه شان خمبيره ټول 

 اخښلى اوړۀ خمبيره کوى

 ځکه چه چا چه په ټول شریعت عمل .....2:10 یعُقوب

وکړو َاؤ صرف په یوه خبره کښے ئے هم خطا وکړه نو هغه 

  .په ټولو خبرو کښے ُګناه ګار شو

------------------------------------------------- 

Ahzab 33:5*.....  او په تاسو هېڅ ګناه نشته په هغه 

شي كې چې تاسو په كې خطا شئ۔ او لېكن )ګناه شته د( 

هغه )كار( چې ستاسو زړونه د هغه قصد )اراده( وكړي 

 او هللا له ازله ډېر بخښونكى، بې حده مهربان دى

Nejm 53:31-32*..... چې هغو كسانو ته چې بد یې كړې

دي، د خپل عمل بدله وركړي او هغو كسانو ته )هم( 

 ډېره ښه بدله وركړي چې نېكي یې كړې ده

 



.۱۰۵* 

ايا دا د چور د السونو د پرې کولو لپاره 

 مناسب سزا ده؟
 قرآنهو   /نهبائبل

 ۱کۀ یو کس یوه غوا یا ګډه پټه کړى ...*4-22:1 ِهجرت

اؤ حالله یې کړى یا یې خرڅه کړى، هغه به خامخا د یوې 

غوا په بدل کښې پينځۀ غواګانې ورکوى اؤ د یوې ګډې 

 په بدل کښې به څلور ګډې ورکوى

 ۳۰خلق هغه غل ته سپک نۀ ګورى .....*31-6:30 متلونو

څوک چې د خپلې لوږې د ختميدو دپاره غال کوى، ۳۱خو که 

 هغه ګير شى، نو هغه به اووۀ چنده ورکوى، 

۳۵خو تاسو َد خپلو ُدښمنانو سره   .....36-6:35 ُلوقا

مينه َاؤ نيکى کوئ َاؤ قرض بغير َد څۀ طمعے ورکوئ! نو 

تاسو به ډیر لوئے َاجر وُمومئ ۳۶ترس ناک شئ ځکه چه 

 .ستاسو پالر هم ترس ُکوونکے دے

------------------------------------------------- 

Maide 5:38*..... او غل او غله، نو تاسو د دوى السونه د

بدله كې پرې كړئ، چې د هللا له جانبه دوى د كړي عمل په 

 عبرتناكه سزا ده او هللا ډېر غالب، ښه حكمت واال دى

.۱۰۶ 

ايا دا به ځينې وخت د مومن لپاره سم وي 

که نور د ځان ساتنه وکړي يا يې دروغ کړي؟ 

 )تقيه يا کټمن(
 قرآنهو   /نهبائبل

 ۱۶شپږ څيزونه دى چې ماِلک ُخدائ .....17-6:16 متلونو

ترې نه نفرت کوى بلکه اووۀ څيُزونه دى چې ماِلک ُخدائ 

۱۷مغروره سترګې، دروغژنه  :هغه نۀ شى برداشت کولے

 ژبه،

Zephaniah 3:13*..... دوی به درواغ نه وایي  . 

  ۲۵نو بس دروغ وئيل پریږدئ.....4:25 اِِِفسيانو

خو َد ویریُدونکو، بے ایمانو، ....*21:8 ُمکاشفه

پليتانو، قاتالنو، حرامکارانو، جاُدوګرانو، ُبت 

پرستانو َاؤ هر قسم دروغژنو برخه به په هغه تاالب کښے 

وى چه په کښے َد ُګوګړو اور بليږى، َاؤ دا دویم مرګ 

 “.دے

------------------------------------------------- 

Bakara 2:225*..... هللا تاسو نه نيسي په خپلو

 قسمونو كې په لغو سره،

Tahrim 66:2*..... یقيًنا هللا تاسو لپاره ستاسو د

 قسمونو حاللوالى مقرر كړى دى

یادونه: تقویه = هغه څه ووایی چې ریښتيا نه وي. 

 .کټسمان = د پټولو له امله ژړل

 

 



.۱۰۷ 
اياهم جنس پرستی د ګناه په سترګه ګوري چې 

 حرام دی او غندل کيږي؟
 هوقرآن /   بائبلهو

 یو نر دې هم د بل نر کس سره جنسى .....18:22 ليويانو
  .تعُلقات نۀ ساتى، دا یو بد عمل دے
کۀ یو سړے د بل سړى سره جنسى .....*20:13 ليويانو

تعُلقات وساتى، هغوئ یو شرمناک کار کړے دے اؤ دواړه 
  .به ووژلے شى. د هغوئ ُخون په خپله غاړه دے
۲۶نو ځکه خُدائے هغوئ سپکو .....*27-26 & 1:24 ُروميانو

شهوُتونو ته پریښودل۲۷َاؤ َد هغوئ سړو هم دغه شان َد ښځو سره 
َد فطرى جنسى عمل په ځائے َد یو بل سره بدکارى راواخسته 
َاؤ سړو َد سړو سره بدکارى وکړله، َاؤ َانجام ئے دا چه په 
 .خپله ئے َد دے ُګمراهئ بدله َاؤ سزا وُموندله
------------------------------------------------- 
A’raf 7:80-81*..... او )لېږلى و مونږ( لوط كله چې

هغه خپل قوم ته وویل: ایا تاسو داسې بدكار كوئ چې 
په مخلوقاتو كې هېڅ یو كس له تاسو نه هغه )بدكار( 
ته ړومبـى شوى نه دى، بېشكه تاسو د شهوت )پوره 
كولو( لپاره سړیو ته ورځئ، په دې حال كې چې له ښځو 
 بېلېږئ، بلكې تاسو له حد نه تېرېدونكى قوم یئ
Neml 27:54-55*.... ایا تاسو فاحشه )د لواطت قبيح 

كار( كوئ، حال دا چې تاسو وینئ،ایا بېشكه تاسو 
خامخا د خپل شهوت لپاره له خپلو ښځو نه غير له سړیو 
 سره بدكاري كوئ

.۱۰۸ 
آيا د سقط او قتل کتل توګه ګناهونه چې 

؟حرامې دي او وغندل  
 هوقرآن /   بائبلهو

۶ځکه چې خُدائ پاک د خپل ځان په شان ......*7-9:6 پېدايښت

بنيادم جوړ کړے دے. کۀ څوک د بنيادم وینه توَیوى، په بدل 
کښې به د هغۀ وینه توئ شى، ۷ډېر بچى پېدا کړئ، نو ستاسو 
 .اوالد به په ټوله ُدنيا کښې اوسېږى
 . ۱۳قتل مۀ کوئ.....20:13 ِهجرت
 ۱۲چې څوک یو کس ووهى اؤ هغه وهلے .....21:12 ِهجرت

 شوے کس مړ شى نو هغه وُهونکے به خامخا وژلے شى
۱۶شپږ څيزونه دى چې ماِلک خُدائ .....*17-6:16 متلونو

ترې نه نفرت کوى بلکه اووۀ څيُزونه دى چې ماِلک ُخدائ 
۱۷مغروره سترګې، دروغژنه  :هغه نۀ شى برداشت کولے

 ژبه، هغه السونه چې بې ګناه وینه تویوى،
---------------------------------------------- 
Maide 5:32.....  له همدې وجې نه مونږ په بني اسرائيلو
باندې الزم كړي وو چې بېشكه خبره دا ده چې چا هم یو نفس 
له بدلې نه بغير، یا په ځمكه كې له ورانكارۍ نه بغير 
 وواژه، نو ګویا كې هغه ټول خلق ووژل
İsra 17:31*..... او تاسو خپل اوالد د فقر له وېرې مه  

وژنئ، هم دا مونږ هغوى ته روزي وركوو او تاسو ته 
 )هم( بېشكه د دوى وژل له شروع نه ډېره لویه ګناه ده
 
 



.۱۰۹* 
مجازات کولی شي "ښه کار" آيا د ګناه 

 ترسره کړي؟ )سيوپ(
 قرآنهو   /نهبائبل

ُمونږ دا واُیو چه خُدائے سړے َد ایمان .....*3:28 ُروميانو
 په وسيله صاِدق کوى، نۀ چه په شریعت َد عمل کولو
 َاؤ دا خبره ښکاره ده چه َد شریعت .....3:11 ګلتيانو

په وسيله هيڅوک َد خُدائے په ِنزد صاِدق کيږى نه، لکه 

 .چه ليکلى دى چه :  ”صادق به په ایمان پائى
 ۵نو هغۀ ُمونږ له خالصُون راکړو، خو دَ .....6-3:5 تيطوس

صداقت َد هغه ښۀ کاُرونو په سبب نه، ُکوم چه ُمونږ په 
 خپله کړى ُوو، بلکه َد خپل رحمت په ُمطابق
 ځکه چه چا چه په ټول شریعت عمل .....2:10 يعُقوب

وکړو َاؤ صرف په یوه خبره کښے ئے هم خطا وکړه نو هغه 
  .په ټولو خبرو کښے ُګناه ګار شو
------------------------------------------------- 
Hud 11:114....بېشكه نېكۍ بدۍ لرې كوي  
Ankebut 29:7*....  او هغه كسان چې ایمان یې راوړى

دى او نېك عملونه یې كړي دي، خامخا ضرور به مونږ له 
 هغوى نه د هغوى ګناهونه ورژوو
Nejm 53:32..... هغه كسان چې له غټو ګناهونو او د 

بې حيایۍ له كارونو نه ځان ساتي، غير له وړو وړو 
 ګناهونه، بېشكه ستا رب د بخښنې وسيع كوونكى دى

 سالميت
.۱۱۰ 

ايا يو سړی د "عيسوی" يا "مسلمان" په 
 توګه زيږيدلی دی؟

 قرآنهو   /نهبائبل
۱۲خو کومو خلقو چه قُبول کړو هغوئ .....*13-1:12 يوحنا

ته ئے دا حق ورکړو چه َد خُدائے َاؤالد شى یعنى هغوئ چه 
َد هغۀ په نامه ایمان راؤړى، ۱۳چه نۀ له وینے نه َاؤ 
نۀ له جسمانى شوق َاؤ نۀ َد ِانسانى پالر په ِارادے بلکه 
 له خُدائے نه پيدا شو
 ۵عيسىٰ جواب ورکړو، ”َزۀ درته رښتيا وایم .....3:5 يوحنا

چه یو سړے به هم َد خُدائے په بادشاهئ کښے تر هغے داخل نۀ 
  .شى تر څو چه هغه َد اوبو َاؤ ُروُح الُقدس نه پيدا نۀ شى
 ځکه چه تاسو َد فانى ُتخم نه نه، .....1:23 پطروس اول

بلکه َد خُدائے َد کالم په وسيله ُکوم چه ژوندے َاؤ قائم 
 .دے، َد غير فانى ُتخم نه بيا پيدا شوى یئ
------------------------------------------------- 
Kâfirûn 109:1-6*.....  :اى نبي!( ته )دوى ته( ووایه

اى كافرانو،تاسو لپاره ستاسو دین دى او زما لپاره 
                  زما دین دى

 یادونه: د بائبل سره  
موافقه کولی شي چې عيسوی نه پيژني؛ یوازې هغه څوک  

چې "د زیږیدلي" له خوا د روح القدس له خوا به د 
خداى بادشاه ورثير شي.مګر هغه څوک چې د مسلمان پالر 
سره زیږیدلی وي په اتومات ډول د زیږون په واسطه 
 .مسلمان ګڼل کيږي



.۱۱۱* 
کارونو په آيا د يو شخص نجات د خپلو غوره 

 اړه دي؟ )اميلر(
 قرآنهو   /نهبائبل

 ۲که چرے ِابراهيم په خپلو کاُرونو صاِدق .....4:2 ُروميانو

 وو نو بيا ئے فخر په ځائے دے، خو َد خُدائے په ِنزد نه
۸چه هغۀ په هر جوړ حِکمت َاؤ  .....*9-2:8 ِاِفسيانو

۹نو هغۀ َد خپلے   - پوهه په ُمونږ پریمانه نازله کړه

مرضئ راز َد خپلے هغے نيکے ِارادے په ُمطابق په ُمونږ 
 ظاهر کړو ُکوم چه مسيح له مخکښے نه ُپوره کُوونکے وو

۵نو هغۀ ُمونږ له خالصُون راکړو، خو دَ .....*6-3:5 تيطوس

صداقت َد هغه ښۀ کاُرونو په سبب نه، ُکوم چه ُمونږ په 
خپله کړى ُوو، بلکه َد خپل رحمت په ُمطابق َاؤ َد نوى 
پيدایښت په وینځلو َاؤ َد ُروُح الُقدس زُمونږ َد بيا َد 
۶خُدائے ُروُح الُقدس زُمونږ َد  - نوى کولو په وسيل

خالصُوونکى عيسٰى مسيح په وسيله په ُمونږ ډیر زیات نازل 
کړو، ۷َد دے َد پاره چه ُمونږ َد هغۀ په فضل صاِدق کړے 
 شُو َاؤ َد تل َد ژونُدون َد ُاميد وارثان شُو
------------------------------------------------- 
Hud 11:114*....بېشكه نېكۍ بدۍ لرې كوي  
Ankebut 29:7*..... او هغه كسان چې ایمان یې راوړى 

دى او نېك عملونه یې كړي دي، خامخا ضرور به مونږ له 
 هغوى نه د هغوى ګناهونه ورژوو

.۱۱۲ 
ايا د ګناه سزا د خدای نجات د تل لپاره د 

وينې قربانی په تاوان پورې تړاو لري؟ 
 )کيفارټ(

 قرآننه     /هوبائبل
د هر ژوندى څيز ژوند په وینه کښې ....*17:11 ليويانو

دے اؤ دا ځکه ماِلک خُدائ حُکم کړے دے چې ټوله وینه به 
په ُقربانګاه توئ کړے شى چې د خلقو د ُګناه کفاره ادا 
 شى، دا وینه ده چې د ُګناهونو کفاره ادا کوى
َاؤ َد چيلو َاؤ سخو په وینه .....*22 & 9:12 عبرانيانو

وړلو سره نه، بلکه خپله وینه ئے واخسته َاؤ په هغه 
پاک ترین مقام کښے یو ځل داخل شو َاؤ په دے ئے َد تل 
  .خالصُون وکړو
------------------------------------------------- 
Bakara 2:48*.... او له هغې ورځې نه ووېرېږئ چې هېڅ  

یو نفس به د بل نفس هېڅ په كار نه راځي او نه به له 
قبلېږي او نه به له هغه نه څه هغه نه څه سفارش 

)مالي( بدله اخيستل كېږي او نه به له هغوى سره مدد 
       كېږي

Hajj 22:37*..... هللا ته له سره نه رسېږي د دغو غوښې او  
نه د دغو وینې او لېكن هغه ته ستاسو تقوىٰ رسېږي، همداسې 
یې دغه تاسو لپاره تابع كړي دي، د دې لپاره چې تاسو د هللا 
لویي بيان كړئ په هغې )طریقې( سره چې هغه تاسو ته ښوونه 
 كړې ده او نېكي كوونكو ته زېرى وركړه
 

 



.۱۱۳ 
آيا د خدای پاک د نجات يواځی د خدای د 
لمر د قربانيانو په تاوان سره د فضل له 

 الرې ترالسه کيدی شي؟ )يسوع مسيح(
 قرآننه     /هوبائبل

 بله ورځ یحيٰى وليدل چه عيسٰى هغه .....1:29 يوحنا
طرف ته راځى. هغۀ ووئيل چه ”وګورئ! َد خُدائے ګډورے 

 چه َد ُدنيا ُګناه په ځان وړى

َاؤ ټول َد ُخدائے په رحم ویړیا .....*28-3:24 ُروميانو
۲۵ځکه  .صاِدق کيږى ولے چه عيسٰى مسيح هغوئ خالص کړى دى

چه خُدائے مسيح َد دے َد پاره ُمقرر کړے وو چه َد هغۀ َد 

ُقربانئ په کفاره َاؤ په هغۀ َد ایمان په وسيله 

 .ُګناُهونه وونيځى َاؤ چه خپل صداقت ښکاره کړى

۷ُمونږ ته َد مسيح َد وینے په وسيله .....*1:7 ِاِفسيانو

خالصُون، یعنے َد ُګناهونو ُمعافى، َد هغۀ َد هغه فضل َد 

 دولت په ُمطابق حاصله ده،

 ۸ځکه چه تاسو َد ایمان په وسيله په .....2:8 ِافِسيانو

فضل خالصُون ُموندلے دے، دا ستاسو له طرفه نه نه، بلکه 

 َد خُدائے بخښنه ده

------------------------------------------------ 

En’am 6:164..... او هېڅ یو نفس )دګناه( كسب نه كوي 

مګر د خپل )ځان( په ضرر یې كوي او هېڅ بار وړونكى د 

 بل بار نه وړي

İsra 17:15*..... او هېڅ بار اوچتونكى د بل بار نه
 اوچتوي

Nejm 53:38*.... چې هېڅ پورته كوونكى د بل بار نه

 پورته كوی

.۱۱۴ 
کولو د يو چا لپاره د ابدي ژوند د ترالسه 

لپاره دا لومړی ضروري ده چې د عيسی مسيح 
انجيل واورئ او پوه شي او خدای تعالی هغه 

 ته د مسيح، د نړۍ نجات ورکوونکی وي؟
 قرآننه     /هوبائبل

۹ځکه که ستا په خُلۀ دا .....*17 & 10-10:9 ُروميانو

ِاقرار وى چه عيسٰى ماِلک دے َاؤ په زړۀ کښے ِد دا ایمان 

وى چه ُخدائے هغه َد مړو نه راپاڅولو نو تۀ به خالُصون 

۱۰ولے چه ُمونږ په زړۀ سره ایمان راؤړو َاؤ  .بيا ُمومے

خُدائے ُمونږ صاِدقوى، َاؤ په ُخلۀ دا ِاقرار کُوو نو 

 .خالصُون به بيا ُموُمو

------------------------------------------------- 
Bakara 2:119-120*..... یقيًنا )اى نبي!( ته مونږه په
 -120 – حقه سره زېرى وركوونكى او وېروونكى لېږلى یې

او له تا نه خو به هيڅكله نه یهودیان راضي شی، او 

 نه نصرانيان، تر دې چې ته د دوى د دین پيروي وكړې۔
 



.۱۱۵* 
آيا دا په دې باور دی چې عيسی مسيح د 

نجات په توګه ايمان لري او خدای د انسان 
د ګناهونو لپاره يوازينۍ الر ده او 

 معافيږي او د ابدي ژوند لپاره؟
 قرآننه     /هوبائبل

زما وُروڼو! دا ځکه چه دلته یو پټ حقيقت …11:25 يوحنا
دے ُکوم چه َزۀ غواړم چه تاسو ته ئے څرګند کړم، َد دے 

َد پاره چه تاسو ځان بے ځایه عقلمند ونۀ ګڼئ، َاؤ هغه 

دا دے چه َد ِاسرائيل یوه برخه به تر هغے سخته وى تر 
څو چه غير قوُمونه ُپوره ُپوره په دے کښے داخل شوى نۀ 

  .وى

 دا تل عُمرى ژوندون دے چه تا وپيژنى .....17:3 يوحنا
چه تۀ یواځے رښتينے خُدائے یئے َاؤ عيسٰى مسيح چه تا 

 را استولے دے
----------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:19-20*..... بېشكه )معتبر( دین د هللا په

نيز اسالم دى، او هغو كسانو، چې كتاب ورته وركړى شوى 
دى، اختالف نه دى كړى مګر وروسته له دې چې دوى ته 

پس كه دوى اسالم راوړ، نو یقيًنا دوى  - 20 – علم راغى
سمه الر وموندله او كه وګرځېدل، پس بېشكه په تا 
 باندې یواځې تبليغ كول )دحق رسَول( دي

.۱۱۶ 
 ايا د اوبو بپتسما د يو مومن لپاره اړتيا ده؟

 قرآننه     /هوبائبل
بيا عيسٰى ورغلو او ورته یې .....*20-28:19 متى

وفرمائيل چې ”د آسمان او د زمکې ټول اختيار ما ته 
۱۹ځکه تاسو په زمکه خوارۀ شئ او ټول  .راکړې شوے دے

قومونه زما مریدان کړئ او د پالر، د زوئ او د روُح 
۲۰او دا تعليم  .الُقدس په نامه ورته بپتسمه ورکړئ

ورکوئ چې په هغه ټولو خبرو عمل کوئ چې ما تاسو ته 

حکم کړې دے. او دا یقين ساتئ چې زۀ به تل او د 
 .قيامته پورې تاسو سره یم

 هر څوک چه په دے ایمان راؤړى َاؤ .....16:16 مرقوس
بپتسمه واخلى نو هغه به خالُصون بيا ُمومى، َاؤ هر څوک 

 چه پرے ایمان رانۀ وړى هغه به ُمجرم شى
پطروس ووئيل، ”توبه ګار .....*2:38 َاعمال َد رسُوالنو

شئ َاؤ په تاسو کښے هر یو ِد َد خپلو ُګناُهونو َد ُمعافئ 

َد پاره َد عيسٰى مسيح په ُنوم بپتسمه واخلى َاؤ تاسو ته 

  .به ُروُح الُقدس وبخښلے شى
 ۱۶نو اوس تۀ ډیل ولے کوے؟ .....22:16 َاعمال َد رسُوالنو

سمدستى بپتسمه واخله َاؤ َد هغۀ َد ُنوم په یادولو له 

 ُګناُهونو نه پاک شه
------------------------------------------------- 
یادونه: په قران کې هيڅ داسې آیتونه نشته چې د اوبو 

 بپتسما په اړه خبرې کوي

 



.۱۱۷ 
 آيا نن ورځ د نارينه مومن لپاره اړينه ده؟

 قرآنهو   /نهبائبل
 نو بيا تاسو اوس خُدائے .....11-15:5 َاعمال َد رسُوالنو

ولے راپاروئ َاؤ َد دے عيسٰى مُنونکو په اوږو داسے جغ 
ولے ږدئ چه نۀ خو ُمونږ َاؤ نۀ زُمونږ پالُرونو نيُکونو 
 پورته کولے شو؟ 
که څوک سُنت شوے خُدائے .....*20 & 7:18 کورنتيانو اول

رابللے وى نو هغه ِد خپل ځان َد ناسُنت شوى په شان نۀ 
ښکاره کوى، َاؤ که څوک ناسُنت شوے خُدائے رابللے وى نو 
هر څوک چه په ُکوم حالت  - .هغه ِد خپل ځان نۀ سُنت کوى
 کښے بللے شوے وى، په هغۀ کښے ِد پاتے شى
 ۲ګورئ، َزۀ پولوس تاسو ته وایم چه که تاسو ....5:2 ګلتيانو

 سُنت شئ نو َد مسيح نه به تاسو ته هيڅ فائده نۀ وى
۶َاؤ څوک چه َد مسيح عيسٰى سره یووالے .....*5:6 ګلتيانو

لرى، َد هغۀ نۀ خو سُنتيدل څۀ معنٰى لرى َاؤ نۀ نا 
سُنتيدل، خو َد هغۀ ایمان چه په مسيح دے، َد فائدے 
 خبره ده َاؤ ایمان َد مينے په وسيله ښکارى
------------------------------------------------- 
Nahl 16:123*.... بيا مونږ تا ته وحي وكړه چې د

ابراهيم د ملت پيروي وكړه چې حنيف و او له مشركانو 
 څخه نه و
یادونه: په اسالم کې، سنت د ابراهيم د دین یوه برخه 
ده او په دې توګه په مسلمانانو باندې پابند دي. دا 

، فاطه البري ۱۲۵۲په حدیث کې هم ليدل کيدی: بخاري 
۲۳۷۰: ۴مسلمان ؛ او ۳۸۸: ۶ . 

.۱۱۸ 
ايا هلته داسې ايتونه شته چې خلک يې 
"مقدس" دي او پاک "پاک" دی چې جنت ته 

 ننوځي؟
 قرآننه     /هوبائبل

زۀ ماِلک خُدائ ستاسو ُخدائ پاک  .....*11:44 ليويانو
یم اؤ تاسو خپل ځاُنونه پاک اؤ ُمقدس ساتئ، ځکه چې زۀ 
 ُمقدس یم
 آیا تاسو خبر نۀ یئ چه تاسو .....17-3:16 کورنتيانو اول
َد خُدائے کور یئ َاؤ َد خُدائے ُروح په تاسو کښے اوسى؟ ۱۷که 
څوک َد خُدائے کور برباد کړى نو خُدائے به هغه برباد کړى 
 .ځکه چه َد خُدائے کور پاک دے َاؤ هغه تاسو یئ
۱۴َد تولو سره َد ُصلح کوِشش کوئ .....*12:14 عبرانيانو

َاؤ َد هغے پاکيزګئ طلبګار اوسئ چه بغير َد دے نه به 
 څوک ماِلک ليدے نۀ شى
 بلکه لکه چه ستاسو رابُلونکے .....16-1:15 پطروس اول

پاک دے هم هغه شان تاسو هم په خپل ټول چال چلن کښے 
۱۶لکه چه صحيفے وائى چه ”پاک شئ ځکه چه َزۀ  .پاک شئ

 “.پاک یم
 څوک چه رښتينے وى هغه ِد په خپله .....22:11 ُمکاشفه
 رښتينئ کښے پاتے شى
------------------------------------------------- 

یادونه: په قران کې هيڅ ایتونه شتون نلري چې خلک یې 
 پاکوي یا دا چې دوی کولی شي مقدس وي



.۱۱۹ 
آيا خلک کولی شي د خپل وړيا رضا او 

 الرې د خدای په توګه وټاکل شي؟رضاکارۍ له 
 قرآننه     /هوبائبل

خو کومو خلقو چه قُبول کړو هغوئ ته .....*1:12 يوحنا
ئے دا حق ورکړو چه َد ُخدائے َاؤالد شى یعنى هغوئ چه َد 
 هغۀ په نامه ایمان راؤړى
 ځکه چه هر څوک چه َد خُدائے َد .....16 & 8:14 ُروميانو
۱۶په دے   -- ُروح په هدایت چليږى، هغه َد ُخدائے بچى دى

وئيلو سره َد خُدائے ُروح زُمونږ َد ُروح سره هم دا وائى َد 
 دے ګواهئ َد پاره چه ُمونږ َد ُخدائے بچى ُیو، 
۲۶ځکه چه تاسو ټول َد هغه ایمان په .....*3:26 ګلتيانو

 وسيله ُکوم چه په مسيح عيسٰى دے، َد خُدائے زامن یئ
.....12:5 عبرانيانو خو تاسو هغه نصيحت هير کړو ُکوم  

  : چه تاسو ته َد فرزندانو په شان په دے ټکو کولے شى
 زما زویه! َد ماِلک تنبيه سپکه مه ګڼه،”
 .چه هر کله چه هغه تا مالمتوى، نو بے زړۀ کيږه مه

۶ځکه چه چا سره ماِلک مينه لرى نو هغۀ ته تنبيه هم 

 کوى
------------------------------------------------- 
Maide 5:18*..... :او یهودیانو او نصرانيانو وویل

مونږ د هللا زامن او د هغه دوستان یو، ته )ورته( ووایه: 
نو بيا ولې هغه تاسو ته ستاسو د ګناهونو په وجه عذاب 
 دركوي؟ بلكې تاسو د هغه په مخلوقاتو كې انسانان یئ،

.۱۲۰* 
آيا د انسان برخليک په بشپړ ډول د خدای 
لخوا ټاکل شوی او يا هم پيژندل شوی دی؟ 

 )قادر يا کيسم(
 قرآنهو   /نهبائبل

 ګورئ! دا زۀ نن ستاسو خوښې ته .....27-11:26 ګردان
پرېږدم چې برکت غواړئ اؤ کۀ لعنت، ۲۷برکت به په دې 
کښې وى، چې د ماِلک خُدائ ستاسو ُخدائ پاک په هغه 
 حُکُمونو عمل کوئ چې نن یې زۀ درکوم، 
۱۹زۀ نن تاسو له د ژوند اؤ مرګ، د .....*30:19 ګردان

خُدائ پاک د برکت اؤ د ُخدائ پاک د لعنت په مېنځ کښې 
فېصله په تاسو پرېږدم اؤ زۀ آسمان اؤ زمکې ته وایم 
  .چې د هغې ګواه وى چې تاسو یې خوښوئ. ژوند خوښ کړئ
نو نن دا فېصله وکړئ چې د چا  - .....*24:15 يشَوع

خِدمت به کوئ،خو پاتې شوه زما او زما د کورنۍ خبره، 
 نو مونږ به د ماِلک خُدائ خِدمت کُوو
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:51*..... ته )دوى ته( ووایه: مونږ ته به له

سره مصيبت راونه راسېږي مګر هغه چې هللا زمونږ لپاره 
 ليكلى دى
Kasas 28:68.....دوى ته هېڅ اختيار نشته  
Ahzab 33:38*.....او دى د هللا امر قطعي ټاكل شوې 

« نه»عيسویانو په منځ کې ارینانستان به یادونه: د 
 ."ووایي؛ مګر کلونينسټان به ووایې "هو



۱۲۱. 
ايا خدای د يو ښه او بد کارونو اندازه 

کولو لپاره اندازه توپير کاروي ترڅو 
معلومه کړي چې دوی به جنت ته الړ شي يا 

 دوزخ ته؟ )ټريزی(
 قرآنهو   /نهبائبل

ځکه چه تاسو َد ایمان په وسيله .....*9-2:8 ِاِفسيانو
په فضل خالصُون ُموندلے دے، دا ستاسو له طرفه نه نه، 
 بلکه َد خُدائے بخښنه ده

۴خو هر کله چه زُمونږ خالصُوونکى خُدائے .....*5-3:4 تيطوس

فضل وکړو َاؤ َد ِانسان سره َد هغۀ مينه ظاهره شوه، ۵نو هغۀ 
راکړو، خو َد صداقت َد هغه ښۀ کاُرونو په ُمونږ له خالصُون 

سبب نه، ُکوم چه ُمونږ په خپله کړى ُوو، بلکه َد خپل رحمت 
په ُمطابق َاؤ َد نوى پيدایښت په وینځلو َاؤ َد ُروُح الُقدس 
 زُمونږ َد بيا َد نوى کولو په وسيله

------------------------------------------------- 
A’raf 7:8-9..... نو هغه څوك چې تولونه )یا 
 - ميزانونه( یې درانه وختل، نو همدغه خلق كامياب دي

او هغه څوك چې تولونه )یا ميزانونه( یې سپك وختل، 
نو دغه خلق هغه دي چې دوى خپلو ځانونو ته تاوان 

 رسولى دى
Mü’minun 23:102-103*..... او هغه څوك چې، د هغه تلې

سپكې شوې، نو دغه هغه كسان دي چې خپلو ځانونو ته یې 
 تاوان رسولى دى، په دوزخ كې به تل پراته وي

۱۲۲.* 
د يو چا لپاره چې د خدای سلطنت ته ننوتالی 
شي، دا لومړی ځل دی چې "روحاني بيارغونه" 

 ولري او بيا "بيا پيدا شي"؟
 قرآننه     /هوبائبل

خو کومو خلقو چه قُبول کړو هغوئ .....*13-1:12 يوحنا
ته ئے دا حق ورکړو چه َد خُدائے َاؤالد شى یعنى هغوئ چه 

َد هغۀ په نامه ایمان راؤړى، ۱۳چه نۀ له وینے نه َاؤ 
نۀ له جسمانى شوق َاؤ نۀ َد ِانسانى پالر په ِارادے بلکه 
 .له خُدائے نه پيدا شو
......*3:3 يوحنا تيا رښتيا رښ”عيسٰى جواب ورکړو، 

درته وایم، تر څو چه سړے بيا پيدا نۀ شى هغه َد 
 خُدائے بادشاهى ليدلے نۀ شى
.....5:17 کورنتيانو دويم َد دے َد پاره که څوک په  

مسيح کښے وى نو هغه نوے مخُلوق دے، زاړۀ څيُزونه تير 
 شول، وګورئ هغه اوس نوى شول
ځکه چه تاسو َد فانى ُتخم نه نه، .....*1:23 پطروس اول

بلکه َد خُدائے َد کالم په وسيله ُکوم چه ژوندے َاؤ قائم 
 .دے، َد غير فانى ُتخم نه بيا پيدا شوى یئ
------------------------------------------------- 

یادونه: قرآن کریم د روحاني بياجوړتيا اړتيا او یا 
 ."بيا پيدا کيږي" اړتيا نه لري

 



۱۲۳.* 
 رښتيني ټولو په مسيح د یا ورکوي وعده خدای ایا

ورکوي؟ ضمانت ژوند ابدي د کې مومنانو  

 هوقرآن /   بائبلهو

....3:36 يوحنا څوک چه په زوئے ايمان راؤړى نو هغه دَ تل ژوندُون لرى   

ُکوم سړے چه زما خبرو ته غوږ ږدى اَؤ په هغه چا باور لرى چه .....*5:24 يوحنا

ُعمرى ژوندُون لرىَزۀ ئے را استولے يم هغه تل   

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:55 & 113-115*..... !كله چې هللا وويل: اى عيٰسی

بېشكه زه تا لره پوره پوره اخيستونكى يم او د خپل ځان طرف ته ستا راپورته 
كوونكى يم او تا لره له هغو كسانو نه پاكوونكى يم چې كفر يې كړى دى اوچا چې 
ستا پيروي كړې ده هغوى لره د قيامت د ورځې پورې د هغو كسانو له پاسه 
دوى يو شان نه دي، په اهِل كتابو كې يوه ډله  - كوونكى يم؛ چې كفر يې كړى دى
ده قايمه، چې د شپې په ساعتونو كې د هللا ايتونه تالوت كوي او هغوى سجدې 
نو هيڅكله به هم د هغوى د دې  - او دغه كسان له صالحانو څخه دي - كوي
 )عمل( ناقدري ونه كړى شي
Maide 5:47 & 69*..... او الزم ده چې انجيل واال دې فيصله وكړي په

هغه څه چې هللا په دې )انجيل( كې نازل كړي دي )چې د قرآن او محمدملسو هيلع هللا ىلص تصديق 
دى( او چا چې د هللا په نازل كړي )كتاب، قانون( باندې فيصله ونه كړه، نو همدغه 
بېشكه هغه كسان چې ايمان يې راوړى دى او هغه كسان چې  - خلق فاسقان دي
يهوديان او صابيان، او نصرانيان دي، هر چا چې په هللا او د اخرت په ورځ ايمان 
راوړ او نېك عمل يې وكړ، نو په دوى باندې نه څه وېره شته او نه به دوى غمژن 
 كېږي

  توضعي راتلونکې

۱۲۴.* 
 چا یو د کې اصل په کلمه" پيشنه" او" پيغمبر" د ایا

 د الرې له تحفې د خداي د چې کيده کارول حواله په

 (نبی) لري؟ پوهه شيانو راتلونکو
 قرآننه     /هوبائبل

په هغه وخت کښې به يو پېغمبر پېشګوئې ورکُوونکے .....*9:9 سموئيل اول

ځه چې ”ُخدائ پاک نه د څۀ تپوس کولو، نو هغۀ به وئيل، بللے شو، نو چې کله به هم چا د 
 پېشګوئې ورکُوونکى له الړ شو
ځکه چه دَ ُکوم ُروح په تاثير نبيانو کالم وکړو هم هغه .....*19:10 ُمکاشفه

 .ُروح دَ عيسٰى په شان شاهدانو کښے دے
------------------------------------------------- 

A’raf 7:158 & 188*.....  نو تاسو په هللا او د هغه په رسول ايمان

راوړئ چې نبي دى، امي دى، هغه چې په هللا او د هغه په كلماتو ايمان لري او 
زه نه يم مګر  - تاسو د هغه پيروي وكړئ، د دې لپاره چې تاسو هدايت ومومئ
 وېروونكى او زېرى وركوونكى د هغه قوم لپاره چې ايمان راوړي
Ahkaf 46:9*..... ته )دوى ته( ووايه: زه په رسوالنو كې اول )او نوى

رسول( نه يم )بلكې له ما نه مخكې هم رسوالن تېر شوي( او زه بېخي نه پوهېږم 



۱۲۵.* 

ايا د نړۍ په پای کې د راتلونکو پيښو په 

اړه په اړه تفصيلي معلومات شتون لري؟ 

 )اسکاټلوجی / ګيب هيبر(
 قرآننه     /هوبائبل

مونږ ته دا وښایه چې دا هر ”.....*25 & 14 ,24:3 متى

څۀ به کله وشى او ستا د راتلو او د قيامت د ورځې 

۱۴او په ټوله ُدنيا کښې به د بادشاهۍ  - نښه به څٔه وى؟

زیرے خور شى او د ټولو قومونو دپاره به ګواهى شى او 

۲۵ګورئ، ما تاسو د کيدو نه مخکښې  - .بيا به قيامت وى

 خبردار کړئ

دا هغه کشف دے چه خُدائے عيسٰى مسيح  .....*1:1 ُمکاشفه

له ورکړو چه هغه خپلو ُغالمانو ته هغه خبرے وښائى چه 

 .ُکومے به زر تر زره پيښيږى

------------------------------------------------- 

En’am 6:50*..... ته ووایه: زه تاسو ته نه وایم چې ما

سره د هللا خزانې دي او نه زه عالم الغيب یم او نه زه 

تاسو ته دا وایم چې بېشكه زه َمَلك یم، زه پيروي نه 

 كوم مګر د هغه شي چې ما ته وحي كولى شي

۱۲۶. 

پيغمبرانو آياتونه د يو پياوړی ايا د 

طنزی طريقی راتلونکی اټکل کيدی شی چی په 

 )دجال / مهدي( تيرو ورځو کی به راشی؟
 قرآننه     /هوبائبل

 ۲۴دروغژن مسيحان او دروغژن نبيان .....25-24:21 متى

 به راښکاره شى

۸هغه وخت به هغه َد  .....*9-2:7 ِتسالونيکانو دويم

نمائنده ظاهریږى َاؤ ماِلک عيسٰى به هغه َد نافرمانئ 

خپلے ُخلے په پوکى مړ کړى َاؤ َد خپل ظاهریدو په جالل 

۹َد نافرمانئ نمائنده به َد شيطان َد  .به ئے ِنشت کړى

اثر په ُمطابق َد هر ِقسمه َد دروغو َد ُقدرت په نخښو َاؤ 

 په عجيبه کاُرونو سره راځى

۱۸زما بچو! دا آخرى وخت دے! .....*2:18 يوحنا اول

تاسو ته وئيلى شوى ُوو چه خردجال راتُلونکے دے، َاؤ 

اوس ډیر خردجاالن راپورته شوى دى، َاؤ له دے نه ُمونږ 

 ته معُلومه ده چه بے شکه دا آخرى وخت دے

.....2-6:1 ُمکاشفه َاؤ ما وکتل چه هلته یو سپين آس  

وه. هغۀ ته تاج ورکړے  وو َاؤ َد سوارۀ سره ئے لينده

 .شو َاؤ هغه په آس سور الړو چه فتح بيا ُمومى

------------------------------------------------- 

یادونه: قرآن کریم د مسيح یا مهدي راته یادونه نه 

 .کوي



۱۲۷.* 
ايا د "قيامت ورځ" به وي کله چې خدای پاک 

هر انسان د مړي څخه راوباسي او يا يې 
پريکړه وکړي چې آيا جنت ته به تللی شي يا 

(دوزخ ته؟ )احيرت ګونو  
 هوقرآن /   بائبلهو

.....9:27 عبرانيانو َاؤ لکه چه څنګه َد بنى آدم َد  
پاره یو ځل مړ کيدل، َاؤ پس له هغے عدالت کيدل ُمقرر 
 دى،

.....2:9 پطروس دويم نو ماِلک پوهيږى چه هغه څنګه  
دینداران َد آزميښت نه بچ کوى َاؤ بدکاران َد عدالت تر 
 ورځے پورے په سزا کښے وساتى
.....*15-20:11 ُمکاشفه ليکلى ُوو َد َد مړو َد عمُلونو ۱۲

هغے په ُمطابق َد هغوئ عدالت وشو۱۵َاؤ په دے کښے هغه 
کسان وغورزولے شول، َد چا نوُمونه چه َد ژونُدون په 

 ..کتاب کښے درج نۀ ُوو
------------------------------------------------- 
Bakara 2:113*..... نو هللا به د قيامت په ورځ د دوى په

مينځ كې د هغو خبرو په هكله فيصله كوي چې دوى به په 
 كې اختالف كاوه

Al-i İmran 3:185*..... )هر ساه لرونكى د مرګ )مزه
څكونكى دى او یقيًنا همدا خبره ده چې تاسو ته به د 
 قيامت په ورځ ستاسو ثوابونه )پوره( پوره در كړى شي

۱۲۸.* 
ايا هرڅوک بايد په هغه وخت کې چې په دوزخ 

 مصرف کړي؟کې ځوروي 
 قرآنهو   /نهبائبل

ُکوم سړے چه زما خبرو ته غوږ ږدى َاؤ .....*5:24 يوحنا
په هغه چا باور لرى چه َزۀ ئے را استولے یم هغه تل 
عُمرى ژوندُون لرى َاؤ په هغۀ به َد سزا ُحکم ونۀ شى ځکه 

 چه هغه َد مخکښے نه َد مرګ نه ژونُدون ته آؤړیدلے دے
لنډه دا چه څوک چه َد عيسٰى مسيح سره .....*8:1 ُروميانو
 .یووالے لرى، َد هغوئ ُمجرم کيدل ِنشته
.....5:9 ِتسالونيکانو اول ځکه چه ُخدائے ُمونږ َد غضب َد  

پاره نه، بلکه َد دے َد پاره ُمقرر کړى ُیو چه ُمونږ َد 
 خپل ماِلک عيسٰى مسيح په وسيله خالُصون بيا ُموُمو
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:185..... )هر ساه لرونكى د مرګ )مزه 

څكونكى دى او یقيًنا همدا خبره ده چې تاسو ته به د 
 قيامت په ورځ ستاسو ثوابونه )پوره( پوره در كړى شي
Meryem 19:70-72*..... بيا خامخا مونږ په هغو خلقو  

ښه عالمان یو چې هغوى دغه )دوزخ( ته د داخلولو )او 
 سوځولو( ښه الیق دي،،

بيا به مونږ هغو كسانو ته نجات وركړو چې پرهېزګاري 
ظالمان )كافران( به په دغه )دوزخ( كې یې كړې ده او 

 په ګونډو پراته پرېږدو
 

 
 



۱۲۹.* 
که چيرې يو څوک دوزخ ته الړ شي، ايا د دې 

امکان شته چې وروسته له دې چې جنت ته الړ شي 
 امکان شته؟

 قرآنهو   /نهبائبل
۴۱بيا به هغه هغوئ ته ووائى، .....*46 & 25:41 متى

ته وى، َاے لعنتيانو، زما د څوک چې به د هغۀ ګس الس 
سترګو نه اخوا شئ او هغه تل ابدى اور ته الړ شئ چې د 
شيطان او د هغۀ د فرښتو دپاره تيار شوے دے۴۶نو بيا 
به هغوئ ابدى عذاب ته وليږلے شى، خو صاِدقان به د تل 

 ژوندون حاصل کړى
۲۵خو ِابراهيم ورته ووئيل چه .....*26-16:25 ُلوقا

واؤره زویه۲۶خو بله خبره دا ده چه زُمونږ َاؤ ستا تر 
مينځه یوه لویه کنده ده چه َد هغے نه نۀ څوک درپورے 
 وتے شى َاؤ نۀ ترے څوک دے خوا راپورے وتے شى
------------------------------------------------- 
En’am 6:128*..... وبه وایي )دوى ته هللا( ستاسو ځاى

اور دى، چې په هغه كې به همېشه یئ مګر هغه چې هللا 
 وغواړي، بېشكه ستا رب ښه حكمت واال، ښه پوه دى
Hud 11:106-107*..... نو هر چې هغه كسان دي چې

بدبخته شوي دي، نو )د جهنم( په اور كې به د دوى 

لپاره په هغه كې )د خره په شان( سختې اوچتې رمباړې 
او ټيټې نرمې رمباړې وي،څو چې اسمانونه او ځمكه وي 
 مګر هغه چې ستا رب اراده وكړي

۱۳۰. 
آيا د قيامت بدن د غوښې، هډوکي او وينې 

 فزيکي جسم دی؟
 قرآنهو   /نهبائبل

۳۵خو تاسو به تپوس کوئ .....*50-15:35 کورنتيانو اول

چه مړى څنګه راژوندى شى َاؤ په څۀ ِقسم جِسم کښے به 
راځى؟۴۴جسمانى وجُود ښخولے شى َاؤ ُروحانى وجُود راژوندے 

کيږى. هر کله چه نفسانى وجُود شته نو ُروحانى وجُود هم 
شته۵۰زما وُروڼو، زما مطلب دا دے چه َد ِانسان جسم َد 
 خُدائے َد بادشاهئ وارث نۀ شى کيدے

------------------------------------------------- 
Bakara 2:25 & 259*..... او د دوى لپاره په دغو

)جنتونو( كې ډېرې پاكې بيبيانې )ښځې( دي، او دوى به 
په دغو كې همېشه وي،،او هډوكو ته وګوره، مونږ هغو 
ته څنګه حركت وركوو، په پورته كولوسره، بيا هغو ته 
 غوښه وراغوندو۔،
Zuhruf 43:70..... )دوى ته به ویلى شي:( تاسو جنت  

خوشالولى شئته ننوځئ، تاسو او ستاسو ښځې، تاسو به   

Vakia 56:35-38..... بېشكه مونږ دغه )ښځې/حورې( پيدا 
كړې دي،نو مونږ دغه )حورې( پېغلې ګرځولې دي،په خپلو 
 خاوندانو مينانې )او( همزولې
Nebe 78:33*.....او انارسينه همځولې پېغلې دي 
 

 



۱۳۱.* 
آيا د جنسی اړيکو او په جنت کې واده به 

 )ساعتونه(وي؟ 
 قرآنهو   /نهبائبل

د هغوئ یو عالم د آزميښت دپاره دا .....*33-22:28 متى
۴۴ځکه چې هغه وائى ”ماِلک زما ماِلک ته  - تپوس وکړو

وفرمائيل چې زما ښى الس ته کښينه، تر څو چې زۀ ستا 

 - دشمنان ستا د ښپو الندې نٔه کړم

....*15:50 کورنتيانو اول مطلب دا دے زما وُروڼو، زما 
چه َد ِانسان جسم َد خُدائے َد بادشاهئ وارث نۀ شى کيدے 

 َاؤ دا جِسم چه مړ کيُدونکے دے َد بقا وارث کيدے نۀ شى

------------------------------------------------- 
Tur 52:20..... او مونږ به د دوى نكاح د ښایسته غټ 
 سترګو سپينو سرو حورو سره وكړو
Rahman 55:55-56, 70-72*..... نو تاسو )اى انسانانو او

پېریانو!( د خپل رب په نعمتونو كې د كوم یوه تكذیب 

كوئ،،چې له دغو )جنتي خاوندانو( نه به مخكې دوى ته 
 نه بل انسان الس وروړى وي او نه پېري

په دغو )جنتونو( كې ډېرې غوره )نېك سيرتې( ډېرې ښكلې 

 په خېمو كې محفوظې ساتلې شوې حورې به وي حورې دي،

۱۳۲. 
 ايا د نړۍ چرچ د "د مسيح لور" دی؟

 قرآننه     /هوبائبل
لکه چه مسيح َد جماعت سر .....*32 & ,25 ,5:23 ِاِفسيانو
۲۵َائے خاوندانو! َد خپلو ښځو سره مينه کوئ لکه  - دے

څنګه چه مسيح َد جماعت سره مينه کړے ده َاؤ خپل ځان ئے 

مرګ ته سپارلے دےَد هغۀ َد پاره  دا یو لوئے راز دے  - 

 خو َزۀ ئے َد عيسٰى َاؤ جماعت په حقله وایم
راځئ چه خوشحاليُږو َاؤ َد خوشحالئ .....*19:7 ُمکاشفه

چغے وباسو َاؤ َد هغه لوئى بيان کُړو ځکه چه َد ګډورى َد 

 وادۀ ورځ راغلے ده َاؤ َد هغۀ ناوے ځان سمبال کړے دے،

.....21:9 ُمکاشفه راځه! َاؤ َزۀ به تا ته ناوے وښایم،  

 یعنے َد ګُډورى ښځه به درته وښایم

.....22:17 ُمکاشفه راشه”ُروُح الُقدس َاؤ ناوے وائى چه   !“  
راشه”َاؤ هر آؤریُدونکے ِد هم وائى چه  !“  

َاؤ څوک چه تږے وى، هغه ِد راشى، َاؤ څوک چه ئے غواړى، 

ِد ویړیا واخلَد ژونُدون له اوبو نه   
------------------------------------------------- 
یادونه: قرآن یوازې یوځل کليسا ته اشاره کوي او د "د 

۲۲:۴۰مسيح لور" یادونه نه کوي: حج  . 



 د ژوند عملي عمليات 
۱۳۳. 

ايا خدايه غواړی نن مومنان د قانون له 
 مخې ژوند وکړي؟ )شريعت(

 قرآنهو   /نهبائبل
.....6:14 ُروميانو َد دے َد پاره چه ُګناه نور په تاسو  

باندے ُحکم ونۀ چلوى ځکه چه تاسو نور َد شریعت َد الندے 
 نۀ یئ بلکه َد خُدائے َد فضل َد الندے یئ

 ۴په مسيح َد شریعت هدف انجام ته رسيدلے .....10:4 ُروميانو

راؤړىدے، َد دے َد پاره چه هر څوک چه پرے ایمان   

َاؤ دا خبره ښکاره ده چه َد .....*25 & 3:11 ګلتيانو
شریعت په وسيله هيڅوک َد خُدائے په ِنزد صاِدق کيږى نه، 

صادق به په ایمان پائى”  : لکه چه ليکلى دى چه خو  - 

هر کله چه ایمان راغلے دے ُمونږ نور َد شریعت َد الندے 
 25 .نۀ ُیو

------------------------------------------------- 
Maide 5:48*.....  او غل او غله، نو تاسو د دوى
 السونه د دوى د كړي عمل په بدله كې پرې كړئ

Jathiyah 45:18*..... بيا مونږ ته )د دین( په معامله
كې په واضحه الره باندې ودرولې، نو ته د دې پيروي 

كوه او ته د هغو خلقو د خواهشاتو پيروي مه كوه چې 

 نه پوهېږي

۱۳۴. 
 ايا دا د مومن لپاره منع دی چې شراب وڅښي؟

 قرآنهو   /نهبائبل
 ۳۴َاؤ هر کله چه ِابن آدم راغے چه .....35-7:34 ُلوقا

خورى څښى نو تاسو وایئ چه َدۀ ته وګورئ! دا ګيډور 

 !شرابى َد محُصولچيانو َاؤ ُګناه ګارو آشنا دے
.....11-2:1 یوحنا چه مئے خالص شول نو َد عيسٰى مور  

۷عيسٰى  - هغۀ ته ووئيل، ”َد دوئ سره مئے نۀ دى پاتے

“ دا چاټئ َد اوبو نه ډکے کړئ.”خادمانو ته ووئيل چه 
 َاؤ هغه هغوئ تر ُخلے خُلے ډکے کړے
َد آئنده َد پاره تشے اوبۀ مه .....*5:23 تيموتيوس اول

معدے َاؤ اکثر ناجوړه کيدو په وجه څښه بلکه َد خپلے 
 لږ شان شراب هم استعمالوه
------------------------------------------------- 
Bakara 2:219..... دوى له تا نه د شرابو او جوارۍ په 

باره كې تپوس كوي، ووایه: په دې دواړو كې بېخي لویه 

 ګناه ده
Maide 5:90-91*.....  اى هغو كسانو چې ایمان یې

راوړى دى! بېشكه همدا خبره ده چې شراب، او جواري او 

بتان او د فال غشي پليت دي، د شيطان له عمله دي، نو 
 تاسو له دې نه ځان وساتئ،

 نو ایا تاسو )له شرابو او جوارۍ نه( منع كېدونكي یئ
 



۱۳۵. 
آيا دا د مومن لپاره منع شوی چې د خنزير 

 خواړه وخوري؟
 قرآنهو   /نهبائبل

پاڅه، پطروسه! حالل ئے .....*15-10:13 َاعمال َد رسُوالنو
۱۴خو پطروس ووئيل چه ”نه ماِلکه!  - “!کړه َاؤ وئے خوره

  “.نه! ما هيڅ کله هم حرام َاؤ ناپاک څيز نۀ دے خوړلے

۱۵آواز په دویم ځل بيا راغے، ”څۀ چه خُدائے پاک ګرزولى 

۱۶داسے درے واره  “.دى، تۀ هغے ته ناپاک نۀ شے وئيلے

 .وشول َاؤ بيا هغه څيز دوباره آسمان ته پورته کړے شو

۲۵هر څۀ چه َد قصابانو په .....*10:25 کورنتيانو اول

دکانونو خرڅيږى هغه خورئ َاؤ َد ضمير په خاطر سوال مه 
 پورته کوئ

.....2:16 کولوسيانو نو هيڅوک هم َد خوراک څښاک یا َد  
اختر یا َد نوے مياشت یا َد سبت په حقله ِد په تاسو 

 ِالزام ونۀ لګوى

------------------------------------------------- 
Maide 5:3*..... پر تاسو باندې حرامه كړى شوې ده
 مرداره، او وینه او د خنزیر غوښه

En’am 6:145*..... اى نبي!( ته ووایه: زه نه مومم(
)هېڅ څيز( په هغه )شریعت( كې چې ما ته وحي كړى شوى دى 

په كوم خوړونكي باندې حرام كړى شوى، چې هغه یې خوري 
ِسوا له هغه نه چې مرداره وي، یا بَهول شوې وینه، یا د 

 خنزیر غوښه، پس بېشكه هغه پليتي ده،

۱۳۶. 
ايا خدايان د دې لپاره تمه لري چې نن ورځ 

 روژه ونيسي؟
 هوقرآن /   بائبلهو

Joel 2:12..... مګر حتی اوس هم وایي، څښتن، خپل ټول  
 :زړه ته راشئ، د خوراک څخه ساتل، ژړل او غم سره
.....18-6:17 متى خو هر کله چې روژه نيسئ نو خپل سر  

 غوړوئ او مخ وینځئ
خو وخت به راشى چه َد وادۀ زلمے به َد .....*2:20 مرقوس

بيل کړے شى َاؤ په هغه ورځ به دوئ روژه نيسىدوئ نه  . 
تاسو َد یو بل نه ُجدا مه .....*7:5 کورنتيانو اول

اوسيږئ خو َد لږ وخت َد پاره َد یو بل په رضا َد دے َد 

 پاره چه َد ُدعا فرصت وُمومئ
------------------------------------------------- 
Bakara 2:183 & 185*..... پر تاسو باندې روژه فرض كړى

شوې ده لكه چې فرض كړى شوې وه پر هغو كسانو چې له 
 تاسو نه مخكې وو

د رمضان مياشت هغه ده چې په هغې كې قرٓان نازل كړى شوى 
دى، چې د خلقو لپاره هدایت دى، نو په تاسو كې چې څوك 

 دې مياشتې كې حاضر و، نو هغه دې د دې روژې ونيسي
Ahzab 33:35*....او روژه نيونكي او روژه .… هللا د 
 نيوونكې دوى لپاره مغفرت او ډېر لوى اجر تيار كړى دى
 



۱۳۷. 

ايا خداي غوره کوي چې لمونځ او روژه په 

ښکاره ډول ترسره شي چېرته چې تاسو د نورو 
 لخوا ليدل کيدی شي؟

 قرآنهو   /نهبائبل

خو کله چې تاسو دعا کوئ نو خپلې کوټې .....*8-6:5 متى

ته ننوزئ، ور پورې کړئ او خپل پالر ته په زارو شئ، 

څوک چې د پړدې په دغه ځائ کښې موجود دے. او ستاسو 

آسمانى پالر څوک چې پټ رازونه وینى، هغه به بدل 

 درکړى

۸د دې  - ۱۶هر کله چې تاسو روژه نيسئ.....*18-6:16 متى

دپاره چې څوک دا ونۀ وائى چې ګنى ستا روژه ده، خو 

تش ستا آسمانى پالر څوک چې په پړده کښې دے. او ستا 

آسمانى پالر چې په رازونو خبر دے، هغه به تا ته ستا 

 .َاجر درکړى

------------------------------------------------- 

Nisa 4:103*.... بيا چې كله تاسو لمونځ ادا كړئ، نو 

هللا یادوئ، په والړه او ناسته او په خپلو اړخونو باندې 

 )چې پراته یئ(

Jumah 62:9*..... چې د جمعې د ورځې د لمانځه لپاره 

اذان وویلى شي، نو تاسو د هللا ذكر ته منډې وهئ او 

اخيستل خرڅول پرېږدئ۔، دا تاسو لپاره ډېر غوره دي 

 كه تاسو پوهېږئ

۱۳۸.* 

ايا خدای غواړی خلک د شپې او ورځې په 

جريان کې د هر کال څخه د يوې مياشتې 

 لپاره روژه ونيسي؟ )رمضان(
 قرآنهو   /نهبائبل

نه، زۀ چې څنګه روژه غواړم هغه .....*58:3 يشعياه

داسې ده: د بې ِانصافۍ په زنځيرونو کښې راګير خلق 

آزاد کړئ، د خپلو ماتحتو بوج کم کړئ. مظلومان آزاد 

 کړئ، هر جغ مات کړئ

۱۸د  - ۱۶هر کله چې تاسو روژه نيسئ.....*18-6:16 متى

وائى چې ګنى ستا روژه ده، دې دپاره چې څوک دا ونۀ 

 خو تش ستا آسمانى پالر څوک چې په پړده کښې دے

------------------------------------------------- 

Bakara 2:183-185*..... پر تاسو باندې روژه فرض كړى 

شوې ده لكه چې فرض كړى شوې وه پر هغو كسانو چې له 

 تاسو نه مخكې وو

د رمضان مياشت هغه ده چې په هغې كې قرٓان نازل كړى 

شوى دى، چې د خلقو لپاره هدایت دى، نو په تاسو كې 

چې څوك دې مياشتې كې حاضر و، نو هغه دې د دې روژې 

 ونيسي

 

 



۱۳۹. 

ايا خدايان مومنانو تمه لري چې زغم ورکړي 

 او زغم ورکړي؟ )زکوته(
 هوقرآن /   بائبلهو

Malachi 3:8-10*..... به د خدای څخه څه شی دی ایا یو سړی 

مګر تاسو وایې، موږ  .چې سم دی؟ مګر تا هغه څه چې زما دي

 .له تاسو څخه څه ساتلي یو؟ لسمه او نذرانه

خو تاسو چې کله هم خيرات کوئ نو په .....*6:3 متى

داسې شان چې ګس الس مو په دې خبر نۀ شى چې ستاسو ښې 

 .الس څۀ کوى

.....23-19:21 متى که تۀ کامل ”عيسٰى ورته وفرمائيل،  

کيدل غواړې نو الړ شه، خپل ټول مال حال خرڅ کړه او 

خوارانو ته یې ورکړه، نو بيا به تۀ آسمانى خزانې 

 ومومى. بيا راځه، او په ما پسې شه

.....11:41 ُلوقا خو ځئ، هر څۀ چه په کښے دى هغه ِد  

ستاسو َد پاره پاک دىخيراتى ورکړے شى. ګورئ، هر څۀ  . 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:177*.....او لمونځ قایموي او زكات وركوي  

Tevbe 9:103-104*..... اى نبي!( ته د دوى له( 

 مالونو نه صدقه واخله،

هللا دى چې هغه له خپلو بنده ګانو توبه قبلوي او صدقې 

 اخلي او دا چې بېشكه هللا، هم دى ښه توبه قبلوونكى

Mu’minun 23:1 & 4..... یقيًنا مومنان كامياب،،، او 

 شول هغه چې هغوى د زكات ادا كوونكي دي

۱۴۰. 

ايا خدای وغواړی چی د طلوع لمانځی واوری 

چی هره ورځ په ورځ کی يوځل بيا پنځه ځله 

 )نماز( ورته ويل کيږی؟
 قرآنهو   /نهبائبل

د هغوئ پيښې مه کوئ، ستاسو آسمانى پالر .....*6:7 متى

 ستاسو د غوښتو نه وړاندې ستاسو په حاجتونو خبر دے

ُخدائے ُروح دے َاؤ هر څوک چه َد هغۀ .....*4:24 يوحنا

عبادت کوى هغه ِد هم په ُروح َاؤ په رښتيا سره َد هغۀ 

 عبادت وکړى

------------------------------------------------- 

Bakara 2:45....او په صبر او لمانځه سره مدد غواړئ  

Hud 11:114..... او ته لمونځ قایموه د ورځې په دوه 

 طرفونو كې او د شپې په څه ګړیو كې

İsra 17:78*..... ته لمونځ قایموه د لمر له زواله

وورسته د شپې تر تيارې پورې او د سبا قرٓان )لمونځ( 

سبا قرٓان، ده ته حاضري كولى شيهم )قایموه( بېشكه د   

 

 



141. 
ايا خداي تمه لري چې لږترلږه يو ځل د خپل 
ژوند په وخت کې يو مقدس ځای ته حج جوړ 

 کړي؟ )حج(
 قرآنهو   /نهبائبل

.....26-24:24 متى که هغوئ تاسو ته ووائى چې هغه  
 هلته په بيابان کښې دے نو هغٔه پسې بهر مه ځئ
.....*24-4:19 يوحنا باور وکړه چه یو ”عيسٰى ووئيل، 

وخت داسے راتُلونکے دے چه نۀ خو به تاسو َد آسمانى 
 - پالر عبادت په دے غر وکړئ َاؤ نۀ په بيُت الُمقدس کښے

 هغۀ عبادت کوى هغه ِد خُدائے ُروح دے َاؤ هر څوک چه دَ 
 هم په ُروح َاؤ په رښتيا سره َد هغۀ عبادت وکړى
------------------------------------------------- 

Bakara 2:196*..... او حج او عمره خاص د هللا لپاره
 پوره كړئ

Al-i İmran 3:97*..... او خاص د هللا لپاره په خلقو
باندې د )هغه د( كور حج كول فرض دي، په هغه 
 چا باندې چې هغه ته د الرې وسَ ولري

142. 
ايا خدای ال اوس هم خلک غواړي چې په کال 

کې يو ځل د حيواني قربانيانو وړانديز 
 وکړي؟ )قربان(

 قرآنهو   /نهبائبل
چې زۀ یې تا ته وړاندې کړم تۀ .....*17-51:16 زبور
 قربانى نۀ غواړې، 

 او نۀ په سوزیدونکو قربانو تۀ خوشحاليږې
َاؤ َد چيلو  - خو مسيح.....*28-25 & 12-9:11 عبرانيانو

َاؤ سخو په وینه وړلو سره نه، بلکه خپله وینه ئے 
واخسته َاؤ په هغه پاک ترین مقام کښے یو ځل داخل شو 

خالصُون وکړوَاؤ په دے ئے َد تل  هغه شان مسيح خپل  - 

۲۶نو بيا َد ُدنيا له  - ځان بيا بيا نۀ ُقربانوى

پيدایښت نه به هغۀ ته بيا بيا خامخا ُمصيبت زغمل په 
کار ُوو، خو اوس َد زمانو په آخر کښے یو ځل ظاهر شو 
۲۷َاؤ لکه  .چه َد خپل ځان په ُقربان کولو ُګناه لرے کړى

اره یو ځل مړ کيدل، َاؤ پس له چه څنګه َد بنى آدم َد پ

 هغے عدالت کيدل ُمقرر دى
------------------------------------------------- 

Bakara 2:196*..... پس څوك چې په تاسو كې ناجوړه
وي، یا ده ته په خپل سر كې څه تكليف وي، نو 
)په ده( فدیه الزمه ده په روژې سره، یا په 

 صدقې سره، یا په قربانۍ سره
Hajj 22:28 & 34*..... او په معلومو ورځو كې د هللا
نوم یاد كړي، په هغو بې ژبو څارویو باندې چې 
او د هر امت  - 34 – هغه )هللا( دوى ته وركړي دي
 لپاره مونږ یوه قرباني مقرر كړې ده
 



143. 
که مسلمان په بائبل کې د کوم څه په اړه 

چې د پوښتنه ولري نو دا به مناسبه وي 
 عيسوی يا يهودانو په اړه پوښتنه وکړي؟

 هوقرآن /   بائبلهو

بلکه مسيح ماِلک وګڼئ َاؤ په خپلو .....*3:15 پطروس اول
زُړونو کښے ئے ُمقدس ګڼئ، َاؤ چه څوک ستاسو نه ستاسو َد 

ُاميد َد وجے تپوس وکړى هغۀ ته َد جواب ورکولو َد پاره 

 هر وخت تيار اوسئ،
------------------------------------------------- 
Yunus 10:94*..... نو كه چېرې ته د هغه )قرٓان( په باره
كې په شك كې یې چې مونږ تا ته نازل كړى دى، نو ته له 
هغو كسانو څخه پوښتنه وكړه چې له تا نه مخكې كتاب 

لولي، یقينًا یقينًا ستا د رب له جانبه تا ته حق راغلى 
 دى، نو ته هيڅكله هم له شك كوونكو څخه مه كېږه
Nahl 16:43*..... او مونږ له تا نه مخكې نه دي لېږلي

مګر سړي چې مونږ هغوى ته وحي كوله، نو تاسو له اهِل 
 علمو نه تپوس وكړئ كه چېرې تاسو یئ چې نه پوهېږئ

144. 
که چيرې يو کس په مقدس کتاب کې د يو څه په 

وړ انديښنه ولري، ايا که مومن اړه د پام 
ځوابونه خوښ نه کړي ايا مؤمن بايد رښتينې 

 پوښتنې پوښتنه وکړي؟
 قرآنهو   /نهبائبل

َد دے ځائے یُهودیان َد ....*17:11 َاعمال َد رسُوالنو
ِتساُلونيکيه َد یُهودیانو نه اشراف ُوو، ولے چه هغوئ 

ئے صحيفے کالم ډیر په ِاخالص قُبول کړو َاؤ هره ورځ به 
 لوستلے چه وګورى چه دا هم دغسے دى لکه چه دوئ وائى

َائے عزیزانو! په هر یو ُروح یقين مه ....*4:1 یوحنا اول
کوئ بلکه هر یو ښۀ آزميئ چه آیا هغه سړے َد خُدائے په 
ُروُح الُقدس خبرے کوى که نه؟ ځکه چه په ُدنيا کښے ډیر 

 َد دروغو نبيان راپورته شوى دى
------------------------------------------------- 
Bakara 2:108*..... ایا تاسو اراده لرئ چې له خپل رسول نه
)داسې( سوال وكړئ لكه څنګه چې له دې نه مخكې له موسٰی نه 

سوال شوى و؟ او هغه څوك چې د ایمان په بدل كې كفر واخلي، 

 نو یقينًا هغه له سمې الرې نه بې الرې شو

Maide 5:101*..... اى هغو كسانو چې ایمان یې راوړى
دى! تاسو د داسې څيزونو په باره كې تپوس مه كوئ چې 

كه تاسو ته ظاهر كړى شي )، نو( تاسو به خفه كړي، او 

كه چېرې تاسو په هغه وخت كې تپوس وكړئ كله چې قرٓان 

 نازلولى شي )، نو( تاسو ته به ظاهر كړى شي

Enbiya 21:7..... او مونږ له تا نه مخكې رسوالن نه دي لېږلي 
مګر سړي چې مونږ به هغوى ته وحي كوله، نو تاسو د ذكر له 

 خاوندانو )عالمانو( نه تپوس وكړئ كه تاسو نه پوهېږئ

 



 

145. 
د خداي مکاشفۍ تر څنګ، د نارينه وو دوديز 
روايتونه او تشريحات د اعتبار وړ دي او د 

 کتاب په سمه توګه د پوهيدو لپارهمقدس 
 اړین دي؟ )حدیث(

 قرآنهو   /نهبائبل
Jeremiah 17:5*..... دا هغه څه دي چې څښتن فرمایلي

دي: لعنت دی هغه سړی دی چې په انسان باندې یې ایمان 
راوړی دی او خپل الس غوښه غوښه کوي او د زړه زړه له 
 .رب څخه ليرې شوی دی
هيڅ کله نه! که هر ژوندے بنى آدم .....*3:4 ُروميانو
دروغژن هم شى خو ُخدائے به خامخا رښُتونے وى، لکه چه 

   : په صحيفو کښے ُمونږ دا لولو چه
 تۀ ِد په خپلو خبرو کښے رښُتونے وګرزے ”

 .َاؤ په خپل عدالت کښے ِد برے وُمومے
------------------------------------------------- 
Nejm 52:33*..... ایا دوى وایي چې دا )قرٓان( ده له ځانه
 جوړ كړى دى )داسې نه ده( بلكې دوى ایمان نه راوړي
یادونه: د اسالم دننه د حدیث حدیث او معتبر کارول د ابن 

محمد بخاري ( ۸۳۳؛ ابن هشام )(۷۷۵ابو داوود )( ۷۶۸اسحاق )
ایو ( ۸۹۲؛ الميرمی )(۸۸۶؛ ارباب )(۸۷۵؛ صح مسلم )(۸۷۰)

؛ د دغو کسانو څخه هيڅ یو د هز په (۹۲۳جافر تبریري )
اوږدو کې یا هم حتی نږدې نه یاست. د محمد ژوند دوره 

کاله راټول شول،  ۱۶حدیث بخاري څخه  ۶۰۰۰۰۰د (. ۶۳۲-۵۷۰)
څخه  ٪۹۹غه د ساتل لکه حقيقي )صهح(. ه ۷۳۹۷هغه یوازې 

ګوښه کړل چې هغه د دیني مسلمانانو څخه راټول شوي او یا 
 .هم بدبخت دي

146. 
ايا خداي مومنان تمرکز کوي چې په فعاله 

توګه سره يوځای عبادت وکړي او نن د هغوی 
 عقيدې تبليغ کړي؟

 هوقرآن /   بائبلهو

.....28:19 متى ځکه تاسو په زمکه خوارۀ شئ او ټول  
قومونه زما مریدان کړئ او د پالر، د زوئ او د روُح 
 الُقدس په نامه ورته بپتسمه ورکړئ
نو اوس ُمونږ َد مسيح َاستازى .....*5:20   کورنتيانو دويم
ُیو ګویا زُمونږ په وسيله خُدائے دا خواست کوى، ُمونږ َد 

َد خُدائے سره ُپخال شئمسيح َد طرف نه منت کُوو چه   
بلکه مسيح ماِلک وګڼئ َاؤ په .....*3:15 پطروس اول

خپلو زُړونو کښے ئے ُمقدس ګڼئ، َاؤ چه څوک ستاسو نه 
ستاسو َد ُاميد َد وجے تپوس وکړى هغۀ ته َد جواب ورکولو 
 َد پاره هر وخت تيار اوسئ،
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:33..... دى هم هغه ذات دى چې خپل رسول یې په 

هدایت او حق دین سره رالېږلى دى، د دې لپاره چې هغه 
 )هللا( دا )دین( په نورو ټولو دینونو باندې غالب كړي
Nahl 16:125*..... ته د خپل رب الرې ته په حكمت سره او
ښكلي نصيحت سره بلنه كوه او له دوى سره په هغې طریقې 
 سره مجادله )مباحثه( كوه چې هغه تر ټولو ښه وي
 
 
 
 



  

147. 
ايا خدای تعالی مومنان غواړي چې په 

مختلفو فرقونو، توپيرونو او ډلبنديو ډلو 
 باندې مينځ ته راشي؟

 نهقرآن /    بائبلنه

۱۰نو اوس َائے وُروڼو، عيسىٰ .....*13-1:10 کورنتيانو اول

هغۀ َد ُنوم په وسيله تاسو مسيح چه زُمونږ ماِلک دے، َد 
ته خواست کوم چه ټول یو شئ َاؤ ډلے پرے مه جوړوئ، خو 

۱۱ځکه چه َائے  .په یو عقل َاؤ ُپوره په یوه رائے شئ

وُروڼو، ستاسو په نسبت ما ته َد خلوئ َد خاندان نه 

 معُلومه شوے ده چه په تاسو کښے جګړے روانے دى
ولے چه تر اوسه ُدنيادار .....*4-3:3 کورنتيانو اول

یئ، ولے چه په تاسو کښے کينه َاؤ جګړه ده. نو آیا 

تاسو ُدنيادار نۀ یئ څۀ؟ َاؤ َد ُدنيا په ُمطابق ُمٰو ُیون 

ونۀ کړو؟ ۴ځکه چه څۀ وخت چه یو وایئ چه َزۀ َد پولوس 

یم َاؤ بل وائى چه َزۀ َد اپولوس یم، نو آیا تاسو َد 

ئ؟ُدنياوى خلقو په شان نۀ شو  
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:103*..... او تاسو د هللا په رسۍ )ټول( په
 جمع سره منګولې ښخې كړئ او سره بېلېږئ مه
En’am 6:159*..... بېشكه هغه كسان چې خپل دین یې تار

په تار كړى دى، او دوى فرقې فرقې شول، ته له دوى نه 

شي كې نه یې، یقيًنا خبره همدا ده چې د دوى په هېڅ 
معامله هللا ته )سپارل شوې( ده، بيا به هغه دوى ته د 

 هغو كارونو خبر وركوي چې دوى كول

148. 
ايا په مقدس کتاب کې آياتونه شته چې خلک 
په دې ژوند کې خوشحاله او په دې ژوند کې 

 خوشحاله دي؟
 قرآننه     /هوبائبل

خو څوک چې ستا پناه واخلى هغوئ دې ....*5:11 زبور
 خوشحالى کوی، 

 وائی سندرې تل تر تله بې غمۍ سره 

 وى دې ستا امان کښې ستا امان دې وى هغوئ باندې 

 .هغوئ دې خوشحال وى چې ستا نوم سره مينه لری

 ۴تاسو هميشه َد ماِلک په یووالى .....4:4 فيليپيانو

بيا دا وایم چه خوشحاله اوسئکښے خوشحاله اوسئ، َزۀ  ! 
------------------------------------------------- 
Zuhruf 43:70*..... دوى ته به ویلى شي:( تاسو جنت(
 ته ننوځئ، تاسو او ستاسو ښځې، تاسو به خوشالولى شئ

İnsan 76:11*..... نو هللا به دوى د دغې ورځې له شر نه
او خوشالي ورسويبچ وساتي او دوى ته به تازګي   

یادونه: د قرآن کریم یوازینۍ آیات چې د خوښۍ په اړه 

 .خبرې کوي په آخرت کې د ژوند سره اشاره کوي



149.* 
ايا په مقدس کتاب کې داسې مثالونه شتون لري 

 چې خدای د خلکو لپاره فزيکي معالجه ورکوي؟
 قرآننه     /هوبائبل

.....15:26 ِهجرت ځکه چې زۀ ماِلک خُدائ یم اؤ زۀ ِشفاء  

 درکُوونکے یم

.....3-103:2 زبور اے زما روحه، د ماِلک خُدای ثناء  

ووایه، چې د هغٔه ټول احسانونه هير نٔه کړی۳څوک چې ستا 

 ټول ګناهونه معاف کوی، او چې ستا ټول مرضونه جوړوی

۲۳عيسٰى په ټول ګليل کښې ګرځيدو، د .....*4:23 متى

یُهودیانو په عبادت خانو کښې یې تعليم ورکولو او د 

خُدائ د بادشاهۍ د زیرى بيان یې کولو او د خلقو هر 

 رنځ او بيمارې یې روغول

۱۵بلکه دا چه بيماران .....*16-5:15 َاعمال َد رسُوالنو

به ئے ُکوڅو ته راویستل َاؤ هلته به ئے په بسترو َاؤ 

هغوئ ټول روغ شولَاؤ  - کُټونو کيښودل َد دے . 

.....30 & 12:28 کورنتيانو اول بيا شفا ورکُوونکى   - 

 ۳۰آیا ټولو ته َد شفا ورکولو طاقت ورکړے شوے دے څۀ؟

------------------------------------------------- 

نسخې ثبت شوي عيسي د عيسی لخوا یوازې په  ۲۶یادونه: د 

نوې عهد کې دي، مګر د خدای مثالونه شتون نلري چې د هز په 

 .جریان کې قران کریم کې فزیکي درملنه کوي. د محمد ژوند

150.* 

ايا داسې ايتونه شته چې خدای تعالی د 

مومنانو هڅول هڅوي چې د دوی په عبادت کې 

 وکاروي؟ موسيقی، نڅا او سندرې
 قرآننه     /هوبائبل

 ۱۹اوس دا سندره وليکه. دا د .....31:19 ګردان

ِاسرائيلو خلقو ته وښایه اؤ ور ایزده یې کړه، نو چې 

 دا د هغوئ ِخالف د ګواه په شان وى

۱اے د دنيا خلقو، د خوشحالۍ نارې ماِلک  .....2-100:1 زبور

 خُدائ ته ووهئ۲او د خوشحالۍ سره د خُدائ پاک عبادت وکړئ

۱۸َاؤ په شرابو مستيږئ مه ځکه چه .....*19-5:18 ، ِاِفسيانو

 .َد دے نه بدکارى پيدا کيږى، بلکه په پاک ُروح معُمور شئ

۱۹َاؤ په خپلو کښے زُبور، سندرے َاؤ ُروحانى غزلے وایئ، َاؤ په 

 خپلو زُړونو کښے َد ماِلک سندرے َاؤ حمُدونه وایئ

.....3:16 کولوسيانو َد مسيح کالم ِد ستاسو په زُړونو کښے  

ډیر ځائے وُمومى، َاؤ په خپلو کښے یو بل ته تعليم 

ورکوئ َاؤ نصيحت کوئ، َاؤ په خپلو زُړونو کښے َد شکر 

 ګذارئ سره َد خُدائے ثنا، زبور َاؤ ُروحانى سندرے وایئ

------------------------------------------------- 

څخه زیات ایتونه هڅول، ۴۵۰یادونه: په انجيل کې  .  

موسيقۍ، نڅا او سندرغاړي، مګر په قرآن کریم کې هيڅ 

 .یو بل نه دی

 

 

 



151.* 

د خدای د ښکاره مقصد په اساس، ايا دا د 

يو سړی حق دی چې په يو وخت کې له يوې څخه 
 زيات ميرمنې ولري؟
 قرآنهو   /نهبائبل

د بادشاه دې ډېرې ښځې نۀ وى، ځکه .....*17:17 ګردان

چې دا به هغه د ماِلک ُخدائ نه واړوى، اؤ هغه دې خپل 

 ځان په سپينو زرو یا سرو زرو نۀ مالداره کوى

۲خو َد حرام کارئ َد ویرے نه .....*7:2 کورنتيانو اول

 ِد هر سړے خپله ښځه َاؤ هره ښځه ِد خپل خاوند وساتى

------------------------------------------------- 

Nisa 4:3-5 & 24*.... او كه چېرې تاسو وېرېدلئ له دې

چې د یتيمانو په حق كې به انصاف ونه كړى شئ، بيا نو 

له )نورو( هغو ښځو سره نكاح وكړئ چې ستاسو خوښې وي، 

 دوه دوه، یا درې درې، یا څلور څلور

او )پر تاسو باندې حرامې كړى شوي دي( مړوښې ښځې مګر 

 )حرامې نه دي( هغه چې تاسو یې مالكان شئ

Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50*..... یقيًنا یقيًنا تاسو

 لپاره په )كار د( رسول هللا كې ډېره ښه اقتدا ده

په نبي باندې هېڅ قدر حرج )او سختي( نشته په هغه 

 كار )د نكاح( كې چې هللا د ده لپاره مقرر كړى و،

او )هغه( مومنه ښځه )هم(، كه چېرې هغه خپل ځان نبي 

ته وبخښي، كه نبي اراده وكړي چې دغه په نكاح واخلي، 

په داسې حال كې چې )دغه ښځه( له مومنانو نه غير 

 یواځې تا ته خاص )جایزه( ده،

152. 
آيا يو سړی ممکن د خپلو ميرمنو سره مساوي 

معامله وکړي که چيرې هغه په ورته وخت کې 

ه زيات ښځه درلوده؟له يوې څخ  
 نهقرآن /    بائبلنه

 ۱۵کۀ د یو سړى دوه ښځې وى اؤ هغه د .....21:15 ګردان

 یوې سره مينه کوى اؤ د بلې سره نۀ کوى اؤ

سليمان د پردى ُملک د ښځو په .....*27-13:26 نحمياه

خو بيا هم هغه د پردې ُملک ښځو په  - وجه ګناه وکړه

 ګناه باندې اخته کړو

------------------------------------------------- 

Nisa 4:3*.....  او كه چېرې تاسو وېرېدلئ له دې چې د

یتيمانو په حق كې به انصاف ونه كړى شئ، بيا نو له 

)نورو( هغو ښځو سره نكاح وكړئ چې ستاسو خوښې وي، 

دوه دوه، یا درې درې، یا څلور څلور، نو كه تاسو 

انصاف به ونه كړى شئ،وېرېدلئ چې   

Nisa 4:129*.... او تاسو به كله هم )دا( َوس ونه لرئ

 چې د ښځو په مينځ كې انصاف وكړئ

 



153. 
آيا لنډ مهاله يا لنډ مهاله واده اجازه 

(لري؟ )دمقدس قانون  
 قرآنهو   /نهبائبل

Malachi 2:16*..... هغه سړي چې له خپلې مېرمنې نه
ورکوي، "مالک خدائ فرمایي: د نفرت کوي او طالق 

اسرایيل خدایه، هغه څوک چې باید ساتنه وکړي، 
 ."تاوتریخوالي وکړي
خو چه َد چا وادۀ شوے  .....*13-7:10 کورنتيانو اول

وى هغوئ ته، َزۀ نه، بلکه ماِلک ُحکم ورکوى چه ښځه ِد 
َاؤ خاوند ِد هم خپله ښځه  - خپل خاوند پرے نۀ ږدى
و هغه ِد هغه طالقه نۀ کړىن - .طالقه نۀ کړى  
------------------------------------------------- 
Nisa 4:24..... او چې له دغو )ښځو( نه ماِسوا دي هغه 

تاسو لپاره حاللې دي، )په دې شرط( چې د خپلو مالونو 
په ذریعه یې غواړئ، چې عفت غوښتونكي یئ، بدكاري 
كوونكي نه یئ، بيا چې تاسو له هغوى نه د ښځه والي 
فایده واخيستله، نو هغوى ته خپل مهرونه وركړئ، چې 
مقرر شوي دي او )اى خاوندانو او ښځو!( پر تاسو 
باندې هېڅ حرج نشته په هغه څه كې چې له مقررولو )د 
مهر( نه پس تاسو په خپلو كې په هغه )كې په كمي، یا 
زیاتي( باندې راضي شئ، بېشكه هللا له ازله په هر څه 
 پوه، ښه حكمت واال دى
Maide 5:87..... اى هغو كسانو چې ایمان یې راوړى  

دى! تاسو هغه پاكيزه څيزونه مه حراموئ چې ستاسو 
لپاره هللا حالل كړي دي او له حد نه مه تېرېږئ، بېشكه هللا 
 له حد نه تېرېدونكي نه خوښوي

154. 
په مقدس کتاب کې ميرمنې ښځې د جنسی جنس، 

ميړه قبضې په توګه ليدل اجناسو يا د 
 کيږي؟

 قرآنهو   /نهبائبل
۷َائے خاوندانو! دغه شان تاسو هم .....*3:7 پطروس اول

َد خپلو ښځو سره په عقلمندئ ُګزاره کوئ َاؤ ښځے نازک 
لوښى وګڼئ، عزت ئے کوئ َاؤ داسے ګڼئ چه ُمونږ دواړه َد 
ژوند َد نعمت وارثان ُیو، َد پاره َد دے چه ستاسو 
 .ُدعاګانے ایسارے نۀ شى
َائے خاوندانو! َد خپلو ښځو سره .....*5:25 ِاِفسيانو

مينه کوئ لکه څنګه چه مسيح َد جماعت سره مينه کړے ده 
 َاؤ خپل ځان ئے َد هغۀ َد پاره مرګ ته سپارلے دے
----------------------------------------------------- 
Baqara 2:223*..... ستاسو ښځې تاسو لپاره فصل دي، نو
 خپل فصل ته راځئ څنګه چې ستاسو خوښه وي
Al-i Imran 3:14*..... ده خلقو ته مينه د مرغوبو

خونَدَورو شيانو چې ښځې دي او زامن دي او راجمع كړى 
شوې ډېر مالونه دي له سرو زرو نه او سپينو زرو نه 
او اسونو نه، چې نښه دار كړى شوي دي او له څارویو 
 نه او فصل نه
 



155.* 
آيا د يو نارينه لپاره د غالمانو نجونو 

اخيستل يا نيولو لپاره جائز دی او ورسره 
 جنسي اړيکه لري؟

 قرآنهو   /نهبائبل
.....7:23 کورنتيانو اول تاسو په بيعه آخستے شوى  
 یئ، َد ِانسان غالمان مه جوړیږئ
۳نو َد خُدائے دا مرضى ده .....*7-4:3 ِتسالونيکانو اول

۴َاؤ  .چه تاسو پاک شئ، یعنے َد حرامکارئ نه ځان وساتئ

په تاسو کښے ِد هر یو خپل وُجود په پاکوالى َاؤ عزت 
سره په قاُبو کښے ساتل زده کړى، ۵نۀ َد شهوت َد جوشه َد 
 هغه قوُمونو په شان چه ُخدائے نۀ پيژنى
----------------------------------------------------- 
Nisa 4:24..... او )پر تاسو باندې حرامې كړى شوي 

دي( مړوښې ښځې مګر )حرامې نه دي( هغه چې تاسو یې 
 مالكان شئ
Mü’minun 23:5-6*..... او هغه چې هغوى د خپلو فرجونو

)د شهوت ځایونو( ساتونكي دي۔۶۔مګر له خپلو ښځو او 
وینځو نه، نو بېشكه دوى )هغوى ته په ورتلو سره( 
                          مالمت كړى شوي نه دي
Ma’arij 70:22 & 29-30*.....  خو( له لمونځ ګزارو نه(

غير ۔۲۹۔او هغه كسان چې هغوى د خپل شرم ځایونو 
حفاظت كوونكي دي۳۰۔۔مګر له خپلو ښځو او خپلو وینځو 
             نه، نو بېشكه دوى مالمت كړى شوي نه دي

156.* 
څخه بهر پردې ايا ښځې اړتيا لري چې د کور 

 حجاب واخلي؟
 قرآنهو   /نهبائبل

َاؤ که َد ښځے ُاوږدۀ ویښتۀ .....*11:15 کورنتيانو اول
وى نو َد هغے ښکال ده، ځکه چه ویښتۀ هغے ته َد پردے َد 
 پاره ورکړى شوى دى
 ۱مسيح ُمونږ َد آزاد اوسيدلو َد پاره آزاد .....5:1 ګلتيانو

اوسئ اَؤ بيا غالمان مۀ جوړیږئکړى ُیو، نو بيا پرے ټينګ  . 
 ۱۶نو هيڅوک هم َد خوراک څښاک یا َد .....2:16 کولوسيانو

اختر یا َد نوے مياشت یا َد سبت په حقله ِد په تاسو 
 ِالزام ونۀ لګوى
------------------------------------------------- 
Nur 24:30-31*..... ته مومنانو ته ووایه چې خپلې
 سترګې دې )له نامحرمو نه( ټيټې ساتي

او د خپلو شرم ځایونو حفاظت دې كوي او خپل زینت دې 
نه ښكاره كوي مګر هغه چې له دې )زینت( نه )عادًتا( 
 ظاهرېږي،
Ahzab 33:59*..... اى نبي! ته خپلو ښځو او خپلو لوڼو

او د مومنانو ښځو ته ووایه چې په خپلو ځانونو دې له 
خپلو څادرو ځنې راخواره )او راځوړند( كاندي، دغه )د 
بدن پټول( ډېر نژدې دي دې ته چې دوى به وپېژندل شي 
 )چې پرده دارې دي( نو دوى ته به تكليف نه رسولى شي
 



157. 
 آيا د ښځو حق د نارينه وو سره برابر دی؟

 قرآننه     /هوبائبل
 ۱۹هغوئ به په خپلو فېصلو کښې د بې .....16:19 ګردان

ِانصافۍ نه کار نۀ اخلى، اؤ رشوت دې نۀ اخلى، ځکه چې 

رشوت هوښيار خلق ړندوى او د صادقانو په خبرو کښې 
 چاالکى پيدا کوى

.....19:7 تاريخ دويم ځکه چې د ماِلک خُدائ زمونږ د خُدائ  

 پاک سره نۀ بې ِانصافى شته، نۀ طرفدارے او نه رشوت
.....2:11 ُروميانو ځکه چه خُدائے َد هيچا طرفدارى نۀ  

 کوى
.....28 & 2:6 ګلتيانو خُدائے َد هيچا طرفدارى نۀ کوى   
.....2:9 يعُقوب خو که چرے تاسو طرفدارى کوئ نو ُګناه  

 کوئ َاؤ َد شریعت له مخه ُمجرمان یئ
------------------------------------------------- 
Bakara 2:228 & 282*..... او د دستور مطابق د هغو

)ښځو( لپاره )په خاوندانو باندې حقونه( دي په شان د 
هغو )حقونو( چې په دوى باندې الزم دي )د خپلو 

خاوندانو لپاره( او په دوى باندې د سړیو لپاره درجه 
شتهو تاسو له خپلو )مسلمانانو( سړیو نه دوه ګواهان 

ګواه ونيسئ۔، نو كه دوه سړي ګواهان نه وي، نو یو 

 سړى او دوه ښځې )دې ګواه شي( له هغو ګواهانو څخه
Nisa 4:3, 11 &176*..... بيا نو له )نورو( هغو ښځو 

سره نكاح وكړئ چې ستاسو خوښې وي، دوه دوه، یا درې 

درې، یا څلور څلورهللا تاسو ته ستاسو د اوالد په باره 
كې وصيت كوي )چې( د یو نر اوالد لپاره د دوه جينكو د 

 حصې په مثل )حصه( ده

158.* 
ايا د يو سړی لپاره اجازه نلری چی خپل ښځه 

 ووژنی؟
 قرآنهو   /نهبائبل

۲۵َائے خاوندانو! َد خپلو ښځو سره .....*29-5:25 اِِِفسيانو

۲۸دغه شان خاوندانو ته الزم دى چه َد خپلو ښځو - مينه کوئ

۲۹ځکه چه چرے هم چا َد  - سره َد خپل بدن په شان مينه کوى

خپل بدن سره ُدښمنى نۀ ده کړے بلکه هغه پالى َاؤ پرورش ئے 

 .کوى، داسے لکه چه مسيح َد جماعت کولو

.....3:19 کولوسيانو َائے خاوندانو! َد خپلو ښځو سره  
ره ترخيږئ مهمينه لرئ َاؤ َد هغوئ س  

َائے خاوندانو! دغه شان تاسو هم .....*3:7 پطروس اول
َد خپلو ښځو سره په عقلمندئ ُګزاره کوئ َاؤ ښځے نازک 

 لوښى وګڼئ، عزت ئے کوئ
------------------------------------------------- 
Nisa 4:34*..... او ښځو ته د هغوى مهرونه په خوشحالۍ

دوى تاسو ته له هغه )مهر( نه څه سره وركړئ، بيا كه 

شى د زړه په خوشحالۍ سره دركړي، نو هغه خورئ، چې ښه 
 خوندَور حالل )او( بې ضرره دى

 
 



s

159.* 

آيا دا د يو عيسوی يا مسلمان لپاره جائز دی 

 چې د خلکو سره د بل باور سره واده وکړي؟
 قرآنهو   /نهبائبل

 ۳د هغوئ سره وُدونه مۀ کوئ اؤ خپل .....4-7:3 ګردان

 اوالد هغوئ سره وُدونو ته مۀ پرېږدئ

َاؤ که پيغله وادۀ شى .....*39 & 7:28 کورنتيانو اول

نو َد چا سره ئے چه زړۀ غواړى  - نو هم ُګناه ِنشته

 وادۀ کولے شى خو تش َد ایماندار سره

څوک چه په مسيح .....*17 & 6:14 کورنتيانو دويم

هغوئ سره په جغ کښے مه ځئ. َد صداقت ایمان نۀ لرى، َد 

َاؤ ناصداقت په خپلو کښے څۀ تعلق؟ بيا َد رڼا َاؤ 

َد هغوئ نه راوزئ َاؤ ” - تيارے َد یو بل سره څۀ کار؟

َاؤ ناپاکو څيُزونو ته الس مه وروړئهغوئ پریږدئ   

------------------------------------------------- 

Maide 5:5*..... نن ورځ تاسو لپاره پاكيزه څيزونه

حالل كړى شول او د هغو كسانو ذبيحه چې كتاب ورته 

وركړى شوى دى؛ تاسو لپاره حالله ده۔ او ستاسو طعام د 

هغوى لپاره حالل دى، او )تاسو لپاره حاللې دي( پاك 

لمنې مومنې ښځې او پاك لمنې ښځې د هغو خلقو ځنې چې 

هغوى ته له تاسو نه مخكې كتاب وركړى شوى دى۔ كله چې 

 تاسو دغو )ښځو( ته د هغوى مهرونه وركړئ،

160. 

که څوک د ميړه له طالق څخه د بل دليل پرته طالق 
 ترالسه کی، دوی دوی ته د وتيا اجازه ورکوی؟

 قرآنهو   /نهبائبل

.....5:32 متى خو زۀ درته دا وایم چې کوم سړے چې د  

زناکارئ د جرم نه په بله څۀ وجه خپله ښځه طالقه کړى 

نو په هغې باندې زنا کوى، او هر څوک چې طالقې شوې 

 ښځې سره وادۀ وکړى هغه زنا کوى

۹زۀ تاسو ته وایم چې که څوک بغير د .....*9-19:3 متى

وجه خپلې ښځې ته طالق زناکارۍ د جرم نه په بله څۀ 

 ورکړى او بل وادۀ وکړى نو هغه زنا کوى

------------------------------------------------- 

Bakara 2:231*....  ،او كله چې تاسو ښځې طالقې كړئ

بيا هغوى خپلې )د عدت اخري( مودې ته نژدې شي، نو 

دوى په ښې طریقې سره ایسارې كړئ )په رجوع كولو 

 سره(، یا هغوى په ښې طریقې سره رخصت كړئ

Tahrim 66:5*..... )كه دى تاسو ته طالق دركړي )، نو

امېد دى چې د ده رب به ده ته په بدل كې له تاسو نه 

 ډېرې غوره ښځې وركړي

 

 

 



161. 
آيا دا د يو عيسوی دين دی چې د مسيح په 

څير عمل وکړي او د يو مسلمان اعتراض چې د 
عمل وکړي؟محمد په څير   

 هوقرآن /   بائبلهو

 ۲۵د شاګرد دپاره دا کافى ده چې د .....25-10:24 متى

 استاذ په شان شى
 ۰شاګرد َد اُستاذ نه لوئے نۀ دے خو هر هغه څوک .....6:40 ُلوقا

 .چه ُپوره تربيت ئے وشى هغه به َد خپل اُستاذ په شان شى
۲۳عيسٰى جواب ورکړو، ”هغه .....*24-23 & 14:15 يوحنا

څوک چه زما سره مينه کوى، هغه به زما په کالم عمل 
کوى َاؤ بيا به زما پالر هم َد هغۀ سره مينه کوى، َاؤ 
۲۴خو هغه  .پالر َاؤ َزۀ به هغۀ له ُځو چه َد هغۀ سره اوسُو

څوک چه ما سره مينه نۀ کوى هغه زما په کالم عمل نۀ 
نۀ دے دا َد  کوى. َاؤ ُکوم کالم چه تاسو آؤرئ دا زما

 پالر کالم دے چا چه َزۀ را استولے یم
------------------------------------------------- 
Al-i İmran 3:31*...... اى نبي!( ته ووایه: كه چېرې(

یئ تاسو چې له هللا سره مينه كوئ، بيا نو زما اتباع 
وكړئ، هللا به له تاسو سره مينه وكړي او تاسو ته به 
 ستاسو ګناهونه وبخښي
Nisa 4:80*.... چا چې د رسول اطاعت وكړ، نو یقيًنا هغه
 د هللا اطاعت وكړ
Ahzab 33:21*..... یقيًنا یقيًنا تاسو لپاره په )كار
 د( رسول هللا كې ډېره ښه اقتدا ده
Zukhruf 43:63... تاسو له هللا نه ووېرېږئ او زما 
 اطاعت وكړئ

 دښمنان او جنګ
162. 

مقدس کتاب کې يو مهم موضوع ده چې يو په 
ځانګړی عقيده بايد د نورو دينونو په زور 

 سره زور واچوي.
 قرآنهو   /نهبائبل

تاسو په ليدلو دا نۀ شئ وئيلے ”.....*21-17:20 ُلوقا
۲۱داسے هم نۀ شئے  - چه َد ُخدائے بادشاهى به کله راځى

ګورئ، َد وئيلے چه ګورئ دلته ده! یا هلته ده! ولے چه 
 خُدائے بادشاهى ستاسو په مينځ کښے ده
۱۷ځکه چه َد خُدائے بادشاهى په .....*22 &14:17 ُروميانو

خوراک څښاک نۀ ده بلکه په صداقت، په صُلح َاؤ په هغه 
څۀ چه ستا  - .خوشحالئ ده چه َد ُروُح الُقدس َد طرفه وى
 عقيده وى، هغه َد ُخدائے َاؤ په خپل مينځ کښے وساته
------------------------------------------------- 
Tevbe 9:33*..... دى هم هغه ذات دى چې خپل رسول یې 

په هدایت او حق دین سره رالېږلى دى، د دې لپاره چې 
هغه )هللا( دا )دین( په نورو ټولو دینونو باندې غالب 
 كړي اګر كه مشركان )دا كار( بد ګڼي
Saf 61:8-9*..... او هللا د خپلې رڼا پوره كوونكى دى۔ اګر 
كه كافران )دا كار( بد ګڼيدغه )هللا( هغه ذات دى چې خپل 
رسول یې په هدایت او حق دین سره لېږلى دى، د دې لپاره 
چې دغه )هللا( دغه )حق دین( ته په نورو ټولو دینونو باندې 
 غلبه وركړي۔، اګر كه مشركان دغه )كار( بد ګڼي
 



163.* 
په مذهبي چارو کې، ايا د ځواک او اجباري 

 کارول هم بايد تصويب شي؟
 نهقرآن /    بائبلنه

۲۴َاؤ دا ُمناسب نۀ دى چه َد .....*25-2:24 تيموتيوس دويم

ماِلک خادم ِد جګړے کوى، بلکه هغه ِد َد ټولو سره نرمى کوى 
۲۵َاؤ ُمخالفت  .َاؤ َد تعليم ورکولو الئق َاؤ صبرناک ِد وى

کُوونکى ِد په نرمئ سمولے کيدے شى، چه خُدائے هغوئ ته َد 
 توبے ویستو طاقت ورکړى َاؤ هغوئ حق وپيژنى
خو ستا َد مرضئ نه بغير ما هيڅ داسے .....*14 فيليمون

کار کول ونۀ غوښتل، َد دے َد پاره چه ستا نيک کار َد 
 .مجبورئ په وجه نه، بلکه َد خوشحالئ سره وى
------------------------------------------------- 
Bakara 2:256*.....په دین )منلو( كې هېڅ جبر نشته          
Al-i İmran 3:20..... پس كه دوى اسالم راوړ، نو یقيًنا 

دوى سمه الر وموندله او كه وګرځېدل، پس بېشكه په تا 
باندې یواځې تبليغ كول )دحق رسَول( دي او هللا بنده 
 ګانو لره ښه ليدونكى دى
Kaf 50:45..... مونږ ښه پوه یو په هغو خبرو چې دوى  

یې، یې وایي، او ته په دوى باندې هېڅ زور كوونكى نه 
نو ته په قرٓان سره هغه چا ته پند وركړه چې زما له 
 وعيد )او عذاب( نه وېرېږي
Gasiye 88:21-22..... و ته پند وركړه، بېشكه ته خو یواځې 
 پند وركوونكى یې،ته په دوى باندې مسلط كړى شوى نه یې

164.* 
آيا خدای نن ورځ مومنانو ته د مختلف عقيدو په 

جنګ لپاره هڅوي تر څو چې دوی وړاندې د جګړې او 
 (خپل مذهب بريالی نه کړي؟ )پاک جنګ / جهاد

 قرآنهو   /نهبائبل
.....*19-12:17 رُوميانو َد بدئ په بدله کښے َد چا سره بدى مه  
۱۸تر څو چه درنه کيدے شى نو َد خپلے خوا نه َد هر چا سره  -کوئ

۱۹اَئے زما غزیزانو! خپل بدل مه آخلئ بلکه خُدائے  .صُلح ساتئ

خدائے فرمائى ”  : ته موقع ورکړئ، ځکه چه دا ليکلى شوى دى چه
 “.چه بدل آخستل زما کار دے، بدل به زۀ آخلم
.....12:14 عبرانيانو َد تولو سره َد ُصلح کوِشش کوئ َاؤ  

َد هغے پاکيزګئ طلبګار اوسئ چه بغير َد دے نه به څوک 
 ماِلک ليدے نۀ شى
------------------------------------------------- 
Bakara 2:190-193*..... او د هللا په الره كې له هغو كسانو
سره جنګ كوئ...او دوى وژنئ كوم ځاى چې دوى ومومئ، او دوى 
له هغه ځاى نه وباسئ چې تاسو یې وېستلي وئ، او فتنه 
)شرك، له دین نه اړول( له قتل نه ډېره سخته )ګناه( 
ده...او له دوى سره جنګېږئ تر هغه چې فتنه )د كافرانو 
 زور( پاتې نشي، او دین )ټول( د هللا لپاره شي
Tevbe 9:29*..... او هغه کسان چې په کتاب ایمان نه  
 راوړي... له دوی سره جګړه وکړي

 ۱۳۹یادونه: جهاد په قران کې ترټولو لوی مضمون دی: 
څخه دي. حدیث د جهاد  ۲۶.۶آیاتونو څخه  ۴۵آیتونه د هر 

دی: سيره )د هز محمد محمد ژوندليک( جهاد په  ٪۲۱په اړه 
د "کافر" په مقابل کې  ٪۶۴دی. د قرآن کریم  ٪۶۷اړه 

 .کمزوری دی
 
 
 
 



165. 

که څوک د خپل مذهب څخه مرتکب شي يا د دوی د 

 ووژل شي؟دين بدلولو پريکړه وکړي نو دوی بايد 
 قرآنهو   /نهبائبل

.....*13–3:12 عبرانيانو نو وُروڼو! خبردار شئ، په تاسو  

کښے ِد َد چا داسے بد َاؤ بے ایمانه زړۀ نۀ وى چه َد ژوندى 

۱۳بلکه تر ُکومه پورے چه َد نن ورځ وئيلے  .خُدائے نه وګرزى

کيږى، هره ورځ په خپلو کښے نصيحت کوئ چه په تاسو کښے 

ُګناه په تيندک خوړلو کښے سخت زړے نۀ شىڅوک َد   

------------------------------------------------- 

Nisa 4:89*..... نو تاسو دوى نيسئ او دوى وژنئ كوم 

ځاى چې تاسو دوى ومومئ او تاسو له دوى نه مه هېڅ 

 دوست نيسئ او نه مدد كوونكى

الندې یادونه: د محمد حدیث د مرتکبينو په اړه 

نقلونه: د هللا رسول، څوک چې خپل اسالمي دین بدل کړی نو 

، نمبر 84، کتاب 9بخاري: جلد  Sahukh)" .بيا یې وژني

                                  (57-58، سی ایف 4 ، کتاب 56، شميره 808

166. 

ايا د کورنۍ، ملګري يا حتی وروڼو پر 

 وړاندې جګړه کله ناکله پريکړه کيږي؟
 قرآنهو   /نهبائبل

َاؤ َد ُکومے ښځے چه خاوند  .....24-7:13 کورنتيانو اول

ایماندار نۀ وى َاؤ َد هغے سره په آستوګنه راضى وى نو 

هغه ِد خاوند طالق نۀ کړى ۱۴ځکه چه ُکوم خاوند چه 

ایماندار نۀ وى، هغه َد ښځے په وجه پاک ګڼلے شى َاؤ 

هغه َد ایماندار خاوند ُکومه ښځه چه ایمانداره نۀ وى، 

په وجه پاکه ګڼلے شى، ګنى ستاسو بچى به ناپاک ُوو خو 

۱۶ولے چه َائے ښځے! تۀ څۀ خبره یئے،  - .اوس پاک دى

کيدے شى چه تۀ خپل خاوند بچ کړے. َاؤ َائے سړیه! تۀ 

 څۀ خبر ئے، کيدے شى چه تۀ خپله ښځه بچ کړے

------------------------------------------------- 

Mujadila 58:22*..... ته به داسې قوم ونه مومې چې 

په هللا او په ورځ د اخرت ایمان لري، چې دوى به له هغو 

كسانو سره دوستي كوي چې د هللا او د هغه د رسول مخالفت 

كوي۔ اګر چې دغه خلق د دوى پلرونه وي، یا د دوى 

 زامن، یا د دوى وروڼه، یا د دوى قبيله وي

Taghabun 64:14*..... اى هغو كسانو چې ایمان یې  

راوړى دى! بېشكه ستاسو په ښځو او اوالدونو كې ځينې 

ستاسو دښمنان دي، نو تاسو له دوى نه محتاط اوسئ او 

كه چېرې تاسو معافي وكړئ او تېر شئ او بخښنه وكړئ، 

بخښونكى، بې حده رحم كوونكى دىنو بېشكه چې هللا ډېر   

 

 



167. 
 په عقيدې نورو د نن مومنان غواړي خدايه ايا
 وي؟ خالف ضمير خپل د دا که حتی سره وژلو

 قرآنهو   /نهبائبل

.....*24:16 َاعمال َد رسُوالنو دغه شان َزۀ دَ ُخدائے اَؤ دَ بنى آدمو په  
 وړاندے خپل زړۀ صفا ساتل غواړم
.....*1:5 تيموتيوس اول دَ ُحکم مقصد دا دے چه په پاک زړۀ اَؤ نيک نيت  
 اَؤ رښتينى ايمان سره مينه پيدا شى
------------------------------------------------- 

Bakara 2:216*..... پر تاسو باندې جنګ كول فرض كړى شوي دي،  

حال دا چې دا ستاسو بدې شي، او كېدى شي چې تاسو به يو شى بد ګڼئ، حال دا چې 
هغه به تاسو لپاره ډېر غوره وي۔ او كېدى شی چې تاسو به يو شى خوښوئ، حال دا 
                                                  چې هغه به تاسو لپاره ډېر بد وي۔
Enfal 8:17*..... نو تاسو هغوى نه دي وژلي او لېكن هللا هغوى وژلي  

دي او تا ويشتل نه دي كړي كله چې تا ويشتل وكړل او لېكن هللا )دغه( ويشتل كړي 
جانب نه په مومنانو باندې احسان وكړي، ښه دي او د دې لپاره چې هغه د خپل 

 احسان، بېشكه هللا ښه اورېدونكى، ښه پوه دى
Note: Cf. Hadith, Sahih Muslim, 4661-4662, Ch. 789. 

168. 
 وړاندې په خلکو د عقيدې مختلفو د ايا

 چې وليدل څير په څه هغه د او کوي مبارزه
 دي؟ ښه کې حقيقت په

 قرآنهو   /نهبائبل

 ۱۹اوس دَ انسانى فطرت کاُرونه خو ښکاره دى، يعنے .....21-5:19 ګلتيانو

حرامکارى، ناپاکى، شهوت، ۲۰بُت پرستى، جادُوګرى، دُښمنى، جګړے، کينه، ُغصه، بے 
اِتفاقى، ُجدائى، بِدعتُونه، ۲۱بُغض، نشے، ګډا نڅا اَؤ دَ دے په شان نور. دَ دے په باب کښے 

که څنګه چه مے اول درته وئيلى ُوو چه داسے خلق به دَ ُخدائے دَ درته دَ وړاندے نه وايم ل
 بادشاهئ وارثان نۀ وى
.....*8 & 4:2 يعُقوب په تاسو کښے جنګ جګړے له ُکومه راغلے؟ آيا دَ هغه  
۸که تاسو ُخدائے ته  - خواهشاتو نه نۀ دى ُکوم چه ستاسو په اَنداُمونو کښے فساد کوى؟

ورنزدے شئ نو هغه به تاسو ته رانزدے کيږى. اَئے ګُناه ګارانو! خپل الُسونه دَ بدو کاُرونو 
ُړونه پاک کړئنه صفا کړئ اَؤ اَئے دوه زړيو سړو! خپل ز  

------------------------------------------------- 
Tebve 9:41*..... تاسو غزا ته وځئ، په داسی حال كې چې سپك يئ او  

درانه او په خپلو مالونو او ځانونو سره د هللا په الر كې جهاد كوئ، دا تاسو لپاره 
 ډېر غوره دي، كه تاسو پوهېږئ
Ankebut 29:6..... او هغه څوك چې جهاد كوي، نو يقينًا هم د خپل 
 ځان لپاره جهاد كوي۔
Saf 61:11*.... تاسو په هللا او د هغه په رسول ايمان لرئ او د هللا په  
الره كې په خپلو مالونو او خپلو ځانونو سره جهاد كوئ۔، دا تاسو لپاره ډېر غوره 
 دي۔ كه تاسو پوهېږئ
 

 
 



169. 
 اسالم د چې دی هڅولی محمد تعالی خدای ايا

 جنګونه ډيری تيريدلو د لپاره خپريدلو د

کړي؟ پيل  
 قرآنهو   /نهبائبل

زما بادشاهى دَ دے دُنيا بادشاهى نۀ ”عيسٰى جواب ورکړو،  .....*18:36 یوحنا

يهوديانو نه زما دَ بچ کولو دَ ده. که چرے زما بادشاهى دَ دے دُنيا وئے، نو زما خادمانو به دَ 
 پاره دَ هغوئ سره جنګ کړے وو. زما بادشاهى دَ دے دُنيا نۀ ده
.....*5-10:3 کورنتيانو دویم ګر که ُمونږ په دُنيا کښے ژوندُون تيرُوو  

 .خو دَ دُنيا په ُمطابق جنګيُږو نه
------------------------------------------------- 

(624 مارچ: )جګړې د بدر د .1  Al-I 3:13 عمران  &amp; 

   123 19-5: 8 ؛انفال  &amp; 41-44  

(625 مارچ د: )کې جګړه په احد د .2  Al-i  

140: 3 ،122-121: 3 عمران      &amp; 165-172 

خندق د( 627 می د: )جګړه Hendek د .3  

27-25 12-9: 33 احزاب     &amp; 

(628 مارچ: )جګړه Hudeybiye د .4  Fetih 48: 1-3  

27-22 او     

193-191: 2 پرهزکارانو( 629: )جګړه کنجرتوب د .5  

(630 اګست د: )کې جګړه په حنين د .6  Tevbe 9: 25-27 

   (630) Tevbe 9:  

،40-38 جګړه Tebük د .7  42-52 

   ، 65-66، 81-83، 86-90،87، 93، 117  

Tevbe 9:12 (630) :جګړه Mekka د .8 ، Kasas 

 .، وتلم 61:13، نصر، 110: 28:853-1   

170. 
 وړاندې په خلکو د خلکو د کې کتاب مقدس په

 شوه؟ وهڅول جګړه
 قرآنهو   /نهبائبل

.....12:18 ُروميانو تر څو چه درنه کيدے شى نو دَ خپلے خوا نه دَ هر چا  

 سره ُصلح ساتئ
------------------------------------------------- 

Tevbe 9:29*.....  تاسو له هغو كسانو سره وجنګېږئ چې نه په هللا
ايمان راوړي او نه د اخرت په ورځ، او هغه څه ته حرام نه وايي چې هللا او د هغه 

حرام كړي دي او نه ديِن حق قبلوي، له هغو كسانو ځنې چې كتاب ورته رسول 
وركړى شوى دى، تر دې چې دوى له خپله السه په داسې حال كې جزيه وركړي، 
                                                                     چې دوى ذليل وي
Ahzab 33:26*..... كسان چې د دوى مرسته يې او هغه )هللا( هغه  

كړې وه، چې له اهل كتابو ځنې وو، له خپلو قالګانو نه راكوز كړل۔ او د دوى په 
 زړونو كې يې وېره وغورځوله، )نو( يوه ډله تاسو وژله او بله ډله تاسو بندي كوله
 
 



171. 
 د او جګړه عملياتي او جارحانه ورځ نن آيا

 مومنانو د ورځ نن مبارزه سره مومنانو غير

 (جهاد) ده؟ شوې هڅول کې کتاب مقدس په لپاره
 قرآنهو   /نهبائبل

۱۲ځکه چه زُمونږ جنګ دَ اِنسان خالف نۀ دے بلکه دَ فساد .....*6:12 ِاِفسيانو

دَ هغه روحانى لښکرو چه په آسمانى ځايُونو کښے دى، دَ حُکومت دَ خاوندانو، دَ اِختيار 
تيارے دَ حاکمانو سره دےلُرونکو اَؤ دَ دے دُنيا دَ   

نو بيا َزۀ دَ ټولو نه اول دا نصيحت کوم چه .....*2-2:1 تيموتيوس اول

غوښتنه، دُعاګانے، شفاعت اَؤ شکُرونه ِد دَ ټولو خلقو دَ پاره کولے شى ۲دَ بادشاهانو اَؤ دَ 
په قالره ژوند  ټولو لويو مرتبو دَ خاوندانو دَ پاره چه ُمونږ پُوره په ديندارئ اَؤ سنجيدګئ سره

 تيرول غواُړو
------------------------------------------------- 

Nisa 4:76-77*..... هغه كسان چې ايمان يې راوړى دى، هغوى د هللا په الر
كې جنګ كوي، نو كله چې پر هغوى باندې جنګ كول فرض كړى شول )، نو( ناڅاپه په 
دغه وخت كې په هغو كې يوه ډله له خلقو نه وېرېدله، له هللا نه د وېرېدلو په شان، يا )له دې نه 
هم( زيات وېرېدل، او ويې ويل: اى زمونږه ربه! تا پر مونږ باندې جنګ كول ولې فرض 
كړل؟ ولې ته مونږ ته تر نژدې مودې پورې مهلت نه راكوې؟ ته )ورته( ووايه: د دنيا فايده 
 ډېره لږه ده او اخرت ډېر غوره دى

ه: "جهاد" يا جنګ په قران کې ترټولو لوی مضمون دی: د قران آيات د قران يادون
ايتونو څخه 45له هر  1=  6،236آيات دی  . 

کې تيري جگړې تدريس کيږي 123او  9:29په انفرادي   
.         172. 

 باور بل د ته مومنانو ورځ نن خدايه ايا

 هڅوي؟ کول غال او عقيدې
 قرآنهو   /نهبائبل

 ۲۳چې زۀ به ستاسو هيڅ څيز نۀ اِستعمالوم، يو تار يا د څپلۍ تسمه قدر .....14:23 پېدایښت

 به هم ستاسو نۀ وړم. چې تاسو دا ونۀ وايئ، چې ابرام زُمونږ په مال مالدار شوے وو
۱۷د خپل ګاونډى د کور خواِهش مۀ  - غال مۀ کوئ.....*17 & 20:15 ِهجرت

نوکرانو، د هغۀ د څاروو، خُرونو اؤ د هغه يو شى خواِهش هم کوئ، د هغۀ د ښځې، د هغۀ د 
 مۀ کوئ ُکوم چې ستاسو د ګاونډى وى
غل ِد بيا غال ونۀ کړى بلکه څۀ ښۀ کسب ِد شروع کړى اَؤ .....*4:28 ِاِفسيانو

په خپلو الُسونو ِد محنت اَؤ ګټه کوى، دَ دے دَ پاره چه حاجتمندو ته دَ ورکولو دَ پاره دَ هغۀ 
 سره هم څۀ وى
------------------------------------------------- 

Enfal 8:1 & 41*..... ،دوى له تا نه د غنيمتونو په باره كې تپوس كوي 
 ته ووايه: غنيمتونه خاص د هللا او د رسول لپاره دي،
او تاسو پوه شئ چې بېشكه هر هغه شى چې تاسو يې په غنيمت كې واخلئ، نو 
 بېشكه د هللا لپاره د هغه )غنيمت( پنځمه برخه ده او د رسول لپاره
 



173. 
ايا خدايان نن ورځ مومن غواړي د خپلو دښمنانو 

 په وړاندې د تروريزم او سختۍ کار واخلي؟
 قرآنهو   /نهبائبل

Jeremiah 22:3*..... :دا هغه څه دي چې خدای فرمایي
ژغورل هغه د ظالم د الس څخه  .هغه څه چې بس او سم دي
بهرني، بې کفاره یا کونډه ته هيڅ  .څوک چې غال شوي

ډول غلط یا تاوتریخوالی مه کوئ، او په دې ځای کې بې 
 ګناه وینې مه وژئ
۲۴َاؤ دا ُمناسب نۀ دى چه .....*25-2:23 تيموتيوس دویم

َد ماِلک خادم ِد جګړے کوى، بلکه هغه ِد َد ټولو سره 
ورکولو الئق َاؤ صبرناک ِد وىنرمى کوى َاؤ َد تعليم  . 

 ۲۵َاؤ ُمخالفت کُوونکى ِد په نرمئ سمولے کيدے شى
------------------------------------------------- 
A’raf 7:4*..... او څومره ډېر كلي دي چې مونږ هغه 

هالك كړي دي، نو زمونږ عذاب هغو ته راغى، په دې حال 
كې چې دوى د شپې ویده وو، یا په غرمه كې ارام 
 كوونكي وو
Enfal 8:12..... ژر به زه د هغو كسانو په زړونو كې 

رعب واچوم چې كافران شوي دي، نو تاسو د څټونو له 
پاسه وهل وكړئ، او تاسو له دوى نه )هر بند او( ټولې 
 ګوتې ووهئ
Enfal 8:67..... د نبي لپاره الیق نه دي چې د هغه 

لپاره دې بندیان وي، تر هغه چې وینې توئ كړي، تاسو 
د دنيا اسباب غواړئ او هللا )تاسو لپاره( د اخرت )د 
 ثواب( اراده لري او هللا ښه غالب، ښه حكمت واال دى

174.* 
ايا خدايه غواړئ نن ورځ مومنان د سزا سزا 

ونو / کيسو واخلئ؟ )د سترګو ليد، او د غاښ
 لپاره غاښ(

 قرآنهو   /نهبائبل
خو زۀ تاسو ته دا وایم چې د هغه سړى .....*5:39 متى

خالف مه ودریږئ څوک چې درسره بد کوى. که څوک درله په 
 ښى مخ څپيړه درکړى نو ګس مخ هم ورواړوه
۱۹َائے زما غزیزانو! خپل بدل مه .....*20-12:19 ُروميانو

موقع ورکړئ، ځکه چه دا ليکلى آخلئ بلکه ُخدائے ته 

خدائے فرمائى چه بدل آخستل زما کار ”  : شوى دى چه

۲۰تر ِدے چه :  ”که ُدښمن ِد وږے  “.دے، بدل به زۀ آخلم

وى نو هغۀ له هم ډوډئ ورکړه َاؤ که تږے وى نو اوبۀ 
ورله ورکړه، ځکه چه ستا په داسے کولو به اور پرے بل 
۲۱َد بدئ نه مغُلوب کيږه مه بلکه َد نيکئ په وسيله  “.شى

 .په بدئ غالب شه
------------------------------------------------- 
Bakara 2:194*..... پس چا چې پر تاسو باندې تېرى 
 وكړ، نو تاسو په هغه باندې )په جواب كې( تېرى وكړئ
Shura 42:40-41*..... او د بدۍ بدله د هغې په شان 
او یقيًنا هغه څوك چې په خپل ځان له ظلم  -بدي ده

كېدو نه پس بدل واخلي، نو دغه كسان )دي چې( په دوى 
 )د مالمتيا( هېڅ الر نشته
 



175.* 

ايا يو مقدس خدايان مومنان هڅوي چې په 

 خپل السونو بدله واخلي؟
 قرآنهو   /نهبائبل

۳۵ماِلک ُخدائ به بدله واخلى اؤ .....*36-32:35 ګردان

 هغوئ له به سزا ورکړى،۳۶ماِلک ُخدائ به خپل خلق بچ کړى

۱َائے سړیه! تۀ چه بل څوک ُمجرم .....*3-2:1 ُروميانو

چه یئے، تا سره هيڅ ُعذر ِنشته ځکه چه کوے، تۀ هر څوک 

کله چه تۀ بل څوک ُمجرم کوے هم هغه کاُرونه په خپله 

 کوے چه هغوئ ئے کوى، نو ځان پرے ُمجرم کوے

 ۱۴چه تاسو تنګوى َد هغوئ خير ....18-12:14 ُروميانو

غواړئ، برکت ئے غواړئ، بد ورته مه وایئ۱۷َد بدئ په 

کوئبدله کښے َد چا سره بدى مه   

------------------------------------------------- 

Bakara 2:179*..... او تاسو لپاره په قصاص كې لوى 

ژوند دى، اى د خالص عقل خاوندانو! د دې لپاره چې 

 تاسو )ځان( وساتئ

Maide 5:45*.....  او مونږ په دوى باندې په دې

)تورات( كې فرض كړي وو چې بېشكه ځان د ځان په بدله 

كې دى او سترګه د سترګې په بدله كې او پوزه د پوزې 

په بدله كې او غوږ د غوږ په بدله كې او غاښ د غاښ 

 په بدله كې دى او زخمونه )هم( قصاص )برابر( دي

176. 

آيا يو خدای به مومنانو ته وهڅوي چې د 

 دوی دښمنان لعنت وکړي؟
 قرآنهو   /نهبائبل

۲۷خو تاسو چه آؤرئ، َزۀ تاسو ته دا .....*28-6:27 ُلوقا

وایم چه َد خپل ُدښمن سره مينه کوئ َاؤ هغه څوک چه 

تاسو سره کينه لرى َد هغوئ سره ښۀ کوئ۲۸َد هغوئ َد پاره 

برکت غواړئ څوک چه په تاسو لعنت کوى َاؤ َد هغوئ َد 

 .پاره ُدعا کوئ څوک چه په تاسو ُتهمُتونه لګوى

۲۸َد هغوئ َد پاره برکت غواړئ څوک چه .....*3:10 يعُقوب

په تاسو لعنت کوى َاؤ َد هغوئ َد پاره ُدعا کوئ څوک چه 

 په تاسو ُتهمُتونه لګوى

------------------------------------------------- 

Bakara 2:159*..... دغه خلق )چې دي(، هللا په دوى لعنت 

 كوي اولعنت ویونكي په دوى لعنت وایي

Al-i İmran 3:61*..... نو څوك چې د ده )عيسٰی( په 

باره كې له تا سره جګړه كوي، وروسته له دې چې تا ته 

علم حاصل شو، نو ته ووایه: راځئ! چې مونږ راوبلو 

خپل زامن او ستاسو زامن او خپلې ښځې او ستاسو ښځې 

او خپل ځانونه او ستاسو ځانونه، بيا به په زارۍ سره 

 دعا وكړو، نو په دروغژنو به د هللا لعنت ووایو

 



177.* 
ايا خدايان د يهوديانو تر مينځ يا د يو 

 ملت په توګه د يرغل الندې دي؟
 قرآنهو   /نهبائبل

Jeremiah 31:37*..... :دا هغه څه دي چې څښتن فرمایي
"یوازې که چېرې آسمانونه پورته شي مایع شي او د 
ځمکې بنسټونه به وپلټل شي، زه به د اسرایيل ټول 
 ".اوالدونه د هغوی له امله چې رد کړي رد کړم
۱نو بيا َزۀ تپوس کوم چه آیا  .....*2-11:1 ُروميانو

خُدائے خپل ُامت رد کړے دے څۀ؟ بلکل نه۲ُخدائے خپل ُامت 

پخوا ئے غوره کړے وونۀ دے رد کړے چه  ! 
 ۱۴چه تاسو تنګوى َد هغوئ خير .....12:14 ُروميانو

 غواړئ، برکت ئے غواړئ، بد ورته مه وایئ
-------------------------------------------------  
Bakara 2:88-89*..... نو په كافرانو باندې د هللا ، 
بلكې د دوى د كفر په سبب هللا پر دوى لعنت - لعنت دى 
  - كړى دى،
Maide 5:12-13*..... او یقيًنا یقيًنا، هللا له بني 
نو د خپلې كلكې  - اسرائيلو نه پخه وعده اخيستې وه

وعدې د ماتولو په سبب مونږ په دوى لعنت وكړ او مونږ 
 د دوى زړونه سخت كړل
Note: The Medina portion of the Qur'an is 11% anti- 
Jewish. Hitler's Mein Kampf was only 7% anti-Jewish. 

178. 
ایا هغه څوک چې جنګ کوي د هغو کسانو په پرتله چې ښه 

 جګړه نه کوي غوره شوي؟
 قرآنهو   /نهبائبل

۲۳خو داؤد ورته ووئيل، .....*24-30:22 سموئيل اول

زما وُړونو! ماِلک خُدائ چې مونږ له څۀ راکړى دى نو ”
کښې شومتوب مۀ کوئ، هغۀ زمونږ حِفاظت وکړو او په هغې 

په لښکر باندې یې فتح راکړه۲۴چې تاسو څۀ وایئ نو هغې 
ته هيڅ څوک هم نۀ راضى کېږى! هر څۀ به داسې 

تقسېمېږى: هر څوک چې وروستو د سامان سره پاتې وى نو 
هغۀ ته به هم دومره حِصه مالوېږى چې څومره هغه کسان 

وىاخلى چې جنګ له تلى  . 
------------------------------------------------- 
Nisa 4:95*..... په مومنانو كې ناست خلق، چې تكليف 

واال نه دي، )دوى( او د هللا په الر كې په خپلو مالونو 
او ځانونو سره جهاد كوونكي سره برابرېدلى۔ نه شي، هللا 
په خپلو مالونو او ځانونو سره جهاد كوونكو ته په 
ناستو باندې په لویې مرتبې سره فضيلت وركړى دى، او 
له هر یو سره هللا د ښې بدلې وعده كړې ده، او هللا جهاد 
كوونكو ته په ناستو باندې په ډېر لوى اجر سره غوره 
 والى وركړى دى
Tevbe 9:20*..... هغه كسان چې ایمان یې راوړى دى او 

هجرت یې كړى دى او د هللا په الره كې یې په خپلو مالونو 
او ځانونو سره جهاد كړى دى، د هللا په نيز په درجه كې 
 تر ټولو لوى دي، اوهمدغه كسان كامياب دي
 
 
 
 



179. 

 دوزخ په چې وهڅوي جنګيالي کتاب مقدس ايا

 ته جنت او ژمنه سره جنګيالو غير د سزا کې

 لپاره کسانو هغو د ورکول ضمانت ننوتلو د

 کيږي مړ او مړه کې الره په ہللا يا خدای د چې

 (جهاد) ورکوي؟ تضمين
 قرآنهو   /نهبائبل

 . ۲۰ځکه چه دَ اِنسان قهر دَ ُخدائے دَ صداقت کار نۀ شى کولے.....1:20 يعُقوب
۱په تاسو کښے جنګ جګړے له ُکومه راغلے؟ آيا دَ هغه .....*8 & 4:1 يعُقوب

خواهشاتو نه نۀ دى ُکوم چه ستاسو په اَنداُمونو کښے فساد کوى؟۸اَئے ُګناه ګارانو! خپل 
 الُسونه دَ بدو کاُرونو نه صفا کړئ
------------------------------------------------- 

Nisa 4:77.....“نو كله چې پر هغوى باندې جنګ كول فرض كړى شول  - 
 ته )ورته( ووايه: د دنيا فايده ډېره لږه ده
Fath 48:16*..... :په اعرابو كې وروسته پاتې كړى شويو كسانو ته ووايه 

ژر ده چې تاسو به له داسې قوم سره )د جنګ كولو( لپاره راوبللى شئ، چې د ډېر 
سخت جنګ واال دي، تاسو به له هغوى سره جنګ كوئ، يا به هغوى مسلمانېږي، 
نو كه تاسو اطاعت وكړئ، هللا به تاسو ته ډېر ښه اجر دركړي او كه تاسو 
وګرځېدئ، لكه چې له دې نه مخكې ګرځېدلي وئ۔ )نو( هغه به تاسو ته ډېر 
 دردوونكى عذاب دركړي

پيښې تاريخي  

180.* 
 اوومه په خدای وروسته، جوړولو له نړۍ د

 وکړي پيروي لپاره انسان د چې کړ آرام ورځ

 (شبيب يا سبت) پريږدي؟ مثال مهم يو
Bقرآننه     /هوبائبل 

۹په شپږو ورځو  - د سبت ورځ ياده لرئ اؤ دا ُمقدسه ګڼئ.....10-20:8 ِهجرت

کښې تاسو خپل کار روزګار کوئ، ۱۰خو اوومه ورځ د آرام ورځ ده چې ما ته وقف ده. په 
هغه ورځ به هيڅ څوک کار روزګار نۀ کوى، نۀ تاسو، نۀ ستاسو بچى، نۀ ستاسو ُغالمان، نۀ 

ره اوسېږىستاسو څاروى اؤ نۀ هغه ُمسافر کُوم چې ستاسو س  

۹په شپږو ورځو کښې تاسو خپل کار روزګار .....*10-9 & 4:4 عبرانيانو

کوئ، ۱۰خو اوومه ورځ د آرام ورځ ده چې ما ته وقف ده. په هغه ورځ به هيڅ څوک کار 
روزګار نۀ کوى، نۀ تاسو، نۀ ستاسو بچى، نۀ ستاسو غاُلمان، نۀ ستاسو څاروى اؤ نۀ هغه 
۹نو بيا دَ ُخدائے دَ خلقو دَ پاره آرام لکه دَ سبت ورځ  - ُمسافر کُوم چې ستاسو سره اوسېږى

 باقى ده
------------------------------------------------- 

Kaf 50:38*..... او يقينًا يقينًا مونږ اسمانونه او ځمكه او هغه څه چې د 
دواړو په مينځ كې دي، په شپږو ورځو كې پيدا كړي دي، او مونږ ته هېڅ 
 ستوماني نه ده رارسېدلې
 



181. 
ايا خدای تعالی د هغه په خپل انځور او 

 مثال کې خلکو ته پيدا کړی؟
 قرآننه     /هوبائبل

۲۶بيا خُدائ پاک ووئيل، ”ُمونږ به  .....*28-1:27 پېدایښت

اوس بنيادم جوړ کُړو، اؤ هغوئ به د خپل صورت په شان جوړ 
۲۷نو خُدائ پاک بنيادم پېدا کړل اؤ د خپل صورت په  - کُړو

 شان یې جوړ کړل. هغوئ یې نر اؤ ښځه پېدا کړل
.....11:7 کورنتيانو اول راځئ چې الندې ورشُو اؤ د دوئ  
 .ژبې ګډې وډې کُړو نو د یو بل په خبرو به نۀ پوهېږى

------------------------------------------------- 
Nisa 4:28*..... او هللا غواړي چې په تاسو تخفيف 
 )اساني( راولي او انسان ډېر كمزورى پيدا كړى شوى دى
İbrahim 14:34.... او تاسو ته یې له هغو څيزونو نه 

چې تاسو هغه غوښتي، ځينې دركړي دي او كه تاسو د هللا 
نعمتونه وشمېرئ )نو( تاسو به هغه ونشمېرلى شئ، 
 بېشكه انسان خامخا ډېر ظلم كوونكى، ډېر ناشكره دى
Shura 42:11*..... دغه هللا( د اسمانونو او ځمكې پيدا( 
كوونكى دى، تاسو لپاره یې له هم ستاسو له جنس )او 
ځانونو( نه جوړې پيدا كړي دي۔ او له څارویو نه یې هم 
 قسمونه )پيدا كړي دي(، هغه تاسو په دې طریقې سره خوروي
Asr 103:2..... چې بېشكه یقيًنا انسان په زیان )او 
 تاوان( كې دى

182. 
له چې خداى آدم او حوا د باغ عدن څخه ك

وباله نو هغه دا څرګندوي چې د نارينه او 
 ښځې ترمنځ دښمني به وي؟

 قرآنهو   /نهبائبل
نو ماِلک خُدائ، خُدائ پاک د ښځې .....*15-3:13 پېدایښت

هغې ورته ووئيل، “ تا ولې داسې وکړل؟”نه تپوس وکړو، 
۱۵زۀ به ستا اؤ  - ”زۀ خو مار دهوکه کړم اؤ ما وخوړله

د ښځې په مېنځ کښې ُدښمنى پېدا کړم، د هغې اؤ ستا 
اوالد به همېشه ُدښمنان وى. هغه به ستا سر چخڼى کوى 
 اؤ تۀ به هغه په ُپونده چيچې

----------------------------------------------------- 
A’raf 7:23-25*..... دوى وویل: اى زمونږه ربه! مونږ 

په خپلو ځانونو ظلم كړى دى او كه چېرې ته مونږ ونه 
بخښې او پر مونږ رحم ونه كړې )، نو( مونږ به خامخا 
)هللا( وویل: په همدې  - الزًما له تاوانيانو څخه شو

)ځمكه( كې به تاسو ژوندون كوئ او په همدې كې به 
 تاسو مرئ او له همدې نه به تاسو راوښكلى كېږئ
Taha 20:123..... )هللا( وویل: تاسو دواړه له دې )جنت(  

نه كوز شئ ټول، ستاسو ځينې به د ځينو نورو دښمنان 
وي، نو كه تاسو ته زما له جانبه هدایت راغى، نو چا 
چې زما د هدایت پيروي وكړه، نو دى به نه ګمراه كېږي 
 او نه به بدبخته كېږي
 

Note:  In the Bible the enmity which God 
pronounced was not between Adam and Eve but 
between Satan and mankind. 



183.* 
د سيالب په کيسه کې، د نوح له زامنو څخه 
يو له هغه وروسته چې د نوح د کشتۍ ميتود 

 جودي؟ ته ميتود راغلی و.
 قرآنهو   /نهبائبل

هغه وخت ُنوح اؤ د هغۀ ښځه، د نو په  .....7:7 پېدايښت
هغۀ زامن اؤ د هغوئ ښځې کشتۍ ته وختل چې د سېالب نه 
 ځان بچ کړى،
.....18 & 8:4 پېدايښت د اوومې مياشتې په اوولسمه ورځ  
  کشتۍ د اراراط په عالقه کښې په یو غرۀ ودرېده
 ۱دا د ُنوح د زامنو، د سِم، حام اؤ یافت .....10:1 پېدايښت

 اوالد دے، چې د سېالب نه پس د هغوئ زامن پېدا شول
َاؤ هغه ِکشتئ تياریدله په ُکومه .....*3:20 پطروس اول

یعنے َاتۀ کسان سوارۀ شول َاؤ َد کښے چه څۀ لږ کسان، 
 اوبو نه تير شول َاؤ بچ شول
------------------------------------------------- 
Hud 11:42-44*..... دې به دوى په داسې چپو كې وړل لكه 
غرونه، او نوح خپل زوى ته اواز وكړ۔، په داسې حال كې چې 
هغه په یوې غاړه كې و: اى زما بچوړیه! زمونږ سره راسور شه 
هغه وویل: ژر به زه د داسې  - او له كافرانو سره مه كېږه
غره په سر كې ځاى ونيسم چې ما به له اوبو نه بچ كړي، هغه 

ح( وویل: نن ورځ د هللا له حكم نه هيڅوك ساتونكى )بچ )نو
كوونكى( نشته مګر هغه چې دغه )هللا( پرې رحم وكړي، او د دواړو 
 - په مينځ كې چپه حایله شوه، نو دى شه د غرق كړى شویو نه
او وویل شول: اى ځمكې! خپلې اوبه ونغړه )جذب كړه( او اى 
اسمانه! اوبه ورول بند كړه او اوبه كمې كړى شوې او كار 
پوره كړى شو او هغه )بېړۍ( په جودي غر ودرېده او وویل شول: 
 لرې والى دې وي )له رحمت نه( د ظلم كوونكو خلقو لپاره

184. 
ايا خدای وايې چې د ابراهيم د عيسيانو په 
برکت کې د نعمت وعده به د اسحاق نسب او 

 نه اسمعيل ته راشي؟
 قرآننه     /هوبائبل

۱۱تۀ اوس ُاميدواره یې اؤ د زوئ ....*12-16:11 پېدایښت

ُنوم به ِاسٰمعيل کېږدې ځکه چې ماِلک خُدائ په تکليف کښې 
۱۲خو ستا زوئ به د یو ځنګلى په  .ستا آواز اؤرېدلے دے

شان عُمر تېروى، هغه به د هر چا ُدښمن وى اؤ هر یو به 
ژوند تيروىد هغۀ ِخالف وى. هغه به د خپلوانو نه بيل   

خو زما به ستا د زوئ ِاسحاق .....*21-17:18 پېدایښت
سره تړون وى، چې هغه به تقریبًا بل کال په دې ورځو 
 .کښې د ساره نه پېدا کېږى
------------------------------------------------- 
Nisa 4:163*..... بېشكه مونږ تا ته وحي كړې ده، لكه 

څنګه چې مونږه وحي كړې وه نوح ته او له هغه نه پس 
)نورو( نبيانو ته او مونږ وحي كړې وه ابراهيم او 
اسمعيل او اسحاق او یعقوب او د )هغوى( اوالدې ته او 
عيسٰی او ایوب او یونس او هارون او سليمان ته۔ او 
 مونږه داود ته زبور وركړى و
Meryem 19:54*..... ،او په كتاب كې اسماعيل یاد كړه 
 بېشكه دى د وعدې رښتينى و او رسول )او( نبي و
 



185. 
ايا ابراهيم په کعبې کې د قربانی قرباني 

 کولو لپاره مکې ته سفر وکړ؟
 قرآنهو   /نهبائبل

 (4-2: 7؛ اعمال اعمال د رسوالنو Gen 11:31) د کډواالنو .1
 (4: 7؛ اعمال د رسوالنو 4-1: 12هاران )د جنرال  .2  

 (2 :15) دمشق .3  
 (7، 6: 12شيکم )جنرال  .4  

 (8: 12بيتيل )پيدائش  .5  

 (20- 9 :12) مصر .6  

 (9-1: 13بيتيل )د جنرال  .7  

 (18-10 :13) هبرون .8  

 (14-1: 14دان )د  .9  
 (16، 14:15حبيبه )جورج  .10

 (21-17: 14سليم )ج(  .11

 (16، جنرال 27-1: 17؛ 21-1: 15هبرون )جنرال  .12

 (18-1: 20ګارار )عموما  .13

 (34-1: 21بيرشابا )جنرال  .14
 (18-1: 22موریه )د جنرال  .15

 :23حبرون )ج(  .16

------------------------------------------------- 
Hajj 22:26*..... او )یاد كړه( هغه وخت چې مونږه ابراهيم  

ا سره هېڅ شى مه ته د بيت هللا ځاى ښكاره )معين( كړ چې ته له م
شریكوه، او زما كور د طواف كوونكو، او قيام كوونكو او ركوع 

 كوونكو )او( سجده كوونكو لپاره پاك كړه
یادونه: انجيل ښيي چې ابراهيم هيڅکله مکا ته نه دی 

     کلونو په عمر مړ شو 175تللی هغه په هبرون کې د 

 186. 

يوازينی ايا ابراهيم چمتو دی چې خپل   
 مشروع زوی اسحاق ته خدای ته قرباني ورکړي؟

 قرآننه     /هوبائبل
.....*12-9 & 22:2 پېدايښت خپل زوئ ”خُدائ پاک ورته ووئيل، 

روان کړه، خپل یکى یو زوئ ِاسحاق، د ُکوم سره چې تۀ 
ډېره مينه کوې اؤ د موریاه وطن ته الړ شه. هلته په یو 

ښایم، هغه ما ته د ُقربانۍ غر باندې چې زۀ به یې درته 
 .په توګه پېش کړه
------------------------------------------------- 
Saaffat 37:100-107*..... نو كله چې هغه )هلك( له ده 

)خپل پالر( سره منډې وهلو ته ورسېده، ویې ویل: اى زما 

خوږه زویه! بېشكه زه په خوب كې داسې چې بېشكه زه تا 

ذبحه كوم، نو ته وګوره چې ستا څه رایه ده؟ هغه وویل: 

او  - اى زما پالر جانه! ته هغه كار وكړه چې تا ته یې 

مونږ ده )اسماعيل( ته په ډېرې لویې ذبيحې سره خالصى 
 وركړو
  شي

Note:   په قران کې دا ښکاره نده چې زوی ابراهيم ته د
 .قربانۍ لپاره تللی



187. 

ايا د ابراهيم زوئ اسمعيل د پيغمبر په 

 توګه ګڼل کيده؟
 قرآنهو   /نهبائبل

....*15-16:7 پېدايښت هاجِرې، د سارۍ ”اؤ فرِښتې ووئيل، 

۱۱تۀ اوس ُاميدواره یې اؤ د زوئ ُنوم به ِاسٰمعيل  - !وینځې

کېږدې ځکه چې ماِلک خُدائ په تکليف کښې ستا آواز اؤرېدلے 

۱۲خو ستا زوئ به د یو ځنګلى په شان عُمر تېروى، هغه  -.دے

 به د هر چا ُدښمن وى اؤ هر یو به د هغۀ خالف وى

۲۲ځکه چه دا په کښے ليکلى دى چه  .....*31-4:22 ګلتيانو

ِابراهيم دوه زامن ُوو، یو له وینځے نه َاؤ بل َد َد 

۳۱نو زما وُروڼو! تاسو اوس پوهه شئ چه  - آزادے ښځے نه

 .ُمونږ َد وینځے بچى نۀ ُیو، زُمونږ مور آزاده ده

------------------------------------------------- 

Nisa 4:163..... بېشكه مونږ تا ته وحي كړې ده، لكه 

څنګه چې مونږه وحي كړې وه نوح ته او له هغه نه پس 

)نورو( نبيانو ته او مونږ وحي كړې وه ابراهيم او 

 اسمعيل

Meryem 19:54*..... ،او په كتاب كې اسماعيل یاد كړه 

 بېشكه دى د وعدې رښتينى و او رسول )او( نبي و

188. 

اور لګيدلی و، ځکه چې آيا ابراهيم چې په 

 هغه د بوتانو عبادت کولو څخه انکار وکړ؟
 قرآنهو   /نهبائبل

Daniel 3:1-30*.....19  نو ناخن زیزر د شادریچ، ميچچ

او ابيډوګو سره غصه و، او د هغوی په وړاندې د هغه 

هغه امر وکړ چې فرنس د معمول په پرتله  .چلند بدل شو

 اوه ځله ډیر ګرم شي

------------------------------------------------- 

Enbiya 21:51-71*..... هغه وویل: ایا نو تاسو له هللا 

نه پرته د هغه څه عبادت كوئ چې تاسو ته هېڅ نفع نشي 

ویې ویل: دا  - رسولى او نه تاسو ته ضرر رسولى شي

وسوځوئ او د خپلو معبودانو مرسته وكړئ كه چېرې تاسو 

مونږ وویل: اى اوره! یخ او سالمتيا  - )څه( كوونكي یئ

 واال شه په ابراهيم باندې

Note:In the Bible it was not Abraham who was 

thrown into a fire because he refused to worship 

idols; this story is in reference to Shadrach, 

Meshach and Abednego.  Cf. Ankebut 29:16-24 & 

Saffat 37:83 & 97۔ 

 



189. 
کله چې حضرت موس ی د خدای جالل ويناوه، 

ايا خدای په حقيقت کې موسی ته اجازه 
ورکړې چې د انسان په څير په انسان کې د 

 خدای پاته برخه وګوري؟
 قرآننه     /هوبائبل

۱۸بيا ُموسٰى ووئيل، ”ما له ِاجازت .....*23-33:18 ِهجرت

۲۲کله چې  - راکړه چې زۀ ستا د حُضور سپين جالل ووينم

زما د حُضور سپين جالل هلته تېرېږى، نو زۀ به تا د ګټ 
په يو چاؤد کښې واچوم اؤ زۀ به تا په خپل الس سره تر 
 .هغې پورې پټ کړم چې تېر شم
------------------------------------------------- 
A'raf 7:143*..... او كله چې موسٰی زمونږ ټاكلي وخت 

ته راغى او خپل رب یې ورسره خبرې وكړې، ویې ویل: اى 
زما ربه! ته ما ته )خپل ځان( وښيه چې زه تا ووینم، 

وویل: )رب:( ته به ما )په دنيا كې( له سره ونه وینې 
او لېكن ته غر ته وګوره، نو كه چېرې هغه په خپل ځاى 
ثابت پاتې شو، نو ژر ده چې ته به ما ووینې، نو كله 
چې خپل رب یې غر ته تجلي وكړه )، نو( هغه یې ذرې 
ذرې وګرځاوه او موسٰی بېخوده پرېوتلو، نو كله چې په 

خود شو، ویې ویل: زه ستا پاكي بيانوم، ما تا ته 
 توبه وښكله او زه تر ټولو اول ایمان راوړونكى یم

190.* 
ايا حامان په عين وخت کې د موسی او فرعون 

 ژوند کوي؟په توګه 
 قرآنهو   /نهبائبل

۹شهزادګۍ دې ښځې ته ووئيل، ”دا .....*10-2:9 ِهجرت

ماشُوم واخله اؤ زما د پاره تے ورکوه اؤ زۀ به تا له 
نو هغې ماشُوم يوړو اؤ هغۀ له يې تے “ مزُدورى درکوم.

۱۰کله چې دا ماشُوم لږ لوئ شو نو هغې دا ماشُوم  .ورکولو

ورکړو اؤ د بادشاه ُلور ماشُوم خپل زوئ د بادشاه ُلور له 
ما دا د اوبو نه ”جوړ کړو. هغې د خپل ځان سره ووئيل، 

نو ُموسٰى ُنوم يې ورباندې کېښودو“ راويستلے دے!  
څۀ موده وروستو اخسويرس بادشاه همان .....*3:1 ِاسَتر

نومې سړى له ترقى ورکړه او د وزيرانو مشر يې جوړ 
همداتا زوئ وو کړو. همان د اجاج د قوم . 

------------------------------------------------- 
Mü'min 40:23-24 & 36-37*..... او یقيًنا یقيًنا مونږ 
 - موسٰى له خپلو معجزو او ښكاره دليل سره لېږلى و

فرعون او هامان او قارون ته، نو دوى وویل: )دا خو( 
او فرعون وویل: اى  - جادوګر دى، سخت دروغجن دى

هامانه! ته زما لپاره یوه ډېره اوچته ماڼۍ جوړه 
  كړه، ښایي چې زه الرو ته ورسېږم
Note: بی سی ای خو حمان  1450موسی او فرعون شاوخوا  

کاله وروسته د احاسورس )پاچا زیرسيس( په دوره  1000
474-486کې   B.C. 

 



191. 
ايا خدای د فسحې د اختر په وخت کې د 

اسراييلو لومړی زوی د يادولو يادونه وکړه 
چې د مړينې فرښته يې په تيرو لسو تورونو کې 

 چې مصر ته يې ليږلې وه، تېرې کړې وه؟
 قرآننه     /هوبائبل

۱۲په هغه شپه به زۀ د مِصر وطن نه .....*24-12:1 ِهجرت

تېرېږم اؤ هر وړومبے پېدا شوے نر ِانسان اؤ حېوان به 
مِصر ټولو خُدایانو له به سزا ورکړم، زۀ ماِلک ووژنم اؤ د 

۱۴تاسو په دې ورځ خامخا اختر کوئ چې تاسو ته  - خُدائ یم

هغه څۀ دریادېږى چې ما ماِلک خُدائ څۀ کړے دے. دا اختر په 
 “.راتُلونکى وختُونو کښې همېشه د پاره کوئ
۱۷د پتيرې روټۍ د اختر په اوله ورځ ....*19-26:17 متى

ستا کوم ځائ خوښ ”مریدان راغلل او وې وئيل چې عيسٰى له 
 “دے چې مونږ په کښې تا له د فسح خوراک تيار کُړو؟
------------------------------------------------- 
Isra 17:101*..... او یقيًنا یقيًنا مونږ موسٰى ته نهه 

واضحې معجزې وركړې وې، نو ته له بني اسرائيلو نه 
پوښتنه وكړه كله چې هغه دوى ته راغى، نو هغه ته 
فرعون وویل: بېشكه زه خامخا ضرور په تا د جادو كړى 
 شوي عقيده ساتم اى موسٰى
Neml 27:12*..... او ته خپل الس په خپل ګرېوان كې 

ننباسه، )نو( له بيمارۍ )او عيب( نه بغير به تك 
سپين راووځي، )دا حساب دي( په نهو معجزو كې )چې ته 
ورسره لېږل شوى یې( فرعون او د هغه قوم ته، بېشكه 
 دوى یو فاسق )نافرمانه( قوم دى

192. 
کله چې جنګ ته الړ شه، ساؤل )طالوت( چې د اوبو 

 ؟څښلو څنګه يې د خپلو سرتيرو ازموينه وکړه
 قرآنهو   /نهبائبل

۵جدعون سړى اوبو له بوتلل او ماِلک .....*6-7:2 قاضيانو

هغه کسان چې د سپى په شان په ”خُدائ هغۀ ته ووئيل، 
ژبه اوبۀ څښى، د هغه ټولو نه جدا کړه چې په خپلو 
 ګوډو باندې ټيټ شى او اوبۀ وڅښى
------------------------------------------------- 
Bakara 2:247-252*.....  :او دوى ته خپل نبي وویل
 بېشكه هللا تاسو لپاره یقيًنا طالوت بادشاه مقرر كړى دى
نو كله چې طالوت سره د لښكرو راووت، ویې ویل:  -

یقيًنا هللا په یوې وِلې سره ستاسو ازمایش كوونكى دى، نو 
څوك چې له هغې نه اوبه وڅښي، نو هغه زما له ملګرو 
نه نه دى، او څوك چې هغه ونه څكي، نو بېشكه هغه زما 
له ملګرو څخه دى مګر هغه څوك چې په خپل الس سره یو 
 چونګ )اوبه( راواخلي
Note:  په بائبل کې دا ساؤل نه و، مګر جيدون، چا چې د

ازموینه وکړهاوبو څښلو څنګه د خپلو سرتيرو   ساؤل د .
David  بی سی سی څخه  971> 1010د وخت په اوږدو کې د
 1122> 1162مګر ګيډن سل سوه کاله مخکې د  .ژوند کاوه
B.C. څخه ژوند کاوه. 
 



193. 
ايا د عيسی په بيت الهام کې په يو باثباته 

 ؟زيږيدلی و
 قرآننه     /هوبائبل

Micah 5:2*..... بيتيلم افرافتا که څه هم مګر تاسو، 
تاسو د یهودیانو د قبيلې څخه کوچنۍ یاست ، تاسو به 
زما لپاره راشي هغه څوک چې په اسرایيلو واکمن وي د 
 .د پخوانی وخت څخه هغه څه چې عمر یې له زړو څخه دی،
.....11-2:1 متى د هيرودیس بادشاه په ورځو کښې د  
۳هيرودیس  - یهودیه په بيُت لحم کښې عيسٰى پېدا شو

مسيح به چرته پېدا کيږى؟”تپوس وکړو چې،  - بادشاه  - 
او هغوئ “ د یهودیه په بيُت لحم کښې.”هغوئ ووئيل چې، 

د هغې پېشګویۍ حواله ورکړه چې په کښې د نبى په 
 وسيله ليکلې شوى دى چې
۴اؤ دغه شان ُیوسف هم َد ګليل َد  .....*16-2:4 ُلوقا

ناصرت نه یُهودیه ته الړو چه َد داؤد په ښاریه بيُت لحم 
کښے خپل ُنوم وليکى ځکه چه هغه َد داؤد َد خاندان َد 
۵َاؤ َد هغۀ سره مریم هم الړه څوک چه َد هغۀ  .َاؤالده وو

۶َاؤ هر کله چه هغوئ ال  .چنغله وه َاؤ هغه ُاميدواره وه

 هلته کښے ُوو نو َد هغے َد بچى َد زیږیدو ورځے ُپوره شوے
------------------------------------------------- 
Meryem 19:23*..... نو دغې )مریم( لره د لنګوال درد 

د كجورې د ونې تنې )ډډ( ته راوسته، دې وویل: اى 
كاشكې زه له دې نه مخكې مړه شوې وى او زه بېخي هېره 
  شوې، له زړونو وتلې وى

194. 
آيا د ختيځ څخه درې دانسان د مسيح ستوري د 
بيتيلم ته ورسيده چېرته چې دوی حضرت عيسی 

 په عبادت کې سجده کوله؟وموند او ځان ته يې 
 قرآننه     /هوبائبل

۱د هيرودیس بادشاه په ورځو کښې د .....*11-2:1 متى

یهودیه په بيُت لحم کښې عيسٰى پېدا شو. د هغۀ د 
پېدایښت نه پس یروشلم ته د نمر ښاتۀ طرف نه د ستورو 
علم لرونکى راغلل ۲او وئيل یې چې، ”هغه د یُهودیانو 
بادشاه کيدونکې ماشوم چې پېدا شوې دے چرته دے؟ ځکه 

رې په راختو ليدلې چې مونږ د نمرخاتۀ نه د هغۀ ستو
۹د بادشاه په  - دے او هغۀ ته سجده کولو له راغلى ُیو

حُکم هغوئ روان شول او هغه ستورې چې دوئ په راختو 
ليدلې وو د دوئ په وړاندې روان وو او آخر په هغه 
۱۰هغوئ د ستورى  .ځائ ودریدو چرته چې ماشوم پروت وو

۱۱کور ته په ننوتو یې  .په ليدو ډیر زیات خوشحاله شول

ماشوم د خپلې مور مریم په غيږ کښې وليدو او ورته په 
سجده پریوتل. پس له هغې یې خپلې تيلۍ پرانستې او 
هغۀ ته یې نذرانې پېش کړې چې په کښې سرۀ زر، او د 
 خوشبویئ دپاره لوبان او د ُمر چيړ ُوو
------------------------------------------------- 

کې هيڅ ډول کيسه نشته یادونه: په قران . 



195. 
 يهوديانو د تل ليکواالن کتاب مقدس د ايا
 دوی چې څنګه لکه کيږي ويل کې باره په

 وې؟ پيښې تاريخي اصلي
 قرآنهو   /نهبائبل

۴اَؤ په هغه قِصو اَؤ بے حسابه نسب نامو ِد خيال نۀ .....*1:4 تيموتيوس اول

جوړيږى اَؤ دَ هغه ُخدائے دَ اِنتظام په ُمطابق نۀ وى دَ ُکوم کوى ُکوم چه دَ تِکرار باعث 
 دارومدار چه په ايمان دے
 ۴اَؤ هغوئ به حق ته غوږ نۀ کيږدى اَؤ قِصو ته به پام کوى .....4:4 تيموتيوس دويم

۱۶هر کله چه ُمونږ تاسو دَ خپل مالِک عيسٰى مسيح دَ  .....1:16 پطروس دويم

خبر کړى وئ نو ُمونږ په ټګئ دَ ځانه په جوړو کړو قِصو باور نۀ وو قُدرت اَؤ دَ راتلو نه 
 کړے بلکه په خپله مو دَ هغۀ لوئى ليدلے وه
------------------------------------------------- 

Enfal 8:31*..... ،او كله چې دوى ته زمونږ ايتونه تالوت كولى شي 
دوى وايي: تحقيق مونږ واورېده، كه چېرې مونږ وغواړو خامخا مونږ به هم د دې 
  )قرآن( په مثل ووايو، نه دي دا مګر د ړومبنو خلقو باطل داستانونه دي

، 16:24ل ، نها6:25يادونه: د جعلي کارولو په اړه د نورو تورونو لپاره وګورئ: امام 
او مفففين  15 68، کلم 46:17، اکف 27:68، ديميل 5-4: 25، فرکان 23:83معمن 

83:13. 

196.* 
 شوي ثبت توګه په ماشوم د هيڅکله عيسی ايا

 درلودل؟ نه معجزات
 قرآنهو   /نهبائبل

 ۲۱دَ خلقو دَ بپتسمے په وخت چه عيسٰى له هم بپتسمه ....*23-3:21 ُلوقا

۲۳څۀ وخت چه عيسٰى خپل کار  - ورکړے شوے وه اَؤ دُعا ئے کوله نو آسمان پرانستے شو

 شروع کړو نو دَ ديرشو کالو ُوو اَؤ دَ خلقو په خيال دے دَ يُوسف زوئے وو، زوئے دَ عيلى
۱۱دَ ګليل په  -  ۹مشر اوبۀ وڅښلے اَؤ هغه مئے شوے وے.....*11-2:9 يوحنا

وُړومبئ ُمعجزه وه چه عيسٰى پرے خپله لوئى څرګنده قانا نُومے ځائے کښے دَ عيسٰى دا 
 کړه اَؤ دَ هغۀ ُمريدانو په هغۀ ايمان راوړو
------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:49*..... ):او بني اسرائيلو ته به رسول وي )چې ورته به وايي 
بېشكه زه چې يم، يقينًا ما تاسو ته ستاسو د رب له طرفه نه لويه نښه راوړې ده، چې يقينًا زه 
تاسو ته له َخټې نه د مرغۍ د شكل په شان )يو شى( جوړوم، بيا په دې )شكل( كې پوكى كوم، 
 نو هغه به د هللا په حكم سره الوتونكې مرغۍ شي
Maide 5:110*.... كله چې هللا به ووايي: اى عيٰسی د مريمې زويه! زما 
هغه نعمتونه يادكړه چې په تا او ستا په مور باندې شوي دي، كله چې ته ما په پاك 
روح )جبريل( سره قوي كړې، تا به د خلقو سره په غېږ كې او په پاخه عمر كې 
خبرې كولې او كله چې ما تا ته كتاب، او حكمت او تورات او انجيل وښوده، او 
كله چې تا به زما په حكم سره له خټې نه د مرغۍ د شكل په شان )شكل( جوړاوه، 
 بيا به تا په هغه كې پوكى وواهه
 



197. 
 ۳۰۹ايا اوه سړي او سپي په حقيقت کې د 

کلونو لپاره د خوب کولو وروسته په غار کې 
 راوتلي؟

 قرآنهو   /نهبائبل
 ۷خو َد بے دینئ َاؤ َد زړو ښځو ....*4:7 تيموتيوس اول

په شان َد ِقصو نه ځان ساته َاؤ َد دیندارئ َد پاره 
 تربيت کوه

َاؤ هغوئ ِد نۀ َد یُهودیانو قيصو َاؤ  .....*1:14 تيطوس
 َد هغو سړو ُحکُمونو ته غوږ ږدى، چه َد حق نه ُګمراه دى
 ۴یو سپاهى چه جنګ له ځى نو .....*4:4 تيموتيوس دويم

په معاملو کښے ځان نۀ نښلوى َد دے َد پاره  هغه َد ُدنيا
 چه خپل افسر خوشحاله کړى

------------------------------------------------- 

Kehf 18:9-25*..... ایا ته ګمان كوې چې بېشكه د 
غار او تختۍ واال زمونږ په نښو كې ډېر عجيبه 

او دوى په خپل غار كې درې سوه كاله تېر  - وو؟

 كړل او نهه یې )پرې( ور زیات كړل
یادونه: د دې داستان تر ټولو قدره نسخه یعقوب د 

ډی.(  538-594او د ګریوری ټورز ) (c. 450-521) سرنګ

 ".کې ویکيپېډیا: "د اففس اوه سوه سړي

198. 
ايا سليمان په واقعيت کې د شيطانانو يو 
جنګي )جن جن(، انسانان او پکښې د جګړې 

 شوي وو؟کولو لپاره راټول 
 قرآنهو   /نهبائبل

 ۷خو َد بے دینئ َاؤ َد زړو ښځو په ....4:7 تيموتيوس اول

 .شان َد ِقصو نه ځان ساته َاؤ َد دیندارئ َد پاره تربيت کوه
۴َاؤ هغوئ به حق ته غوږ نۀ  .....*4:4 تيموتيوس دويم

 کيږدى َاؤ ِقصو ته به پام کوى
 ۱۶هر کله چه ُمونږ تاسو َد خپل .....*1:16 پطروس دویم

ماِلک عيسٰى مسيح َد ُقدرت َاؤ َد راتلو نه خبر کړى وئ نو 

ُمونږ په ټګئ َد ځانه په جوړو کړو ِقصو باور نۀ وو کړے 

 بلکه په خپله مو َد هغۀ لوئى ليدلے وه
------------------------------------------------- 

Neml 27:17*.....  او د سليمان لپاره د هغه

لښكرې راجمع كړى شوې، چې له پېریانو او 
انسانانو او مرغانو څخه وې، بيا به د دوى )په 

 ترتيب سره( ډلې جوړولى شوې
یادونه: د سليمان سليمان، هپيو برډ او د شبا ملکه 

په اړه کيسه د یهودانو په  44-15: 27په اړه د نيل 

واسطه ده چې د دویمې دورې لينګ برج څخه اخيستل 

 .ای .کيږي



199. 
 ورځ په سبت د خلک کې حقيقت په خدای ايا

 ماتوي؟
 قرآنهو   /نهبائبل

 ۴اَؤ په هغه قِصو اَؤ بے حسابه نسب نامو ِد خيال .....*1:4 تيموتيوس اول

نۀ کوى ُکوم چه دَ تِکرار باعث جوړيږى اَؤ دَ هغه ُخدائے دَ اِنتظام په ُمطابق نۀ وى دَ ُکوم 
ايمان دےدارومدار چه په  . 

 ۷خو دَ بے دينئ اَؤ دَ زړو ښځو په شان دَ قِصو نه ځان ....*4:7 تيموتيوس اول

 ساته اَؤ دَ ديندارئ دَ پاره تربيت کوه
------------------------------------------------- 

Bakara 2:65-66*..... او يقينًا يقينًا هغه خلق تاسو ته معلوم دي، چې له تاسو 
ځنې يې د خالي د ورځې په هكله زياتى كړى و، نو مونږ هغوى ته وويل: تاسو ذليله 
نو مونږه دا )واقعه( هغې ته د حاضرو )خلقو( او له هغې نه  - بيزوګان )شادوګان( شئ
 وروسته راتلونكو لپاره عبرت او د پرهېزګارولپاره نصيحت وګرځوله

دا ومنله چې دا يوازې يو دبل وړ  يادونه: يوسف علی په خپل ژباړه کې، د قرآن کريم معنی
p. 34 :دی 79، فوټبال  ). 

200. 
 د توګه ځانګړي په خاوره فلسطين د خدای ايا

وه؟ کړې ژمنه سره يهوديانو  

 هوقرآن /   بائبلهو

Ezekiel 37:21-25*..... " دا هغه څه دي چې مالک خدائ وايي: زۀ به د

دوى الړ شوي دياسرائيليانو قومونه د هغو قومونو نه واخلم چې  زه به هغوی له ټوله خوا  .
زه به هغوی ته د اسرائيلي غرونو په  22 - .راټول کړم او دوی بيرته خپل هيواد ته راوړو

په ټوله نړۍ کې به يو پاچا وي او دوی به هيڅکله بيا دوه  .ځمکه کې يو هېواد جوړ کړم
ه په هغه ځمکه کې ژوند هغوی ب 25 - هيوادونه ونه وي يا په دوو امپراتورۍ ويشل شي

وکړم چې ما خپل غالم يعقوب ته ورکړ، هغه ځمکه چېرته چې ستاسو پالران ژوند کوي . 
هغوی او د دوی ماشومان او د دوی بچيان به هلته تل پاتې شي، او زما يو داؤد داؤد د دوی د 

 .تل لپاره وي
------------------------------------------------- 

Maide 5:20-21*..... او كله چې موٰسی خپل قوم ته وويل: اى قومه!  

تاسو د هللا نعمتونه ياد كړئ چې پر تاسو باندې )شوي( دي كله چې يې په تاسو كې 
پېغمبران پيدا كړل او تاسو يې ازاد )او خودمختاره( كړئ او تاسو ته يې هغه څه 
 در كړل چې په عالمونو كې يې هيچا ته هم نه و وركړي
  اى زما قومه! تاسو هغه پاكې ځمكي ته داخل شئ چې هللا تاسو لپاره ليكلې ده
İsra 17:104*..... او د هغه )له هالكت( نه وروسته مونږ بني اسرائیلو  

ته وويل: تاسو په دغه ځمكه كې اوسئ، نو كله چې د اخرت وعده )قیامت( راشي 

 )نو( مونږ به تاسو ټول سره ګډ راولو
 

 



 اضافی آثار
 

 ;24:35 متى ;5:18 متى ;19 & 17:7 پېدایښت .1

 .Büruj 85:22 / 12:48 یوحنا ;3-1:1 یوحنا

پطروس  ,17-3:16 تيموتيوس دویم ,119:160 زبور .2

 Bakara / 16-3:15 پطروس دویم ,21-1:20دویم

2:4, 53, 87; Al-i Imran 3:119. 

 .Bakara 2:47 & 122 / 2-11:1 ُروميانو  .3 

 ,31-20:30 یوحنا ;14:11 یوحنا  .4 

 .4:16 َاعمال َد رسُوالنو

  ;Jeremiah 36:23-28 ;89:34 زبور ;7-12:6 زبور  .5 

 .Yunus 10:64 / 19-22:18 ُمکاشفه

 یوحنا ;20:6 تاریخ دویم ;10:17 ګردان  .6 

     10:35 / Enam 6:34; Hijr 15:9; Kehf 18:27;  

     Kaf 50:29; Hashr 59:23.    

 .Jinn 72:26-28 / 1:23 پطروس اول ;12:24 مرقوس  .7 

 .Nisa 4:46; Maide 5:41 / 8-1:6 ګلتيانو  .8 

  / 18-17 & 103:8 زبور ;9-94:7 زبور ;74:10 زبور  .9 

Taha 20:5 & 51-52; Büruj 85:14 & 22. 

  ;Bakara 2:29 & 255 / 27 & 14:24 یشعياه  .10

Buruj 85:14 & 22. 

 / 6-146:5 زبور ;119:160 زبور ;9-111:7 زبور  .11

     Al-i Imran 3:94; A’raf 7:196; Hashr 59:23. 

 .Fussilat 41:27-28 / 4-3:1 ُروميانو  .12

 تيموتيوس دویم16-4:13 تيموتيوس اول ;1:8 یشَوع  .13

     2:15 / Bakara 2:4; Al-i Imran 3:79. 

 یوحنا اول ;24-23 & 21 ,14:15 یوحنا ;12:48 یوحنا  .14

2:24 / Al-i Imran 3:50 & 55; Al-i Imran 3:84 & 

119; Nisa 4:82; Zumar 39:9; Zuhruf 43:61 & 63. 

 .15:10 یوحنا ;21 & 14:15 یوحنا ;28:1 ګردان  .15

 یشعياه ;28:15 ګردان ;15:31 شمېر  .16

     5:11-13 / Bakara 2:61; Al-i Imran 3:93-94; 

     Fetih 48:29. 

17.  Al-i Imran 3:85; Tevbe 9:33; Zuhruf 43:52; 

     Saf 61:9. 

 Al-i Imran 3:19-20; Kafirun / 8:20 یشعياه  .18

     109:1-6. 

 / ;3-4:1 یوحنا اول ;1:8 ګلتيانو ;8:20 یشعياه  .19

     Bakara 2:2; Nisa 4:82. 

  / 38-37 & 33-14:32 کورنتيانو اول ;1:8 ګلتيانو  .20

Bakara 2:2-4; Shu’ara 26:196-197; Fussilet 

     41:43. 

 



 اضافی آثار
 

  ;1:8 ګلتيانو ;33-14:32 کورنتيانو اول  .21

 ;1:7 یوحنا اول ;14 & 3:6 ِتسالونيکانو دویم

  .22:18 ُمکاشفه

 متى ;40:8 یشعياه ;160 & 119:86 زبور  .22

 .1:23 پطروس اول ;10:35 یوحنا ;5:18     

 Shura 26:192-197; Jinn / 12:9 ُمکاشفه  .23

     72:1-14. 

 .A’raf 7:184; Tur 52:29; Nejm 53:2-4 / 2:17 مرقوس  .24

 ګردان ;6:4 ګردان ;4:35 ګردان  .25

 .32-12:29  مرقوس ;43:10 يشعياه ;86:10 زبور ;32:39

 .Kahf 18:45 / 10-46:9 یشعياه  .26

 Bakara / 9:5 ُروميانو ;9:7 مرقوس ;28:19 متى  .27

2:150; Shuara 26:196-197; Neml 27:91; Ankebut 

29:46; Shura 42:15; Duhan 44:8; Quraish 106:3. 

 / 34-8:23 یوحنا ;Jeremiah 23:6 ;26:4 یشعياه  .28

     Rahman 55:78; Hashr 59:24. 

 ;99:9 زبور ;6:20 سموئيل اول ;15:11 ِهجرت  .29

 .4:8 ُمکاشفه ;16-1:15 پطروس اول ;10-12:9 عبرانيانو

  ;Mattew 6:9 ;64:8 یشعياه ;5-68:4 زبور  .30

 .23-2:22 یوحنا اول

 .5:5 پطروس اول ;2:8 فيليپيانو ;21:4 متلونو  .31

  ;3:17 یوحنا ;1:47 ُلوقا ;45:21 یشعياه  .32

 .1:15 تيموتيوس اول

 .Enbiya 21:35, 73 & 91 / 3:22 پېدایښت  .33

  / 1:35 ُلوقا ;17-3:16 متى ;27-1:26 پېدايښت .34

Maide 5:116. 

  ;14:11 یوحنا ;10:30 یوحنا ;7:18 یوحنا  .35

 تيموتيوس دویم

 .Maide 5:117-118 / 3:5 یوحنا اول ;2:13     

 .Taha 20:133 /30 & 12:28 یوحنا ;17:5 متى  .36

  ;5:8 متى ;8-6:1 یشعياه ;1:26 پېدایښت  .37

 ُمکاشفه ;11-2:5 فيليپيانو ;5:37 یوحنا

   .4-22:3 ُمکاشفه ;21:3 ُمکاشفه ;4:1-5     

     .2:17 َاعمال َد رسُوالنو ;30-12:27 یوحنا  .38

 ُروميانو ;2-14:1 ګردان ;23-4:22 ِهجرت  .39

     8:14-18 / Zuhruf 43:16. 

40.  Hosea 3:1; 6-2:4 ِاِفسيانو ;3:16 یوحنا; 

 ;Nisa 4:107; En’am 6:141 / 22:17 ُمکاشفه

Tevbe 9:108; Rum 30:45; Shura 42:40; Saf 61:4. 

 



 اضافی آثار
 

 ;2-21:1 ُمکاشفه ;13-1:12 يوحنا ;1:26 پېدايښت  .41

 .Bakara 2:23 & 30; Isra 17:65 / 22:17 ُمکاشفه

 یعُقوب ;3:25 کولوسيانو ;10:17 ګردان  .42

     2:9 / Bakara 2:228 & 282; Nisa 4:11.  

43.  Jeremiah 3:22; Ezekiel 18:25; Ezekiel 33:11; 

 تيموتيوس اول ;3:16 یوحنا ;23-14:22 ُلوقا

2:3-4 / Isra 17:45-46; Mu'min 40:35. 

44.  Habakkuk 1:13; یوحنا اول ;1:17 یعُقوب ;1:2 تيطوس 

1:5 / Al-i Imran 3:54; Maide 5:41; Sejde 32:17; 

     Ahzab 33:17; Zuhruf 43:36; Mujadele 58:10. 

 ;16:30 متلونو ;9:25 ِاسَتر ;3:1 پېدایښت  .45

 .Enfal 8:30;Yunus 10:21 / 1:7 یوحنا دویم ;6:11 اِفِسيانو

 یعُقوب ;2:13 تيموتيوس دویم ;21-5:19 ِاِفسيانو  .46

     1:13 / Maide 5:51. 

دویمتيموتيوس   .47  ;5:8   پطروس اول ;1:13 یعقُوب ;2:26 

دویمپطروس   3:9 / Nisa 4:155; Maide 5:13 & 41;  

     Enam 6:149; A'raf 7:155-156 & 179; Ibrahim  

     14:4; Nahl 16:93.  

 عبرانيانو ;32:4 ګردان ;10-7:9 ګردان  .48

 Ankebut 29:21; Shura/ 1:13 يعُقوب ;10:23     

     32:49-50; Fetih 48:14; Buruj 85:16. 

 / 26-10:25 اَعمال َد رسُوالنو ;4:10 متى ;34:14 ِهجرت  .49

     Enbiya 21:98; Sebe’ 34:40-41; Zuhruf 43:20.  

دویمتيموتيوس   .50   ;A’raf 7:11-18 / 2:1 تيطوس ;2:13 

     Hijr 15:28-34; Kehf 18:50-51; Taha 20:116; 

     Sad 38:71-78.  

  ;3:16 متى ;48:16 یشعياه ;26:13 اُیوب  .51

 .3:17 کورنتيانو دویم

 یوحنا ;37-1:30 ُلوقا ;27:3 اُیوب ;2:7 پېدایښت  .52

  .Maide 5:116 & 118 / 9:14 عبرانيانو ;4:24     

 .Meryem 19:17 & 19-24 / 23-1:19 متى  .53

 ;12:48 یوحنا ;10:35 یوحنا ;3:29 مرقوس  .54

  ;21-1:20 پطروس دويم ;3:16تيموتيوس دویم

 .Tevbe 9:80 / 5:16 يوحنا اول

55.  1 Corinthinas 14:37-38; 2:5   پطروس اول ;6:12 اِفِسيانو. 

رسُوالنوَاعمال َد  ;24:49 ُلوقا  .56  2:1-4 & 16-18;  

 .8:9 ُروميانو

  .2:8 ِتسالونيکانو اول ;1:11 ُروميانو  .57

  ;35-9:33َاعمال َد رسُوالنو ;11-3:5 َاعمال َد رسُوالنو  .58

 .28:8 َاعمال َد رسُوالنو;41-9:36 َاعمال َد رسُوالنو

 

 



6

 اضافی آثار
 

 .21-1:20 یهوداه;27-26 & 2-14:11 کورنتيانو اول  .59

   .2:4 پطروس دویم  .60

 ;Nisa 4:38 / 2:4 پطروس دویم ;25:41 متى  .61

     A’raf 7:27; Yusuf 12:5. 

 / 12:9 ُمکاشفه ;2:4 پطروس دويم ;25:41 متى  .62

     Ahkaf 46:29-31. 

 ,13-5:1 مرقوس ;26-1:25 مرقوس ;32-8:28 متى  .63

  .Nahl 16:98/ 9:42 ُلوقا  ;8:33 ُلوقا

 .Isra 17:62-65; Hajj 22:52 / 12:9 ُمکاشفه  .64

 ِاِفسيانو ;11:14 کورنتيانو دویم ;16:11 یوحنا  .65

     6:11-12 / Ibrahim 14:22; Nahl 16:100. 

 .35-1:26 ُلوقا .66

  .Bakara 2:87 / 20-1:18 پطروس اول ;7:18 یوحنا  .67

 ُلوقا ;52 & 2:40 ُلوقا ;25 & 24:3 متى  .68

 .25-2:24 یوحنا ;5:22     

 .44-6:35 مرقوس ;41-4:35 مرقوس  .69

 یوحنا ;3:36 یوحنا ;8:25 ُلوقا;23:10 متى  .70

  .12:48 یوحنا ;8:51 

 Nisa 4:157; Maide / 20 & 17-16:16 متى  .71

     5:17, 72 & 75. 

72.  Micah 5:2یوحنا ;8:58 یوحنا ;62 & 6:51 یوحنا 

     17:5, 16 & 24. 

 یوحنا ;62 & 6:51 یوحنا ;14 & 3-1:1 یوحنا  .73

17:5 &16. 

 .Al-i Imran 3:59 / 2:14 عبرانيانو  .74

  .22-15 & ,1:4 کولوسيانو  .75

 .14 & 10 ,4-1:1 یوحنا  .76

 عبرانيانو ;8:34 ُروميانو ;10:9 یوحنا ;3:22 ُلوقا  .77

  / 2-2:1 یوحنا اول ;12:24 عبرانيانو;9:15

Al-i Imran 3:59. 

  \یوحنا اول ;23-2:22 یوحنا اول ;7:14 یشعياه  .78

     5:20 / Furkan 25:2; Zuhruf 43:81; Jinn 72:3. 

 .Daniel 3:25 ;9:6 یشعياه ;7:14 یشعياه  .79

 ;14:33 متى ;9:18 متى ;3-8:2 متى  .80

 .14 & 5:12 ُمکاشفه ;1:6 عبرانيانو ;24:52 ُلوقا

  Maide / 31-5:30 َاعمال َد رسُوالنو ;7:48 ُلوقا.81

5:116 & 118.  

82.  Maide 5:17; Maide 5:75; Maide 5:116 & 118. 

 پطروس دویم ;2:13 تيطوس ;13:23 َاعمال َد رسُوالنو  .83

1:1 & 11 /  

     Maide 5:75; Zuhruf 43:57-59.  

 Saf / 17:3 یوحنا ;11:25 یوحنا ;51 & 6:48 یوحنا  .84

61:8-9. 



 اضافی آثار
 

 Saf / 17:3 یوحنا ;11:25 یوحنا ;51 & 6:48 یوحنا.84 

 61:8-9. 

 عبرانيانو ;7:27 عبرانيانو ;5:7 کورنتيانو اول  .85 

 .10:12 عبرانيانو ;22 & 9:11-2      

 .31-22:1 زبور  .86 

 یوحنا ;19-20:17 متى ;23-17:22 متى  .87 

 .18 & 17 ,15 ,10:11 یوحنا ;2:18-20      

 ُمکاشفه ;2:2 کورنتيانو اول ;15-13:14 اَعمال َد رسُوالنو  .88 

 .5:9 ُمکاشفه ;1:18      

  .9:28 عبرانيانو ;2:13 تيطوس ;29-5:28 یوحنا  .89 

  .En’am 6:19 & 93 / 24:27 ُلوقا ;20-7:15 متى  .90 

  .Ibrahim 14:4 / 3-12:1 پېدایښت  .91 

  ;Nisa 4:79 / 8:20 يشعياه ;19:15 ګردان  .92 

      Nisa 4:166. 

  / 23-2:22 یوحنا اول ;14 & 3:6 تِسالونيکانو دویم  .93 

      Al-i Imran 3:3-4.  

 ;Al-i Imran 3:183 / 31-20:30 یوحنا ;5:31 یوحنا  .94 

      Ankebut 29:50; Kamer 54:1-2. 

 95.  A’raf 7:188; Jinn 72:26-28; Tekvir 81:22-25. 

 96.  Al-i Imran 3:97; Neml 27:91; Nejm 53:18-20; 

      Quraish 106:3. 

 / 17:30 اَعمال َد رسُوالنو ;20:9 متلونو ;18:15 ليویانو  .97 

      Ahzab 33:37; Mu’min 40:55; Fatih 48:1-2; 

      Abese 80:1-11; Nasr 110:3. 

 98.  Ahzab 33:21; Saf 61:9. 

  .3:17 پېدایښت ;3:6 پېدایښت  .99 

 & 5:12 رُوميانو ;Jeremiah 10:23 ;6:5 پېدایښت  .100

 .8:7 رُوميانو ;7:18 رُوميانو ;19      

 .64:6 یشعياه ;14:3 زبور ;9:20 اُیوب  .101

 ُمکاشفه ;49-1:46 ُلوقا ;34:14 هِجرت  .102

      22:8-9 / Al-i Imran 3:64. 

103.  Jeremaih 31:30; رُوميانو ;18-9:17 متلونو 

      6:23 / En’am 6:15.  

 / 5:9 ګلتيانو ;3:10 ګلتيانو ;8:34 یوحنا  .104

      Nisa 4:31. 

 .21-12:17 رُوميانو ;22:9 هِجرت ;20:15 هِجرت  .105

  ;Al-i Imran 3:54 / 8:44 یوحنا ;58:3 زبور  .106

      Tevbe 9:3; Nahl 16:106.  

 .1:24 رُوميانو ;14:24 بادشاهانو اول  .107

 ;En’am 6:151; Kehf 18:46 / 23 & 94:21 زبور  .108

      Mumtehine 60:12.  

 



 اضافی آثار
 

 .9-2:8 ِاِفسيانو ;5:4 ګلتيانو  .109

 یوحنا اول ;2:29 یوحنا اول ;18:36 یوحنا  .110

 .5:1یوحنا اول ;4:7

 .Nejm 53:32 / 2:10 یعُقوب  .111

 کورنتيانو اول ;1:29 یوحنا ;20:28 متى  .112

  / 10:12 عبرانيانو ;7:27 عبرانيانو ;5:7      

En’am 6:164. 

 .Yunus 10:108 / 6-3:5 تيطوس  .113

 .21-15:20 ُروميانو ;1:41 یوحنا  .114

 ;51 & 6:48 یوحنا ;36 & 3:16 یوحنا  .115

 .Al-i Imran 3:85 / 12-4:10 َاعمال َد رسُوالنو

 .21-3:20 پطروس اول ;48-10:44 َاعمال َد رسُوالن  .116

 .29-15:28 َاعمال َد رسُوالنو  .117

 تيموتيوس دویم ;21:7 ليویانو ;19:2 ليویانو  .118

 ِتسالونيکانو اول ;3:13 ِتسالونيکانو اول ;1:9      

  .2:5 پطروس اول ;12:10 عبرانيانو ;4:7      

  ;7-4:6 ګلتيانو ;6:18 کورنتيانو دویم  .119

 .Zuhurf 43:16 / 3:20 ُمکاشفه ;3:1یوحنااول

  / 1:12 یوحنا ;119:174 زبور ;119:30 زبور  .120

      Hadid 57:22. 

  / 2:10 یعُقوب ;1:9 تيموتيوس دویم ;3:20 ُروميانو  .121

      Kaari’a 101:6-9. 

  ;2:29 یوحنا اول ;2:2 پطروس اول ;6-3:5 تيطوس  .122

 .5:1 یوحنا اول ;4:7 یوحنا اول

 يوحنا اول ;10:9 ُروميانو ;10:28 يوحنا ;3:16 يوحنا  .123

5:11. 

 َاعمال َد رسُوالنو ;16:13 یوحنا ;13:23 مرقوس  .124

 .Bakara 2:119 / 1:1 ُمکاشفه ;3:18

 ُمکاشفه ;15:1 ُمکاشفه ;8:6 ُمکاشفه  .125

      16:1 / Ahkaf 46:9. 

 ;18-13:11 ُمکاشفه ;7-13:1 ُمکاشفه  .126

 .19:20 ُمکاشفه ;12-14:9 ُمکاشفه

  ;Nisa 4:87; Nahl 16:92 / 13-96:12 زبور  .127

      Enbiya 21:47.   

 .Sejde 32:13 / 6:23 ُروميانو ;36 & 3:16 یوحنا  .128

 Meryem / 11-14:10 ُمکاشفه ;18:8 متى  .129

      19:70-72. 

130.  Duhan 44:54; Tur 52:20; Rahman 55:55-56 & 

      70-74. 

 



 اضافی آثار
 

131.  Bakara 2:25 & 259; Zuhruf 43:70; Muhammad 

47:15; Vakia 56:17 & 22 & 35-37; Nebe 78:33. 

 ِاِفسيانو ;11:2 کورنتيانو دویم ;7:4 ُروميانو  .132

 .21:2 ُمکاشفه ;32 & 25 ,5:23      

 ;4 & 5:1 ګلتيانو ;28 & 3:20 ُروميانو  .133

 .9-2:8 ِاِفسيانو

 .6:20 شمېر ;28-27:21 پېدایښت  .134

  ;6:12 کورنتيانو اول ;14:14 ُروميانو  .135

 Bakara 2:173; Nahl / 10:31 کورنتيانو اول

      16:115.  

 .9:15 متى  .136

137.  Bakara 2:183-185. 

138.  Nisa 4:103; Jumah 62:9. 

 َاعمال َد رسُوالنو ;12:33 ُلوقا;38 & 6:30 ُلوقا  .139

  / 3:17 یوحنا اول ;4:28 ِاِفسيانو;20:35      

Mujadila 58:12-13. 

140.  Enbiya 20:130. 

141.  Hajj 22:26-31. 

 .18-10 & 10:6 عبرانيانو ;40:6 زبور  .142

  ;Maide 5:101 / 11-17:10 َاعمال َد رسُوالنو  .143

Enbiya 21:7; Zukruf 43:45. 

 .Ahzab 33:36 / 8:31 یوحنا  .144

 & 3:10 ُروميانو ;Jeremiah 7:8 & 17:5 ;58:3 زبور  .145

 12 / Yunus 10:38 & 94.  

 Fetih / 20-4:18 َاعمال َد رسُوالنو ;6:8 یشعياه  .146

      48:28; Saf 61:9.  

 / 16-3:15 فيليپيانو ;21-17:20 یوحنا  .147

      Mu'minun 23:52-54. 

  ;32:11 زبور ;18 & 12:12 ګردان  .148

  ;5:22 ګلتيانو ;15:11 یوحنا ;5:12 متى

 .5:16 ِتسالونيکانو اول

 یعُقوب ;14:36 متى ;8 & 10:1 متى  .149

      5:16. 

 زبور ;6-149:1 زبور ;7-6 & 47:1 زبور  .150

 .5:13 یعُقوب ;150:4-6      

 .12 & 3:2 تيموتيوس اول ;2:24 پېدایښت  .151

  ;2-3:1 تيموتيوس اول ;11-21:9 پېدایښت  .152

لتيموتيوس او  5:21. 

153.  Bakara 2:229-232; Ahzab 33:28 & 49. 

 



 اضافی آثار
 

 .Ahzab 33:50 / 24-5:22 ِاِفسيانو  .154

155.  Nisa 4:3; Ahzab 33:50; Talak 65:4.  

 .5:4 ګلتيانو  .156

 .Talak 65:4 / 9-15:8 اَعمال َد رسُوالنو ;10:17 ګردان  .157

158.  Bakara 2:36; Nur 24:2. 

  ;16:22 کورنتيانو اول ;27-13:26 نحمياه  .159

   .11-1:10 یوحنا دویم

 .3-7:2 ُروميانو  .160

 ;Al-i Imran 3:55 & 114 / 30 & 28-10:27 یوحنا  .161

      Al-i Imran 3:132; A’raf 7:157; Nur 24:2;  

      Fetih 48:29; Talak 65:4;Kalem 68:4. 

162.  Al-i Imran 3:19-20; Al-i Imran 3:85; Tevbe 

      9:29; Zuhruf 43:52; Muhammad 47:4. 

 ;Nisa 4:90; Tevbe 9:23 / 5:2 پطروس اول  .163

 Yunus 10:99-100; Hud 11:28; Kehf 18:29; 

 Gasiye 88:21-22. 

 / 8 & 4:2 یعُقوب ;2:11 یعُقوب ;1:20 یعُقوب  .164

Bakara 2:216; Al-i Imran 3:85 Nisa 4:76; 

       Enfal 8:65; Tevbe 9:5, 33, 14, 111, & 123;  

       Hajj 22:39. 

 .Tevbe 9:73 / 4:1 تيموتيوس اول  .165

 .29-5:25 ِاِفسيانو ;8-15:4 متى  .166

  ;3-4:2 تيموتيوس اول ;1:19 تيموتيوس اول  .167

 .Tevbe 9:5; Hajj 22:19 / 3:16پطروس اول

 تيموتيوس دویم ;12:18 ُروميانو ;28-6:27 ُلوقا  .168

      2:23-26 / Bakara 2:191-192; Nisa 4:91; 

      Tevbe 9:111 & 121. 

 .4:1یعُقوب ;56:12 ِاِفسيانو ;21-5:19 ګلتيانو  .169

 .Tevbe 9:30 / 17-3:14 پطروس اول  .170

171.  Tevbe 9:29, 73 & 123; Muhammad 47:35. 

 ُروميانو ;23-22:22 متلونو ;16:19 متلونو  .172

 .Hashr 59:7 / 4-6:3  کورنتيانو دویم ;12:17-18

 ;Maide 5:33 / 12:14 عبرانيانو ;19-12:17 رُوميانو  .173

      Enfal 8:57, 60 & 65; Tevbe 9:73 & 123; 

      Fetih 48:29. 

  Bakara 2:178-179; Maide / 1:30 عبرانيانو  .174

      5:45; Nahl 16:126. 

 .3-2:2 ُروميانو  .175

 



 اضافی آثار

 
34-33: 23لوقا  .176 . 
 ؛ شمېر12 & 6: 22؛ شميره 3-1: 12پيدايښت  .177
         23: 8 & 20 ؛4:22؛ يوحنا 17او  54:10؛ يشعياه   
9:28؛ ټولی 5:51؛ / ميډی 14: 12روميانو             . 
39او  19: 9؛ ټولی 4:77نيسا   .178 . 
2:11؛ يعقوب 19-17: 12؛ روميانو 26:52متى   .179  / 
؛ ټولی8:16؛ انفال 170-169ال عمران عمران:            
22:58؛ حج 111او  9:81           . 
17-13: 31؛ هجرت 23:12هجرت  .180 . 
؛ 12:53 / يوسف 17:67؛ يشعياه 6: 9پيدايښت  .181 & 
          100 6: 100؛ عاديث 75:14؛ قيامت  . 
2:36بکر  .182 . 
22-9: 6پيدايښت  .183 . 
31-30: 4؛ ګلتيانو 3:16ګلتيانو  .184 . 
97-95: 3؛ د عمران عمران 127: 2بکر  .185 . 
21-18: 17پيدايښت  .186 . 
89-85: 6اينام  .187 . 
97او  8183؛ ص 24-16: 29آيکوبوت  .188 . 
103: 6/ امام  33:11جرت ه .189 . 
29:39؛ اکټوبټ 37او  8-1: 28/ کاسا  1: 3لين  .190 . 
12:36؛ هجرت 7:14هجرت  .191 . 
17:47سموئيل اول  .192 . 
19:25مريم  .193 . 
2: 5مکاه  .194 . 
1:14؛ پرطوس 7: 4ټيموتيوس اول  .195 . 
؛ مريم46-45: 3/ ال عمران عمران  2:40لوقا  .196  
        19: 29-30. 
1:16؛ پطروس دويم 4: 1ټيموتيوس اول  .197 . 
1:14؛ پرطوس 7: 4؛ ټيموتيوس اول 4: 1ټيموتيوس اول  .198 . 
؛ پطروس دويم1:14؛ پرطوس 4: 4ټوتوتيوس دويم   .199  
166-163: 7؛ اعراف 5:60ميډی  / 1:16         . 
137: 7/ عرف  5-3: 30ګردان  .200 . 



181.

 اضافی آثار

 
17:11اعمال د رسوالنو   

په پرتله ډير ښه و، په دې کې دوی د  Thessalonica دا د
ذهن د چمتووالي سره خبرې، او هره ورځ د انجيلونو پلټنه 

 .وکړه، ايا دا شيان دي
 

16-15: 4ټيموتيوس اول   
 .خپل ځان ته په بشپړه توګه ورکړئ .په دغو شيانو متمرکزه
 .پام وکړئ ځان او حاکم ته .دا چې ستاسو ګټې ګټور تماميږي
په هغوى کې دوام وکړئ: په دې کار کې تاسو دواړه ځانونه 

 .وساتئ او هغوئ چې تاسو واورئ
 

2:15تيموتيوس دويم   
د خپل ځان لپاره خدای ته د منلو وړ مطالعه، يو کارمند چې 
 .اړتيا ورته نه شرموي، په سمه توګه د حقيقت کلمه ويشلې

 

3:79ال عمران عمران   
 .د تل پاتي مطالعې او د کتاب درس د خدای عبادت کوئ

 

9: 39زمر   
آيا هغه کسان چې پوهيږي او هغه څوک چې هيڅکله نه 

مګر يوازې د پوهاوي نارينه به تاوان  پوهيږي مساوي دي؟
 .وکړي

 

43:61زوفف   
او کله چې عيسی د واضح شاهدانو سره راغی نو هغه وويل: 

وويريږئ او زما اطاعت وکړئ"د هللا تعالی  ". 
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