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 څو مقدماتي خبري

د دې كتاب متن ته له ننوتو د مخه څو خبرو ته د 

 ام رااړوم:گرانو لوستونكو پ

قرآن د هللا كتاب دئ، د انسانانو د الرښووني لپاره ئې 

رالېږلى، واضح او آسان كتاب، د خپل مخاطب د فهم 

 پيغمبر دئمستوى ته )رانازل( شوى، لومړى حامل ئې هغه 

چي ليك لوست ئې نه وو كړى او په هغه قوم كي مبعوث 

 شوى وو چي په ليك لوست نه پوهېدل، همدا امي قوم په

دې قرآن پوه شو، په دې ئې ايمان راوړ، دا ئې ځان ته 

دين، مذهب، دود  پاته ورتهود كړ، له پالر نيكه الرښ

دستور، افكار او اخالق، فردي او اجتماعي سلوك او هر 

زوړ رسم او رواج ئې پرېښود، خپل هر څه ئې د قرآن په 

قالب كي واچول او هر هغه څه ئې لري وغورځول چي له 

ئې مخالف موندل. نه يوازي په خپل كور، كلي قرآن نه 

او ټولني كي ئې قرآن حاكم كړ بلكي د دې لپاره ئې مال 

وتړله چي د قرآن بيرغ له شرق نه تر غرب پوري د نړۍ 

په گوټ گوټ كي ورپوي. د نړۍ له سترو سترو ځواكونو 

سره ډغري ووهي، انسان د انسان له بندگۍ وژغوري، 

د كړي، د هر مظلوم خوا ته غالمان او مظلومان آزا

ودرېږي او د هر ظالم مقابله وكړي، د ظلم ټغر ټول او 

په ټولي نړۍ كي عدالت قائم كړي. دوى داسي ستر كار ته 

مال وتړله چي هيچا ئې تصور نه شو كولى، دا د مهاجرينو 

ى وو، له خپل كور كلي نه شړل شوي او د گيو وړوكى ټول

يوې برخي اوسېدونكو مدينې په څېر د يوه واړه كلي 

نه شو كولى چي دوى  گمانورته پناه وركړې وه، هيچا دا 

به د خپلو ځواكمنو مخالفينو مخي ته تر اوږدې مودې 

مقاومت وكولى شي، له يوې خوا به د دوى په پرېشانه او 

دردوونكي حالت د هر چا رحم راتلو او له بلي خوا به 

هللا تعالى به  ئې د دوى دې خبرو ته حيران حيران كتل چي
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دا دين پر ټولو اديانو غالبوي او چي چا به په ټوكو 

ټوكو وپوښتل: په روم او فارس هم؟ نو دوى به له ځنډه 

پرته ځواب وركړ: هو په هللا قسم چي پر روم او فارس هم، 

ډېرو ته دا د جنون او ليونتوب خبري او د غمونو په 

هللا د دوى  وخت كي غولوونكي رنگين خوبونه معلومېدل، خو

دا ټولي خبري او دا رنگين خوبونه رښتيا كړل، د دې 

تحريك له شروع نه ال ډېر وخت نه وو تېر شوى او د 

مخكښانو له ډلي نه ئې ال ډېر ژوندي وو چي نه يوازي د 

حجاز پراخه زمكه د دوى په الس فتح شوه بلكي د روم او 

ه فارس د مغرورو واكمنانو ماڼۍ ئې هم تصرف كړې او پ

خپلو سترگو ئې د كسرى او قيصر په ماڼيو د اسالم بيرغ 

رپانده وليدو او هللا تعالى دوى ته دا توفيق وركړ چي له 

شرق نه تر غرب پوري د نړۍ په گوټ گوټ كي د قرآن بيرغ 

ورپوي. د دوى د دې حيرانوونكيو برياوو عامل څه وو؟ 

له دوى سره څه وو چي نورو نه درلودل او د همدې په 

خوړلې؟ د دې ماتي جه دوى غالب شوي او مخالفينو ئې و

پوښتني لپاره له دې پرته بل ځواب نه شو موندلى چي له 

دوى سره د قرآن په څېر هغه كتاب وو چي نورو نه 

درلود، همغه عظيم قرآن د دوى د بريا، عزت، سرلوړۍ او 

پر ټولو دښمنانو د غلبې اصلي او اساسي عامل وو. 

وه جاهل او ناپوه قوم نه داسي سرلوړى همدغه قرآن له ي

او فاتح امت جوړ كړ چي د ټولي نړۍ قيادت ئې په الس كي 

امامت او  پرېووت، هم له فكري او اخالقي لحاظه د خلكو

شو او هم په سياسي او نظامي لحاظ د  زعامت وروسپارل

نړۍ په ستري او پراخي برخي مسلط شول او د مدينې هغه 

ني بدل شو چي ېسي ستر ملك په پالزموړوكى كلى د يوه دا

له هند نه تر مراكش پوري او له هسپانيا نه تر يمن 

پوري غځېدلى وو، هومره ستر چي د پرون ورځي د روم او 

فارس دوه امپراطورۍ ئې دوه واليتونه شول. دا همغه قوم 

وو چي په قرآن له ايمان نه مخكي ئې د بتانو عبادت 

ښخولې، په داخلي خونړيو لوڼي ئې ژوندۍ  خپليكاوو، 

، روم او فارس ته ئې جزيې وركولې، لوېل ښكجگړو كي 

روميان او فارسيان به د دوى بازارونو ته د غالمانو د 

د يوه كس د يوې  بيع مريياخيستلو لپاره راتلل، د يوه 

تر  بيعاونۍ تر خوراكه كمه وه، د ښه او مضبوظ غالم 

 ډنگر آس نه كمه وه!!

وهېږي چي له پيغمبر عليه السالم سره هر څوك په دې پ



 

 

 
                                                                        قدماتي خبري                           مڅو 

 ېلوشپد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

، نه مال او دولت، نه قومي او وسائلنه فوځ وو، نه 

اجتماعي نفوذ، فقط دغه قرآن ورسره وو؟ هغه مبارك خو 

هم دوست او هم دښمن ته، هم مخالف او هم موافق ته، هم 

عرب او هم عجم ته، هم امي او هم په ليك لوست پوه ته، 

ب ته، يوازي او يوازي قرآن هم مشرك او هم اهل كتا

وړاندي كړى، د ده او د ده د يارانو هم بلنه او دعوت 

قرآن ته وو، هم ئې د بحث او مناقشې موضوع قرآن وو او 

هم ئې د قضاوت او حكم مرجع قرآن، هغه مبارك خو خپل 

ياران د احاديثو له ليكلو نه هم منع كول، نه د دې 

، بلكي د دې شينلپاره چي قرآن له بل څه سره خلط 

لپاره چي له قرآن نه توجه او اهتمام بلي خوا ته وانه 

وړي، د ده احاديث د ده له رحلت نه نږدې دوه سوه كاله 

وروسته راغونډ او وليكل شول. ده سلمان فارسي، صهيب 

رومي او بالل حبشي ته هم قرآن وركړى، دوى ته ئې هم نه 

زده كړئ، په وو ويلي چي لومړى عربي او صرف او نحو ئې 

رياضي، فلسفه، منطق او حكمت پوه شئ، بيا راشئ چي 

قرآن دروښيم. برعكس دوى ته ئې لومړۍ بلنه او لومړى 

 درس قرآن وو. 

صحابه وو په قرآن اكتفاء كوله، هغه ئې په هرڅه كي 

كافي گاڼو، په هغه پوهېدل، د هغه په هري وينا ئې 

حرف حرف به ايمان وو او په هغه ئې عمل كاوو، د قرآن 

ئې د زړه په غوږونو اورېدو او له اورېدو سره سم به 

ئې سمالسي په هغه د عمل كولو ټينگ هوډ كاوو. كله چي 

 ر سول هُ  أ ْرسل   الَِّذى ئې د قرآن دا آيت واورېدو: ) ُهو  
 ن  اْلُمشِرُكو كِره   ل وْ  و   كلِّهِ  الدِّينِ  ع لى ِلُيظِهر هُ  اْلح ق   ِدينِ  و   ِباْلُهد ى

: او هللا هغه ذات دئ چي خپل پيغمبر ئې له هدايت او حق 

دين سره لېږلى تر څو ئې پر ټولو دينونو غالب كړي( نو 

نه يوازي ئې په دې آيت او د هغه په مدعا ايمان راوړ، 

په لمونځونو كي به ئې وايو، يوه بل ته به ئې ښودو، 

د  په دې به ئې كلك باور كاوو چي هللا تعالى به دا دين

ټولو اديانو غالبوي، بلكي همدغه د دين  رزمكي د سر پ

غالبول به ئې خپله الهي فريضه گڼله، د دين د غلبې 

 خپليلپاره ئې مال تړله او د هر هغه ځواك په ضد ئې 

توري له تېكيو راايستلې چي د دين د غلبې په وړاندي 

 دو. كله چي ئې د قرآن دا وينا واورېده: ېخنډ ك

تِلُوَن فِي َسبِيِل  لَُكم   َوَما َعفِينَ ٱوَ  ّلَلِ ٱََل تُقََٰ تَض  ُمس  َجالِ ٱِمَن  ل  نِ ٱوَ  لنَِّسآءِ ٱوَ  لرِّ َدَٰ ِول   ل 
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ِذِه  لَِذينَ ٱ نَا ِمن  َهَٰ ِرج  يَةِ ٱيَقُولُوَن َربَنَآ أَخ  قَر  لَُها وَ  لظَالِمِ ٱ ل  َعلٱأَه  لَنَا ِمن لَُدنَك  ج 

ا وَ  َعلٱَولِي ّٗ                                                    ٥٧نَك نَِصيًرا ِمن لَدُ  نَالَ  ج 
 55النساء:  

د هللا په الر كي او د هغو مستضعفو نارينه ولي  او تاسو

( لپاره نه جنگېږئ ژغورني وو، ښځو او ماشومانو )د 

ربه! له دې كلي چي خاوندان ئې  موږچي وايي: اې ز

ته كوم  موږلوري  خپلوژغوره او له  موږظالمان دي 

ته كوم مرستندوى  موږلوري  خپلولي وټاكه او له 

 وټاكه. 

د دې آيت په اورېدو سره دوى د نړۍ د ټولو 

مستضعفينو او مظلومانو ژغورنه خپله فريضه وگڼله او د 

كولو لپاره ئې مال وتړله، له روم او  اداء دې فريضې د

انيا فارس سره وجنگېدل او له مدينې نه تر هند او هسپ

او  لوېشتشت ېپوري پلي او په اوښانو سپاره والړل، لو

وينو سره شوه، له هغو كسانو نه تيږه تيږه د دوى په 

د پيغمبر په الس او د قرآن په مدرسه كي وروزل شول،  چي

په عادي مرگ مړه شوي او د پرته ډېر كم ئې له شهادت 

 جنگ له ميدان نه بهر ئې خپله روح هللا ته تسليم كړې.

مخي ته پروت دئ، له مؤمنانو سره د  موږهمغه قرآن ز

 موږهللا وعدې همغه دي چي له صحابه وو سره ئې كړې وې، ز

ديني مسئوليتونه او وجائب همغه دي چي صحابه وو ته 

متوجه وو، نه قرآن بدل شوى او نه د هللا تعالى وعدې او 

نه د مؤمنانو فرائض او وجائب. اوس هم هغه كار كېدى 

 موږد صحابه وو په الس ترسره شو، په دې شرط چي  شي چي

 د قرآن په اړه همغه څه وكړو چي صحابه وو كول.

ترجمې  يه او دقيقښايستپه پښتو كي د قرآن د 

ډكولو ته مال تشي  د دې مي نشتوالي ځورولم، غوښتل

وتړم، خو دا راته ډېر دروند كار معلومېدو، د قرآن 

لكه څنگه چي له يوې  ترجمه زيات دقت او زحمت غواړي،

بلي ته د شعر ترجمه د معمولي نثر له ترجمې نه  ژبي

او زيات اهتمام، دقت او زحمت غواړي، د  ئگران كار د

 ئقرآن د آيتونو ترجمه تر دې هم ډېر ډېر گران كار د

او زيات دقت او زحمت غواړي، په يوازي ترجمې سره كه 

ده كول هرڅومره هم دقيقه وي د آيتونو ټول مطلب افا

 ژباړيممكن نه دئ، مترجم دې ته اړ كېږي چي يوازي په 
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اكتفاء ونه كړي بلكي خوا ته ئې مزيد تشريح او توضيح 

 هم وړاندي كړي.

كاش په تفسير د ښه پوه او د پښتو ادب د نامتو 

جرگې په گډه د قرآن  معتبريليكواالنو او اديبانو يوې 

او پښتنو او د ترجمې دا ستره دنده په غاړه اخيستې وى 

پښتو ادب ته ئې دا عظيم خدمت كړى وى. هم پښتو ادب له 

 او هم پښتانه د ډېر زړه سوي وړ. ئدې اړخه ډېر فقير د

د قرآن په ترجمه كي معمواًل دوه اسلوبه گورو: تحت 

اللفظي ترجمه او آزاده ترجمه. د تحت اللفظي ترجمې 

نه  عيب دا وي چي جملې ئې خوندور او جالب ادبي تركيب

لري او لوستونكى ښه انتباه ترې نه اخلي، په يوې جملې 

كي د كلماتو ښه تركيب او تنظيم ډېر اهميت لري او په 

لوستونكي د هغه اغېز ډېر زيات وي، له متشتت او بې 

نظمه الفاظو نه انسان ستومانه كېږي او اكثرًا غلط 

ترجمه ښايي كوي چي  گمانمفهوم ترې اخلي او احيانًا دا 

متن به هم ترجمې ته ورته خواره واره او نامنظم  شوى

الفاظ وي، حال دا چي قرآن له ادبي لحاظه او د كلماتو 

ه، جالب او مؤثر تركيب له ښايستد ډېر دقيق، خوندور، 

چي هيڅ بليغ كالم د هغه پښو  لوړ دئمخي هومره اوچت او 

 رسېدلى.  نشيته 

ي د هر د قرآن د آيتونو په ترجمه كي نه يوازي دا چ

لفظ په دقيقه ترجمه كي بايد پوره اهتمام وشي بلكي 

ه او خوندور ادبي تركيب هم په پام ښايستبايد د آيت 

كي وي او هڅه وشي چي ترجمه د آيت په څېر ښه ادبي 

تركيب او خاص وزن او سجع ولري. د قرآن ښه ترجمه هغه 

ده چي هم د هر لفظ دقيقه ترجمه وړاندي كړي او هم د 

خوندور او ژور ادبي تركيب، خوږ غږ، وزن او  آيتونو

 سجع انتقال كړي.

كي هڅه كړې چي د  ژباړيما د ځينو سورتونو په 

آيتونو سجع او وزن هم تر يوه حده انتقال شي او ژباړه 

دې ته اشاره كړې  مي مسجع وي، د سورتونو په مقدمه كي

گران  اميد دئچي د آيتونو فواصل ئې څه وزن لري، 

مراد  موږدې ته متوجه وي چي له وزن نه ز لوستونكي

نه صرفي وزن، په صوتي وزن كي عاملون،  ئصوتي وزن د

تعملون، يعملون، فاعلون، تفعلون او يفعلون ټول 

هموزنه صيغې دي، دا ځكه چي د ټولو په پاى كي د )ل و 
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ن( توري راغلي او غږ ئې سره ورته دئ، خو د صرفي 

 يغې دي. ص بېلي بېلياوزانو له مخي دا 

د قرآن تحت اللفظي ترجمه د دې لپاره هم صحيح نه 

سره ډېر  ژبيده چي د پښتو د جمالتو تركيب له عربي 

توپيرونه لري، څو مثالونه ئې دا دي: په پښتو كي صفت 

له موصوف نه مخكي راځي او په عربي كي وروسته، په 

پښتو كي مفعول له فعل نه مخكي وي خو په عربي كي 

عربي كي مضاف مخكي وي او مضاف اليه  وروسته، په

وروسته، خو په پښتو كي اكثرًا مضاف اليه له مضاف نه 

مخكي راځي، په عربي كي مكان او زمان وروسته ذكر كېږي 

خو په پشتو كي مخكي راځي، دې ته ورته ډېر نور 

، له عربي نه پښتو ته تحت اللفظي ترجمه شتهه نتوپيرو

د داسي ترجمې هره جمله  او نه صحيح او كار دئنه سم 

 به غلطه وي او لوستونكي ته به غلطه انتباه وركوي. 

د مثال په توگه: د )وهو السميع العليم( الندي 

 ترجمې كېدى شي:

 ئاو هغه اورېدونكى او پوه د

 او هغه اورېدونكى پوه دئ

 او هغه پوه اورېدونكى دئ

ناسمي دي، يوازي  ژباړيپه دې ترجمو كي دوه لومړۍ 

 يمه ئې صحيح او دقيقه ده.درې

 :ژباړييا د )انزل الكتاب( الندي 

 ده نازل كړ كتاب.

 نازل ئې كړ كتاب

 دا كتاب ئې نازل كړ

دي، سمه او دقيقه  سميدلته هم لومړۍ دوه ترجمې نا

ترجمه درېيمه ده. دا ځكه چي د )كتاب( او )الكتاب( 

ترمنځ توپير بايد په ترجمه كي مراعات شي، )كتاب( 

چي نكرة  ئده او الكتاب معرفه، د عربي كمال دا دنكره 

او معرفة لري، پښتو ترې محرومه ده، په پښتو كي به 

ناچار د معرفه لپاره هغه يا همغه راوړو او د نكره 

لپاره به يو يا ځانگړى راوړو، دې ته مو هم بايد پام 

 معنىوي چي كله مفرد د جنس لپاره راځي او د جمع 

چي دلته  معلومېږيله قرائنو نه  وركوي، په هرځاى كي

 ئې مراد څه دئ.

 يا د )كتب هللا الغلبن انا و رسلي( الندي ژباړي:

ليكلي دي هللا چي هرومرو به غالب شم زه او زما 
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 پيغمبران.

هللا ليكلي چي هرومرو به زه او زما پيغمبران 

 غالبېږو.

هللا ليكلي چي زه او زما پيغمبران به هرومرو 

 غالبېږو.

ليكلي چي هم به زه هرومرو غالبېږم او هم زما  هللا

 پيغمبران.

كي د آيت مطلب سم  ژباړي څلورميدلته يوازي په 

 ادبي تركيب سم دئ. ژباړيافاده شوى او د 

 يا د )كتاب هللا المبين( دغه ترجمې:

 كتاب د هللا څرگند

 څرگند كتاب د هللا

 د هللا څرگند كتاب 

غلطي  ژباړيمړۍ دوه يوازي درېيمه ژباړه سمه ده، لو

 دي.

 :ژباړييا د )ضرب هللا مثالً( الندي 

 بيان كړ هللا مثال

 هللا مثال بيان كړ 

 هللا يو مثال بيان كړ

كه څه هم دلته ښه او دقيقه ترجمه درېيمه ترجمه ده 

او لومړۍ دوه ترجمې ناقصي دي، دا ځكه چي مثال نكره 

د مثال ئې يو مثال دئ، خو په پښتو كي  معنىراغلى او 

متل تېرول راځي او پښتون مخاطب له دې  پر ځاىبيانولو 

نه ډېر ژر مطلب اخلي، نو د مخكنۍ فقرې ښه ترجمه دا 

 ئده: هللا يو متل تېر كړ. متل په اصل كي د عربي مثل د

 چي )ث( ئې په )ت( بدله شوې.

ما په ترجمې كي د خپل توان تر حده د دې هڅه كړې 

 چي:

 دقت ترجمه شي. په ترجمه كي  هر لفظ په ډېر غور او

نه يوازي مفرد، تثنيه، جمع، مذكر، مؤنث، ماضي، حال، 

مستقبل، معرفه، نكره، تأكيد او ټول نور اړخونه په 

ه دې هم ډډه وشي چي څه زايد دقت سره مراعات شي بلكي ل

شي او عالوه شي،  حذف شي او څه مقدر وگڼلشي او  وگڼل

ټول الفاظ په پوره ه پرتله هر راز كمولو او زياتولو 

 امانتدارۍ سره ترجمه شي.  

  په هري جملې كي د الفاظو شمېر بايد د آيت د
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  الفاظو د شمېر په اندازه وي.

  موقعيت  ژباړيد امكان په صورت كي د هر لفظ د

هملته وي چي اصلي لفظ ئې د آيت په متن كي لري، تر څو 

خو دا لوستونكى د هر لفظ ترجمه په آسانۍ وموندلى شي. 

په هغه صورت كي چي د جملې ادبي تركيب ته تاوان ونه 

 رسېږي.

او خوا ته ئې په  ژباړيما غوښتل چي يوازي په 

بسنه وكړم، خو تفاسيرو ته د رجوع په  شرحي مختصري

دوران كي او د دوى ترمنځ زيات اختالف دې ته اړ كړم چي 

 اكتفاء ونكړم.   شرحي مختصريپه 

ر په پښتو د قرآن ژباړه وه، ما ته تر ټولو گران كا

دوه درې ترجمې يا تحت  موجوديدا ځكه چي په پښتو كي 

اللفظي ترجمې دي يا له اردو ترجمه شوې، متأسفانه له 

په صرف او  ژبيافغانانو كوم داسي عالم چي هم د عربي 

په  ژبينحو پوه وي او هم د پښتو ښه ليكوال او د پښتو 

په  موږوړاندي شوى، زرا ئگرامر پوه، دې كار ته نه د

، د ديني مدرسو نشتهمدرسو كي پښتو او فارسي ليك لوست 

كولى،  نشيفارغان په پښتو او فارسي سم ليك لوست 

ترجمې داسي دي چي كه څوك په عربي نه پوهېږي  موجودي

او يوازي ترجمه لولي او هلته ئې نامرتب او خواره 

ئې د  واره الفاظ ترسترگو كېږي او د هري جملې تركيب

له قواعدو سره متعارض مومي نو د قرآن په ژبي پښتو 

 عجيب تصور او احساس ورسره راپيدا كېږي. اړه

ټولو هغو  مي لپاره شرحيد آيتونو د تفسير او 

معتبرو تفاسيرو ته رجوع كړې چي د كتاب په پاى كي ذكر 

 شوي. ما د هغو درنو مفسرينو رأيي رااخيستې چي:

 فسير كړى. د هر آيت هغه قرآن ئې په قرآن سره ت

تفسير ئې وړاندي كړى چي د قرآن له نورو آيتونو سره 

اړخ لگوي. د هغه څه له ويلو ئې ډډه كړې چي په قرآن 

صراحتًا يا تلويحًا څه نه دي  اړهكي ئې د هغه په 

 ليدلي.

  تغييراو  وهنيد آيت په تركيب كي ئې له هر راز الس 

حرف او لفظ زائد  ډډه كړې وي، نه ئې په قرآن كي كوم

گڼلى او له پامه غورځول ئې غوښتي او نه ئې څه مقدر 

او محذوف شمېرلي او د اضافه كولو وړانديز ئې كړى. تر 

كومه ځايه چي ما ته د تحقيق په دوران كي ثابته شوې د 
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ضعيفه موندلې چي د آيتونو په  مي هغو كسانو رأيه

فظ زائد ترجمه كي په تصرف قائل دي، كله كوم حرف او ل

گڼي او له پامه ئې غورځوي او كله كوم لفظ مقدر گڼي 

 او عالوه كوي ئې.   

  كي راوړى.  تأييدحديث ئې په 

  داسي موثق روايت ئې وړاندي كړى چي د قرآن له كوم

 آيت سره تعارض نه لري. 

  د كوم خاص مسلك په نسبت ړوند تعصب نه لري او خپلو

رأيي د هر مخالف  خپليمخالفينو ته بد رد نه وايي، د 

په تندي د بدعت، شرك، ارتداد او الحاد ټاپې نه وهي، 

خپل مخالفين ضاله فرقو ته نه منسوبوي، د استدالل په 

 دالئلكي په ادب سره  تأييدرأيي په  خپليوخت كي د 

رأيي د ضعف اړخونه په گوته  ضعيفيوړاندي كوي او د 

رې د هغو كسانو رأيه كمزو پر ځاىكوي. ما ته ځاى 

معلومه شوې چي د آيتونو په تفسير كي يوازي د خپل 

مسلك خيال ساتي او غواړي چي هر آيت د خپل مسلك په 

 گټه تعبير او تفسير كړي. همدا راز د هغو كسانو رأيه

ضعيفه موندلې چي د جدل لپاره او د خپل مخالف د  مي

، د نورو ېپرځولو او پړ كولو لپاره ئې تفسير ته مالتړل

ولو لپاره نه بلكي د كافر كولو لپاره، هدف د مسلمان

ئې دا وي چي له خپل مسلك نه ماسوى ټول نور مسلكونه 

باطل او غلط ثابت كړي، دوى نورو ته په ښكنځلو او بد 

رد ويلو سره په حقيقت كي خپل ضعف او ناتواني پټوي، 

دليل نه لري نو ځكه ښكنځلو ته پناه وړي او غواړي چي 

!! هغه نشيه مخالف فريق سره يو ځاى ناپوه كسان د ده ل

څوك په قرآن له پوهېدو عاجز وي چي ذهن ئې د تعصب په 

زهرو لړلى وي او د هللا كتاب يوازي د مناظرې او جدل 

 لپاره لولي. 

 مي ما نه د هغه مفسر نوم اخيستى چي د ده رأيي ته 

ضعيفه  مي ترجيح وركړې او نه د هغه چا چي رأيه

چي هم د كالم له بې ځايه اطالې نه  موندلې. د دې لپاره

مخنيوى شوى وي او هم د حساسيتونو له پارولو نه. ډېر 

كسان داسي دي چي د خاص تفسير او مفسر په نسبت تعصب 

لري، هره وينا ئې مقدسه گڼي، د خپل مسلك خالف هر 

تفسير په پټو سترگو ردوي، نه د خپل مسلك مربوط تفسير 

قوي استدالل ته څه اعتناء،  ضعف ته پام كوي او نه د بل
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 مي د نومونو يادول د دوى حساسيتونه راپاروي، غوښتل

 دا كسان هم په سړه سينه خبره واوري. 

 كسان داسي دي چي د تفسير او ترجمې په دوران  ځيني

كي د يوه لفظ ټولي هغه معاني رااخلي چي د لغت په 

كتابونو كي ئې بيامومي او د مختلفو معانيو له مخي د 

آيت گڼ شمېر ترجمې او تفاسير وړاندي كوي، پرته له دې 

چي يوې ته په بلي ترجيح وركړي او دا ووايي چي په دې 

كوي  گمانخاص ځاى كي كومه ځانگړې معنى مراد ده!! دوى 

لري!! معاني وډېري چي  ئچي د يوه كالم كمال په دې كي د

ئې څرگنده وي،  معنىچي  حال دا چي بليغ كالم هغه دئ

طب مشخص، محدد او واضح مفهوم ترې واخلي، دا شك مخا

چي د كالم د خاوند هدف څه دئ، برعكس  نشيورته راپيدا 

د ويناوال هدف په صراحت او آسانۍ سره درك كړي. قرآن 

خو خپل ځان داسي معرفي كوي چي مبين، آسان، له شك نه 

فارغ او څرگند دئ، يوه برخه ئې په بلي سره توضيح 

كي لېږل شوى، ابهام او اغماض  ژبيعربي شوې، په واضح 

 او د هرڅه تفصيلي بيان په كي راغلى.  نشتهپه كي 

  اصوالً د هر لفظ دقيقه معنى او مفهوم بايد تر ټولو

جملې كي ولټوو چي دا لفظ په كي راغلى  هغيد مخه په 

او بيا د همدې جملې نه مخكي او وروسته جملو كي او 

ن د هر لفظ معنى هم بايد بيا په ټول مضمون كي. د قرآ

ترټولو مخكي په هغه آيت كي ولټوو چي دا لفظ په كي 

راغلى، بيا په مخكنيو او وروستنيو آيتونو كي، بيا په 

مربوطه سورې كي او بيا په ټول قرآن كي. اكثرًا يو لفظ 

 ويمعنى بېلي بېليد ډېرو شيانو لپاره استعمالېږي او 

ې جملې په قالب كي ترې اخيستل كېږي، خو كله چي د يو

لوېږي، معنى ئې محدده او مشخصه شي، له ټولو معانيو 

چي  ئنه ئې يوازي يوه معنى مراد وي، دا غلط اسلوب د

څوك د آيت په ترجمه او تشريح كي د هر لفظ گڼ شمېر 

معاني راواخلي او د آيت لپاره د مختلفو معانيو 

ني احتمال وركړي. هغه كسان چي د يوه آيت گڼ شمېر معا

نقل كوي هغوى په حقيقت كي د آيت د اصلي مفهوم په 

بيانولو كي كمزوري او متردد وي او د الفاظو معاني ئې 

يوازي د لغت په كتابونو كي لټولي وي او د آيت سياق 

او سباق ته ئې پام نه وي كړى. هر آيت د يوه جامع 

مضمون يوه برخه وي، د دې مضمون په قالب كي يوازي يوه 
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ده كوي، له مخكنيو او وروستنيو آيتونو سره معنى افا

په گډه ئې يو مضمون جوړ كړى وي او يو مشخص او ثابت 

مطلب افاده كوي، كه كله د قرآن د كوم آيت د مفهوم په 

معلومولو كي له اشكال سره مخامخ شوو نو تر هر څه د 

مخه بايد په هغه مجموعي مضمون كي د دې په معنى د 

دا آيت ئې يوه برخه ده، بيا په پوهېدو سعي وكړو چي 

ټوله مربوطه سورې كي او بيا په ټول قرآن كي، داسي نه 

چي مجموعي مضمون ته له پام كولو پرته او يوازي د لغت 

د كتابونو په مرسته د هغه معنى ولټوو او گڼ شمېر 

احتماالت وړاندي كړو!! هر څوك چي دا اصل او قاعده له 

يت د اصلي مراد په موندلو پامه غورځوي هم په خپله د آ

 راځي او هم خپل مخاطب په تردد كي اچوي. كي پاته

  يو بل مشكل چي د تحقيق په دوران كي هر څوك ورسره

مخامخ كېږي د ځينو تفسيرونو هغه آراء او نظريات دي 

چي نه د قرآن پر آيتونو مستند دي او نه د پيغمبر 

ېر معمولي عليه السالم په صحيح االسنادو احاديثو، په ډ

دقت سره به وگورئ چي دا آراء په اصل كي له اسرائيلي 

بله مرجع او مأخذ نه لري، اسرائيلي پرته رواياتو 

روايات اكثرًا، كيسې او افسانې دي، عوام ډېر ژر د 

ډېري كيسو تر اغېز الندي راځي، مخصوصًا چي دا 

بيان كړي، دوى  پېښيحيرانوونكې وي او خارق العاده 

او مفسر خوښوي چي همدا حيرانوونكې او  هغه تفسير

كيسې رانقل كړي، دا كيسې په عوامو كي خورې شوې  عجيبي

خبري ته د شك  هغيدي، د دين برخه ئې گڼي او اوس هري 

په سترگه گوري چي له دغو كيسو سره اړخ نه لگوي، كه 

څه هم د قرآن په صريح آيت او صحيح حديث مستنده وي، 

ينو دا اشتباه نه وى كړې او د اى كاش دغو درنو مفسر

 دغو رواياتو له رانقلولو ئې په كلكه ډډه كړې وى. 

  چي ځينو مفسرينو د هر آيت لپاره  دا دئيو بل مشكل

د يوه شأن نزول راوړل ضروري گڼلى، په دغو شأن 

نزولونو كي به ډېر ژور او پراخ اختالف او تعارض 

ته د شأن وگورئ، د هر مسلك او مذهب پلويان ځانته ځان

نزول سلسله لري، شيعه لږ تر لږه د دريو سوو آيتونو 

 اړهد علي رضي هللا عنه په  گواكيشأن نزول داسي گڼي چي 

نور بيا دا بې بنسټه پرته نازل شوي، خو له شيعه وو 

ادعا گڼي او وايي چي په ټول قرآن كي يو داسي آيت 
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 اړهپه چي صراحتًا يا اشارتًا ئې د علي رضي هللا عنه  نشته

شأن  ځينيڅه ويلي وي او شأن نزول ئې د ده په اړه وي. 

ئې د دې  ځينينزول د خپل مسلك په گټه رانقل كوي او 

كوي دا د قرآن په مطلب باندي په ښه  گمانلپاره چي 

پوهېدو كي مرسته كوي، دا خبره تر يوه حده صحيح ده خو 

  دوه خبري بايد په پام كي ولرو: اړهپه دې 

كالم يوه ځانگړتيا دا وي چي اورېدونكى  د هر بليغ -1

په خپله له كالم او الفاظو او فحوى ئې د هغه په شأن 

كوم ابهام او اغماض ورته  اړهنزول هم پوه شي، په دې 

و كي شرائطچي دا كالم به په كومو ظروفو او  نشي هپات

به وي،  اړهويل شوى وي، مقصد به ئې څه وي او د چا په 

اورېدونكي ته د  كالم دئهللا بليغ  عظيم الشأن قرآن د

ابهام هيڅ مجال نه پرېږدي، په لږ دقت سره ورته واضح 

 او چا ته متوجه دئ. ئكېږي چي مقصد ئې څه د

يو عام مخاطب د شأن نزول له اورېدو نه دا انتباه  -2

ئې خاص وي، به آيت او حكم ړوند ادا  ښايياخلي چي 

ترې مستثنى به متوجه وي او نور به همغو خاصو خلكو ته 

لري، د  پايلي خطرناكيوي، بديهي ده چي داسي انتباه 

قرآن هغه عام او كلي ارشادات چي تر قيامته او د 

زمانې په هر پړاو كي هر مخاطب ته متوجه دي، يوازي د 

نزول په زمانې پوري محدودوي. د شأن نزول ذكر په هغه 

 چي هم ئې اسناد له هر راز شك او كار دئځاى كي سم 

شبهې اوچت وي او هم ئې يادول ضروري وي او د مطلب د 

 ښه توضيح په اړه مرسته وكړي. 

  چي د آيتونو د تفسير په اړه به  دا دئيو بل مشكل

هم په تفسيرونو كي د مفسرينو له بېالبېلو او مختلفو 

آراوو سره مخامخ شئ او هم د يوه آيت په اړه متعددو 

گورئ چي د يوه آيت  او متعارضو رواياتو سره، حتى وبه

په ارتباط يوه كس ته څو بېالبېل آراء منسوب شوي، كه 

 له داسي اختالف سره مخامخ شوئ نو پوه شئ چي:  چيري

له پيغمبر عليه السالم نه په دې اړه موثق حديث  -1

. كه داسي حديث وى نو هيڅكله به دا مختلف آراء نشته

 نه وړاندي كېدل.

منسوب آراء موثق كه درنو مفسرينو صحابه وو ته  -2

 گڼلى هيڅكله به ئې بله رايه نه وركوله.

يوه شخص ته په يوې موضوع كي منسوب دوه متعارض  -3
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 الندي راولي. سؤالآراء؛ روايت او اعتبار ئې تر 

څخه غواړي چي په ټولو  موږدا اختالف نه يوازي له  -4

آراوو غور وكړو او تر ټولو مضبوطه او مستدله ئې 

ته حق راكوي چي د قرآن د نورو  ږموانتخاب كړو، بلكي 

په لټه  ىآيتونو په رڼا كي د دغو آيتونو د اصلي معن

 كي شو. 

په داسي مواردو كي به دې ته نه گورې چي روايت چا  -5

بل ترجيح  رته منسوب شوى او په دې بنياد به يوه ته پ

لو والړ ئنه وركوې، دې ته به گورې چي كوم يو په قوي دال

 سمون خوري.او له قرآن سره  ئد

 نشيد صحيح حديث او د قرآن ترمنځ هيڅكله تعارض  -6

راتلى، هيڅ مسلمان په دې خبري كي شك نه لري، د چا چي 

پر خداى او پيغمبر ايمان وي د پيغمبر عليه السالم له 

هيڅ وينا سره به اختالف ونكړي، كه څوك له يوه روايت 

ور سره اختالف كوي وجه ئې دا وي چي په ثقه والي ئې با

نه لري، يو حديث د يوه محدث له نظره صحيح وي خو بل 

ئې ضعيف گڼي، مگر تاسو نه گورئ چي د ډېرو څرگندو 

د محدثينو او فقهاوو تر منځ اختالف شته،  اړهمسئلو په 

د اختالف وجه همدا ده چي يوه ته يو روايت صحيح معلوم 

شوى او بل ته ضعيف، د پيغمبر عليه السالم نږدې اتلس 

لمونځونه په زرهاوو خلكو په مدينه منوره كي زره 

ليدلي، خو سره له دې گورو چي د رفع اليدين، آمين 

بالجهر، د بسم هللا الرحمن الرحيم قرائت، اقامت ... په 

اختالف شته، د پيغمبر عليه السالم په ژوند كي په  اړه

زرهاوو كسانو د حجاب څرنگوالى په خپلو سترگو ليدلى، 

اختالف شته، د فقهاوو  اړهچي په دې  گورئ ئخو دا د

ترمنځ هم او د محدثينو تر منځ هم، دا نن په سعودي كي 

د الباني او مرحوم ابن باز او د دوى د پلويانو تر 

د  اړهمنځ اختالف شته!! كه د داسي څرگندو قضاياوو په 

اختالف )حتى ژور اختالف( شاهد يو، نو د قرآن د آيتونو 

ختالف رأى څومره وي؟!! په دې هغه د تفسير په اړه به ا

څوك ښه پوهېږي چي د خاص مسلك او په هغه پوري د مربوط 

تفسير په اړه تعصب ونلري، او په سړه سينه مختلف 

تفاسير له نظره تېر كړي او وگوري چي د يوه آيت په 

اړه يوه راوي ته متعدد متعارض روايات منسوب شوي!! 

د قرآن ترمنځ هيڅكله چي كله وايو د صحيح حديث او  موږ
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ئې دا ده چي كله كوم روايت  معنىراتلى،  نشيتعارض 

داسي ومومو چي له قرآن سره تعارض لري بايد ووايو چي 

 نشيدا په هيڅ صورت كي د پيغمبر عليه السالم حديث 

په كوم  موږدا نه ده چي نعوذباهلل  معنى. او د دې كېدى

چي د  ا دهئې د معنىراوي د درواغو ويلو تور لگوو، 

اشتباه شوې، اورېدونكى  مطلب په انتقال كي حتمًا چېري

پوه شوى، د الفاظو په انتقال كي  ئپه مطلب سم نه د

ترې اشتباه شوې.... د هر مؤمن او غير متعصب محقق له 

نظره بايد قرآن د هر څه لپاره، د رواياتو په شمول، 

ن معيار او مالك وي، يوازي هغه روايت ومني چي له قرآ

سره تعارض ونلري، كوم روايت چي له قرآن سره اړخ نه 

لگوي بايد په احترام سره ئې يوې خوا ته كښېږدو، نه 

ئې وليكو او نه استناد پرې وكړو. بايد له دې وېره 

ولرو چي پيغمبر عليه السالم ته هغه څه منسوب كړو چي 

هغه نه دي ويلي، د داسي چا ځاى د جهنم اور دئ. 

تل چي له ده ونه غوښوېري  عنه له همدې ابوبكر رضي هللا

صحابه وو د وېري شي، له همدې  نه ليكلي احاديث پاته

احاديثو د ليكلو جرأت نه كاوو، د احاديثو موجود 

كتابونه نږدې درې نسله وروسته ليكل شوي او دا هم د 

يوه ستر مجبوريت په وجه او په دې خاطر چي په لكونو 

خواره شول. كاش داسي څوك  موضوعي احاديث په خلكو كي

راپيدا شي چي د احاديثو او رواياتو په اړه هغه كار 

وكړي چي عثمان رضي هللا عنه د قرآن عظيم الشأن د مختلفو 

نسخو په اړه وكړل. په دې سره به هم د امت تر منځ د 

اختالف يوه لويه وجه له منځه والړه شي او هم به بېل 

يوازي مسلمانان نه دي  بېل مذاهب او فرقې متحد شي. دا

چي د مختلفو رواياتو په وجه په اختالف اخته شول، تېر 

امتونه هم د رواياتو په وجه په اختالف اخته شوي، د 

ه همدغو رواياتو په وجه دوى د هللا تعالى كتاب شا ت

تللي، تاسو كه بايبل  غورځولى او په جعلي رواياتو پسي

د څو قصو او وگورئ نو ډېر ژر به متوجه شئ چي دا 

قصې، داسي قصې چي ډكي رواياتو مجموعه ده، له خرافاتو 

شي  منلى، انسان حيران پاته نشيانسان ئې عقلمن هيڅ 

چي مسيحيان څنگه دا د يوه مقدس الهي كتاب په څېر 

مني، باور وكړئ چي د دې كتاب په سلو كي تر اتيا 

برخي ئې مسخره روايات او بې بنسټه قصې دي، څه زياتي 

ي په دې كتاب كي ډېر لږ تر سترگو كېږي نو هغه د چ



 

 

 
                                                                        قدماتي خبري                           مڅو 

 ېلوشپد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 .انجيل او د الهي كتاب الرښووني دي

هغو درنو شخصيتونو چي احاديث ئې راغونډ كړل، وئې 

چڼل، صحيح، ضعيف او موضوعي ئې سره بېل كړل، هر يوه 

له لكونو احاديثو څخه يوازي څو زره غوره او وليكل، 

دوى ته ستر  يتعالى ددوى په امت لوى احسان كړى، هللا 

درجې وركړي، خو بايد دا گمان لوړي اجر او د جنت 

ونكړو چي د پيغمبر عليه السالم ټول احاديث په بشپړه 

توگه نقل شوي، دا خبره يوازي هغه څوك كولى شي چي له 

په لسو  ېنورغلو او افراط نه وېره نه لري. د مدينې م

او اختر كلنو كي پيغمبر عليه السالم څومره د جمعې 

لمونځونه كړي، چي په هر يوه كي ئې دوه خطبې وركړې؟ د 

څومره جنگونو په اړه ئې خبري او الرښووني كړې؟ د 

څومره مهمو پېښو او مسئلو په اړه ئې وخت په وخت خطبې 

وركړې؟ يوازي له دغو خطبو او الرښوونو نه ضخيم ضخيم 

كتابونه جوړېدى شول، خو په دې خاطر چي پيغمبر عليه 

السالم په خپل ژوند كي د احاديثو د ليكلو اجازه نه وه 

وركړې، نن ئې د احاديثو په كتابونو كي نه شو موندلى. 

خو د پيغمبر عليه السالم د ټولو خطبو نچوړ او خالصه 

په واك كي ده، هغه مبارك چي څه ويلي خالصه ئې  موږز

د دغه قرآن شرح او تفصيل  ويناويدغه قرآن دئ، د ده 

سره قضاوت  ۍدغه قرآن په رڼا كي ډېر په آسان وو، د

كولى شو چي پيغمبر عليه السالم به كومه خبره كړې وي 

او كومه نه!! له دې د مخه چي د يوه روايت د اسنادو 

غور وكړو بايد په دې غور وكړو چي دا روايت له  اړهپه 

قرآن سره سمون خوري كه نه!! په اسنادو به ئې له دې 

 .وروسته بحث كوو

د جهاد په غېږ كي د افغانانو يو نوى نسل 

د پوهېدو له ورځي تر  وراوټوكېدو، هغه چي په خبر

ځوانۍ پوري ئې تل د قرآن، جهاد، شهادت او هجرت په 

څېر شعارونه اورېدلي، په خپلو وينو سره زخميان ئې 

ليدلي، د مهاجرينو قافلې ئې ترسترگو شوې، په كليو ئې 

هره ورځ ئې د توپونو او  وېروونكې بمبارۍ ليدلې،

ټانكونو غږونه تر غوږ شوي، په كور كي ئې خپل پالر او 

مشر ورور، په جومات كي ئې امام او خطيب او په سنگر 

كي ئې مجاهد ليدلى چي د قرآن آيتونه لولي او نورو ته 

د صبر او جهاد توصيه كوي، له قرآن سره ئې مينه 
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دې لپاره نه چي راپيدا شوې، غواړي په قرآن پوه شي، د 

د كوم جومات امامت ترالسه كړي او دا ئې د امرار معاش 

وسيله شي، بلكي د دې لپاره چي قرآن ئې الرښود شي، په 

قرآن د پوهېدو تنده ئې ماته شي، مسلمان دئ، له اسالم 

سره ئې مينه ده، له اسالم نه په كلكه دفاع كوي، د 

بي نه اسالم لپاره هري قربانۍ ته چمتو دئ، په عر

پوهېږي، صرفي او نحوي تحقيق ته ضرورت نه لري، په 

ويلى، زده كړې ئې په  ئديني مدرسو كي ئې سبق نه د

مكتب او پوهنځي كي كړې، ساينس، فزيك او كيميا ئې 

لوستي، خاصه ژبه، خاصه سليقه او ځانگړې پوښتني لري، 

د هر آيت مطلب په پښتو كي اورېدل غواړي، دې ته تږى 

څه ويلي چي ده  اړهشي قرآن د هغو شيانو په چي پوه  ئد

د كيميا او فزيك په كتابونو كي لوستي، دا ئې هم په 

ډېري مكتب كي له مخالفينو نه اورېدلي چي د قرآن 

له ساينس سره تعارض لري او هم ئې له خطيب او  ويناوي

امام نه اورېدلي چي د معاصرو علومو ادعاگانو ته 

خالف دي، غواړي پوه شي چي د  اعتناء مه كوئ، دا د قرآن

قرآن او ساينس تر منځ تعارض او توپير شته كه نه؟ ده 

د انسان، حيوان، نبات، زمكي، آسمان او غرونو د 

په اړه ډېر څه په خپلو درسي كتابونو كي  پيدايښت

قرآن څه ويلي؟ كله  اړهلوستي، غواړي پوه شي چي په دې 

و غربپالكله له ئې له كمونيستانو سره مناقشه راشي او 

الابالي عناصرو سره، دواړه ئې په گډه مقابله كوي، دوى 

دواړه له اخالقي او فكري لحاظه يو بل ته ورته دي، د 

شوروي اتحاد له زوال نه وروسته خو اوس كمونيست 

ديموكراتان شوي او له هغوى سره ئې  غربپالديموكراتان 

و تر د اسالم په ضد گډه جبهه جوړه كړې او د غربپال

قومندې الندي د اسالم په ضد جنگېږي، غربي استعماري 

ځواكونه د اسالم په ضد په خپل سياسي او فكري تهاجم كي 

څومره چي په كمونيستانو او نشنلستانو تركيز كوي او 

و ديموكراتانو نه هومره غربپالمفيده وسيله ئې گڼي له 

طمع نه لري، د غربي فرهنگ په ډنډ كي لوېدلي الابالي 

عناصر نه خاص فكر لري، نه د مسئوليت قبلولو ته غاړه 

ږدي، نه د كوم هدف لپاره زيار او زحمت ايستلو ته 

تيار دي، يوازي د اخالقي فساد په خورولو كي له دوى نه 

ښه استفاده كولى شي، خو د اسالم په ضد په فكري مبارزه 

كي بايد له هغو نه كار واخلي چي د يوې مفكورې په 
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لتزام دعوى كوي او په اسالم باندي د اعتراض نسبت د ا

مواد په واك كي لري. مسلمان ځوانان له دې مبارزې سره 

مخامخ دي، د مدرسو په كتابونو كي د مخالفينو د 

موندلى، د دغو مبارزو ځوانانو  نشياعتراضاتو ځوابونه 

لپاره د قرآن داسي ترجمه او شرحه ضروري وه چي د دوى 

زه په دې موفق شوم چي د دغه ځوان تنده رفع كړي، كه 

نسل تنده څه نا څه رفع كړم نو دا به پر ما د هللا تعالى 

 ډېره لويه پېرزوينه وي.

هغه مسلمان ليكوال، خطيب، واعظ، داعي او مدرس 

، خطبې ليكنيډېره لويه اشتباه او جفا كوي چي درسونه، 

له بلي چينې نه خړوبېږي او پرته او موعظې ئې له قرآن 

بل څه ته بلنه وركوي. اسالمي امت تر هر پرته ه قرآن ل

څه د مخه قرآن ته د راگرځېدو يوه تند او څپانده 

خوځښت ته ضرورت لري، راشئ په دې تحريك كي برخه 

واخلو، په بل څه يوازي هغه وخت مصروف شو چي له قرآن 

نه فارغ شوي وو خو كه دا ممكن وي، په مدرسه كي بايد 

مضمون قرآن وي او نور ټول ثانوي، لومړى او اساسي 

ضمني او ممد مضامين، نه دا چي قرآن وروستى مضمون او 

صرف، نحو، فقه، حديث، منطق او فلسفه لومړي او اساسي 

د تمرين  داسي نه چي قرآن هم د صرف او نحويمضامين، 

لپاره ولوستل شي!! د نشراتو اساسي برخه بايد د قرآن 

وي نه دا چي په يوه گوښه او تبصرې  څېړنيپه رڼا كي 

كي ئې د څو آيتونو تحت اللفظي ترجمه د تبرك لپاره او 

يا په دې غرض راشي چي وښيي دا نشريه اسالمي ده!! د 

پر خطيب او واعظ وينا بايد د قصو او ضعيفو رواياتو 

، په قرآني آيتونو مستنده وي او خلكو ته د ژوند د ځاى

د قرآن په استناد  ټولو ورځنيو مطرحو قضاياوو په اړه

چي پيغمبر عليه السالم  كار دئالرښووني وكړي، دا همغه 

او د ده صحابه وو رضوان هللا عليهم اجمعين كاوو او په 

 همدې كار سره هغوى اسالم د نړۍ گوټ گو ټ ته ورساوو.  

قرآن له هره پلوه مكمل دئ، وينا ئې تر هري وينا 

او وعظ ئې تر هر مؤثره، استدالل ئې تر هر استدالل قوي 

وعظ اغېزناك، څومره چي په قرآن سره كولى شئ خپل 

 مخاطب قانع كړئ په بل څه ئې نه شئ قانع كولى.

 اللهم ارنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه

 و ارنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابه
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 الفاتحة

 ژندنهېپد سورې 

الفاتحة: )سورې معروف نوم  مباركيې د د

ي مكاو كونجي( دئ، اوه آيتونه لري، د  ېپرانيستونك

ځينو معتبرو رواياتو د ، ېشو هلناز ړيو كيپه لومدور 

 دې ترشوې،  هله نازلمكم چيۍ سوره ده ړندا لوم له مخي

ې ، د دېځاى نه ده نازله شويو  ټوله د مخه بله سوره

ى، خالصه شوراقرآن ټول  په اوو آيتونو كيسورې  مباركي

ې سورې شرحه او تفصيل دئ، د قرآن د د په حقيقت كي

په هر ركعت كي لولي ځه مسلمانان د لمانې پاره ئې لهمد

پرته تحې له فا چيفرمايلي  السالم پيغمبر عليهاو 

 ځ نه دئ. لمونړ پبشځ لمون

ې ، هر نوم ئېڼ شمېر نومونو ياده شوگدا سوره په  

نومونه  ځينيړخ بيانوي، پراخو او ژورو مطالبو يو اد 

  :ې دا ديئ

  يعني هغه اوه يگونالسبع المثانى: تكرار شوي اوه :

، يگه راغلپه مكرره او مشرح تو په قرآن كي چيآيتونه 

په ټول قرآن كي په اوه آيتونه سورې دغي د  ييعن

قرآن ي، راغل گهوت هپه مشرح او مفصلمختلفو الفاظو او 

سوره  په دېقرآن ټول او  ئتفصيل دشرحه او د دې سورې 

 راخالصه شوى. كي

  د : ونجياو ك ېستونكيپرانفاتحة الكتاب: د كتاب

سره قرآن  په دې قرآن د كتاب مقدمه او مفتاح،

 په دېده،  ونجيآن د اسرارو ك، دا د قرپرانيستل كېږي

مقدمه او پوهېدو ښه ټول قرآن د په پوهېدل ښه سورې 

د اسرارو دروازه د قرآن  ېسره كولى ش په دې ده. ذريعه
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رمز پوهېدو په قرآن باندي د  ، دا په حقيقت كيېپرانېز

 په الس دركوي. او كونجي

 .ام الكتاب: د كتاب اساس او مركزي او محوري مطلب 

 ېه له قرآن نه يوازي دغه سوره نازله شوكافيه: ك 

 وى كافي وه.

  طريقه او  ستاينيالحمد: دا سوره تا ته د هللا د

 .يښيگوالى درڅرن

 ۍ ڼټ دئ، د قرآن ستره مااساس القرآن: د قرآن بنس

   .ېټ درېدلغه بنياد او بنسپه د

 او  يفرد وټولد انسان د  ؛ېښونكالشافيه: شفا بخ

ټولو معالج، د ړونو د بيمارو زدرمل، اجتماعي بيماريو 

  .يپاره كافعالج لدردونو د 

 چيښه بيانوي عظمت هغه حديث  سورې مباركيې د د

 : فرمايي السالم پيغمبر عليه

والذي نفسي بيده ما أنزل هللا في التوراة وال في 

اإلنجيل وال في الزبور وال في الفرقان مثلها وإنها 

                                                                                                            .لسبع من المثانيا

 رواه احمد

ې د د دئ، په واك كيې زما نفس ئ چيپه هغه ذات قسم 

په انجيل ، نه ېپه تورات كي نازله شوڅېر نه په سورې 

په قرآن كي. او دا پله په خاو نه  په زبور كي، نه كي

 سبع المثاني ده.همغه 

هللا تعالى د قرآن يوه مكمله  چيپام وي ته مو ې د

هم د آيت ې هر توكى ئعالم  ېڼلى او د دگجمله هم آيت 

ې د او بل ئ ئړى، يو د مقروء كتاب آيت دپه نامه ياد ك

ړ شوى او بل مشهود كتاب آيت، يو له حروفو او تورو جو

يو كتاب  ،او بل ليدل كېږي ې له توكو، يو لوستل كېږيئ

ې او بل ئ ېړى شو پل جيب كيپه خې ته ئ چيړوكى هومره و

ې د ۍ ئږمپوته، ستا زمكه او لمر او س چيهومره ستر 

دا  ړه كتاب كيدغه واه پټكيو حيثيت لري، خو تورو او 

ړه كتاب وا په دې چيډ شوى، كه ووايو ستر كتاب راغون

ه مبالغ نشته ستر كتاب كي ېپه د چي يهومره اسرار د كي

ړه كتاب كتاب د دغه وا دلىېړې!! دا ستر غومو نه ده كړ

ته پراخ كتاب خالصه. ړ كتاب د دغه شرحه ده او دا وو

څوارلسو عناصرو يوسل  داسيزمكه له ستا دا  چي ىېږپوه
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 نشيې او تر دثابت دئ ې ئ شمېر چيې شو هړنه جو

څوارلسو د هللا مقروء كتاب قرآن له يو سل  او دىېزيات

رلسو حروفو اڅوه او د فاتحې سوره له يو سل سورتونو ن

زمكه اوه طبقې ده،  چي ېتا ته دا هم معلومه شونه!! 

ړوكى او آسمان د هر و ې اوه طبقې او د زمكيآسمان ئ

د فاتحې د سورې  اوه اوهم مدارونه  اتم، انتهائي جزء؛

ڼه، دا هغه حقيقت گآيتونه هم اوه، دا يو تصادف مه 

ړو كتابونو مرجع يوه ده، دواد  چيگوته كوي په در

 د بل شرح او تفصيل. يو ړه دوا

په ې ته ئ چيړى ړ كپاره ووې لې د دمقروء كتاب ئ

ې درته آسان وي لوستل ئاو  ېځولى شگرهم و ب كيېپل جخ

ته  چيړى پاره خور او ستر كې لد دې او مشهود كتاب ئ

، ېگورو د ده د قدرت نښي ،ړوېوغ سترگيهري خوا ته 

  .په ياد كړيره شېبه درې هڅه ئهر

تِنَا فِي  َسنُِريِهم   ٓفَاقِ ٱَءايََٰ  ٱَوفِٓي أَنفُِسِهم  َحتَىَٰ يَتَبَيََن لَهُم  أَنَهُ  ۡل 
 
َحق  ِف  ل  أََو لَم  يَك 

ٖء َشِهيٌد  ۥبَِربَِّك أَنَهُ                                                             ٧٥َعلَىَٰ ُكلِّ َشي 
 53فصلت:

په  پله د دوىپه خپه آفاق او آيتونه به دوى ته پل خ

ا د چيگنده شي څرڅو ورته تر و،ښيورو مرووهر نفسونو كي

پر هغه  چينه ده  يړه كافپه ادا ستا د رب  حق دئ، آيا

  څه باندي شاهد دئ.هر

په دې او  د قدرت نښي ځان كيپل نفس او خ پهستا 

وء كتاب قرآن ، د دې مقرد قدرت نښي آفاق او عالم كي

څه شاهد دئ، د هرهللا  چيځكه دا په حقانيت شهادت وركوي، 

د څه د ده هر  چي واييڅه  خود داسيبه څه شاهد خو د هر

 .هري وينا په حقانيت شهادت وركړي

ړه په اكله د هللا د مقروء كتاب د كوم آيت  ينو كه د

ې مشهود كتاب سره ئ لهد هللا  چيتعبير واورېدو  داسي

كله  يكه د وال ووهه اوېپه ددرلود، دا تعبير  مغايرت

 چيږ شو څه ترغو ړه داسيپه اد مشهود كتاب د كوم توكي 

پير درلود، نو لري ې توئد مقروء كتاب له كوم آيت سره 

ړه آيتونه دا دوا ړه،ې الندي كښو ئپځوه او ترې وغورئ

ې ځكه رب ئيو د بل خالف خبره نه كوي،  صورت كي په هيڅ

داسي تفسير ړه په اكسان به د دې يا هغه پوه يو دئ. نا

 مغايرت ولري.  بله ل يو چيكوي  او تعبير وړاندي

د هللا تعالى درې  ړيو دريو آيتونو كيپه لومد سورې 
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نومونه ذكر شوي: رب العالمين، الرحمن الرحيم او مالك 

په  چيگورئ ړئ وبه غور وك په قرآن كييوم الدين، كه 

ټول نومونه راخالصه د هللا تعالى  غو دريو نومونو كيد

شوي. كه د هللا تعالى هغه مبارك نومونه چي په قرآنكريم 

او احاديثو كي راغلي دي، د فاتحې د سورې د دريو 

په آسانى درته ئ دا به څېړو ڼا كيلومړنيو آيتونو په ر

د قرآنكريم  فاتحې مباركه سوره نه يوازيد  چيجوته شي 

د هللا تعالى د نومونو خالصه هم د اساس او خالصه ده، بلكي 

 ده. ېهمدې سورې په دريو لومړنيو آيتونو كي راغل

د هللا تعالى نومونه او صفات  دا درې آيتونه نه يوازي

 چيكوي  و خالصه هم وړانديدالئلد هغو معرفي كوي، بلكي 

 پاره د انسان مخيې د هللا تعالى د شتون د اثبات لقرآن ئ

په  چي ئدهللا همغه  چيويل شوي  كي آيت يړلومپه ږدي. ته 

گورو،  نښي روزنياو  پالنيد ربوبيت، ې ئ عالم كي دې

دى له هر  چيشهادت وركوي  په دېڅه عالم هرد  چيهمغه 

د  ړ دئ.ټولو ستاينو وعيب او نقص نه منزه او د 

 نشيڅوك پرته بل  هللاپالونكى له هغه عالمونو رب او 

هغه د  چيادت وركوي د عالم ذره ذره دا شه چيكېدى 

 دئ. ړ ټولو ستاينو و

 ئړ هللا همغه دد ستاينو وويل شوي:  دوهم آيت كيپه 

پراخ ې ې د داو مظاهر ئ پېرزويني نښيد رحمت او  چي

 دي.  ېخور ټ كيگوه هر عالم پ

 چي ېصفت ته اشاره شو ېد همغه هللا د درېيم آيت كيپه 

مالك او د هم  په دنيا كيټولواك دئ،  د جزاء د ورځي

 په دېهم،  په آخرت كيتصرف كوي او  په توگهټولواك 

عالم د چي، همغه يگند دڅرۍ آثار د ده د واكمن عالم كي

ساتي، هر  ځاى كيپل پل خپه خڅه څه اداره كوي، هر ر ه

چار، كه چار او ناټاكلى او هغه پل مسير ې خڅه ته ئ

 كه د هللا .يدروم په همغه مسير كي كه ونه غواړي وغواړي

گورو ځير شو، وبه ږ و ته لدالئلقرآن  دپاره د اثبات ل

 دريو برخو كيپورتنيو په همدغو  دالئلټول د قرآن  چي

 . راخالصه كېږي

مو ويل  مخكي ،د كالم لهجه بدلېږي څلورم آيت كيپه 

مالك هغه  ډېر مهربان اوډېر د عالمونو رب، هغه  چي

همغه هللا سره اوس له خو ړ دئ، ټولو ستاينو والملك هللا د 

مخكنيو هغه مو موندلى،  چيه كځدا مخامخ خبره كوو، 

مهربان او واكمن  ېښودلى، د عالمونو دته را موږو دالئل
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ستا عبادت كوو او  يوازيخبري لرو:  اساسي ېرب ته دو

مرسته غواړو. د فاتحې سورې محوري او  تاله  يوازي

ِإيَّاك  ِإيَّاك ن ْعُبُد و  مركزي مطلب همدا څلورم آيت، "

" دئ، د محتوى له لحاظه هم او د آيت د موقعيت  ن ست ِعينُ 

او درې وروسته دي،  درې آيتونه ترې مخكي چيهم  له مخي

او دا آيت  ئټول قرآن اساس دفاتحه د  چيگه څننو لكه 

د فاتحې اساس او محور، له دې نه معلومېږي چي د قرآن 

د ده د رب محوري او اساسي مدعا دا ده چي د انسان او 

ې يوازي د ئترمنځ همدا رابطه ټينگه كړى شي چي عبادت 

 ه وي. څخې يوازي له ده ئده لپاره وي او استعانت 

دعاء  ۍړند عابد او موحد بنده لوم ځم آيت كيپه پن

 موږ، خدايه ! ېړه راغلپه اج اړتيا او احتيۍ اړند لوم

 چيړتيا دا ده ۍ اړن، د انسان لومېړپه سمه الر هدايت ك

له نورو مخلوقاتو نه د ده يو اساسي ې وشي، ښوونه ئالر

پله الر گه خپه فطري تونورو ته  چي ئكي د په دېپير تو

د ، كوي ژوندمطابق ښووني فطري الر يد همغ، ېښودل شو

شېبې  نه څو پيدايښتاو له ځ ۍ ورړپه هغه لومچى ه بڅغر

د  ،ليزغ يپسمور  خپليپه ږي، ېښو ودرپپلو په خوروسته 

 چيډډه كوي ړلو او د هغه كار له كولو څه له خوه هغ

ي، خو انسان پېژنټي ورته تاوان لري، مفيد او مضر بو

ټي ته ، لوتيږياور،  ،ړ ويمور ته سخت ا تر اوږدې مودې

 ېڅو شېبې ترمور ې كه ئ، يډپه خوله منڅه الس كوي، هر 

، هغه ته يا اوبو كي يچوځان ا په اور كيغافله شي، يا 

او بد، مفيد او مضر، شهد او زهر، حالل او ښه بايد 

زيات ې ته هغه تر بل هر مخلوق دشي،  لښودحرام عمالً ورو

او مقتضيات  غوښتني ټوليكولو ژوند ښه د  چي ئړ دا

د ده وضع ښوونه ورته كافي نه ده. فطري ړى شي، زده كور

ړو گځانله له نورو مخلوقاتو نه فرق كوي، دى 

 . پيدا شوىاستعدادونو سره 

دا سمه او مستقيمه الر  چيويل شوي  ږم آيت كيپشپه 

يو اعتقاد او باور  هسياو فكري الر نه ده،  يمجرده ذهن

رباندي كافي وي، وباور او اعتقاد  يوازي چي ئنه د

، تر گ غواړيعملي ت، ده گالرهدا تد تلو الر ده،  سبرعك

په باندي د تلو  په دې او يد يتلل پرېډېر تا د مخه 

ڼل شوى، گق حپېرزوينو او انعاماتو مستهللا د  وجه د

 په برخه شوي. ې سعادت او نېك بختي ئ

 نوريد دغو بختورو انسانانو دوه  اوم آيت كيپه 
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په نعمتونو  چي يد دوى نه داسي: ېمعرفي شو ځانگړتياوي

په غلطو الرو ې ، د هللا نعمتونه ئې ناشكري كړېئ كي

لى وي او نه گرځېدړ و سره د هللا د غضب په دېاو  يكارول

ڼ يا كي يښاو  يتېروت كي نيماييپه  الريد  چي هم داسي

ې ئ په ظاهر كي چي وي او نه داسي لوري ته منحرف شوي

د الهي غضب  په حقيقت كيپه برخه وي خو نعمتونه 

 . وي او منحرف الريې مستحق، ب
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 د ډېر مهربان رحم كوونكي هللا په نامه

همغه  -2ټولي ستايني د عالمونو رب هللا ته دي.  -1

د ورځي ټولواك.  ېد بدل -3ډېر مهربان رحم كوونكى. 

يوازي ستا عبادت كوو او يوازي له تا مرسته  -4

د هغو  -6. ېپه دغي سمي الر مو هدايت كړ -5غواړو. 

نه غضب  -5. ېالر چي تا پرې پېرزوينه كړپه كسانو 

 ي دي.الر ېشوى او نه ب ېپر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

حمن الرحيم د ړى آيت دئ، بسم هللا الردا د سورې لوم -(1)

سورې سره  ې سورې جزء نه دئ، د بسم هللا تعلق له دېد

 يړلوم په دې .ټولو نورو سورتونو سرهلكه له  ئد غسيهم

 چي ېخبري ته اشاره شوستري او اساسي  يوې داسي آيت كي

پوهېدل ضروري او همدا د توحيد څه د مخه ورباندي تر هر

 آيت كي په دېړاو دئ. پړى و لوملدپېژنټ او د هللا د بنس

، د هغه يړپيدا كې چي دا عالمونه ئ ذات: هغه يويل شو

ې د ئ ټولو برخو كيڅه او په هر ساتنه او پالنه كوي، 

 پالنيتصرف كوي او د ربوبيت او  گهتوپه  (يپالونكرب )

 گام كيپه هرخوا ته  دا آثار او مظاهر هري روزنياو 

ړ نو وټولو ستايد دا ذات  چيې شكه ي، بگو كېږستر تر

په هغه گو الندي عالم او دئ، دا مشهود او ستا تر ستر

ې شمېره توكي تا دغه حقيقت ته هدايت كوي او دا ب كي

مِ  نِ ٱ ّلَلِ ٱ بِس  َمَٰ   لَرِحيمِ ٱ لَرح 
 

دُ ٱ  َحم  ِ َربِّ  ل  لَِمينَ ٱّلِلَ َعَٰ نِ ٱ ١ ل  َمَٰ لِ   ٢ لَرِحيمِ ٱ لَرح  ِم َمَٰ ِك يَو 

ينِ ٱ تَِعينُ  إِيَاكَ   ٥ لدِّ بُُد َوإِيَاَك نَس  ِدنَاٱ  ٤ نَع  طَ ٱ ه  َرَٰ  لصِّ

تَقِيمَ ٱ ُمس  طَ  ٧ ل  ِهم   لَِذينَ ٱ ِصَرَٰ َت َعلَي  َعم  ِر  ٦أَن  ُضوبِ ٱَغي  َمغ   ل 

ِهم  َوََل    ٥ لَضآلِّينَ ٱَعلَي 
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گو دا هري خوا ته تر ستر، يمجبورو ېپه دغه اعتراف د

، كمال او جمال، نظم او دقت او ښايستښكال او  ېكېدونك

د خاص مقصد څه پيدا شوي، هر څه سم گورئ هر  چيدا 

ټول ي، دا ې كېږئاو روزنه پالنه پيدا شوي، سمه ه پارل

ړ ې عالمونو )رب( د ستاينو ود د چي يشهادت وركو په دې

 پراخې د ددئ. پاك او او له هر عيب او نقص نه منزه 

ډېر په ې هر يو ئ چي، يې شمېره توكعالم دا باو ستر 

 ڼه كيه بښايست او ډېره غورهپه دقت او ظرافت سره، 

د  ېغاي ېړگنځاې د يوه مشخص هدف او يو ئ پيدا شوى، هر

پرله په منظم او  چيل شوى، گمار ركاه پپاره تحقق ل

او د پل خاص كار په خسره هماك نپه كامل اگه او ې توپس

گيا ځ لپه ورش په ترسره كولو كيمأموريت  يړگځانپل خ

ډكه ې هم يوه تشه پل وجود سره ئپه خپله او په خدي، 

ځلو مرتب په كار او هلو د ده  چيڅه هم په هغه او  كړې

په . ځواب واييړتيا ته او يوې ا يډكوهم يوه تشه  كېږي

ړتياوو ې هدفه، له ا، خوشى، بټول خور وور عالم كي

 چيشئ موندلى، هغه ذات څه نه زيات او له ضرورت نه كم 

ښكالوو او  ټولو دغوله ې پراخ عالم ئې انتهاء دا ب

، د ىړپيدا كظم سره ژور او دقيق نې و او له دښېگڼ

ې ذره ئ هده، هر په واك كيې پالنه او روزنه ئعالم 

د كمال ، يې رسوكمال ته ئ ،، رشد وركوييپالساتي او 

 ېټاكلنه  مخكيله  او و توفيق وركويدپه لوري د خوځې

ټولو دا ذات د  چيې له شكه مرتب كوي، ب پرېنتيجې 

 ئهللا د ؛دغه ذات ړ دئ.ټولو ستاينو وو واجد او د ڼېگښ

 ساتونكياو  همدغه د عالمونو پالونكي ستاينياو ټولي 

، چي زه په دې خور عالم كي هري خوا ته، د ده يهللا لره د

گند مظاهر او نښي گورم، څر روزنياو  پالنيد ربوبيت، 

مخ واړوم، گورم چي هر څه له  چيهري خوا ته  عالمد دې 

ري وده ستر شي، د كمال په لو ورو وروهيڅ نه پيل شي، 

پوړي ته  يارتقاء او كمال آخر خپليوركړى شي، د 

ترسره شي، يو  پرېورسولى شي، يو ضروري او الزم كار 

ډكه كړى شي، بيايې  پرې رفع كړى شي، يوه خأل پرېضرورت 

ې بل په زړښت او مرگ محكوم شي او ځاى ئزوال پيل شي، 

كړى شي. دا كار هره شېبه، هري خوا ته  خاليته 

د دې مظاهرو تر شا، ما ته د ربوبيت او  ږي،ېتكرار

يو نامرئي او ناڅرگند الس په نظر راځي، هماغه  پالني

هللا دئ. زه نه يوازي په  عالماو هماغه د دې  ئزما هللا د
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يو نامرئي الس احساسوم،  پالنياو  روزنيدې عالم كي د 

، پالنه، روزنه او ساتنه پيدايښتبلكي گورم چي د هرڅه 

سره ترسره كېږي. د دې عالم په هر جزء او په ډېر دقت 

، ښكال، كمال او ښايستد هرجزء په حركت او خوځښت كي زه 

 هدفمندي گورم. خوشى، بې مقصده، اضافي او غيرضروري شى

په نظر نه راځي. زما هري خوا ته خواره شيان، هر  مي

يو بېل بېل هم او ټول په گډه هم، د خاص مقصد لپاره 

د ټولو ترمنځ د نظم، يووالي او ژور په كار لگيا دي، 

تنسيق شاهد يم. د دې عالم همدا ملموس او مشهود 

 ئد باعثكيفيت، زما په ژبه د دې الفاظو د جاري كېدو 

د دې  موږد عالمونو رب هللا لره دي.  ستاينيچي: ټولي 

نه شو موندلى چي  ىخور عالم په پراخي غېږ كي داسي ش

نه شو  ى، داسي شيدفه وه ېمقصده او ب ېئې ب پيدايښت

، هرڅه ښه پيدا شوي يو يه كولى چي ځاى ئې خالپه گوت

 پيدايښتاو د واضح هدف او مقصد لپاره پيدا شوي، په 

 كي ئې د "علم"، "حكمت" او "قدرت" څرگند آثار گورو.

 رد دې عالم هرڅه د هللا په شته والي شهادت وركوي، پ

عالم عظمت او په  نه د دې ستر او خورپرته هللا له ايمان 

ډېر دقت سره د هغه ساتنه او پالنه تعبيرولى شو او نه 

و. او هدفمندي تفسيرولى ش ښايستپه دې عالم كي نظم، 

آثار گورو چي د "رب"  يد "ربوبيت" او پالن موږدلته 

، گورو چي هرڅه له يشهادت وركو ن" په شتوياو "پالونك

روزنه ئې  وده كوي، پالنه او ورو وروهيڅ نه پيل شي، 

 خپليتياوو ته ئې ځواب ويل كېږي، د ړترسره كېږي، ا

ته ورسېږي، په هغه سره يوه  ړپو ياو تكامل آخر يود

خالء ډكه شي، يو ضرورت رفع شي، د خپل مأموريت په پاى 

په لوري  ۍكي د هغه زوال پيل شي، د ضعف او ناتوان

ت محكوم شي او عمر ئې پاى ته ورسېږي، ښږي، په زړېوخوځ

، يږدېته پر يځوان توك ي، خپل ځاى نوړ شيځه واله منل

ذات، د  يعقل د دې بهير تر شا د يوه داسي پالونك موږز

چي د هرڅه پالنه او روزنه د ده په  يقدرت الس احساسو

   .يالس ترسره كېږ

گورئ وبه  ،ړئپه دقت سره تالوت كټول قرآن كه تاسو 

د د هللا  ڼ شمېر آيتونو كيگځاى كي او په  پر ځاى چي

 ،څېرپه د فاتحې د سورې د دغه آيت ، پارهاثبات ل

 ؟پيدا كړيا چاستدالل شوى او ويل شوي: دا زمكه، آسمان 

په اراده ترسره چا پرېوتل د ۍ ختل او ږمسپو ،ې لمرد د
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څوك وروي او له زمكي نه باران ه دا له آسمان ؟كېږي

ك څوړه كپرېژوند  ،گدا د مر ي؟څوك راباسدانه او مېوه 

 يژوندي توكپه په حكم چا ړه خاوره د كوي؟ دا م

   .دالئلگونو نور په سلدې ته ورته  او ؟ږيېبدل

عالم كي د  په دېڅ كي په ترفاتحې د دوهم آيت  د -(2)

د رحمن خداى د شته والي  پېرزويني خورې نښيرحمت او 

شوى او ويل شوي: هماغه  وړانديگه توپه پاره د دليل ل

 چيپېرزويني خاوند هللا، هغه ډېري و د ا نډېر مهرباډېر 

د ې يوه صيغه ئمبالغې  د چي ئد ده رحمت هومره زيات د

دوه  پاره كافي نه ده،و لبيانولد  يمت او زياتوالظع

 چيهمغه ډېر زيات مهربان، ، همغه يار دورته په ك ېصيغ

نښي  څرگنديپه دې عالم كي د رحمت او پېرزويني  ېه ئت

ماشوم ال دنيا ته نه وي راغلى او : ېاو واضح مظاهرگور

كي وي خو د ده ټول حياتي  گېډيمور په  خپليد 

، كي شيدو په شكل كي د مور په تي ضروريات، د خوندورو

وي. او د مور، پالر  مخكي له مخكي ورته تيار كړى شوي

وي چي  ېشو پر ځاىهومره مينه ورته ځاى ئې  په زړه كي

اشوم ته د ده له هغه م د ده لپاره هر كړاو زغمي!!

څوك روزي برابروي؟ د ده د مور، پالر  ه؛احتياج نه د مخ

څېره، حركات او  د دهچا په زړه كي دا مينه چا اچولې؟ 

چا بلكي د هر پالر د مور  نه يوازي چي ړ كړيجو داسيږ غ

دا ماشوم ورته تر  چي ئڅه داو دا هغه  راځي پرېمينه 

انسان، حيوان  چي د څه زيات ضرورت لري! دا څوك دئهر

اوبو  تودوخي،او نبات هر ضرورت ته ځواب وايي؟ د رڼا، 

له استعمال ئې  او هوا انتظام ورته كوي؟ د څښاك اوبه

د لويو لويو بحرونو  الرييا د نهرونو له  ؛نه وروسته

لور وخوځېږي، تروې او تېزابي شي او يا په زمكه كي په 

تل گران شي هم له زمكي نه راايسئې  ننوځي او انسان ته

له بحرونو نه بېرته راوړل محال شي، خو گورو ئې  او هم

او  ېچي د لمر د وړانگو په ذريعه د بحرونو همدا ترو

تېزابي اوبه تبخير او تصفيه شي، دا بخارات د بادونو 

په ذريعه د آسمان په لوري اوچت كړى شي، هلته د سړې 

 ځيورېځو بدل شي، مؤظف بادونه دا ېهوا په وجه په ور

شي، هر يو، خپله برخه، په  لواخلي، ناڅاپي ووېش پر سر

منطقې ته د رسولو لپاره وخوځوي،  خاصيخپل خاص سمت، 

په  سترگيپه محتاجو او باران ته  يپه بيديا او د آوار

الره خلكو باندي باران ووروي او په غرونو باندي 
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د دنگو دنگو غرونو په ژورو او پراخو لمنو چي . واوري

لپاره خوندي وساتي  يكافي ذخيره، د دوب واوريكي، د 

گرمۍ كي چي انسان، حيوان او  سختياو بيا د دوبي په 

ورو نبات اوبو ته سخت اړ وي، همدا ذخيره شوې واوره 

شي او په نهرونو، كاريزونو او چينو كي د  ويلي ورو

دوى د خړوبولو لپاره راوخوځېږي او د هر يوه ضرورت 

هغه رب لره دي چي په  ستاينيټولي  چيشكه ې رفع كړي. ب

انتهاء رحمت او پېرزويني وسيع  ېدې عالم كي د ده د ب

 گورو.  ېآثار او نښي هري خوا ته خور

په دې عالم كي د "رحمت" او " پېرزويني"  موږ

 يو تر شا د داسي ذات نامرئښنښي گورو او د ن څرگندي

ه د هرڅه پالن ۍاو خواخوږ يالسونه چي په پوره زړه سو

قدم نه وي  پر سراو روزنه كوي. "انسان" ال د زمكي 

 ېشو يبرابر ېشيد كي ده ته داسي يى چي د مور په تښاي

، دا كار څوك يوي چي ټولو اړتياوو ته ئې ځواب واي

كوي، د چا په اراده د راتلونكو پېښو لپاره تيارى 

په پام كي  اړتياوينيول شوى، كوم مهربان ذات د انسان 

مور  ينه مخكي ئې د مهربان پيدايښتده له نيولې او د 

انسان، حيوان او  كله چي؟ ېكړ يكي ورته تيار يپه ت

چي د هغه په اراده  څوك دئدا  ينبات باران ته اړ ش

څوك رڼا او حرارت ته اړ شي دا  كله چي، يږېباران ور

او  ڼځاى رو مېشتچي د دوى  ىچي لمر ئې ورته پيداكړ دئ

او د هر مكروب د  ۍد هري بيمار تود كړي، چا په دوى كي

 ى؟!ښاستعداد اي مقابلې

، نظم او ضبط ې، ادارۍد واكمن درېيم آيت كيپه  -(3)

، په نظر راځيعالم كي هري خوا ته  په دې چيمظاهر هغه 

ڼل شوى. ته گد واكمن او مالك خداى د شته والي دليل 

آثار  ۍپه دې عالم كي د يوه داسي ټولواك ذات د واكمن

چي د هر څه ساتنه كوي، هرڅه د ده  ېگور ډولگند په څر

، خوځښت، پيدايښتپه وړاندي منقاد دي. ده چي د هرڅه د 

كمال او زوال لپاره كوم مسير او حد ټاكلى، له يوې 

په هماغه مسير كي درومي. پرته ذرې انحراف او تغيير 

لمر په خپل وخت، هره ورځ، له خاص ځايه راپورته كېږي، 

او تودوخه وركوي او بيا په ثابت وخت كي زمكي ته رڼا 

 وځي. ېپه ثابت ځاى كي پر

د آسمان په دې پراخي او بې انتهاء غېږ كي په 

مليونونو مليونونو ستوري، هريو په خپل مدار كي 
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خوځېږي، د دوى ترمنځ د ټكر او تصادم مخنيوى كېږي، نه 

ږي او نه يو بل جذبوي. هغه ېيو د بل په مدار كي داخل

څه ده ته منقاد دي او د ده له حكم سره دا هر  يچذات 

هماغه د عالمونو مالك  ،يخوځېږ ټاكلى مسير كيپه سم 

الملك هللا دئ. هره ستاينه همغه هللا لره ده چي په دې عالم 

تصرف كوي او هرڅه د ده گه توكي د مالك الملك په 

به  ڼ شمېر آيتونو كيگپه قرآن  . ديته منقاد د ۍواكمن

استدالل څېر په د فاتحې د دغه درېيم آيت  چي گورئوهم 

ۍ، نظم او ضبط مظاهر د د واكمن په عالم كيشوى او 

 چي، لكه ښودل شوىمالك الملك خداى د شته والي دليل 

 : فرمايي

رَ  غُوَن َولَهُ  ّلَلِ ٱِديِن  أَفََغي  لََم َمن فِي  ٓۥ يَب  تِ ٱأَس  َوَٰ ضِ ٱوَ  لَسَمَٰ َر  ا  ۡل  هّٗ ا َوَكر  عّٗ طَو 

َجعُوَن َوإِ  ِه يُر                                                                           ٣٥لَي 
 83 آل عمران:

 حال كي په داسيټوي، څه لپرته كوم بل آيا د هللا له دين 

 ۍد آسمانونو او زمكي هرڅه، طوعا اوكرها )په خوښ چي

گرځول او د ده لوري ته ور ې( ده ته غاړه ايښۍاو ناخوښ

 كېږي. 

د ساتونكي )مالك( خداى وضع  ههرڅه د هغ عالمد دې 

گورو چي د دې  موږكړى شوو سننو ته غاړه ايښې ده. 

خوا ، هري يه د خاصو سننو او ضوابطو محكوم دعالم هر څ

د سننو او ضوابطو د حاكميت شاهد يو، هرڅه د دغو  ته

ته وواياست چي دغه  موږسننو مطابق تر سره كېږي، 

د چا اراده د دغو سننو په څېر  ؟بط چا وضع كړيضوا

او هرڅه د ده په وړاندي خاضع او محكوم  ېڅرگنده شو

 شوي؟!

هر "مخلوق" او "مصنوع" د "خالق" او "صانع" په شته 

صانع"  ېخالقه" مخلوق او "ب ېشهادت وركوي، د "ب يوال

قبلولى. د هر "رسم" په  نشيمصنوع تصور د انسان عقل 

چي دا حتمًا يو ماهر  يعقل فيصله كو وږمليدو سره ز

. يته را په يادو موږرسام لري، هر "تصوير" خپل مصور 

چي دا "رسم" له "رسام" نه پرته  يكه تا ته څوك وواي

په خپله جوړ شوى، دا "تصوير" د "مصور" نه پرته په 

خپله تركيب شوى، دا "كتاب" د ليكوال نه پرته ليكل 

سى خبرو تمسخر كوي، نه شوى، ستا عقل حتمًا په دا

، په يپوهېږو چي ستا "عقل" څنگه مني چي دا ټوله هست
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ه مخلوقات، په هري برخي ښايستاو  يكلښه ې شمېردې كي ب

 ې" خوريكي ئې د "علم"، "هنر"، "دقت" او "هدف وال

نښي، له "عليم"، "قدير" او "حكيم" خالق نه پرته پيدا 

كي د "علم" او  ؟! په يوه "مصنوع" او "جوړ شوى" شييشو

نكى ئې پوه وچي پيداكو يته هدايت كوې د موږنښي پوهي 

: يته واي موږنښي  نيدئ، د "دقيق" او "ظريف" انځور

نكى ئې ماهر رسام دئ، په ظرافت پوه دئ، كه څه وپيداكو

 ئنكى" او "رسام" نه دو"پيداكو يد دې توك موږهم 

الس " شي كي مو د ده د يليدلى، فقط د ده په "پيدا كړ

عقل له آثارو نه د خالق، صانع،  موږ، زيآثار ليدل

 رسام او مصور په شته والي باور كوي.

د "مصنوع" هر "صفت" د صانع صفت په گوته همدا راز 

كوي. كه مصنوع سترگور وي صانع به ئې حتمًا بصير او 

صفت په دې پوهي سترگور وي، په مخلوق كي د علم او 

او خالق ئې حتمًا پوه او نكى وشهادت وركوي چي پيدا كو

پيدا  نشيسترگو طبيعت سترگور انسان  ېعليم دئ. ب

پيدا كولى، كوڼ  نشيكولى، مړ طبيعت ژوندى موجود 

پيدا كولى، د هيڅ انسان  نشيمخلوق  نكىېدواورطبيعت 

عقله  ېمنلى چي ړوند، كوڼ، مړ او ب نشيعقل دا خبره 

ونه ږغو لري، سترگيداسي مخلوق پيدا كړي چي  يطبيعت د

خاوند دئ، د  ېلري، ژوندى دئ، خوځېږي، د عقل او اراد

مطابق خوښي  خپليهمدې طبيعت مهار په الس كي نيسي او د 

 په هغه كي تصرف كوي!!

د خاصو  چيمنظمو بدلونونو او ې پسپرله د هغو  موږ

ذات  ، د يوه داسيضوابطو او سننو مطابق تر سره كېږي

په  چيعور سره لمس كوو پل عقل او شپه خي السونه نامرئ

سنبالوي، د هر شي  چاريظرافت سره  يانتهائډېر دقت او 

ې بل ته ، له يوه حالت نه ئيړپيل كنه  له هيڅ پيدايښت

ړى گځانې ورسوي، ، كمال ته ئوده وركړي ورو ورو، يړووا

 پرې اړتياوي خاصي، يړسره كتر پرېكار  ىټاكل له مخكي

گ ې په مرئ پاى كي پهورسوي او ې ښت ته ئړز، يړرفع ك

 يځواكمن او وده موندونك، يې بل نوځاى ئاو محكوم 

  ړي.ك يته خال يتوك

عالم له ښكال، نظم او بامقصده بدلونونو نه هر ې د د

رسي  ۍپه آسانته  ېې نتيجباشعوره او بااحساسه انسان د

 يپالونكڅه هرو مرو د هغه حكيم رب او عليم دا هر  چي

ټولو غورو صفاتو متصف او د په  چي يد تصرف مظاهر د
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ټه، د ټوټيك يوه پالسته د  موږټولو ستاينو مستحق دئ. 

 كرښيڅو پين كاغذ په س، يوه برخه يښمات شوي چيني لو

د يوه رسام،  په هغه كيځير شو، په نظر راشي، ورته 

ې ژر دډېر گورو او ليكوال د الس اثر  او انجنير، خطاط

ښه چا د الس ند هغه  دا رسم كي په دې چيته رسو  ېنتيج

زه  چيټه درته وايي ټوټيك دا پالسښه رسام دئ، د  چيده 

ټيك له خصوصياتو پالسد  چييم  ېړړه ككس جو يوه داسي

 ړولو قادرجوپه خبر او له هغه نه د راز راز شيانو 

پل صانع درته معرفي كوي ټه هم خټودا  يښلو يچيندئ، د 

ارت، علم او ي د مهنكوړوچيني جود  ته په هغه كياو 

ليكونكي په  پل، دا ليكنه هم تا د خېگور هنر نښي

 چيده  هگه ممكنڅن، يونو خبرودړتياوو او استعداو

غوره  ي اوښكله، ښايستې شمېره د عالم دا ب يانسان د

ړه او ستر مرغان، وا يښكلگ گ رنمخلوقات؛ انسانان، رن

 خوندوريه گالن، ښايستنباتات، ټور او مفيد حيوانات، گ

د هغه  ، خويگوراو ...  ېمنظر ېښكونكړه رازوې، مې

پر برخي او  هغه ښيلو يچينشوي ، د مات ېټټوټيك د پالس

هم اهميت  ياندازه دپه ښو څو كر وهغد پين كاغذ س

په څوك  ښايي ي؟ړانكار وك ېله خالق او صانع د ،ړيورنك

 يړه او دماغ دچا زد  چيگرانه ده خو  يړژبه انكار وك

 ړي.گرتيا وكسره مل ژبي نيدروغجله داسي 

مو  ، مخكيېد بيان لهجه بدله شو څلورم آيت كيپه  -(4)

هغه  ډېر مهربان اوډېر د عالمونو رب، هغه  چيويل 

اوس خو ړ دئ، ټولو ستاينو ود  چي ئدمالك الملك خداى 

هغه مو  چيه كځدا له همغه هللا سره مخامخ خبره كوو، 

 ېدلى، د عالمونو دښوته را موږو دالئلمخكنيو موندلى، 

 يوازيخبري لرو:  اساسي ېمهربان او واكمن رب ته دو

له تا مرسته غواړو. د عبادت  ستا عبادت كوو او يوازي

هغه چاته ويل  مريىچي  ېاو ته پوهېږ هتوب دمرييمعنى 

 كېږي چي: 

 په كامل طور هغه ئې  په بل خرڅ شوى وي او خپل واك

 ته سپارلى وي. 

  څه وي هغه د ده نه بلكي د ده د د ده په واك كي چي

 آقا او مالك وي. 

  نشيمرضۍ مطابق  خپليهيڅ كار په خپله خوښه او د 

كولى، يوازي هماغه څه كوي چي خپل آقا ورته امر كړى 
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 وي. 

  په خپلو ټولو كړو وړو كي د خپل مالك او بادار رضا

 كولى.  نشيرضا لپاره هيڅ  خپليلټوي، د 

 ئې  و نه دښمن، د آقا دوستنه شخصي دوست لري ا مريى

 دښمن وي. ئې  دوست او دښمن

به  ځه كيلمانپه  چي يمكلف شو په دې مسلمانان

ږ تر ې لئځ به هره ور دا سوره لولي اواو مكرر هرومرو 

به تعهد  ژمنيۍ پورتندغي پر  او يځله تكرارو 32ږه ل

ې ې سورې دا اساسي خبره ئد د چيپاره ې لكوي، دا د د

، خو زه له نشياو يوه شېبه ترې غافل په ياد وي تل 

 كوم:  ښتنهپونه او خور ورور  يكوونك ځمونلپل خ

  په رښتيا ته چي په لمانځه كي د هللا په وړاندي، الس

 ي، آيا كله دېاو همدغه كلمات تكرارو ېږېسينه ودرپه 

؟ او ېاو مقتضى ته توجه كړ معنى، ژمنيد دې تعهد او 

ره تا د خپل رب په دې ته دي پام شوى چي په دې س

وړاندي د كومو كومو سترو سترو خبرو تعهدكړى؟ او آيا 

 ؟ ېوفا هم كړ يپه دې تعهداتو د

  كه تا د هللا په الر كي خپل ځان، وخت او مال سپمولى

د هللا امانت نه وي گڼلى  يوي، خپل مال، نفس او اوالد د

ډډه كړې  يكي د هغوى له قربانۍ نه د الرياو د هللا په 

هوى او هوس په حكم ترسره كړى  خپليد  يهر كار د وي.

دې ته نه وي كتلي چي  ي؛وي، د هيڅ كار په پيل كي د

څه حكم كړى، كه تا د هللا د سخط  اړهستا رب تا ته په دې 

وي، ټولي په وار وار د خپل نفس رضا ل بيعاو غضب په 

كه تا د هللا له دوستانو سره دښمني او له دښمنانو سره 

ړې وي، نو ستا دغه تعهد يو دروغجن تعهد وو، دوستي ك

له هللا سره دروغجنه ژمنه كړې او  يپه وار وار د گواكي

ِإيَّاك : )ېخپله ژمنه ماته كړې، ته چي واي يهرځل د

 دا ده: ئې  معنى(،  ن ست ِعينُ 

خدايه ! يوازي او يوازي تا ته د احتياج الس اوږدوم، 

ل ته طمع نه كوم، پرته د بل چا لمن نه نيسم، ب تاله 

دا ده چي هرڅه ستا په  مي تا ځانته كافي گڼم، عقيده

او  ېواك كي دي، ته د خپلو بندگانو پالنه او روزنه كو

په هغوى بې انتهاء مهربانه يې، نو ځكه هرڅه فقط له 

 غواړو.  تا

، له خپل رب په لوستلو سرهپه دې ترتيب ته د فاتحې 
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ه بل ته د عبادت او پرت تاچي: له  ېسره مكرر تعهد كو

 غوښتنيال او ؤتوب سر نه كوزوم او بل ته د سمريي

 السونه نه اوږدوم. 

پرته  هللاخوكه د دې مكرر تعهد سره سره، ستا طمع له 

ځانته كافي نه  يبل چا او بل څه ته وه، مستعان خداى د

د بل  يگڼلو او د خپلو حاجتونو ترسره كېدو لپاره د

 عالمولو چي په ربوبيت او د ك يد گمانلمنه نيوله او 

جو او او د مخلوقاتو د حوائ ساتني، روزني، پالنيپه 

اړتياوو په پوره كولو كي هللا ځانته شريكان لري او دا 

ئې  ته ځواب وايي او يادعاء  شريكان يا په خپله ستا

ِإيَّاك په هللا هرو مرو مني، نو ته ما ته ووايه چي ستا د )

 څه شوه؟  ىمعن( د ويلو ن ست ِعينُ 

چي د فاتحې سوره د ټول قرآن  ېپه دې پوهېږ ښايي

عظيم الشان خالصه ده، يا په بل عبارت، ټول قرآن د 

او د فاتحې سورې  ئسورې شرحه او تفصيل د مباركيهمدې 

ِإيَّاك ن ْعُبُد و  محوري او مركزي مطلب همدا څلورم آيت، "

د قرآن  " دئ، له دې نه معلومېږي چي ِإيَّاك ن ست ِعينُ 

محوري او اساسي مدعا دا ده چي د انسان او د ده د رب 

يوازي د ئې  ترمنځ همدا رابطه ټينگه كړى شي چي عبادت

 يوازي له ده نه وي. ئې  ده لپاره وي او استعانت

نه وروسته ته  ژمنيپه دې ستري خبري له تعهد او  -(5)

ال خپل موال ته وړاندي ؤخپله لومړنۍ غوښتنه او لومړى س

مو  الري سمي: په  اْهِدن ا الصر ط اْلُمست ِقيم  : )ېاو واي ېكو

 دا ده چي:  معنىدعاء  دغيستا د هدايت كړه(! 

  او د همدې لپاره  ېد تلو تلوسه لر الري سميته په

 همدا ده. دعاء  ستا لومړنۍ تمنا او

  ته يوازي د ځان لپاره نه بلكي د نورو لپاره هم په

چي يوازي ستا  ې، ته پوهېږېاړد تلو توفيق غو الري سمي

 الري سميسموالى كفايت نه كوي، ته دې ته اړ يې چي په 

. ېد تلو لپاره د يوه صالح ټولگي په خوا كي حركت وكړ

 پاتهسم  په هغې كيټولنه اصالح نه وي افرادو ته كه 

گران وي، همدا راز له نورو گ په سمه الر تكېدل او 

ينه تا هڅوي چي د ځان انسانانو سره ستا مينه او پېرزو

 . ېپه څنگ كي هغوى هم په خپلو دعاگانو كي راياد كړ

  څخه ستا مراد هماغه په څلورم آيت كي  الري سميله

يوازي د هللا عبادت او يوازي له  يعنيذكر شوى مطلب دئ، 
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 هغه نه استعانت. 

  د تلو توفيق غوښتى چي  الري مستقيميتا په يوې داسي

دل په كي ېي، يوې خوا بلي خوا ته كږهللا ته رسو يمخامخ د

هدايت كړه،  موږ. كه تا يوازي دومره ويلي وى چي نشته

دا وه چي تا ته د سم فكر، صحيح نظريې او ئې  به معنى

په  موږښوونه وشي. خو تا ويلي دي چي  رأييعلمي 

 رأييتگ د نظر او  الريهدايت كړه! په يوې  الري مستقيمي

او د سرمنزل او هدف ټاكل ترڅنگ، عزم، عمل او حركت 

غواړي، حال دا چي رأى او نظريه يوازي د ذهني اقناع 

 هللاسره له دعاء  ته په دېې خاطر په دغوښتنه كوي، 

چي د رأيي سموالى، د هدف پاكوالى، د عزم ړي غوا تعالى

 شي.  په برخه يسموالى د الريگتينوالى او د تښر

ي ته هره له ځان سره لږ فكر وكړه او قضاوت وكړه چ

او له هللا  ېورځ په وار وار د هدايت او الرښووني تمنا كو

د تلو توفيق  الري سميجل شأنه نه په خپل لمانځه كي په 

 سمي، خو له لمانځه نه وروسته او مخكي، نه تا د ېغواړ

او نه په دې الر دتلو تكل!! نو  ېد پېژندلو هڅه كړ الري

  دئ؟څخه ستا مقصد څه دعاء  له دې

او د ورځني  ېي د سهار له لمانځه نه فارغ شته چ

 يم دزائكوږ وي، ع ي، نو نيت دېكار لپاره منصوبې جوړو

ناولي، د مال، عزت او اقتدار ترالسه كولو لپاره كږې 

او د  ې. سمه مستقيمه الهي الر پرېږدېلټو الريوږې 

. په دې صورت كي به څوك ېشيطان په كږو وږو الرو روان ش

نه ادعا ومني چي تا په خپل لمانځه كي دا دروغج تاله 

 وه؟ ېكړدعاء  د تلو تمنا او الري مستقيميله هللا نه په 

ترڅنگ او ورپسې، هللا جل شأنه هغه دعاء  دغيستا د  -(6)

: د هغو كسانو الر ېغوښتلې مستقيمه الر داسي توضيح كړ

د تلو په  الري هغياو په  ېچي تا ورباندي پېرزويني كړ

 ستا نعمتونه په برخه شوي.  ئې نتيجه كي

يعني دا الر يوازي يو فكري خط، يا يو مجرد ذهني او 

اعتقادي بهير او سلسله نه ده چي فقط د اعتقاد او 

باور غوښتنه كوي او بس، بلكي دا د عمل لپاره ترسيم 

شوى مستقيم خط دئ، دا پلي شوې الر ده، د تاريخ په 

ان په دې الر تللي اوږدو كي په وار وار د هللا صالح بندگ

په برخه شوي، ئې  او د مستعان الرښوونكي رب نعمتونه

ته رسېدلي، د زمكي خالفت، د ولسونو  ۍعزت او سرلوړ
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فكري، اخالقي، سياسي او اجتماعي قيادت او مشري او د 

 زمكي د ټولو شتمنيو وراثت ورته سپارل شوى. 

 ته په دې الر تلونكي او د هللا د پېرزوينو موږقرآن 

  :معرفي كويداسي او انعاماتو الس ته راوړونكي 

َو َمن ُيِطع َّللاهَ َو الرهسوَل َفُأوَلئك َمَع الهِذيَن َأْنَعَم َّللاهُ 

َعَليِهم مَِّن النهبِيِّيَن َو الصدِّيِقيَن َو الشَهَداِء َو الصِلحِيَن 

                                                              *             َو حَسَن ُأوَلئك َرِفيقا  

  69النساء : 

او څوك چي د هللا او پيغمبر اطاعت وكړي نو دوى به له  

، د ېپېرزوينه كړ پرېهغو كسانو سره وي چي هللا 

نو، شهيدانو او صالحانو سره او دا يپيغمبرانو، رښت

 خلك څومره غوره ملگري دي. 

غمبرانو ملگرتيا چي د پي ېتمنا سره غواړدغي ته په 

په برخه شي، په خپل ايمان او له هللا جل شأنه سره په  يد

او د هللا  ېى شرښتينخپلو كړو ژمنو او وعدو كي صادق او 

او تل د ځان او  ېكي هره شېبه شهادت ته چمتو و الريپه 

په چارو كي بوخت وې. خو ما ته  رغونيټولني د اصالح او 

 ووايه: 

 او ابعادو ته توجه  معنىدعاء  د دې يآيا كله د

؟ د پيغمبرانو، صديقينو، شهداوو او صالحينو د ېكړ

 ؟ ېكړ يملگرتيا او د دوى په الر د تلو عزم او اراده د

  كي د شهادت جذبه او ولوله  الريآيا د هللا جل جالله په

خو  معنىدعاء  دغي؟ ستا د ېپه زړه كي راوالړه شو يد

او له  ېشهادت تلوسه لر كي د الرهمدا ده چي ته د هللا په 

 !؟ ېهللا نه د شهداوو په الر د تلو توفيق غواړ

  چي د شهادت جذبه د هغه  ېپه دې هم پوهېږ ښاييته

په ئې  چا په زړه كي مري او له مرگ نه وېره او خوف

په هللا ايمان نه وي او ئې  زړه كي راپيدا كېږي چي: يا

ه اجل او د يا د هللا جل شأنه په ربوبيت باور نه لري، پ

نېټې عقيده نه  ېله مخكي نه ټاكل شو معينيمرگ په 

لري، په دې خبري ايمان نه لري چي مرگ په خپل ثابت 

وخت، د هللا جل جالله په اذن او حكم سره راځي  يليكل شو

په  مالئكي موكلياو  مؤظفياو د انسان روح يوازي د 

ي او په دې نه پوهېږي چي مرگ د نوي ېږذريعه قبض

 ون پيل دئ.ژوند

ته د فاتحې په آخري برخي كي، له هغه كسانو څخه  -(5)
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 پرېچي د هللا جل جالله غضب  ېد محسوب كېدو نه امان غواړ

نازل شوى او الروركي دي. دا غضب كړى شوي كسان يا هغه 

او  ې كړېئ يپل منعم خداى د نعمتونو ناشكردي چي د خ

، يغضب موجب دهللا تعالى د د  چيې كارولي الرو ئ په داسي

يا هغه دي چي منعم خداى جل شأنه په ظاهر كي دوى ته 

 ښه ډېر انعامات وركړي او يا د دوى ظاهري وضعيت داسي

په په وجه ړتياوو څه ود  ښاييې دا نعمتونه ئ چي برېښي

برخه شوي وي، خو په حقيقت كي د هللا جل جالله په غضب 

ئې  هد ايمان له راوړلو وروست چياخته دي، يا هغه 

داسي څه كړي چي د هللا جل جالله په غضب اخته شوي او دا 

ې ئړو وروسته له ايمان راو چيالر وركي هغه كسان دي 

او يا د  وضع يڅه هم د دوى ظاهراصلي الره وركه كړې كه 

په سمه الره روان دي، خو  گواكيدوى ادعا داسي وي چي 

 دي.  الريسخت بې  په حقيقت كي

په ويلو مكلف شوى ي ته د آمين پاى كپه ې سورې د د

ستا  !ېړمو قبوله كدعاء  ې دا ده: خدايه!معنى ئ چيې ي

له سورې سره  ېهللا تعالى د فاتح ځواب كيپه دعاء  دغيد 

ذلك ): ييفرما آيت كي يړپه لومد سورې  ېمتصل، د بقر

شك  چي ئكتاب دالكتاب الريب فيه هدى للمتقين: دا همغه 

په سوره د فاتحې (. تا انو لره، هدايت متقينشتهپه كي 

ستا  چي ويلي او هللا تعالى درته ېړښتنه كد هدايت غو كي

 ښود.پاره الرځواب دغه كتاب دئ، د متقيانو لدعاء  د

 چيښه جوته شي بره لوستونكو ته دا خ چيپاره ې لد د

د هللا تعالى  ړيو دريو آيتونو كيپه لومد سورې  ېد فاتح

صه شوي، الندي وضاحت ضروري ټول نومونه او صفات راخال

 ڼو:گ

دا ښودل شوي، نومونه  99د هللا جل شأنه  يوه حديث كيپه 

نومونه د ټول هر نوم د هللا تعالى يو صفت معرفي كوي. دا 

فاتحې د سورې په دريو صفاتو )رب، رحمن او مالك( كي 

 په دې شرحه راخالصه شوي: 

 چي  د رب نوم په ټولو هغو نومونو او صفاتو شامل دئ

 ي. څېر دپه د خالق، بارئ، بديع او مصور 

  د رحمن نوم په ټولو هغو نومونو او صفاتو احتواء

چي د پېرزويني او رحمت له صفاتو سره اړخ لگوي،  ېكړ

  ...لكه غفور، كريم، عفو، حليم

  او د مالك نوم ټول هغه صفات او نومونه احتواء كوي
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لري، لكه  او اقتدار سره تعلق ۍچي له پاچايي، ټولواك

  ؤمن، مهيمن...قهار، جبار، عزيز، قدير، غالب، م

 شامل دئ:  مونووټولو الندنيو نپه آيت ړى لوم

الرب، الخالق، البارئ، المصور، هللا، االله، الواحد، 

، الحق، ر، االول، اآلخر، الظاهر، الباطناالحد، الوت

 المبين، الحي، الصمد.

 : په الندنيو نومونودوهم آيت 

، الرحيم، الرْووف، االكرم، البر، التواب، الرحمن

الحليم، العفو، الغفور، الكريم، اللطيف، المجيب، 

الودود، الوهاب، الولي، المولى، الرفيق، الشافي، 

المحسن، المعطي، المنان، القريب، الجميل، الطيب، 

الشاكر، الشكور، الواسع، النصير، البصير، الخبير، 

شهيد، الحافظ، الحفيظ، السميع، العليم، العالم، ال

 الرقيب.

 : په دغو نومونويم آيت ېاو در

الملك، المليك، القاهر، القهار، القادر، القوي، 

الكبير، القدير، المؤمن، المهيمن، المقتدر، 

المتعال، المتكبر، المجيد، المعز، المذل، المقدم، 

المْوخر، الحكم، الحكيم، الباسط، القابض، الرزاق، 

ى، العزيز، القيوم، العلي، القدوس، الجبار، االعل

السالم، السبوح، الحميد، الوارد، الغني، المحيط، 

 الفتاح، الوكيل، المقيت.

آيتونو  24، 23، 22الندنيو په دريو د الحشر د سورې 

په دريو څېر په د سورې  ېد فاتح ههم د هللا نومون كي

 برخو وېشل شوي:

 نُ الرَّْحم    د ِة ُهو  الشه    و   اْلغ ْيبِ  ِلمُ ُهو  ع    ِإال ه  ِإل    ال الَِّذى هللاَُّ  ُهو  

 * الرَّحِيمُ 

 اْلُمْؤِمنُ  مُ السل    اْلُقدُّوس اْلم ِلك ُهو   ِإال ه  ِإل    ال الَِّذى هللاَُّ  ُهو  

 *   ُيشِركون   ع مَّا هللاَِّ  ن  اْلُمت كبُر سْبح    اْلج بَّارُ  اْلع ِزيزُ  اْلُمه ْيِمنُ 

 ل هُ  اْلُحسنى ُيسبِّحُ  األ سم اءُ  اْلُمصوُِّر ل هُ  اْلب اِرئُ  ِلقُ اْلخ   هللاَُّ  ُهو  

 *  الْحَ ِكيمُ  اْلع ِزيزُ  ُهو   األ ْرِض و   و   و تِ السم    فى م ا

اكثرًا د سميع، بصير او عليم صفات هلته  قرآن كيپه 

 چيگانو ته دا خبره كوي پلو بندهللا تعالى خ چيذكر شوي 

په ستاسو  ې نظر دئ،تاسو ئ رپ ،ياور دعاگانيهللا ستاسو 

هغه د رحمت او ، يپرېږدپوه دئ، يوازي مو نه حالت 
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د  چيگورئ هم  په سوره كيدئ. د الحشر پېرزويني خاوند 

 گ كيڅنپه عالم الغيب و الشهادة صفت د الرحمن الرحيم 

  راغلى.

همدا راز كه د فاتحې د سورې آيتونو ته په دقت سره 

ې ته متوجه شئ چي: د هغو صفاتو پام وكړئ نو حتمًا به د

 لومړنيو آيتونو كي راغلي:په مقابل كي چي په 

  ر بِّ الع ال ِمين هللِ ِ  ا لح مدُ 

  ا لرَّحمنِ 

  الرَّحيم

  الدِّين ي ومِ  م اِلكِ 
 شكل راغلي: په دېد وروستيو آيتونو مطالب 

  و  ِايَّاك  ن ست ِعين ن عُبدُ  ِاي اك  

  ست ِقيمالمُ  الصِّر اط   ِاهِدن ا

  ا نع مت  ع ل يِهم الَِّذين   ِصر اط  

  ع ل يِهم و ال الضَّاِلين غ يِرالم غُضوبِ 

 گوته كوي: پهى ترتيب دا مطلب ړنومو

 ټولي هغه  ستاينيچي  ئيوازي هغه هللا د عبادت وړ د

 لره دي. 

  يوازي له هغه چا بايد مرسته وغوښتلى شي چي د

 عالمونو پالونكى او روزونكى رب دئ. 

  بايد له رحمان خداى نه د هدايت او الرښووني تمنا

 وشي نه له بل چا نه.

 دعاء  بايد الرحيم رب ته دانعاماتو او پېرزوينو

 وشي نه بلي مرجع ته.

 ږو چي د ېرېبايد د مالك الملك رب له غضب نه وو

 دنيا او عقبا مالك دئ، نه د بل چا له قهر او غصې نه.

 ښنه كي وو چي د ېديوازي له دې نه په ان او بايد

قيامت په ورځ د همدې مالك الملك هللا جل شأنه په وړاندي 

 د گمراهانو په ډله كي ونه درېږو. 

: نه د كوي مترجمين د اووم آيت ترجمه داسي ځيني

الر او نه د هغو كسانو  ړى شويغضب ك چيهغو كسانو الر 

سمه نه ده، غيرالمغضوب ړه ژبادغه خو دي.  گمراهان چي

... د الذين بدل يا صفت دئ او دقيقه ترجمه عليهم.

 الريې ړى شوي او نه ب: )نه غضب كېليكل موږ چيهمغه ده 

عالمه شبير احمد عثماني د كابلي تفسير معروف او دي(. 
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منلى مفسر هم د دغو كسانو ترجمه د آيت د تركيب خالف 

په صراط لفظ الد  چيړئ كه تاسو وغوا چيځكه ڼي، دا گ

ټول تركيب بايد بدل ړئ نو د آيت وه كعال ې ځاى كيد

په تركيب ې موجود په عالوه كولو سره ئئ، د الصراط ړك

 .كېدى هپات نشيپل حال خ

ښتو پپه د عالمه عثماني تفسير  چيچا متأسفانه 

 داسيې د ده د رأيي او نظر خالف ړى، دا آيت ئترجمه ك

او  )يهودان( ې شوىپرغضب  چيړى: نه د هغو الر ترجمه ك

 گمراهان دي )نصارا(. چيد هغو الر نه 

نور هم له )المغضوب عليهم( نه يهود او له  ځيني

ړو نطاق عام ې دوا)الضالين( نه نصارا مرادوي، خو د د

له  د هللا تعالى چيږي ېې اطالق كچا ئپه هر هغه دئ، 

ېدلي او له هدايت ځگرړ غضب ود پيرزوينو وروسته د ده 

گه ېلې يوه باو نصارا ئشوي، يهود  الريې نه وروسته ب

 ده.

بل مطلب ته همم ااماره  هړه يوپه اې ې د سورد فاتح

ځ يموه د مذاهبو تر ممن :چيدا ښي او هغه ېبرټور گكول 

ې فماتح دځمه كمي پمه لمانچي آيا اختالفي موضوع دا ده 

امام پر ې هم ي كه غوره؟ آيا لوستل ئسوره لوستل فرض د

مقتدي آيا  ؟امامپر يوازي كه ، مقتديپر او هم  يدالزم 

ئ  په جهري يا خفيه لمونپسي په امام به  ځونو كمي ررا

ه پږي؟ ېمځ صحيح كپرته لمونې آيا له فاتحكوي كه نه؟ 

 څه وايي؟څه حكم كوي او احاديث  ررآنړه ې اد

ځمه كمي د پمه لمان رمرآنچمي گورو دا وړى راائ لوم

ږ مموړه په اد ررائ   ررآنڅه حكم كوي؟ ړه په اررائ  

 ښووني لري:رالڅو ته 

  يوه  ځونو كيپلو لمونپه خچي ځلي امر كوي دوه

 ِمن   ت ي سر   م ا ف اْقر ُءوا)ووايئ:  آسانه برخه د ررآن

 .(ِمْنهُ  ت ي سر   م ا ف اْقر ُءوااو ) (اْلُقْرء انِ 

 ږ ږي نو غوېلوستل ك چي كله ررآنته امر كوي ږ مو

 ْرء انُ اْلقُ  ُقِرئ   ِإذ ا و  ټه خوله اوسئ: پورته ونيسئ او 

 214االعراف:  * ُتْرح ُمون   ل ع لَُّكمْ  أ نِصُتوا و   ل هُ  ف است ِمُعوا

 چي كله فرشته تا ته ته امر كوي عليه السالم  پيغمبر

ې مه وايه او تلوار مه ځان سره ئدر اوروي نو له  قرآن

 ِإل ْيك ُيْقضى أ ن ق ْبلِ  ِمن ِباْلُقْرء انِ  ت ْعج لْ  ال ې كوه: و  پر

وحي  ررآن: تر هغه د مخه چي تا ته د 114... طه:  و ْحُيهُ 
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 .ې تلوار مه كوهپر ررائ  ئړه اي پبش

  ځه په لمان -1چي: و معنى دا ده آيتوند دغو دريو

يوه آسانه برخه لوستل فرض دي، دا كي يوازي د قرآن 

به د ځه كي لمانپه چي كي دا امر نشته  په قرآنچي ځكه 

په څوك چي كي راغلي ديثو اپه احسوره لولئ، ې فاتح

 ئ.ې ناقص دځ ئې سوره ونه لولي لمونفاتحد كي ځه لمان

ويل او ځان سره قرآن له په وخت كي د امام د قرائت  -2

د صريح حكم  قرآنږ نه نيول د او غو ې خوزولپر ونډيش

  خالف عمل دئ.

 روايات رأيي يا متضاد  يمتعارضدوه ږ ته داسي كه مو

امام ررائ  د مقتدي  : دې وايييو ئچي مخي ته رااي 

ټه پپه وخ  ررائ  هم دئ، مقتدي به د امام د ررائ  

ې وايي: مقتدي به خوله وي او ررائ  به نه كوي او بل ئ

ځان سره لولي، نو ې سوره له گ د فاتحڅنهم د امام تر 

چي دا دوهمه رأيه له پرته ويلى او ډ نه ځنږ له مو

په سره  رآنرۍ رأيه له ړسره تعارض لري او لوم ررآن

  .گه توافق لريپړه توبش

ځه كمي په لمانچي ېړو څوو خلكو رأيه هغاوس راائ د 

پمه چمي دوى گمورو دا وڼمي، گې سوره لوستل فرض د فاتح

په دغه څه دليل لري؟ دوى كومو رواياتو استناد كوي او 

 رواي  استناد كوي:

  وسلم عليه َّللا صلى - َّللاهِ  َرسُولَ  َأنه  الصهاِم ِ  ْبنِ  ُعبَاَدةَ  َعنْ 

 . ( اْلِكَتابِ  ِبَفاِتحَةِ  َيْقَرأْ  َلمْ  ِلَمنْ  َصالَةَ  الَ  ) َرالَ  -

له عباده بن صام  )رضي َّللا عنه( نه رواي  دئ چي رسول 

څوچ چمي  حه َّللا )صلى َّللا عليه و سملم( فرممايلي: ) فات

 )الحمد هلل( ونه لولي، لمونځ ئې لمونځ نه دئ(

 غلى.ل راځيو په بخاري كي دا رواي  

په تعبير كي د محدثينو او فقهماوو تمر ې رواي  د د

پمه گمواكي چمي ې داسي تعبيمروي ځيني ئځ اختالف دئ، من

پرتمه ې ې سوره لوستل فمرض وي، لمه دځه كي د فاتحلمان

همم ځه كي او په لمانږي، هم د جماع  ېځ نه صحيح كلمون

ځونمو كمي او په جهر لمونځونو كي، هم په انفرادي لمون

ځ او همم د هم د مقتدي لممونځونو كي، خفيه لمونپه هم 

تدي لمه په جهر لمونځ، امام لمون ځونو كي هم بايمد مق

ې ځ ئموايي، كه نه نمو لممونامام نه وروسته دا سوره و

صحيح رأيمه ې اپه دچي پاره ې لصحيح نه دئ!! د د ړه 
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 پام كي ولرو:په ټكي ړو بايد الندي معلومه ك

 ې څو خبري اوړه په اد تركيب ځه كي د لمان په ررآن

پيل كي د َّللا نوم يادول )و ذكر اسم په ځه دي: د لمان

ربه فصلى(، ريام، ررائ  )فاررأوا ما تيسر من 

كي د  په ررآنالقرآن(، )و ررآن الفجر(، ركوع، سجده. 

ې د د فاتحځه كي په لمانچي پاره ااهد نه مومو ې لد

يل گه وپه مكرره توبلكي  ې معلوم اي.ې لوستل ترسور

ړئ.كومه آسانه برخه تالوت ك ررآند چي اوي 

 په وخ  د تالوت  چي د ررآنږ ته امر كوي مو تعالى َّللا

چي د امام ې معنى دا ده ږ ونيسو، د دساك  وو او غوكي 

ډډه څه ويلو به ږ نيسو او له په وخ  كي به غود ررائ  

 كوو.

 ي د امام ررائ چفرمايلي  سلم و عليه َّللا صلى َّللا رسول 

 االمام قراءة فان االمام خلف صلى مند مقتدي ررائ  دئ: 

ځ كوي نو د امام پسي لمونپه امام چي څوك :  قراءة له

.دئهم ررائ  ررائ  د ده 

  ې پړ ركع  ئپه ركوع كي ونيسي نو بشڅوك امام كه

څه الزمه نه ده، كه  پرېدغه ركع  اعاده د نيولى دئ او 

ې په د ې ده،ې ويلئ ې ده او نهېدلفاتحه اورې هم نه ئ

 ټولو فقهاوو اجماع ده. ړه د ا

 چي:پام سره ويلى او په دغو خبرو ته 

 قرائت امام چي او هغه مهال ځونو كي ه جهر لمونپ

 قرآنلوستل د  آيتونهنور  قرآنې سوره يا د كوي د فاتح

په چي د امام د قرائت څوك د صريح حكم خالف عمل دئ. 

په عجله ، ډي خوزويشون ځان سره قرائت كوي،وخت كي له 

او سنت  قرآنې د او تلوار سره قرائت كوي، دا كار ئ

پيغمبر له داسي كولو منعه پل خ تعالى هللاځكه خالف دئ، 

ړيو په لومبه د بعثت  سلم و عليه هللا صلى هللا رسولړى، ك

په قرائت  دې فرشتد او پر مهال كي د وحي د نزول 

  ړ!!ې منعه كتر عالىت چي هللا همدا كار كولودوران كي 

 اوري  چي قرآنڅوك ځاى ناستى دئ، د لوستلو ېدل اور

ېدو ځلي د اورېر ډې لولي، پله ئپه خچي داسي دئ لكه 

ېدل او لوستل يو ېز تر لوستلو هم زيات وي، كه اوراغ

ېده چا به د قرائت سجده نه الزمپه هغه شان نه وى نو 

 ېدلى!!ې اورې آيت ئچي د سجد

  پسي ررائ  داسي دئ په امام نو كي ځوخفيه لمونپه
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پرته نور تكبيرات او تسبيحات ويل، لكه له ررائ  نه 

جيه وړ دليل او تد منلو وې پاره ئنه يوازي د ممانع  ل

گه ناسمه توپه ړوند حكم د جهري ررائ  ا نشته بلكي

 .اوىغزول ته خفيه ررائ  

 ځ نه وى نو د هغه ځ لمونپرته لمونې كه له فاتح

چي له ررائ  نه ېدو ڼل كگځ به صحيح نه ونمقتدي لم

 ې امام نيولى.په ركوع كي ئوروسته او 

  ړى وي، نه ې د كولو حكم كئ تعالى چي َّللافرض هغه دئ

كي كوم حكم مومو؛ نه  په ررآنړه په اې د ويلو د فاتح

 و عليه َّللا صلى َّللا رسولصريحا  او نه ااارتا ؛ او نه د 

ځكه ې فرض وي، چي ويل ئږي ېمله حديث نه داسي معلو سلم

ېر احاديث داسي مومو ڼ امگ سلم و عليه َّللا صلى َّللا رسولد 

، ې ته ورته الفاظ كاروليدې په نورو امورو كي ئچي 

لكه )ال دين لمن ال عهد له(، )ال ايمان لمن ال امانة 

چا سره ځل له څوك يو چي كه ې معنى دا ده له(، آيا د د

په يوه څوك كه  ؟اسالمه ووتړي له ژمنه ماته كپله خ

ې حبط او؟ ړي ايمان ئځل خيان  وككي يو امان  ړه وا

په هغه چي كمال د اسالم او ايمان مراد دئ لكه دلته 

چي ځه مراد دئ، نه دا ناښه لمرواي  كي كمال او حسن د 

څ اعتبار نه لري.  ځ هيپرته لمونې له فاتح

فاتحځمه كمي په لمانمعي د جَ  نمه لوسمتلو او ې د د 

ني بمل او څه وايمي ځيني روايات يو ړه په الوستلو  ځي

   څه.

او عبمدَّللا  عنه َّللا رضي، جابر عنه َّللا رضيله عبدَّللا بن اداد 

اممام چي د ما نه راغلي روايات وايي عنه َّللا رضيبن عمر 

   ررائ  د مقتدي ررائ  هم دئ. روايات دا دي:

 مـن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال شداد بن هللا عبد عن

السـنن     .قراءة له االمام قراءة فان امام له كان

 الكبرى للبيهقي

 مـن »:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال جابر عن

 .    قـراءة لـه اإلمـام قـراءة فـنن ، إمـام خلف صلى

 المعجم االوسط للطبرانى

 ممن »:  رمال وسملم عليه َّللا صلى النبي عن جابر، عن

مسمند   « رمراءة لمه اإلمام رراءة فإن مإما له كان

 عبد بن حميد
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 - وسملم عليمه َّللا صملى - َّللا رسول صلى:  رال جابر عن

 حتمى تنازعا انصرف فلما رجل فنهاه يقرأ خلفه ورجل

 - َّللا رسمول فقمال - وسملم عليه َّللا صلى - َّللا رسول بلغ

 رمراءة فمإن إممام خلم  صملى من -وسلم عليه َّللا صلى

 رواه البيهقي   . رراءة له اإلمام

:  سُِئل إذا كان »: - عنهما َّللا رضي -عمر بن َّللا عبدعن 

 خل  أحُدكم صلى إذا:  رال ؟ اإلمام خل  أحد يقرأ هل

 فليقمرأْ  وحَده صلى وإذا ، اإِلمام رراءةُ  فحسبُه اإلمام

 أخرجمه « اإلممام خل  يقرأ ال عمر ابنُ  وكان:  رال ،

 .الموطأ

 َتكِْفيمكَ  اإِلَممامِ  خَْل َ  اْلِقَراَءةِ  ِفى َرالَ  َأنههُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ 

 سنن الداررطني 1/924. اإِلَمامِ  ِرَراَءةُ 

، َّللا عنمه رضمي الصهماِم ِ  ْبمنِ  ُعبَماَدةَ خو بل لوري تمه لمه 

نه راغلي  َّللا عنه رضياو ابو امامه  َّللا عنه رضيابوهريره 

نمار  دئ ځ يما پرته لمونې نه چي له فاتحروايات وايي 

 ځ نه دئ. روايات دا دي:يا اصال  لمون

 »: َرالَ  -وسلم عليه َّللا صلى -َّللاهُ  َرسُولَ  َأنه  ُهَرْيَرةَ  َأِبى َعنْ 
  اْلِكَتمابِ  ِبَفاِتحَةِ  ِفيَها ُيْقَرأُ  الَ  َصالَة   ُكل  

َ
 .« خِمَدا    َفِهمى

 رواه البيهقي

 - وسملم عليه َّللا صلى -َّللا رسول رال رال أمامة أبى عن

. رواه خممدا  فصممالته اإلمممام خلمم  يقممرأ لممم مممن: 

ې يادونه نمه گه د فاتحپه مشخصه توخو دا  .البيهقى

 كوي.

 لمم ممن أبيمه عمن مهران بن ميمون بن عمرو ابن عن

. رواه  خممدا  فهممى صممالته فممى القممرآن بممأم يقممرأ

  األوسط فى الطبرانى

 -وسلم عليه َّللا ىصل - َّللاهِ  َرسُولَ  َأنه  الصهاِم ِ  ْبنِ  ُعبَاَدةَ  َعنْ 

سمنن  .« َلمهُ  َصالَةَ  َفالَ  اْلُقْرآنِ  ِبُأمِّ  َيْقَرأْ  َلمْ  َمنْ  »: َرالَ 

 الدارمي

 َّللا صملى َّللا رسمول امرني رال عنه َّللا رضى هريرة ابى عن

 بفاتحممة بقممرآن اال صمملوة ال انممادى ان وسمملم عليممه

 . سنن الكبرى للبيهقيالكتاب
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ې ه ئمړچمي دواراغلي سنن الداررطني كي دوه روايات 

ما ته منسموب َّللا عنه رضيابن عباس ې ، يو ئڼليگضعي  

ڼمي، روايم  گړ نه د اعتبار وې داررطني ئالچي اوى 

  دا دئ:

  َعنِ  َعبهاس   اْبنِ  َعنِ 
ِّ
 » َرمالَ  -وسملم عليه َّللا صلى - النهبِى

 َلميْ َ  َعاِصمم  . « جََهمرَ  َأوْ  خَاَفم َ  اإِلَممامِ  ِرمَراَءةُ  َيكِْفيكَ 

  .َوَهم   َوَرْفُعهُ  ِباْلَقِوىِّ 

ې چمي ضمعي  ئمړى رواي  ك عميرعبدَّللا بن ې محمد بن بل ئ

 ڼلى: گ

 ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُعَميْر   ْبنِ  ُعبَيْدِ  ْبنِ  َّللاهِ  َعبْدِ  ْبنُ  ُمحَمهدُ  حَدهَثَنا

 عليه َّللا ىصل - َّللاهِ  َرسُولُ  َرالَ  َرالَ  جَدِّهِ  َعنْ  َأِبيهِ  َعنْ  اَُعيْب  

 ِفيَها َفْليَْقَرأْ  َتطَو ع ا َأوْ  َمكُْتوَبة   َصالَة   َصلهى َمنْ  » -وسلم

 اْلِكَتابِ  ُأمِّ  ِإَلى اْنَتَهى َفِإنِ  َمَعَها َوسُوَرة   اْلِكَتابِ  ِبُأمِّ 

 ِبَفاِتحَةِ  َفْليَْقَرأْ  َيجَْهرُ  ِإَمام   َمعَ  َصالَة   َصلهى َوَمنْ  َأجَْزأَ  َفَقدْ 

 َغيْرُ  خَِدا    َفَصالَُتهُ  َيْفَعلْ  َلمْ  َفِإنْ  سَكََتاِتهِ  ضِ َبعْ  ِفى اْلِكَتابِ 

 .َضِعي    ُعَميْر   ْبنِ  ُعبَيْدِ  ْبنِ  َّللاهِ  َعبْدِ  ْبنُ  ُمحَمهدُ . « َتَمام  

پلويانو دغو رواياتو ې رأيي چي د يوپام وي ته مو ې د

پلويانو مخكنيو ته، د ته صحيح ويلي او د بلي رأيي 

په دغو رواياتو د صح  او عدم صح  له مخي د  واسناد

گرانه ده، ېره ډړه كه محال نه وي نو ېكپرۍ ړه وروستا

ېړيو كي پڅوارلسو ېرو په تچي د ام  محققينو دومره 

په ې رواياتو ڼا كي د دپه ر ررآنخو كه د ړى. ونشوى ك

  ړو نو ويلى او:ړه رضاوت وكا

ځونو كي اقتداء په جهري لمونپسي په امام چي څوك  .1

 ي د امام قرائت ورته كافي دئ.كو

قرائت امام چي او هغه مهال ځونو كي ه جهر لمونپ .2

 قرآنلوستل د  آيتونهنور  قرآنې سوره يا د كوي د فاتح

 .د صريح حكم خالف عمل دئ

پسي قرائت داسي دئ په امام ځونو كي خفيه لمونپه  .3

 .پرته نور تكبيرات او تسبيحات ويللكه له قرائت نه 

ڼل گپړ ې بشوع كي امام ومومي ركعت ئپه ركڅوك كه  .4

ټولي هغه برخي ځه د لمانځكه نشته،  پرېږي او اعاده ېك

ې: كي ورته اشاره شو قرآنپه چي ې دي ړړي كپې بشئ

ې قرائت تري ، يوازتكبير تحريمه، قيام، ركوع او سجده
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د چي ې ې سره رفعه شوپه دپاته شوى او دا نقيصه هم 

 وى.ڼل شگامام قرائت د ده قرائت 

په جهري چي ځ وسطه رأيه دا ده ړو تر مند دوا .5

امام قرائت د مقتدي قرائت دئ، مقتدي ځونو كي د لمون

په خفيه ږ نيسي، به ساكت وي او قرائت ته به غو

چي فاتحه ېدا دا غوره ده ځونو كي تر ساكت ودرلمون

پر ې سره به په دړي، ځان سره تالوت كله  ولولي او قرآن

چي وايي د امام كوم روايات وى وي، ړ رواياتو عمل شدوا

په دغو رواياتو كي له قرائت د مقتدي قرائت هم دئ 

له  قرآنلوستل دي، د  قرآنږغ ړ په لوقرائت نه مراد 

لوستلو ته  قرآنږ د ړ غپه لوچي قرائت ږي ېوينا معلوم

رواياتو نه دا  ېله دږ، ټ غټيپه خفيه او وايي نه 

نو كي د مقتدي له ځوپه خفيه لمونچي معنى راايستل 

ښي، ېأيه برپه تكلف مبني رلوستل مكروه دي، لوري قرآن 

كي به  ځپه خفيه لمونچي وايي داسي صحيح روايت نشته 

چي ډډه كوي، كوم روايات له تالوت نه  قرآنمقتدي د 

د ځونو كي په جهر او خفيه لمونوايي د امام قرائت 

 ڼل شوي.گمقتدي قرائت هم دئ ضعيف 

د الحجر ځيني وايي: چي پام كي ولرئ ه پدا خبره هم 

ې سوره د چي د فاتحآيت معنى دا ده  85د كي ې په سور

  آيت دا دئ: ې، په نامه ياده شو قرآن

    
  

                                      :85الحجر 

دلته له سبعا  من المثمانى نمه يه ااتباه ده، خو دا لو

ټمول العظميم نمه قرآن الې سوره ده او له مراد د فاتح

ې څموك د دچمي گه غلمط دئ پړه توپه بش، دا تعبير ررآن

په نامه ياده ررآن ټول ې سوره د په استناد د فاتحآي  

ړى اي نو بيا نوم ورك ررآنې ته د ې سوركه د فاتحړي. ك

چمي د معنى دا وي ما تيسر من القرآن خو به د فاررءوا 

ځه كي بمه د په لماناو  فاتحي يوه آسانه برخه ولولئ!!

څوك هي!! خو ېدهېرل كې يوه برخه ويل هم كافي امې سورد

 نه كوي!! ې خبري جسارت د د

چي كوم روايت وروسته  د بخاري له مخكني روايت نه

ې لوستل فرض نه دي چي د فاتحښيي ځي ږ مخي ته رازمو

په ځه د لمانړي ته يوه سهللا صلى هللا عليه و سلم  رسولكه ځ

بيا له قرآنه په ضمن كي وويل: ښوونو ړه د نورو الرا
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، كه فاتحه فرض چي حفط دي ويداسي آسانه برخه ولوله 

چي به ورته ويلي وو هللا صلى هللا عليه و سلم  رسولوى نو 

 !!ړى فاتحه ولوله او بيا يوه آسانه برخه د قرآنلوم

 روايت دا دئ:

  َدخَلَ  - وسلم عليه َّللا صلى - َّللاهِ  َرسُولَ  َأنه  ُهَرْيَرةَ  َأِبى َعنْ 

  َعَلى َفسَلهمَ  َفَصلهى َرجُل   َفَدخَلَ  ، اْلَمسْجِدَ 
ِّ
  َّللا صلى - النهبِى

 ُتَصملِّ  َلمْ  َفِإنهكَ  ، َفَصلِّ  اْرجِعْ  » َوَرالَ  َفَرده  - وسلم عليه

  َعَلى َفسَلهمَ  جَاءَ  ُثمه  َصلهى َكَما ىُيَصلِّ  َفَرجَعَ .  «
ِّ
مى  - النهِب

 ُتَصملِّ  َلمْ  َفِإنهكَ  َفَصلِّ  اْرجِعْ  » َفَقالَ  - وسلم عليه َّللا صلى

 َغْيمَرهُ  ُأحِْسمنُ  َمما ِباْلحَقِّ  َبَعثَكَ  َوالهِذى َفَقالَ .  َثالَث ا «

 ُثممه  ، كَبِّمرْ فَ  الصهمالَةِ  ِإَلى ُرْم َ  ِإَذا » َفَقالَ .  َفَعلِّْمِنى

  َتطَْمِئنه  حَتهى اْرَكعْ  ُثمه  ، اْلُقْرآنِ  ِمنَ  َمَعكَ  َتيَسهرَ  َما اْرَرأْ 

  حَتهمى اسْجُدْ  ُثمه  ، َراِئم ا َتْعَتِدلَ  حَتهى اْرَفعْ  ُثمه  ، َراِكع ا

  َواْفَعملْ  ، جَاِلس ا َتطَْمِئنه  حَتهى اْرَفعْ  ُثمه  ، سَاجِد ا َتطَْمِئنه 

 . « ُكلَِّها َصالَِتكَ  ِفى َذِلكَ 
له ابوهريره )رضي هللا عنه( نه روايت دئ چي رسول هللا )صلى 

هللا عليه و سلم( جومات ته راغى، پدې وخت کي يو سړى هم 

جومات ته راغى او لمونځ ئې وکړ، )دا شخص خالد بن رافع 

زرقي )رضي هللا عنه( وو(، بيا ئې پر رسول هللا )صلى هللا عليه 

سالم واچاوو، رسول هللا )صلى هللا عليه و سلم( ئې د و سلم( 

سالم ځواب ورکړ او ورته وئې فرمايل: )الړ شه، لمونځ 

وکړه ځکه تا لمونځ نه دئ کړى(، هغه والړ او د مخکي په 

شان نې لمونځ وکړ، بيا راغى او پر رسول هللا )صلى هللا 

ه و عليه و سلم( ئې سالم واچاوو، رسول هللا )صلى هللا علي

سلم( ورته وفرمايل: )الړ شه، لمونځ وکړه، ځکه تا 

لمونځ نه دئ کړى( دا كار درې ځلي تکرار شو، هغه سړي 

وويل: قسم په هغه ذات چي ته ئې په حقه راليږلى يې 

ما خو تر دې ښه لمونځ زده نه دئ، نو را وئې ښيه؟ ز

رسول هللا )صلى هللا عليه و سلم( وفرمايل: )کله چي لمانځه 

پاڅېدلې، نو تکبير ووايه، بيا له قرآنه داسي ته 

بيا رکوع وکړه، تر  چي حفط دي وي،آسانه برخه ولوله 

، بيا ېډه او آرام شډاچي پاته شه په ركوع كي هغه 

ږه، بيا سجده وکړه ښه په ېپورته شه او سم صحيح ودر

آرامۍ سره بيا له سجدې نه پورته شه او ښه آرام 

 لمانځه کي کوه(. نه، دا کار دي په ټول ښېک
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ې لوستل فرض نه چي د فاتحږي ېې روايت نه معلومله د

به حتمًا دي، كه فرض وى نو رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

چي وايي دا څوك وه!!  ېړې يادونه كړي ته د هغې سد

څ موجه پاره هيپلي ادعاء لپه بل نسخه شوى د خحديث 

 دليل نه لري.

 

ح ْمِدك ، أشهد أن ال  ِإل ه  ِإالَّ أ ْنت  أ سْت ْغِفُرك  سُْبح ان ك  اللَُّهمَّ و بِ 

 و أ ُتوُب ِإل ْيك  

 

 

 



 

 

                                                                         البقرة                                                

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 البقره

 دنهپېژند سورې 

سورې د د ، دا ئسورې نوم )البقرة( د مباركيې د د

نوم دئ، يعني هغه سوره  بلكي يوازي ؛مضامينو عنوان نه

 څوآيتونه لري، له  286 شوى. د البقره ذكر په كي چي

په دور  يمدنټوله سوره د ې نوره پرته ئمحدودو آيتونو 

دا سوره د  السالم عليه. پيغمبر شوې هړيو كي نازللوم

څوكه او چته اوپله څه خ: هر او فرمايي گڼيقرآن سنام 

سوره  ېڅوكه د بقرچته ړه او اوړه لري، د قرآن لولو

 ده.

پيل دريو تورو په دا مباركه سوره د )الف، ل، م( 

و برخ يوپه درسورې اساسي او محوري مطالب هم  د، ېشو

په آخرى آيت ي، د دغو دريو برخو خالصه د سورې راغل كي

برخي  ۍړد لومې فقره ئ ۍړد آيت لوم چي راغلې داسي كي

برخي  دوهميې د ڼلى شو، دوهمه فقره ئگپاره عنوان ل

. د سورې پارهبرخي ل درېيميې د پاتې برخه ئپاره او ل

ې عنوان ئ چيبرخه ده  ۍړلوم پوريآيت  51تر پيل نه له 

آيت  141تر  آيته 52( دئ، له ال ُيكلِّف هللاَُّ ن ْفسًا ِإال ُوسع ه ا)

ل ه ا م ا ك سب ت و  ې )عنوان ئ چيپوري دوهمه برخه ده 

)ِتْلك ُأمٌَّة  ږيختميپه دې آيت او  ئ( دع ل يه ا م ا اْكت سب ت 

م مَّا ك سْبُتْم و  ال ُتسئ ُلون  ع مَّا ق ْد خ ل ت ل ه ا م ا ك سب ت و  ل كُ 

د سورې  آيته 142ې له ( او درېيمه برخه ئكاُنوا ي ْعم ُلون  

د بېالبېلو برخو په ژوند د  كي په دې چيپايه ده، تر 

 او احكام راغلي.  ړه الرښوونيا

هغه كسان او د دوى  په سر كيۍ برخي ړد لوم

 گټيونو نه د ښود قرآن له الر چي ېښودل شو ځانگړتياوي

ځه مهم صفات پن، د دوى يړتيا او استعداد لراخيستو و
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انفاق، عدم صلوة اقامه،  د په غيب باور، :وته شويگپه 

ڼل. گپاتې نه تعصب، هر ما انزل هللا منل او دنيا تل

كافران، نه هر  حقايقوپورتنيو د  چيويل شوي ې پسور

 يالړتياوو د نشتوگځانپورتنيو د  چيهغه  كافر، يوازي

د ، گه ايمان نه راوړيتو په هيڅ ،يله امله كافران د

پر ى او شو گولمهر لږونو پر غواو د دوى  وړونپر زدوى 

د حقيقت د  هپل، نه په خپرده ده ړېگې ځانئگو ستر

بصيرت  گه دي، نه د بل خبره اوري او نه داندو جوژېپ

 الري سميې ئ نښي ېپير خورچاچار د دوى  چيپه كي شته 

د  چي ېبيا د هغو كسانو وضعه بيان شو. يړت كته هداي

ډېر ې يوې ته ئ ځيني، يځ دړو تر منپورتنيو دوادغو 

 چي يد ې داسيئ ځينيې بلي ته، ئ ځينيدي او  ېږدورن

ځان ڼا دا ر چي پر ځاىې گو شي، د دترسترڼا ې ركله ئ

 ڼاځالنده ردا ، برعكس يځړي او له تيارو ووښود كته الر

 ځينيي او ړگو نور او ليد هم ختم كربيمارو ستدوى د د 

گامه څو په لوري د حق كله كله  چيدي  ې بيا داسيئ

ټه گدنيوى ې ئ گ كيڅنپه د حق  چيواخلي، مخصوصًا هلته 

 ، ودرېږيد خطر احساس وكړي چيشي، خو بيا كله  گوترستر

هغه تقوى گه كولى شئ څن چياو ترشا شي. بيا ويل شوي 

ې دا قرآن ئ په نتيجه كي چي ئړپيدا كرا ځان كيپه 

په پل هغه رب د عبادت خدا تقوى د ، يځگرښود ستاسو الر

تاسو او له تاسو نه مخكي  چي ئترالسه كولى ش نتيجه كي

ې درته فرش او آسمان زمكه ئ چي، هغه ړلپيدا كې خلك ئ

 په دېړ، له آسمانه باران وروي او ې درته سقف كئ

 چيهغه ه كوي، باران سره له زمكي دانه او مېوه راشن

په الس هغه پيغمبر او د ده ې پاره ئښووني لستاسو د الر

 ېړپه مرسته د يوې وچا ې د هيوك ئهيڅ چيلى كتاب لېږ

ستاسو د  چي په كوم كيړى، راو نشيڅه څېر په سورې 

او  ېډډه شوړو د مثال له راو ېپاره نه د ماشپوهولو ل

 پوهېږيپرې نه تر هغه د كوم ستر شي، د ايمان خاوندان 

څه حق او د دوى د رب له لوري دي، يوازي هغه دا هر  چي

 چيډډه كوي ړو او له ايمان راو كافران كېږي پرېكسان 

ې د د دوى رب ئ چي يشلو اړيكيټولي هغه فطري ، يفاسق د

فساد  په زمكه كياو مضبوط ساتلو امر كوي او  ولووصل

 اعند دوى د اق چيكوي، د دوى د انكار وجه دا نه ده 

ې د دوى ، وجه ئكړي وړاندي ينه د دالئلې كافي پاره ئل

ړاوى دئ. حدودو نه سرغ يانسان وټولفسق، فساد او له 
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په  چيد خالفت قصه راځي  السالم عليهآدم د  يپس په دې

مكلفيت د ظرفيت  چي مطلب توضيح كېږيې همدا ئ څ كيتر

 پارلىوسخاطر  په دېپه اندازه وي، ده ته د زمكي خالفت 

 چيشو  ڼلگپاره غوره ود دې مأموريت لپر مالئكو او  شو

څه د پوهه جامع وه، د هر علم او ې ئپه نسبت د مالئكو 

پاره د خاص نوم وضع كولو هغه دو او د هغه لپېژن

وه او نه د  په مالئكو كينه  چيړتيا په كي شته گځان

 گمارلو په دې مالئكي. په بل مخلوق كي پر سرټولي زمكي 

د كائنات سره  په دېاو  ړيپاره سجده وكلم آد د چي ېشو

. پرتهړى شوو، له شيطان نه ټول مخلوقات ده ته مسخر ك

د  السالم ماعليه ېزوجد ده د د آدم او  په جنت كيبيا 

 ونيله امله د ممنوعه  ېاستقرار او د شيطان د وسوس

په وجه له جنت نه د دوى د ړل او د همدې مېوه خو

ړو مقاماتو نه له جنت او لو چيگورئ ، دو ذكر راځيېكوز

پاره دو نتيجه ده، كه يو د تل لېيښوپرېوتل هم د را

او  ې اسباب برابر كړيپله ئپه خ ملعون او مردود كېږي،

پله په خ په برخه كېږيدو سعادت ېقبل ېكه بل ته د توب

پرانيستى. همدا مطلب ځان ته  رې شرف او سعادت وې د دئ

په قصه او د دوى  ړل كېږيېڅ په قصې كيد بني اسرائيلو 

ږ دقت سره لپه . كېږي وړاندي بېلگيتاريخي  نوريې ئ كي

په حقيقت د بني اسرائيلو دا قصې  چيپوهېدى شو  په دې

د استقرار او بېرته  د آدم عليه السالم په جنت كي كي

د كوي، دوى ته  وتو تاريخي مثال او مزيده شرحه وړاندي

ورته راوتل،  ېچينلس دو تيږيله او ه ړوركمن او سلوى 

استقرار ته ورته او له  د آدم عليه السالم په جنت كي

پكاوي سره د دوى مخامخ كېدل، له ذلت او س لوږي،فقر 

 عليهآدم دو بله بېلگه ده، ېد جد د كوز موږجنت نه ز

شو )اهبطوا منها( او بني اسرائيلو ته  ته وويل السالم

مېوه  ونيمنوعه هلته هم د م .) اهبطوا مصرًا (وويل شو 

په من او سلوى دو باعث او دلته هم ېله جنت نه د محروم

په بيا . باعثښتل د هبوط اكتفاء نه كول او مزيد غو

د  ېد شنب چيه پايلړه ډلي ناود هغه  بني اسرائيلو كي

مذهبي ې پاره ئگناه لړ، د ښو الندي كپې تر حرمت ئ ورځي

هللا د عبادت ، د هړه او مسخه شوه، بله بېلگړه كحيله جو

ر سخوند چيپرېوتل پرېوتل، هومره راړ مقام نه راله لو

 .هې بله بېلگ، دا ئيړل معبود كپخ

بني په  چي پيل كېږينه  د سورې دوهمه برخه له دې
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 يپه وجه د داخلله دين نه د انحراف  اسرائيلو كي

ړۍ ل ، له قاتل نه دفاع او يو د بل د تورنولوقتلونو

ې سخت شول، علماوو ئڅېر په ڼو كاې د ړونه ئپيل شوه، ز

ړ، د ې غوره كچلند ئړ، منافقانه تحريف وك په دين كي

ې ايمانه پلو بڅه ويل او خې يو به ئ په مخ كيمؤمنانو 

څه وليكل او هغه ې پله لوري به ئڅه، له خگرو ته بل مل

ڼله، هدف به گالهي كتاب برخه د ې د هللا له لوري او به ئ

په ې څه شكول وو، دين ئه دوى نه ې د خلكو غولول او لئ

ځاى ته ې هغه ۍ ئړښتو لڅولو، د كورنيو ندنيا خر

نه سر خوندي وو او  انومد مظلو په دوى كي چيده ېورس

كور پل ژل كېدل او له خبه و يې وزلنه مال او عزت، ب

ړه پيغمبرانو او له زړل كېدل، له الهي به ش يكل

ې مخالفت سره ئداعيانو پالونكو مصلحينو او حق سواندو 

ځاى ته هغه ړله، مال وتې ئپاره ژلو لړ او د دوى د ووك

ډه گونې ئته  او مخي گڼيپل معبود وخسخوندر  چيورسېدل 

ړه، ې غوره كشي، د شرك، عصيان او د حق د مخالفت الر ئ

 چيوو اك گمانې ئ په غضب اخته شول، خو سره له دېد هللا 

جنت يوازيني  گان، د، د هللا غوره بنديدوى مؤمنان د

په امان كي، له دوى پاره مستحق او له دوزخ نه د تل ل

ادعا سره دغي خو له  ى!!لننوت نشيڅوك جنت ته پرته بل 

 يافراط ىگ نه وېرېدل، له دنيا سره د دوله مرسره 

ې حد ته ، دكركيله جهاد نه  په الر كياو د هللا ميني 

كوله،  ې د زرهاوو كالو عمر تمناهر يوه ئ چيوو  يرسول

ژوند او د پكاوي ې د ذلت او سژوند به ئدا هم څه كه 

ې د هللا كتاب ئوو. ژوند  كي ۍپه اسارت او غالمپرديو 

، د يپوهېږې نه ئ په هيڅ چيلكه  وځاوشا ته وغور داسي

او فال نيولو ته مخه  ډو، تعويذونوكوې ئ پر ځاىې د

ه نه پل مېړځه له خښ چيې دا وه ړه، لويه مشغله ئك

ې ته ئ گانو مخيكوونكو بندد عبادت ړي، له كرابې

ځايونو ته د دوى د ړول او د عبادت او ذكر ونه راوالډخن

ځان د هللا ټولو سره سره هغوى  تلو مانع كېدل، خو له دې

 يځاى ناستپيغمبرانو ورثه او د  ،يړۍ غكورن خاصيد 

ځان منسوباوو، هللا ې ته ئ ڼل او ابراهيم عليه السالمگ

: ابراهيم مشرك نه وو، فرمايي ځواب كيپه ى تعالى د دو

د خلكو د ارشاد او  چيښتي وو ې دا غواوالد ته ئ خپل

په برخه شي، خو هللا ې امامت او قيادت پاره ئهدايت ل

ويلى وو: دا مقام د  ځواب كيپه  غوښتنيتعالى د ده د 
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خو  السالم ، ابراهيم عليهىپه برخه كېد نشيظالمانو 

د امن ، يدا د امن كور و چيړه ړه كوپاره جې لكعبه د د

ډ او اطمئنان سره د هللا عبادت ډاپه وسيله وي، دلته خلك 

 سيميې د د چيوه  او ذكر وكولى شي، ده خو دا تمنا كړې

 داسي دوى كيه پگان وي، تل د هللا شاكر بند يدونكېاوس

گناهونو ښيي او له دوى ته دين و چيپيغمبران مبعوث شي 

ې وه ې توصيه كړپل اوالد ته د ده خو خ، ديژغورې ونه ئ

، د ابراهيم او ستاسو د جد ئد يوه هللا عبادت به كو چي

گه له څنتوصيه خو دا وه، تاسو  السالم مايعقوب عليه

 ۍښمناو ديندارانو له ددين د پل شرك، فساد، ظلم، خ

آيت  ته منسوبوئ؟! دا برخه په دې وىسره سره ځان هغ

ٌة ق ْد خ ل ت ل ه ا م ا ك سب ت و  ل ُكم مَّا ِتْلك ُأمَّ  پاى ته رسي:

 * ك سْبُتْم و  ال ُتسئ ُلون  ع مَّا كاُنوا ي ْعم ُلون  

ده او د  هپه بېالبېلو احكامو شاملدرېيمه برخه 

او  حكمقبلې د  كي په سرپايه دوام كوي، سورې تر 

ثبات او استقامت  په الر كي هللاې، بيا د مربوط بحثونه ئ

صبر او زغم له السه نه  په حالت كي لوږي او د خوف او

ځه سره د په لمانهللا ته رجوع او  ړاوونو كيپه كوركول، 

په ځان ساتل، د حق له كتمان نه ده مرسته ترالسه كول، 

ډډه، له حرامو  پاكيزه رزق قناعت او اكتفاء اوحالل او 

دا  ،ړولشرق يا غرب ته مخ اپاره د )صدق( او )تقوى( ل

په هللا، ڼل بلكي گمعيار نه  ،غوره كول او هغه قبله

ايمان، له  پيغمبرانوكتابونو او  كو،ئمالآخرت، 

يتيمانو او مسكينانو سره مالي مرسته او د غالمانو او 

پل غوره او محبوب مال وقف پاره خل ژغورني ړو دپورو

په ستونزو، ژمنو وفا، پلو په خځ، زكات، كول، لمون

اصلي  ،صبر ميدان كي پهگ نجړاوونو او خاص طور د ك

. بيا د منل همدا د صدق او تقوى نښيڼل او گمعيار 

، ئبه هم باور لر په دې چي او فرمايي قصاص حكم راځي

ژوند د تحفظ او د خلكو او هم به هغه د  ئې منئهم به 

د وصيت ې پسڼئ. ورگكېدو وسيله  هپاتد سر مال د خوندي 

ځ منځ په منې د بحث ژې حكم او د روژكولو او بيا د رو

په ناروا به د خلكو د مالونو له  چيدا امر شوى  كي

ې د پساو حكامو ته له رشوت وركولو ځان ساتئ، ورړلو خو

ي او ائدړه ابتپه او جنگېد د په الر كيقتال او د هللا 

بيا د حج او عمرې ښووني او احكام راغلي، مقدماتي الر

عنى ټوله مپه  په اسالم كي چياحكام او بيا دا حكم 
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برخه مو بايد له اسالم نه بهر  ژوند هيڅداخل شئ، د 

ځل بيا د هللا يو  ړ كيل په دې، د انفاق حكم او نشيپاتې 

مهاجر او ړه نور هدايات او د په اگ د جن په الر كي

و ته اشاره، د شراب او قمار تحريم، د فضائلمجاهد 

، طالق ، مهر،ښه ساتنه، د نكاحيتيمانو د مال حفاظت او 

ڼ شمېر نورو قضاياوو گژوند د  ت، رضاعت او د كورنيعد

ځل يو ې پسور، راځي احكاماو دقيق  يپه ارتباط تفصيل

د زعامت او مشرتابه  په هغه كيړه او په ابيا د قتال 

ې ئله تاريخي مثالونو سره  ،مفصل بحث اړهپه  ونډيد 

ډېر مفصل بحث  اړهپه د انفاق  په الر كيد هللا  راځي او

ې بيان ئو پايلسود د تحريم حكم او د بدو  ، دكېږي

پور د قرض او  پاى كيپه ړۍ او د دغو احكامو د ل راځي

 . په ارتباط جامع احكام ذكر كېږي وركړي د راكړي

پاى ته جامع آيتونو دريو هغو په دا مباركه سوره 

 ې دا ده:  خالصه ئ چيرسي 

  ړه پل زد هللا دي، كه د خڅه هر او زمكيد آسمانونو

ړئ، هللا به د هغوى ك پټيې ړئ يا ئښكاره كبري مو خ

ورته ښنه به ړي بخوغوا چيچا ته محاسبه درسره كوي، 

په هر ړي او هللا ې كړي تعذيب به ئاووغ چيڅوك  اوي ړوك

 ښه قادر دئ.څه 

  پل رب د خ چيلري باور  هڅپر هغه او مؤمنان پيغمبر

پر ، ېئ مالئكوپر پر هللا،  وټول، يله لوري ورته نازل شو

ې ړى، وينا ئې ايمان راوپيغمبرانو ئپر ې او كتابونو ئ

فرق نه كوو  يوه كي په هيڅپيغمبرانو د د هللا  چيدا ده 

اطاعت او ږ نيسو ستا حكم ته غو موږچي  او همدا وايي

مو  رولپه ستا  ړو اوغواښنه كوو، ستا غفران او بخ

  گ دئ.درت

ې د ئ ېفقر سورې خالصه او درېټولي او وروستى آيت د 

پل وك له خپاره عنوانونه، )هللا هيڅسورې د دريو برخو ل

ده ان، )وبرخي عن ۍړ( د لوملف كويكړ نه مظرفيت نه لو

السته  خپليې پر ده ئدي او  يالسته راوړن خپليلره 

ې فقره ئ يپاره عنوان او آخربرخي ل دوهميد  (راوړني

و ولو هغو احكامټ، د ېراغل ڼهپه بگانو د څو دعا چي

 موږز اې :يراغل په درېيمه برخه كي چي ئدپاره عنوان ل

ړو يا خطا څه وكپه هېره  چي ېمو ونه نيس په دېربه! 

ېټى مه پدروند  غسيه موږپر ربه!  موږز رانه وشي، اې
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 موږز ى وو، اېښاي يمخكنيو د رپنه  موږله  چيږده 

ې نه لرو، توان ئ چيږده ى مه پېټهغه  موږپر ربه! او 

پر  ړه،ښنه وكته بخ موږنه تېر شه، گناهونو(  )له موږز

  پر كافرانو بريا را.ړه، ته مو موال يې، نو رحم وك موږ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

مِ  نِ ٱ ّلَلِ ٱ بِس  َمَٰ  لَرِحيمِ ٱ لَرح 

لِكَ  ١ آلمٓ 
َٰ
بُ ٱ َذ ِكتََٰ ُمتَقِيَن  ل  ى لِّل  َبَۛ فِيِهَۛ هُدّٗ   ٢ََل َري 

دا همغه كتاب دئ، شك په كي  -2الف، الم، ميم،  -1

 .ودښنشته، د متقيانو لپاره الر
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
په ، ېپيل شوپه دريو حروفو م(  -ل -دا سوره د )ا -(1)

 وي: پام كيپه  ټكيڅو مو الندي  ړها دې

  ېپيل شومقطعاتو حروفو  غسيپه دسورې  29د قرآن . 

  نه  السالم عليهپيغمبر له  په تفسير كيد دې حروفو

چا له هغه نه په هي په صحابه وو كي، نشتهروايت  هيڅ

 .ېړك هده ښتنه نپوړه ا دې

  ې په اسنادو ئصحابه وو ته منسوب آراء مختلف دي او

پاره مفسرينو بېل بېل ې لد همد حظات وارد شوي.هم مال

د صحيح حديث او موثقو  چيړي، طبيعي ده ك آراء وړاندي

نه آراء بېل مفسرينو بېل  كي په شته واليرواياتو 

 وركول. 

  په  بېلگيهم د دې  په ادبياتو كيد جاهليت د دور

پيل حروفو  غسيپه د ليكني خپليليكواالنو  چي يځنظر را

څوك د دې هر  په هغه وخت كي چي معلومېږي له دې، ېړك

ودل پرېښپوهېدو، خو وروسته وروسته دا اسلوب په معنى 

 گران شوي.پوهېدل په مطلب ې شوى او وروستنيو ته ئ

  په دقت سره ږ پيل شوو سورو ته لپه دغو حروفو كه

گورئ چي د هري سورې د محوري او اساسي نو وبه  ئځير ش

په يوه ، يپه تناسب ووفو موضوعاتو شمېر د همدغو حر

په دوه او يوه اساسي موضوع او  سورې كي ېحرف شروع شو

ېړل څدوه او درې اساسي موضوعات  دريو شروع شوو كي

پل په خ يپسبل په يو څېر په م -ل-كه دا حروف د ا شوي.
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ې لري، ئ ړ كيپه لد هجا حروفو  راغلي وي چيهغه ترتيب 

نو موضوعات هم ، (ءيا) كي پاىپه او  (الف) په سر كي

 څېرپه م  -س -ل شوي او كه د طڅېړمرتب  يپسپه بل يو 

په ې هم ئنو موضوعات  ،مرتب نه وي راغلي يپسه بل پ يو

ل شوي. كه منظم او مرتب څېړځاى گډ او يو همدې شكل 

وروستي آيت په راغلي وي نو د موضوعاتو خالصه د سورې 

څو وستيو په ورې او كه نامرتب وي نو خالصه ئ راځي كي

مو  ندنه كيپېژپه ې سورې د د چيلكه  .راځي آيتونو كي

په ې او خالصه ئ ېپه دريو برخو وېشل شوويلي دا سوره 

    .ېراغل وروستي آيت كي

چا او هر  څوك دئې هرمخاطب ئهم څه دا كتاب كه  -(2)

پوهېدل آسان په مطلب ې ته ئچا ته حقايق بيانوي، هر 

ړى شوى، مستوى ته راكوز كد انسان د فهم  ى اوړى شوك

صفات  يړگځانټه اخيستل خاص او گې ئنه نو وښوخو له الر

ې مواصفات نه وي هغه ئ يړگځانچي دا  چا كيپه ، غواړي

نو له عمل وښوپه الرې او هم ئ ئهم له منلو عاجز د

 په لفظ كيدا صفات د )تقوى(  آيت كي په دې كولو.

په خو  (نو لره)هدايت متقيا چيويل شوي  راخالصه شوي او

د  چي راغلې داسيتفصيل او شرحه  ېئ وروستيو آيتونو كي

ځان ساتونكو متقيانو ايجابي صفات بيان شوي، نه دغو 

ې دا ئ په نتيجه كيځان ساتي او دوى ترې  چيڅه هغه 

 ډډه كوي له دېښود شي. ې الرقرآن ئ چيړتيا ترالسه كوي و

گو ستر په پراته اوښو مخي ته پحاضر، د ده د  يوازي چي

، د ليدل كېدونكي شيان ومني او له نورو نه انكار وكړي

 يد ده انسان چيځان ساتي ولو نه څړيكو له غوهغو ا

، كه ځ ويې تقاضا كوي، كه دا د ده او د هللا تر منفطرت ئ

له انسانانو سره او كه د هللا له نور مخلوق سره، له بخل 

ابدي او  ځان ساتي، دا دنياډډه كوي، له تعصب نه نه 

دا دنيا نه تل وه او نه به  چي، دا مني گڼيپاتې نه تل

  .پاتې ويتل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ِمنُوَن بِ  لَِذينَ ٱ بِ ٱيُؤ  َغي  ةَ ٱَويُقِيُموَن  ل  هُم  يُنفِقُوَن  لَصلَوَٰ نََٰ   ٥َوِمَما َرَزق 
اقامه كوي او  ځهغه چي په غيب ايمان لري، لمون -3

 انفاق كوي. يړورروزي ك ږچي مو هڅله هغه 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
د دغو متقيانو درې صفتونه  مبارك آيت كي په دې -(3)

 گوته شوي:په 

  ټ او له پ گود ده له ستر چيباور وي ې ئپه دې

ډ نظره نه وي، څه شته، لناو ادراك نه بهر هم  وحواس

پاره معيار ك د شته والي لادرا، احساس او سترگي خپلي

ډ او محدود نظر د ده له لن چي، دا مني گڼياو مالك نه 

او  سترگي خپلي چيك وڅه وي، څنه آخوا هم كېدى شي 

 ښوونود دغه كتاب له الر گڼيحواس د شته والي معيار و

په قرآن د بني اسرائيلو ترالسه كولى،  نشيبرخه  نه هيڅ

د : دوى او فرمايي كوي ه وړانديې بېلگد دكي  هڅېر

څو وويل، ترموسى عليه السالم ته په وجه  ۍبيماردغي هم

 ړو.گورو ايمان نه راوكاره ونه ښگنده او څرپه هللا  چي

 د ده  چيگ ساتلو باور لري ټينپه ړيكو د هغو ا

پل خالق سره ښتنه كوي، كه دا له خې غوعت ئانساني طبي

هللا  چيڅېر نه وي په پل همنوع سره، د هغو او كه له خ يو

 م ا ون  عُ ط  قي   : و  معرفي كړي داسي په همدې سوره كيتعالى 
 ِفې األ رض. ون دُ فسِ و يُ  ُيوصل   أ ن ِبهِ  هللاَُّ  أ م ر  

 په دې صيغه راغلى: په سوره كيدا مطلب د الرعد 

 ي نُقضون   ال و   هللاَِّ  ِبع ْهِد ُيوُفون   الَِّذين  * بِ األ ْلب    ُأوُلوا ي ت ذ كَّرُ  اِإنم  
 و   ر بُهمْ  يخْشْون   و   ُيوصل   أ ن ِبهِ  هللاَُّ  أ م ر   م ا ي ِصُلون   الَِّذين   و  *  ق  اْلِميث   

   21-19الرعد: *الحَِْسابِ  سوء   يخ اُفون  

په عهد وفا د هللا  ي، هغه چپند اخليعقلمن كسان  يوازي

هللا  چيوصلوي څه دوى هغه نه ماتوي او ړون دا تكوي او 

ي او له پل رب نه وېرېږړى او له خې د وصلولو امر كئ

 لري.ترهه بد حساب نه 

  ۍ ته بلنه وركوي، هغه گام قربانپه گام دا كتاب

، طماع، حريص او چمتو ويته ۍ قربان چيې منلى شي ئڅوك 

په پل شته د هللا خ چيدې ته تيار وي بخيل نه وي، برعكس 

د يا او پاره ل يد الس نيوي انسان ې وزلد يوه ب، الر كي

 .ړيوقف ك لپارهد تحقق  ي هدفاو سپېڅل مقدسيوه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
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َك َوَمآ أُنِزَل ِمن قَب   لَِذينَ ٱوَ  ِمنُوَن بَِمآ أُنِزَل إِلَي  ِٓخَرةِ ٱَوبِ  لِكَ يُؤ    ٤هُم  يُوقِنُوَن  ۡل 
)كتاب( هم ايمان  پر تا نازل شوي چي او هغه -[4]

مخكي نازل شوي او  تاله  چيغه هم په هاو ي ړراو

 .يقين كويپه آخرت دوى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 ښودل شوي: ځانگړتياوي نوريدلته د دوى دوه  -(4)

  ه لري، حق او ړه تعصب نپه اد خاص فكر او مذهب

د ده  دا د ده د مذهب خالف وي اوهم څه حقيقت مني، كه 

نه لكه بني  شوى وي، داسي ښمن له لوري وړانديد د

پالر، نيكه نه پل يوازي له خې: به ئ ويل چي اسرائيل

 چيړو څه ايمان راوپه هغه  نو او يوازيمذهب م هپاترا

نازل شوى، خو پالر نيكه پر  موږاو ز موږپرهللا له لوري  د

 ړو.نه راو پرېچا نازل شوى وي ايمان په بل كه 

 ې باور وي ئ په دېڼي، گپاتې نه دا دنيا ابدي او تل

له دې ، يپاتې ودا دنيا نه تل وه او نه به تل  چي

دا نه وه  چيده لكه  ېونكراتل داسي وروسته بله دنيا

په دې دنيا څه هر چياو هغه  الپپيدا شوه. دنيا او را

  .يړو عاجز دپه دې كتاب له ايمان راوراخالصه كوي  كي

ئِكَ  
ٓ ئَِك هُُم  أُْولََٰ

ٓ ۖۡ َوأُْولََٰ ن َربِِّهم  ى مِّ لُِحونَ ٱَعلَىَٰ هُدّٗ ُمف    ٧ ل 
او همدا )سم( دي  ښوونيالرپل رب په دوى د خ -[5]

 .يد يوى بريالد

ي، پرانېزدغو كسانو ته هللا تعالى د هدايت دروازې  -(5)

شي او د دنيا  ښودې الركتاب ئې كوي، د هللا دا ښوونه ئالر

 په برخه شي.ې او عقبى سعادت او بريا ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

ِمنُوَن  لَِذينَ ٱ إِنَ  هُم  ََل يُؤ  تَهُم  أَم  لَم  تُنِذر  ِهم  َءأَنَذر   ّلَلُ ٱ َختَمَ  ٦َكفَُروْا َسَوآٌء َعلَي 

 َولَهُم  َعَذاٌب َعِظيٞم  َعلَىَٰ قُلُوبِِهم  َوَعلَىَٰ 
ۡۖ
َوٞة ِرِهم  ِغَشَٰ َصَٰ ٓ أَب  ۖۡ َوَعلَىَٰ ِعِهم    ٥َسم 

 دوى برابره دهه پي، كافران شو چييقينًا هغه  -[6]

 ړي.، ايمان نه راوېې ونه وېرويا ئ ېې وېرووئ چي
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مهر و په غوږوناو د دوى  ړونوپر زهللا د دوى  -[5]

دوى لره  او پرده دهړې ې ځانگئگو پر سترگولى او ل

 ستر عذاب دئ. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

نه  شيان يغيب صفات نه وي،پورتني  چي چا كيپه ( 6) 

اعتقاد نه لري، بخيل او حريص په قائمولو د صلوة ، مني

متعصب وي او دا نه مني تو نه وي، مچوي او انفاق ته 

په دې كتاب د ، هغوى لري ءپاى او انتهاۍ دنيا اوسن چي

، دا ظرفيت او استعداد نه يگه نه دجوړلو ايمان راو

پل . نو خټه واخليگښوونو نه ې كتاب له الرد د چي لري

په قانع كولو مه ضايع كوه، د دوى كسانو  وخت د داسي

ندو تنده او پېژد حق  چيړه هغو خلكو ته مخه ك پر ځاى

، 55، 56، 55، 55په . د همدې سورې ېگور تلوسه په كي

 به ڼ شمېر نورو آيتونو كيگاو  155، 151، 96، 91

له په وجه د همدغو خصلتونو  بني اسرائيل چي ېگورو

  ايمان نه محروم شول.

 ېمرحلكله كله انسان داسي  چيښيي ته  موږدا آيت  -(5)

ې ختم شي، ټول امكانات ئد هدايت كېدو  چيته ورسي 

سخت، د نصيحت ې ړه ئ، زيل شورباندي وتړ الريټولي 

شي، نه د ې ختم بصيرت ئاو  منكوبې اورېدو استعداد ئ

ي، نه له حق خبره مني، نه نصيحت ورباندي تأثير كو

پند اخلي او نه د عبرتناكو صحنو له ليدو نه و ښېپ

گه وي، ندو جوپېژد حقيقت د  هپلنه په خ. متأثر كېږي

د دوى  چيبصيرت په كي وي  نه د بل خبره اوري او نه دا

پل ي، خړته هدايت ك الري سميې ئ نښي ېر خورېپچاچار 

په وك هللا تعالى هيڅ ي.رسووې دغه حالت ته ئ هگناهون

 په چيڅه ورسره نه كوي  ي او داسينه گمارڅه  اسيد

دا  مبارك حديث كي النديپه ونلري. ړتيا پله د هغه وخ

گه له نېك او بد عمل څنړه د انسان ز چي ېخبره واضح شو

گناه او عصيان انسان هغه حالت گه څني، نه متأثر كېږ

 ښه او بد ورته يو شانته شي:نور نو  چيته ورسوي 

ُتْعر ُض اْلِفت ُن ع ل ى »ُة: س ِمْعُت ر سُول  هللا ِ ي ُقوُل: ق ال  ُحذ ْيف  
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اْلُقُلوِب ك اْلح ِصيِر ُعودا ُعودا. ف أ يُّ ق ْلٍب ُأشِْرب ه ا ُنِكت  

ِفيِه ُنْكت ٌة س ْود اُء. و أ يُّ ق ْلٍب أ ْنك ر ه ا ُنِكت  ِفيِه ُنْكت ٌة 

ى أ ْبي ض  ِمْثل الصَّف ا. ب ْيض اُء. ح تَّى ت ِصير  ع ل ى ق ْلب ْينِ، ع ل  

ف ال  ت ُضرُُّه ِفْتن ٌة م ا د ام تِ السَّم او اُت و األ ْرضُ. و اآلخ ُر أ سْو ُد 

ُمْرب ادا ك اْلُكوِز ُمج خِّيا ال  ي ْعِرُف م ْعُروفا و ال  ُيْنِكُر 

 رواه مسلم .«ُمْنك را. ِإالَّ م ا ُأشِْرب  ِمْن ه و اهُ 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نه: له يحذيفه رضي هللا عنه واي

 داسي ړونو بانديزپر ې: فتنې فرمايل ئ چيدل ېواور مي

، نو هر يپسپه بل ړكي يو يزي كپي لكه د راوړاندي كېږ

پيدا شي او را پى په كيټاړوبه شي يو تور ې خپر چيړه ز

پيدا را پى په كيټاپين ، سړيكترې كركه و چيړه هر ز

پين ې تك سيو ئ، شيډوله دوه ونه ړدا ز چيشي، تر هغه 

 څو زمكه او آسمان وي هيڅتر  چيږه، ښوى تيپينه لكه س

ې تك تور لكه توره بل ئ فتنه به تاوان ورونه رسوي او

تم كېدى(،  نشي څه په كي چي) كوزه ږه، لكه سرالنديتي

پل هوى او هوس نه له خبد، بد ڼي او نه گښه ښه نه 

  ي.پرېږدړه ته نه څه زپرته بل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

مِ ٱَوبِ  ّلَلِ ٱَمن يَقُوُل َءاَمنَا بِ  لنَاسِ ٱ َوِمنَ  يَو  ِٓخرِ ٱ ل  ِمنِيَن  ۡل    ٣َوَما هُم بُِمؤ 

پر هللا او د : وايي چيي د داسي ځينياو د خلكو  -[8]

دوى مؤمنان  چيى، حال دا ځ مو ايمان راوړپر ورآخرت 

 نه دي. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
په هللا او آخرت ايمان وايي  چيدي  ډېر خلك داسي -(8)

ځان مؤمن  چيدي  ډېر بيا داسيلرو خو ايمان نه لري او 

ې له ته ئ چي بيا داسي ځيني او يخو مؤمنان نه د يڼگ

 پرې گماند مسلمان نه  ءاو قبا ءعبا ظاهرى حالت او

په ايمان نه  چيځكه خو مسلمان به نه وي، دا  ،كوې

 ءعبا ،په لباسنه او تمناء او  هيليپه ادعاء دئ، نه 

و لكن هو  يو ال بالتحل يليس االيمان بالتمن، ءاو قبا

 ئپه تمناء دما وقر في القلب و صدقه العمل: ايمان نه 
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 ئڅه د او ظاهري لباس، بلكي هغه داسي ېحليپه او نه 

په شته ې تصديقوي او ځاى نيسي او عمل ئ ړه كيپه ز چي

 ي. شهادت وركوې ئوالي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

ِدُعونَ  عُُروَن  لَِذينَ ٱوَ  ّلَلَ ٱ يَُخَٰ َدُعوَن إََِلٓ أَنفَُسهُم  َوَما يَش    ٩َءاَمنُواْ َوَما يَخ 

اۖۡ َولَهُم  َعَذاٌب أَلِيُمُۢ بِ  ّلَلُ ٱقُلُوبِِهم َمَرٞض فََزاَدهُُم  فِي ِذبُوَن َمَرضّٗ   ١١َما َكانُواْ يَك 

له هللا او له مؤمنانو سره خدعه كوي، خو له  -[9]

 .پوهېږيى، خو نه لغولو نشيڅوك پرته بل ځانه 

ې ده، نو هللا ئ يې خاصه بيمارئ ړونو كيه زپ -[11]

عذاب دئ،  ناكدرددوى لره  او ړهبيماري ورزياته ك

 .  دروغ وايي چيخاطر  په دې

هللا سره خدعه كوي، هم له مؤمنانو سره  دوى هم له -(9)

 نشيڅوك  پرته بلځان نه ځان سره، خو له پل او هم له خ

توجيه  يپاره مذهبگناه ل هري خپليدوكه كولى. دوى د 

لكه له هللا سره  ئد ې داسيدا كار ئ ،يړوجو ېاو شرعى حيل

خدعه او دوكه، له مؤمنانو سره هم خدعه كوي، د هغوى 

په ، خو يپه سينه وهږه ان او اخالص تيد ايم په وړاندي

 پاره، خو هللا تعالى فرماييدروغو او د دوى د غولولو ل

څېر خلك په ځان ځان او د  خدعو سره يوازي په دې چي

 چي ئې شعوره دډېر ب، مؤمناننه ى شي، نه هللا او لغولو

  پل مقصد او منزل ته ورسوي.ې خكوي دا خدعه به ئ گمان

دي او  دروغجنيې ئ ژبيبيمار او  هړوند دوى ز -(11)

ې د نفاق بيماري به ئ .همدا د دوى د نفاق ستري نښي دي

په به  په دنيا او آخرت كيي، ېږځ زياتپه ورځ ور

ره ېپه وتل به  په دنيا كيدردناك الهي عذاب اخته وي، 

ي ځوروې به ئ برياويد مسلمانانو  ي اوو او اضطراب كي

او تر ژوره كنده ټولو ر د دوزخ ت ېبه ئ په آخرت كياو 

 په برخه وي.چا سخت عذاب هر

ټولو د نفاق تر  چي معلومېږي آيته مبارك له دې

: د فرمايي السالم عليهپيغمبر ، يښه دروغ ويل دستره ن
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ص لوي خا ټولي نښيدا  چي چا كيپه ، يد درې نښيمنافق 

د نفاق  په هغه كيې يوه وي ئ چي چا كيپه او  ئمنافق د

ځان ځ كوي او د ه نيسي، لمونژڅه هم روكه  ،ده ښهنيوه 

 :ئمؤمن د چيدا وي  گمانې ئ اړهپه 

 خبري كوي دروغ وايي چي. 

 په شا كېږي وعده وكړي چي. 

 امين ونيولى شي خيانت كوي. چي 

ِسُدوْا فِي  َوإَِذا  ضِ ٱقِيَل لَهُم  ََل تُف  َر  لُِحوَن  ۡل  ُن ُمص  هُم  إِنَ  أَََلٓ  ١١قَالُٓوْا إِنََما نَح 

ِسُدونَ ٱهُُم  ُمف  عُُروَن  ل  ِكن ََل يَش    ١٢َولََٰ
فساد او  زمكي كيپه شي:  ورته وويل كله چياو [ 11]

 مصلحينپه يقين سره خو  موږ: تباهي مه كوئ، وايي

همدا دوى مفسدين دي خو نه  چيخبردار  -[12] .يو

 .پوهېږي

 داسي اړيكي څرگندياو  پټي خپليښمن سره له د -(11)

مصلح گيا دئ، پاره لل جوړي روغيد  گواكي چيكوي  توجيه

ړو مخه گښتو او جد ن غواړي، يښونه خو جگړياو  ئد

 ي!! ړپيدا ككوم صورت را جوړي روغيونيسي او د 

 لوى مفسد او د فساد اصلي عامل حقيقت كيپه خو  -(12)

پر هم د فساد باعث او  په ليكو كيد مسلمانانو  دئ،

څوونكى هم دئ، انو د هر بريد هښمنمسلمانانو باندي د د

ونو دپر مسلمانانو باندي بريښمن د چيهمدا منافقين دي 

ټولو د مخه او تر كي پل هر بريد په خښمن ، ديڅوته ه

حساب كوي، اطالعات له غو منافقينو څه زيات په دتر هر

اختالفات دوى  په ليكو كيدوى ترالسه كوي، د مسلمانانو 

پيدا الس اخيستو روحيه دوى راله مقاومت نه د ، يړوراوال

پر مسلمانو ښمن كوي، كه دا منافقين نه وي نه به د

په گر كوم سند او نه به د دوى  ښه كړيړه بريد ته ز

الندي  ېپرد ېنكوتر غولو غوښتنيد صلح  نيولو موفق شي.

 صلحيي او د مسلمانانو او واقعي ټوپڅېره  ېپله ناولخ

 ې له كولو عاجز دئ.ښمن ئگند دڅر چيڅه كوي په ضد هغه 

ِمُن َكَمآ َءاَمَن  لنَاسُ ٱقِيَل لَهُم  َءاِمنُواْ َكَمآ َءاَمَن  َوإَِذا  فََهآُء  ٱقَالُٓواْ أَنُؤ  أَََلٓ  لس 

فََهآءُ ٱإِنَهُم  هُُم  لَُموَن  لس  ِكن ََل يَع    ١٥َولََٰ
په ورته وويلى شي: د دغو خلكو  كله چياو  -[13]
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څېر په  وكمعقل: آيا د دغو واييړئ، څېر ايمان راو

پله په خهمدا دوى  چيكوه پام ړو؟! ايمان راو

 .پوهېږيه دى خو نه كمعقل

شي: تاسو هم د دغو  منافقينو ته وويل چيكله  -(13)

ښمن له داخالص لري،  چي، كوم ئڅېر شپه نورو مؤمنانو 

 په الر كي، د هللا څرگنديلري نه  اړيكي پټينه سره 

ځواب ، د دوى يگالړاوونه او ك ستونزي، وركوي يقربان

تل  ؟څېر شوپه و كمعقلهم د دغو  موږړئ به دا وي: غوا

ځانته منافقين  چي ئورگبه و ړاو كيهر پپه او د زمانې 

مخلص مؤمنان افراطي، او  ( واييښان فكر)مصلح( او )رو

ې ، د دوى له نظره دا لويه بگڼيپوه ې عقله او ناب

، د يوه مقدس يډغري ووهونو سره څوك له خطر چيده  يعقل

 يمال قرباناو پل سر پاره خلاو كوم ديني آرمان هدف 

گالي، د نورو د راحت او ړاوونه واو ك ستونزي ،يړك

پل نه تېر شي او خ ۍراحت او آرامپل له خپاره ل ۍآرام

 په معيارونو كيچوي. د دوى وا په خطر كيژوند آرام 

چل ول نه په  چيدي ې عقله پوه او بناهم هغه كسان 

په خاصو ې معامله صادقانه وي، چا سره ئله هر  پوهېږي،

ښمنان د اغراضو له پل دوستان او داصولو باور لري، خ

په ي، ټاك ڼا كيپه رمخي نه بلكي د اصولو او ضوابطو 

يار ښ. هوپله خبره ودرېږيپر خژمنو وفا كوي او پلو خ

ري په هچا سره او له هر  په هر كار كي چي ئهغه د

پاره هر ل گټي، د ولري په نظر كي گټي خپلي معاملى كي

ېړانى او ايثار تر ، د اخالص، همت، مگڼيكار جائز و

چوي. وا په خطر كيې ئ گټي چي څه ونكړي داسينامه الندي 

 ،پروت مجاهد گر كيپه سنشهيد، زخمي، بندي، مهاجر او 

ورته  چيپوه او نافهمه كسان دي. ډېر ناد دوى له نظره 

ښيئ، ايمان مو څېر اخالص وپه شي: تاسو هم د دوى  يلوو

په ې عقلو و او بي: د دغو ليونړئ، واييڅېر كپه د دوى 

 ړو؟ !څېر ايمان راو

ِطينِِهم  قَالُٓوْا إِنَا َمَعُكم   لَِذينَ ٱلَقُواْ  َوإَِذا  اْ إِلَىَٰ َشيََٰ َءاَمنُوْا قَالُٓواْ َءاَمنَا َوإَِذا َخلَو 

ِزُءوَن إِنََما نَح   تَه  َمهُوَن  ّلَلُ ٱ ١٤ُن ُمس  نِِهم  يَع  يََٰ هُم  فِي طُغ  ِزُئ بِِهم  َويَُمد  تَه  يَس 

١٧  
: له مؤمنانو سره مخامخ شي وايي كله چياو  -[14]
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په پلو شيطانانو خ د كله چيړى، خو ايمان مو راو

، له تاسو سره يو اً يقين موږ: ښه شي؛ واييگولور 

په هللا  -[15نكي يو. ]وهو لنډيمپه دوى" " هسيخو  موږ

ورته  پل طغيان كيپه خاو  كوياستهزاء باندي  دوى

  اللهانده وي. چي حال كي په داسي، مهلت وركوي

 ټولني كيپه هري ، يڅېره بدلوپله دوى تل خ -(14-15)

، له هر يوه سره د دوستي او څېر كړيپه ځان د دوى 

ا دوست وي چنه د  په حقيقت كي، خو گرتيا خبره كويمل

وي، د مؤمنانو د  ټه كيپه لپل غرض گرى، د خنه مل

ډېر تأكيد په د دوى خوا ته راشي او  په وخت كيبرياوو 

 ېد كفر د جبه چيړى!! خو هم ايمان راو موږ: سره وايي

له  چيدا  ښه شي نو نه يوازيگومشرانو سره شيطانو له 

ډ وركوي بلكي د مؤمنانو ډا نه ۍې ايمانپل كفر او بخ

 هسيكېدل  هپات گ كيڅنپه څه وخت د دوى گ او خوا ته ت

سره  په دې چيكوي  گمانگڼي. دوى وهل  ملنډيپه دوى 

له هر يوه نه او  دوكه كړي يړه خواودواكولى شي 

هللا تعالى د دوى د  په حقيقت كي، خو امتيازات ترالسه كړي

 پرېوك مناسبه او ورته جزا وركوي، هيڅعمل منافقانه 

وك د څ، هر گڼيپل دوست نه ې خوك ئوي، هيڅباور نه ك

 گوري. گه ورته په سترې اعتباره انسان او بپك ذليل، س

ئِكَ 
ٓ تََرُواْ ٱ لَِذينَ ٱ أُْولََٰ لَةَ ٱ ش  هَُدىَٰ ٱبِ  لَضلََٰ تَِديَن  ل  َرتُهُم  َوَما َكانُوْا ُمه  فََما َربَِحت تَِّجَٰ

١٦  

رلى، خو ېپپه هدايت ې ضاللت ئ چيډله ده دا همغه  -[16]

 هدايت شوي دي. ړه او نهټه وكگې تجارت نه ئ

په دوى د ايمان سودا كوي، د ايمان او اعتقاد  -(16)

خو تاجر،  يوي لكه د يوه بازار ې هم معامله داسيړه ئا

پل ټه ترالسه كولى شي او نه خگڅه  پل تجارت كيپه خنه 

او پل نفاق په خغرض ته د رسېدو الر موندلى شي، تل 

 اللهانده او مضطرب. ضاللت كي
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اور  چي ئته دچا مثال ته ورهغه د ې مثال ئ -[15]

ړ، هللا ښانه كې د ده ماحول روئ كله چيخو ړ، ې بل كئ

 تيارو كي په داسياو  ړد دوى )د بصيرت( نور ختم ك

گيان ونگ ڼه،كا -[18] نه ويني.څه  چي ودلپرېښې ئ

 .نشيى گرځېدړانده، نو بېرته رااو 

هغو  ډلهد منافقينو يوه  مثال كي په دې -(15-18)

روان وي،  په تياره كي چي ېښودل شوكسانو ته ورته 

د دا اور  كله چي، يړڅوك مخي ته اور بل كې په ئناڅا

ې د دوى ڼا ئاو ر يړښانه كشا او خوا روبلوونكي 

شي  ېښودونكې الرڼا ئدا ر چي پر ځاىگو شي، د دې ترستر

ڼا د دوى برعكس ر ي،پله الر بيامومپه مرسته خ ېداو د 

خو د دوى  يگوروا ڼ. رباعث شي ېدوختمگو د نور د د ستر

 پر ځاىاخيستو  گټيڼا نه د له ر چي ئد پل حالت داسيخ

هللا تعالى د دوى د گو مخكنى نور هم له السه وركړي. د ستر

 د سترگي ېبيمار چي ئدا د هللا سنت د ،گو نور ختم كړيستر

 پل نور له السه وركړي. خو داسيسره خپه ليدو ڼا ر

په  الريله بله د  ،يد بل خبره هم نه اور چيړانده دي 

 ژبه هم نه لري. پوښتنيړه د ا

 وساتئ: پام كيپه څو خبري  اړهپه ې مثال د د

 گو نور له )ذهب هللا بنورهم( نه مراد د دوى د ستر

ړانده( )عمي: د  ۍ برخي كيوروستپه ختمول دي، د آيت 

د )و لو  ې مثال كيپسورپه  ذكر همدا مطلب افاده كوي.

نو د  ىو ېښتابصارهم: كه هللا غو شاء هللا لذهب بسمعهم و

ړي وو( نه هم دغه مطلب ې ختم كسمع او بصر به ئدوى 

ډله له دا  چيږي له )اليرجعون( نه معلومې ږي.معلومې

پله الر په خد اور خوا ته درومي، نه دو وروسته ېړند

ږ ژغوري، نه د بل غځان ودو ېله لو په اور كي چيويني 

ځكه ، ښييالر ورو چيږ كولى شي بل ته غاوري او نه 

ځان څېر په گانو پتن، د گيان شويگونڼه او ړانده، كا

بخاري، مسلم او  چي الندي حديث نهه ل .په اور ستي كوي

ې مثال شرحه همدا د د چيږي معلومې ااخيستىرترمذي هم 

 :دا دئړه، حديث بيان ك موږ چيده 

 عليه رة  رضي  هللا  عنه أنه سمع  رسول  هللا  صلى هللاعن ابي هري
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إنما مث لي ومث ُل الناس كمثل رجل استوق د »وسلم يقول: 

نارًا، فلما أضاءت ما حولُه جعل الف راُش وهذه الدوابُّ 

التي تقع في النار يقعن  فيها، فجعل  الرجُل يز ُعهنَّ 

ويغلبن ه فيقت حمن  فيها فأنا آخذ بُحجِزكم عن النار 

  .«وأنتم تقتحمون فيها

ړي، اور بل ك چيڅوك لكه  ئد مثال داسيزما او د خلكو 

 هغهگان او پتنړي، ښانه كد ده شا و خوا رو چيكله 

ا كس ېږي، نو درلوچوي، وځان ا په اور كي چي گانخزند

 په اور كياو غالب شي  مخنيوى كوي خو وربانديې ئ

 ځومگرځي، زه هم تاسو رانيسم او له اوره مو راورغور

 ځئ.ننو خو تاسو په كي

 له دې ځينيله دغو صراحتونو سره سره  چي عجيبه ده

سر هم د آيت له  چيتعبيرونه وړاندي كوي  مثال نه داسي

گوي او هم له دغه نبوي حديث سره ړخ نه لسره اپاى او 

 !!مغايرت لري

َن  أَو   بَِعهُم  فِٓي َءاذَ  لَسَمآءِ ٱَكَصيِّٖب مِّ َعلُوَن أََصَٰ ٞق يَج  ٞد َوبَر  ٞت َوَرع  انِِهم فِيِه ظُلَُمَٰ

َن  ِعقِ ٱمِّ ِت  ٱَحَذَر  لَصَوَٰ َمو   بِ  ّلَلُ ٱوَ  ل 
فِِرينَ ٱُمِحيطُُۢ َكَٰ قُ ٱ يََكادُ   ١٩ ل  بَر  طَُف  ل  يَخ 

 َولَو  َشآَء 
 
ِهم  قَاُموْا لََم َعلَي  ْا فِيِه َوإَِذآ أَظ  ۖۡ ُكلََمآ أََضآَء لَهُم َمَشو  َرهُم  َصَٰ  ّلَلُ ٱأَب 

ِعِهم  َوأَب   ِرِهم   إَِن لََذَهَب بَِسم  ٖء قَِديٞر  ّلَلَ ٱَصَٰ   ٢١َعلَىَٰ ُكلِّ َشي 
په  چيز باران له آسمانه ېاو يا لكه كوم ت -[19]

په وجه ښنا وي، د تندر ې، تالنده او برېكي تيار

گ له نيسي، د مر ږونو كيغو پلوپه خ ېگوت خپلي

 -[21]. ړېپه كافرانو احاطه كهللا  چي، حال دا وېري

ې ورته كله ئ چييوسي،  سترگيې ئ نابرېښ چيده  نږدې

ورباندي ې ئكله  چياو  يدروم ړي، په كيښانه كرو

ې د ښتى نو حتمًا به ئاو كه هللا غو ي ودرېږيړكتياره 

په هللا  چيې شكه ، بېو ېړك ختمي سترگيږونه او دوى غو

  څه قادر دئ.هر 

ډله له هغه بله د منافقينو  دوهم مثال كيپه (: 19-21)

 يدروم شپې كي ېتيار په يوې داسي چي ېبيه شوچا سره تش

 يد تالندښنا سره ، له برېږيېباران په كي ور زتې چي

دا  ،يپرېوزاو تندر را دل كېږيېږونه په كي اوردرانه غ

خو  ،واخلي گامه مخكيڅو  ڼا كيپه ر برېښناالروركى د 

، له دې ځاى ودرېږيپل په خورباندي تياره شي، نو  چي



 

 

                                                                                                                        ېپلوشد قرآن 

 البقرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

69 

ژوند او  ينوز ېراو تندر ورباندي راپتالنده  چيوېري 

په ږونه پل غوخوېري له گ پاى ته ونه رسوي، نو د مرې ئ

په د اسالم  كله چي، يد . منافقين همداسيگوتو بند كړي

د اسالم لوري نو په نظر ورشي ټه گكومه دنيوى  كي غېږ

وي او د خطر  هفضاء مجهول چيشي، خو  راوړانديته 

گ ، له مريړواو مخ وا ودرېږيځاى پل په خ، احساس وكړي

څوك دي لكه  په طمع د دوى تدبيرونه داسي ژغورنينه د 

په  هږونپل غوخ لپارهژغورلو ځان د له تندر نه  چي

څوك له تندر نه سره خو نه  په دې ،يړبند كگوتو  پلوخ

 پوهېږينه  په دېگ نه، دوى ژغولى شي او نه له مرځان 

پلو منافقانه په خاو  ړه هللا كويپرېكژوند گ او د مر چي

هللا  چيځكه ، دا ژغورلى نشينه ځان گ تدبيرونو سره له مر

 ، هيڅېړڅه احاطه كپه هرپه كافرانو او د دوى تعالى 

 ي.بهر نه د ېاو احاط ېسيطرله ې د هللا څه ئ

ٓأَي َها  بُُدواْ ٱ لنَاسُ ٱ يََٰ لُِكم   لَِذينَ ٱَخلَقَُكم  وَ  لَِذيٱَربَُكُم  ع   ٢١لََعلَُكم  تَتَقُوَن  ِمن قَب 

ضَ ٱَجَعَل لَُكُم  لَِذيٱ َر  ا وَ  ۡل  شّٗ َرَج بِهِ  لَسَمآءِ ٱبِنَآءّٗ َوأَنَزَل ِمَن  لَسَمآءَ ٱفَِرَٰ  ۦَمآءّٗ فَأَخ 

تِ ٱِمَن  لَُموَن  لثََمَرَٰ ا َوأَنتُم  تَع  ِ أَنَدادّٗ َعلُواْ ّلِلَ ۖۡ فَََل تَج  ا لَُكم  قّٗ   ٢٢ِرز 

ې ئ تاسوچي  ئړعبادت وكرب هغه پل خ خلكو! د ېا -[21]

څو مو هم، تر ېله تاسو نه مخكني ئاو يئ  يړهم پيدا ك

ې تاسو ته فرش او زمكه ئ چيهغه  -[22]. ځان ساتلى وي

ې او ړك يې اوبه راكوزړ او له آسمانه ئك چتې آسمان ئ

پاره روزي، نو ، ستاسو لېې مېوې راوايستپه هغه سره ئ

)هغه  پوهېږئ چي حال كي په داسيئ هللا لره سياالن مه نيس

 سيال نه لري(.

تاسو او له تاسو  چيړئ د هغه ذات عبادت وك -(21-22)

او زمكه  چيهمغه  ،پيدا كړيې ئټول انسانان نه مخكي 

 ې داسيځ ئړو ترمناو د دوا پيدا كړي ې داسيئآسمان 

ې ستاسو د كور د يو ئ چيړى پيدا كتنسيق او يووالى را

 ږيېڅېر وي، له يوه اوبه راورپه چت  ې دفرش او بل ئ

راشنه كوي په همدغو اوبو تاسو ته دانه او مېوه او بل 

په نه ستاسو  چيئ پوهېږښه . يبرابرواو تاسو ته روزي 

ورولو او په او نه له آسمان نه د باران  كي پيدايښت

پرته  هللاله  راايستلو كيپه له زمكي نه د دانې او مېوې 

 ي.هللا سياالن نه لر چيئ پوهېږښه ، يډه لرڅه ونڅوك بل 

 : خبري هم دقت او غور غواړي نوريدلته درې 
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  څېر سخته په  تيږيده، نه د فرش زمكه ستاسو د كور

ډېره ړه او نه ډېره سڅېر نرمه، نه په  خټياو نه د 

ې آسمان د د ډېر كم اوډېر زيات نه ې فشار توده، نه ئ

آسمان  آيتونو كيڼ شمېر گپه قرآن چت دئ، دپاره كور ل

رلس اڅووى، نن او له ش په نامه يادچت او محفوظ سقف د 

د دوى د زمكي  چي پوهېږي په دېړيو وروسته انسانان پي

پاره د يوه محفوظ د زمكي ل چيڅه شته  داسي په فضاء كي

ځينو ې د لمر له هم ئ چيچتر او سقف حيثيت لري، 

 چيب نه او هم له شهاب ثاق يگو خوندي ساتړانخطرناكو و

خو له دغه سقف  يځپه لوري خود زمكي سره ډېر سرعت په 

ې يا ذره ذره شي او يا ئ په نتيجه كيسره د تصادم 

كه يوه باانصافه  .يړلوري مخه كبل په مسير بدل او 

 چي په يوه كتاب كي موږز چيپوه ته ووايئ ساينس 

دا  چيځايه راغلي څو ، ېشوتېري ورباندي  پېړۍڅوارلس 

چت دئ، خو يو پاره محفوظ سقف او اسو د زمكي لآسمان ست

! همغه پيدا شيسوري راچاودونه او  كي په دېوخت به 

ې نن كوئ، د زمكي فضاء د هغې خوندي تاسو ئ چيخبره 

گو نه ړانله مضرو وې د لمر پرده ئڼئ او د اوزون گسقف 

اوس د كاربن  چيپرده همغه  ،سيلهوپاتې كېدو د خوندي 

 ځاى كيځاى په وجه و زياتېدو د گازونداى اكسايد 

د  چيپيدا شوي، ما ته ووايئ را سوليدلى او سوري په كي

وينا او  يعلم يې دقيقڅه وي؟ د دهغه عكس العمل به 

؟ د قرآن او د هغه د څه واييبه  اړهپه  وړاندويني

پرته د  څه قضاوت كوي؟ آيا له دېبه  اړهپه  يړونكراو

: دا خبره د يوه يوواي چيبلي خبري مجال ورته شته 

د  موږز چيې كولى شي څوك ئ، هغه ىكېد نشيانسان خبره 

 غسيد د په قرآن كياو  اسرارو خبر وي. وډېرفضاء له 

ونكى هغه ې كتاب رالېږد د چيپه استناد ويل شوي خبرو 

  پوه دئ.په اسرارو د زمكي او آسمانانو  چيذات دئ 

 الى ځ دا دقيق يووهمدا راز د آسمان او زمكي ترمن

پيدا انسان او د آسمان او زمكي د  چيښيي او تنسيق 

پالونكى يو ذات دئ، له يوه اوبه راوروي او كوونكى او 

ټي او دانې او ه بوښايستپه همدغو اوبو له بلي نه 

ړتيا اانسان د سره  په دېاو  ا كويدپيمېوې را خوندوري

دا  .ياو هغه ته رزق او روزي برابرو ځواب واييته 

خبري شهادت وركوي؟ آيا كومي د راوستى او  چاتنسيق 
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  : هللا سياالن نه لري.ئيووا چي ئهمدا كافي نه د

  ي پيدا كېږتقوى را انسان كيپه عبادت سره  پهد هللا

پوهېدو دروازه په كتاب د د هللا دغه تقوى انسان ته  او

د  چيآيت كي وليدل  يړپه لومې سورې زي، تاسو د دېپران

ړئ د هللا كتاب مو ښود دئ، كه غواقيانو الرهللا دا كتاب د مت

تقوى  ځان كيپوه شئ نو په ې په اسرارو ئښود شي او الر

ترالسه كولى شئ.  الري، دا تقوى د عبادت له ړئدا كيپرا

په هم  آيتهد آيت له سياق و سباق نه هم او له وروستي 

 . ېخبره شوړه په ادلته هم د كتاب  چيږي گنده معلومېڅر

     

   

   

  

    

     

پر  موږ چي ئړه شك لرپه اڅه او كه د هغه  -[23]

پل شاهدان پرته خنو له هللا ړى، پل بنده نازل كخ

ړئ كه څېر يوه سوره خو راوپه او د هغه  راوبلئ

  ياست. يرښتين

له  ياو ده ته د رزق او روز پيدايښتد انسان له  -(23)

ټولو تر  په ده باندي د هللا تعالى، برابرولو وروسته

ې ئپاره ښووني لد ده د الر چيپېرزوينه دا ده ستره 

په حقانيت هر سالم د هغه  چيكتاب  داسي و.كتاب راولېږ

پوهېدى شي، له دقيقو ۍ ډېره آسانپه رت انسان الفط

دا  چيپوهېدى شي ژر ډېر ې ژورو بحثونو نه ئنو او څېړ

 بځواې ته ئ پوښتني لوري راغلى كتاب دئ، هريله د هللا 

شك  كتاب كي په دېكه تاسو . يې ختمواو هر شك ئ وايي

دا به د هللا له لوري نه وي،  چي ويمو دا  گمانلرئ او 

 يرښتينئ كه ړڅه راوې كوم ئڅېر په سورې  ېړنو د يوې و

دلته يوازي د قرآن  چيكوي  گمان خلك داسي ځينيياست. 

 ييوې ادب ىاو مقابل لور ېړخ ته اشاره شوا يچت ادباو

د  چي ياو مبارزې ته رابلل شوى او ورته ويل شو مقابلې

 ټه نه شئ وړانديټوادبي  څېرپه سورې  ېړوكومي د قرآن 

لويه  پلوه هم داسي يقرآن له ادب چيده ، دا سمه ىكول

 يكولى، خو د قرآن علم نشيې مقابله څوك ئ چيمعجزه ده 
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ژور علمي بحثونه ې هم ستره معجزه ده، هغه تر داعجاز 

ټول ۍ، ستورو او ږمپو، لمر، سآسمان، د انسان، زمكي چي

، يړگه كډاپه قرآن  چيهغه اسرار ، يړې كړه ئپه اعالم 

ژوند د سمون او اجتماعي  ينسان د فردد ا چيهغه ضوابط 

ړي، د قرآن عميق او جامع مطالب، د حق ې وضع كئپاره ل

ړه د قرآن په ااو باطل، روا او ناروا، حالل او حرام 

ړخونو نه ډېرو نورو اله  دقيق او عادالنه معيارونه او

هم قرآن معجزه ده، دا د عربو له شعراوو او ليكواالنو 

پاره هم او تر قيامته معجزه لونو قومد نورو  نه عالوه

 ده. 

    

  

   

   

    

 ئكله نه شئ او هيڅېداو كه ونه توان -[24]

ې سوند ئ چيځان وساتئ ، نو له هغه اور نه ىتوانېد

 ړى شوى.پاره تيار ك، د كافرانو ليد تيږيخلك او 

آيت د  ېتر د هد قرآن د علمي اعجاز يوه بېلگ -(24)

 چياو هلته  آيت كي په دېاو يوه هم  ېمخه ذكر شو

ې خلك او سوند ئ چيځان وساتئ له هغه اور نه : )فرمايي

چا دا خبره نه هي په وخت كيد قرآن د نزول  ،ي(د تيږي

هم د اور سوند كېدى شي، معلومه نه  تيږي چيى شوى منل

څومره خبري باندي  په دېمخالفينو به هغه وخت  چيده 

 يويل پلو مجالسو كيپه خې څومره به ئړى وي، تمسخر ك

، يسوز تيږي چيدا ليونيان اوس دا خبره هم مني  چيوي 

يدل نه مني!! خو تاسو اوس سوز تيږيعاقل انسان د  هيڅ

هغه ؟ يسوز تيږيآيا ووايئ: جنابه!  پوه تهيوه فزيك 

 ؛هو پرته درته ووايي:ژر او له كوم تأمل نه ډېر به 

څه پنه هم، هرڅه، حتى اوسنه بلكي هر تيږيي، يوازي سوز

ي، دغه اوبه او دا خاوره سوز چتو درجو كيپه اود اور 

. او كه هغه ته ېپاره كاروژلو لې د اور وته ئ چيهم 

ورباندي  پېړۍڅوارلس  چي كي غه كتابپه د موږ: زووايئ

به د اور سوند وي، هغه وخت  تيږي چيراغلي  شوېتېري 

او دا  ېوهل ملنډيخبري مخالفينو  په دېد كتاب  موږز
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پوه د دې فزيك  :ئيڼلو، ما ته وواگې ستر دروغ ئ

 د هغه د وړانديې كتاب او څه وي او د دگون به غبر

 څه فكر كوي؟ به  اړهپه  يكوونك

   

  

   

    

   

    

    

     

   

    

    

   

ړى او صالح عملونه ې راوايمان ئ او هغو ته چي-[25]

 دوى لره به داسي چي ړهزېرى وركې د د، ې كړيئ

كله  چي، ږيېې ويالې بهئترالندي به  چيجنتونه وي 

به: دا خو  ړى شي، واييڅه ورروزي كې له مېوې نه ئ

 چيحال دا ، ېو ېړى شوې د مخه راكتر د چيهمغه دي 

هلته به او  وي ېوړى شوركته ورته مېوې به  يوې بلي

به  په هغه كياو  په برخه وي ېړېڅلې جوپسې ئ

 وي.  پاتيتل

 د ايمان او صالح عمل خاوندانو ته د داسي -(25)

ې گلو الندي به ئتر ونو او بن چيړه زېرى وركجنتونو 

ې سره ورته وي خو ڼه به ئظاهري ب د مېوو، ويالې بهېږي

 ، داسيښهغوره او  ۍتر مخكن په خوند كيې هره يوه به ئ

 يهم له انسان په برخه وي چيې به ئ ېړپاكيزه جو

ناخوالو ضعف او له اخالقي هم وي او  پاكيكمزوريو نه 

په تاسو كه په برخه وي، نو ې ژوند به ئ ىپاتتلنه، 

ې د جنت مېوې به ئ په بدل كيړه، كوحالل رزق اكتفاء 

مو  نهپرېوتو له  گنده كارونو كيپه ، كه دركول كېږي

مو بدله وي، كه به  ېړجو ځان لري وساتو، د جنت سپېڅلې

په عوض  ،ړټو كور له السه وركمو د خ په الر كيد ايمان 

پل ړى شي، كه مو خدرك ې د جنت باغونه او بنگلېبه ئ كي
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ژوند به  ىپاتړ، د جنت تلوقف ك په الر كيژوند د هللا ډ لن

 په برخه شي.مو 

       

    

    

  

   

    

  

   

     

    

     

    

د كوم  چينه حيا نه كوي  هللا له دې چييقينًا  -[26]

 چاڅه، نو چت او يا تر هغې د او مثال راوړي يماش

د دوى د رب له لوري دا  چي پوهېږيړى راوايمان  چي

په دې هللا  كافران شوي نو وايي: چيهغه او  ئد حقيقت

 الريې پرې بډېر او قصد لري، څه اراده مثال سره 

پرته بل ايت كوي او له فاسقانو هد پرېډېر كوي او 

 .كوي الريې ورباندي نه بڅوك 

پوهولو د انسان د  چيپېرزوينه ده دا د هللا لويه  -(26)

ړه شي نيولى تر لمر او څېر له واپه  ېې د ماشپاره ئل

، مثالونه بيان كړيشيانو د سترو سترو پوري آسمان 

ې د انسان د فهم مستوى ته )نازل( او راكوز قرآن ئ

د ايمان  چيڅوك ، هر پوهېږيپرې ړى، د ايمان خاوندان ك

په مقصد ې ژر ئډېر  ځير شيه و تثالونمڼا كي دي په ر

پوهېدو عاجز په مقصد له ې ئ خو كافرانپوه شي، او هدف 

يادول د ستر هللا له شأن نه لري ړو شيانو و دي، دوى د

ژوندي مخلوق  يړوكد يوه و چي پوهېږينه  په دېڼي، گ

گران ډېر  ډېرژوندي حيوان نه ول تر يوه ستر پيدا ك

ډېر ظرافت او لطافت كارول شوى،  كي په دېدئ، 

ټلويزيونونه ، يگانډيورا لويي لويي په سر كيانسانانو 

ه هپوړل، وال څومره مخكيهر چيخو ړل، ړ كټر جووپياو كم

 يچنورو ورو كوې ټول ئې زياته شوه، نو دا او تجربه ئ
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لوى ډيو او ستره او درنه را څو كاله مخكيړل، د ك

ې ئس نه شو انتقالولى او ۍپه آسانيوه كس  چيټر پيوكم

 ږي.ېځائ په جيب كيستا د كميس  چيړي ك هړهومره وا

   

    

    

   

    

  

  

گولو ټينله  ژمنيالهي  چيهغه )فاسقان(  -[25]

ې د وصلولو هللا ئ چيڅوي غوڅه وروسته ماتوي او هغه 

فساد كوي، همدا دوى خاسر  زمكه كيپه ړى او امر ك

 او تباه شوي دي.

د  چي ډېر صراحت سره معلومېږيپه  آيته له دې -(25)

ې د وصلولو هللا ئ چيڅه قطع كول او هغه  شلول ړيكوفطري ا

او  هدايتالهي له  چي كار دئامر كوي، د هغو فاسقانو 

ړو په كتاب د ايمان راواو د هللا  يښووني نه محروم دالر

د  چي ئهمغه مطلب د ااو د په برخه كېږيې نه سعادت ئ

د اقامه  په حقيقت كيځ لمونراغلى وو،  په سر كيسورې 

دا هم د انسان او هللا ه ده، لو ستره بېلگوټتر صلوة 

ړيكو د مضبوطولو ځ د اد انسانانو ترمنهم ځ او ترمن

پاره هللا تعالى د ټولو مؤثره ذريعه ده، د همدې لتر

پاره د اقيموا الصلوة صيغه غوره كولو ل اداء ځهلمان

 .ېړك
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تاسو  چيدا حال  ئ!ړه كفر كوپه اگه د هللا څن -[28]

او بيا  ړويم، بيا مو ئړك يژوندړه وئ خو هغه رام

ځول گرپه لور وركوي او بيا د ده  يژوندمو بېرته را

ې ئټول څه زمكي د  چيدى همغه ذات دئ  -[29] كېږئ.

ړه، نو آسمان ته مخه كې بيا ئړل، پيدا كتاسو ته را

ښه پوه څه په هر دىړ او ك ړې اوه آسمانه جوهغه ئ

 دئ. 

انسان حيرانتيا خبره ده، ډېري انكار د  هللاله  -(28)

 ېړله مقانع كولى شي؟  په دېړه او عقل پل زگه خڅن

ټول دا  يړلژوند سره تد ده له ړ؟ پيدا كچا را خاوري

ې كوم ئ سترگيړى، ې كوم عليم وركعلم ئړل، چا وركصفات 

ې له كومه ې كوم سميع، د وينا توفيق ئگه ور، سمع ئستر

 ښى؟ ما ته داسياي چا په كيفظى استعداد ړى او د حاك

پل خالق او د خ په هغه كي چيښيه واو مصنوع كوم مخلوق 

دا  په انسان كي ؟له ورايه نه برېښي صانع د الس نښي

ټيك سپالگه د يوه څن؟ ېڼگټول صفات د كوم خالق وديعه 

كولى خو د انسان له خالق نه  ېله صانع نه انكار نه ش

پل خولي  څوك كوي؟ دا تهړه پرېكگ ر؟ ستا د مېانكار كو

په  ېې د ارادته ئ چي څوك دئډولى؟ هغه ځن ېگ نه شمر

چا له بدلولو عاجز؟  گ د نېټېمقهور يې او د مر وړاندي

 چي ، داسيپيدا كړيپاره څه ستاسو لهر پر سردا د زمكي 

ې معمولي كموالى ئ په مقدار كيې هم نه وي او كه يو ئ

جود تناسب ختم شي، نو د زمكي ځ موراشي او د دوى ترمن

ژوند ممكن نه دئ، كه د زمكي د حرارت درجه سر ستا  رپ

 هږډېره يا لې له لمر نه فاصله زياته شي، كه ئيا كمه 

پل طبيعي حالت نه څه له خې دا او هغه او هر شي، كه ئ

ژوند درته سر او د آسمان الندي  رپ، نو د زمكي يځوو

 په داسياو گه دقيقه توپه دومره څه ړي. دا هر گران ك

د زمكي او آسمان  ؟يړپيدا كچا تناسب ي او الزمي ضرور

، يگيا دډه لگپه  چيځ دا يووالى او تنسيق او دا تر من

ې ، يو اوبه راوروي او بل ئځواب واييړتياوو ته ستا ا

د دا  ؟كار دئچا ، دا د دانه او مېوه درته راشنه كوي

او آثار خو د  نښي (علم)څه كي د په هر زمكي او آسمان 

 كړي پيداڅه هغه ذات دا هر  چيې خبري شهادت وركوي د

 دئ.پوه څه په هر چي 
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، آيت كي ورته اشاره شوېمبارك  په دې چيكوم حقيقت 

پوه شوى، علم  پرېپېړۍ وروسته رلس اڅوانسان اوس او 

څه، كه هر  دا د زمكي چينن د قرآن همدا خبره كوي 

ې، دا عناصر او مركبات ئه كاو  ئحيوان دئ، كه نبات د

د انسان ې ئ ې موجود مقدار او تناسب كيپه همداو ټول 

ژوي له يوه ، ټول پاره ضروري ديكېدو ل هپاتژوندي د 

ي نور به ځځه ې له منكه يو ئ چي ړلي ديت بل سره داسي

هار  غاړيلكه د  ، داسييځځه له من يپسپه بل ې يو پسور

او  ځي.پرېوې راپسلي په بې يوه ئ مرغلريېږي او وشل چي

 راغلى: روايت كي په دې چي ئدا هغه مطلب د

سمعت رسول هللا صلى قال عمر بن الخطاب جابر بن عبدهللا عن 

هللا عليه وسلم يقول خلق هللا عز وجل ألف أمة ستمائة في 

البحر وأربعمائة في البر فأول شيء يهلك من هذه األمم 

 .إذا قطع سلكهالجراد فنذا هلكت تتابعت مثل النظام 

عمر رضي هللا عنه وويل:  چي وايي هللا عنه رضيجابر بن عبدهللا 

ې: هللا فرمايل ئ چياورېدلي  مي نه السالم پيغمبر عليهله 

او  په اوبو كيې ږ سوه ئپش چيړي پيدا كزر امتونه 

ځي ځه به له من چيړى شى ، لومچه كيپه وې څلور سوه ئ

ړ شي نور انواع د وال ځهدوى له من چيملخان دي، نو كله 

تار  هارد ځي لكه ځه له من يپسپه بل يو  ژوو به داسي

  ېږي.وشل چي

هللا تعالى اوه زمكي او اوه  چي قرآن وايي -(29)

څ په ترژورو تحقيقاتو  ي، نن د علميړپيدا كآسمانونه 

زمكه اوه طبقې لري او د  چي ېانسان ته معلومه شو كي

ء هم اوه طبقې ده. د زمكي مربوطه فضا پر سرزمكي 

د اتم د مدارونو  چي ېانسانانو ته دا هم جوته شو

دا  چي نه معلومېږي له دې، يشمېر هم اوه د يمظاع

ې يوه داسي كائنات او مربوط ستوري او كهكشانونه ئ

 دي.اتاو ر پرېه آسمانون هاو چيمجموعه ده 

زمكه  ښايي چي ېځينو دا انتباه اخيستآيت نه  له دې

څو په دا اشتباه ده، ، وي ېپيدا شو مخكي له آسمان نه

 دليله:

  بيا هللا تعالى  چيويل شوي  آيت كي په دېخپله په

آسمان تيار  چيې معنى دا ده آسمان ته متوجه شو، د د

 موجود وو.

 په او د اوه آسمانونو  ېدا توجه د آسمان د تسوي
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 پاره.ل پيدايښت، نه د ېپه ارتباط شوړولو ې د جوڅېر ئ

  زمكه او آسمان سره  چي صريح الفاظو واييپه قرآن

وضاحت سره په ړل. له دې نه سره بېل ك موږځاى وو يو 

 بلپيدا شوي، له يوه په يوه وخت ړه دوا چيږي معلومې

په ارتباط نه ده د  پيدايښتړي ې يادونه د لوموروسته ئ

ړه ا په دېقرآن  په ارتباط ده.تسويه او برابرولو 

 فرمايي:

 ر ْتقاً  كان ت ا األ ْرض و   تِ و   السم    أ نَّ  ك ف ُروا الَِّذين   ي ر   ل مْ  و   أ  

                                                                                                   *     ُيْؤِمُنون   ف ال ح ٍى أ   شيءٍ  كلَّ  اْلم اءِ  ِمن   ج ع ْلن ا ف ف ت ْقن  ُهم ا و  

 31ء: االنبيا

آسمانونه او زمكه سره  چيي پوهېږنه  په دېآيا كافران 

ژوى مو له )اوبو( هر ړل او سره بېل ك موږي وو، نو نښت

 ؟!يړ، نو آيا ايمان نه راوړىپيدا كنه 

 سر كيپه  چيگنده معلومېږي: څرپه آيت نه  له دې

ټول اجرام يوه زمكه، لمر او د آسمان ټول كائنات، 

چاودنې سره دوى بېل بېل په يوې لى هللا تعاكتله وه او 

چي او دا هغه حقيقت دئ  ړه.ې وركڼه ئۍ باو اوسن ړلك

  پوه شوى.ې پرانسان نن 

    

   

    

    

   

  

  

     

      

زمكه پر ته وويل: زه  ستا رب مالئكو چياو كله -[31]

نكى يم، دوى وويل: پيداكوورا د يوه خليفه او نائب

فساد به په كي  چي ېپيدا كو څوك په كي آيا داسي

ستا له  موږ چيي، حال دا يوبه تو يكوي او وين

په تقديس بوخت پاره گيا يو او ستا لسره ل ستايني

تاسو  چيپوه يم ښه څه په هغه فرمايل: زه ې وئ يو.

  .پوهېږئنه  پرې
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خبري له كولو وروسته، د  مهميقرآن اكثرًا د يوې  -(31)

 يې خبري عملتاريخي مثال او د دپاره مزيد وضاحت ل

ه د )إذ( مثال او عملي بېلگ ، دا تاريخيه راوړيبېلگ

دلته له دغه ستر او مهم مطلب نه  .پيل كېږيپه لفظ 

پيدا پاره څه ستاسو لهر  زمكيد هللا تعالى  چيوروسته 

د خليفه پاره اوس اخيستو ل گټيي، ستاسو د خدمت او ړك

ده  مالئكيقصه او  پيدايښتد  السالم عليهآدم د  په توگه

پاره طلب د مزيد توضيح لم يپورتند ل په سجده گمارته 

 .كوي وړاندي

 ې:شو ښوونيڅو اساسي الرې مبارك آيت كي ه دپ

  پيدا شوى، دلته د  كي زمكيپه  السالم عليهآدم

 پيدا كوونكى( دئ.)جاعل( معنى )

 زمكه داسي پرزه  چيړ ته خبر ورك هللا تعالى مالئكو 

 په څېرنائب خليفه او هغه به د  چيپيدا كوم څوك را

ې ئ ځانگړتياويات او فصموا ځينيې خليفه د د عمل كوي،

يوه  چيې تصور نه شو كولى و د دفرشت، ېښودورو

د  يخاوند موجود ته د ېبااختياره او د استقالل او اراد

كس به  داسي چيې كاوو ئ گمانپارلى شي، وس واگيزمكي 

پل واك او اختيار نه غلطه استفاده كوي، هرو مرو له خ

 په داسيويل: ې ونه به كوي. وئفساد به خوروي او قتل

پوره په  په تعميل كيستا د اوامرو  موږ چي حال كي

د تقديس او ستره  كي په زمكيگيا يو، انهماك سره ل

خليفه او نائب د ي، د دې ساتلو امور هم ترسره كېږ

له ده نه  چيحال كي  په داسيڅه ضرورت دئ، پيدا كولو 

د  مالئكيشته؟  احتمال هم نو تويولويد فساد كولو او و

 ې، يوازيخبري نه و ړتياوووټولو له  السالم عليهآدم 

د خليفه ې خليفه وي، يا ئ هدا ب چي ېو ېپوه شودومره 

مطلب اخيستى وو او يا ورته ويل شوي دا نه ه مفهوم ل

ښه كار هم به دى به د واك او اختيار خاوند وي،  چيوو 

څه  هيڅ يچڅېر به نه وي په ستاسو كولى شي او هم بد، 

د همدې كولئ،  ئښه او استقالل سره نه شپله خوپه خ

 لووې وويل: مبادا هغه د فساد او وينو تويپاره ئل

پوه يم ښه څه په هغه ، هللا تعالى وفرمايل: زه نشيباعث 

 ځانگړتياويپوهېږئ، تاسو ته هغه تاسو ورباندي نه  چي

په برخه كوم. نه مالئكو ې ورده ته ئ چي يمعلوم ينه د

د او نه مالئكو  ېگه شوپه توته دا وينا د مشورې 
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ې ب ېتعالى له مشور هللا، ېړپوښتني كگه دا په تواعتراض 

له اعتراض كولو نه برئ دي. دا  مالئكياو  ئنيازه د

مالئكو د  چيې بنياده خبره ده او بې دليله خبره هم ب

د آدم  چيپام سره ويلي په ته  وړړو وك پيريانو مخكنيو

شي. برعكس هللا څېر په اوالد به هم د دوى  المعليه الس

هومره معلومات  اړهپه  السالم عليهتعالى دوى ته د آدم 

 .ړيكپيدا ونه راسؤالې دغه ئ سره له دوى چيړى ورك

  السالم عليهآدم  چي يدرې ځله ويل شو آيت كي په دې 

 پارلخالفت به ورس د زمكي او يپيدا كېږكي  زمكيپه به 

ځله د مالئكو ويل شوي او دوه  هللا له لوري ځل دي، يو كېږ

په  السالم عليهآدم  ووايو چيله لوري، دا كافي ده 

د  پارل شوى،خالفت ورس پيدا شوى او د زمكي كي زمكي

 چيڅه موندلى شو  نه صراحتًا داسي آيت كي په هيڅقرآن 

ې مطلب خالف خبره ترې معلومه شي او نه تلويحًا. د د

ې وضاحت او صراحت وك د قرآن د دڅ چيعجيبه ده ډېره 

د اسرائيلي رواياتو تر تأثير الندي راشي او سره سره 

بل په پرته نه  له زمكي آدم عليه السالم چيړي وك گمان

  پيدا شوى!!  ځاى كي 

   

    

  

  

    

    

    

    

    

ورزده ې نومونه او آدم )عليه السالم( ته ئ -[31]

ې ړل، نو وئك مالئكو ته وړانديې بيا ئ ې،ئ ولټ ړل،ك

 يرښتينړئ؛ كه خبر ك مي پر نومونوغو ويل: د د

له هغه  موږپاكي ده تا لره، ې ويل: وئ -[32] .ياست

ې شكه علم نه لرو، ته خو ب ښودلي هيڅتا را چيپرته 

 ښه د حكمت خاوند يې. پوه او ښه  چي

هللا جل شأنه آدم عليه السالم او د ده نسل ته  -( 31-32)

و فرشتې تر ئ علم چيړى مالئكو باندي دا فضيلت وركپه 
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ندلو او هغه ته د خاص نوم پېژڅه د جامع دئ، د هر

 يد داسي مالئكيدل شوى، خو و استعداد په كي ايښوركولو

او د  يړه علم لرپه اپل خاص كار د خې ئهر صنف  چي

ندل او بيا پېژڅه هر ، پوهېږينه  اړهپه نورو شيانو 

ړتيا ده، دا گځانخاص نوم وركول د انسان  هغه ته

د خالفت  ، د زمكينشته مخلوق كي په بل هيڅت خصوصي

، مالئكو دا كار يوه مخلوق ته ضرورت وو پاره همداسيل

مالئكو  چيكوي  گمان داسي ځينينه شو كولى. متأسفانه 

چا ته وي او بل  په واك كيښتل د زمكي خالفت د دوى غو

په دې مالمت كړي او ورته ښتل دوى هللا غوړى شي، ورنك

پاره ې مقام لد د السالم عليهآدم رتاسو ت چي ثابته كړي

د  چيوويل شو  ږ كيپه غو ته آدم عليه السالم نوړ دئ، و

د همدغو شيانو د ، بيا يڅه دې او هغه شيانو نومونه د

شو،  اخيستلوامتحان نه ړه له ده او مالئكو په انومونو 

نه دا كار  چيحال دا  ناكامه او دى بريالى شو!! مالئكي

 دي داسي مالئكي، نه ترسره شوىپاره ستو لد امتحان اخي

پاره كومه ځان لړي او د ت وكد هللا له حكم نه مخالف چي

 عليهپه داسي امتحان سره د آدم ړي او نه دنده وغوا

دا له اسرائيلي رواياتو نه دى شي. ېړتيا ثابتو السالم

هم هللا تعالى ته د عدل  كي په دېاخيستل شوي آراء دي، 

گناه رونه منسوب شوي او هم مالئكو ته د او عقل خالف كا

هللا تعالى خو نه د عدل خالف كار كوي او نه د  !كارونه

 ، داسيېهم د مشاهد ئعقل، دا تأويل هم د عدل منافي د

ړى شي، د عدالت يوه ته نقل ورك په هغه كي چيامتحان 

آدم  چيگورو سره  ېپه مشاهد موږاو  ئمنافي امتحان د

ټولو شيانو نومونه نه دي ې د د ته ئاو اوال عليه السالم

 : ودالئلڅو په ښودل شوي، 

 نو بايد ترقيامته  ىو يښودل شوكه ده ته نومونه ور

وى، د ده عرب  يپاتټول اوالد كي همدا نومونه په د ده 

ژبه ټولو او عجم زامنو بايد ورته نومونه كارولى او د 

مونه. ژبه يوه ده او نه نونه  چيگورو يوه وى. خو عمالً 

د  چيتعبيرات كوي  داسيد قرآن د آيتونو ولي  دا دوى

 غسيته به نومونه هم ، آدم عليه السالممشاهدې خالف دي

ښيي، د آدم عليه ې ئ چيښودل شوي وي لكه د ده اوالد ته 

ښيي د ده اوالد ته و چيړي وپاره راې لقصه خو د د السالم

 و ته، تاسيړپېرزو كنعمتونه دا او دا  مي پر تاسو چي
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ر مالئكو هم، د هر پړ، ټولو مخلوقاتو فضيلت دركپر  مي

پېژندل او خاص نوم ورته وضع كول ستاسو هغه څه 

په ، ېړى شومخلوق ته نه ده ورك هيڅ چيړتيا ده گځان

اوالد ته  د آدم عليه السالمهللا تعالى  چيكوم ترتيب 

د ښودلي، ته  السالم عليهې آدم ئ يي همداسيښنومونه 

څه ته الس پيدا شي نو هر  چيهر لمسى  السالم عليهآدم 

ږدي، مور، گوري، نوم ورته ې چوي، يوه خوا بله خوا ئا

په سر ږدي، خوا نومونه  خپليله ۍ او اوبو ته ډډوپالر، 

 پلوخ ږ لوى شيل چيړي، ړا غواژپه ښاك څخوراك او  كي

 چي ديړوكي نومونه كېږړوكي وو ضروري شيانو ته داسي

ژبه پله پالر خې مور كه ئپوهولى شي،  ديوربانمور  پلهخ

ژبه او  ېځان ته به نوړي نو تحميل نه ك ورباندي

ته د نومونو د  السالم عليهآدم ړي، نومونه غوره ك

 په اسرائيلي رواياتو كي چيښودلو معنى دا ده، نه هغه 

 راغلي.

  كن نه دئ، چا ته ممپرته هيټولو شيانو علم له هللا د

ټولو د  چيې دا توان نه لري اوالد ئ او السالم عليهآدم 

مره وې د، حافظه ئړى شيشيانو نومونه زده او حفظ ك

  .ظرفيت نه لري

  قرآن د حق او  چيوي  پام كيپه دا خبره مو بايد تل

هره معيار او مالك دئ، وروستى پاره ندو لپېژباطل د 

هغه خبره  اختالفي خبره بايد قرآن ته محول شي او يوازي

سره موافق وي، روايت به د قرآن قرآن  له چيڼو گحق و

پاره د قرآن آيت د روايت ل چيپه تله تلو، نه دا 

په ړ او اهل كتابو وك چي كار دئدا خو هغه  ړو!تأويل ك

په رواياتو و، ځاوې د هللا كتاب شا ته وغورئ نتيجه كي

ي صحابه د چيحاشا و كال په اختالفاتو اخته شول،  او ېپس

صحابه خو د قرآن ، ېړقرآن نه وي ك چيړي هغه خبره وك

ښه ورباندي چا او حامالن وو، تر هر يزده كوونك يړلوم

دا  چيوو  ىې مخامخ اورېدلچا ئپوه شوي وو، له هغه 

گه به هغوى د قرآن خالف څنقرآن ورباندي نازل شوى وو، 

 چيو روايت سره مخامخ كېږ كه كله له داسيخبره كوي؟ 

قرآن د  چي پر ځاىې د دو گوي نړخ نه لله قرآن سره ا

يا  چيو بايد ووايو ړپاره تأويل كآيتونه د روايت ل

عنه د اهل كتابو خبره  يړى او يا مروراوي اشتباه ك

پله خبره او دا د ده خ چيړى ك گمان يكوله او اورېدونك
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انتقال گه توپه ې د ده د خبري ده او نورو ته ئ هرأي

په  چييات شته روا ې شمېره داسيب رواياتو كيپه . ېړك

د اهل كتابو روايات دي خو صحابه وو ته منسوب  اصل كي

 شوي. 

  څه د د )علم آدم االسماء كلها( تفسير بايد تر هر

په )عُلًَم(  چيگورو ټوو او وول په قرآن كيپله په خمخه 

د ړى، ې وضاحت كته د د موږكومه معنى راغلى، قرآن 

آدم عليه  چي يپوهېدل آسانه د په دېڼا كي په رقرآن 

د  چيده لكه  ښوونه داسيتعليم او ته د اسماوو  السالم

)علمه ې فرمايلى: ړه ئده اوالد ته د بيان د تعليم په ا

هللا تعالى انسان ته د  .(ښودلې ورو: خبري كول ئالبيان

د  چينه ده  ښوونه داسيړى، دا وينا استعداد ورك

 وورو ورخبري كولى شي، بلكي  ړۍ ورځيله لوم پيدايښت

ندو او پېژد  ټولو شيانود ې ړي، همدا راز ئې زده كئ

 ړى.هر يوه ته د خاص نوم وركولو استعداد ورك

   

   

  

     

   

   

   

   

ړه، ې خبر كونو ئـپه نومويل: اې آدمه ! ې وئ -[33]

ې ويل: آيا ل، وئړك پر نومونو خبرې كله ئ چينو 

 او زمكيزه د آسمانونو  چينه وو ويلى  مي تاسو ته

 چيم پوهېږښه څه هم هغه په  م اوپوهېږټو ښه پپه 

                         ؟ېئ ئټوپ چيهم  هپه هغو ائې  ئگندوڅر

 چي گنده معلومېږيڅرپه مبارك آيت نه  له دې -(33)

مالئكو ته د آدم عليه السالم دا علمي استعداد او فضيلت 

د خالفت  د زمكيهللا تعالى  چيپه وجه نه وو معلوم د كوم 

په د ده )اختيار( او استقالل ته  ړى وو.پاره غوره كل

په مبادا  چي هو ېړگنده كڅره ې دا اندېښنسره ئپام 

ې د فساد او وينو تويولو باعث شي. دا خبره ب كي زمكي

ته ښتل د خالفت مقام دوى غو مالئكو گواكي چيبنياده ده 
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 ړى شي.ورك

   

  

   

   

    

 پارهمالئكو ته وويل: د آدم ل مو چياو كله  -[34]

ډډه او گر ابليس، په سجده شول مټول ئ، سجده وكړ

 څخه وو. ړ او له كافرانو ې وكتكبر ئ

 ړ دي:پام وڅو خبري د خاص دلته  -(34)

 دل مراد ېسجدې نه يا يوازي اطاعت او تسليم ېله د

گ سجدې ته ورته څندو ترېاطاعت او تسليم دي او يا د

په او ابليس د انسان  مالئكي چيځكه كوم حركت هم، دا 

ته ورته نه ده،  ېد انسان سجدې هم ي، سجده ئده څېر ن

ۍ، ونو او غرونو سجده هم د انسان د سجدې ږمپود لمر، س

توجيه سره هغه اشكال هم رفع  په دې څېر نه ده.په 

ه آدم عليه السالم ته وه كه د آدم مالئكو سجدد  چي كېږي

سجده كول ته څه پرته بل ځكه له هللا  پاره هللا تعالى ته؟ل

  .يجائز نه د

 مالئكو مقام او د  چي آيت نه دا هم معلومېږي ېله د

 پهچا ته د دوى  چي ئد داسي عالم كي په دېمنزلت 

څه هغه او آسمانونو هر  د زمكي سره به ېانقياد او سجد

په  ېته د دوى د سجد السالم عليهدي، آدم ږړه ته غا

ځكه ، يڅه ده ته مسخر او منقاد كېږبه هر  نتيجه كي

ړه. ټولو سجده وكپرته له ابليس نه  چيوروسته ويل شوي 

، نور ه ابليس ووړډه وكې ډئله سجدې  چيچا يوازيني 

 ڼ شمېر آيتونو كيگڅه آدم ته مسخر شول، د قرآن په هر

څه انسان زمكي او آسمانونو هر  د چي مطلب ذكر شوى اد

  . يړى شوته مسخر ك

  گناه تكبر وو، د هللا له رحمت نه  ۍړلوم پر سرد زمكي

په  چيهغه  ؟څوك دئمتكبر  دئ، متكبرټل شوى كس ړى رلوم

قوم نه او تر بل قوم پل . خگڼيځان تر بل غوره  نسب كي

كار همغه  ڼلگغوره  بلځان تر ټبر او ټبر تر بل پل خ

 سوره كي په دې .ړپاره شيطان وكځل لړي د لوم چي دئ

 عليهد بني اسرائيلو سردارانو د طالوت  چيراغلي 
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د زعامت له منلو نه انكار كاوو، دا همغه كار  السالم

 يپاره تاريخلدغي ړى وو، هغه قصه د شيطان ك چيوو 

 . دهاو شرحه ه بېلگ

   

   

    

    

   

  

  

   

    

  

     

   

    

په دې  يومو ويل: اې آدمه! ته او مېرمن د -[35]

ړئ پرېمانه غوا چيځايه له كومه او  ئشت شېم جنت كي

له ، كه نه نو كېږئ ته مه نږدې ونيې وخورئ، خو د

خو شيطان له هغه نه  -[36] .ئڅخه به شو كوونك يتېر

ول، او  په كي چيې وايستل څه ئله هغه  ښويول اوو

ځينو نورو د  ځينيئ، ومو ويل: له دې نه كوز ش

 ئځاى د ټېكيد  كي په زمكيښمن او تاسو ته پاره دل

 ، تر يوه وخته.څه متاعاو 

 :خاصه توجه غواړي يټكڅو اساسي ې مبارك آيت د د -(35)

 مفيد او مضر، هغه ته بايد  چيپيدا شوى  انسان داسي

ژونديو ښودل شي، له نورو بد ورواو ښه  حالل او حرام او

نورو  چي ئد كي په دېپير يو اساسي توې ئمخلوقاتو سره 

فطري  يد همغ، ېښودل شوپله الر گه خپه فطري توته 

ۍ ړپه هغه لومچى ه بڅد غر، كوي ژوندمطابق ښووني الر

ښو پپلو په خشېبې وروسته  نه څو پيدايښتاو له ځ ور

ړلو او څه له خود هغه  ،ليزغ يپسمور  خپليپه ، ودرېږي

ورته تاوان لري، مفيد  چيوي ډډه كد هغه كار له كولو 

مور ته  ني، خو انسان تر اوږدې مودېپېژټي او مضر بو
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په څه ته الس كوي، هر  لوټي او تيږياور،  ،ړ ويسخت ا

په څو شېبې ترې غافله شي، يا مور ې كه ئ، يډخوله من

ښه او بد، ، هغه ته بايد يا اوبو كي يچوځان ا اور كي

ښودى و حرام عماًل ورومفيد او مضر، شهد او زهر، حالل ا

ښه د  چي ړ دئازيات ې ته هغه تر بل هر مخلوق نه دشي، 

ړى شي، زده كاو مقتضيات ور غوښتني ټوليكولو ژوند 

د ده وضع له نورو ښوونه ورته كافي نه ده. فطري 

ړو استعدادونو سره گځانله مخلوقاتو نه فرق كوي، دى 

ته ويل هم ور په هغه جنت كي چيگورئ  دا دئپيدا شوى، 

 خاصي هغيړلى شئ خو پرېمانه خوڅه ځايه هر له هر  :شوي

سره عظيم الشأن قرآن  په دېئ. كېږ ته به نه نږدې وني

ړخ ته اشاره ډېر مهم او اساسي اد انسان د فطرت يوه 

 .ېړك

 په نسبت پاره دحاللو شيانو شمېر د حرامو د انسان ل

از راز ر چي په يوه ستر باغ كيڼئ لكه گودومره زيات 

د  چيي و ې داسييوازي يوه ونه ئ ،او مېوې ولري وني

په انسان  چيعجيبه ده  ې منع شوى وي.خوراك ئ ېمېو

دومره زياتو حاللو اكتفاء نه كوي او حرام ته الس 

 ي!!وغځ

  پر ځاى  په كوم جنت كي السالم عليهآدم  چياما دا

په موعود جنت او كه  كوم جنت كي پر سر د زمكيشو؟  ځاى

كېدو منع شوى وو؟ شيطان  ته له نږدې ونيمي كو؟ كي

ځي او آدم او حواء دي جنت ته ننو چيوتوانېدو گه څن

دغو د څوي؟ ړلو ته وهد ممنوعه مېوې خو السالم ماعليه

پاره بايد الندي خبري پوهېدو لځواب باندي د په و ښتنپو

 ولرو: پام كيپه 

 هم په رواياتو كي كافي او زيات اختالف  هړا ېپه د

هم د جنت د موقعيت په  ،ځه او هم د مفسرينو تر منشت

اختالف  ېله د ه،ړوني د نوعي په ا ېاو هم د د هړا

چي له پيغمبر عليه السالم صريح او صحيح حديث  يېږمعلوم

 نه دئ نقل شوى.

 خو  ي،ڼنور مفسرين دا موعود جنت گ ينيځاو  قرطبي

مفسرين ورسره موافق نه  ولټدليل ورته نه لري،  څهي

. په ېي، ما دغه رأيه له قرآن سره موافق نه ده موندلد

 31په يوه آيت ) ېداسي حال كي چي د البقرة د سور

ويل شوي چي آدم عليه السالم به په  ليځ ېدر ېآيت(ك
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او دلته به خليفه وي او په داسي  يېږزمكه كي پيدا ك

حال كي چي نه د قرآن په كوم آيت كي صراحتًا يا اشارتًا 

غلى چي آدم عليه السالم په آسمان كي پيدا دا مطلب را

آيت او حديث كي  څشوى او نه په احاديثو كي، او په هي

وروسته  تښنه دي ويل شوي چي آدم عليه السالم له پيداي

منو چي  نگهڅنو دا ادعاء به  ى،شو ىړآسمان ته اوچت ك

اسكان د آسمان په جنت كي وو، كه داسي وى  ىړد ده لوم

صراحت سره په قرآن كي راغلى  رډېه نو دا مطلب به پ

وو، چي آدم عليه السالم په آسمان كي پيدا شوى يا په 

شوى. په  ولېوروسته آسمان ته ب تښزمكه كي له پيداي

كوم  انهځقرآن د ايمان تقاضا خو دا ده چي له خپله 

 وځآيت مصداق ونه گر ېاو د د وړمطلب ورته منسوب نه ك

 هڅلمون( برعكس په همغه )ام تقولون على هللا ما التع

 چي قرآن په خپله ويلي.  وړاكتفاء وك

 عليه السالم له خاوري او د زمكي پر سر او د  آدم

 ېزمكي د خالفت لپاره پيدا شوى. دلته وفات شوى او له د

. او همدا د ده د اوالد برخليك يېږراژوندى ك رتهېبه ب

 هم دئ.

 وى ته د )اهبطوا( له لفظ دا مطلب اخيستى چي د ينوځ

امر شوى، دا خبره په دوه دليله  دوېله آسمان د كوز

آيته  وڅكي او  ېسور ېدا چي په همد ىړضعيفه ده: لوم

وروسته، بني اسرائيلو ته په همدغه صيغه ويل شوي چي 

)اهبطوا مصرا: نو مصر ته كوز شئ( او د بنى اسرائيلو 

كي له جنت د آدم عليه السالم د  يقتدا قصه په حق

پاره بل مثال او مزيده شرح ده. دوهم دا چي د ل دوېكوز

له  دوېچي د كوز يېږ)اهبطوا: كوز شئ( امر هغه چا ته ك

شي. آدم عليه  دىېكوز وښپه خپله او په خپلو پ ايهځ

 ممكن نه وو. دلېالسالم ته له آسمانه په خپله راكوز

 وروسته په داسي جنت كي  تښعليه السالم له پيداي آدم

ي هلته هم شجرة ممنوعه وه او هم شوى چ اىځپر  اىځ

شيطان ورتلى شو. په موعود جنت كي نه شجرة ممنوعه شته 

شوى وو،  لټاو نه شيطان ورتلى شي. شيطان الدمخه ر

 موعود جنت ته د ده ننوتل ممكن نه وو.

 جنت لغوي معنى باغ دئ او په قرآن كي د جنت لفظ  د

داسي يوازي د موعود جنت لپاره نه دئ كارول شوى. په 

 ېاو له د يېږباغ ته ويل ك ېوېحال كي چي جنت د م
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يوه ونه وه، قرآن  ېوېچي شجره ممنوعه به د م يېږمعلوم

 انهځله  هړا ېته په كار ده چي په د ږمو ،ېودلښنه ده 

هم له  هړا ېپه د ينوځونه وايو، خو متأسفانه  هڅ

د )غنمو  ېهغه ئ ي،ړرانقل ك هڅ رډېاسرائيلي رواياتو 

چي د )غنمو نه ونه  ىړته پام ك ېد ېنه ئ ،ېلڼونه( گ

ته چي هللا تعالى يوازي  ېباغ(!! او نه هم د ېوي او نه ئ

 زيات وي.   يټتر گ ېانسان ته حراموي چي ضرر ئ هڅهغه 

 وروسته ترسره  ېله محاسب دلېجنت ته داخل موعود

. دا جنت په اصل كي د انسان د عملونو محصول دئ، يېږك

: د جنت زمكه سمسوره او يځتو كي رالكه چي په روايا

دي، ستاسو له تسبيح د جنت وني او له  ږېخو ېاوبه ئ

 . يړېږعملونو مو د جنت قصرونه جو كوېن

 چي دا جنت د زمكي  يېږمعلوم رگندهڅدالئلو په  ېد له

پر سر وو نه په آسمان كي، د هغو مفسرينو رأيه صحيح 

چي دا  او دا رأيه يڼده چي دا جنت د زمكي پر سر گ

همغه موعود جنت او په آسمان كي وو له اسرائيلي 

په تأييد كي  ېرأيه ده، د د ېرواياتو نه اخيستل شو

ضعيف دي، نه په نقل سره دا خبره  رډې رډېاستدالالت  ولټ

خبري خو  ينيځثابتولى شي او نه هم په عقل سره، د دوى 

دي، مخصوصًا جنت ته د شيطان د ننوتو په  ړتعجب و رډېد 

ويلي چي شيطان د مار په  ېئ ينوځد دوى وينا،  هړا

 والېويلي چي له بهر د د ينوځورننوتى او  ټخوله كي پ

كي، يا له جنت د وتلو په  وازهله شا، يا د جنت په در

د آسمان په جنت كي هغوى  ېوخت كي او حتى له زمكي ئ

چي ويلي  ړېباكي ك ېخو هومره ب ينوځ!! او يړوسوسه ك

او حتى د دوى استاد  ليډد مالئكو له  دي: شيطان ېئ

چي كه آدم عليه  ىړته هم پام نه دئ ك ېوو!! دوى د

به د ده اوالد  ننالسالم شيطان په خپلو سترگو ليدى نو 

هم توجه نه  ېته ئ ېهم هغه په خپلو سترگو ليدو او د

چي آدم عليه السالم ته د شيطان وسوسه بايد  ړېده ك

اوالد وسوسه كوي. كه د دوى د همغسي وي لكه نن چي د ده 

د عقل  ېنو هر يو به ئ ئړغور وك ږل هړاستداللونو په ا

وايي: د  نهچي ولي  وېږخالف ومومئ. نه پوه ېاو مشاهد

آدم عليه السالم جنت داسي وو لكه بني اسرائيلو ته د 

 ول،ړسيوري ورباندي جو وېځمن او سلوى وركول او د ور

بني اسرائيلو هبوط،  هبوط داسي وو لكه د ېله جنت ئ
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لكه د ده اوالد چي وسوسه كوي،  لړشيطان داسي وسوسه ك

 ږچي د آدم عليه السالم په قصه كي هللا تعالى مو كهځدا 

او خصوصيات معرفي  تياويړانگځته )انسان( او د هغه 

شيطان او  يي،ښكوي، د انسان د عروج او زوال عوامل را

د جد قصه ده، د  ږرا په گوته كوي، دا زمو ېد هغه وسوس

 انځپه هينداره كي بايد خپل مخ وگورو او خپل  ېقص ېد

 ېمگر نه گورئ چي د آدم عليه السالم له دغي قص ژنو،ېوپ

 ،ېد بني اسرائيلو د عروج او هبوط قصه راغل وروسته

 لپاره شرح نه ده؟! ېمگر دا قصه د هغ

 آدم  چي هم توضيح شوې هخبر اد مبارك آيت كي په دې

ته  ونيدغي  چيته ويل شوي وو  السالم ماعليهاو حواء 

شوئ نو تېرى به درنه وشي او  ئ، كه ورنږدېكېږ مه نږدې

په ځان ساتلو گناه نه د . له ې وخورئممنوعه مېوه به ئ

هم دې ته ورته  ځايونو كيڅو نورو په ، قرآن ړها

ځان ځايه گناه له د  چيې دي ي ئويلاو  ېړښوونه كالر

 پوليد حاللو شيانو تر آخري  ځئ،ور مه ، نږدېئلري وسات

 پيل كېدو ته مه ورنږدې پوليځئ او د حرامو د مه  مخكي

پله رمه خ چيڅوك . ځئپرېوبه  په حرامو كيئ كه نه كېږ

 يټپد بل  يڅاروې هرومرو ئ يڅروخوا ته  يټپد نورو د 

 ځي. ته ننو

ټولو نعمتونو نه له د هغه جنت ښويول او شيطان و -(36)

ښوونه كوي ته دا الر موږسره  په دېړل، قرآن كې محروم ئ

دل، له يوې خوا د انسان د ېد شيطان وسوسو ته تسليم چي

محروم كړي او ې له الهي نعمتونو نه ئېدو باعث شي، ېښو

په ې باسي او له بلي خوا ئ ېپرې راړو ئد عزت له لو

 .ښمنيو سر كړيعداوت او د

    

    

   

   

څو نه داسي رب پل نو آدم عليه السالم له خ -[35]

ې توبه قبوله په وجه ئد هغه  چيړل ټكي ترالسه ك

 ډېر مهربان توبه منونكى دئ.هغه  چيې شكه ړه، بك

 ړه، د داسيد توبې اراده وك السالم عليهآدم  -(35)

ړى پل ندامت ورباندي بيان كخ چيشو  ټه كيپه ل الفاظو
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ي! هللا ړكې عفو ې توبه قبوله او اشتباه ئاو هللا ئ يش

ې هم په كوم سره ئ چي ړلتعالى ورته هغه الفاظ تلقين ك

ې د هللا تعالى د مغفرت گندولى شو او هم ئڅرپل ندامت خ

په ويلو د همدې الفاظو كولى شوه، ښتنه پرې او رحمت غو

د دغو كلماتو  قرآنړه.  تعالى د ده توبه قبوله كسره هللا

 : فرمايي داسي اړه په

ق اال  ر بَّن ا ظ ل ْمن ا أ ْنُفس ن ا و ِإْن ل ْم ت ْغِفْر ل ن ا و ت ْرح ْمن ا 

 ل ن ُكون نَّ ِمن  اْلخ اِسِرين  * 

پل خپه  موږ چيښتيا رپه  ربه! موږز ړو وويل: اېدوا

او راباندي  ېړنه كوښنه خړ، كه ته راته بځان ظلم وك

  نو هرومرو به له زيانمنو نه وو. ې،ړرحم ونك

چا خطاء او له هر چي ته وايي موږسره قرآن  په دې

غلطي كېدى شي، غلطي او اشتباه كول ستاسو فطري كمزوري 

، ښيئ، ندامت وړئده، خو كه له غلطي نه وروسته توبه وك

 ټه كيپه لد جبران  ۍغلط خپليړئ او د هللا ته رجوع وك

  ښونكى او مهربان ومومئ.شئ، هللا تعالى به بخ

   

    

    

    

    

  

  

  

    

   

ټول كوز شئ، خو كه كله ځايه  ېومو ويل: له د -[38]

 چيچا ، نو نه درته راغلهوښوزما له لوري كومه الر

 څه وېرهپه دوى نه ړ، نو ښووني متابعت وكزما د الر

 او كوم كسان چي -[39. ]غمجن شيدوى شته او نه به 

ړل، دوى ې تكذيب كاو زما آيتونه ئكافر شول 

 .پاتيتل دوزخيان دي، په هغه كي

الزمي  په هغه جنت كيته  آدم عليه السالم -(38-39)

 لگو وليدپلو سترپه خې عمالً او ړى شوه، دا ئروزنه ورك

حرام ته الس ، يڅوې هښمن دئ، حرام ته ئې دشيطان ئ چي
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مقام  ړكول له الهي نعمتونو نه د محرومېدو او له لو

نه وروسته ندامت او  ۍپرېوتو سبب دئ، له غلطنه د را

 خپليپه ړه او ډډه وكله توبې  چيچا كار ده، ه پتوبه 

څېر د هللا له رحمت نه په ړ د شيطان گار وكټينې ئگناه 

پل مأموريت د تر سره كولو اوس هغه د خ ،ټل كېږير

د خالفت دنده ترسره او  يړ شپاره تيار شوى، بايد والل

 دندي خپلي، خو د ېتوبه قبوله شوڅه هم د ده كه . يكړ

ده ته وويل شو: تاسو ته . يځپاره بايد له جنت نه وول

ړ ياست، له ورته ا چيځكه دا ، به الهي هدايات راځي

نه عاجز يئ، شيطان تفكيك  لهپرته د خير او شر هغه 

په ضرر او تاوان ستاسو  چي ه كويښايستته درڅه هغه 

نو چا وليد،  په جنت كيالسالم  عليهم آدې ، مثال ئوي

څه  هيڅته نه له ړ هغه ښوونو متابعت وكالرد الهي  چي

د  چيچا څه وير او  په هيڅده او نه  ارپه ك نه وېره

، دوزخ ړلې تكذيب كئ ړه او زما آيتونهكفر الر غوره ك

  ځاى دئ.ې ئ

  

  

   

   

  

   

په در ! زما هغه نعمتونهامنواې د اسرائيل ز -[41]

په ړل او له ما سره پېرزو ك مي پر تاسو چي ئړياد ك

پلو په خڅو زه له تاسو سره تر ئړژمنو وفا وك وړك

  .ه ما ووېرېږئاو يوازي ل ړمژمنو وفا وك

د دينداره قوم  چي مبارك آيت نه معلومېږي ېله د -(41)

پېرزوينو او د الهي  -1: يانحرافات درې د يړنلوم

ژمنو ړو په كله هللا سره  -2رول او ناشكري، ېنعمتونو ه

چا وېره پرته له بل او له هللا تعالى   -3، ې وفايىب كي

د هللا  چيايي ته و موږدرلودل. همدا راز دا مبارك آيت 

ته له هللا سره چي  دي؛ هلته به ترسره كېږي ېمشروط ژمني

 ې.ژمنو وفا وكړړو پلو كپه خ
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ړى، ما نازل ك چيړئ څه ايمان راوپه هغه او  -[41]

 ىړله تاسو سره د شته )كتاب( تصديقوونكى او لوم

ئ او زما آيتونه ې مه كېږئكافر انكار كوونكى او 

ځان ساتنه پلورئ او يوازي له ما نه بيع مه  هږپه ل

 .ئاو وېره ولر

ړني د دين لوم چي مبارك آيت نه معلومېږي له دې -(41)

 چيكي دي نروپلوښمنان هغه دين ټولو خطرناك داو تر 

دوى د  چي پر ځاىې څوي، د دخر بيعډېره ارزانه په دين 

دين او حاميان وي، ؤيړني متحريك لوم يهر واقعي دين

په دكاندار علماء  يڅوونكدين خر چي ئگور برعكس تل به

ې ښمن به ئد ديني تحريكونو مقابله كوي، د خط كي يړلوم

ې د به ئ خط كي يړپه لوماو  ياخل بيعكمه ېره ډپه 

  .يگوپه ضد جن وديندارانعلماوو او واقعي 

   

  

   

   

  

  

   

او حق له باطل سره مه خلطوئ، ) باطل ته د  -[42]

حال  په داسي، ئټوپحق جامه مه وراغوندئ( او حق مه 

ړئ او زكات ځ قائم كاو لمون -[43] .پوهېږئ چي كي

 ړئ.او له ركوع كوونكو سره ركوع وك ئړورك

پلو غلطو توجيهاتو سره حق ته د په خدوى به كله  -(42)

او كه  ،و كله به باطل ته د حقباطل جامه وراغوندي ا

په دې ويالتو او تأپلو غلطو او دروغجنو توجيهاتو په خ

حق  او حق باطل، نوړي چي باطل حق ثابت ك لفق نه شووم

پوهېږي حق  چيكوي  حال كي په داسي، دا كار يټوپبه 

سره دا كار نه كوي، د  ۍپه ناپوهاو باطل كوم،  ئكوم د
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او استخدام  خيستل شوي، اې كويپه وجه ئغرض او مرض 

 دا كار كوي، په مقابل كي ېپل مزد او اجور، د خيشو

ۍ، يو ړگپپينه پنه، كومه سچكومه ډېر كم: ې هم مزد ئ

  ړۍ او حتى يوازي يو شاباش!نس م

ې الرو او منحرفو د ب تونو كييمباركو آ په دې -(43)

ږي: له ېبيان ځانگړتياوي نوريڅو څونكوو علماوو دين خر

 ىپرېښې يا ځ ئتعلق ضعيف او كمزورى وي، لمونې ه ئهللا سر

 گيا وي،په شكلياتو ل او يله حقيقي روح نه عاريا او 

ې عادت ترالسه كول ئد زكات زكات وركړي  چي پر ځاىې د د

شي، له نورو  سستي اړيكيې هم شي، له عام ولس سره ئ

پاره دوى ته د د همدې ل، پرېږديځاى عبادت هم سره يو 

ړئ او له ړئ، زكات وركځ وكرو امر شوى: لمونڅو خبدغو 

ړئ، ستاسو د وع وككځاى رنورو ركوع كوونكو سره يو 

 دئ. ې كيپه همدعالج حرافاتو نټولو ا

  

  

   

    

  

وئ، ځان هېرپل ئ او خو گمارښېگڼپه  آيا خلك -[44]

آيا تعقل نه  ئ!تاسو كتاب لول چي حال كي په داسي

 ئ؟كو

د خير ې ئنورو ته په رياء او نفاق اخته شول،  -(44)

خيرات وركولو او احسان او نېكي كولو بلنه وركوله خو 

دوى بايد تر  چي حال كي په داسي، وړى وې هېر كځان ئ

ې تر هر ئ په الر كيى او د هللا نېك عمل درلودنورو زيات 

په كتاب د دوى خو  چيځكه قرباني وركولى، دا چا زياته 

ځان ته عالم او د هللا د كتاب حامل پوهېدو دعوى كوي او 

 پيغمبرانو وارث وايي!!او د 
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ړئ او ځه سره مرسته ترالسه كه صبر او لمانپ( او 45]

گر خاشعينو م كار دئگران او ستر  چيدا خو يقينًا 

پل رب كوي له خ گمان چيهغه )خاشعين(  -[46] .ته

 يپه لورومرو د ده ي او هرد يدونكېمخاسره مخ

 ونكي دي.گرځېدور

حق ته بلنه، په حق عمل او نه دفاع، حق  له -(45-46)

ځه او صبر سره په لمان يوازي چيڅه ته ضرورت لري هغه 

چا كار نه ځ او صبر د هرې ترالسه كولى شئ او دا لمونئ

ې كلك په هللا او آخرت ئ چيلى شي وڅوك كدئ، دا كار هغه 

پل رب ته ورتلونكى خ چيې يقين وي په دې ئوي او  روبا

 نكى دئ. ېدواو له هغه سره مخامخ

  

  

   

   

  

    

     

    

     

   

په ياد در اې بني اسرائيلو! زما هغه نعمتونه -[45]

 رپاو تاسو ته مو  ړلپېرزو ك مي پر تاسو چي ئړك

 ورځي هغياو له  -[48]ړ. كو فضيلت درالۍ وټولو نړ

ړه غاپه مجازات  كسبل نه يو كس د  چيئ ووېرېږ

ى شي، قبلېدړه كوم شفاعت په انه د ده اخيستى شي، 

ې مرسته ى شي او نه ئېدل كاخيستڅه بدله ترې نه 

 كېدى شي. 

بني اسرائيلو ته د ايمان، جهاد، هجرت، صبر او  -(45)

ۍ ټولو نړپه په وجه گرتيا د مل السالم عليهد موسى 

ړى شو، د فرعون واكمني د ړوالى وركو فضيلت او لووال

او د ده د ۍ د فرعون شتمنپه الس نسكوره شوه، وى د

پرېوتل او د خلكو فكري  په الس كيدوى د  وسائلښكرو ل
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او  ۍې صبراو اخالقي قيادت د دوى په برخه شو، خو د ب

ټول افتخارات ې دا په وجه ئله جهاد نه د الس اخيستو 

 بېرته له السه ووتل.

خاطر له  په دېاكثرًا مجرمان يا  په دنيا كي -(48)

پر ې د جرم مسئوليت بل ئ چي ژغورل كېږيمجازات نه 

يا ، ې كوم مخور شخصيت شفاعت وكړييا ئ، يړه واخلغا

ځواك خاوند مرسته كوم د زور او ې او يا ئ جريمه وركړي

 په دې مبارك آيت كي، يژغوراو له مجازات نه ئې و وكړي

ځ به په ورد قيامت  چيانو ته ويل شوي ديندار ومنحرف

پيران، شيخان او منلي شخصيتونه ستاسو هغه ستاسو  نه

الس او لمن نيولې او د دوى تاسو د  چيشفاعت كولى شي 

ژغورلى شي شفاعت طمع ترې لرئ، نه به مو مال او دولت 

تاسو  چيځواك چا زور ځواك او نه د هغه پل زور او نه خ

د نصاراوو عقيده دا وه  كوله.او بروسه ورباندي تكيه 

ى پېټگناهونو ټولو پل امت د د خ عليه السالمعيسى  چي

ړند ځوپه صليب پاره لږو واخيست، د همدې پلو اوپه خ

په وجه د ده امت ۍ قرباندغي به د ځ په ورشو، د قيامت 

پرته جنت ته درومي، له  ينږگروېاو  پوښتنيله هر راز 

وي  ذهبيان اكثرًا همداسيمجاهل ې خبره ب نه بهاصل مذ

پير او شيخ، ځ به د دوى په وريامت كوي د ق گمان چي

او مجازات نه  ېدوى له هر راز محاسب مذهبي مشران

جنت ته د دوى د  چي ېنيولې چا لمن ئ د داسي ،يژغور

د دوى شفاعت كافي  په وړانديد هللا  او ئذمه وار د ورسول

 په بني اسرائيلو كيې ورته معاف شي. گناهونه ئ چي ئد

ځكه هللا تعالى هغوى ته نو پيدا شول همدا انحرافات را

، معاوضه او شفاعت داسيځ په ورمت اد قي چي فرمايي

او عذاب نه  ېتاسو د هللا له محاسب چي نشتهمناصره 

 ژغوري. و

    

   

  

  

    

    

  

له فرعونيانو  چي ئړپه ياد كاو هغه وخت در -[49]



 

 

                                                                         البقرة                                                

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 

، ستاسو زامن ئې تعذيبولپه بد عذاب ئ، ئژغورلمو و

په او  ېودپرېښ ۍژوندې ئ ې ذبح كول او ستاسو لوڼيئ

ستاسو د رب له لوري لويه آزموينه  تهتاسو  كي دې

 وه.

د  السالم عليهد يوسف  چيهغه بني اسرائيل  -(49)

عزت او اعتبار وو  په مصر كيې ئ په كلونو كياقتدار 

 السالم عليهد يوسف گه كتل، په درنه سترچا ورته او هر 

 بدله شوه، داسي ورو ورود دوى وضع له رحلت وروسته 

فرعونيانو به د دوى زامن  چي ېورځي ورباندي راغل شپې

د او  ېساتلڅېر په ځو ې د وينبه ئ ڼيذبح كول او لو

صراحت  په دېقرآن ، ېودپرېښ ۍژوندې پاره به ئخدمت ل

هم  بعثت مخكيتر  د موسى عليه السالمفرعونيانو  چيكوي 

د دوى شمېر  ژل چيوپاره ې لد دزامن د بني اسرائيلو 

 يقبطيانو سلطه او واكمن ؛او د فرعون د قوم نشيزيات 

نه كړي او د ده له بعثت  مخامخښ سره كوم گواله 

زلميان مبادا د دوى  چيژل و لپاره دې دهم  ېوروسته ئ

په بغاوت الس او  نشي يگرسره مل له موسى عليه السالم

فرعون خوب ليدلى  چيدا توجيه ضعيفه ده  .پوري نه كړي

په بني اسرائيلو  چيوو او يا كاهنانو ورته ويلى وو 

له تخت او تاج نه  دى به چيپيدا شي راڅوك  به داسي كي

ې د بني اسرايلو د پاره ئد همدې ل محروم كړي، نو

ې د د قرآن كيټول په ه. ړد ذبح كولو فيصله وكزامنو 

مدرك نه مومو، برعكس د قرآن الفاظ  پاره هيڅتوجيه ل

فرعون، هامان او د دوى  چيپوره وضاحت لري ړه ا په دې

 ېره كيپه ونه  ېله راتلونكاسرائيلو  يټول د بن يلښكر

موسى عليه السالم  چيې هلته زياته شوه وو، دا وېره ئ

خبره  ۍد آزاد وبني اسرائيل، د له مدين نه راستون شو

 مخي خپليدوى  چيښتل ې وغوه ئنفرعون له او ړه ې وكئ

الس نه د دوى له ساتلو  كي ۍپه غالمه او پرېږدته 

ډېر وضاحت په  م آيت كيڅلور. د القصص د سورې په واخله

د بني اسرائيلو د زامنو ذبح كول د  چيشوي ه ويل سر

 په قصد ترسره كېدو:دوى د تضعيف 

 طائف ةً  ي ست ضِعف ِشي عاً  أ ْهل ه ا ج ع ل   و   األ ْرضِ  فى ع ال ِفْرع ْون   ِإنَّ 

 ِمن   كان   ِنساء ُهْم ِإنَّهُ  ي ست ْحىِ  و   أ ْبن اء ُهمْ  ُيذ بِّحُ  مِّنُهمْ 

                                                                                   *  اْلُمْفِسِدين  

 4القصص:
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ړه او اوسېدونكي وك لويي كي زمكيپه فرعون  چيشكه ې ب

ناتوانه كوله، زامن ې ترې ډلو ووېشل، يوه ئډلو په ې ئ

هغه  چييقينًا  ،ودېپرېښور ۍژوندې ئ ښځيې ورحاللول او ئ

 څخه وو.مفسدينو  له

د ذبح  چيپه صريح الفاظو ويل شوي دلته  چيگورئ 

ائيلو استضعاف او ركولو موخه او مقصد د بني اس

او د  نشيې د دوى شمېر زيات ئښتل غوناتوانه كول وو، 

 چيعجيبه ده  ړي.ښ سره مخامخ نه كگوافرعون اقتدار له 

پاره ځوي او د ذبح كولو لپامه غورد قرآن دا وضاحت له 

او هم د  ېدهم د عقل خالف  چيندي كوي وړا دالئل داسي

 قرآن خالف. 

د  چي گڼيښه قرآن دا د فرعوني نظام يوه اساسي ن

 دو به وېره لريېډېرله  قوم يې وزلمظلوم، مستضعف او ب

څه به كوي. قرآن د بني كمولو هاد دوى د شمېر ر او

لفظ  په دې، ېاصطالح كارول (مستضعف)پاره د اسرائيلو ل

او  ۍپه ناتوانحاكم نظام  چيده  ېښتنغكي دغه معنى 

گورئ تاسو  چيڅه كوله. دا اوس د دوى د ساتلو ه ضعف كي

ې ټول توان طاقت د دپه ې امريكا، ئ په سر كيغرب او 

د  چي يړړ كولسونه دې ته ا ۍړن درېيميد  چيڅه كوي ه

پل نفوس د او د خ ټرول كړيبهير كنپيدا كولو اوالد 

د  چي دوى خلكو ته دا وايي، يسريع زياتوالي مخه ونيس

 په زمكه كي چيدئ، حال دا نفوس زياتوالى د فقر باعث 

د موجوده  چي يهومره د وسائلد رزق او روزي موجود 

په څو برابره انسانانو ته روزي وركولى شي، شمېر 

د  چي ېړه شوله دې نه ده راوالږه فقر او لو ټولنه كي

د ي، برعكس ده په تناسب ند نفوس  وسائل يرزق او روز

عادالنه غيرشتمنيو و او وسائلفقر اصلي عامل د زمكي د 

، دا ېړه شوېش دئ، دا ستونزه له طبقاتي نظام نه راوالو

 .نده دهېږاو ظالمانه اقتصادي نظام ز لاگود پاند غرب 

ظالمانه تصرفاتو او غيرعادالنه  وپلدا د انسانانو له خ

و لويه برخه د شتمني چيستونزه ده  ېړه شوراوالنه  وېش

ې د ئثريت كاو ا هد په الس كيې د محدود شمېر شتمنو ئ

او همدغو  يړتياوو نه محروم دژوند له ضروري ا

ستاسو د فقر او  چي په دروغو ويل كېږيمحرومانو ته 

 چيړئ وجه د نفوس زياتوالى دئ، شمېر مو كم ك لوږي

په ې زامن زمانې فرعونيانو ئ هغيد  ستونزه مو حل شي.

څو په ې د اوس زمانې فرعونيان ئ اللول خوړو حچا
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  .يژنو په رحم كيمور د تابليتونو 

د بني اسرائيلو د عروج او  چيپام وي ته مو بايد ې د

تل  چيثابت الهي سنن توضيح شوي هغه  قصه كيپه زوال 

و د پېښغو هد  په حقيقت كي، انساني تاريخ ږيېتكرار

ې ئ ه قصه كيپ ود بني اسرائيل چيږده قصه ده تكرار او

په ځانته فرعون لري او گورو. هره زمانه  بېلگي تاريخي

تل څېر يو مجاهد، په  السالم عليهې د موسى ئ مقابل كي

گمار سامري ټ په ليكو كيد مجاهدينو  چي ئگوربه 

په ۍ نه د سخوندر گپيدا شي او مجاهدين د هللا له بندرا

د ته بيايي،  ۍگكاذب معبود بندجعلي او څېر د يوه 

د څېر په به د بلعم باعور  ړاو كيپپه هر  ېزمان

په دنيا دين  چيئ، هغه شاهد وو مذهبي مشران وگمارټ

گرتيا او د فرعون ملمذهب تر نامه الندي د ، د يپلور

   موسى مقابله كوي.

   

  

   

   

پرانيست، بحر مو تاسو ته  چياو هغه وخت هم  -[51]

حال  په داسياو فرعونيان مو  ئلرژغونو تاسو مو و

 ې( تماشا كوله.ئ)تاسو  چي ړلغرق ك كي

هغه پله هللا تعالى دلته بني اسرائيلو ته خ -(51)

 په وخت كيوتلو د له مصر نه  چيپه يادوي پېرزوينه ور

ې پسور لښكريحائل شو، له شا د فرعون حر بته  ې مخيئ

گو كېدو، سترتر ې نه ئامكان  هيڅ ژغورنيد ، ېراورسېد

په الس ښمن د دنور نو  چيې ويل ته ئ السالم عليهموسى 

 مقابلېښكر د پرېوتو، نه مخ ته تلى شو او نه د ل كي

دوى ته د  په همغه بحر كيتوان لرو، خو هللا تعالى 

ې فرعون او ئ په همدغه بحر كياو پرانيسته تېرېدو الر 

ې بني اسرائيلو څه ئاو د دوى هر  ېړغرق ك لښكريد ده 

سره هللا تعالى مجاهدينو ته  په دې ړل.په ميراث وركته 

له  ښاييوروستي بري نه مخكي ه ل چياطمئنان وركوي 

ټولي  ژغورنيد نجات او  چيحالت سره مخامخ شئ  داسي

په همدې  چيمطمئن اوسئ  خو ،ڼئگو ېړلپل مخ تپه خ الري

تعالى ستاسو مرسته كوي او ستاسو به هللا  سخت حالت كي
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  ي.ړځه وله من په همدغه حالت كيښمن به د

   

   

   

   

     

   

   

ېښتو څلوموسى ته مو د  چياو بيا هغه وخت  -[51]

سخوندر گه ظالمانه توپه ړه، بيا تاسو پو وعده وركش

سره سره  خو له دې -[52. ]څېر( ونيوپه )د معبود 

 ئ.ړشكر وكچي ړه تاسو ته عفو وكمو 

قوم يوه  د بني اسرائيلو او د هر جاهل -(51-52)

 په شته والي كيد صالح مشر او زعيم  چيستونزه دا ده 

په هغه ترې لږ يوې خوا ته شي،  چيپه سمه الر راشي، خو 

ي، پرېږدډ شي او سمه الر او منحرف مشر راغون الريې ب

د دعوت  د موسى عليه السالم چي لو بني اسرائيل خو داسي

په بلكي  ،ړپه هللا ايمان راوې نه يوازي ئ په نتيجه كي

گاللو او له مصر نه ړاوونو او ستونزو د ك الر كي دې

 څو ورځي موسى عليه السالم چيچمتو شول، خو هجرت ته هم 

ډ شول، په شا و خوا راغوند سامري ړ، وال ېترميقات ته 

په وينا ړه او د هغه ې اقتداء وكئ يپسپه هغه 

بوده څارويو او پرېوتل، دوى د په سجده ته )سخوندر( 

ولى شي. د دوى ېپه هر لوري بې پون ئ، شيڅېر دپه وو 

نه  ړ وو، كه موسى عليه السالمو ونيني سختيدا جرم د 

او سامري  ړىنه وى نسكور كې وى، هغه دروغجن معبود ئ

ى، نو د هللا ستر عذاب به ورباندي ړنه وى مجازات كې ئ

د  ړه.په وجه ورته عفو وكدو، خو هللا تعالى د همدې ېنازل

گان تاسو تل د هللا شاكر بند چيتقاضاء خو دا وه ت ې نعمد

 ې. ړكله مو د شرك او عصيان الر نه وى غوره كهيڅاو  وئ
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كتاب موسى عليه السالم ته مو  چياو هغه وخت  -[53]

 چياو كله  -[54هدايت شئ. ] چي ړ او فرقان ورك

وويل: اې زما قومه! پل قوم ته خموسى عليه السالم 

ځان پل پر خپه نيولو سره تاسو د سخوندر  چيشكه ې ب

 ئړوكتوبه مخه او ته  يلورپل رب نو د خ، ىړكظلم 

په رب پل ژنئ، دا د خوو وان موپلخ(  شرك شوي)م او

، يړكدرته غوره دئ، ستاسو توبه به قبوله  كي نزد

 ډېر مهربان توبه منونكى دئ.هغه  چيې شكه ب

ړلو الس ته راو ۍله مصر نه له وتلو او د آزاد -(53-54)

د دوى  چيړ وو كتاب ته اښود الر وروسته، دوى يوه داسي

، هللا ورته تورات ژوند تنظيم كړيفردي او اجتماعي 

وو او هم  ضروري احكام او قوانين په كيهم  چيو، ولېږ

ځ د فرق دو او د مفيد او مضر تر مننپېژد د ښه او بد 

، د همدغه گند معيارونهڅرښانه او روكولو او تفكيك 

په متابعت د سامري  چيدوى ته حكم وشو  څ كيپه تركتاب 

ړولو سره مو ستر معبود جوپه ځان ته نه سخوندر  لهاو 

پاره بايد په ې لوى جرم د جبران لد د، ېړظلم او جفا ك

 چيوي  گناهونه داسي ځيني .ړئپوري كس يوه ستر جهاد ال

ې ل ئقبلېد ېد توب، يښې هللا نه بختوبې سره ئ په يوازي

گناه دومره د بني اسرائيلو دا لوازم لري،  شرائط او

 چي هو ېشو همشروط په دېې ا ئقبلېد ېد توب چيستره وه 

په خالف به جهاد اعالنوي وسله به اخلي او د هغو كسانو 

ځان ته معبود ې ئړه او سخوندر غوره كې شرك الر ئد  چي

 )والتخرجون انفسكم من دياركم( داسي چيگه څنلكه  ړ.ك

ښيي تخرجون فريقًا منكم من ديارهم( دا و)توضيح شوى: 

همغه مشرك كسان قوم پل له تقتلون انفسكم نه د خ چي

 چي نه معلومېږي ژل. له دېځان وپل ژل مراد دي نه خو
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گناه ه كوونكى نه بلكي د اگنيوازي  ځينو حاالتو كيپه 

گناه ليدونكى به هم كفاره وركوي. د بني اسرائيلو دا 

په ضد د روسانو  چيگناه ته ورته ده و د هغو افغانان

پر و ته تسليم شول او امريكائيانله جهاد نه وروسته 

پل شوي په الس تې د دوى سلطه او د دوى ئ هېوادپل خ

 حكام ومنل.

     

     

  

  

    

   

    

كله به ! هيڅتاسو وويل: اې موسى چياو كله  -[55]

په گورو، نو ند ونه گڅرهللا  چي ړو درته ايمان رانه و

 -[56] .كتل موورته( ) چيتندر ونيولئ  حال كي داسي

شكر  چي ئ ړژوندي كبېرته راگه وروسته بيا مو له مر

 ړئ. وك

خو بني اسرائيل جهاد ته تيار نه وو، موسى  -(55-56)

په  ستا دا خبره يوازي چيړ ځواب وركې ته ئ السالم عليه

گورو او دا راته و هللا مخامخ چيمنلى شو  هغه صورت كي

ښتيا د جهاد دا حكم د ده له لوري په ر چيثابته شي 

ړه ډه وكډله جهاد نه ې په وجه ئوېري گ نه د له مردئ. 

پېرزوينو له پلو خو هللا تعالى د خ ،گ محكوم شولپه مراو 

له  چيڅوك هر ؛ئړل، دغه د هللا سنت دژوندي كبېرته را مخي

په د ذلت  ډډه وكړي په وجه له جهاد نهوېري گ نه د مر

نور به د دې اصل  سوره كي په دې. گ محكوم كېږيمر

دغه مطلب ته  په سر كيگورئ. د سورې مثالونه هم و

ښود كېدى شي پاره الرچا لد هللا كتاب د هغه  چي ېاشاره شو

بني  دا دئباور لرل وي،  غيب()په ې صفت ئيو  چي

ې ته ئ السالم عليهموسى ه ده، ښه بېلگې اسرائيل ئ

په خبرو دي باور نه گورو گند ونه څرڅو هللا وويل: تر

 كوو.
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پر ړ او ړ كپرتاسو سيورى جومو  وېځاو د ور (_55]

وو ه زپاكي، له هغو لړتاسو مو من او سلوى نازل ك

ې ظلم نه ئ موږپر ړي مو دي وخورئ، درروزي ك چينه 

 وو.اې ظلم كن ئځاپل پر خړى بلكي ك ئد

بني اسرائيلو ته هغه  آيت سره نه يوازي په دې -(55)

هللا تعالى  ران كيپه دود هجرت  چيپه ياد شوي نعمتونه ور

په په لوري د تلو له مصر نه د شام ړل، په برخه كور

او هغه وخت  بيديا كي يچاو و ېد سينا په تود وخت كي،

هوا سخت  گرمياو د صحرا  ېلې ودېړۍ هم شدږيد دوى ك چي

 ې داسيپس يپه بل هپه دوى باندي يو ځورول، هللا تعالى

ې د هم ئ ۍ وساتي اوگرمې له هم ئ چي ېراوست ورېځي

زان به راتلل او دوى ړل مېل سې، سكړيضرورت رفع اوبو 

 داسي پر سرټو ، هر سهار به د بيديا د بوولبه ني

او په ډول دوى به راغون چيپيدا كېدل خوندور څه را

ژوند او  په دېدوى د هجرت ړل، خو خوې خوند خوند به ئ

په ې ته ئ السالم عليهړى، موسى ړو صبر ونشو كخوډول يو 

بر نه شو صزيات  ېتر دنور نو  چيگندو الفاظو وويل څر

محروم نه نعمتونو  له دېله امله  ۍې صبربد دغه  كولى،

د بني اسرائيلو ږه او ذلت محكوم شول، په فقر، لواو 

ړى شوى: كه د هر مسلمان ته د دې سبق ورك قصې كي په دې

ړئ، د رزق او روزي ضامن مو هللا دئ، رت وكجه په الر كيهللا 

 يروزته څېر به تاسو په د بني اسرائيلو د من او سلوى 

ئ ودرېږ په نيمه الر كيئ او ړې صبري وكب، خو كه دركوي

 .په برخليك به اخته شئد دوى  ،ئپرېږدړى گاو سفر نيم

په مجاهد او مهاجر  الري خپليچا ظلم نه كوي، د په هيهللا 

 دوى چيده  هگه ممكنڅننه كوي،  صورت كي په هيڅې خو ئ

له كومو  چيبني اسرائيل ، پرېږدي ېې اسريوازي او ب

 و سره مخامخ شول، دا د دوى د ظلمونو سزا وه.  پايلبدو 
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، ئځكلي ته ننو ېومو ويل: د چياو هغه وخت  -[58]

تازه تازه پرېمانه او ړئ غوا چيې ځايه ئنو له هر

او وايئ:  ئځننوپه دروازې وخورئ او له سجدې سره 

ژر ښم او گانى مو دروبخخطا چي، گناهونو(ونه )د ژېر

خو د دوى  -[59. ]ړمنېكانو ته زيات كې به ئ

وه  ېويل شوچي ورته كي په عوض د هغي وينا ظالمانو 

په دې ظلم كوونكو مو  پهنو ړه، پله كخبله وينا 

ې فسق ئ چي ړعذاب نازل ك له آسمانه د اضطرابخاطر 

 كاوو.

ښمن بريد پر د چيبني اسرائيلو ته وويل شو  -(58-59)

 فتحيد بريا او  چيپام وي ې ته مو ته چمتو شئ، خو د

مغرور نه شئ، مفتوحه سيمو ته د مغرورو له امله 

و ته ورته داخل نه شئ، د دوى ويناوڅېر په فاتحانو 

پل تدبير او د د خ برياوياو  ژبه رانشيمو په  ويناوي

. برعكس هللا ته د مطيع او ڼئگټو د زور نتيجه ونه پلو مخ

گناهونو او پلو د خ هللاله  او څېر داخل شئپه ساجد بنده 

په برياوو مغرور شول . خو دوى ړئمعافي وغوا اشتباهاتو

ې ئ ويناو ړه اړه وكاو د ظالمو او فاسقو فاتحانو 

نه  فتحياو له بريا هغه امله ړه، د همدې تكرار ك

په ې بېرته سكون او اطمئنان ئخوشحالي،  ېترالسه شو

 الريد هللا د كي  په دې بدل شو. ۍپرېشاناضطراب او 

، له برياوو او ېښووني شوالر مهميډېري ته مجاهدينو 

ځان وساتئ، د فتوحاتو نه وروسته له كبر او غرور نه 
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دونكو سره د مغرورو فاتحانو ېشوو سيمو له اوسنيول 

 بدلوي. ماتي په اضطراب او ، دا ستاسو فتح ئسلوك مه كو

   

   

   

   

     

    

   

     

    

پاره لپل قوم عليه السالم د خ موسى چياو كله  -[61]

ومو ويل: دا  ورته()ړه، نو ښتنه وكړوبه كېدو غود خ

په دې سره له هغې عصا ووهه، نو  خپليپه ږه تي

 پل اوبه خورډلي خ، هري دېېټراوخو ېچيندوولس 

زمكي په  او ئڅښد هللا له رزق نه وخورئ او و ندو،پېژو

 ځئ. گرفساد كوونكى مه  كي

مجاهد او مهاجر ته  الريد هللا د  آيتونو كي په دې -(61)

، ئهللا ستا د رزق او روزي ذمه وار د چيى شوى ړډ وركډا

 ېچيننه تاسو ته  تيږي سختيله نو  كه هللا وغواړي

ې د سينا بني اسرائيلو ته ئ چيلكه  غسياايستى شي، همر

 ېچيننه دوولس  تيږيله  صحرا كي چيو لوييپه 

پاره ې لچينه، د دپاره بېله ل ې، د هري قبيلېراوايست

. هللا تعالى هغه نشيړه ې النجه راوالپه سر ئد اوبو  چي

 چيتضمين وركوي  يپراخ رزق او روزډه او ډاولس ته د 

په د هللا  په نسبت التزام ولري اود دين  ړي،ايمان راو

ځ د په سر د دوى ترمن يد روزړي، جهاد ته مال وت الر كي

هللا به عزت او سوكالي  او دو مخه به هم نيسيېړړو راوالشخ

 . په برخه كويور
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يوه په تاسو وويل: اې موسى!  چياو هغه وخت  -[61]

پل رب ته كله صبر نه شو كولى!! نو خگ خوراك هيڅرن

څه ته هغه  موږ چيړه وكدعاء  پارهل موږز يد

 ،ېسابه ئگ ساې راشنه كوي: له زمكه ئ چيراوباسي 

، ېپياز ئې او ئ نسكې، ، غنم ئېئگ تره او بادرن

هغه  ئغوره د چي په عوض كيڅه ې ويل: آيا د هغه وئ

ښار ته كوز كوم  ؟دئاو ناغوره ټ ټيرا چي ئړڅه غوا

ښتنه ې غوتاسو ئ چيړئ څه ترالسه كهغه هلته  چي، ئش

شوه او د  پلاو خواري ورباندي وتپكاوى نو س ړه،وك

له د هللا  چيې امله له دپه غضب اخته شول، دا هللا 

په ناحقه ې پيغمبران ئاو  و ئې انكار كولوآيتون

ې ړ او تېرى ئې وكعصيان ئ چيهم په دې سبب  ژل، داو

 كاوو.

او د هللا  قناعت ونكړيپل حالل رزق په خخو كه دوى  -(61)

نو ، صبر له السه وركړي گرونو كيپه سند جهاد  په الر كي

په  ې مخامخ كوي.سره به ئ ۍپكاوي او خوارله ذلت، س

ټولو د مخه د عصيان او د دين له حدودو به تر دوى كي

د تجاوز او تعدي بيماري په حقوقو رى او د بل نه تې

پيغمبر او د  چي ي، دا بيماري به هغه حد ته رسخورېږي
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مال به پاره ژلو لپالونكو داعيانو د مخالفت حتى وحق 

مطلب ته  ېله آيتونو نه به انكار وكړي. داو د هللا  يړوت

په په قصې كي هم د آدم عليه السالم  چيم وي اپمو بايد 

ول له ځته الس غ ېم اكتفاء او ممنوعه شجرق عدجائز رز

)اهبطوا( او  وويل شوجنت نه د وتو باعث شو او ورته 

)اهبطوا(، : وويل شوپه همدې سبب بني اسرائيلو ته هم 

ړو د انسان د سقوط او له لو چي له دې نه معلومېږي

ې صبرى او پرېوتو يوه اساسي وجه همدا بړو نه د راپو

په . د بني اسرائيلو ياعت نه كول دپل جائز رزق قنپه خ

په  چيپه الزيات تفصيل سره راغلى هغه مطلب  قصې كي دې

بيا كېدو او  پر ځاىځاى د آدم عليه السالم د  جنت كي

په اختصار سره راغلى. دا  په قصې كيوتو له هغه نه د 

په د شجره ممنوعه حقيقت  كي په دېقصه د هغې شرحه ده، 

څه، له شجره ممنوعه وه نه بل  گه شوى، دا يوه مېوهډا

دغي او د قرآن د  ئټه او غلط دې بنسنه هر بل تعبير ب

د  السالم عليهمخالف. شكاك ذهنيتونه د آدم  شرحي

كېدل، شجره ممنوعه او  پر ځاىځاى  په جنت كي، پيدايښت

 ټولو برخو نه داسيقصې له ې دله جنت نه كوزېدل او د 

عاده او د ده د اوالد غير طبيعي، خارق ال چيړوي څه جو

قرآن د آدم عليه  چيپير ولري، حال دا څه سره توله هر 

 په دېځان رامعرفي كوي، پل ته خ موږ په قصه كي السالم

گورو او د انسان د څېره وپله خ موږبايد  كي هينداري

 پوه شو!!په عواملو عروج او زوال 

   

  

  

   

   

   

    

    

  

 چيړى او هغه ې راوايمان ئ چيشكه هغه ېب -[62]

 چي (څوك وي)كه هريهودان شوي او نصارى او صابئين، 

، نو دوى لره د او نېك عملونه وكړي ايمان راوړي
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څه وېره شته په دوى نه  ،يته اجرونه د خوارب پل خ

 غمجن شي.دوى او نه به 

ې خبره خلك له دين نه ب چينه ده لكه  خبره داسي -(62)

 ې ته نه كتل كېږيي، نومونه اهميت نه لري، دې انگېرئ

كه بل  دئ، ييا صابئ ي، مسيحيستا نوم مسلمان، يهود چي

او ده گه څنستا عقيده  چي ې ته كتل كېږيڅه، برعكس د

ايمان  چيډه او مطمئن وي ډا يڅوك دگه، هغه څن يعمل د

 ې صالح دئ.ې سم او عمل ئئ

   

   

   

   

    

    

     

   

   

   

   

   

   

   

    

  

  

 موژمنه واخيسته او طور مو ستاسو  چياو كله  -[63]

څه مو ويل: ( هغه ړ، )او وچت كپاسه رااوستاسو له 

ړ او تاسو ته مو درك چي ئزور سره كلك ونيس په ښه

 )راغلى( دئ، په دې كي چي ئپه ياد وساتڅه تل هغه 

خو بيا تاسو له دې  -[64ځان ساتلى وي. ]څو مو تر

د هللا فضل او تاسو پر  ړاوو، خو كهوروسته مخ وا

 -[65]. ئڅخه به ونو له تباه شوو  ىپېرزوينه نه و

په  ېد شنب پېژندلي چيښه هغه خلك مو هم پل او خ

 ذليليورته وويل:  موږړ نو ې تېرى وكځ ئور
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مو له دې نه  (هپېښنو دا ) -[66] .ئش بيزوگاني

مخكنيو او وروستنيو ته د عبرت وسيله او متقيانو 

  ړه.ته موعظه ك

كتاب د  پهد هللا له بني اسرائيلو نه  چيلكه  -(63-66)

حال  په داسيواخيستى شوه،  ژمنهتمسك او اعتصام كلكه 

هللا تعالى  پاسه وو، همداسيې د سر د د طور غر ئ چي كي

گام د په گام د ايمان دعوى كوي خو  چيپه هر هغه قوم 

د  چيحالت راولي  ښتنو انحراف كوي، داسيايمان له غو

له هللا  حالت كي په دې، پاسه ويې د سر د بتونو غر ئمصي

ې ژر ئډېر ړي، خو دين ته مخه ك ي اوړژمنه وكسره كلكه 

 .يړواوحالت ته  يپل مخكنژمنه هېره شي او بېرته خدا 

د  چيه ده ښه بېلگې وضع ئ ېقبيل هغيد بني اسرائيلو د 

گذاره ې ښكار ئپه بحر خوا ته اوسېدل، د ماهيانو 

مو عبادت ته  ځور ېد شنب چيى ته ويل شوي وو دوكوله، 

ړئ، خو دوى ډډه وكنه  ښكارځ له ور په دې او ړئمختص ك

ې ماهيان ځ به ئپه ور ېړه، د شنبړه ك)مذهبي حيله( جو

ې سبا ته راوايستل، ړل، بيا به ئر كېگرا ډونو كيډنپه 

پل مذهب ې هم په خكار سره ئ په دې چيې دا وو ئ گمان

ې ې ساتلى او هم ئاحترام ئ د ورځي ېنبش ړى او دعمل ك

 ړى. ښكار كپل خ

ځه د لمان چي، ېټاكل شوځ ور ېپاره د جمعل موږز

ې ډ شو او خطبه ئراغون په جومات كيې بايد پاره ئل

څو پاره اورېدو ل ېځه او خطباو د همدې لمان واورو

. دغو الهي شعائرو ته د يوه ولس وپرېږدشېبې كار كسب 

په هغه د دين  چيښه ده ې نترام د داحترام او عدم اح

له دين نه د يوه قوم د وتلو  لري كه نه. نسبت التزام

ځو احترام مباركو ور غسيهغه د د چيهمدا ده  ښهلويه ن

د شعائرو عدم  همدا چياو مخصوصًا  ښو الندي كړيپتر 

  .ځاى ويسره يو ( ېي حيلمذهب) لهې ئاحترام 
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پل قوم ته موسى عليه السالم خ چياو كله  -[65]

ې ړئ، وئيوه غوا ذبح ك چيوويل: هللا درته امر كوي 

هللا ته له دې يل: وې ؟ وئېوه ملنډي موږپه ويل: آيا 

ويل: ې وئ -[68څخه وم. ]له جاهالنو  چيړم پناه ونه 

ې ته ئ موږ چيړه وكدعاء  پارهل موږزپل رب ته خ

ې ويل: هغه فرمايي: دا ؟ وئئڅه ددا  چي گنده كړيڅر

ځوانه د دې  ړه،زړه ده، نه ونه  چيغوا ده  داسي

 .ئړل شوي يئ هغه ترسره كگمار چيڅه په ځ، نو ترمن

ړه وكدعاء  پارهل موږزپل رب ته ويل: خې وئ -[69]

ې وئ دئ؟گه ې څنگ ئرن چي گنده كړيڅرې ته ئ موږ چي
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 چيغوا ده ړه تكه زي ويل: هغه فرمايي: دا داسي

 موږزپل رب ته ويل: خې وئ -[51ي. ]ښادوكي ليدون

دا  چي گنده كړيڅرې ته ئ موږ چيړه وكدعاء  پارهل

چولي يو او كه هللا ا په شك كيغوا  ېخو د موږڅه ده، 

ې وئ -[51موندونكي شو. ]هدايت  حتماً به  موږكول 

ده  ۍنه خوارك چيغوا ده  ويل: هغه فرمايي: دا داسي

ټه ړوبه كوي، روغه رمخښت زمكه يوې كوي او نه ك چي

سمه ) د  يې ويل: اوس د، وئنشته پى په كيټا هيڅ چي

ذبح  حال كي په داسيې نو هغه ئړه، حق( خبره راو

 . ې نه كړيوو وئ نږدې چيړه ك

د هغو خلكو  څېره كيپه دلته د بني اسرائيلو  -(65-51)

ړ مقام نه د د هللا د عبادت له لو چيځور شوى انحالت 

ټ او ټيد عبادت  دور د يوه دروغجن معبڅېپه سخوندر 

په دې دروغجن معبود ، بيا يځپرېوته رامقام  يپرېوت

 خبري هغيد پيغمبر په ضد د د هغه  چي كلك ودرېږي داسي

گورئ  دا دئ، يهللا ورته ويل چيړه وي ړه نازز په منلو كي

ې موسى دوى ته ئ چي پر ځاىو د هغه )هللا( ليبني اسرائ چي

ژغورل، ې وو او له فرعون نه ئلېږعليه السالم و

عليه السالم ورته وويل: موسى  چياو  ړ)سخوندر( غوره ك

تاسو بېرته هللا ته  چيپاره د دې خبري د اثبات ل

نو يوه  پرېښى،او د سخوندر عبادت مو  ئي يلگرځېدرا

چمتو نه كار ته  ېړه نه دله ز چيړئ، خو دوى غوا ذبح ك

؟ او ېنه وه ملنډيو به خ موږ پهې ويل: وو نو كله به ئ

څه كار گه دئ، څنې گ ئدئ، رن څومرهې عمر ئ چيكله دا 

 ،وې ېبهاناو  ېحيل ېخوشټولي ؟ دا ترې اخيستل كېږي

د دې دروغجن  ړونو كيپه زد دوى  چياصلي خبره دا وه 

پاتې وه او پل حال په خمعبود احترام او مينه 

قوم  . د هر جاهل او مشركچمتو نه ووې ودلو ته ئپرېښ

ې دې گار كوي، شيطان ئټينپل شرك په خ، وي وضع همداسي

 (انوودبمع ودروغجن او يجعل) وپلخله  چي پرېږديته نه 

نه الس واخلي. د ايمان دروغجن مدعيان هم د بني 

گند څر د دين د كوم داسي كله چيڅېر وي، په اسرائيلو 

د دوى له  چيشي  او صريح حكم عملي كولو ته راوبلل

په راز راز بهانو او تصادم كوي نو تنو سره ښنفسي غو

گ مذهبي گ رنته رن ونيړسرغ خپلياو  يړپوري كحيلو الس 
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 . يتوجيهات برابرو

   

   

    

   

   

   

  

  

   

په ژلو او بيا د ده يو كس وو تاسو چياو كله  -[52]

ره ېرابرسڅه هغه  په اختالف اخته شوئ او هللا دړه ا

نو ومو ويل: هغه  -[53] ټولو.پتاسو  كوونكى وو چي

كوي  يژوندي راړهمدا راز هللا م، ئپه يوې برخي ووهې ئ

 ړئ. تعقل وك چي ښيي در نښي خپلياو 

بني په له بعثت نه د مخه  السالم عليهد موسى  -(52-53)

 يځپلمنخد له امله له دين نه د انحراف  اسرائيلو كي

پيل ړۍ ل ، له قاتل نه دفاع او د بل د تورنولوقتلونو

يوه كس بل  په زمانه كي السالم عليهوه. د موسى  ېشو

وه  ړ، نږدېپه قتل تورن كڅوك بل  ېد قاتل قبيلژلو، وو

ځ يوه بله د دوو كورنيو او بيا د دوو قبيلو ترمن

ړه د دا شخ چيړه هللا تعالى اراده وكپيل شي، ړه گړۍ جخون

ې د بني اسرائيلو ته ئپه الس حل شي،  السالم عليهموسى 

ډېرو ډ او ځنډېر ړ، دوى له يوې غوا د ذبح كولو امر وك

ې ذبح او هغه ئشول چمتو كار ته  ېدوسته ښتنو ورپو

په يوې برخي غوا دغي اوس نو د  چي وويل شوړه، ورته ك

پاره څو شېبو لړل، هغه د ې وكئ ړى ووهئ، همداسيدا م

سره له يوې  په دېښود، ې وپل قاتل ئژوندى شو او خرا

شوه او له  مخه ونيول جگړي يړۍ محتملخون هغيخوا د 

ستاسو د دغه  چيښودى شوه ه وبلي خوا بني اسرائيلو ت

حل  ېذبح كولو سره ستاسو النجپه دروغجن مقدس معبود 

ې بمعمولي  چيكولو  گمانتاسو  چي غسي، نه هكېږي

پرېوتو باعث د سترو سترو مصيبتونو راې احترامي به ئ

چي گوته كوي په دغه مطلب ته  موږدا مبارك آيت شي. 

 پاتهوندي دين كولى شي د خلكو د سر او مال خ يوازي
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 چېريمخه ونيسي،  يپه يوه بل د تېراو ړي تضمين ك اكېد

ن نه وي نه به د خلكو سر خوندي وي، نه مال او يد چي

څه په بل پرته له دين نه  چينه ده  هممكننه عزت. 

 پر يوه بل د تېري مخه ونيول شي. امنيت راشي او 

    

   

   

    

   

    

   

    

    

     

   

   

ړونه سخت شول، بيا له دې وروسته ستاسو ز -[54]

ډېر سخت او له وي او تر دې هم  تيږي چيلكه  داسي

او  ويالې ترې بهېږي چيدي  داسي ځينيږو نه خو تي

ځي او شي نو اوبه ترې راو ېټټو ېټټو چي داسي ځيني

او هللا له  يځپرېوراوېري د هللا له  چي ې داسيئ ځيني

 . ئكوې تاسو ئ چي غافل نه دئڅه هغه 

ړو سخت زكه له يوې خوا د  مبارك آيت كي په دې -(54)

ژوندي د را يړمد  چيځور شوى دا حالت انبني اسرائيلو 

 چي پر ځاىې نه وروسته هم د د پېښيكېدو له ستري 

ړونه مزيد سخت شول، هومره ې زړي، برعكس ئايمان راو

ې هم زيات، خو له بلي خوا يو ډبره او تر دلكه كلكه 

په شلمه انسان فقط  چيشوى قيقت په كي توضيح ح داسي

څوارلس سوه كاله او د قرآن له نزول نه  ۍ كيړپې

پوه بعد ورباندي تحقيقاتو نه  يډېرو علموروسته او له 

د اوبو  په تركيب كيږو تيسختو د  چيهغه دا  شو او

او  تيږي چيپوه شو په دې حقيقت هلته ، شتهه نوماليكول

ې د ئ تركيب كيپه ټولو ل او د ړې تجزيه كمنرالونه ئ

قرآن  چي ئدا همغه حقيقت د وموندل اواوبو ماليكولونه 

 ځينيږو نه خو او له تي: ړىپه دې الفاظو سره بيان ك
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 ېټټو چي داسي ځينياو  ويالې ترې بهېږي چيدي  داسي

كله قرآن دا خبره  چيځي!! شي نو اوبه ترې راو ېټټو

په ډبرو د كلكو  چي هم نه شو كولى گمانچا دا كوله هي

 و ماليكولونه وي!!اوبد به  تركيب كي

د هللا له  تيږي ځيني چي يقرآن دلته ويل چياما دا 

احساس لري او كه  تيږيښتيا په رآيا ، يځپرېوراوېري 

 دا دئې فقط او مقصد ئ ېدلته كومه استعاره كارول شو

اوبه لري او هم له  نرمي ړه كيپل زپه خهم  تيږي چي

پلو په خنه  وخو د اهل كتابو علماو وېرېږي هللاپل خ

 ېپوه شوېره؟ بايد  هللاترحم درلود او نه له  ړونو كيز

ښكاري او ې شعوره ې احساسه او بتا ته ب چي تيږيدا  چي

 ، داسيېې رحمه انسانان ورسره تشبيه كوباو  يړسخت ز

پل رب ږه احساس لري، خ، دا تيېوك، ته اشتباه ينه د

ستا د وجود ، يځپرېوراوېري ه د هللا له او كله كل ينپېژ

ړ شوي جو خاوري هغيله  ې، وينه او عصبي رشتمغز ،ښهغو

په خاورو تبديل  ورو وروږه وه، يو وخت سخته تي چي

 ېټوكېدټي، مېوې او دانې راو، بووني خاوري شوه، له دې

 ي، ويني او عصبي رشتو بدلمغز ،ښهپه غواو همدا ستا 

 يوژوندنو په  ىدا كمال نه و ږو كيتي په دې، كه ېشو

 يژوندون ممكن نه وو، له هغې به بدلد هغوى شيانو به 

ې هم ب يټاو بو ونيپيدا كېدل، تا ته به دا شيان نه را

خو دا  ،ېڼې شعوره گهم ببه ، دا حيوانات احساسه برېښي

 سټيد  وني، د يد تر تا مخكي برخو كيډېرو په هر يو 

په هغه ژر ډېر  چي ېرگوپه لور وشكوه، وبه پوستكى 

، زخم پيدا كړييښناكه مايع رااو سر يهوښځاى كي  يزخم

څو ، ې خوندي كړينجيو او مكروبونو نه ئچي، له ټ كړيپ

پوستكي ځاى تر نور دا زخمي  چي ېگوروروسته به  ورځي

څو ړه، كاخ پرې ښيو ړخ د يوه ا ونيهم سخت شوى دئ، د 

ا ته، ترې ځاى خود همدې  چي ېوروسته به وگور ورځي

 چيپاره ې ل، دا د دېټوكېدلرا گهڅان ېالندي يا بر، نو

ې ، آبله خوا ئكړيبېرته برابر  تعادلپل خ ونه غواړي

 ټه كيپه كو. ږه نه كړيې كئ لوري هپه هغاو  نشيدرنه 

ۍ ړكد ك چيره وگې ووروسته ئ څو ورځي ،دهټى كېږگل بود 

ن نور ځا چيڅه به كوي به مايل شوى وي او دا ه په لوري

نه كوم  له زمكي چي پوهېږيټى هر بو، يڼا ته ورسواو ر

نه خوندوره دانه يا مېوه  گه له دېڅنمواد جذب كړي او 

هم ې ئته  چي داسي او كي يپوستكپه محفوظ ، ړه كړيجو
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 ېاو هم له بوى او ذائق ېگ نه خوند اخلرنله شكل او 

)علم( او او  ل(عق) (،شعور)ټول پل نه او كه ته دا خ

ړه ، د دې واېچوار واپه ك يد وسائل ليتلمخپرټول ل پخ

د شاتو پيدا كولى.  ېڅه نه شڅېر په  ونيدغي ټي او بو

ټول البراتوارونه ترې عاجز دي، ستا  يړوڅه جو چيۍ چمو

، يد له تانه مخكي ډېرو حواسو كيپلو په خحيوانات ډېر 

په ليدو مارغان څه، پى، غرۍ، سپشحيوانات،  ليگځن

تر تا  ندلو كيپېژاو احساسولو په بوى د اورېدو او 

حيوانات د باران، طوفان او ډېر دي.  ډېر وړانديډېر 

مغرور شوى  هسي، ته يگ تر تا د مخه احساسورات ېزلزل

 . ېگورگه په ستريې او دوى ته د حقارت 

لري،  ويناوي عبرتناكيډېري ته  موږړه ا په دېقرآن 

تر  تاريخ كي يانپه انس، دا السالم عليهسليمان : وايي

د  ۍتښبادي ك چيښكرو خاوند، ډېرو لټولو ستر واكمن، د 

څه نه خبر نه خو له هغه ، ړېه كړاره ده جوپل لځي ړلوم

واد او د هغه ېورباندي خبر وو، د سبأ له ه هدهد چيوو 

ښكرو سره روان وو، ړ، له لنه هدهد خبر ك وضعيځاى له 

 چيړ ږ كه غنورو ت ږيېيوه م مخكي هگامله ده نه څو 

سليمان او د ده  چينه  داسي ئ،ځپلو كورونو ته ننوخ

 . ښو الندي كړيپتر ۍ كيپوهپه نامو  لښكري

 سل ْيم نُ  يْحِطم نَُّكمْ  ال م سِكن كمْ  اْدُخُلوا النَّْملُ  ي أ يُّه ا ن ْمل ةٌ  ق ال ت

 *   ي شُعُرون   ال ُهمْ  و   ُجُنوُدهُ  و  

                                                                                                   

 18النمل: 

ډېره جالبه او د خاص توجه دلته د )هم اليشعرن( خبره 

خو هغوى ستاسو د ستر  ېڼگې احساسه ړ ده؛ ته هغوى بو

 .پوهېږي: دوى نه وايي اړهپه ساالر 

دا  اړهپه قرآن د هغوى  چينه دي  تيږي دا يوازي

 چيمعرفي كوي  څه داسيينا كوي، قرآن د كائناتو هر و

ټول انهماك سره په پل رب ته منقاد دي، خطوعًا او كرهًا 

او هر يو  دنده ترسره كوي ېړى شوپل مأموريت او وركخ

په د دوى د تسبيح  موږخو ، تسبيح واييپل رب د خې ئ

 و. پوهېږگوالي نه نرڅ

د هللا له  تيږي ځيني چينو د قرآن دا خبره حق ده 

ي، ستاسو السونه، ټټي، بو، لوتيږيدا ، يځپرېوراوېري 

ړو ټولو كپه ستاسو ځ په ورد قيامت پوستكى به ښې او پ
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 چي ئد دا هغه حقيقت او يڅه شهادت وركوهر ړو او و

ډېر نور ، شوى ته نږدېړاو پ يړلومپوهېدو ې د ساينس ئ

 گند شي.څرمزيد حقايق ورته  چي يمزل بايد ووه

   

    

   

    

    

   

 ړي،راودرته  ايماندوى به  چي( آيا دا طمع لرئ 55]

هغه  ډله د هللا كالم اوري خو دد دوى يوه  چيدا حال 

حال  په داسيتحريفوي ې وروسته ئ پوهېدومطلب له  په

 .پوهېږي چي كي

مسلمانانو ته ويل شوي د بني اسرائيلو له مذهبي  -(55)

ړي، له هغه ايمان به راو چيمشرانو نه دا طمع مه كوئ 

پوه شوى، په كتاب دلى، د هللا ېې اورد هللا كالم ئ چيچا نه 

ې تعبيروي، ي، غلط ئتحريف كو په هغه كي خو سره له دې

 ،يترې راباس گانيټه فتواگپه المو حكامو ظد او غلطي 

 ده. ځايهې ړو طمع بله دوى نه د ايمان راو

    

   

    

  

   

   

     

   

    

    

  

: له مؤمنانو سره مخامخ شي وايي چيكله او  -[56]

ښه شي گوسره  پلو كيپه خ چيكله ړى او ايمان مو راو

هللا تاسو ته  چيي ورته كوئ آيا هغه خبر: وايي

ړ پپرې  مو په وړانديپل رب څو د خ، تر ېپرانيست
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 په دېآيا  -[55] ړي، آيا له عقل نه كار نه اخلئ؟ك

ې دوى ئ چيږي ېپوهڅه په هر هغه هللا  چي پوهېږينه 

  گندوي؟څرئې  يا يټوپ

په ځان ته )اهل كتاب او  چيله هغو خلكو  -(56-55)

ړ ځان ته دوكان جوې ين نه ئده لخو  پوه( واييكتاب 

تحريف كوي، د  په كتاب كي، يڅوپه دنيا خرړى، دين ك

په باطل د د ايمان دعوى كوي خو تل  په وړانديمنانو ؤم

گرتيا كوي، له دوى نه ړ وي او د ظالمانو ملوال گ كيڅن

د مخلصو داعيانو او  الريد هللا د  چيدا طمع كول 

ه ب گ كيڅنپه حق او د  گرتيا به وكړيمجاهدينو مل

پلو دوى خو تل خځايه طمع ده. ې ب مخلصانه ودرېږي،

د )كتاب( له هغو  چيدا وايي  په خلوت كيگرو ته مل

باعث او  ۍيستاسو د رسوا چي ئچتوپرده مه اوڅخه برخو 

ځي او واقعي گرستاسو د مالمتيا موجب  په وړانديد هللا 

! هللا وركوي! يبرالسپر تاسو داعيانو او مجاهدينو ته 

نه  په دېآيا  :فرمايي ځواب كيپه تعالى دوى ته 

يا  يټوپې دوى ئ چيږي ېپوهڅه په هر هغه هللا  چي پوهېږي

 گندوي؟څرې ئ

   

   

    

   

  

   

    

   

     

   

   

   

څه ي( دي، له نالوست)امي  ځينياو له دوى نه  -[58]

او دوى نه دي پوهېږي په كتاب نه پرته نور هيلو 

 چيپه حال افسوس د هغو  -[59كوونكي. ] گمانگر م

د هللا له لوري : دا پل الس ليكي بيا واييپه خب كتا

، افسوس د دوى يړترالسه كڅيزه بيع پرې څو نادئ، تر
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ې دوى ئ چيڅه په هغه او افسوس  ليكنيد السونو پر 

 ترالسه كوي. 

پل په خ يچدي  ې داسيعلماء او اهل كتاب ئ -(58-59) 

فتوى هللا  ېدلېټپل غرض او مرض نه راخواو له خ ېالس ليكل

په دې سره  چيې دا وي ، هدف ئياو د هغه دين ته منسوبو

ړۍ ترالسه گپپنه او چاو كومه  ۍډډوټوك څه متاع، يو 

په په كتاب او د هغه  چي ې داسي، خو عوام ئكړي

ه په كتاب د ايمان دعوى فقط دومر، يده ښوونو خبر نالر

او اميدونه  هيلي دروغجنيڅه ې ئ په دوى كي چيي ړك

ې ئ هيلي پيدا شوي،ونه ورسره راگمانڅه ړي او ړ كراوال

د كتاب  دا چيې ئ گماناو  يجنت ته به دروم چي ديدا 

پلو خ ى كوم تصور لري اوودچي ړه په اښوونو او الهي الر

او  ئد، همدا حقيقت يڅه ويلمشرانو ورته  مذهبيمنحرفو 

گمار ټډلي ) ړه دا دواښتنه، هي حقيقي دين اصلي غود ال

عوام( د ې خبره علماء او له دين نه ب يپلورونكاو دين 

ړ هغه ډېر تأسف وړ دي خو اصلي مجرمان او د تأسف و

ې په متاع ئاو د دنيا  يدين تحريفو چيعلماء دي 

 پلوري!! 

   

   

    

    

    

      

    

   

  

  

    

   

  

  

    

    

ځو څو ورگر د م رارسېدى نشيې ويل: اور او وئ -[81]
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ژمنه ترالسه  پاره، ووايه: آيا له هللا مو كومه داسيل

په شا څخه نه  ژمني ېد خپليكله له هللا هيڅ چيې ړك

نه ورباندي  چيڅه وايئ ړه هغه په اكېږي او يا د هللا 

بدي  چيڅوك ه بلكي هرنه د داسي -[81] ؟پوهېږئ

، نو ې رااحاطه كړيئ گانياخط خپلياو  ترسره كړي

 -[82وي. ] پاتيتلبه  په هغه كي چيدوى دوزخيان دي 

ړل، ې وكك عملونه ئېاو ن ې راوړايمان ئ چياو هغه 

 وي.  پاتيتلبه  په هغه كي چيدوى جنتيان دي 

د يوه جاهل قوم دا غلط تصور  آيتونو كي په دې( 81-82)

سره له  غرق وي خو گناه كيپه  يتر ستون چيځور شوى ان

ژغوري ې له دوزخ نه ئڅه به دا يا هغه  چيكوي  گمان دې

پاره به ږ وخت لاو كه احيانًا دوزخ ته درومي نو د ل

په صريح الفاظو د بني اسرائيلو او هر هغه وي، دلته 

له ايمان او صالح عمل نه  چي ېچا دا غلطه عقيده رد شو

جنت ته د رسېدو د نجات او له دوزخ نه څه پرته نور 

 . گڼيسبب او وسيله 

    

    

  

   

 

  

   

  

   

    

   

   

   

   

   

    

ه ژمنه ترالسد بني اسرائيلو دا  مو چياو كله  -[83]

او له  ئڅه عبادت نه كوپرته به د بل هللا له  چيړه ك
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پلوانو، يتيمانو او مسكينانو پالر سره او له خمور 

 گه ويناتوښه په به او خلكو ته  احسان كوئ به سره

، بيا ئاو زكات به وركو وئكبه اداء ځ كوئ او لمون

په ړه شا كټولو پرته، تاسو ږو كسانو نه ستاسو له ل

 چياو كله  -[84ډډه كوونكي وئ. ] چي حال كيداسي 

به  ويني بل د يو چيړه كژمنه ترالسه ستاسو دا مو 

نه څخه پل كور كلي بل له خبه او يو  ئنه تويو

)د دې  چي حال كي په داسيړ باسئ، بيا مو اقرار وك

 او اقرار( شاهد وئ. ژمني

و نه د يوه ښتندين له بنيادي غود دلته  -(83-84)

، د دين اساسي گوته شويپه انحرافات  اساسيمنحرف ولس 

پالر، يوازي د يوه هللا عبادت، له مور : يدا د غوښتني

پلوانو، يتيمانو او مسكينانو سره مرسته، كه احسان خ

سره وينا  ښېږه له ږ تر لكولى نو ل ېاو مرسته نه ش

ځ كول او زكات وركول، له خلكو ته مخامخ كېدل، لمون

نه  يپل كور كلول او له خډډه كناحقه وينو تويولو نه 

. بني اسرائيلو د مظلومانو د ايستلو اسباب نه برابرول

ژمنه له هللا سره ټولو خبرو غو ړو سره په دپه ايمان راو

، له ېړښو الندي كپترې ئ ژمنيټولي  خپليوه، خو  ېړك

، خو له دې ړهړونه وكسرغ ېئنه و وجائبديني ټولو دغو 

 .دعوى كوله ۍې د ايمان او ديندارسره سره ئ
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پله ژنئ او خيو بل و چيبيا تاسو همغه ياست  -[85]

په ضد په پل كور كلي باسئ، د دوى ډله له خيوه 

د )تېري كوونكو( مرسته كوئ او كه  كي يگناه او تېر

، ئې وركوفديه ئ درته راشي نوگه توپه د اسيرانو 

آيا د  دئ،د دوى ايستل درباندي حرام  چيحال دا 

ې په بلي برخي ئ او ئړپه يوې برخي ايمان راوكتاب 

څوك دا كار هر چيئ؟! او له تاسو نه كافران كېږ

څه پرته بل پكاوي له س په دنيا كيې ئا ، نو سزوكړي

په لور ځ به د شديد عذاب په ورقيامت  نه ده او د

ې كوئ غافل تاسو ئ چيڅه ځول كېږي او هللا له هغه گر

د ې ژوند ئ يدنيو چيدا همغه خلك دي  -[86] نه دئ.

ړى شي پك ك، نو نه به عذاب ترې سروېپه بيع وآخرت پ

  مرسته وشي. ېاو نه به ئ

ې ې وزلو به ئې وسه او بپر بپل قوم د خ -(85-86)

د دوى د ې ايستل، پل كور كلي نه به ئ، له خظلمونه كول

كله به د  چيډده نه كوله، خو ې هم وينو له تويولو ئ

پاره ل ژغورنيپرېوتل نو د هغوى د اسير  په الس كيبل 

تعصب  يقومپل د خې ، دا كار به ئټولولېرا يپنې بسبه ئ

گ او مذهبي رن يې دينپه اساس كولو خو هغه ته به ئ

آيا د كتاب  :ځكه هللا تعالى هغوى ته فرماييوركاوو، نو 

ې كافران په بلي برخي ئاو  ئړپه يوې برخي ايمان راو

 ئ؟! كېږ

عمل اب كت په چيړ ده دلته دا خبره هم د زيات دقت و

په كتاب له ايمان او كفر سره مترادف ې او نه عمل ئ
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ۍ او ړنپه كتاب د ايمان لوم چيې معنى دا ده ڼلى، د دگ

چا د د هغه په كتاب ، يپر هغه عمل كول دښتنه غو اساسي

 عمل ورباندي نه كوي.  چيايمان ادعا دروغجنه ده 

د يوه ديندار ولس د  ښيي چيرادا هم ته  موږدا آيت 

پر يوې برخي د كتاب  چيپكاوي ستر عامل دا وي و سذلت ا

 ي.وځې شا ته غورعمل كوي او بله ئ

په يوې شل، ېد هللا كتاب و چيښيي ته را موږهمدا راز 

 كار دئچا ځول د هغه رې شا ته غوې عمل او بله ئبرخي ئ

له  په دنيا او آخرت كي، دوى به يپلورپه دنيا دين  چي

ې له دې عذاب نه څه به ئ څالهي عذاب سره مخامخ وي، هي

 ړى.ې مرسته ونشي كڅه به ئ وك او هيڅ، هيڅيژغورونه 

   

   

   

   

  

  

   

    

  

  

  

   

په يقين سره مو موسى عليه السالم ته كتاب او  -[85]

ې پسروپيغمبران نور ړ او له ده نه وروسته مو ورك

نښي  څرگنديزوى ته مو هغه  مريميړل او عيسى د ك

ړ، نو ړ وكپه روح القدس سره مو د ده مالتاو  كړېور

 چيړل څه راوپيغمبر درته هغه كوم  چيآيا هر كله 

ښتنه مو غو ښول، كبر او لوييستاسو نفسونو نه خو

 ! !نئژو ځينيړل او كمو تكذيب  ځيني، نو ړهوك

يانو سره د داع وړه سواندز لهپيغمبرانو او له  -(85)

ي او د هوى ښتونكځان غو چي مخالفت يوه لويه وجه دا وي

 يپلو نفسد خ او دعوت كي بلنيپه گان د دوى او هوس بند

گوري. د دوى د مخالفت وجه دا نه ښووني الرښتنو خالف غو

گرانو كافي او مقنع يا دعوت يپوهېږپه حقيقت نه  چيوي 
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بني  السالم عليهي. عيسى ښد دوى مخي ته نه وي اي دالئل

 پر ځاىې ، خو د دېړراو نښي څرگندياسرائيلو ته څومره 

ړله، ې مال وتپاره ئژلو ل، د ده د ويړراوايمان پرې  چي

او  چولې وائ په اور كيړول، ځپه صليب وې د ده ياران ئ

 .  ړهډډه ونكجنايت نه  هيڅې له پاره ئځورولو لد دوى د 

    

   

   

  

نه، ، يد په پرده كيړونه مو ې ويل: زاو وئ -[88]

پر دوى په وجه د دوى د كفر بلكي هللا  ،داسي نه ده

 .ږ ايمان راوړيځكه ل، نو لىلعنت لېږ

باندي ستا  موږپه ( د دوى لجوجو علماوو به ويل: 88)

 ،يډك دړونه له علومو ز موږزكولى،  نشيتبليغات تأثير 

حايل دي، د دې لجاجت  ېپردډېري ځ او ستا تر من ږموز

پلو كافرانه د خ چيدا وه  په اصل كيوجه ۍ بگماو سرت

ړ د لعنت واو  يټلرپه سبب هللا تعالى ړو ړو وعقايدو او ك

 ړو محروم شوي وو.ه له ايمان راوكځ، نو وو يدلېځگر
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 چيكتاب ورته راغى  د هللا لخوا داسي چيكله او  -[89]

وو او دوى د نكى وتصديقو له دوى سره د شته )كتاب(

په يوه كتاب  داسيهمهغه )له راتلو( د مخه ) د 

خو ، كولهښتنه د بريا غوپر كافرانو راتلو سره( 

، په ندوپېژ ېښه ئ چيڅه ورته راغى همغه  چيكله 

د هللا لعنت  يانو دپه دې كافرهغه كافران شول، نو 

ې پرې ځان ئپل خ چيڅه هغه  ئڅومره بد د -[91] وي.

پر ما انزل هللا گه په باغيانه تو چي په دېپلورو، و

گانو پلو بندله خولي  هللا چيخاطر  دې پهكافران شول، 

له  ې غواړيئ دى چيهغه چا( په بل پرته نه )له دوى 

په  ي، نو د هللاڅه رانازلوپېرزويني نه پل فضل او خ

دغو كافرانو ته  ې غضب اخته شول اوپسپر له 

  پكوونكى عذاب دئ.س

پيغمبر له راتلو د مخه تل دا تلوسه دوى د  -(89-91)

پيغمبر مبعوث كوم  په دوى كيځل بيا يو كاش  چيكوله 

 چيكله ژغوري، خو ې ونه ئ ېشي او د كافرانو له سلط

 چي ړوڅه راوې همغه ئځان سره پيغمبر راغى او له 

پوه ښه وو او بني اسرائيل  يړپيغمبرانو راومخكنيو 

ې د دخو څېر دئ، په دا د دوى د اصلي دين  چيشول 

څخه پيغمبر د دوى له قوم  چيړ ې ايمان رانه وئپاره ل

د دين  چي گټيقيادت او هغه دوى مذهبي د نه وو، 

دليو مذهبي عوامو نه ترالسه ېې له غولترنامه الندي ئ

پاره پيغمبر د مخالفت لنو د  ،ولوېدې يپه خطر ك ېكول

ړ ې غضب وپسپرله او د هللا تعالى د  ړلهمال وتې ئ

په وجه او هم دل. هم له مخكني كتاب نه د مخالفت ېځگرو

 په سبب.كتاب سره د مخالفت  يله نو
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هللا  چيڅه په هغه ورته وويل شي:  چيكله او  -[91]

څه ايمان په هغه : ، واييئړړي ايمان راونازل ك

څه هر په له دې عالوه نازل شوى او  موږپر  چيړو راو

څه هم هغه حق وي او له دوى سره د كافران كېږي، كه 

كه تاسو شته كتاب تصديقوونكى، ورته ووايه: نو 

؟ ژلپيغمبران ود هللا  دې د مخهتر مو ولي  مؤمنان وئ

 څرگنديموسى عليه السالم  چيپه يقين سره او  -[92]

 خو له دې وروسته تاسو سخوندر ېړدرته راو نښي

 .ئظالمان و چي حال كي په داسي)معبود( ونيو، 

صالح داعي هر  نه چيډونو يو له هغو سترو خن -(91-92)

كله كله  چي ئقومي تعصب د، هغه ورسره مخامخ كېږي

ډلي او قوم  خاصيمذهب د يوې  او ڼه غوره كړيبي بمذه

سياسي، اقتصادي او اجتماعي ناروا د  په الس كي

ډله بيا د هر ړو وسيله شي، دغه الس ته راومتيازاتو د ا

، حتى د هغه دعوت هم په توره كويدعوت مقابله د مذهب 

ته ورته وي او د دوى د اصلي مذهب ب هد دوى مذ چي

ښه . د بني اسرائيلو مذهبي مشران او تصديق كوي تأييد

او  ې واييتورات ئ چي څه واييقرآن همغه  چيپوهېدل 

 موسى عليه السالم چي څه واييهمغه  محمد عليه السالم

د اسالم مخالفت چا زيات تر هر ې ويل، خو سره له دې ئ

ويل شوي: له اسالم سره ستاسو  ځواب كيپه . د دوى ووكا

او نه  لپارهتورات ، نه د ئد پارهدا مخالفت نه د هللا ل

 چيتاسو خو همغه خلك ياست ، لپاره السالم د موسى عليه

او د  السالم ماعليهاو عيسى د مخه مو د موسى  ېتر د

تاسو  چي ئدا كوم ايمان دړ، تورات او انجيل مخالفت وك

  ؟ته د سخوندر د عبادت اجازه دركوي
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ژمنه درنه واخيسته او د تاسو مو س كله چياو  -[93]

ړ، )او ومو چت كپاسه رااوطور غر مو ستاسو له 

تاسو ته مو  چيگوئ ول كلكي منگوليڅه هغه په ( :ويل

غړونه ږ شوو خو سرغوويل:  ېږ شئ، وئړى او غودرك

 ړونو كيپه ز سخوندرې په سبب ئپل كفر كوو او د خ

ننه ايستى شو، ووايه: كه تاسو مؤمنان ياست دا 

 ي!!ډېرو بدو شيانو گمارپه مان خو مو اي

ړې كماتي  ژمني ېړك كي حال په داسيې له هللا سره ئ -(93)

ې ئ په همدغه وخت كي، وو پاسهې د سر له د طور غر ئ چي

ې ئ و كيړونپه زاو اطاعت الفاظ وو خو  ينند م ژبهپه 

ې له همدې تعهد نه وروسته ئډ او اراده، د عصيان هو

كه ستاسو دا  ، دوى ته ويل شوي:ړكلي معبود غوره جع

 ېعقيدكومي او د په حكم  ايمانكوم ړه اعمال د ټول ناو

او بده عقيده ايمان ېړن ډېر كرغوي نو دا خو  له مخي

 ي.بدو كارونو مو گمار په داسي چيده 
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 خوا كي د آخرت كور؛په ورته ووايه: كه د هللا  -[94]

گ پاره وي نو د مرستاسو ل پرته يوازيله خلكو نه 

پلو په خاو  -[95] ياست. يرښتينړئ كه تمنا وك

په وجه به د هغه  يړك څه وړانديالسونو ئې چي 

ښه په دې ظالمانو او هللا  گ تمنا ونكړيد مركله هيڅ

ژوند په و زيات ټولاو دوى به تر  -[96پوه دئ. ]

او له مشركانو نه هم، هر يو ئې دا  ېحريص وموم

مدا د ړى شي، خو هكاش زر كاله عمر وركچي  يښوخو

او  ئژغورونكى نه دله عذاب نه د دوى  ىلاږدوعمر او

 ې كوي. دوى ئ چي ئښه ليدونكى دڅه ډېر هللا د هغه 

له جهاد نه ټول شرك، عصيان، پل سره له خ -(94-96)

پالو او حقپيغمبرانو گرتيا او د المانو ملد ظ ،ډډه

ې ورته همدا وو او مذهبي مشرانو ئاك گماندوى  مخالفت،

پيدا شوى او تاسو د پاره ستاسو ل جنت يوازي چيويل 

وي نو  ويل شوي: كه داسي ځواب كيپه پاره، د دوى جنت ل

د  په الر كيگه نه وېرېدى او د هللا تاسو خو بايد له مر

ولي  ، داېوړه شنه وى م ړونو كيپه زو شهادت تلوسه م

په مذهبي مشر  ستاسو هيڅولي  ئ؟ داگ نه وېرېږله مر

په پيغمبران پل مو تل خولي  ليدل شوى؟ ئنه د گر كيسن

 گه معلومېږيډاپه نه خو  له دېي؟ پرېښ يوازي جهاد كي

آيتونو كي او دې  په دې .دعوى باور نه لرئ خپليپه  چي

 گ نه وېره، د ډېرله مر كينورو  ډېروپه ته ورته 

ډډه، د له شهادت نه  په الر كيد هللا  ژوند تمنا اوږده او

دروغجن  په دعوى كيد ايمان  چي ېڼل شوگ هغه قوم نښي

د  چي په دېپه آخرت او جنت باور لري او نه ، نه يد

 هللا كوي. پرېكړيژوند گ مر
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ن وي، نو هغه خو ښمدد جبريل  چيڅوك ووايه:  -[95]

، له ده ړزل كانړه پر زتا په اذن او حكم سره سد هللا 

ښود او نه د مخكنيو تصديقوونكى او مؤمنانو لره الر

د ده د مالئكو، د ده د د هللا،  چيڅوك  -[98زېرى. ]

ښمن وي، نو هللا د ، د جبريل او ميكائيل دپيغمبرانو

 ښمن دئ. دغو كافرانو د

 عليهمحمد  چييل: كوم جبرائيل يهودانو به و -(95-98)

، هغه تل له ېړك هې د هللا وحي نازلپر ده ئ وايي السالم

په ټول عذابونه د ده پر قوم  موږز، ېړښمني كسره د موږ

له  البله چيې ئښمني ستره د دا دئالس نازل شوي او 

ځواب په ! د دوى ړه!وحي راوې بل ته پرته ئيهودو نه 

له هللا  په اصل كيښمني د ويل شوي: له جبرائيل سره كي

 چيړي ك يڅه نه دپرته بل  ښمني ده، ده خو له دېسره د

، ړپر محمد عليه السالم نازل كپه حكم د هللا ې دا كتاب ئ

ټولو مخكنيو ستاسو او د  چي ئدا خو همغه كتاب د

 په اصل كيكوي، له دې كتاب سره مخالفت  تأييدكتابونو 

له دې كتاب او د  .له تورات او انجيل سره مخالفت دئ

څخه ستاسو د انكار ستره وجه گندو آيتونو څرهغه له 

مو د ړونه ړ زگناهونو ككپه ستاسو فسق او فجور دئ، 

  .پرېږدي هنړلو ته او ايمان راوښو منلو گندو نڅردغو 

   

    

   

   

رانازل  نښي څرگنديه مو تتا  چياو يقينًا  -[99]

ې انكار ترڅوك پرته بل له فاسقانو  (چي)هغه ، ېړك
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   نه كوي.

 څرگنديپيغمبرانو ته مو مخكنيو  چيگه څنلكه  -(99)

ټولو خو بني اسرائيلو له ړل او آيتونه ورك ېمعجز

 چي يړواضح آيتونه درك ړ، تا ته مو هم داسيانكار وك

د دوى څوك ترې انكار نه كوي. نه پرته بل فاسقانو له 

و دالئلپل فسق دئ، نه د د انكار او مخالفت وجه د دوى خ

 ښو كموالى.گندو نڅراو 
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نو يوې  ېړژمنه ككومه  كله هم دوى چياو  -[111]

ې ، بلكي اكثر ئېځولژمنه لري( غورې )دا ډلي ئ

د هللا له لوري  كله چياو  -[111ي. ]ړايمان نه راو

له دوى سره د شته  چيپيغمبر ورته راغلى  داسيكوم 

ډلي د ، نو د اهل كتابو يوې )كتاب( تصديقوونكى وو

په هيڅ( چي نه ه )ځاوو لكورغوشا ته  كتاب داسيهللا 

 چيړ پيل كې څه متابعت ئاو د هغه  -[112] ل.پوهېد

په چاهى )پاد  السالم عليهشيطانانو به د سليمان 

سليمان د كفر  چي حال كي په داسي، دا للوست( ړها

پله دا شيطانان په خ، بلكي ېړالر نه وه غوره ك

ښودل څه ورې جادو او هغه كافران شوي وو، خلكو ته ئ

په دوو مالئكو: هاروت او ماروت نازل شوي ل د باب چي

څه تعليم نه وركاوو چا ته مالئكو( به هي ېوو، )د

)خو د يوه( امتحان  موږې: ورته ويل به ئ چيگر دا م

خو دوى له  ،هېږ( يو، نو ته مه كافركېپاره راغل)ل

نارينه په هغه سره  چيڅه زده كول ړو نه هغه دې دوا

 چي حال كي په داسيدا ، سره بېل كړيې او مېرمنه ئ

چا ته تاوان پرته هيسره دوى د هللا له اذن نه  په دې

ې څه ئهغه  چي حال كي په داسي او رسوونكي نه وو

نه ې ټه ئگې وررساوو او تاوان ئ چيزده كول 

څوك دا هر چيپوه شوي وو په دې وررسوله او يقينًا 

برخه نه وي او  ې هيڅبه ئ په آخرت كيري نو ېپو

ې پرې ځان ئپل خ چيڅه هغه  ئډېر بد د يچيقينًا 
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او كه دوى ايمان  -[113]. لىپوهېدپلورو، كاش و

وى نو د هللا له لوري  ېړې غوره كتقوى ئاو  ىړى وراو

 .پوهېدلىدئ، كاش  ډېر غورهثواب 

 څېرهپه د بني اسرائيلو  په اصل كيدلته  -(111-113)

رافاتو انحسترو سترو ديندار ولس څو  الريې د يوه ب كي

د هللا كتاب ژمنو نه ودرېدل، پلو په خ: ته اشاره شوې

 او پوهېږيې نه څه ئ په هيڅ چيشا ته غورځول لكه  داسي

ډو، جادو او تعويذونو ته مخه كو پر ځاىد هللا د كتاب 

ڼل بلكي د سليمان گدا حرام كارونه نه يوازي حالل  ،كول

اريخ په تې ه ئبېلگ چي ي،واكمنهغه ستره  السالم عليه

ډو څه كواو د  ېگوتې د يوې جادوئ، ېنه ده ليدل شو كي

ڼل، نه د ده او د ده د مجاهد پالر گاو منتر نتيجه 

لويه مشغله  داؤد عليه السالم د جهادونو نتيجه، د دوى

ې ځ ئترمن مېرمنيه او ډو سره د مېړپه كو چيدا شي 

دين الهي له  ورو ورو بېلتون راولي. بني اسرائيل هم

انحرافات او اخالقي  يفكر په دوى كيشول،  نه لري

يو د  چيپرېوتل لحاظه هومره را يپيدا شول، له اخالقرا

ټه په دې لاستل، يو به كښېن په كمين كيموس ته ابل ن

ې رابېله پاره ترځان لد رمن ېگه د بل مڅن چيوو  كي

ډو، جادو او ځاوو، كوې شا ته وغورد هللا كتاب ئ ،كړي

پاره هللا تعالى د اتمام حجت ل .ړهك ې مخهتعويذونو ته ئ

، ېږلېول څېره كيپه د انسانانو  مالئكي ېدوى ته دو

 هكافرانانحرافاتو، جاهالنه دودونو او  هڅو دوى لتر

په ډو او جادو ته كو چي ژغوري او دوى ته وواييو ومشغل

، خو دوى له مالئكو نه ئكافران كېږمه ړلو سره پناه و

پل خاوند ځه له خښ چيه كوله څڅه زده كولو ههم د هغه 

 .ړى شيبېله كې پرنه 

  

   

  

   

  

   

ړه( مه رعايت وك موږراعنا )ز !اې مؤمنانو -[114]

په ړه( ووايئ او وكته نظر  موږوايئ او انظرنا )
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عذاب  ناكاو دغو كافرانو لره درد ئغور سره واور

 دئ.

 په مجلس كيپيغمبر عليه السالم يهودانو به د  -(114)

ښه ې د معنى ئ يظاهر چيالفاظ استعمالول  هغه ته داسي

بد مفهوم  ږولو سره داسيږ كپه ل ژبيلفظ وي خو د 

لكه د ، يپه معنى اخل ښكنځليې د دوى ئ چيافاده كوي 

ړه( ده رعايت وك موږې )زمعنى ئ يظاهر چيلفظ  (راعنا)

په ويلو سره دا او د )راعينا(  ږولوپه ك ژبيخو د 

پله يهودانو دا په خاو  پون(ش موږ)ز چيمعنى وركوي 

په معنى اخيستو، مسلمانانو ې عقله پوه او بلفظ د نا

 چيالفاظ وكاروئ  داسي كي وپلو خبرپه خ چيته وويل شو 

د دوه مخو او  ۍله دوه مخې صفا او واضح وي، ئمعنى 

ئ. همداراز ورته ويل ډه وكړډالفاظو له كارولو نه 

 د هغه هريبايد  په مجلس كي السالم پيغمبر عليهشوي: د 

د ده  چي داسي، ئړپام وكپه غور او دقت سره ته  خبري

 هپاتځاى درته  پوښتنيړه د په اخبري كومي مبارك د 

په ښه اورېدلي او  ه همغه سر كيمو پڅه او هر  نشي

ړ څوك اپوه شوي وئ. د راعنا ويلو ته هغه ښه ې څه ئهر

ې نه په غور سره ئپام نه وي او ې خبرو ته ئ چي كېږي

  .ياور
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نه د اهل كتابو كافران او نه هم مشركان دا  -[115]

ه ښېگڼد هللا له لوري كومه  يپر تاسو د چي يښوخو

په هللا تعالى  چي حال كي په داسيړى شي، رانازله ك

په ې دى ئ چي مختص كويڅوك هغه پېرزويني سره  خپلي

هللا خو د ستر فضل خاوند دئ.  او يړپله غوره كخ

( )دربانديې يا ئكه كوم آيت منسوخ كوو  -[116]

په د هغه و او يا و نو يا تر هغه غوره رالېږهېرو

ښه قادر څه په هر هللا  چي پوهېږېپه دې نه ، آيا څېر

د آسمانونو او  چيې پوهېږپه دې نه آيا  -[115] دئ؟

پرته نه كوم موال له هللا  ده اوهللا لره  يزمكي واكمن

  .ندوىاو نه مرست ئلر

پر مسلمانانو دا اعتراضونه ه اهل كتابو ب -(115-115)

 چياحكام راغلي  داسي په قرآن كيولي  دا چيكول 

 ې نوي حكمونه راغلي؟ئ پر ځاىوروسته منسوخ شوي او 

وروسته وروسته كاماًل له مخكني هدايات  ځينيې ئولي 

 ئدد هللا كتاب  چيبايد تورات ولي  ؟ځول شويپامه غور

ي؟ هللا ته خو ې نوى كتاب راشئ پر ځاىشي او  لودپرېښ

ښووني كوي به داسي الرولي  ماضي او مستقبل معلوم دي،

ې به ئله عادي مسلمانانو نه ؟ يړكبدلي ې وروسته ئ چي

 په دوى كي چي ېكول پوښتني داسي نوريډېري دې ته ورته 

پوه مسلمانانو په حقايقو ، ړ كړيشكوك او شبهات راوال

 چيكسان هغه ځوابونه وركول، خو خو به دوى ته مناسب 

ښتنو تر اغېز الندي به پومسلمان شوي وو، د دغو  ينو

ښتو، ځواب غوې نه به ئ السالم عليهپيغمبر راتلل او له 

 اړهپه ښتنو پومسلمانانو ته د دغو  آيتونو كي په دې

ځوابونه دا  چيپام وي ې ته مو ، دښووني شوېڅو الر

پله په خړى شوي بلكي يهودانو ته مخامخ نه دي ورك

 : نانو ته ويل شويمسلما

 ودو پرېښرولو او ېې د هكه هللا كوم آيت منسوخوي، يا ئ

هغه ته ورته او يا تر هغه غوره او خو حكم كوي، نو يا 

گانو له حالت او وضعيت سره مناسب حكم پلو بندد خ

د يوه ولي  چيبنياد نه وي  دې رپ، قضاوت بايد لېږي
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 بدلېږيد انسان وضع  چيځكه بل راغى، دا  پر ځاىحكم 

 مناسبيسم به له بدلېدو سره  وضعي، د ده د رابدلېږي

به د يهودانو د  حال كي په داسي، ښووني ورته كېږيالر

وروستى حكم د مخكني  چيښت او اهميت وي څه ارزاعتراض 

 ؟ترهغه هم غوره وي ياڅېر په 

  خاطر  په دېخو د واكمنانو حكمونه  دنيا كيپه

په  ۍې وسل ضعف او بپچار د خنا چي رابدلېږي بدلېږي

 په وختپل قوت او غلبې او د خ يړيو حكم صادر ك وخت كي

ۍ د وخت ځواكمند غلبې او  په وخت كيبل، نه د ضعف  كي

 دوراند ضعف  په وخت كيامرونه كولى شي او نه د قدرت 

څه په هر هللا تعالى خو ، خوښوياحكام صادرول ته ورته 

پام په ضعف ته ستاسو  يتبديل په احكامو كيقادر دئ، 

 په وجه.نه د هللا تعالى د عدم قدرت  سره راځي

  او  د زمكي چي يچا له لوري ددا احكام خو د هغه

نصير دئ،  ستاسو ولي او او ټولواكڅه آسمانونو د هر 

په اوامرو اعتراض كېدى شي او نه خو ذات  نه خو د داسي

پل ولي او نصير خداى د د خ چي ښاييله انسان سره دا 

 مخكنيو يا وروستنيوپه  چيدا شك ولري  اړهپه وونو ښالر

په تمامه معنى نه وي مراعات كي به د ده خير او مصلحت 

 شوى.

 په وجه دا او حسد  ېمشركان او اهل كتاب خو د كين

پوه شي په حقيقت كه  چيپاره ې لونه كوي، نه د دسؤال

پر  چي يدلېټراخو ې له دېاعتراضونه ئ ي.ړنو ايمان راو

 .ږيېد هللا تعالى فضل نه لورې تاسو ئ

    

   

      

  

   

    

پوښتني  غسيپيغمبر نه همپل له خ ئړآيا غوا -[118]

 ېنه وشو له موسى عليه السالمه تر دې د مخ چي ئړوك

پرته نو له شكه  په كفر بدل كړيايمان  چيڅوك  او

 .ېړسمه الر وركه كې ئ
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په پيغمبر نه د هغو كسانو پل له خچي داسي نه  -(118)

پوښتني ې نه ئ له موسى عليه السالم ړئ چيوك پوښتنيڅېر 

ې هم ايمان وروسته ئ ترالسه كولوله ځواب ، خو د ېكول

پوري آيت  51آيت نه تر  65له ې سورې . د درانه وړ

 ځينينه د بني اسرائيلو  السالم عليهله موسى تاسو 

د هللا  چيښتنو اصلي وجه دا وه پوې ې، د دوليد پوښتني

 ېډولو له حربځنچمتو نه وو، د ته تعالى د امر تعميل 

د بني اسرائيلو  پوښتنيمبادا ستاسو ې كار اخيست، نه ئ

په ايمان پل وي، هغوى خ ېشو راوالړيڅېر له شك نه په 

 ې همدا وه. ښتنو اصلي وجه ئپو، د وو ړىكفر بدل ك

    

   

   

    

    

    

  

   

     

    

  

    

   

     

    

   

پل له خ چيښوي ډېر دا خوله اهل كتابو نه  -[119]

پل ځوي، د خگرايمان نه وروسته مو بېرته كفر ته راو

گند څرحق ورته  چياو له هغه وروسته له امله حسد 

هللا  چي، تر هغه ئړومخ ترې وا او نو ترې تېر شئ شوى.

ښه قادر څه په هر هللا چي ې شكه ، بړه وكړيپرېكپله خ

او  ئړړئ او زكات وركك داءا ځاو لمون -[111] دئ.

ئ د هللا لېږ پاره مخكيځان لڅه هم د  چيو نه ښېگڼله 

هللا ستاسو د  چيې بيامومئ، يقينًا به ئ په خوا كي

 و ښه ليدونكى دئ.نړك
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تاسو  چيد اهل كتابو هغه مذهبي مشران  -(119-111)

تاسو بېرته  چي څوي، هغوى دا غواړيښتنو ته هپو داسي

گه ډاپه دوى ته حقيقت ښه  چي حال كي په داسي كافر شئ،

د ، يټولي د كينې او حسد محصول دې ئ پوښتنيشوى، دا 

ې په بله دوى سره ښتنو ته اعتناء مه كوئ، پودوى 

ته انتظار  پرېكړي، د هللا ئېږمه لو بحثونو كي ېفايد

اصلي كار ته پل خچاره كوي. ړئ، قدير خداى به د دوى وك

په پل وخت له دوى سره خ چي پر ځاىې د دړئ، توجه وك

 ښېگڼيځ، زكات او د خير او لمون ئ،بحثونو ضايع كو

ړئ، ستاسو معامله له هغه هللا سره ته مخه ك وكارون ونور

 دئ.او ليدونكى ستاسو د هر كار شاهد  چيده 

    

     

    

    

   

    

    

   

    

    

  

 نشيكله به جنت ته داخل ې ويل: هيڅاو وئ -[111]

دا )خو !! ينصرانيا وي او  ييا يهود چيگر هغه م

ي رښتين، )ورته( ووايه: كه يد هيليد دوى  (هسي

خبره دا ده بلكي  ؛نه -[112]، ئړياست دليل مو راو

پله نېك انسان په خكړي او  هللا ته ځان تسليمڅوك  چي

او نه  ئد پل رب خوا كيد خپل اجر وي، نو ده لره خ

 ن شي.څه وېره وي او نه به غمجپر دوى به 

له  چيڅوك په قوم بدل شوى، مذهب  چيگورئ  -(111-112)

او د  ئد يپيدا شوى وي، هغه يهودپالر نه مور  ييهود

 نشيڅوك جنت ته پرته بل  ينى مستحق، له يهوديجنت يواز

پيدا شوى پالر نه گورئ له سني مور اوس  چيتلى، لكه 

پالر له شيعه مور پيدا شوى سلفي، له سلفي نه ئ، سني د

پيدا شوى شيعه، د جنت يوازينى مستحق او له دوزخ نه 
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پاره خوندي. خو هللا تعالى دوى په طفيل د تل لنه د ائمه 

ادعا د ثبوت  ي: د دې مزعومفرمايي ځواب كيپه ته 

مو  په كوم كتاب كيړئ! د هللا ك پل دليل وړانديپاره خل

په هر تاسو به جنت ته درومئ، د هللا  يوازي چي يلوست

كړي او  هللا ته ځان تسليمڅوك : چيخو دا راغلي  كيكتاب 

څه دئ، نه  پل رب خوا كيد خې ئاجر نېك انسان وي، نو 

خو  په دين كيد هللا  نه به غمجن شي.شته او وېره پرې 

په كوم قوم  چيمعيار ايمان او صالح عمل دئ، نه دا 

څه ې پيدا شوى او نوم ئ ۍ كيكورنكومي په ړلى، پوري ت

 دئ.

    

   

   

   

    

    

    

    

  

   

    

    

   

    

    

   

    

    

   

  

)سم دين  په هيڅاو يهودانو وويل: نصرانيان  -[113]

په او نصرانيانو وويل: يهودان  او مذهب( نه دي،

 چي حال كي په داسي)سم دين او مذهب( نه دي،  هيڅ

نه  هم چي، همداراز هغو كسانو يلول دوى كتاب

ت ړه، نو هللا به د قيامدوى ته ورته وينا وك پوهېږي
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 چيقضاوت كوي  څه كيپه هغه ځ ځ د دوى ترمنپه ور

چا نه به او له هغه  -[114]وو. ادوى په كي اختالف ك

د هللا د نوم  په جوماتونو كيد هللا  چيڅوك وي الم ظستر 

، دوى ړېڅه كې د ورانولو همخنيوى او يا ئ د يادولو

كي، گر وېرېدونيي ورداخل شي ماښنه  چيخو هغه دي 

دوى ته  په آخرت كياو  ئپكاوى درته سو په دنيا كي

 ستر عذاب.

خبره نه  ېله مسلمانانو سره د دوى اختالف نو -(113)

 په اختالف كيسره تل بل له يو هم  پلو كيپه خده، دوى 

، پخال كېدونكي اختالف كيپه شديد او نه شوي،  يپات

ړ پام ويهودانو به ويل: نصارا خو اصالً كوم د  چيهومره 

ب نه لري او نصاراوو به دغه خبره د دين او مذه

په الهي ړو به دوا چيحال دا ړه كوله په ايهودانو 

تورات كتاب د ايمان دعوى كوله، د هللا كتاب خو يو دئ، 

 هللا دا كتابونه خو د او د مؤيداو انجيل يو د بل 

گه دوى د هللا كتاب د څنپاره راغلي، لاختالفاتو د حل 

د دوى هم مشركانو به  وپوها؟!! نىځولگراختالف وسيله 

څه مذهب خو اصالً دوى د  چيدغه خبره كوله  اړهپه ړو دوا

ړه هللا تعالى پرېكړه په اد دوى د اختالفاتو دئ، ه مذهب ن

دا فيصله كوي. هر  ځپه وره، هغه به د قيامت پرېږدته 

ې برخليك سره ځوي له همدد هللا كتاب شا ته وغور چيقوم 

 ، دا يوازييډلو به وېشل كېږډلو په ي او به مخامخ كېږ

او ضامن  يوحدت او يووالانسانانو د د  چي ئد هللا كتاب د

 دئ.باعث 

ته  گانو مخيد هللا د بند تل چيدوى خو هغه دي  -(114)

ځايونو ته د دوى د تلو مانع شوي، ډ شوي، د عبادت خن

هم ې ځايونه ئعبادت پل ړي، خوران كمعبدونه بل د  هيو

گه د دين او مذهب څندوى ، ړ كړيظه ويجالحا ويله معن

ستر ظلم اجازه  خبره كوي، كوم الهي مذهب د داسي

او عبادت عبدونو د م چيړ نه دي ې ودوى د دوركوي؟! 

دا  چيار خو دا ده وي، په ك يمجاور او متول نووايځ

دا مشركين  چي يو په الس كيخلكو صالحو  معبدونه د داسي

د نږدې كېدو او ننوتو ه ې ځايونو تدوېري د هغوى له 

 كولى. نشيجرأت هم 
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، نو يړه( د هللا داو دا مشرق او مغرب خو )دوا -[115]

 هللا چيړئ، هللا هملته دئ، يقينًا هري خوا ته مخه ك چي

 دئ.واسع پوه ښه 

ړى او ې هېر كهللا ئ چيحال كي  په داسياهل كتابو -(115)

د ځولى وو، ې شا ته غورمشركان شوي وو، د هللا كتاب ئ

اله ځې جهل، فساد، ظلم او تېري ئپه هري برخي كي ژوند 

دستور  مراسم او دود يڅه شكلله دين نه فقط وه،  ېكړ

 چيدلي وو ېپارسخت  په دېوو، خو  يشو پاتيورته 

ړه، د دوى قبله بدله ك ۍمخكنولي  السالم عليهپيغمبر 

ويل شوي: اصلي مسئله هللا ته مخه كول دي،  ځواب كيپه 

ړئ هللا هملته مخه ك چي، هري خوا ته يد هللا د خواويټولي 

معنى قبلې او نه مكان ته محتاج، د  ئدئ، هللا نه محدود د

محدود  خاص سمت كيځاى او غه خاص هللا په د چيدا نه ده 

د دوى سمت  چي يټاكپاره شوى، يوه امت ته قبله د دې ل

وسيله او د  يې د يووالهمدا قبله ئ او او جهت يو كړي

ښه وي، د ابراهيم او نيوه هللا لور ته د مخه كولو 

اسمعيل عليهما السالم د دعوت سيمه حجاز وو، د دوى 

عليهما ، د موسى او عيسى ځولهرې كعبه قبله وگپاره ئل

ې بيت المقدس ئبايد  وه چي السالم د دعوت سيمه داسي

 وى.  ړېورته قبله ك

    

     

    

    

   

   

    

      

هللا لره !! ځانته زوى نيولىې ويل: هللا او وئ -[116]

هر  آسمانونو او زمكي دبلكي  ،نه ده داسيده،  يپاك

د  )همغه( -[115ټول ده ته منقاد دي. ]، دي څه د ده

 كله چيپيل كوونكى او  پيدايښتد  زمكي اوآسمانونو 
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نو فقط ورته وايي: وشه، نو  ړه وكړيكېپرد كوم كار 

 هغه وشي.

د مشركو او الروركو اهل كتابو مذهبي  -(116-115)

گان لري، مشرانو به خلكو ته ويل: هللا خاص نازولي بند

گانو د عامو بند ،پارليې خاص خاص اختيارات سئهغوى ته 

په او د دوى  الريد دغو نازولو له دعاء  عبادت او

، يهللا ته ورس څوك غواړي، كه يقبلو ښتنه او وساطتپارس

 بايد د ،شي قبوليې ئ دعاگانيې ترسره او حاجتونه ئ

غو نازولو الس او لمن ونيسي!! يهودانو به ويل: عزير د

د هللا زوى دئ، نصاراوو به ويل: عيسى د هللا زوى دئ، دا 

 چينه كوله پاره ې لد دگمارو مذهبي مشرانو ټخبره دغو 

باندي  يپه درناويهما السالم د مقام او عزير علد عيسى 

 الريله دې  چيې دا وو ، برعكس هدف ئخلك قانع كړي

د  ونهځان، دوى خاص مقام ترالسه كړي په عوامو كيځانته 

په عوامو ې ئسره  په دېڼل او گپيغمبرانو وارثان دغو 

پيغمبرانو هغه اوس د دغو  چيپيدا كاوو دا باور را كي

ې ئ دعاگاني څوك غواړيوى، كه مقام دوى ته راانتقال ش

شي بايد دوى ته رجوع ې ترسره او حاجتونه ئ قبولي

په وركولو سره د د دوى لمن ونيسي او د شكرانو ، وكړي

 ېښتد هللا رضا نغ په رضا كي، د دوى دوى رضا حاصل كړي

 يو:  يد هللا زامن او نازول موږده. دوى به ويل: 

 ُيع ذُِّبُكم ف ِلم   أ حِبَُّؤُه ُقلْ  و   هللاَِّ  أ ْبن ُؤا نْحنُ  النَّصر ى و   اْلي ُهودُ  ق ال تِ  و  
: يهودانو او نصاراوو به  خ ل ق   مِّمَّنْ  ب شرٌ  أ نُتم ِبُذُنوِبُكم ب لْ 

 محبوبان يو، ورته ووايه: نود هللا زامن او  موږويل: 

نه ده بلكي  داسي؟ يگناهونو تعذيبوپلو په خمو ولي 

  .يړپيدا كهللا  چين يئ انسانا يتاسو همغه عاد

مذهبي مشران گمار ټاو  الريې د هر انحرافي مذهب ب

او  يځاى ناستپيغمبر اوالده د هللا د  شي، همداسي همداسي

له مذهب  الرياو له دې  گڼيو يځاى ناستځانونه د هغوى 

 ړي. ړ كو د غولولو دام جوعوامنه دكان او د 

 د زمكي چي: يفرماي ځواب كيپه دلته هللا تعالى د دوى 

څه ده ته وي او هر  په واك كيچا څه د او آسمانونو هر 

وي  پيدا كړيې ه او آسمانونه ئمنقاد او تابع وي، زمك

په محض امر سره ترسره نو  د هر كار اراده وكړي چياو 

ځاى ناستى او زوى غوره ځانته شريك، ولي  ، هغه بهكېږي

واك بل ته چارو و ځيند پل ملك پاره به د خڅه لكوي، د 
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په چارو ته ټولو  چيڅوك كوي پاري؟ دا كار خو هغه س

په . ىرسېد نشيپرته  مرستيپله او يوازي او د بل له خ

گمارو ټد دغو  سره نه يوازيځواب ژور او دقيق  دې

، بلكي د هر هغه باور او ېمذهبي مشرانو ادعا رد شو

خاص  هللا تعالى داسي: وايي چي ايستل شوې جرړي ېعقيد

ې خاص خاص اختيارات ئهغوى ته  چيگان لري لي بندنازو

د دغو دعاء  گانو عبادت اوپارلي او د عامو بندس

ښتنه او وساطت پارسپه او د دوى  الرينازولو له 

 ي!! قبلو

     

    

    

    

    

    

   

   

  

     

   

   

   

     

     

   

   

     

      

   

ولي  هللا هم وويل: وپوهناې علمو او او د غو ب -[118]

كومه ولي  سره )مخامخ( خبري نه كوي او موږله 

؟! همداراز له دوى نه مخكنيو ښه نه راځينگنده څر

ې سره ورته ړونه ئړه، زڅېر خبره وكپه هم د دوى 

يقين كوونكو ته دا آيتونه بيان  موږ چي ې شكهدي، ب

بشارت په حقه سره و ته م چيشكه ې او ب -[119] .يړك
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ته خو د  لى يې اولېږنكى ووركوونكى او انذار وركو

او نه به  -[121] ې.كېږ ښتلپوړه نه په اجهنميانو 

څو نه نصارا، تركله له تا راضي شي او يهودان هيڅ

)ورته( ووايه: ، ېروان نه ش يپسدين  پهد دوى  چي

ى هو پهښوونه ده او كه د دوى نه الروښويوازي د هللا الر

څه تا ته د علم  چي ېړوال له هغه وروسته يپساو هوس 

او  به نه كوم موال ترالسه كړې هللابرخه راغله، نو له 

 .تندوىنه كوم مرس

ته ويل: دا ستا  السالم پيغمبر عليهمشركينو به  -(118)

 داسيولي  ږ سره مخامخ خبره نه كوي،له موولي  خداى

؟ دا نشي هاتپچا ته د شك مجال هي چي نه رالېږي نښي

ډېرو  د دوى خبره نه ده، له دوى نه مخكي يوازي

ې او له دوى نه وروسته به ئ ېړپوهانو دغه خبره كنا

گ ، يو رنيړونه سره ورته دي، د دوى زړوكډېر نور 

ټول ه پدي. دوى نه  كي په سينوې افكار او خياالت ئ

او  ښو قانع كېږيشمېره ن ېبخورو ورو  په دې عالم كي

د  چي چا كيو، په دالئلقوي او قانع كوونكو  پهنه ستا 

، په واقعيتونو د اعتراف ماده ويمنلو او د حقايقو 

 په دوى كي، خو و قانع كېږيدالئلپه دغو هغوى هرومرو 

   قانع كولى. نشيې دليل ئ ، هيڅېپل شوځدا ماده 

 پيغمبر عليه مباركو آيتونو كي په دې -(119-121)

 مهميډېري ه هر داعي ت يالرته او د ده له  السالم

 ، هغه ته ويل شوي:ېښووني شوالر

  د دوى د لى يېبشير او نذير لېږه قپه حته مو ،

ړو د دوى د ايمان نه راوپروا مه كوه، مخالفتونو 

 .ه نه كېږيڅخښتنه له تا پو

 او د هر راز  صورت كي په هيڅچي وي  كسان داسي ځيني

 يړمان نه راوسره سره ايښو له ليدو و اورېدو او ندالئل

 .او له كفر او فساد نه الس نه اخلي

 په وجه مه مأيوس كېږئ، مه ړو د دوى د ايمان نه راو

ئ، مه دا تلوسه ړه شكمن كېږپه اپل دعوت د حقانيت د خ

 دالئلپاره مو كافي كاش د دوى د قناعت ل چيكوئ 

او  ڼهگكافي و دالئلشوي  ، د هللا له لوري وړانديىدرلود

له دوى سره وخت گران پل خ ڼه،گښود لي الريوازي همدا اص

د هدايت  په دوى كيمناقشو مه ضايع كوه،  هې فايدپه ب
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د ، يڅېر دپه  تيږيې د توري ړونه ئاو ز ماده ختمه شوې

 د حق وينا ورباندي تأثير نه كوي.چا هي

  چي د حق منلو  ئړهغو كسانو ته مخه ك پر ځاىد دوى

 ئ.گور والى په كيچمتو گرتيا پالو سره د ملاو له حق

 ۍ د راكمولو ښمند دوى د راضي كولو او د دوى د د

پل او خ ئڅو تاسو له حق ويلو الس وانخلترڅه مه كوئ، ه

او د دوى الر او مذهب ونه  ئږدنپله الر پرې دين او خ

 ي.درنه راضي كېږنه دوى  ئ،من

  پوهېدو وروسته مو د دوى د حقايقو له  په دېكه

و ته تسليم شوئ او د شرائطدوى  ړه، دكوڅه راضي كولو ه

ړه، الره مو غوره ك ېړه شودوى له هوى او هوس نه راوال

، نه مو ېدلېشل اړيكيټولي سره مو  هللاله  چيپوه شئ نو 

او نه به بل موال او مرستندوى  ئهغه موال او مرستندوى د

 ړئ. پيدا ك

  

   

  

    

    

   

تالوت ې ئپه حقه ړى او كتاب مو ورك چيهغه  -[121]

ترې  چيڅوك او  يړكوي، هغوى به ورباندي ايمان راو

  زيانمن او خاسر دي.انكار كوي نو دوى 

له  لولي چي غسيپه حقه او ه كتاب د هللا چيڅوك  -(121)

كتاب هم  په دې، هغه به هرو مرو ښاييكتاب سره  دې

ړي، كتاب ايمان نه راو په دې چيڅوك ړي او ايمان راو

 نشيټه گڅه ورته  هيڅ ې تباه دئ،دنيا او آخرت ئ

 رسولى.
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په در اې بني اسرائيلو! زما هغه نعمتونه -[122]

او تاسو ته مو  ړلپېرزو ك سو ميپر تا چي ئړياد ك

 هغياو له  -[123]ړ. كو فضيلت دروالۍ ټولو نړپه 

ړه په غامجازات  كسبل نه يو كس د  چيئ ووېرېږ ورځي

كوم او نه ږي ېك منلڅه بدله ترې نه اخيستى شي، 

 ې مرسته كېدى شي. او نه ئټه رسولى شي گورته شفاعت 

په ، ير شوهم تې دا مبارك آيتونه مخكي -(122-123)

د بني  كي په دې چيي ښيراتلل دا ې مطلب تكرار سره د د

ټكو ته اسرائيلو د عملي او اعتقادي انحرافاتو اساسي 

گوته په  جرړي، دا د دوى د شرك او فساد اشاره كېږي

 كوي.

  

  

    

   

    

     

    

ابراهيم )عليه السالم( ې ئ پل ربخ چياو كله  -[124]

ې وئ، ېړهغه ترسره ك چيكومي و، لخبرو وآزمويڅو په 

اره د يوه امام او پو لې د خلكدفرمايل: زه خو 

: او زما له اوالد نه ې ويلم، وئړونكى يجوپيشوا 

 .يته نه رسېږژمنه ظالمانو ې فرمايل: زما هم، وئ

ڼ شمېر الهي آزموينو گله  السالم عليهابراهيم  -(124)

په گ، زندان ته تمخالفت، او قوم پالر سره مخامخ شو، د 

په  ېد مكودل، پرېښاو وطن  رتجلوېدل، ه اور كي

 هاجر او اسمعيل يوازي بيديا كي يچو ېوېروونك

په ، ... هغه ې گمارلپه ذبح كولو ئودل، د اسمعيل پرېښ

ې بريا بدله بريالى شو، د د ټولو دغو الهي آزموينو كي

ې مقام ئ ۍيپيشواد خلكو د امامت او  چيء دا وه زاجاو 
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اوس نو ته د  چيپه برخه شي، هللا تعالى ورته وفرمايل 

ې تمنا ئ .پارمړ يې، دا مقام تا ته سخلكو د امامت و

ښووني دا مقام د ده د اوالد كاش د خلكو د الر چيړه وك

 په دې فرمان كيهللا تعالى وفرمايل: زما په برخه شي! هم 

څه هم ستا زامن وي د ظالمان نه دي شامل، ظالمان كه 

 ي.ده ړ نې جليل مقام ود

هم  دلته چيده ړ خبره ه عجيبه او د حيرانتيا وډېر

 چيڼي گءات همغه ودا ابتال چي پر ځاىځينو كسانو د دې 

، برعكس د نوكانو د قطع كولو او د ليغرا په قرآن كي

  !!ڼيگې څو كارونه ئڅېر په يلو يښتانو د خراضافي وي

د ابراهيم عليه  چيغره وو  په دېبني اسرائيل 

 مبعوث په دوى كي پيغمبرانڼ شمېر گاوالده دي،  السالم

او  پيغمبرانو ورثه دي، د خلكو امامت، دوى د دغو شوي

ى پاره او جنت د دود دوى حق دئ، دوى د جنت ل واييشپي

ې پيدا شوى،... دلته د دوى د دې غلطو او بپاره ل

له ابراهيم  چيپاره ويل شوي ټه تصوراتو د نفي لبنس

د خلكو  چي كي ېوعد هغيپه سره د هللا تعالى  عليه السالم

شامل،  يده ظالمان نپاري، امامت به د ده اوالد ته س

ستاسو ، ىړعدول ك ېله طريق السالم عليهد ابراهيم تاسو 

ظلم او شرك تاسو د هغه له وراثت او امت نه ايستلي 

، قومي او نسلي اړيكي ۍپلود خ په وړانديياست، د هللا 

 اړهپه اساس د خلكو  په دېښت نه لري، ارز تعلقات هيڅ

 ېړاو له يوې جو ېې له يوې مادئټول فيصله نه كوي، 

گانو سره د هللا معامله د دوى د ايمان بند ي، لهړپيدا ك

 . ب له مخيساه او نجاو عمل له مخي وي، نه د 
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( كور د خلكو ېمو دا )د كعب كله چياو  -[125]

ځاوو او گرځاى او د امن سبب ودو ېونډپاره د غل

د  ،ځاىد درېدو  السالم عليهد ابراهيم  (ومو ويل:)

ځوئ او ابراهيم او اسمعيل ته مو دا گرځاى وځه لمان

زما كور د طواف كوونكو، اعتكاف  چيو حكم ولېږ

ئ. ړك پاكپاره كوونكو او ركوع سجده كوونكو ل

ابراهيم عليه السالم وويل: اې  چيكله او  -[126]

ځوه او هغو گرښار ودا يو خوندي  زما ربه!

ې پر هللا او آخرت ئ چيړه ې روزي وركدونكو ته ئېاوس

ږ لكافر شو نو  چيڅوك ې فرمايل: او ، وئايمان راوړ

ې ، بيا به ئمړې )د دنيا له متاع نه( برخمن كبه ئ

بده ده ه ومرڅم او ړكړ ا( )تلو تهپه لوري د اور 

 نه. گرځېددا ور

خبري د  مهميڅو  مباركو آيتونو كي په دې -(125-126)

 : يړ دپام وخاص 

  ابراهيم ځان گه څنمشركينو ته ويل شوي: دا تاسو

هغه مأمور شوى وو  چيته منسوبوئ، حال دا  السالم عليه

ټوله سيمه له شرك، كفر، ړولو سره دا په جوكعبې د  چي

له كعبه تاسو همغه  ، خوپاكه كړياو ظلم نه  فساد

تاسو د او تمنا خالف دعاء  د ده د، ېړډكه كو نه بتان

ړي او ې امنيو اورونه بل كد ب خوا تههمغه كعبې شا و 

 د هللا كور ته د طواف كوونكو د راتلو مخه نيسئ!! 

  نه  دعاگانيهللا تعالى هغه  چيدا اصل توضيح شوى

خالف وي، كه دا حتى د ابراهيم  د ده د سننو چيقبلوي 

ې د ستر شخصيت له لوري هم وي، نه ئڅېر په  عليه السالم
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ې ړه ئپه ااوالد  خپلد  چيړه قبوله كدعاء  د ده هغه

يوازي مؤمنانو ته رزق او روزي  چياو نه دا  ړهوك

له  چي دا دئړه د هللا سنت په اد روزي  چيځكه ، دا وركړي

ته روزي وركوي او د امامت پرته مؤمن او كافر  ېمحاسب

، يپارې نه سظالمانو ته ئ چي دا دئې سنت ړه ئپه ا

 په الهي آزموينو كي چيپاري ې سچا ته ئبرعكس هغه 

هر زعامت  چي آيت نه دا هم معلومېږي له دې بريالى شي.

، ظالم واكمنان نه راځي په زمره كياو واكمني د امامت 

ولسونو  الريې د ب په اصل كيمشران په زور مسلط شوي او 

 نشيړه دوا اكسان د ځينيد مجازات وسيله وي. 

چي وري گستره په چا داسي  دهر واكمن ته تفكيكولى، 

ې او د په برخه شوې ېرزوينه ئپستره تعالى  هللاد گواكي 

چي ئ!! حال دا ړ او مستحق دپېرزويني وستري الهي ې د

ت او امامالسالم  عليهداسي دئ لكه د ابراهيم يو امامت 

ښووني د خلكو د الرې ې داسي دئ لكه د فرعون، يو ئبل ئ

د ې پاره او د دوى د صالح عملونو بدله وي او بل ئل

  خلكو د بدو عملونو محصول او د دوى د تعذيب وسيله.
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د دې كور م او اسمعيل يابراه چياو كله  -[125]

 موږله ربه!  موږ( اې زې:گول، )او ويل ئټونه جبنس

پوه ښه ته خو  چيشكه  ېب، هړې قبول كنه ئ

ړه دوا موږ ربه! موږاې ز -[128] دونكى يې.ېاور

مو تا ته  ېځوه او له اوالدگرته منقاد او تابع ودر

ښيه اومناسك ر يدين موږزته  موږيو منقاد امت او 

مهربان  ته ډېر چيړه، يقينًا او توبه مو قبوله ك

 په دوى كيربه!  موږاې ز -[129توبه قبلوونكى يې. ]

ستا  چيړه پيغمبر مبعوث ك پله له دوى نه داسيپه خ

ې او روزنه ئ يښي، كتاب او حكمت وريلولآيتونه پرې 

 يې. تمنعزباحكمته همدا ته  چيېشكه كوي، ب

د توحيد  په مكه كي چيوه  ېړاده كهللا تعالى ار -(125)

او د موحدينو د دى شي او دلته كعبه كېښوټ بنس

د يوه ستر مركز ې دا ئښتل ړ شي، غوجومركز  ېدوونډراغ

په مبارك الس بناء شي، ابراهيم  ينكوموحد او بت ماتو

ې ستر ې د دئ السالم ماعليهاسمعيل  او د ده سرتېرى زوى

د يوه بت  اق كيپه عر، هغه لړپاره غوره ككار ل

پيدا شو، د په كور كي ړوونكي او بت جو يځونكلمان

ټولني كي، جاهلي  ېالندي يوې شرك وهل ېنمرود تر سلط

ټوي او ټيسر  په وړاندينمرود  يژوندخلك هم د  چيهلته 

!! خو ابراهيم ته سميگ نه وروسته د ده مجهم له مر

ه د ځل د منلو وو او نړه بت لمانته نه د م السالم عليه

دا ستاسو : ې ويلپالر او قوم ته ئظالم نمرود واكمني، 

نه دا بتان، خدايان نه منم،  يد الس او ذهن مولود جعل

 فنا كېدونكى ۍ او ستوري او نه هيڅږمپونه دا لمر، س

خو . يړپيدا كې څه ئهر  چي ئهللا همغه د منم، په خدايئ

او  بلنيپه د ده  ې وليدل دا خلك يوازيئ چيكله 

 دا چيړه ې وكړه ئپرېكالل له شرك نه الس نه اخلي، استد

هم د نمرود ظالمانه  چيپوهېدو ، بتان رانسكور كړي

ړه ده او هم د ولس د ټ والپه بنسواكمني د دغو بتانو 

ژوند كولو د  ، ذلت او جهل كيۍپه خوارمظلوميت او 

ې د ولس د نه ئځنه. همدا بتان او د هغوى لمانې عامل ئ

، وېرهنه غضب  لهړه او نه د نمرود كپروا وانتقام 

څه نه شو ې بل پرته ئوو، له يوه تبر نه  يوازي

و د ده اراده او عزم نه شو برابرولى، خو دغو اندېښن
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ې ټول ئورننوت، ته  ونيد بتانو خپه الس تبر بدلولى، 

په ې د ستر بت ړل او تبر ئرانسكور ك يپسپه بل يو 

خلك  .ړه وووتډه زاډپه  ونياو له خ ړړند كځو ړه كيغا

ځلى وو، كور ې نمرود لمانل، هلته ئگرځېدراو ېلېله م

ځي، خو بايد د نمرود بتان هم ولمان ته له تلو مخكي

 يدلېړننسكور او مات، ټول بتان په څاې نادلته ئ

، ړه كيپه غاې پك شوى، تبر ئستر بت مزيد س وموندل او

د نورو د ماتولو اتهام ورته متوجه، خو نه اتهام 

ښودلى شي، دا همغه ردولى شي او نه اصلي ماتوونكى 

پلو حاجتونو ترسره خلكو له دوى نه د خ چيخدايان وو 

كېدو او د ستونزو د حل طمع كوله او دا ورته تلقين 

ستاسو د د ستونزو د حل مرجع دغه ده،  چيوه  ېشو

ه ې او د دوى تصرفات نو عامل نظام او واكمنان ئمشكالت

درنه خدايان  اد چيړ شوي راوال دې مو له مشكالت، يد

تر هر نظام  يهر نمرود چيڅه دي ي. او دا هغه ناراضه د

پرته ورته ضرورت لري. له ابراهيم نه او زيات  څه مخكي

راحاضر ې هغه ئ، ىكار نه شو تورن كېد په دېڅوك بل 

 عليهړى؟ ابراهيم ړه: دا كار تا كې وكښتنه ئپو ړ،ك

ونكو ځحالت او د بت لمان ، همدېونډيغ د داسي السالم

ې ويل: تبر خو د ستر ظر وو، وئتته من پوښتنييوې  داسي

ړئ كه خبري كولى ښتنه وكپودئ، له هغه  ړه كياپه غبت 

دوى  چيې پوهېږړ: ابراهيمه! ته خو ې وركئځواب شي!! 

ې ويل: نو دا وئښتو، غوځواب هغه همدا كولى!  نشيخبري 

نه خبري كولى شي،  چيڅه عبادت كوئ گه د هغه څنتاسو 

ټه رسولى شي، گځانه ضرر دفع كولى شي، نه بل ته نه له 

پردغو معبودانو!! د قوم او د پر تاسو او ستاسو افسوس 

اور  پهړه معلومه وه، زندان، پرېكدوى د ساالر نمرود 

پاره عبرت شي. خو د نورو ل چيسزا  ول، داسيسوز

گ او مر د نمرود له لوري د ده د السالم عليهابراهيم 

گ وويل: د مر ځواب كيپه د اورېدو  پرېكړيولو د سوز

پورته ا لمر له مشرقه راد چيړه هغه ذات كوي پرېكژوند 

په لوېدو د اور ته  !!يباسې پرې ئ په مغرب كيكوي او 

 هټولو غورې ويل: هللا راته كافي دئ، هماغه تر ئ وخت كي

اره پړولو لد كعبې د جوې دا ابراهيم ئ وكيل او نصير.

شام ته او بيا له ې ئژغورو، له عراق نه دو وېسوزله 

او اوبو  ېپه بې ته راوست، دلته ئ ېځايه مكهغه 

 د هاجر او تي خور اسمعيل يوازي وحشتناك بيابان كي
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هم  ستر امتحان كي په دېړ، امر ورته وكودو پرېښ

 په خوب كيته ورسېد،  ۍځواناسمعيل  چيبريالى شو، كله 

اشاره كولو  نيد اسمعيل د قربا چيدل څه ولي ې داسيئ

اره همدا اشاره كافي وه، زوى پور ته كوله، د ده لې ئ

ورته وويل:  ځواب كيپه ړه، هغه ې دا خبره وكته ئ

ړه، ما به درته ويل شوي، هغه ترسره ك چيڅه پالره! 

 لوى او خطرناك امتحان كي په دې، ېصابر او مطيع وموم

پاره دوى د هغه ستر كار لشول او اوس نو  يړه بريالدوا

هللا مبارك كور، كعبه، د د  پر سرد زمكي  چيگه شوي جو

د دوى  كله چيړه شي، په الس جوموحدينو قبله د دوى 

پر ې يوه د بلي ئ تيږيگيا او چتولو له اوپو وندېوال

له ربه!  موږژبه وه: اې زپه ې دې، دا وينا ئايښو سر

پوه ښه  ته خو چيشكه  ېب، هړې قبول كنه ئ موږ

ته منقاد او ړه دردوا موږ ربه! موږاورېدونكى يې. اې ز

او  ،مو تا ته يو منقاد امت هځوه او له اوالدگرتابع و

ښيه او توبه مو قبوله مناسك راو يدين موږزته  موږ

په مهربان توبه قبلوونكى يې.  ته ډېر چيړه، يقينًا ك

 دهېواپل او له خرو اجد دوو مه بيديا كي ېوېروونك هغي

څلور  دا دئړ شو، جوكوم كور  چيپه الس ړل شوو نه د ش

شلو لكو نه زيات خلك تر زره كاله وروسته هم، هر كال 

ږدي او همغه گام پر پله د هغه طواف كوي، هملته د دوى 

 وو.  يښتپل رب نه غوړو له خدوى دوا چيڅه كوي 

د بني اسرائيلو  مباركو آيتونو كي په دې -(128-129)

مذهب او  چيډلي غلط تصورات رد شوي مذهبي  هغياو هري 

پالر نه له  چيكوي  گماناو  گڼيمذهبي مقام موروثي 

پيغمبرانو او  چياو دا طمع لري  يپه ميراث رساوالد ته 

، ړوپېرزوينو د هللا د په وجه د هللا دوستانو ته د انتساب 

 چيدي، دوى ته ويل شوي  د امامت وارث او د جنت مستحق

ړل كېدى په ميراث و چي ئد ىش عقيده داسي نه مذهب او

پالر نه اوالد له  چي ئمقام د شي او نه مذهبي مقام داسي

چا سره له هر  په دين كيپه ميراث رسېدى شي، د هللا ته 

چا ، له هر كېږي مخيله او عمل  ېعقيد ده دمعامله د 

ځان پيغمبرانو ته ، ښتنه كېږيپوړو ړو وپلو كنه به د خ

ڼل او گوارث د مقام او منزلت  وىدان د منسوبول او ځ

د امتيازاتو ترالسه كول، دا هغه كارونه دي  الري له دې

ځان دوى  گمارو مذهبي مشرانو كول.ټد بني اسرائيلو  چي

ځاى پيغمبرانو ورثه او د  ،يړۍ غكورن خاصيد هللا د 
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ځان ې ته ئ ڼل او ابراهيم عليه السالمگ يناست

: ابراهيم فرمايي ځواب كيپه وى منسوباوو، هللا تعالى د د

د خلكو د  چيښتي وو ې دا غواوالد ته ئ خپلمشرك نه وو، 

په برخه شي، ې امامت او قيادت پاره ئارشاد او هدايت ل

ويلى وو: دا  ځواب كيپه  غوښتنيخو هللا تعالى د ده د 

 ، ابراهيم عليهكېدىپه برخه  نشيمقام د ظالمانو 

دا د امن كور  چيړه ړه كجوپاره ې لخو كعبه د د السالم

ډ او اطمئنان سره ډاپه د امن وسيله وي، دلته خلك وي، 

 چيوه  ېړد هللا عبادت او ذكر وكولى شي، ده خو دا تمنا ك

په دوى گان وي، تل د هللا شاكر بند ياوسېدونك سيميې د د

ښيي او له دوى ته دين و چيپيغمبران مبعوث شي  داسي كي

ې توصيه پل اوالد ته د دده خو خ، يژغورې وگناهونو نه ئ

د يوه هللا عبادت به كوي، د ابراهيم او ستاسو  چيوه  ېړك

گه څنتوصيه خو دا وه، تاسو  السالم ماد جد يعقوب عليه

 ۍښمناو ديندارانو له ددين د پل شرك، فساد، ظلم، له خ

 ته منسوبوئ؟!! وىسره سره ځان هغ

     

    

   

  

    

   

     

    

   

   

   

    

    

    

ړى تحميق كې ځان ئپل خ چيپرته چا له هغه  -[131]

په ، يړوڅوك د ابراهيم له دين نه مخ واوي بل به 

په ړ او غوره ك په دنيا كيهغه مو  چي حال كي داسي

هغه  -[131څخه وي. ]به هغه له صالحينو  آخرت كي

پل رب ورته وويل: تابع او تسليم اوسه، خ چيوخت 
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سليم او تابع ( تمخه ې ويل: د عالمونو رب ته )الدوئ

پلو خخو هم ابراهيم باندي  په دېاو  -[132يم. ]

 ماعليه) يعقوبهم ړى وو او زامنو ته وصيت ك

هللا تاسو ته دا دين غوره ! اې زما زامنو چي ؛(السالم

 .ئمسلمان و چي حال كي په داسيگر ړى، نو مه مرئ مك

ښه دا وه خو لويه ن السالم عليهد ابراهيم  -(131-132)

ې، يعقوب ئ لمسي ته منقاد او تسليم وو، ده او هللا چي

گ مر چيوه  ېړښتنه كپارې سپل اوالد ته د دخ السالم عليه

وي، تل به د  كي ۍگپه بندپه اسالم او د هللا به مو  ندوژ

په كومه خوله او كوم مخ ږدئ. تاسو ړه هللا اوامرو ته غا

  ځان دوى ته منسوبوئ؟

    

   

    

   

   

  

  

   

    

     

     

    

   

  

گ يعقوب ته مر چيآيا هغه وخت تاسو حاضر وئ  -[133]

پلو زامنو ته وويل: له ده خ چي شو، هغه وخت رانږدې

ې ويل: ستا د ؟ وئئڅه عبادت كوما نه وروسته به د 

پالر نيكه، ابراهيم، اسمعيل او معبود او ستا د 

ورته  موږنى معبود او ياسحاق معبود، هغه يواز

 ،هدې ډله تېره شودا خو يوه  -[134] يو.شوي تسليم 

سو ته اه وي او تالسته راوړنپله دوى لره به خ چي

نه نه و نړك لهه او تاسو به د دوى السته راوړنپله خ

 ئ.ښتل كېږپو
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پلو زامنو نه دا خو له خ السالم عليهيعقوب  -(133-134)

او هغه  ئرب عبادت به كو ينيد يواز چيوه  ېژمنه اخيست

ڼ نه عالوه د گهللا  له يچيو مشرك قوم ، ئته به تسليم و

ې له هغه گان ئعبادت كوي، د هللا مطيع بند وشمېر معبودان

د هللا له  څه كيپه هر ړي، شريك ك كي ۍيپه خداسره 

 عليهځان د ابراهيم گه څنوى دړونه كوي، اوامرو سرغ

تېرو  ڼي.گد يوه ستر موحد وارث څېر په  السالم

هللا تعالى هر  چيټه لري گڅه ځان منسوبول شخصيتونو ته 

 خپليچا ته پل عمل له مخي سزا وركوي، هر چا ته د خ

ړو نه نيول په ك، يو د بل په الس ورځي يالسته راوړن

 .كېږي

   

     

   

     

  

   

    

   

  

  

   

   

    

   

   

   

سمه  چي ييا نصران ئش يې ويل: يا يهوداو وئ -[135]

ومومئ! ورته ووايه: نه بلكي د ابراهيم )دين سم  الر

 .څخه نه ووحنيف وو او له مشركانو  چي( ئښود دالر

څه په هغه ړى او پر هللا مو ايمان راوووايئ:  -[136]

او ابراهيم، اسمعيل،  يړى شوته نازل ك موږ چي

په ړى شوي او ې نازل كئ ته ېاسحاق، يعقوب او اوالد

په هغه ړى شوي او موسى او عيسى ته ورك چيڅه هغه 

ړى وركپل رب له لوري ټولو پيغمبرانوته د خنورو  چي
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 موږهم فرق نه كوو او  يوه كي په هيڅد دوى ، يشو

 هغه ته منقاد او تسليم يو.

په يهودي او  چياو ادعا دا وه  گماند دوى  -(135-136)

خلك سمه الر موندلى شي، هللا تعالى د نصراني كېدو سره 

: سمه الر خو د ابراهيم عليه فرمايي ځواب كيپه دوى 

الر ده، حق ته مايل او له شرك نه برئ، هغه خو  السالم

، تاسو خو د ېزاره ووتل حق ته تسليم او له شرك نه ب

 چيړ نه ياست حق مخالفت كوئ او مشرك شوي يئ، د دې و

په الر ړئ، د هغه ځان منسوب ك ته ابراهيم عليه السالم

ټول  چييو  موږروان يو، دا  موږخو تاسو نه بلكي 

په دوى نازل شوي كتابونه منو، د حق هره پيغمبران او 

 چي په هر كتاب كيوي او  چيچا له خوا خبره منو، د هر 

  وي. ېراغل

    

   

    

     

    

    

تاسو  چي ايمان راوړ غسيهمې نو كه ئ -[135]

ې مخ او كه ئ ينو هدايت شوي به و ىړورباندي راو

 ي( ويپرېوت) اختالف كي په داسيړاوو نو دوى به وا

تا ته  كي په مقابلمخالفت(  د)ًا د دوى هللا به حتم چي

 پوه اورېدونكى دئ. ښه او هغه خو  كفايت وكړي

د اهل كتابو د  چي ېښوونه شومسلمانانو ته الر -(135)

مذهبي مشرانو تبليغاتو ته اهميت مه وركوئ، دوى سمه 

 الري سميپه ې ئ په هغه صورت كي ، يوازيېړالر وركه ك

څېر وي، په ې د مؤمنانو ل ئعقيده او عم چيڼئ گبرابر و

هللا درته كافي  په وړانديۍ ښمند دوى د مخالفتونو او د

هغه هم د دوى د مخالفت خبري او ستاسو د حق بلنه دئ، 

له او هم د دوى  ئښه خبر داوري، هم ستاسو له حالت نه 

 حالت نه.
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گ )مو غوره )همدا راز ووايئ: ( الهي رن -[138]

د  موږغوره وي او  گ كيپه رنڅوك ړى( او تر هللا به ك

ورته ووايه: آيا له  -[139]يو.  يكوونك ده عبادت

 چي حال كي په داسيړه كوئ؟! ړه شخپه اد هللا سره  موږ

لره به  موږ او هم ستاسو رب او ئرب د موږهغه هم ز

هغه  موږپل عملونه او پل عملونه وي او تاسو ته خخ

 .لره مخلص يو

د هللا څېر په نصرانيانو د نورو جاهلو قومونو  -(138) 

دين  ې دځانه ئپله ود او له خپرېښباندي عمل په دين 

 گمان ل چيړړ كمسخره دودونه جو تر نامه الندي څو داسي

گناهونو  ټولوهللا تعالى د دوى له سره  په دېاوو كې ئ

پرانيستل پر مخ ې ټولي دروازې ئاو د جنت  ږيېتېر

 ړو اوبو كيپه زيپيدا شو ې ماشوم به ئ چي، همدا كېږي

او د  يپه همدې سره به هغه مسيح ړ اوټه كغوې به ئ

 شامل شو، داسي په مخلصو امتيانو كيعيسى عليه السالم 

 ايستلى او هيڅ نشيډلي گناه هغه له دې  نور نو هيڅ چي

ځ ۍ كي يوه ورپه اونمحرومولى،  نشيې له جنت نه عمل ئ

گ، يوه ترانه ويل او د ځ كليسا ته تپه ور ېد يكشنب

ودل الس ايښ باندي داسي يتندړخ او ڼ ااو كي يښپه  ېسين

هللا درنه  چيهمدا كافي ده ، تمثيل كړيښه د صليب ن چي

په برخه شي!! نور نو شرك، شراب، سود،  ېراضي او جنت د

د گناه په حق تېرى او بله هره ښه، د بل گ غوزنا، د خو

مؤمنانو ته ويل  .پاشلو سره محو كېږيپه  ړو اوبوزي

كتابو ته ووايئ:  اهلاو الروركو ې عقله شوي: دغو ب

گ شي، هغه گ رنپه الهي رنڅوك  چياصلي خبره دا ده 

 ې داسيژوند ئ، ې خوښويهللا ئ چيپيدا شي را صفات په كي

 گ احساس شي،ې د الهي دين رنئ په هري برخي كي چيوي 

په دې پاره وي او ې يوازي د يوه هللا لاو عبادت ئدعاء 

 ليدى شي.گ ونه بل رن كي
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 چيهللا باور لرو همغه په  موږ چي حال كي يپه داس -(139)

 حال كي په داسي په هغه د ايمان دعوى كوئ اوتاسو هم 

اسو تاو  و سزا راكول كېږيعملون وپلته به د خ موږ چي

پل خ موږ چي حال كي پلو عملونو سزا او په داسيخد ته 

دئ،  ړىچه كۍ نه سوگگندد شرك له هري  انتديعبادت او 

 !څه ده؟!وجه  ۍښمنو د مخالفت او دسره ستاس موږله 

   

  

  

  

     

     

    

     

    

   

ابراهيم، اسمعيل،  چيآيا تاسو دا وايئ  -[141]

رانيان ې يهوديان او نصه ئاسحاق او يعقوب او اوالد

او كه هللا؟ او تر  پوهېږئښه وو؟! ورته ووايه: تاسو 

ځان سره كوم الهي له  چيهغه به لوى ظالم څوك وي 

ې كوئ تاسو ئ چيڅه هغه ړي؟ او هللا خو له ټ كپشهادت 

 غافل نه دئ.

د  چيړو دا دعوى كوله يهودو او نصاراوو دوا -(141)

د ابراهيم، اسمعيل، اسحاق او  چي ئدوى مذهب همغه د

ډلي او د دوى د اوالد وو، خو هري  السالم ميعقوب عليه

په عمل ړه دواټولو، پ دين ړو حقيقيدوا بله تكفيروله،

ې عقيده سمه وه او نه ئوو.  شوي الريې له دين نه ب كي

 .عمله ن

      

    

    

   

  

دوى لره به  تېره شوه، چيډله وه دا خو يوه  -[141]
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ه السته راوړنپله سو ته خااو ته وي السته راوړنپله خ

 ئ.ښتل كېږپونه نه و نړك لهاو تاسو به د دوى 

برخي  دوهميسورې د  مباركيې د د دا مختصر آيت -(141)

مطالبو خالصه ژورو و جامع او ټولو هغاو د  عنوان دئ

په مشرح او مفصله آيتونو كي  51په تېرو چيكوي  وړاندي

بنيادي اصل د دين يو  نه يوازيكي  په دېگه راغلي. تو

مذهبي انحراف يوه اساسي او بنيادي بلكي د توضيح شوى، 

 چي، د دين اساسي خبره دا ده ېهم گوته نيول شوړخ ته ا

 نشيى پېټ، يو د بل يگورپل عمل سزا څوك به د خهر 

په پالر د زوى ، نه پاره نه مجازات كېږيړى، يو د بل لو

په وجه ښو عملونو پالر د او نه زوى د  گناه نيول كېږي

په ى پېټو السته راوړنپلو خد څوك به ر جنت ته درومي، ه

ستره او اساسي ټولو ړي. او د مذهبي انحراف تر ږو واو

گانو ته د انتساب تر بند وصالحد هللا  چيخبره دا ده 

 گڼيځان د جنت مستحق او د مذهب وارث وڅوك نامه الندي 

 ټه كيلپه د امتيازاتو د ترالسه كولو  الري ېاو له د

تعصب ته د مذهب  ي، قومغوره كړيگ رن يمذهب قوموي، 

ې ځان د او مذهبي مشران ئ شي ستلجامه ورواغو

نه د دوى د  گڼيپيغمبرانو د امتيازاتو وارث و

 چي مسئوليتونو او دندو وارث. هللا تعالى دا نه خوښوي

ناسمه ړه عمل او پل ناوگانو ته خڅوك د ده صالحو بند

هم د هللا د او  منسوب كړي، هم د مذهب نوم بد كړي عقيده

 گانو نوم.بند وصالح

ښوونه كوي مسلمانانو ته الر په دې آيت كيهللا تعالى 

ړو او په شخ په سر له جاهالنو سرهد مخكنيو صالحانو  چي

پل عمل ته خ پر ځاىې د د ځان مه مصروفوئ، منازعاتو كي

ژغورلى شي تاسو له عذاب نه  چيڅه ، هغه ړئپام وك

  .څهنه بل  ئپل عمل دستاسو خ

او له  په مكه او مدينه كيدا مسئله نه يوازي 

يوه كشاله وه بلكي دا اوس هم مشركانو او يهودانو سره 

يو  چيږي ېنه خړوبغه ذهنيت ده ل اتاكثر مذهبي اختالف

ې بل ته، ځان منسوبوي او بل ئشخصيت ته مخكني منلي ې د

او له  گڼي وارثمحب او پيغمبر د اهل بيت ځان د يو 

نه وروسته علي رضي هللا عنه او زامن  السالم پيغمبر عليه

اصلي او يوازيني او د خالفت  يځاى ناستد هغه ې ئ

وارثين بولي او ابوبكر، عمر او عثمان رضي هللا عنهم او 
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له  چيگوري گه په سترد غاصب ته ټولو هغو صحابه وو 

ړى او چا سره بيعت كې له بل پرته ئعلي رضي هللا عنه نه 

په علي رضي هللا عنه  چيراضي شوي، حال دا  په خالفتد بل 

ې پله لور ئخ ړى اوو سره بيعت كاوپله له مخكنيو خلفخ

پاره د امام حسين رضي هللا عنه ل. ېړپه نكاح وركعمر ته 

په كربال توره جامه اغوندي او  ځو كيپه ورد محرم به 

په به  په عمل كيد هغه د شهادت وير كوي، خو به  كي

 په وخت كيځواكونو د بريد د صليبي  انديكربال او نجف ب

هغو گونو په الس د زرد دوى  كوي اوگرو مرسته د يرغل

د امام حسين  چيپروا نه كوي  ژلو به هيڅمسلمانانو د و

پر يزيد به لعنت !! مقابله كوياو تېري لم ظڅېر د په 

به تر يزيد نه د الزيات ظالمو  په عمل كيخو  وايي

ې دينه، منافق، ظالم او ه بل اوگرتيا واكمنانو مل

 پيغمبر عليه!! كه د كويمفسدو واكدارانو سره بيعت 

دومره مسلمانان په عراق او  ژوند كيپه  السالم

د كربال  بهمبارك گر هغه ژل شوي وى، مو كي افغانستان

شينى اغو شهيدانو زيات نه وو خوتر شهيدانو په د

    !!شوى؟
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څه شي : پوهان به وواييد خلكو نا چيژر ده  -[142]

)معتقد( وو، ورته پرې  چيړول واقبلې  هغي خپليله 

څوك  د هللا دي، هغه ړه(ځ )دواځ او لوېديووايه: ختي

پله په خې دى ئ چي هدايت كوي هت الري مستقيمي

از مو تاسو غوره امت او همدار -[143]. وغواړي

پيغمبر پرخلكو شاهدان وئ او  چي تاسوځولئ، گرو

پرته قبله مو له دې  ۍپرتاسو شاهد وي. او ستا مخكن

څوك د ړو معلومه ك چي ېځولگرنه وه پاره لڅه د بل 

پوندو بېرته پلو په خڅوك پيغمبر متابعت كوي او 

 چيگر هغو ته م كار دئگران ځي. او دا خو يقينًا گر

ستاسو عملونه  چي ئنه د ړي وي او هللا داسيهدايت ك هللا

  ډېر مهربان رؤف دئ.پر خلكو هللا  چي، يقينًا ضايع كړي

ې سورې درېيمه د دمبارك آيت سره  په دې -(142-143)

پايه د نه وروسته د سورې تر ، له دېبرخه شروع كېږي

ې پيل ئاحكام راغلي، ړه په ا قضاياووژوند د بېالبېلو 

مكه او په  السالم عليهپيغمبر له حكم نه شوى. قبلې د 

د  ځه كيپوري په لماندو ېد دې آيت تر نازل مدينه كي

 حال كي په داسيبيت المقدس لوري ته مخامخ ودرېدو، دا 

پالر نيكه قبله بدلول او د د قريشو قبله كعبه وه،  چي

دا قبله بيا بيت المقدس قبله كول او  پر ځاىد كعبې 

ټاكل، له سختو گه توپه قبلې او كعبه د  لودپرېښبېرته 

 غو مباركو آيتونو كيه دپړل، اعتراضاتو سره مخامخ ك

 ړى شوي:ورك ځوابونهڅو اعتراض كوونكو ته 

  ټاكل مشرق او مغرب د هللا دي، قبله د ده له لوري

قبلې چا ته كوم لورى د  چيوښه ده ، دا د ده خېشو

 ي.ړپاره غوره كل

 د هللا تعالى هدايت  چي ېړه وركړتيا له الستاسو دا و

 په برخه شي.مو 

 په غوره كولو سره هللا قبلې  ېمسلمانانو ته د نو

 نتقال كړياته را ېد هدايت مركز مك چيښتل تعالى وغو
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 .ړ مقام مسلمانانو ته وسپارياو د ديني قيادت دا لو

  په د مسلمانانو  ېډيوله دې نه وروسته به د هدايت

په دې ړو له مخي به خلك ړو ووي، د دوى د ك الس كي

 ، حقيقي دين كوم دئ،څه ته ويل كېږيحقيقت  چي يپوهېږ

گه د ده عبادت څنگه وي او څنمو عقيده  اړهپه د هللا 

ژوند څېر په گه د يوه واقعي مخلص بنده ړو او څنوك

ژوند دوى، د دوى فكر او عقيده او د دوى عملي  ؟ړووك

او د مسلمانانو پاره د شاهد حيثيت لري به د نورو ل

 شاهد وي.  پيغمبرپاره به ل

 بيت  پر ځاىپاره دوى ته د كعبې ې لمو د د مخكي

پيغمبر ړو دا خلك د معلومه ك چيوه  ېټاكلالمقدس قبله 

تېرېدو ته تيار قبلې پالر نيكه له پل د خ په متابعت كي

ژبني او  يقوم وټولپاره د ايمان ل او كه نه يد

 نه؟ تعصباتو ته لغته وركوي كه

 ړه د دوى اپه قبلې  ۍد مخكن چيمطمئن وي  يدوى د

 يمخكنې له مخي د دوى ې عقيدباور او اعتقاد او د همد

ړه ز) پر خلكو د رأفتځونه نه دي ضايع شوي، هللا لمون

 )پېرزويني( خاوند دئ.او رحمت  ي(سو

 ك ان   و م ادغه آيت كي )په ځينو چي ام وي پته مو ې د 

، (او هللا ستاسو ايمان نه ضايع كوي. :م ان ُكمْ ِإي ِلُيِضيع   هللاَُّ 

يو چي يقنًا دا  ىپه معنى اخيستځه ايمان د لمان

چي احتمالي او كمزورى تفسير دئ، غوره تفسير دا دئ 

ې په قبلځكه په اصلي معنى واخيستل شي، دلته ايمان 

بيت المقدس  پر ځاىباندي باور يوه عقيده ده، د بيت هللا 

ې الس اخيستل ۍ قبلپلرنپلي منل او له خگه په توې د قبل

ې په دمسلمانان پاره يوه ستره آزموينه وه، د عربو ل

ښوده ېپرې ۍ قبله ئپلرنپله شول، خآزمويني كي بريالي 

گه په توې ې قبلنوې بيت المقدس د ئپه داسي حال كي او 

گند حكم هم نه څرله لوري كوم تعالى  هللاچي د ړ قبول ك

چي ې قبله ومنله ې دا نوپاره ئې لد ، يوازي دوو راغلى

له سليمان )پيغمبرانو د مخكي السالم  تر محمد عليهدا 

په پوري( قبله وه، السالم  عليهنه تر عيسى السالم  عليه

چي ستاسو هغه مخكنى باور ې آيت كي دوى ته ويل شوي د

شوى نه او ضايع حبط ړاندي په وتعالى  هللاد  ېاو اجر ئ

چي ښتى غوتعالى  هللاكه  نه ضايع كوي. ېئتعالى  هللادئ، 

چي ځونه نه ضايع كوي نو يقينًا ورته ووايي ستاسو لمون



 

 

                                                                         البقرة                                                

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161 

 ړله.ځه صيغه راوې حتمًا د لمانئځاى به  رپد ايمان 

  ودل، پرېښقبله  پالر نيكهد  په متابعت كي پيغمبرد

دا ودل، پرېښاو بيا هغه بېرته  ته مخ كولقبلې بلي 

د هللا تعالى  چيكولى شي څوك گران كار يوازي هغه 

 وي. ېپه برخه شوې ښوونه ئالر

      

  

  

    

  

    

   

    

  

   

     

   

  

 ړولخو د آسمان لوري ته ستا د مخ ا موږ -[144]

ته مخامخ قبلې  هغي يوينو، نو هرو مرو به دړول راا

په  د مسجد الحرام ي، نو مخ دېښوې خوته ئ چيړو ك

مخ  يپه لورځاى وئ د هغې هر  چيځوه او گرلوري و

دا  چي پوهېږيښه په دې اهل كتاب  چيې شكه او ب ئړك

څه غافل هللا له هغه  او ئيقت دد دوى د رب لخوا يو حق

 ې كوي. دوى ئ چي ئنه د

 السالم عليهپيغمبر  چي آيت نه معلومېږي له دې -(144)

د  چيښوله ې خود بدلېدو طمع درلوده او دا ئقبلې د 

ې شي، تل ئټاكل ه وكعبه ورته قبل پر ځاىبيت المقدس 

 ړه الهي فرمان راشي. ا په دې چيوه  ړه كيدا تمنا په ز

پيغمبر قبله د وروستي  چيپوهېدل  په دېاهل كتاب 

پيغمبر ته د ده د هر  چيپوهېدل هم  په دېبه كعبه وي، 

د  ټاكل كېږي، د دوىقبله  كي سيميپه دعوت او امت 

ې ړو او عملونو دړو وپلو كخ، هنه وپوهي اختالف وجه نا

 يې اختالف تر شا ناروا او ناولڅول، د داختالف ته ه
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څخه تعصب مذهبي او قومي ې له ، اختالف ئټ ووپاغراض 

  ړ شوى وو.راوال

    

   

   

    

    

   

    

    

    

   

   

  

  

   

   

   

   

، ستا ېړاو كه ته اهل كتابو ته هر دليل راو -[145]

قبلې متابعت نه كوي او ته هم د دوى د قبلې د 

قبلې د يوه بل د دوى هم  متابعت كوونكى نه يې او

په ) چيله هغه وروسته او كه  ينه د يمتابعت كوونك

او د دوى د هوى تا ړى شو، ړه ضروري( علم دركا دې

له ظالمانو  چيقينًا ړ، نو ته به يهوس متابعت وك

 ړى شوى، داسيكتاب ورك چيهغه كسان  -[146] .ېه وڅخ

، خو د دوى يوه پېژني چيپل زامن ني لكه خپېژې ئ

ښه ورباندي(  ) چي يټوپ حال كي په داسيډله حق 

  .پوهېږي

قبلې په اهل كتاب ستا قبله نه مني، ستا  -(145-146)

دو وروسته پوهېپه حق له  چيدا اعتراض كوونكي هغه دي 

په ، دوى يړپه وجه اعتراضونو ته مال تد غرض او مرض 

پل وخت مه ضايع په دوى باندي خ، و نه قانع كېږيدالئل

په منلو سره قبلې د دوى د  چيهم مه كوه  گماندا كوه، 
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له  ېت او مخالفت نه الس واخلي، د قبلبه هغوى له لجاج

هوى  پلفت كولو، دوى د خخالستا مې هم بدلولو د مخه ئ

دا ده  ، د دوى د متابعت معنى يوازييگان داو هوس بند

په حق دا خو هم  او ېد دوى هوى او هوس ته تسليم ش چي

 ځان.پل په خاو هم  ئاو حقيقت باندي ظلم د

      

   

    

   

    

    

     

     

ستا د رب له لوري دئ، نو له  چي ئحق همغه د -[145]

چا ته )د مخ او هر  -[148] ه.څخه مه كېږشك كوونكو 

 پهتاسو ، نو يپالې هغه ئ چيكولو( يوه قبله ده 

 چي، ئړڅه وكخته كېدو همبل د له و كي يو ښېگڼ

 چيې شكه ، بډ كړيراغون ټولځاى وئ هللا به تاسو هر

 څه قادر دئ. په هر هللا 

تاسو  يد اهل كتابو مخالفتونه او اعتراضات د -(145)

ړى څه حكم ك اړهپه  ېد قبل چيچوي، هللا وانه  په شك كي

 حقيقت همدا دئ.

يو رمز دئ، د هللا لوري ته د مخ وازي يقبله خو  -(148)

په و ښېگڼد خير او  چيدا ده كولو رمز، اصلي خبره خو 

په سر له بحثونو  ېړئ، له دوى سره د قبلڅه وكلوري ه

ټه نه لري، نه دوى ستاسو قبله گ ړئ، دا هيڅډډه وكنه 

او  ېمسابق په كارونو كيد خير مني او نه تاسو د دوى، 

مبارك آيت  په دې .ئش ه راوړانديكېدو ت بل مخكيله يو 

ټولو هللا تعالى د  چيى شو دا حقيقت بيان نه يوازيكي 

د بحث قبلې بلكي د  ډولو قادر دئ،په راغونانسانانو 

ه د قبلهللا تعالى  ې د راتلو معنى دا ده چيئ په ضمن كي

 ځوي.گرډولو او وحدت وسيله يوه امت د راغون
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پاره( ځه لځايه )د لمان هله هر چياو  -[149]

ځوه او گرپه لوري ود مسجدالحرام  ينو مخ د ېځراوو

او هللا  ئرب له لوري يو حقيقت دد دا ستا  چييقينًا 

او  -[151ې كوئ. ]تاسو ئ چي څه غافل نه دئله هغه 

په د مسجدالحرام  ينو مخ د ېځوو چيځايه له هره 

په  مو د هغهمخ نو ځاى وئ هر  چيځوه او گرلوري و

 په خالف هيڅاسو ته ستڅو خلكو ځوئ، ترگرلوري و

نو لدوى ې، ئ ظالمانو تهگر ( نه وي، مهپاتاعتراض )

پله خ چيپاره ئ او د دې ل، له ما ووېرېږمه وېرېږئ

پاره د دې لړم او پېرزوينه په تاسو باندي ترسره ك

  .ئتاسو هدايت ش چي

 ضر كي، يوازيپه سفر او حځاى وئ، هر  چي -(149-151)

ړئ، په لوري مخ كقبلې ځه كي د په لمانډه، گپه او 

مغرض  يوازي اعتراض نه كوي،قبلې په ستاسو  ينكوپالحق

متعنتو سرتمبه او د پر تاسو اعتراض كوي، كسان به 

پروا مه كوئ، يوازي له مخالفينو د غرضناكو اعتراضونو 

پر  په حقيقت كي يتبديلقبلې ئ، دا د رب نه ووېرېږپل خ

, هللا تعالى خو پېرزوينه دهتاسو د هللا تعالى يوه ستره 

  ته هدايت كوي. الري سميتاسو 
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ځ و ستاسو له منم په تاسو كي چيلكه  همداسي -[151]

زما آيتونه درباندي  چي وپيغمبر درولېږ نه داسي

هغه  او يښي، ستاسو روزنه كوي، علم او كتاب درلولي

نو ما ياد  -[152وهېدئ. ]پنه ورباندي  چيښيي درڅه 

ړم او ما ته شكر وباسئ او ناشكري ياد مو ك چي ئړك

  .مي مه كوئ

ښار په يوه مركزي او  سيمي خپليپه ستاسو  -(151-152)

هللا تعالى په  چيلكه  ده داسي ټاكلتاسو ته قبله  كي

او د دغه  ړنه پيغمبر درته غوره ك تاسوپله له خ

ټولو ۍ تر ړجه تاسو د نپه و روزنيپيغمبر د تعليم او 

د هللا تعالى د دغو  .ئپاره شاهد شوټولو لغوره امت او د 

 مه كوئ. ياو ناشكر ئپېرزوينو شكر وكړسترو 

څه قبله گورو و چيده  هالزم پاى كيپه د بحث قبلې د 

په قبلې د  ځه كيپه لماناو  ئڅه دې او هدف ئ ته وايي

 ؟څه دهلوري د مخ كولو معنى 

ټولو مسلمانانو سره يوځاى هره ورځ ته د دنيا له 

او لمونځ  ېڅو څو ځله، د يوه خاص ځاى په لوري مخ كو

ترسره كوې چي هغه ستا او د دوى گډه يوازينۍ قبله )مخ 

لورى( دئ. هغه د هللا كور)بيت هللا( دئ، يعني ته له خپلو 

نورو مسلمانو وروڼو سره يوځاى په وار وار د هللا )جل 

وري مخه كوې او په دې سره عماًل دا جالله( د كور په ل

عزم اعالنوې چي له هللا )جل جالله( نه پرته د بل چا كورته 

 دروازه ټكوم. ئې  نه مخه كوم، نه پناه وړم او نه

د هللا )جل جالله( ئې  ته ډېر خلك داسي گورې چي قبله

ئې  كور نه، بلكي د دنيا د واكمنانو قصرونه وي، مخه

ئې  له همدې قصرونو نه، وېرهئې  همدې قصرونو ته، طمع
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د همدې قصرونو، د دې ئې  له همدې قصرونو نه، طواف

په زړه كي او د دوى ئې  قصرونو د خاوندانو احترام

 دماغ مسلط.  رپئې  لويي او عظمت

مخه ئې  يآه، څومره ډېر خلك داسي گورم چي په ظاهرك

د هللا د كور په لوري وي خو په حقيقت كي د دوى د زړونو 

 وي، په هماغه وخت كي چي د بيت هللا په لوري نوريقبلې 

 نورو قبلو ته متوجه وي. ئې  مخه وي، زړهئې 

هغه څوك چي د ورځي پنځه ځله په واقعي معنى او له 

ته مخه كوي چي زه د زمكي او قبلې دې شعور سره 

آسمانونو او ټول عالم د رب د كور لوري ته مخه كوم او 

ده بلي دړې ته ودرېږي  هيا ممكند هغه دروازه ټكوم، آ

 او د بل كور طواف وكړي؟ 

د كور يووالى د هغه كور اوسېدونكي سره متحد كوي  

او په دوى كي د يووالي احساس راوالړوي، د يوې كورنۍ 

ئې  غړي په دې خاطر يوه كورنۍ او يو موټى وي چي كور

ورو شريك دئ، د يوه ټبر خلك د كور د بېلوالي په وجه 

 مره سره لري شي لكه پردي. هو ورو

له نورو سره يوځاى د هللا د كور په لوري مخ كول او د 

يوه معبود دړې ته د ودرېدلو معنى دا ده چي ستا د 

ديني كورنۍ غړى  لوييورور، ستا ورور او ستا د قبلې 

 دئ. 

د سم او دقيق استقامت قبلې ډېر خلك داسي دي چي د 

كوي، حتى قطب نما  معلومولو لپاره ښه غور او احتياط

 ېپه جيب كي گرځوي، خو كه د دوى د زړه كيفيت معلوم كړ

څومره كږې دي او قبلې چي د دوي د زړونو  ېپوه به ش

 په معنوى لحاظ كاږه ودرېږي. قبلې څومره له اصلي 

ډېر د تقوى مدعيان بيا داسي دي چي بل كس په څو 

ته نه يوې بلي خوا قبلې سانتي متره، د ده له تخميني 

مالك قبلې په ودرېدو تكفيروي، په داسي حال كي چي د 

په لوري د قبلې سم وي او د ئې  خداى، هغه چاته چي نيت

كړى وي ئې  خپل استقامت سمولو الزم دقت او احتياط

 وايي: 

                                                                                             ف أ ْين م ا ُتو لُّوا ف ث مَّ و ْجُه هللاَِّ  

  115البقرة: 

 چي مخه كړئ، هللا په هماغه لوري كي دئ.  خوا تهنو هري 

لمونځ وكړې ستا  خوا تهپه دې حالت كي چي هري 

نه بل لوري قبلې لمونځ قبليږي كه څه هم اشتباهًا له 
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. ډېر جنابان بيا داسي دي چي له بل سره ېو ىته ودرېدل

مسئلې كي د اختالف په وجه، د  فرعي او جزئي په يوې

ورور تكفيروي او د هغه په خالف هرڅه ويل او قبلې  خپلي

په مقصد پوه، قبلې هر څه كول جائز گڼي. حال دا چي د 

د مذهب امام ابوحنيفه)رح( وايي: الُنكفُر اهل  موږز

 اهل نه تكفيروو. قبلې  خپليد  موږقبلتنا: 

د يووالي يو ستر مقصد لې قبپه داسي حال كي چي د 

چي د دنيا ټول مسلمانان متحد كړي، خو  دا دئاو هدف 

متأسفانه ناپوهان او جاهالن له هماغه څه نه چي عليم 

او حكيم خداى )جل جالله( د مؤمنانو د يووالي لپاره 

 ټاكلي، د اختالف او افتراق وسيله جوړوي.

  

  

   

    

    

    

    

    

  

   

   

   

   

   

    

   

   

   

    

   

ځه سره مرسته ه صبر او لمانپاې مؤمنانو!  -[153]

 نكو سره دئ.وهللا له صبر كوړئ، يقينًا چي ترالسه ك

ړه ژل كېږي، مپه الر كي واو هغو ته چي د هللا  -[154]

پوهېږئ. ژوندي دي خو تاسو نه ، بلكي مه واياست
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او د  لوږي، وېريڅه په هرومرو به تاسو  -[155]

ښت او تاوان په كم حاصالتو( ځان او مېوو) دمال، 

هغو  -[156] .ړهصابرانو ته زېرى ورك وآزمويو، نو

د  موږ: ييوا )صابرانو( ته چي كله مصيبت ورورسېږي

دا هغه  -[155ي. ]په لوري ورتلونكهللا يو او د ده 

 له لوري ورباندي صلواترب پل خد  چيډله ده 

)درودونه( او رحمتونه دي او همدا دوى هدايت 

  كي دي.موندون

څو مؤمنانو ته  مباركو آيتونو كي په دې -(153-155)

 دي: ېښووني شوالر

 ئى شلځه سره د هللا مرسته ترالسه كوپه صبر او لمان ،

 ړ دئ.صابرانو مل او مالتهللا د 

 ړه او نه به هغوى ته م ئڼگړه ه شهيدان منه ب

هغوى  چي وئځگردا خبره در په ذهن كيواياست، نه به 

ړه هغوى م چي ئپه خوله دا خبره كونه به ړه شوي او م

په كيفيت ژوندون ، تاسو د دوى د دې يژوندي دشول، دوى 

 پوهېږئ.نه 

 ډكه الر د هللا الر له امتحانونو  چيپوه وئ بايد  په دې

ده، هللا ته رسېدل او د ده رضا ترالسه كول، آسان او 

كور كر  او د سر مال په دې الر كيارزان كار نه دئ، 

ښمنانو سره مخامخ كېدل ، له خطرناكو دشتهه ننوتاوا

ډكه الر ده، خو ږه شته، دا له اغزيو شته، وېره او لو

 گل شي،هر اغزى به درته  الريد دې  ، نوړصبر وك يكه د

صابر وي، لوى  چيچا ته انتظار كوي د بري زېرى هغه 

 يپه ورين تندړاوونه ك په الر كيد هللا  او عزم لري

 بلوي.ق

 په له مصيبتونو سره د مخامخ كېدو  چي ئه دصابر هغ

ړي، دى څه ده راكڅه د هللا دي، هرهر  موږ: زوايي صورت كي

له السه ې ئ په الر كيد هللا ې د بېرته اخيستو حقدار دئ، ئ

، بېرته ورته وسپارې چيچا امانت دي لكه د  داسيوركول 

ولي  ،نشتهخالصون گ نه ته ورتلونكي يو، له مر هم هللا هسي

گ سر گ په جمو ورتولي  نه وي، په الر كيگ د ده مرمو 

 په الر كيڅه مو د ده هر چينه وي  حال كي په داسياو 

 ړي وي.وقف ك
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  خبرو وعده وركوي:  دريودغو صابرانو ته هللا تعالى د

پېرزويني به پل رحمت او ې ستاينه كوي، خهللا تعالى به ئ

مخ پر  ېپه برخه كوي او د هدايت دروازې به ئور

 زي.ېپران

   

     

   

    

     

    

    

صفا او مروه له الهي شعائرو او  چييقينًا  -[158]

او يا  بيت )هللا( حج وكړيد  چيڅوك نو  ،يڅخه د ښون

ى ود د چي نشتهگناه ورباندي څه نو  ترسره كړي عمره

ښه د خير كوم كار پله خوپه خ چيچا او  طواف وكړي

 پوه شاكر دئ. ښه ړ نو هللا وك

هاجر رضي هللا  چيډۍ دي صفا او مروه هغه دوه غون -(158)

پل خ چيوې  ېوهل منډيپاره ځ د دې لعنها د دوى تر من

ژغوري، هللا تعالى د گه ومراو  تندي ،لوږيزوى اسمعيل له 

ې د ته ئ ابراهيم عليه السالم چيدغه مخلص بنده 

په امر مو دلته د هللا  چيوو:  يويل په وخت كيدو ېرخصت

د هغه امر ته تابع يم،  ،ېپرېږد يوازي بيديا كي په دې

مخلص بنده دا  هغه به مو نه ضايع كوي، هللا تعالى د دې

ټول حج ځوله او د بيت هللا گرڅخه ود حج له مناسكو  سعى

په دې مكلف پوري ې ترقيامته ئ ياو عمره كوونك يكوونك

ځ به د هاجر خاطره په ورد هللا كور ته د راتلو  چيړل ك

ځ سعى ډيو ترمنڅېر به د دغو غونپه او د دې  ئتازه كو

مخلص پل خ هم شاكر دئ،پوه او هللا  چيځكه دا  .ئكو

 پهكوي. بنده د اخالص قدر پل خد او هم  پېژنيگان بند

راغى او او صبر كوونكو د اجر ذكر د صبر  مخكني آيت كي

پاره ذكر سره د مخكني مطلب لپه  ېدلته د صفا او مرو

دا هم د يوه صبر كوونكي بنده شو.  تاريخي مثال وړاندي

  ر كوي؟گه قدڅن صابرانوتعالى د هللا  چيگوره دي، و نښي

پاره د يوې ې خبري لهم دلته صفا او مروه د دڅه كه 

د صابرانو تقدير هللا تعالى  چيذكر شوي گه په تو بېلگي
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ې ذكر شوى ترتيب او الفاظو ئ په داسياو تمجيد كوي خو 

ړى رفع كهم د خلكو دا تشويش  ېد مدينې ئ په ضمن كي چي

ار گناه كخاطر د  په دېې ډيو طواف ئد دغو غون چيشي 

. هللا تعالى وو يباندي بتان درولورمشركينو  چيڼو گا

گناه احساس مه په طواف سره د د دوى  چيورته وفرمايل 

 .ئكو

ې صبرو كسانو بد عاقبت د ب وروستيو آيتونو كيپه 

په له حق نه د دفاع  چيچا بد عاقبت بيان شوى، د هغه 

سره قليله  په دېټوي او پحق  پر ځاىد صبر  كار كي

 ترالسه كوي. متاع 

    

  

  

    

    

   

  

    

  

   

   

   

  

   

   

  

   

     

    

   

      

   

  

 موږ نه چيښووني گندو آيتونو او الرڅرله  -[159]

وروسته له هغه  ي،ټوپدا  چيڅوك ، يړنازل كڅه كوم 
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 چيړي، نو يقينًا بيان ك په كتاب كيخلكو ته  موږ چي

او هم هر لعنت  غو كسانو هم هللا لعنت واييپه د

او توبه  چيهغه گر م -[161] لعنت وايي.ې پرويونكى 

ې ل او بيان ئړكاصالح ې ړه ئپل كخړه او ې وكئرجوع 

او زه خو يقينًا  ړمتوبه به قبوله كدوى ړ، نو د ك

هغه ې شكه ب -[161] ېر مهربان توبه منونكى يم.ډ چي

 چيړه شول م حال كي په داسيكافران شول او  چي

 ټولو خلكوغو د هللا، د مالئكو او ، په دلكافران و

ب ، نه به عذاپه هغه كي يپاتتل -[162] لعنت دئ.

 -[163ړى شي. ]ړى شي او نه به مهلت وركپك كترې س

پرته بل او ستاسو معبود يوازينى معبود دئ، له ده 

 ډېر مهربان رحم كوونكى.، هماغه نشتهمعبود 

نكو ته اشاره وڅوخرپه دنيا دلته هغو دين  -(159-163)

سره د فساد او فتنو خورولو  په دېوي او ټپحق  چي ېشو

دومره  كي دينپه ټول د هللا پحق  ، د دوى دايځگرباعث 

ټولو خلكو د او  د هللا، مالئكو چي ېڼل شوگگناه ستره 

، هغه توبه وكړيله دې جرم ، خو كه دوى گڼيې ړ ئلعنت و

ړي ړ كې راوالټولو سره ئپپه همدې  چياو فسادونه  ېفتن

په دې ق بيان كړي، يوازي ئړي حقاټ كپ او هغه اصالح كړي

پل په خپرته كه ، له دې توبه منيهللا د دوى  صورت كي

په لعنت پاره به د تل ل نو همداسي يومر حالت كي يمخكن

پاره درې و لقبلېدد توبې  چيگورئ وي. دلته  يپات كي

او  لېدځگرگناه بېرته را خپلي: له يدل شوشرطونه ايښو

كوم فساد  چيټولو سره پپه هللا ته مخه كول، د حق 

ق ئړي حقاټ كپجبران او ځته شوى، د هغه اصالح او رامن

 بيانول.
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 پيدايښتپه زمكي د آسمانونو او  چييقينًا  -[164]

 يپس يبلپه يوه په اختالف ) او د شپې او ورځي كي

 په بحر كي چي ېړيو كيبپه هغو  او ( كيتلورا

ټه رسي او ې گه ئخلكو ت چيڅه سره له هغه ، يدروم

په  چي، ړېله آسمانه نازل ك هللا چيو اوبو كي په هغ

وروسته بيا  مړيني خپليله ه زمكې هغه سره ئ

دونكي ېځډول خوډول ې ئ په هغې كياو  ړېك ۍژوندرا

ولو او د ځگرځولو راگرپه ي او د بادونو ړخواره ك

، و كيورېځمسخر شوو په دې ځ ترمن آسمان او زمكي

 دي. نښي څرگنديهرومرو عقلمنو ته 

ا دپيه او آسمانونه هللا زمك چي حال كي په داسي -(164)

ه بحرونو پځي، را يځپه اراده ځ د ده په او ورش ،يړك

، له آسمانه اوبه يځخوپه إذن او اراده ۍ د ده ېړب كي

كوي او  ۍژونده راړه زمكمسره  ېپه د، يهغه رانازلو

 په كي يژوډول ډول  راشنه كوي او دانه او مېوه په كي

د ده  يځې، ورچلېږيپه حكم پيدا كوي، بادونه د ده را

ځ يوې خوا بلي خوا ته ترمن امر د آسمان او زمكيپه 

چا پرته له بل  هللابه له ولي  څوك عقل لريدرومي، نو كه 

په پل رزق او روزي او ه خپبه ولي  طمع او وېره لري،

بل چا وېره كوي او د دې پرته له ژوند له هللا گ پل مرخ

دا كار يوازي هغه  ؟!يټوپپه وجه به حق  طمعياو وېري 

په څه د هللا په هللا ايمان وي او نه هر ې نه ئ چيڅوك كوي 

 .گڼي واك او اختيار كي
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پرته داسي سياالن له هللا  ځينياو له خلكو  -[165]

څېر ورسره مينه كوي په ميني  سره دهللا  له چي ينيس

تر  كيميني  پهد هللا  ؛ړىې راوئ نايما خلك چياو هغه 

 چيپوه شي څه په هغه او كاش ظالمان  شديد دي.ټولو 

 يگور گوپلو سترپه خې ئ په وخت كيد عذاب د ليدو 

او هللا سخت عذاب  ئټول هللا لره ديقينًا ځواك  چي

متبوعان  چيهغه وخت  -[166] وركوونكى دئ.

ې زاره پلويانو( ب) پلو تابعانو( به له خپيشوايان)

. ې وشلېږيئبه  اړيكيټولي او  يگورعذاب به و وي او

 اش: كې كولو وبه واييمتابعت ئ چياو هغه  -[165]

( وى، ىمو )په برخه شول گرځېدبېرته )دنيا ته( 

 موږدوى له  چيې زاره شو لكه ب له دوى داسي څوتر

په پل عملونه به هللا دوى ته خ ې زاره شوي، همداسيب

به له اور  ښيي اوو ڼه كيپه بحسرتونو ځان د پل خ

 وتونكي نه وي. 

هللا  په محبت كيشرك كوي،  په محبت كيځيني  -(165-165) 



 

 

                                                                                                                        ېپلوشد قرآن 

 البقرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

153 

څېر او احيانًا تر هغه زيات په لره سياالن نيسي، د هللا 

څه ره تر هر ورسره مينه كوي، خو واقعي مؤمنان له هللا س

له هللا سره مينه د ايمان زياته او كلكه مينه لري، 

 رخاط په دېانسان يا ، ېڼل شوگښه تقاضاء او د مؤمن ن

، ېه رسولټكومه گې ده ته ئ چيكوي سره مينه  يوه شيله 

ې له څه ئكوم  داسي او ړىككوم احسان ې ئسره  له ده

 چيخاطر  په دېړ وو او يا دى ورته ا چيړي هغه ترالسه ك

څه ليدلي  حسن او كمال داسيښكال، ې د هغه شي كي ئ په

او ړى او جذبات ز كېې اغړه ئپه ذهن او زد ده  چي وي

پارولي، له هللا تعالى سره د شديدي ميني ې رااحساسات ئ

احسان او د ده  باندي پر موږ چيوجه هم دا ده 

څه ټول هغه ې ته ئ چا زياته ده، موږپېرزوينه تر هر 

ورته  موږ چيړي پيدا كې راته څه ئټول هغه ړي او راك

هغه ړى، هغه رزق او روزي راكوي، ژوند راكړ وو، هغه ا

خاطر هم ورسره مينه  په دې پالي اومو ساتي او هغه مو 

مظاهر او  ې شمېرهښايست بښكال او د  په عالم كي چيلرو 

هري  چيپاروي، مينه را آثار د هغوى له خالق سره زموږ

گو مو تر سترښكال  ېړونكړه وز نو ړوووا خوا ته سترگي

د  ،ښتو كيټو، مرغانو، غرونو، درو، دگالنو، بوپه شي، 

څه كي په هر او آسمان  د زمكياو  ستورو كيپه  آسمان

 كومه ړونو كيپه ز زموږ چيښايست دغه گورو، ښايست 

په ميني بدله شي. همدا مينه له هللا سره پاروي، مينه را

ي، د شرك مرتكب كېږ په مينه كي ځيني گه چيڅنلكه 

د شرك مرتكب شي، له هللا  په وېره كيهمداراز ځيني نور 

له هللا  وېره يوازي داسي چي پرته له نورو هومره وېرېږي

ټه يا تاوان گ تهده  چيي څه وېرېږانسان له هغه ، ښايي

 روزياو رزق  او ده ته د كي په ژوندرسولى شي، د ده 

هللا ژوند موږ ته ، يډه وڅه اغېز او ونې ئ كي په وركړي

له  يوازيځكه بايد هغه راكوي، نو او رزق روزي  ړىراك

ې د ظالمو او ئ په دنيا كي چي. هغه كسان وووېرېږهغه 

د دې ې قيادت منلى، يا ئ مشرانوسياسي او مذهبي مفسدو 

يا او طمع وه ې ئله دوى  چيړى ړ كد ظالمانو مالته پارل

او يا د جهل او  او نيوني وېرېدل ېد دوى له مؤاخذ

په په وجه، نو د قيامت كوم بل غرض او مرض او  ۍپوهنا

پلو او له دوى د خ الهي عذاب چيځ او هغه وخت ور

 ۍغلط په خپليگوري، گو وپلو سترپه خ يې زارب مشرانو

ړى وو او د ظالمو ې د هللا عذاب هېر كئولي  چيبه پوه شي 
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د هللا د ې په وجه ئعذاب د وېري ځواك او واكمنانو له 

ځواك اصلي د  چي يگوروبه وه،  ېړگرتيا كښمنانو ملد

په ځواكمن مشران د ده  په ظاهر كيخاوند هللا دئ او دا 

دوى د  چيچا څومره ناتوانه او ضعيف دي، له  وړاندي

په عذابونو اخته دي، نه له د هللا پپه خمرستي طمع كوله 

، يې زاره ديوازي د دوى مرسته نشي كولى بلكي له دوى ب

هلته او  يځگركاش بېرته دنيا ته و چيدا طمع به كوي 

 .  كړي ناعال يې زاربپله خ له دوى

   

    

   

   

    

   

  

     

   

پاكيزه شته حالل او  كي زمكيپه اې خلكو!  -[168]

ې ځئ، بمه  يپسپلونو په شيان وخورئ او د شيطان 

يقيني  -[169ښمن دئ. ]گند دڅرغه ستاسو ه چيشكه 

په كركجنو او قبيح كارونو هغه تاسو  چيخبره دا ده 

نه  چيڅه ووايئ ړه هغه په اد هللا  چي په دېاو  يگمار

 .پوهېږئورباندي 

 گورو:ښووني څو اساسي الردلته  -(168-169)

 پاكيزه شيان وخورئ، نه حرام او حالل او  كي په زمكي

 څه هم حالل وي.ك شيان، كه پاگنده او نانه 

  متابعت مه كوئ، شيطان ان طد شي حالل او حرام كيپه

ستاسو غور نيكه آدم  چيښمن هماغه دښمن دئ، ستاسو د

 څاوو.ړلو ته وهخوممنوعه مېوې د ې ئ عليه السالم

  تاسو ، يپه كركجنو او قبيح كارونو گمارشيطان تاسو

 او حرصو، له حرامو الرو مال ترالسه كولړلو، حرام خو

څه ويلو ته تشويقوي هغه مو ړه په اهللا  د، يڅوته ه بخل

يئ څه وابه همغه  اړهپه د هللا ، پوهېږئنه ورباندي  چي

 .يښودلپله درپه خهللا تعالى  چي
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څه متابعت : د هغه وش ورته وويل كله چياو  -[151]

څه : نه بلكي د هغه ړى، واييهللا نازل ك چي ئړوك

څه پالر نيكه مو ورباندي موندلي، كه  چيمتابعت كوو 

پوهېږي او څه په نه  چيوي  پلرونه داسيهم د دوى 

او د كافر شوو  -[151؟! ]په سمه الر روان وينه 

 چيڅه ته وهي هغه  ېنار چي ئچا ته ورته دمثال هغه 

ڼه، كا، يڅه نه اورپرته بل  ېاو نار چيغيه ل

 . پوهېږيړانده، نو خود به نه گيان او گون

ز الندي راغلي كسان ېد شيطان د وسوسو تر اغ -(151)

، گڼيپالر نيكه دين غوره پل  تر دين د خد هللا چيوي  داسي

د هر  چيگورئ و ڼ شمېر آيتونو كيگپه تاسو به د قرآن 

مفسدو او منحرفو مذهبي او  ل كيپه مقابپيغمبر د دعوت 

په دين پالر نيكه پل سياسي مشرانو خلكو ته ويلي: د خ

پل غوره دين نه تاسو له خ شئ، دا غواړي هپاتگ ټين

، له ېاورېدل ېنه و مخكي موږي، د ده دا خبري خو ړووا

  !!پاتېخبري نه دي را ته داسي موږخو پالر نيكه نه پل خ

او دعوت  بلنيفرانو ته د په لوري دغو كاد حق  -(151)

څارويو ته له پون او غوبه شكوم  چيلكه  ئد مثال داسي

د  ،يڅه نه اورپرته بل ږ نه ږ كوي او هغوى له غغلري 

چيغه اوري، دوى ، يوازي يپوهېږپه محتوى نه ږ پون د غش

د  بلپله له خپه پالو داعيانو خبره اوري، نه حقنه د 

پله په خ چيصيرت لري او نه دا ب شته تكل په كيښتني پو
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 .ړى شيحق له باطل نه تفكيك ك

  

   

   

    

   

   

   

   

     

     

      

    

پاكيزه پاكيزه اې مؤمنانو! د هغه رزق  -[152]

ړئ، ك پر ځاىړى او د هللا شكر در روزي ك موږ چيوخورئ 

بره دا ده خ -[153]. ئښتيا د ده عبادت كوپه ركه 

ښه او ښه، وينه، د خنزيرغومرداره غوپه تاسو  چي

چا پرته د بل له هللا )شوى وي ږ پرې غد غيرهللا  چيهغه 

ړ ا چيڅوك او  ،يړى شوپه نوم ذبح شوى وي( حرام ك

تېرى باغي وي او نه نه  چي حال كي په داسيشو، 

هللا  چي، يقينًا نشتهگناه ورباندي څه ، نو كوونكى

  دئ.ونكى ښبخ مهربان

حالل او د ده  چيتقاضا دا ده  ۍگد هللا د بند -(152)

ډډه پاكيزه رزق به خورئ، له حرامو او ناولو نه به 

، د ده نعمتونه ئكو پر ځاىاو د هللا تعالى شكر به  ئكو

په حرامو او ړى، ده امر ك چياستعمالوئ  غسيبه هم

 ئ.ټه نه اخلگرزق نه له به د ده  ناروا الرو كي

ټاكئ، د حالل ښه نه ه خوپلخ پهحالل او حرام به  -(153)

 چيگه څن، لكه ېړپله فيصله كړه هللا تعالى خپه ااو حرام 

په نامه گناه ده، همداراز د تقوى ڼل گحرام شيان حالل 

 يپورتندغه گناه ده، هللا تعالى حالل شيان حرامول هم 

گ ړ شو، د مرډېر اڅوك ، خو كه يړپر تاسو حرام كشيان 

په ې نه درلوده، د ضرورت چاره ئې وه، بله ه ئوېر

د نه به په دوه شرطه: اندازه ترې استفاده كولى شئ، 
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په جذبې سره دا كار كوئ او نه به له ضروري حد بغاوت 

 نه تېرى كوئ.

گه نه په شرعي تو چيښه ده غو يڅارومرداره د هغه 

په وهلو يا خفه رالوېدلى وي، لوړي ، له وي ذبح شوى

ۍ گولپه  پر سرپه دوا يا  ۍې هوشد ب، وي شوى ړكولو م

 .ژل شوى ويويشتلو و

نه ږي، بهېگونو له ر چيحرام دي ړل خو ويني هغيد 

  .يو ېپات ځ كيپه من غوښيد  چيهغه 

عزت چا د او يا د بل  په نامهچا پرته د بل له هللا 

حرام دي او د  يوازي نه څاروى ذبح كولپاره او رضاء ل

ي بلكي يو ظلم دئ، دو باعث كېږېحرامد  غوښيد  يڅارو

 ،ژوند لري، درد احساسوي، مورڅېر په دا حيوان ستا 

 ىپالر او اوالد لري، كه هللا د هغه د ذبح كولو اجازه نه و

توجيه  نشيڅوك ذبح كول ې دليل ئ يعقل په هيڅنو  ېړك

پرته بل ې له هللا ئ اړهپه ژوند ړى، د پيدا ككولى، دا هللا 

پاره هللا د يوه خاص ضرورت لحق نه لري،  ړيپرېكوك د هيڅ

 په وخت كي، د ذبح كولو ېړهغه د ذبح كولو اجازه وركد 

پرته د د ده نوم واخيستلى شي، له هغه  ې بايد يوازيئ

د  په نامه د هغه ذبح كول جائز نه دئ، نه يوازيچا هي

په وخت  ذبحيد  چيښه حرامه ده غو يڅاروذبح شوي هغه 

د  چيم نه وي ياد شوى، هغه هم حرامه ده ې د هللا نوئ كي

څه هم د هللا نوم ورباندي پاره ذبح شي كه بل د تعظيم ل

د څه چا او هرهر بل پير، بت، قبر او چا، پاد ياد شي. 

پاره د ذبح شوي تعظيم او د هغه د رضاء حاصلولو ل

ذبح كول  يڅاروپاره د لمه لېښه حرامه ده. د مغو يڅارو

ې ذبح ئ ښو كيپپه چا او د بل هر جائز دئ، خو د هغه 

 عليه پيغمبر چيي دئ. مسلم روايت كو كول نا جائز

د  يچا دپه هغه : لعن هللا من ذبح لغير هللا: فرمايلي السالم

څاروى پاره لاو تعظيم غيرهللا ته د تقرب  چيي هللا لعنت و

 ذبح كوي.

په ښو غو ود حرامگه ې توړگځانپه څه هم دلته كه 

به ما اهل )په خو محقق مفسرين او فقهاء  بحث شوى، اړه

په نامه د غير هللا  چي گڼيڅه شامل ټول هغه  ( كيلغيرهللا

  پيسه.، كه خوراك وي، كه جامه، يا يوقف ش
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 يټوړى كتاب پنازل ككوم د هللا  چييقينًا هغه  -[154]

پرته بل ډله له اور ري، نو دا ېپرې پبدله  ږل او

چوي( او هللا به ) نه ا ينه خور ېډو كيگپلو په خڅه 

ې نه به ئ ځ ورسره خبري كوي اوپه ورنه د قيامت 

دا  -[155ه به دردناك عذاب وي. ]تپاكوي او دوى 

په ې ه هدايت او عذاب ئپې ې الرتيا ئب چيهماغه دي 

 ړل؟!په اور باندي صابر ك يڅه شنو ، ورلېپمغفرت و

په حقه نازل هللا دا كتاب  چيې امله له ددا  -[156]

په ، نو دوى ړاختالف وك كتاب كي په دې چيچا ړى او ك

 . يد ژور اختالف كي

ړه، د ډه وكډد هللا د كتاب له بيانولو  چيچا  -(154-156)

ړل، ټ كپڅه د هللا د كتاب كوم ې پاره ئل گټيدنيوي كومي 

له جهل او ړ، چت نه كږ اوغې ئ په خالفد ظلم او فساد 

ړ، يا د دې ې جهاد ونكپاره ئل ژغورنيشرك د خلكو د 

 ږيېونه لو په خطر كيې ژوند او مال متاع ئ چيپاره ل

په دې كتمان سره له ظالمو  پاره چياو يا د دې ل

هللا به ځ په ورد قيامت  ، نوڅه ترالسه كړيواكمنانو 
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ده د هللا  چيلكه  غسيده سره تكلم نه كوي، همه تعالى ل

، پاك نه كړيې گناه به ئ، له په كتاب تكلم نه وو كړى

او  ېړده له فساد سره مقابله نه وه ك چيلكه  غسيهم

ه به ت، ده ېړپاكه كې له ظلم او شرك نه وه ئټولنه 

په دردناكو لومان ده مظلكه چي  غسيدردناك عذاب وي، هم

په دې سكوت او  چيڅه وو،  پرېښييوازي  عذابونو كي

په  يچ ئد دوزخ اور د په اصل كيمداهنت ترالسه كوي 

ضاللت غوره  پر ځاىي، دوى د هدايت چوې ائ كي گېډي خپلي

څخه د د هللا له كتاب الهي عذاب،  پر ځاىړى او د مغفرت ك

 . له حق او حقيقت اختالف دئدوى هر اختالف 

    

   

  

    

  

 

  

   

   

 

  

  

   

  

  

   

   

  

    

   

  

   

د مشرق او مغرب مو مخونه  چينېكي دا نه ده  -[155]

چا په هللا، د  چيي دا ده نېكبرعكس ، ځوئگروپه لوري 

پيغمبرانو په كتاب او په مالئكو، ځ، په ورآخرت 
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ې مال سره ئله  چي حال كي په داسي او ايمان راوړ

پلوانو، يتيمانو، ې خئخو هغه  همينه هم و

او د  ړته وركگرو سؤالمسكينانو، مسافرانو او 

ځ لمون، لو(گوولې )ئپاره ل آزادولو)محكومانو( د 

ژمنو وفا پلو په خ، ړې وركئ، زكات ړك اداء ېئ

، ړاوونوپه ك ،ېژمنه كړې ئ كوونكي، هر كله چي

صبر كوونكي، دغه  په دوران كي جگړيتاوانونو او د 

او  يرښتينواقعي(  پل دين او ايمان كيپه خ)كسان 

 صادقان دي او همدا دوى متقيان دي. 

همدا دئ،  غهى معيار درښتيند )صدق( او )تقوى(  -(155)

تشريح شوي. )صادق( او )متقي(  آيت كي په دې چيصفات 

چا ته د نورو دا صفات ولري، مبادا بل  چي څوك دئهغه 

مبادا دا ، ئړخطاب وك( يپه وجه د )صادق او متقصفاتو 

پرته له نورو الرو د صدق او تقوى له دې  چيړئ وك گمان

مقام ته رسېدل ممكن دئ، مبادا هغه كسان د دې مقام 

ډېر اهتمام كوي، ړه خو په اقبلې د  چيڼئ گخاوند و

په فرعي  مشرق او مغرب ته مخ كول ورته مهم برېښي،

په الر  ې د هللائخو نه حيرانوونكى وي، ې تأكيد و ئمسائل

، نه له ېړې قرباني ورك، نه ئېړلپاره مال تد جهاد ل كي

چمتو شوى، دو ته ېتېر په الر كيپل سر او مال نه د هللا خ

گاللي، نه ړاوونه او ك ستونزي په الر كيې د دين نه ئ

د صبر او ثبات  په دوران كيړو گد ج گرونو كيپه سنې ئ

پام ته د  ومسائلاساسي داسي خلك پوه . ناېړمظاهره ك

، فرعي پر ځاى په بنياد د قضاوت كولواو د هغه  پر ځاى

پلو و ته اهتمام كوي او همدا د خمسائلاو ثانوي 

څېر په تاسو د دوى  چيپام كوئ ځوي، گرقضاوتونو بنياد 

 نه شئ. 

مال پل له زكات نه عالوه هم خ آيت كيمبارك  په دې

په  د مسلمان چي معلومېږينه  انفاقول راغلي، له دې

 وډېرله زكات نه عالوه هم حقوق شته، له  مال كي

احاديثو كي خو په هم دا خبره معلومېږي، احاديثو نه 

 څومكلف كوي ترانسان  چي وگورړه هومره تأكيد ا په دې

د ده  چيړي ې وركړي او حاجتمن ته ئڅه انفاق كهر هغه 

 وي.نه زيات ونو حاجتله 
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قصاص ړه په اژل شوو د و !اې مؤمنانو -[158]

 مريي په مرييآزاد،  پهړى شوى، آزاد درباندي فرض ك

پل ورور له لوري چا ته د خكه خو ، ښځي په ځهښاو 

په ې كېدل دي او پسگه ورښه توپه شو، نو  ښلڅه وبخ

، دا ستاسو د رب له كول اداء ده تهې نېكه وجه ئ

له دې  چيچا پېرزوينه ده، نو لوري تخفيف او 

 -[159] ړ، هغه لره دردناك عذاب دئ.وروسته تېرى وك

د ژوندون دئ، ته تاسو  په قصاص كي !عقلمنو او اې

  .ې ويړځان ساتنه مو ك چيپاره دې ل

ړى شوى، قاتل به دې ته قصاص درباندي فرض ك -(158)

 په بدل كي مرييآزاد، د  په بدل كيي، د آزاد دږړه غا

ځه، همدا راز نارينه د ښ يك ېپه بدل ښځياو د  مريي

په  مرييد آزاد او آزاد د  مرييځه د نارينه، ښ، ښځي

كه قاتل نارينه ، ژل كېږيقاتل به و . يوازيمقابل كي

چا  د قتل بدل به له بل، مرييځه، آزاد وي يا ښوي، يا 

. ژل شيپلوان وود قاتل خ چينه  نه اخيستل كېږي، داسي

نه  داسيكوي،  يقاضړه به د اسالمي حكومت پرېكد قصاص 

حكومت مكلف دا كار وكړي. پل سر خپه د مقتول ورثه  چي

، د مقتول ورثه ته به دا يد قصاص حكم به نافذو چيى شو
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 . قاتل قصاص كړي چي يشرائط برابرو

ټول هغه ناروا او ظالمانه قرآن د جاهليت د دور 

 .ړه رائج ووپه ا ېد قصاص او بدل چيړ دود دستور ختم ك

په عزيز او ذليل، شريف او رذيل، حر او عبد دوى خلك 

په ش ېړه هم د دوى دا ناروا وپه اوېشلي وو، د قتلونو 

د رذيل او ، شريف يې وزلشتمن د بنيول كېدو،  نظر كي

ژل كېدو، اسالم راغى د نه و په بدل كيبادار د غالم 

ټول  چيې ويل ړ، وئې د مساوات اعالن وكځ ئخلكو ترمن

ې ئ گونو كيپه ر، يگان د مخلوق او بندانسانان د يوه هللا

 څه كيبل په پرته بل له تقوى  رپ، يو يوه وينه خوځېږي

ې د قصاص نوم پاره ئل ېفضيلت او شرف نه لري، د بدل

ې ويل: نفس د نفس ې برابري ده. او وئئ معنى چيد كېښو

ځ ( دا د انسانانو ترمنِبالنَّْفسِ  النَّْفس أ نَّ په مقابل كى، )

ۍ د ړزركاله وروسته هم د ن وو چيهغه اعالن  ۍد برابر

ه نه ليدل ې بېلگئ قوانينو كي يپه مدن هېواد هيڅ

 ونو كيهېوادپه هغو خو تر اوسه حتى  په عمل كيكېده، 

او د  گڼيښان د بشري حقوقو مخكځان په دروغو  چي

دعوى كوي، يوه هم دا اصل نه ځ د برابرۍ انسانانو ترمن

په اشغال شوو ځيانو ته خپلو فوامريكا ړى، مراعات ك ئد

په گي جناياتو د هر جنايت اجازه وركوي، د جن سيمو كي

مخالفت كوي، د  ېد دوى د محاكم و محاكمو كينړۍ وال

 په جهنمي زندانونو كيگوانتانامو گرام، ابوغريب او ب

ې ړل او عكسونه ئڅه وكې وزلو بنديانو سره دوى له ب چي

ره شول، پاخ كييزيونونو ټلوڼو او پاځپه ورۍ ړټولي ن د

ې رحمه متمدن كافران ال دا ب چيړه ټولو ثابته ك ېد

ې د انسان د اسالم ئ چيڅه نه لري دي څومره له هغه 

، عجيبه ړه واييپه ا، مساوات او د قصاص ساتنيكرامت د 

او ترحم دروغجن، مكار او تمدن د دغه  چيال دا ده 

د اعتراض  ينقوان يړه اسالمپه اد قصاص رياكار مدعيان 

د قتل حكم بايد  په مقابل كيد قتل  چي او وايي گڼيړ و

ونو له اساسي قوانينو هېوادټولو ۍ د ړد ن لغوه شي او

ي احكامو نه حذف شي، خو اسالم كه له يوې خوا ائزاو ج

په قصاص سره ژوند خوندي كوي، قصاص د خلكو  چي وايي

، ېږيپه قصاص سره د قتلونو مخنيوى ك، عدالت تأمينيږي

قاتل او د مقتول د سره انون په قله بلي خوا د ديت 

د ي او د قصاص واك پرانېزالر جوړي  روغيځ د ۍ ترمنكورن

ې ويلي: قصاص ته به ته ئ، خو يوه مقتول ورثه ته وركوي
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: يوازي له قاتل نه به قصاص يې ويل، بل ته ئېږدړه غا

ې وويل: كه د انو نه. يوه ته ئپلونه د ده له خ ېاخل

په ديت راضي شول نو قصاص نه منصرف او  لهقتول ورثه م

په ې وويل: او بل ته ئ ېكو اداء گه به هغهښه توپه 

گه د هغه مطالبه ښه توپه ديت له رضايت نه وروسته به 

چ ، مبادا د ديت ترالسه كولو وروسته له قاتل نه د غېكو

 .څه وكړېانتقام اخيستو هاو 

د خلكو ، كېږي نيوىقتلونو مخپه قصاص سره د  -(159)

د  چي كېږي پاتهښونو خوندي اگوژوند د هغو قاتالنو له 

تېرى كوي  يې وزلپه هر ب په صورت كي يقصاص د نشتوال

له خطر سره مخامخ ژوند ټولني امنيت او د خلكو او د 

پوليسي او په واقعي امنيت نه  ټولني كيپه  كوي.

او نه په زياتولو راتلى شي پوليسو جاسوسي نظام او د 

راغلى  الريړولو او ډكولو سره، له دې جوپه د زندانونو 

څېر د په ي وي، د نيويارك مؤقتامنيت تل كاذب او 

 گام كيپه هر  چي ښارونو كيپه لويو لويو امريكا 

ړ وي او هري خوا ته وال يړخباراتو غتپوليس او د اس

 ېپيسځان سره له  په جيب كيڅوك نه ، خو ينصب د ېكامر

بدمعاشان  چيوېري ځوي، له دې گرالسي بكس نه ساتي او 

څو څه به ترې واخلي، كه د ړه تهديد او هر چاپه ې به ئ

 پېښيې ړه شي، هومره جنائښنا والپاره برېل ساعتونو

يوه په  په لويو لويو ملكونو كيد آسيا  چيترسره شي 

 .نه كېږي پېښيهم دومره  كال كي
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كه ، شي گ راوړانديمرموكوم يوه ته  كله چي -[181]

په خپلوانو پالر او نو د مور څه مال ترشا پرېږدي؛ 

، دا ړى شوىتاسو فرض كپر گه وصيت په معروفه توړه ا

له  چيچا او  -[181] پر متقيانو يو الزمي حق دئ.

و ده په هغې گناه ئړ، نو هغه بدل كاورېدو وروسته 

دونكى دئ. ېپوه اورښه  هللا چيې شكه ړ، بې كبدل ئ چي

وصيت كوونكي له كوم ظلم يا  څوك دنو كه  -[182]

ې روغه ځ ئنه ووېرېدو او د دوى ترمنگناه كومي 

 چيگناه ورباندي نشته، يقينًا ړه، نو كومه ړه وكجو

 ښونكى دئ. ډېر مهربان بخهللا 

 گ نه مخكيمتقيانو باندي له مرمالدارو پر  -(181-182)

څه هم د كه  .گه وصيتپه معروفه تو، وصيت كول الزم دئ

فرض كېدو او د ورثه وو د حقوقو له تعيين نه له زكات 

 ، خو بيا هم داسيوروسته د وصيت ضرورت منتفي برېښي

حل  ستونزيډېري په وصيت سره  چي كېږي حاالت راوړاندي

 ې وزلود ميراث له برخو نه د محرومو بكېدى شي، 

وصيت كوونكى كولى شي  ،و مشكل ورباندي حل كېږيپلوانخ

ې وزلو برخي نه له دغو مستحقو ب درېيميپل مال له د خ

ژوندون په پالر مثالً د . پلوانو سره مناسبه مرسته وكړيخ

په ميراث ځه او اوالد زوى ښ، د دې يد ده كوم زوى مر كي

 درېيميدغي پالر كولى شي له ثابت حق نه لري، خو  كي

دوه  وصيت كيپه كړي. وصيت و مرستيله دوى سره د  برخي

به وصيت ړه په اچا د هغه  چيړى دا لوم :يشرطه وضع شو

حصه او ورته  په ميراث كيپله په خهللا تعالى  چينه كوي 

نه د برخي  درېيميد مال له  چي، دوهم دا ټاكلىسهم 

كه وصيت كوونكي دا ضوابط  څه وصيت حق نه لري.زيات 

وشو، د رې ت څه تېرى په وصيت كيړل او مراعات نه ك

سم وصيت  چيړى شوى وصيت اورېدونكي ته دا صالحيت ورك

 . وكړي او مناسبه تبديلي په كي كړي
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ړى فرض ك ه داسيژپر تاسو رو! مؤمنانو اې -[183]

وه،  ېړى شوفرض ك چيپرمخكنيو لكه له تاسو نه  ېشو

 ېلڅو شمېر -[184]ړى وي. ځان ساتنه كڅو مو تر 

په څوك له تاسو نه بيمار وي او يا ، خو كه ورځي

كول دي له  پورهې د شمېر گيا وي، نو بيا ئسفر ل

ې ره ئپه تكليف س چيچا پر هغه ځو نه او نورو ور

ځني( خوراك فديه ده، نيولى شي، د يوه مسكين )د ور

، دا ترسره كړي رښه د خير كاپله خوپه خڅوك نو كه 

ه ونيسئ دا درته غوره ده، ژاو كه رو ئورته غوره د

 .ئپوهېږكه و

هدف  ېژپه مخكنيو امتونو هم فرض وه، د روه ژرو -(183)

ماده  ساتنيځان د تقوى او  په تاسو كي چي دا دئ

يوه مياشت له  چيڅوك شي، اراده مو مضبوطه شي،  ېړياوپ

په وار وار ې ، نفس ئحالل رزق نه الس اخيستل تمرين كړي

ښتنو ته ې غوخو هغه ئ وكړي غوښتنيله هغه نه مكرر 

سره د ده اراده مضبوطه  په دېځان وساتي، ، نشيتسليم 

وروسته د نفس د ناجائزو او ې ژشي او له رو ېړپياواو 

مقاومت او ځان ساتل ورته  په وړانديښتنو وناروا غ

 آسان شي.

ې مياشت د صبر مياشت ژد رو السالم پېغمير عليه

پيدا كوي. او د را رصب په تاسو كيه ژ، يعني روېڼلگ

صبر اجر جنت دئ. همدا راز مسلم او بخاري روايت كوي 

الصيام جنة  :صلي هللا عليه و سلم فرمايليرسول هللا  چي
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نه  ينكى دونو روزه نيو ئډال ده ژجهل: روفاليرفث و الي

 ې كار كوي او نه جاهالنه عملونه.ې حيائد ب

په ړى شوى، ژې د نه نيولو رخصت وركرود  سفر كيپه 

د سفر حد له  ي،ول كېږه نيژې بل وخت روبه ئ عوض كي

عادي مزل د سفر حد ځو ، د دريو وراحاديثو نه معلومېږي

ميله او د  51-48ريبًا تق په حسابڼل شوى او دا د ميل گ

   ي.كيلومتره كېږ84- 58ې ږدن په حسابكيلو متر 

څوك ړى: كه ترجمه ك مفسرينو داسيدا آيت اكثرو  -(184)

پر ده فديه الزمه ده، ې نيسي، ې طاقت لري خو نه ئژد رو

 ۍړلوم اړهپه ې ژد روله مخي دا آيت  ېې ترجمد د

منسوخ  په وروسته راتلونكي آيت سره چينه ده وښوالر

ته خوښي د مسلمانانو  ې نيولژد رو ابتداء كيپه ، شوې

 وركوله.ې ې نه نيوله فديه به ئوه، كه ئ ېودل شوپرېښ

پورته نقل  موږ چيترجمه كوي لكه  ې داسينور ئ ځينيخو 

آيت منسوخ نه دئ، بلكي د هغو  صورت كي په دې، ېړك

نيول  ېژد رو چي ئد اړهپه گانو ډاناتوانه كسانو او بو

يوه  پر ځاىې ژگران وي، دوى كولى شي د روډېر ورته 

زيات  ېاو كه تر د خوراك وركړي مسكين ته د يوې ورځي

او كه له تكليف سره سره او  نو دا ورته غوره دئ وركړي

ه ژړى، روهللا تعالى ورته رخصت ورك چي حال كي په داسي

د  چيړ ده ونيسي دا ال ورته غوره دئ. دا خبره د توجه و

يو  ېژټاكل شوى، د روځنى خوراك ورفديه د يوه كس ې ژرو

ته تيار  مرستيې وزلو سره له بمسلمانان  چي دا دئهدف 

  كړي.
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قرآن  په هغې كي چيې مياشت هغه ده ژد رو -[185]

 څرگنديد هدايت ښود، پاره الرلد خلكو  ؛نازل شوى

 يي هغه دمومات بيڅوك دا مياش چينو او فرقان،  نښي

ياپه سفر  بيمار وي او چيڅوك ه ونيسي او ژرو

پوره كول  شمېر ځو نهپر ده د نورو ورباندي، نو 

او د سختي  دي، هللا تاسو ته د آسانتيا اراده لري

پوره شمېر  چيپاره ې لاراده درته نه لري، دا د د

 په لويي لپارهڅه د هغه هللا  چيپاره او د دې ل ئړك

 ړئ.شكر وك چي ئ او ړې هدايت كتاسو ئ چيړئ ياد ك

 چي ېړى شوخاطر فرض ك په دېه ژرو مياشتيد دې  -(185)

ښود پاره الرقرآن نازل شوى، دا د خلكو ل كي په دې

ځ د ښوونو او د حق او باطل ترمنگندو الرڅرا د كتاب، د

نازل شوى، د دې ستر  څراغ په كيڼ پاره روفرق كولو ل

 په دې، ئه ونيسژپاره بايد روكولو ل اداء شكرد نعمت 

د ړى وي او اعتراف ك متظاو ع په لوييسره به تاسو د هللا 

په په وجه به مو هدايت  يې او د قرآن د درناوژهمدې رو

پلو هللا تعالى له خ چي ئمه كو گمان داسي برخه شي.

پلو په خنه هغه كولو اراده لري،  يگانو سره د سختبند

ه فرض ژل او روډېر مهربان دئ، قرآن رالېږډېر گانو بند

ي، له او اسباب د نښيپېرزويني او رحمت كول د ده د 

او د ى دا قرآن رالېږلې پاره ئل ژغورنيسختيو نه د 

 . ېړې فرض كه ئژرو تيمياشقرآن د راتلو د 

د  چي گه معلومېږيگنده توڅرپه له دې آيت نه دا هم 

 ټولو مسلمانانوپه ړۍ دو سره د نېپه داخل يې مياشتژرو

ې مياشت هغه وخت ژاو د رو ه نيول فرض كېږيژباندي رو

او د  يځۍ له محاق نه ووږمپوې مياشت سد د چي پيل كېږي

 چېرينه وتل او وليدل شي، له محاق  ځاى كيپه كوم ړۍ ن

او  ېپيل شومياشت  ېنو چيدا ده  معنىدلو ېڅرگندد هغې 

د  ې آيت له مخي، د ديه نيول الزم شوژټولو روپه 

 مياشتي چينه ده  لري، داسيه مطالعو اختالف اعتبار ن

 پاى لري. پيل او بېل بېل كي  هېوادهر  په

د ې پاره دوه معروف تقويمونه دي، يو ئد مياشتو ل

پر زمكي ې د او بل ئ په حركت پوريحور د زمكي ر مپلمر 
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ې درپه پوري مربوط دئ، زمكه حركت ه پۍ ږمپوسر د محو

ږو ساعتونو كي پپاسه شڅه د ځو او ېته ورپځه شپنسوه 

ځينو د يوه كال نوم ې ته خي، دڅرپر محور د لمر ځل يو 

ېرش ې دځيني ئېشلى، پر دولسو مياشتو وې ړى، هغه ئورك

پاسه څه د په ۍ ږمپوځي دي. او سېرش وردې يو ځيني ئاو 

دا څرخي، پر محور راځل د زمكي ځو كي يو نه ويشتو ور

ړي ښت وركې ته ارزڅوك علمي محاسبموده ثابته ده، كه 

ېدى شي ټاكل كټولي قمري مياشتي داسي ړ كال پنو د بش

ې له مخي ځي، د محاسبپه كي نه راچي كمى او زياتى به 

پل مياشتنى مدار ۍ كله خمږپوچي سېدى شي دا معلوم

، په كوم ساعت، دقيقه او ثانيه ځاى كيپه كوم پړوي، بش

په كوم ساعت، دقيقه او ري، ېچږي او ېټگو پله ستر

چي پيلوي. دا ې مياشتي مدار ږي او د نوېگندڅرثانيه را

پاره رؤيت ته اعتبار پاى لپيل او اسالم د مياشتي د 

ۍ ږمپوځكه د س، ېره دقيقه او علمي وينا دهډړى دا ورك

ې مياشتي مدار ته نود چي هغه ږي ېپه ليدو سره ثابته ك

رؤيت ته اعتبار نه وركوي او د هري چي څوك ې. داخله شو

ېر كمعقله ډرؤيت خبره كوي ېل ل او بپاره د مستقسيمي ل

پرمخ تللو اوس او د ې خبره دئ. او له دين او علم نه ب

په دقيقه هم په مرسته خو هغه ثانيه او سيمه و وسائل

ۍ ځي، د مخكنۍ له محاق نه وږمپوچي سگه معلومولى شو تو

ې مياشتي مدار ږي او د نوېپړ كې بشمياشتي مدار ئ

پاره د چي د رؤيت لېره علمي خبره ده ډپيلوي. دا هم 

احمقان او ڼل شوى. گيوه متقي انسان شهادت هم كافي 

په امت چي گمارل شوي ښمن له لوري چي د دگماران ټهغه 

ې موضوع هم د اختالف وسيله ړي له دك ړكي اختالفات راوال

، شيعه او بريلويان له سعودي او سلفيانو سره د ړويجو

ژه او اختر يوه او په وجه روسياسي او مذهبي اختالف 

 !!وسته اعالنويځي ورحتى دوه ور

    

    

   

    

   

   

درنه  اړهپه گان زما زما بند كله چياو  -[186]
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دعاء  كله چييم،  ، نو زه يقينًا نږدېوكړيښتنه پو

قبلوم، نو زما ې ئدعاء  نو وكړيدعاء  كوونكى راته

رشد څو ، تر ايمان راوړي يپرما دومني او  يبلنه د

 او كمال ته ورسي.

دا مطلب توضيح  ڼ شمېر آيتونو كيگپه د قرآن  -(186)

گ تر ر غاړي، د ډېر نږدېدئ،  نږدېدرهللا تاسو ته  چيشوى 

او كه درې  ئدرېيم مو هللا د ياست، كه دوه نه هم درنږدې

ځاى وئ هللا درسره دئ، ستاسو هر  چيڅلورم مو هللا دئ،  ئو

نه هللا له تاسو لري دئ، نه ې، ي او قبلوي ئاور انيدعاگ

هللا ، نه شتهه نړاوونه او حجابوپځ ستاسو او د هللا تر من

پاره كولو ل گانو د وړانديپلو دعاته د رسېدو او د خ

ځاى په هر هره شېبه، ته ضرورت شته،  ېاو وسيل ېواسط

 پل عرائض وړانديپل هللا ته خ، مخامخ خاو هر حالت كي

پله مخامخ اوري په خې هللا ئ چيمطمئن اوسه  او ېش كولى

 جرړيسره د هغه شركي عقايدو  په دې ې.او قبلوي ئ

و قبلېدپه اورېدو او گانو هللا ته د دعا چي ايستل كېږي

په هغه او عبادت دعاء  ستا وايي: او يشريك ثابتو كي

د ده د نازولو  چيى شي قبلېداو  يتر خدايه رس صورت كي

ښتنه پارو سقبلېدې د شي او هغوى ئ انديوړ الريله 

 !!وكړي

گانو كي مو دا مطلب په دعادئ، نو  هللا درنږدې چي

ې باور خالف كار د د كولدعاء  چيغوچيغو په مراعاتوئ، 

 لري وي، چي كېږيدعاء  چا تهچيغو خو هغه چيغو په  دئ،

 په بحث كيې ژد روې همدا دئ. پل آداب لري، يو ئخدعاء 

په ې ژد رو چي كولو نه دا هم معلومېږي ې خبري لهد د

ې ئدعاء  وي او ډېر ورنږدېپل رب ته انسان خ حالت كي

 اجابت ته قريب. 
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 نږدېې پد ش ېد روژرمنو سره ېپلو مله خ -[185]

پاره ، هغوى ستاسو لېړى شووالى )جماع( درته حالل ك

پوه  په دېپاره لباس يئ، هللا لباس او تاسو د دوى ل

تاسو پر ځان سره خيانت كولو، نو تاسو له  چيشوى 

ې درته عفو ئاو  وگرځېدرحمت سره( راو پل)له خ

څه وئ او هغه ړه، نو اوس له دوى سره مباشرت كوك

په نيت ړي )د اوالد درلودو هللا درته مقدر ك چيړئ وغوا

د  چيښئ ترهغه څ وااو خورئ  (ئړوالى وك نږدې

گنده شي، څرتوري نه درته  هه لښپينه كرباوون سس

وى ـه هغـاو ل ئړـپوره كپوري  ه تر شپېژبيا مو رو

په  چي ئوـه كــرت مـاشـمب په هغـه وخت كيره ـس

ي معتكف وئ، دا الهي حدود دي نو هغوى جـومـاتونو ك

پل آيتونه خلكو ته ئ، همداراز هللا خكېږ ته مه نږدې

 ځان وساتي.چي بيانوي 

په په شې ژد رو چيكاوو  گمان مسلمانانو داسي -(185)

 يوال رمنو سره له نږدېېله مدو وروسته بايد ېله ويد

ړه دوى ته كوم حكم نه وو شوى، كه ا په دېي، ړډډه وك

ړى په دوى حرام كدا كار  چي يباور د په دې ځينيهم څه 

ړه څه حكم په احرمت  په قرآن كي د داسيشوى وو، خو نه 
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رله، ېگان ې همداسيپله ئپه خ، په حديث كيراغلى او نه 

په ړ او ذهنيت خالف كار وكپل دغه خې د ئخو احيانًا به 

ناه او خيانت احساس كاوو، هللا تعالى ې د گئسره به  دې

ې ړه او وئې اجازه وركالفاظو د د وپه صريحته ور

 مېرمنيپاره او خاوند د رمن د خاوند لېم چيفرمايل 

لكه لباس  گناهونو نه د حفاظت سبب دئ، داسيپاره له ل

ې ئهمدا راز نه ساتي،  ۍاو يخن تودوخيانسان له  چي

د مباشرت هدف او غايه بايد د اوالد  چيورته وويل 

ې اشباع. دا وضاحت ئ ېجنسي غريزفقط د  نه درلودل وي،

له  يگار سپينيوخت د سباوون د ې ژرود  چيړ هم وك

په ه د لمر پ، شئپوري دپيل تر  نه د شپې ېدوڅرگندرا

يو مبارك  السالم عليهد پيغمبر ، پيل كېږيلوېدو سره 

 په افطار كيزما امت څو تر چي ئمفهوم د په دېارشاد 

ې كوي د خير طمع ئر تأخي پيشلمي( كي ي)سيمپه سرعت او 

ې د بدوى  چيښه ده دا كار د دې ن چيځكه كېدى شي، دا 

څه نه دي زيات ځانه له  په دين كيپه نامه ځايه تقوى 

پيل شوى، ځايه ي، د اكثرو امتونو انحراف له همدې ړك

 په دين كيپله لوري ې له خمذهبي مشرانو او علماوو ئ

ې ئ يپېټو په اصطالح د خلكزياتوالى راوستى، د قرآن 

او  ونهځيرځنې ورته ئ ښو كيپپه الس او  يړدرانه ك

 چي گڼيپيغمبر يوه لويه دنده دا چولي، د هر ا ېزولن

 ږو راكوز كړيد خلكو له او يپېټڅو دا اضافي راغلى تر

به د لمر  السالم پيغمبر عليه .يځيرونه وشلوځناو دا 

 وله. ماته ژپله روله لوېدو سره سم خ

په  چيې دا هم ويل شوي تونوكمباركو آي په دې

نه  پوليو خيال ساتئ، له آخري حدودد د هللا احتياط سره 

د دې احتمال وي  په آخري حد كيځكه لري ساتئ، ږ لځان 

او له حد نه  ئړواو پوليله دو سره ېښويږ ل ېښپد  چي

 ړئ. تېرى وك
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په ناحقه مه خورئ  پلو كيپه خاو مالونه مو  -[188]

چي د  ئكو ه مه وړانديراپې لې د داو واكمنانو ته ئ

ال ح په داسيپه ناروا وخورئ، څه خلكو د مال كوم 

 . پوهېږئ چي كي

ړئ، يو د بل مال ډډه وكله ناروا معامالتو نه  -(188)

پاره رشوتونه مه لې مانو ته د دكپه ناروا مه خورئ، حا

ئ، ړپه ناحقه غصب كد بل مال په زور د دوى  چي ئوركو

غصب  او ئدا د بل مال د ئپوهېږښه  چي حال كي په داسي

 ې درته حرام دي. كول ئ

گوته په گ دا مطلب ې حكم راتد د په بحث كيې ژد رو

په او  ساتنيځان له حرامو د  په اصل كيه ژرو چيكوي 

د هللا  چيڅوك ، ېپاره فرض شوحالل رزق د قناعت كولو ل

ې حرام خوري او د دگه څنهغه به  پرېږديپاره حالل رزق ل

په ناروا د بل مال  چيپاره به حكامو ته رشوت وركوي ل

  غصب كړي. گه تو

    

    

    

    

   

    

  

   

   

  

ښتنه پوړه درنه په ارابره كېدو  ۍږمپود س -[189]

وختونو او د پاره د د خلكو لكوي، ورته ووايه: دا 

كورونو  چيه دا نه ده ښېگڼحج د تعيين وسيله ده او 

ځان څوك  چيه دا ده ښېگڼئ، بلكي شراته له شا 

هللا  او له ئځاو كورونو ته له دروازو ننو ،وساتي

 بريالي شئ. چي  ووېرېږئ

نه راز راز  السالم پيغمبر عليهخلكو به له  -(189)

د دوى د هري  چيې درلود نتظار ئاكولې او دا  پوښتني

ې هم ترې ړه ئپه اۍ ږمپوځواب به وركوي، د س پوښتني



 

 

                                                                                                                        ېپلوشد قرآن 

 البقرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

193 

ورو ړه وي، گنده شي، وڅرگه راڅندا  چي لهكوښتنه پو

له  پاى كيپه ړه شي او د مياشت لويه شي، بېرته و ورو

دوه خبري  ځواب كيپه د دوى  گو غائبه شي؟ دلتهستر

 ڼه كيب په دېپاره : دا هللا تعالى د وخت د تعيين لېشو

هر  چيوسيله ده  پاره داسيد وخت د تعيين ل، يړپيدا ك

تعيين ورباندي ساعتونو هم د  ، لوستى او نالوستى،څوك

ې كوم كال كه ئكولى شي، هم د مياشتو او هم د كلونو، 

ږ كال وه او س ېه نيولژرو ۍ مياشت كيړپه لوم يد دوب

پوه ژر كولى شي ډېر ه نيسي، ژرو په همدې مياشت كيبيا 

د وخت دا ږ ديرش كاله تېر شوي، پپه ده باندي ش چيشي 

 مياشتيد  چيدا خو . هگرانه د هډېر الريمحاسبه له بلي 

اوس : ، قرآن هغوى ته واييرابدلېږي بدلېږيگه حالت څن

پوهېدل څه په يوه ئ، گران كار دپوهېدل تاسو ته  په دې

پل وخت او له په خځانته خاصه الر لري، ځانته وخت او 

كورونو  چيلكه ، ئړپاره صبر وكپوهېدو لې د ئ الري خپلي

، همداراز څخهنه له شا  ئځدروازې ننو خپليته بايد له 

 گه بدلېږيڅنۍ حالت ږمپوسد  چيپوهېدل  په دې

ته ضرورت  پوهي خاصي داسي، دا هم خاص وخت او رابدلېږي

په  چيړئ ، تر هغه صبر وكئې تاسو نه لراوس ئ چيلري 

د  پله وخته مخكيپوهېدل درته ممكن شي. احيانًا له خ دې

انسان  ټه وكړيگ چي پر ځاىې د د پوښتنيړه په اڅه يوه 

 آيت كي په دې، قرآن دغه مطلب ته يړوراوال ستونزيته 

 اشاره كوي:  داسي

 ل ُكمْ  ُتْبد   ِإن أ شي اء   ع نْ  ت سئ ُلوا ال اء ام ُنو الَِّذين   ي أ يه ا

 ع ف ا ل ُكمْ  ُتْبد   اْلُقْرء انُ  ُينزَّلُ  حِين   ع نه ا ت سئ ُلوا ِإن و   ت سْؤُكمْ 

                                                              *   ح ِليمٌ  غ ُفورٌ  هللاَُّ  ع نه ا و   هللاَُّ 

  111المائدة:

كه  چيمه كوئ ښتني پوړه په اانو! د هغو شيانو مؤمن ېا

 اړهپه او كه د هغه  گند شي نو خفه به مو كړيڅردرته 

گند څرنو درته  قرآن نازلېږي چيړئ ښتنه وكپوهغه وخت 

 ښونكى دئ. هللا حليم بخ او د دې عفو وكړي يبه شي، هللا د

به له حج  عرب ځيني چيدا هم راغلي  تفاسيرو كيپه 

ننوتل، يا  الريپلو كورونو ته د دروازې له خنه وروسته 

 ېې نوگل، يا به ئه كور ته داندېوالد شا له ې به ئ

ې د او كور ته به داخل شول. دا ئ پرانيستهدروازه 

له يوې خوا مؤمنانو ته  آيت كي په دېڼله، گښه تقوى ن
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ړئ، ترسره ك الريطبيعي  خپليهر كار له  چي ېښوونه شوالر

پاره له دروازې پوهېدو لڅه د يوه عجله مه كوئ، په 

له بلي خوا د ، الريداخل شئ مه له شا او غير طبيعي 

قوم د يوه جاهل  اړهپه سعادت او فالح د عواملو 

منحطو  په داسينه او تصور معرفي شوى، دوى انگېر

ړي ته د تقوى نوم ورك ېدړي، دين راخالصه ك اتو كيشكلي

فالح ترالسه كول اخروي سعادت او  ويسره دني په دېاو 

د دين له روح نه غافل شي، د دين اساسي خبري ړي، غوا

ړي، د شرك مرتكب شي، منافقت هللا هېر كځوي، شا ته وغور

همدا دوى به خو  يتويو ياو خيانت كوي، د يوه بل وين

په فروعي سره ټولو سترو سترو انحرافاتو سره پلو له خ

 !!ڼيگ نښيتقوى  خپليدا به د  وي او يښتو سخت نمسائل

، د ېوړاندي شو بېلگيڅو ې بد خصلت د د سوره كي په دې

ړه د بني اسرائيلو په اگ، عمر او كار غوا د رن

د  دا دئ راضات اوتړه د دوى اعپه اقبلې ، د ښتنيپو

له حج نه وروسته د دروازې  چيمدينې د خلكو دا تصور 

ڼلو، دوى ته گې د تقوى خالف كار كور ته ننوتل ئ الريله 

وېرېدل  هللاله ه ښېگڼه دا نه ده، ښېگڼر او بِ  چيل شوي وي

 ځان ساتل ده.او له حرامو 
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له  چيله هغو سره وجنگېږئ  په الر كياو د هللا  -[191]

او تېرى او زياتى مه كوئ، يقينًا  ږيتاسو سره جنگې

 چيځاى او هر  -[191. ]نه خوښوي يهللا تېرى كوونك چي

 چيې وباسئ ځايه ئژنئ او له هغه ې ودوى مومئ وئ

سخته  يژنياست او فتنه تر و يې ترې ايستلتاسو ئ

مه  په خوا كيجدالحرام د مسده او گناه( )لويه 

نه  سره په كيدوى له تاسو  چيېږئ، ترهغه گنورسره ج

ژنئ، د ې ودل، نو وئېگدلي، كه درسره وجنوي جنگې

ړه، ډه وكې ډخو كه ئ -[192]ده.  دغسيكافرانو سزا 

او له دوى سره تر  -[193ښونكى دئ. ]نو هللا مهربان بخ

ټول  ( او دينېپاتنه وي )فتنه  هيڅ چيېږئ گهغه وجن

ړه، بيا نو له ظالمانو ې وكډډه ئو كه خ، يهللا لره و

  .چا تېرى نه كېږيبل  رپدي پرته 

 ېړى شواجازه درك جگړيله هغو كسانو سره د  -(191-192)

به هم د اسالم د  گ كيپه جنخو ، ږيله تاسو سره جنگې چي

، ئځان ساتاصولو مراعات كوئ، له تېري او زياتي نه به 

ژنئ، ونو او فصلونو گان به نه وډابوو مان او، ماشښځي

مړي به نه ُمثله كوئ، له ښمن چوئ، د دته به اور نه ا

پلو خ زخميانو او اسيرانو سره به زياتى نه كوئ، له

د مسجدالحرام او د حج او  ،عدول نه كوئبه نه ژمنو 

په عمرې د مياشتو احترام به ساتئ، خو كه دوى 

ې دل، بيا ئسره وجنگېدر مسجدالحرام او حرام مياشتو كي

ژلى شئ، فتنه او د و په همدغو مياشتو كيهمدلته او 

د  ېژلو هم زيات كركجن كار دئ، د فتنكفر سلطه تر و

 .ېړى شوژلو اجازه دركپاره تاسو ته د دوى د وختمولو ل

 گه معلومېږيگنده توڅرپه له دې مبارك آيت نه  -(193)

ني ده، د ( نه مراد د كفر سلطه او واكمېله )فتن چي

دغه فتنه  چي دا دئگ غايه او مقصد نظره د جناسالم له 

په تمامه او اقتدار  پاى ته ورسېږياو د كفر سلطه 

 راشي. په واك كيد هللا د دين  ړۍ كيټوله نپه معنى او 
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څ كي په ترآيت 122د ې د مخه چي تر دگه څنلكه 

پر فروعي او چي له مخالفينو سره مؤمنانو ته ويل شوي 

ځاى اصلي او پر مناقشاتو ې ې فايدبو د مسائلي ثانو

پر دا دي:  مسائلړئ، او اصلي بنيادي امورو ته توجه وك

پر مالئكو، كتابونو او ځي، پر ور، د آخرت تعالى هللا

په الر كي او پل غوره مال د هللا انبياوو باندي ايمان، خ

پر ځ، زكات، گول، لمونپاره لد محتاجانو د الس نيوي ل

ړاوونو او گر كي او د كډپه گ نو وفا، د جنمژپلو خ

ې فرعي له همداسي يو، دلته هم ړاندي صبرپه وستونزو 

چي ږدئ ېپرجاهالن  :ې نه وروسته دوى ته ويل شويقضي

د ړى او شكلياتو كي خالصه كپه ې ديانت او مذهب ئ

ړه غلط معيارونه كاروي، ستر او اساسي په اڼي( گښې)

په الر كي له هغو تعالى  د هللاچي هغه ړئ كار ته مخه ك

ې ړې غوره كېري الر ئد ظلم او تچي ېدل دي گنخلكو سره ج

 .ېدليگاو له تاسو سره جن

  

  

   

   

   

    

  

    

   

په  مياشتي يد حرام )محترمه( مياشت د محترم -[194]

پر  چيا چاو محترم شيان سره برابر، نو  كي مقابل

 لكه چي ئړورباندي وكتېرى  نو داسيړ، تاسو تېرى وك

پوه شئ ئ او ږووېرې هللاكړى او له رباندي دېرى تې ئ

 هللا له متقيانو سره دئ. چي

 كاوونه  مښمن د شعائرو او مقدساتو احتراكه د -(194)

 په مسجدالحرام كييا  حرام )محترمو( مياشتو كي په او

په  چيوو نو تاسو مكلف نه ياست اپه تاسى تېرى كې ئ

 مقابلېگه به د هغوى احترام كوئ او له ړخيزه تويوه ا

ځواب  چياخلئ، نه، تاسو دا حق لرئ او دفاع نه به الس 

به  كي په دېړئ، خو بالمثله معامله ورسره وكړئ، ورك
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څه به  خيال ساتئ، داسي ېد هللا د محاسبڅه د مخه تر هر

، كه مو تقوى درلوده هللا ورباندي ناراضه كېږي چينه كوئ 

دلته هم  به درسره وي.ړ نو د هللا تعالى مرسته او مالت

ښتنه پارته د تقوى سو مجاهديند الري  هللاد  قرآنچي گورئ 

ړتيا گځانيوه گياليو جنمخلصو او متقي كوي، تقوى د 

يعني اصلي بولي،  ېئخصلت ړوند پوري اپه جهاد او  ڼيگ

په اذكارو او اورادو ې ځيني ئچي تقوى دغه ده، نه هغه 

    كي راخالصه كوي.

    

   

   

    

    

پل الس په خړئ او انفاق وك په الر كي( او د هللا 195]

هللا  چي ړئچوئ او احسان وكمه ا په هالكت كي نځا

 . محسنين خوښوي

ۍ نه مال له قرباناو سر د به  په الر كيد هللا  -(195)

سره  ۍپه وجه له تباهۍ ريغ نه كوئ، د عدم قرباند

مه  كي يتباه په دېځان پل الس په خ، مخامخ كېږئ

ۍ نه له قربان په الر كيله جهاد نه او د هللا ځوئ، غور

 يپكاوپه الس د سښمن د تباهي او هالكت باعث او د دډډه 

پلمه او بهانه به له دې  په هيڅ، او تذليل سبب كېږي

او منحرف  الريې ب ځيني چي. عجيبه ده ئكوه ډډه ننه 

 چيپه غلطه سره دا استدالل كوي گند آيت څر په دېخلك 

له چول، ځان ا په خطر كيښمن سره مقابله، له زورور د

ن مښپه وسلو سنبال دځواكمن او كم عدد او عدة سره د 

غورځول دي او قرآن  په هالكت كيځان دل، ېته ودر مخي

شهادت طلبانه عمليات روا  چيړي او يا دا هغه تحريم ك

ډېر ناروا او غلط استدالل دئ، دلته عدم ډېر دا نه دي، 

ډډه كول د هالكت باعث معرفي ۍ نه انفاق او له قربان

ځواكمن د زورور او  چينه دا مفهوم اخيستل  شوي، له دې

سره د  په دېډډه وشي او يا نه بايد  مقابلېله ښمن د

ډېر غلط او ستدالل كول په ضد اشهادت طلبانه عملياتو 

استدالل  نه د ايمان خاوند داسيشرمناك استدالل دئ، 

نو  ىو خاوند، كه داسيپوهي كولى شي او نه د عقل او 
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نه مكلف  مقابلېپه قرآن به يو مسلمان د لسو كافرانو 

ابراهيم ې د پاره به ئكولو، د مسلمانانو د ترغيب ل

ې د وازي سر ئيپه  چينه بيانوله  هغه قصه السالم عليه

: كم چيې نه ويل دا به ئ ړل،نمروديانو بتان رانسكور ك

 مِّن ِفئ ٍة ق ِليل ٍة غ ل ب ت ِفئ ًة كِثير ة  ِبِنْذِن هللاَِّ و  هللاَُّ م ع  الصبِرين  

گي ټوللوى  پهگي ټولكي ږومره لڅسره په اذن * د هللا 

 په وجه ۍې صبرهللا خو له صابرانو سره دئ. د ب، يغالب شو

په وجه شهادت ميني  كلكيژنه او له هللا سره د ځان و

لري، يو پير ډېر توډېر  بلله يو طلبانه عمليات كول 

بل په سبب دا كار كوي او  ۍله هللا نه د يأس او نااميد

په په هللا او آخرت د كلك باور او د هللا له دين نه د دفاع 

س په جذبه دا كار كوي، يو ككولو  يد سر قربان الر كي

شهادت طلبانه  په حقيقت كيد لسو مقابله كوي  چي

 چي نشتهپير تو ځ هيڅچا ترمنعمليات كوي، د ده او هغه 

رسوي ځان ځاى ته ښمن هغه ړي او د دې تپسځان په بمونه 

  ورته ممكن نه وي. الريله بلي  چيگوزار وركوي  او داسي

په تاسو څوك كه چي له دې آيت نه مخكي ويل شوي 

 ف م ِن اْعت د ى  ئ )ړځواب وركنو تاسو هم بالمثله ړي تېرى وك

نه له دې  (ع ل ْيُكْم ف اْعت ُدوا ع ل ْيِه ِبِمْثِل م ا اْعت د ى ع ل ْيُكمْ 

آيت كي له انفاق نه مراد د  يپه دې وروستچي ږي معلومې

ړه . كه دا دواپه ضد جهاد كي مال مصرفول ديښمن د

گه توپه برخو  او د يوه مضمون د متصلو ىځاآيتونه يو 

 :ږيپام كي ولرو نو له دې نه دوه خبري معلومېپه 

په خالف ښمن ى كي د دځاپه دې چي له انفاق نه ۍ دا ړلوم

گوته په او دا مطلب  ئدد مال انفاق مراد  په جهاد كي

نه د و باندي د مال وسائلپه سامان او چي د جهاد كوي 

پارل ه سگ تځان مرپل الس په خصرفولو عاقبت خطرناك او م

ښمن سره بالمثله معامله چي له ددا خبره دي او دوهمه 

 ده. جائز 

په خطر كي ځان چي له دې آيت نه دا انتباه اخيستل 

څوك د چي يوه غلطه انتباه ده، دا سمه نه ده  ئ،چومه ا

ۍ او وروستن ۍبرخه راواخلي او مخكن نيمايييوه كالم 

راوباسي. خاصه معنى  ې، له هغپرتهپام نه برخي ته له 

چي شهادت آيت استناد كول او دا خبره ترې ايستل په دې 

ټه او غلط بنس ې، نه يوازي بديه طلبانه عمليات جائز ن

بلكي له آيت نه معكوسه معنى او انتباه  ئاستناد د

 ۍۍ بلنه وركوي او د عدم قربانآيت د قربان .اخيستل دي
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ڼي خو دوي ترې معكوس مطلب گه تهلكه پايلاو عواقب 

 راباسي!! 

وخت په ښتنه هغه پو اړهپه د شهادت طلبانه عملياتو 

 ټن بانديگپه نيويارك او واشن چيشدت سره مطرح شوه 

 بريدونه وشول، امريكا د تروريزم تر نامه الندي همداسي

ړ او گ اعالن وكپراخ جنپه ضد د د اسالم او مسلمانانو 

 د گ كيې جنپه د چيښتل ې وغوئټولو حكومتونو نه له 

، كه نه نو د اخليوبرخه  ې النديامريكا تر قومند

ې ئبه  په تور لست كيڼو او ې گئگري به تروريستانو مل

نه و چارواكې همتو ې حكومتونو بليكو. د دنومونه 

له  ړ بلكيټ كټيته سر  غوښتنيو امريكايان د يوازي

ي او عمليات وغنددا  چيښتل ې وغوسركاري مفتيانو نه ئ

 پام كيپه  څو خبري اړهې دپه ڼي. گو هغه د اسالم خالف

    ولرئ: 

 دې ته ولي  دا د شهادت طلبانه عملياتو مخالفين

ښمن سره بالمثله معامله قرآن له دچي توجه نه كوي 

، قرآن ړيقرآن مضطر انسان ته حرام روا ك ڼي؟!گجائز 

، قرآن ړيويل هم روا ك ېمجبور انسان ته د كفر د كلم

ړ نه و ېځلو د مؤاخذښكنا او وين يپه بدمظلوم انسان 

، د يوه ناروا او ناجائز په وجه، د ده د مظلوميت ڼيگ

چي د څوك ته معافي اعالنوي. هغه كار سره سره، 

په ضد شهادت طلبانه عمليات ترسره  اسرائيلو او امريكا

مظلوم دئ، له بلي خوا له ظلم نه د كوي، له يوې خوا 

او  عمل كوي لمثلهله بلي خوا باگوري، نجات بله الر نه 

  ى.دې ته مجبور شوباآلخره 

  په ضد شهادت طلبانه و چي د امريكايانكوم كسان

پر كي  په عراق او افغانستانڼي، هغوي گعمليات ناجائز 

وي، تأييدو د مجاهدينو نور بريدونه هم نه امريكايان

چي د دوي دا سركاري مفتيان دي، هغه خبره كوي 

چي حكومت ورته وركوي حكومتونه ئې كوي، هغه فتوى 

كه  وي. ىگولو امر ورته شود مهر ل ېپر هغوي او  ېليكل

فرانسه كي د حجاب ممنوعيت د په يو سركاري مفتي 

چي د مصر ڼي او همغه فتوى وركوي گداخلي مسئله  ېفرانس

په ضد د شهادت  ړي نو دا به د امريكاحكومت ئې ترې غوا

د به د هغه گه څنړ كوي او گه مالتڅنطلبانه عملياتو 

په الر كي د هللا به هم ېيوه شچي  څوك !؟!جواز فتوى وركوي
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، نه ېاخيست په الس كيجهاد ته نه وي وتلى، نه ئې وسله 

، نه ئې د ىگاللشوى، نه ئې زندان  هپاتگر كي په سن

گه څن، له دې نه ړېپه ضد يوه د حق خبره كظالمو حكامو 

ړي او ړ وك تچي د شهادت طلبانه عملياتو مالدا طمع كوئ 

د جهاد فتوى بايد له مجاهد عالم او  ڼي؟!!گهغه جائز و

د قاعد او د جهاد مخالف شي نه  ىښتمجاهد مفتي نه وغو

 سركاري مفتي نه.

  سره  وژنيځان  ېڅوك شهادت طلبانه عمليات له هغكه

او د هللا تعالى له رحمت  ۍصبر ېچي يو كس د بمقايسه كوي 

ډېره غلطه ژني، دا ځان و په وجهۍ نه د يأس او ناهيل

له وېري چي د خوف او ، د قرآن هغه آيتونه مقايسه ده

شهادت طلبانه  هپنه ممانعت كوي  وژنيځان له امله 

وېري دا خو د  قول دي.يډېر ناروا تطبتطبيقول عملياتو 

او د ميني  يپه وجه نه بلكي له هللا سره د شديداو يأس 

 ځان قرباني كوي.ه په وجپر دين باندي د غيرت كولو ده 

، كي بمونه ېټچان خپليپه څوك چي ار و دا كپوهېږنه 

ته  مقابلېښمن چوي او د هغه دۍ اټ مرمكارتوس او د راك

مختللي دي او پرزيات او  وسائلچي هم ئې تر ده درومي 

لوى  نښتياو له هغه سره د ده د  ئهم ئې شمېر زيات د

خو سره ي، رسېږوپه شهادت  ىچي د دا دئاو قوي احتمال 

ښمن گر ته درومي او د دله دې محتمل قوي خطر نه هغه سن

دا كار له دې ي، په شهادت رسېږآلخره امقابله كوي او ب

ړي او وت يپسځان په چي يو كس همدا بمونه څه فرق لري 

ړي او ځي او هلته دا بمونه منفجر كځته ننوښمن مند د

دغه چي دى اسي حال كي ! دا په دځه يوسي؟!ښمن له مند

 ېوسل څرگنديچاره ئې نه لرله، له ړ وو، بله كار ته ا

 نوريژلو ښمن د و، د دكېدى ېږدښمن ته نه شو نسره د

څوك هغه كار چي عجيبه ده ډېره  .ېورته نه و چاري الري

ړ. ڼي او دا ناجائز او د سزا وگړ واو د مكافات و جائز

په دې خاطر تر هغه بل هم چي دا كار خو دا ده ار په ك

 ژلوپه الر كي چي دلته د هللا ڼل شي گړ اجر مستحق ولود 

په يو د هللا  په هغه بل كي احتمالي دئ.كېدل يقيني او 

وي او هغه بل ۍ او يقيني فيصله كالر كي د شهادت وروست

ژوندى بېرته چي گ د دې طمع هم لري څند شهادت تر

پام كوي او ځا نته هم په وخت كي دا د بريد  ځي،گرراو

ي خو هغه بل د دمه ونه رسېږچي ده ته صاط كوي دا احتي
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چي د هللا ټول هم او غم ئې دا وي ، پروا نه كويځان هيڅ 

ړوي. كه د هر معيار ښمن ته تر زيات نه زيات تلفات واد

ړو نو د عدالت تقاضا دا ده ړه مقايسه كله مخي دا دوا

ړ لوډېر ډېر  بلكار تر هغه ښتونكي شهادت غوچي د دې 

دا يو كار شهادت څوك چي عجيبه وي ډېره ه ڼو. دا بگو

وگوري او له شهادت گه په سترڼي او هغه بل ته د شك گو

   ي.كړوډډه ڼلو ئې گ

په چي څه ووايي  اړهپه دې څوك چي مخكي له دې 

ژل ود د غيرمحاربو كسانو  او اسرائيلو كينيويارك 

پام كي وساتي په گه دئ، هغه بايد دا خبره څنكېدو حكم 

 ىړئيانو او اسرائيلو دې ته ورته كار كامريكا چي آيا

 ېژلي كه نه، السونه ئې د بكه نه، غيرمحارب كسان ئې و

په وينو سره دي كه نه، د قاتالنو مرسته كوي گناه خلكو 

په كه نه،  ېړورك ېاو وسل ېپيسكه نه، قاتل ته ئې 

ښار، كلي او جومات ئې بمونه ورولي كه نه، كه هغوي دا 

رف ته له هره لحاظه وي نو د دوي مقابل طړي كارونه ك

ړي، له دې په ضد همداسي وكدوى چي د  دا حق حاصل دئ

 او د انتقام اخيستو حق لري ئچي هغه مظلوم دلحاظه هم 

چي هغه ته هر عدالت د بالمثله عمل لحاظه هم او له دې 

 ىچي اسرائيليان هر فلسطينگه څناجازه وركوي. لكه 

 ىپه لوژلو صرفه نه كوي، نه په وڼي، د هغه گمحارب 

د ړو، په سځو رحم كوي نه ښپه ، نه ړپه وورحم كوي نه 

گو ړو ستردوا، له ىږيرپين س څېر يوپه شيخ احمد ياسين 

، له په حال كي وېدځگرښو محروم، له جومات نه د راپاو 

ڼ شمېر له گټ ولي او په راكپتر نه هليكو امريكائي

همدا  سوي، امريكائيانپه شهادت رځاى كسانو سره ئې يو 

اسرائيل له چي ڼي او وايي گستر جنايت يو جائز عمل 

و او څوك د امريكائياناوس كه  ځان نه د دفاع حق لري!!

هغه شرعًا، عدالً ته ورته عمل كوي، ې په ضد داسرائيلو 

په هغه و او اسرائيلو امريكائياناو عقالً د دې حق لري. 

او عراق كي كوي  انپه فلسطين، افغانستچي دوى ئې څه 

چي هر  ىړهر فلسطيني او هر مسلمان ته د دې مجوز ورك

 ېترپل انتقام ڼي او خگاو اسرائيلي محارب و امريكائي

ته مشوره  مجاهدينوڅوك چي دا بېله خبره ده  واخلي.

 پلو بريدونو كيخپه ار ده ړي او ورته ووايي: په كورك

وان ونه غير محاربو كسانو ته تا چيړئ ې ته توجه وكد

ځايونو ته ځواكونو او ښمن هغو ي، بريدونه د درسېږ
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ر ياو د مال ت چاوپرگي ماشين ښمن جنچي د دړئ متوجه ك

چي شي او ووايي  ىړړي. خو كه هغه دا ونكئې ورمات ك

چي الس نه رسي، هلته د رسېدو توان نه لرم، نو  مي هلته

چ ترې واخلي پل غړي او خبريد وك ىځاهر پرښمن پل دخد 

 .ئا د ده مشروع حق دد

  

    

   

    

   

    

     

    

    

     

   

  

   

     

   

   

    

    

    

  

   

  

   

    

مو ړئ، كه پاره ترسره كاو حج او عمره د هللا ل -[196]

هغه څاروى ۍ د قربانې فديه( )ئمخنيوى وشو نو بيا 

دا  چييئ ېپل سرونه ترهغه مه خرميسر وي او خ چي دئ

ستاسو و كه ـ، نيځاى ته ورسل ـپدو خېد حـالل ىڅـارو

برخي كومي كـوم څوك بيمار وي او يا د سر له 
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ۍ يا قربان ېې يا صدقژرو، نو بيا فديه ده د ږيېځور

پوري څوك تر حج نو كه  په امن شئ كله چيبيا  نه او

هغه څاروى ۍ ټه واخلي نو بيا د قربانگله عمرې نه 

د حج چا ونه موندو نو بيا ، نو كه ميسر وي چي ئد

دو وروسته ېاو له راستنه ژرو درې ورځي ځو كيپه ور

د  ، داكېږي پوره لس ورځيدا  چي، ه دهژرو اوه ورځي

د شا )د مسجدالحرام ې ۍ ئكورن چيپاره ده چا لهغه 

په او  او له هللا ووېرېږئ نه وي، ېو خوا( اوسېدونك

 هللا سخت عذاب وركوونكى دئ.  چيپوه شئ  دې

د  چيكله پاره وي، حج او عمره مو بايد د هللا ل -(196)

ړئ، كه له ې كړئ، بايد ترسره ئحج او عمرې اراده وك

د مخه لو توتر وئ نو له احرام نه ډ سره مخامخ شخن

پسه، د حرم زمكي ته د ږه يو ږ تر لروى، لاڅبايد يو 

يئ او له ېپل سر نه خرئ، تر هغه به خپاره ولېږل ذبحي

ځاى ته نه وي پل څاروى خدا  چيځئ، به نه ونه احرام 

 ږيېځورنه ښتانو د سر له وې چير ته بيماهغه رسېدلى، 

كار كولى شي خو فديه به ړ وي، دا ې ايلو ته ئېاو خر

ږو مسكينانو ته پې شه، يا معادل ئژرو وركوي، درې ورځي

په حج كولو ذبح. كه  يڅاروړه وركول او يا د يوه خوا

ړئ، ك اداء همخه عمرد تر حج  چيښتل مو او غو ئموفق شو

پسه يا د يو  ،يد ذبح كول يڅارود يوه ې نو فديه ئ

موفق نه شو، دې  پهڅوك خو كه ښ اومه برخه، غويي او او

د  ،په دوران كيد حج  به نيسي، درې ورځي ېژرو نو لس

دو وروسته. ېاوه له ستننه د مخه او  سميذي الحجى له ل

 ېد مك چي ېړى شووركته دا د تمتع اجازه هغو كسانو 

اوسېدونكي به حج او  ېد مكدونكى نه وي. ېاوس ېمكرم

ته دا  كوي، له بهر نه راغلو حجاجو اداء عمره بېل بېل

په يوه  ېپسپه بل حج او عمره يو  چيړى شوى سهولت ورك

، له كړي اداء ړى عمرهلوم او يا كړي اداء احرام سره

 ي.ړپاره نوى احرام وتحج لبيا د ځي او احرام نه وو

يوه ته ِقران او بل ته تمتع ويل شوي، د قران او تمتع 

 .كېږي هديه الزمه په صورت كي
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 په دې چيچا ي، نو د مياشتيمي معلوڅو د حج  -[195]

نه له  په حج كيړ، نو بيا فرض ك (ځانپه حج ) كي

گناه او نه والى شته، نه فسق او  مېرمنو سره نږدې

ړئ هللا ورباندي وك چياو د خير هر كار  ،شخړيجدال او 

 ېښښه والى د تو چيښه درسره واخلئ تو او پوهېږي

 لعقد اې  ځان ساتل دي او له ما نه ووېرېږئ

 خاوندانو. 

 كي په دې خاص وخت لري او خاص آداب،ځانته حج  -(195)

گناه او نږدې والى شته، نه فسق او نه له مېرمنو سره 

ډ" دئ، . د "حج" لغوي معنى "قصد او هوشخړينه جدال او 

، د ېډ كوستر او دروند كار هوډېر په حج سره ته د يوه 

د له هغه سره  يپه كور كډ، د هللا هللا كور ته د رسېدو هو

 .ډهو ژمني ېنو

ړه كي دا په ز يزما حج كوونكي وروره! آيا كله د

كاش د هللا دربار ته د رسېدو مجال وي  چي ېړه شوطمع راوال

او  مكان كولو او ده ته مخامخ د حاجتونو د وړاندي

پر د ودرېدو  په دغه او هغه دروازه كيڅو ، ترامكان

او د حاجتونو ترسره د هللا دروازې ته ودرېدلى وى  ځاى

 پر ځاىږدولو بلي مرجع ته د الس او يوې مي پارهكېدو ل

ښى د ده مخي ته اي مي پل عرائضوى او خ ېړهللا ته مخه ك

ځواب دئ، ته الهي ډ او هو هيلي، ېتلوسدغي وى؟ "حج" 

نه د تل درشل هر بل  له چي ېپه حج سره ته دا اراده كو

ڼم، گځان ته كافي ه ، هللا ته مخه كوم، هغړوممخ اپاره ل

م، له ته ودرېږ ېړد ده د كور طواف كوم، د ده د كور د

گور  او كور بل قصر،بيا به نه د  چيژمنه كوم، ده سره 

ړه پاره د بل د كور دل مرستيطواف كوم او نه به د 

ټكوم. حج له بل هر كور او دروازې نه استغنا او يوازي 

ټكولو اراده كول او د ده د دروازې د گ د هللا كور ته ورت

په هم نه،  په وخت كيخوښي  خپليدي، يوازي نه او د 
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ځاى ۍ له نورو حج كوونكو سره يو ړد ن او معين وخت كي

، كفن ته ورته جامه، يو گ جامو كيپه يو رنټول او 

ټولو حجاجو سره د ړۍ له گ، دلته به د نڅادر او يو لون

، ېځوټول تفاوتونه به شا ته غور، ېيووالي مظاهره كو

گارولو، د عطر له استعمال، د نوكانو او ځان سنله 

له نږدې مېرمنو سره پلو له خېښتانو له اخيستلو، و

ړو به گناه او له يوه بل سره له شخوالي او له هري 

ښكار او د هغه ديا د حيواناتو له ېد ب، ېډډه كوكلكه 

ډډه نه به هم  مرستيله بل سره له هرراز  كي رښكاپه 

ې د هللا د كور د هللا كور ته روان يې، غواړ ته خو ،ېكو

او د  ېتازه كړ ژمني خپليله هللا سره  ، غواړېطواف وكړې

د ابراهيم  ، ته غواړېېږدپه حجراالسود الس پاره همدې ل

 كړې هد هاجر خاطره راياد ، غواړېودرېږې په مقام كي

، ته ځ سعى وكړېتر من ېڅېر د صفا او مروپه او د دې 

 ۍژوندۍ خاطره د قربان السالم عليهمعيل د اس غواړې

ځاى( نه عرفات ى )د ايمان له من   ې چيړتا اراده ك، ېړك

او  ېړ شوال ځ كيڼا ورپه رته  () د معرفت خالص ميدان

او بيا له هغه  ېپل رب سره راز او نياز وكړله خهلته 

د دريو  چي ېځاى ته رسوپه هغه ش ېځايه راتلونك

) مزدلفه(،  ئد ځاى ته نږدېو څلښمنانو د خطرناكو د

ښمن د ويشتلو او د د ېد مقابل دلته به د سبا ورځي

ځ به يوازي لوى ور ۍړپه لوماو ، سبا ېپاره تيارى نيسل

څلى، جمرة الكبرى ړ ړي او دوهم شا ته والڅلى د لوم

ږه د هره تي، په شمېرځو ۍ د ور، د اونتيږي؛ اوه ېول

ړيو به د لوم ځپه دې ورپه اندازه،  يكارتوس د مردك

د  ې،ډډه كوى له ويشتلو ى او جمرة الوسط  دوو جمرة االول  

ټولو ستر ته ې، درېيم او تر به تېرېږنه گ څندوى له 

ښه په نځ به يوازي دغه ورۍ ړلوم په دې، ېځان رسوبه 

، ېو كي ىن  مپه  چيڅو په سبا او بل سبا او ترخو ، ېكو

 يڅلدا درې . ې ولېپسپه بل يو  ،ړهوا درې ،بهځ هره ور

ې پيغمبران ئټول  چيښمنان تمثيلوي هغه درې خطرناك د

ډونه، د هللا ستر خن په الر كي، د هللا د دين يته تلل مقابلې

د  چيظلم كوونكي، هغه  گانوبندې وسه مظلومو او بپر 

ي ښتونكگر، هر عدالت غوهر واقعي عالم، هر مخلص دعوت

ې د باطل ئپه خالف ، د حق يهر مصلح مخي ته ودرېدل او

فرعون،  - ځواكونهد زر، زور او تزوير ، ېړگرتيا كمل

گرو مشر، ډښكرو خاوند، بل د كويو د ل قارون، او هامان
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او  گر سيدسؤالسردار، جعلي  - ښتنڅدرېيم د خزانو 

 ه والجاني ملك، جبون مال، جابر زمك - سرمايه دارخائن 

 ، يو ماليهډاىبسود خور  او پيرچا، مكار پاغدار  -

ټول او محتاج  يې وزلاخلي، بل شكرانه، بل سود او د ب

 شته.

    

     

    

   

   

   

    

    

پل د خ چي نشتهگناه  په تاسو هيڅكي  په دې -[198]

نه راكوز فات رله ع كله چيټوئ، نو فضل ولرب كوم 

ړئ او شوئ نو د مشعرالحرام خوا ته د هللا ذكر وك

په ښودلى، ې درتاسو ته ئ چيړئ ې وكذكر ئ غسيهم

 له الروركو څخهله دې د مخه تاسو  چي حال كي داسي

 .وئ

ړئ، نه مو گه ياد كڅنهللا  چيپوهېدئ نه  په دې -(198)

. د ندو او نه هم د ده د ذكر طريقه او آدابپېژپل رب خ

ڼئ، دا گتجارت كول د حج خالف عمل مه  په موسم كيحج 

 ېږئ، له دېگارگناهكار سره  په داسي چيمه كوئ  گمان

 شئ.  ىټه اخيستگ هقع نه جائزوم

ته دا نوم  سيميدغي الحرام لفظي تركيب او د مشعر 

دئ، مشعرالحرام )د درانه او  ړوركول هم د خاص تأمل و

ۍ برخي نوم دئ، د وروست مزدلفېد ځاى( محترم شعور 

ړئ، سبا يوه گه زيات ياد كپه خاصه تودلته بايد هللا 

دا ، ئښه كوپه ن، جمرة الكبرى به ئلر په مخكيړه گج

 په وخت كين سره د مخامخ كېدو ښمله دچي ده لكه  داسي

په  چيدا نه  يوازيد هللا تعالى د زيات يادولو امر شوى، 

په دا درگه تو هپه خاص، بلكي دلته به ېيهللا هللا وابه ژبه 

څه څه قادر دئ، هر په هر او څه مالك د هر هللا  چي ېيادو

په الس بريا د ده  وا ه، ماتپه اراده ترسره كېږيد ده 

بايد  يوېره دړه دى كوي، پرېكژوند گ ده، د مر كي
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ځواك او وسلو او ښمن له زور وي، نه د د هللاله  يوازي

ې شنه آسمان الندي ئ تر چيپه دا ش ېد مزدلف نه. ښكرول

له  ښمن ته د شپېد چيده لكه  داسي ،تېروې ديا كيېپه ب

پوره تيارى  يپاره دد بريد لشوى يې،  لوري نږدې

او تر  ته په تياره كيخوا ز ښمن د مركپه د دنيولى، ش

 .ېبريد كواو سبا به پرې  ېشنه آسمان الندي تېرو

    

  

    

    

   

  

  

     

    

    

    

    

    

   

   

   

   

    

    

خلك  چي ئځايه بېرته راكوز شبيا له هغه  -[199]

 چيې شكه ړئ، بښنه وغوابخ هللااو له  ترې راكوزېږي

پل مناسك خ چينو كله  -[211] ښونكى دئ.هللا مهربان بخ

و پلرونپلو خ دلكه  ئړياد ك ، نو هللا داسيئړترسره ك

هم شديد يادول، خو له خلكو  ېيادونه مو، يا تر د

ې ته ئ موږ ربه! موږ: اې زيواي چيي د داسي ځينينه 

 هيڅ په آخرت كيده لره به  چيړه، راك په دنيا كي

 چيدي  داسي ځينياو له دوى نه  -[211برخه نه وي. ]

ه ښېگڼ په دنيا كيته هم  موږ ربه! موږ: اې زوايي
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ه او د اور ښېگڼ هم په آخرت كياو  هړپه برخه كرا

لو پلره به د خډلي  ېد -[212] له عذابه مو وساته.

ژر محاسبه كوونكى و خاصه برخه وي او هللا السته راوړن

 دئ. 

ټولو ته ورته  هم به ستاسو راكوزېدل په حج كي -(199)

تر عرفاته به نه تلل،  چي څېرپه د قريشو نه وي، 

 ېنه به مك ېڼلو، له مزدلفگې له حرم نه بهر عرفات ئ

راكوز شول. دوى له عوامو او غير پاره ته د طواف ل

ې هم مذهبي كار ته ئ ېڼلو، خو دگړ ځان لوو نه قريش

عرفات له حرم نه بهر  چيې وه، ويل ئ ېړړه كحيله جو

شو، دوى د  پاته په حدودو كيړو د حرم غوا موږدئ، 

ابراهيم عليه  چيښت هم له هغه حالت نه وايست ړكعبې جو

ې له زمكي نه وه، د كعبې د فرش سطح ئ ېړړه كجو السالم

ې ړه، بلي دروازې ته ئې بنده كروازه ئيوه دړه، ړه كلو

، هې د ننوتو اجازه نه وركولچا ته ئچاوو، هر وا كولپ

ې د ننوتو اجازه شخصيتونو ته به ئخوښي  خپليد  يوازي

ړى وو، ړ كپاره جوهللا د )الناس( ل چيوركوله، هغه كور 

پرته ورننوتى مانع كومي څوك له ، هر ېې ودوى دروازې ئ

پاره د خواصو د ننوتو لړه او اتي كقريشو هغه طبقشو، 

 .ړهكمختص ې ئ

په راكوزېدو د نه  تهللا تعالى له عرفا چيگه څنلكه 

ځاى راكوز شئ، دا يو له نورو سره يو  چي فرمايي اړه

ښمن لري، له داهميت هم ستر  په جهاد كيځاى راكوزېدل 

ان نه ستاسو وتل دبه هم له مي په وخت كيښتو سره د ن

ځاى، نه بېل بېل او نامنظم، ورو سره يو منظم وي، له ن

نامنظم او متشتت راكوزېدل اكثرًاًَ ستر ستر مشكالت 

ي. بدلو يپه ماتفتح ښكر ځله د فاتح لډېر ي او ړوراوال

حج ته د  السالم عليهپيغمبر  چيپام وي بايد  يدې ته د

ټول اسالم  په مناسكو كيړى، د حج ټول اسالم نوم ورك

د حالل او حرام حدود، حجاب  ېجام ې د، جامه ئتمثيلېږي

، گوالىرنڅې د جمع صالتين ې د حجاب حدود، جمع صالتين ئئ

 او حرم كيپه حج څه دي يو  چينه ده  ... بيانوي، داسي

جائز وي او له حرم نه بهر ناجائز، د تقوى او احتياط 

هللا  چيدلته ځاى همدا حرم دئ، ټولو ستر او خاص تر 

ى درجه په اول  ځايه بهر  ېه دڼلي، لگڅه جائز تعالى 

ځايه بهر له دې  يل شوڼگڅه حرام  چيجائز دي او دلته 
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ې ړى، بهر ئې دلته حرام ك، فسق او جدال ئيحرام د هم

پلو مېرمنو سره مباشرت له خ په احرام كيړى، هم حرام ك

ه او اعتكاف ژپه روځايه بهر ئې هم ړى، له دې ې منع كئ

نارينه د ستر او حجاب  او ښځيړى. د مباشرت منع ك كي

بايد  په دوران كيد حج  چي ئضروري او فرضي حد همغه د

تقديم او تأخير حكم د جمع صالتين او د مراعات شي او 

 ي.ترسره كېږ په عرفات كي چي ئې همغه دئ

پل رب سره له خ چيستا د حج حاصل به دا وي  -(211-212)

به د ژپه تل  ېوروسته به دشي، له دې  يمضبوط اړيكي يد

، ېې زيات يادوچا به ئڅه او هر تر هر ده نوم وي، 

 چي ېڅخه به نه وپالر هم زيات، له هغو كسانو پل ترخ

نو  څه غواړي هللاوي، كه له  ټه كيپه ليوازي د دنيا 

د دنيا او پل رب نه ته به له خ، يړدنيا غوا يوازي

 .  غواړې ښېگڼيآخرت 

   

    

     

     

     

  

  

    

د هللا ذكر  ځو كيڅو شمېرلو ور)دغو( په او  -[213]

ځو په دوو ورړه، ړه وكياو ب تلوار چيچا ، خو ئړوك

په ړ؛ ډ وكځن چيچا او  نشتهگناه ورباندي څه ، كي

تقوى  چيپاره چا ل، دا د هغه نشتهگناه څه هم هغه 

د هللا په لور  چي پوه شئئ او ړه او له هللا ووېرېږې وكئ

 ړى شئ. ډ كبه راغون

پل رب زيات ياد خ ځو كيپه ورد قيام  كي ىپه من   -(213)

 يپه تلوار كوونكوي او كه درې، نه  ورځي ړئ، كه دوهك

  ډ كوونكي.ځنپه ام شته او نه زڅه ال
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ړه په اد دنيا  چيي د داسي ځينيخلكو  داو  -[214]

 يڅه هللا شاهد نيسپه هغه حيرانوي او  يه وينا دد د

 ټولوتردى  چي حال كي په داسيي، ې دئ ړه كيپه ز چي

 )د چارو( متولي شي كله چيخو  -[215ښمن دئ. ]كلك د

فساد په كي خور  چيڅه كوي د دې ه كي هزمكپه نو 

او هللا خو فساد نه  او فصل او نسل تباه كړي كړي

شي: له خدايه  ه وويلورت چياو  -[216. ]خوښوي

نو جهنم ، يپاروگناه ته وې عزت النفس ئ !هووېرېږ

 ! ټوبىټاڅومره بد او  ئورته كافي د

ډله  هډلو نه وروسته اوس هغد مخكنيو دوو  -(214)

، د ېې حيرانوونكې د دوست، وينا ئظاهر ئ چيمعرفي كوي 

ډېره جالبه او جاذبه، خو ې وينا ئړه په اچارو  يدنيو

له ښ، ښمن خطرناك او كينه كتر بل هر د كي په حقيقت

ځان د دوى له  په وخت كيمسلمانانو سره د مخامخ كېدو 

 ئپوخ ايمان دې ئ ړه كيپه ز چي يښيي، قسمونه خورډلي 

 .مانانو سره كلكه مينهلاو له مس

يا قدرت  اوستون گرو ته پلو ملبېرته خ چيخو  -(215)

ې ئبيا ي، نو چارو متولي شپه الس ورشي او د خلكو د 

ړو اور ته لمن گ، د جفساد خور كړي چيڅه دا وي ټوله ه

وينو د او  يڅوپر مسلمانانو بريد ته وهووهي، كافران 

پل دوى هللا د خباعث شي،  ۍاهبلونو د تصتويولو او د ف

ړونه له فساد د دوى ز چيپه حال شاهد نيسي حال دا ړه ز

 ښوي.او هللا فساد نه خو يډك دنه 
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وشي او دا ورته  تقادنړو اوړو كپه ې ئ ه چيكل -(216)

ه، نو دا ووېرېږ هللاگناه الس واخله او له له  چيوويل شي 

گناه دفاع كوي  خپلي، له گڼيعزت تېرى پل په خانتقاد 

مبارك آيت نه  له دې .كېږي څولگناهونو ته هاو مزيد 

ښودل او حساسيت  په مقابل كيد نصيحت  چيږي معلومې

  ښه ده.ڼل د نفاق نگپل عزت تېرى خ پهسالم انتقاد 

    

  

    

    

پل نفس د خ چيي د داسي ځينياو له خلكو نه  -[215]

پلو دغو په خپلوري او هللا  ټه كيپه لهللا د رضاء 

 ف دئ. ءورگانو بند

خلك  ځينيبيا  په مقابل كيپورتنيو منافقينو د  -(215)

كوي،  يقربان په الر كيڅه د هللا پل هر خ چيدي  داسي

په ، هللا تعالى د هللا رضاء ترالسه كړي چيپاره ې لد د يوازي

ړه سوانده او مهربان ډېر زگانو پلو دغو مخلصو بندخ

 دئ.

  

   

   

  

    

    

    

  

   

    

گه په مكمله تو اسالم كيپه ! اې مؤمنانو -[218]

ځئ، هغه خو له مه  يپسپلونو په ځئ او د شيطان ننو

خو كه له  -[219]ښمن دئ. گند دڅرپرته ستاسو شكه 

، نو ئدېيښوو ېدرته راغل نښي څرگندي چيهغه وروسته 

 عزتمن دئ. باحكمته هللا  چيپوه شئ 

ئ، د ږېگه داخلپه كامله توبه  په اسالم كي -(218-219)
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، يو نشيپاتې ه بهر برخه مو بايد له اسالم ن ژوند هيڅ

به د  څه كيپه هيڅ ، ئږدنه پر پله گام به هم د شيطان 

ڼئ او كه گښمن ځان دده متابعت نه كوئ، هغه به د 

 ئهم د عزت او غلبې خاوند د هللا چيپوه شئ ، نو ئوښويېد

پل گه له خڅن چي پوهېږياو هم حكيم دئ، كولى شي او 

ده دين ته دل ده او د ېيښو، ستاسو دين نه دفاع وكړي

 رسولى. نشيتاوان 

    

    

  

  

    

      

هللا د  چيڅه انتظار كوي پرته د بل  آيا له دې -[211]

د  هم او مالئكياشي او ورته ر كي يپه سيورځو ېور

 چي حال كي ، په داسيړه وشيپرېككار ترسره كېدو 

  .ټول هللا ته راجع كېږيكارونه 

دوى ايمان نه  چيو نه وروسته دالئلټولو له دغو  -(210)

پرته د  ځي، نو آيا له دېنه ننو په اسالم كياو  راوړي

 يپه سيورو ورېځد ئې  مالئكيهللا او  چي يڅه انتظار لربل 

سره له دوى  چيگند شي او د عذاب كومه وعده څررا كي

او كار مرجع هللا دئ،  پرېكړيهغه ترسره شي؟! د هري  ېشو

كار به  چيډه وي ډادوى دي ړه دى كوي، پرېكد هر كار 

 نشيې مخه وك ئڅه او هيڅ ، هيڅهرومرو ترسره كېږي

 نيولى.
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څومره  چيړه ښتنه وكپوله بني اسرائيلو نه  -[211]

له هغه د هللا نعمت  چيڅوك ؟ او ېړمو ورك نښي څرگندي

هللا سخت  چيې شكه ته راشي، نو بور چيوروسته بدل كړي 

ژوند كافر شوو ته دنيوى  -(212دئ. ] عذاب وركوونكى

ايمان  چي تمسخر كوي يپسپه هغو ړى شوى او ه كښايست

د قيامت  ړه؛ې وكځان ساتنه ئ چيهغه  ړى اوې راوئ

ې ب چا ته وغواړي چيتر دوى بر وي او هللا به ځ په ور

 حسابه روزي وركوي.

او د ده  ېړك يناشكر ود هللا د نعمتون چيچا  -(211)

الرو  غلطوپه او رضاء خالف منشأ د ې د ده نعمتونه ئ

بني ، يپه شديد عذاب اخته شوي، د هللا تعالى گولل

 ثال دئ. ښه مې اسرائيل ئ

د كافرانو له نظره مال او متاع د حق او باطل  -(212)

ړى، له حرامو الرو مال ترالسه ك چيدوى پاره معيار دئ، ل

پر  چي يڅوې ته هې دهمدغه مال ئاو  ږيېپل مال نازپه خ

ې له حرام مال نه ئ چيتمسخر وكړي  املهې له دمؤمنانو 

ې ق ئپل حالل رزپه خ چيدا  ځان ساتلى او نه يوازي

 ړى، داسيوقف ك په الر كيې د هللا ، بلكي هغه ئېړاكتفاء ك

ړ دئ، دوى كار د كافرانو له نظره د خندا او تمسخر و

څومره له دوى نه مؤمنان  چيپوه شي ځ په وربه د قيامت 

ځينو پلو خو هللا تعالى خ دنيا كيپه چت دي. ړ او اولو

ې ته ئې پرته رزق روزي وركوي، د ېگانو ته له محاسببند

كه نه، د رزق او  ئې رزق مستحق دهغه د د چي يگورنه 

صالح او  يوازي چي ئړه د هللا سنت دا نه دپه اروزي 

كافر ته هم هللا تعالى ې وركوي، دلته خو مستحق ته به ئ

دا روزي د هللا تعالى  په اصل كيڅه هم ي، كه روزي وركو

 .ېړپيدا كپاره مؤمنانو ل
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رى ېټولى وو، نو هللا زټول يو امت او خلك  -[213]

ل او له ولېږ پيغمبرانوركوونكي او انذار وركوونكي 

ځ د خلكو ترمنچي و ې حقيقي كتاب راولېږدوى سره ئ

ړى اختالف ك دوى په كي چي ړه وكړيپرېك څه كيپه هغه 

 چيړى چا نه وو كپرته بل وو او اختالف خو له هغو 

له  ېد كين پلو كيپه خم ړى شوى وو او دا هكتاب ورك

، ېورته راغل نښي څرگندي چياو وروسته له هغه كبله 

يه شيانو فپه مختلف هغه كسان پل حكم سره خپه نو هللا 

 چياو هللا خو  ړى ووې راوايمان ئ چيړل هدايت ك كي

 .يې هدايت كوپه لوري ئ الري سميد  څوك وغواړيهر

و شانى له يړاندي وبعثت تر پيغمبرانو خلك د  -(213)

ظلم، په او  الريې ب اخته،په اختالفاتو ، ې خبرهحق ب

ښووني وو، هللا تعالى د دوى د الر كي غرق جهل او فساد

انسانان له  الريې ب چيل راولېږپيغمبران  پاره داسيل

ې ستاسو د د چياو ورته ووايي  يپل بد عاقبت ووېروخ

ي ، اجتماعي او اقتصادي نظام، اخالقژونداوسني فردي 

په لري، هم  پايلي بديطريقه  وركړي روابطو او د راكړي

الس  ، خو كه له دېپه بلي دنيا كياو هم  دنيا كي دې

ړئ، په هللا او آخرت ايمان راودئ، ړه كېږواخلئ، حق ته غا

او آخرت نېك بختي او ، نو د دنيا ئد هللا دين ته تسليم ش

م هم بشير وي او ه پيغمبر په برخه شي.سعادت به مو 
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نذير، د ده د دعوت وارثان به هم بشير او هم نذير وي، 

او د ظلم او  ودرېږيته به  د بدانو او ظالمانو مخي

د به انو ته ماو مظلو يې وېروو به ئپايلفساد له بدو 

رى به ېو زپايلسمه الر د تلو د نېكو په ښيي او حق الر 

په حقه الر هدايت شو او نو  ايمان راوړ وركوي. چا چي

 ده او نورو په كي مخكي چيپوه شو قو ئټولو هغو حقاپه 

 .ووااختالف ك

د )كان الناس امة واحدة( صحيح او دقيقه معنى همدا 

، ډلهټول يوه خلك  بعثت مخكيتر پيغمبرانو د  چيده 

غرق وو، ظلم او جهل خور  په اختالفاتو كياو  سره ورته

، وو ىړولوپل سيورى غبر او بحر باندي خپه وو او فساد 

هدايت  په لوريد حق  ځينيپه راتلو سره پيغمبرانو د 

ژغورل و ۍله تباهړۍ نده او نې وموئاو سمه الر  ولش

، تر يوه ېو ېړوې بلي كېډكومي  چيپيغمبرانو وه. خو ش

خو ، ودهښورې له او سمه الر ئركووڼا خلكو ته رې وخته ئ

لري  ووېډله دې  ورو وروخلك په تېرېدو سره  ېد زمان

 په دېى. ړپوري كپه ظلم او فساد الس ې ئبيا  وا يوش

حالت ته اشاره  بعثت مخكيتر پيغمبرانو د  آيتونو كي

د دوى له تلو  آيت كي 19ه پد سورې او د يونس  ېشو

 وروسته حالت بيان شوى:  

 سب ق ت كِلم ةٌ  ال ل وْ  و   ف اْخت ل ُفوا و حِد ةً  ُأمَّةً  ِإال النَّاس كان   م ا و  

                                                                                                                *       يخْت ِلُفون   ِفيهِ  ِفيم ا ب ْين ُهمْ  ل ُقضى   كرَّبِّ  ِمن

 19يونس: 

اختالف  پلو كيپه خې يو امت وو، بيا ئ او خلك خو يوازي

ۍ وينا نه وى نو كنمخ ړ او كه ستا د رب له لوريوك

 هو ېړفيصله ك څه كيپه هغه ځ د دوى ترمنې حتمًا به ئ

 اختالف په كي كوي. چي

هم مقدر  مخكني آيت كيپه د )فاختلفوا( لفظ  ځيني

 ې ته ضرورت شته او نه د آيتنه د چيڼي، حال دا گ

و او وروسته فقر تركيب دا اجازه وركوي او نه له مخكي

په د هللا  چياضا خو دا ده احتياط تقد وي، ړخ لگسره ا

څه ې ضرورته ل سر او بپخ پهړو او تصرف ونك كالم كي

  .ړوه نه كاضاف

ڼل او گې ضرورته څه زائد ب په آيتونو كيد قرآن 

په ل او ڼگكم مقدر او څه ځول او يا هغه له نظره غور

پوره كول، دا كار اكثرًا خاصو الفاظو سره دا كموالى 
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او د هغوى اصلي الفاظو  له د آيت چي څوك كوييا هغه 

چي له څوك اخيستى او يا هغه  نشيمطلب سم له تركيب 

 دا آيت داسي غواړي خاص نظر او رأيه ورسره وي او مخكي

د ځكه نو ، كړي تأييداو نظر  هرأيد ده  چيړي ړ كجو

او  كله څه ترې راكم كړي، كوي تصرف په تركيب كيآيت 

ورباندي اضافه څه او كله  هغه ته د زائد نوم وركړي

 .يدهغه د مقدر نوم كېږپه او  كړي

    

   

    

   

  

   

  

   

      

    

داخل شئ جنت ته به  چي ېرلېگمو ان آيا داسي -[214]

التراوسه پر تاسو هغو كسانو ته ورته  چيحال دا 

 ستونزي؛ ېر شويت مخكيترتاسو  چيراغلى  ئحالت نه د

 چيړزول شول، هومره ړاوونه ورورسېدل او ولاو ك

دهللا مؤمنانو به ويل:  په خوا كيو د ده پيغمبر ا

 هد هللا مرست چينصرت او مرسته به كله راځي؟ خبردار 

 ده.  نږدې

 ډېر صراحت سره دا خبره معلومېږيپه آيت  له دې -(214)

ډكه الر ده، د ايمان الر له آزموينو او ابتالءاتو  چي

، و طمعبريا ترالسه كولد من ښد رپجنت ته د رسېدو او 

له ابتالءاتو  چيطمع ده  پر ځاى په هغه صورت كي ييواز

ټكل، يو ا هسيطمع  داسي او له دې مخكي ېبريالى تېر ش

پيغمبر او هر  ږدو كيپه اود تاريخ او هيله ده.  گمان

، له خطرونو سره مخامخ يآزمويل شو الر كي په دېې امت ئ

، ېورباندي راغل ورځي سختي، يگاللې ړاوونه ئشوي، ك

د با عزمه پيغمبرانو  چيړاوونه او ك ورځي يسختهومره 

 ته نږدې ېدوختمې او د دوى د صابرو يارانو حوصله ئ

يي: د هللا ووا چيړى ړ كې اخبري كولو ته ئدغي او د  ېړك
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 په دغه وخت كي؟ هغه د نصرت وعده به كله ترسره كېږي

هغوى ته ويل شوي:  ړاو كيپپه دغه او د سختو ابتالءاتو 

 او رارسېدو ته نږدې ئپه الر دد هللا نصرت  چيډه اوسئ ډا

ابتالءاتو  خو له داسي ،د ايمان دعوى كوي چيشوى. څوك 

يوه خبره كولى  يوازي اړهپه سره نه مخامخ كېږي، د ده 

د  چيروان  په هغه الر نه دئ: دا جناب چيشو او هغه دا 

په  چيپيغمبران ورباندي تللي، د ده الر هغه نه ده هللا 

ځواكونو سره د ، ده د شر او فساد له ي كېږيجنت منته

ړاوونو پاره له ك، د همدې لېړالر غوره كجوړي  روغي

په حقيقي معنى  يڅوك د چينه ده  هدئ، ممكن هپاتخوندي 

په الر روان وي او د كفر، شر او فساد له د ايمان 

ې د كولو امر ايمان ئ چي څه وكړيهمغه  يځواكونو سره د

او  نشيله ابتالءاتو سره مخامخ  يد ېكوي، خو سره له د

ده او د  پرېږديپه آرام دي هغه ښمنان د حق او عدالت د

 ړي. مال ونه ت ديپاره د ځورولو ل

   

     

  

 

 

  

    

     

   

( په الر كيڅه )د هللا  چيښتنه كوي پو تاله  -[215]

څه هر  چيڅخه د غوره )مال( ؟ ورته ووايه: يگولو

، پلوانوخد پاره، پالر لد مور  يگوئ، نو هغه دل

 پاره ويلو ې وزلو مسافرانمسكينانو، يتيمانو او ب

      .پوهېږيړئ نو هللا ورباندي وك چياو هر غوره كار 

ځواب په ، څ كړيڅه خر چيوه  ېړښتنه كپودوى دا  -(215)

او ښودل شوي له يوې خوا ورته د انفاق غوره موارد  كي

په نامه ياد شوى، يعني له بلي خوا مال او شته د خير 

غو مواردو داو په  ېړمال ترالسه ك الري يله حاللكه ته 

ورباندي هللا  ،ياتيا زنو كه كم وي  ؛ړېې مصرف كئ كي

 ې دركوي.غوره بدله به ئ او پوهېږي
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 په داسيړى شوى، ړه( فرض كگتاسو قتال )جپر  -[216]

يي تاسو يو ښا، خو هغه درته كركجن برېښي چي حال كي

ډېر درته غوره وي او هغه  چيحال دا ڼئ گڅه بد و

ښيئ خو هغه تاسو ه شي سره مينه ويوله تاسو  يياښ

 . ئپوهېږاو تاسو نه  پوهېږي ډېر بد وي او هللاته 

ړو نه كركه لري او گړو او جانسان طبيعتًا له شخ -(216)

 كي په غېږ تاو امني صلحيلري د  جگړيله  چي دا خوښوي

ترالسه  نشيړيا او آسانه و هسيخو دا آرمان ، ژوند وكړي

ي امن خوښ چي پرېږديځواكونه نه ، د شر او فساد ىكېد

عدالت، صلح او  ،ژوند وكړي په آرامه فضاء كيانسانان 

پاره هللا ، د همدې لىدېتأمين نشيپرته  جگړيامنيت له 

دا د هغه عليم ، ې دهړړه فرض كگپر مسلمانانو جتعالى 

د انسان له فطرت او  چي ېړى شوخداى له لوري فرض ك

د عدالت او ، نه ړتياوواټولني له د طبيعت نه، د ده 

ښه چا ت نه تر هر له ضرور جگړيپاره د امنيت د تأمين ل

 ئپل نفس وسوسو ته اعتناء كومه د شيطان او خ خبر دئ،

د  چي ئښو استدالل ته اهميت وركواو مه د هغو امنيت خو

پاره خو د امنيت ل مخالفت كوي او امنيت غواړي جگړي

چمتو نه دي او د شر او فساد د ۍ وركولو ته قربان

م دلته څه ه. كه همت او جرأت نه لري مقابلېځواكونو د 

ويل شوي  ښووني كيۍ الرړنلوم په دېاو د قتال د فرضيت 

ويل  په وروستيو آيتونو كيڼئ، خو گتاسو قتال بد  چي

سره هومره )قتال( له جهاد  په الر كيڅوك د هللا  چيشوي 

الد، او ،پالر ،ې له موردا مينه ئ چيمينه ونه لري 

له او مال، دولت، تجارت  ،مېرمنيپلوانو، ڼو، خورو

او د هللا له  ئڼيو نه زيات نه وي، هغه فاسق ده ماايستښ

 هدايت نه محروم: 

 و   أ ْزو ُجكمْ  و   ِإْخو ُنُكمْ  و   أ ْبن اُؤكمْ  و   ء اب اُؤُكمْ  كان   ِإن ُقلْ 
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 ِكنُ م س   و   ك ساد ه ا تخْشْون   ر ةٌ تج    و   اْقتر ْفُتُموه ا أ ْمو لٌ  و   ع ِشير ُتكمْ 

 سِبيِلهِ  فى جِه ادٍ  و   ر سوِلهِ  و   هللاَِّ  مِّن   كمِإل يْ  أ ح ب ت ْرضْون ه ا

                                                    *  اْلف ِسِقين   اْلق ْوم   يْهِدى ال هللاَُّ  ِبأ ْمِرِه و   هللاَُّ  ي ْأتى   ح تى ف تر بَّصوا

 24التوبة:

، مېرمنيڼه، پلرونه، زامن، وروورته ووايه: كه مو 

ړي مو دي، هغه تجارت ډ كراغونچي ن، هغه مالونه پلواخ

 چيئ او هغه كورونه ې وېرېږړوالي ئد بازار له سو چي

پيغمبر نه او د ده ، د هغه له هللا، تاسو ته له ېښوئ ئخو

 پرېكړيزيات محبوب وي، نو د هللا د له جهاد نه  كي الرپه 

 فاسق قوم نه هدايت كوي.  هللا داسي چيړئ انتظار وك

   

     

     

    

  

  

   

    

     

  

    

    

    

   

  

   

   

    

    

په اړه له تا  جگړيپه حرامه مياشت كي د  -[215]

پوښتنه كوي، ورته ووايه: په دې كي جنگ كول ستره ) 

خنډ كېدل او له هغې نه  الريگناه( ده، خو د هللا د 

دونكي ېانكار او له مسجد الحرام نه مخنيوى او اوس

ئې ترې ايستل، تر دې هم د هللا په نزد كي ستره ده او 
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او تل به له تاسو سره  ،نه تر قتل نه هم سترهفت

كه  غه چي تاسو له خپل دين څخه واړوي؛جنگېږي تر ه

او له تاسو نه چي هرڅوك له خپل دين نه  ،وتوانېږي

واوړي او په داسي حال كي ومري چي كافر وي، نو د 

دوى عملونه په دنيا او آخرت كي تباه شول او دوى 

 وي.  يبه تلپات چي په هغه كي يهغه دوزخيان د

له  مياشتيحرامي  د ځلييو  السالم عليهپيغمبر  -(215)

رارسېدو د مخه يوه ډله مجاهدين پر دښمن د بريد لپاره 

نه يوه ورځ د مخه  مياشتيحرامي  ولېږل، خو دا بريد له

يا په بل روايت په لومړۍ ورځ وشو، قريشو هم دا 

 ود حرام السالم عليهمحمد دا دئتبليغات پيل كړل چي 

او ځينو د جهاد هغو ترام هم تر پښو الندي كړ مياشتو اح

مخالفينو او امنيت خوښو چي په حقيقت كي منحرف او بې 

وو، خو په خپل انحراف، بې زړه توب او منافقت ئې  الري

چي ړ د تقوى پرده غوړوله هم دا شور او شر جوړ ك

 مياشتو احترام تر پښو الندي كړ، هللا ومجاهدينو د حرام

تعالى دوى ته په ځواب كي فرمايي: دا صحيح ده چي په 

حرامه مياشت كي جگړه كول ستره )گناه( ده، خو تاسو په 

دې باندي د اعتراض او استدالل څه حق لرئ، تاسو خو 

مظلوم مسلمانان له مسجد الحرام نه وايستل، د دوى د 

د خنډ شوئ، د هللا  الريحج او عمرې مخنيوى مو وكړ، د هللا د 

د كفر سلطه غواړئ، دا خو د هللا په نزد  پر ځاىحق دين 

نه هم ستره گناه ده. تاسو خو په  وژنيكي تر جنگ او 

هغه صورت كي د اعتراض حق درلود چي د مسجدالحرام او د 

حرام مياشتو احترام مو ساتلى، مسلمانانو ته هم ويل 

او د  شوي چي د شر او فساد دا كفري ځواكونه ستاسو

ق پالو دائمي دښمنان دي، كه له وسه ئې پوره وى ټولو ح

دل چي تاسو له خپل دين ېتر هغه به تل له تاسو سره جنگ

نه واړوي، نه به ئې د هللا د حكم پروا كوله او نه د 

د  مسجدالحرام او د حرام مياشتو، په دغو مياشتو كي

نه كولو وجه ئې دا نه ده چي دوى دې مياشتو ته  جگړي

جه ئې د دوى بې وسي ده، پام كوئ چي د احترام لري، و

د دروغجنو مدافعينو او حاميانو د غلطو  صلحيامنيت او 

تبليغاتو تر تأثير الندي رانشئ او له خپل دين نه وانه 

وړئ او جهاد پرې نږدئ، څوك چي په شا والړ شي او له 

دين او جهاد نه الس واخلي، ټول عملونه ئې داسي تباه 



 

 

                                                                                                                        ېپلوشد قرآن 

 البقرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

221 

ي نتيجه ترالسه كولى شي او نه د كېږي چي نه ئې دنيو

 او دوزخ به ئې ځاى وي. ،آخرت بدله

   

  

    

   

     

  

چي  بې شكه هغه چي ايمان ئې راوړى او هغه -[218]

هجرت ئې كړى او د هللا په الر كي ئې جهاد كړى، دوى د 

هللا د رحمت او پېرزوينو طمع لري او هللا مهربان 

 بخښونكى دئ. 

دوى دا هرڅه په دې خاطر كوي چي هللا تعالى  -(218)

ورباندي رحم وكړي، نو كه له دوى نه د جهاد په دوران 

ئې  كومه اشتباه كېږي، مهربان او بخښونكى خداى كي

 ورته بخښي.
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ښتنه كوي، پودرنه  اړهپه د شراب او قمار  -[219]

د  گټيڅه گناه ده او ستره  په دوى كيورته ووايه: 

او  ،هډېره ستره د گټيې تر گناه ئ، خو پارهخلكو ل

؟ ورته ووايه: انفاق كړيڅه  چيښتنه كوي پودرنه 

آيتونه دا ې، همدا راز هللا تاسو ته هماغه زيات ئ

 ،دنيا او آخرت كيپه  -[221ړئ. ]تفكر وك چيبيانوي 

كوي، ورته ښتنه پودرنه  اړهپه  واو د يتيمان

ې او كه ئ ئعمل غوره د يپاره اصالحووايه: د دوى ل

ڼه دي، هللا مفسد له ړئ نو هغوى مو وروگډ كدرسره 

په ې ښتلى نو حتمًا به ئاو كه هللا غو پېژنيمصلح څخه 

ذات  هللا باحكمته غالب چيې شكه ، بئو يچولا ړاو كيك

  دئ.

 ( په مقابل كيگناه چي دلته د )اثم:گورئ  -(219-221)

ډېر وضاحت سره په نه  ( ذكر شوى، له دېگټيد )منفعت :

په ړه دا اصل په اټاكلو د حالل او حرام د  چي معلومېږي

څه ټه لري او گڅه انسان ته  چينيول شوى  پام كي

 ،زيات وي گټيتر تاوان ې انسان ته ئ چيڅه تاوان، هر 

ې تر تاوان ئټه گ چيڅه او هر  يړهللا تعالى هغه حرام ك

پاره ې لشراب او قمار د د، يړې حالل كهغه ئزياته وي 

زيات دئ، هم فرد ته  گټيې تر تاوان ئ چي يړى شوحرام ك

حالت نه  يپل طبيعټولني ته، شراب انسان له خې او هم ئ

 ،كمزورى كوي واكپلو حواسو او مشاعرو د ده په خ ،يباس

په  چي يڅوې هكارونو ته ئ ې باسي او داسيله سده ئ

په ناحقه د بل د قمار ځان ساتي او ترې  طبيعي حالت كي

په  سره هغه حريص انسان په دېمال غصبولو وسيله ده، 

مال ډېر د  الريله آسانه  غواړي چي چول كېږيا دام كي

 ېپه استفادنه  ۍاو ثروت خاوند شي، د ده له دغه كمزور

ثروت هم ترې گماران د ده موجود ټگ او ماهر سره زرن

پلو ولسونو اوس خو متأسفانه حكومتونه له خ ،غارت كړي

 په غولونكو اعالناتو كي ۍټرسره همدا دوكه كوي، د ال

موقع  ييدا طال وپل بخت وآزمويئ، د مليونر كېد: خوايي

ټ تاسو ته ټكيو پو ى شي د شلو رو، كېدئله السه مه وركو

ټول آرمانونه مو ترسره  چي الس دركړيپه څه هومره 

نكو اعالناتو وغولو په دېاو حريص كسان پوه ! نا!كړي
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او د  ترالسه كړي ېپيس، له زرهاوو كسانو نه دوكه كړي

ټونكو( ته گبختورو په اصطالح څو ) په سلو كيځه پنهغه 

غلو او خائنو چارواكو د عيش عشرت ې د باقي ئاو  وركړي

  سامان شي. 

پلو خله  چي ړى شوىدا ځواب وركړه دلته ه اپدانفاق 

 په الر كيزيات وي همغه د هللا څه  چيړتياوو نه ضروري ا

له  چي گه معلومېږيډاپه ښووني نه الر ړئ، له دېانفاق ك

دا ړه د هللا حكم اپه ړتياوو نه د اضافي شيانو ا يضرور

محتاج  ، كه ستا خوا ته داسيهغه به انفاق كېږي چي دئ

مكلف هللا تعالى ړ وي، ته ته ا مرستيستا  چيانسان وي 

، ېڅخه به د ده مرسته كوپل اضافي مال له خ چي ېړى يك

محتاجو خلكو خاص حق دئ، دا حق د دغو  مال كيپه تا س

   .ېړبايد ورك

د  چي ېښوونه شومسلمانانو ته الر اړهپه د يتيمانو 

لكه  ، داسيپالئگه ساتئ او ښه توپه دوى مال به ورته 

يتيمانو ته  چيپالئ ې به ئ داسياو  ئسات چيمال  پلخ

، كه د دوى مال بېل او مستقل نه شئ ټه ورسېږيگې ښه ئ

ړئ، دا د هللا تعالى يوه ې شريك كځان سره ئپاللى نو له 

دروند  ېې تر دئړه په اد يتيمانو  چيڼئ گپېرزوينه و

په  ئښى، هللا تعالى عزيز داي ئږو نه دپه اوى ستاسو پېټ

ې ئ په هر حكم كي ؛او حكيم دئ كولو قادر څههر 

 ي. د حكمتونه مضمر

   

  

    

    

    

  

    

    

   

    

   

  

   



 

 

                                                                         البقرة                                                

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224 

   

   

 چيمه نكاح كوئ ځان ته تر هغه  ښځي مشركي -[221]

نه  ښځي مشركيځه له او باايمانه وين ان راوړيايم

تر وي او  ېښه شوستاسو خوڅه هم ډېره غوره ده كه 

ايمان  چيئ په نكاح مه وركوڅوك( مشركانو ته )هغه 

كه  ئډېر غوره دتر مشرك  مرييباايمانه  او راوړي

ته لوري  ، دوى خو د اورښ شوى ويڅه هم ستاسو خو

او حكم سره د جنت او  پل اذنپه خهللا  بلنه وركوي او

پل آيتونه خلكو ته مغفرت لوري ته بلنه وركوي او خ

 پند واخلي.چي بيانوي 

 :پام كول ضروري ديدلته دوو خبرو ته  -(221)

  د په مخكنيو كتابونو ايمان درلودونكو ته قرآن

ې پاره ئځونكو لړى او د بت لمان)اهل كتاب( نوم غوره ك

ځاى يادوي نو يو  ېقړه فردوا چي، كله نوم (مشرك)د 

په نامه په نامه او بله د اهل كتاب يوه د مشرك 

 فرمايي اړهپه د اهل كتابو  ځاى كي ځاى هپخو  يادوي.

له هر  آيت كي په دېړى او مشركان دي. شرك كهم دوى  چي

د اهل كتابو  ځاى كيپه بل و ، خېمشرك سره نكاح منع شو

يا دا ده ې معنى ، د دېڼل شوگنكاح كول جائز ه پ ښځي

او  ېمستثنى شو ښځيد اهل كتابو عام حكم نه  له دې چي

 چيړئ په نكاح ك ښځيهغه نه له اهل كتابو  چييا دا 

 دا دوهمه توجيه غوره ده. .وي يموحد

 ي، دل كېږوټ ايښۍ بنسكورن ېپه نكاح سره د يوې نو

سفر  په دېژوند د  چيتعهد كوي  پلو كيپه خدوه كسان 

ږده او په دېوي،  يگرو صادق ملبه يو د بل مخلص ا كي

څه زيات مهم ځ فكري وحدت تر بل هر د دوى تر منسفر كي 

پاره پاره هم او د اوالد لړو لاو ضروري دئ، د دوى دوا

تر هر  په غوره كولو كي يگرهمسفر او ملې د د ې هم،ئ

 ړه، يوازيته اهميت ورك ېد هغه ايمان او عقيدڅه زيات 

ډمن ډاستا  ژورو كيړو ه لوپژوند يو مؤمن همسفر به د 

نه به له تا ر تا ترجيح نه وركوي، پټ وي، بل ته به م

په سره خيانت كوي او نه ستا له اوالد سره، كه د همسفر 

مال، جمال او د  او ېړتوجه ونك ته ېد ؛كولو كي هغور

گرتيا نو يا به دا مل، ېړې غوره كئ له مخينسب حسب او 
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ې تنور شي او يا به ئ ډه ثابته شي، يا به كور درتهلن

پاره هم او ستا د اوالد ه د جهنم اور شي، ستا لپايل

څومره ړه ا په دې السالم پيغمبر عليهپاره هم، ل

 عبرتناكه وينا لري:

لك قال سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول اعن أنس بن م

من تزوج امرأة لعزها لم يزده هللا إال ذال ومن تزوجها 

 إال فقرا ومن تزوجها لحسنها لم يزده لمالها لم يزده هللا

هللا إال دناءة ومن تزوج امرأة لم يتزوجها إال ليغض بصره 

أو ليحصن فرجه أو يصل رحمه بارك هللا له فيها وبارك لها 

 رواه الطبراني .فيه

 نههللا صلى هللا عليه و سلم  رسول: له انس رضي هللا عنه وايي

ه د هغې عزت ځښكومه  چيې: چا فرمايل ئ چيدل ېواور مي

پرته بل ې له ذلت نه ړه، هللا به ئنكاح ك پام سرهپه ته 

په په وجه د هغې د مال  چيچا ړي او نه ك تڅه ورته زيا

څه ورته پرته بل هللا تعالى به له فقر نه  ړه نونكاح ك

ه نكاح پپه وجه د هغې د حسن  چيچا ړي او زيات نه ك

څه ورته پرته بل ه نو هللا تعالى به له دنائت ن ،ړهك

په پاره ې لد د ځه يوازيښكومه  چيچا ړي او زيات نه ك

ړي او ك راتم (گناه نه)له  سترگي خپلي چيړه نكاح ك

ړي نو هللا ك ټينگي اړيكيۍ پلود خ ړي اوپل عورت حفظ كخ

  ړي.ړه يوه بل ته د بركت باعث كدوى دواتعالى به 

قال تنكح عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم 

المرأة ألربع لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها فعليك 

 . بذات الدين

رسول هللا صلى  چي ئله ابو هريرة رضي هللا عنه نه روايت د

 څلورو خصلتونو له مخيد  ښځيوفرمايل: هللا عليه و سلم 

ې او ې، مال ئې، حسب و نسب ئئ ښايستي: نكاح كېږپه 

   ړه.وره كدينداره غې ې، نو ته ئديانت ئ
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ښتنه كوي، ورته پودرنه  اړهپه او د حيض  -[222]

په حيض ده، نو له مېرمنو نه  ستونزه ووايه: دا يوه

 چيوالى مه ورسره كوئ  ړئ او تر هغه نږدېډډه وك كي

، نو له ېشو يپاك كله چيشي، خو  يپاك ()له حيض نه

ې ړى، بهللا درته امر ك چيړئ گ وكهغه لوري ورته رات

پاك ځان ښوي او له خو يهللا توبه كوونك چيشكه 

مو ستاسو  نيمېرم -[223سره محبت كوي. ] ساتونكو

 غسيښه وئ همگه مو خوڅن چيى دئ، نو اځپاره يو كرل

 څه وړانديپاره ځان لورشئ او د  ى تهاځپل كرخ

له هغه  چيپوه شئ  په دېئ او او له هللا ووېرېږ ئېږول

ې( زېرى )ئيئ او مؤمنانو ته  يسره مخامخ كېدونك

 ړه. ورك

 چي، يقينًا ېحيض ته اذيت او بيماري ويل شو -(222-223)

حالت  په دې، ستونزه او بيماري دهيوه پاره ل ښځيدا د 

پرته جماع نه له ممانعت شوى،  يوال له خاص نږدې كي

ځاى مالسته او ناسته يو  نور هرنوع مشروع مباشرت او

ده، له حيض نه له وتلو او طهارت نه  هجائز ړهوال

دل ايښو ونهڅو شرطخو ې، وروسته، د مباشرت اجازه شو

وي لكه  ى به داسيلوا منو سره ستاسو نږدېشوي: له مېر

په غرض او د فصل او حاصل ، ي ته ورځيځپل كرخ چيگر بز

گوته په نيت او موخه سره له يوې خوا  په دې چينيت، 

خوا طبيعي او د انسان د فطرت مطابق  كوي او له بلي

 مباركو آيتونو كي په دېمباشرت ته اشاره كوي. 

په مقصد او هدف هم  يالو همداراز د مباشرت او نږدې

 يحظ او د جنس يگوته شوى، دا بايد يوازي د نفسان

پاره نه وي، د نكاح اصلي مقصد او هدف د اشباع ل ېغريز

 په دېڅوك كه دئ، او د نسل دوام كول  پيداد اوالد 
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، يځپلو مېرمنو خوا ته سره د خ ېتلوسدغي او له خاطر 

ځان ته  ېئنه  مخكيله  چيڼل شوى لكه گ نو دا داسي

لى وي، اسالم د انسان هغه كارونه هم د لېږغوره ثواب 

په نېك نيت په حالله طريقه او  چيثواب مستحق شمېري 

 يپله د ده د يوه نفسپه خڅه هم دا ترسره شوي وي كه 

څه هم سره كه ترسره كېدل وي، په دغه مباشرت  غوښتني

په نېك نيت او  چيخو  ېړپله جنسي غريزه اشباع كهغه خ

د ثواب  په دين كيړى، د هللا ې ترسره كشروع طريقه ئم

 .ڼل كېږيگمستحق 

    

   

  

    

    

  

   

   

    

    

ښه په نمه  پاره داسيپلو قسمونو لاو هللا د خ -[224]

او نه به د خلكو وى قتبه نه  ي،كېنه به ن چي كوئ

ونكى دئ. پوه اورېدښه ئ او هللا كوړه ځ روغه جوترمن

په نيسي، بلكي قسمونو نه  يپه خوشهللا تاسو  -[225]

ړى وي او هللا ې قصد كړونو ئستاسو ز چيهغو مو نيسي 

 ښونكى دئ. بخ حليم

له  چي ئقسمونه نه كو په نامه به داسيد هللا  -(224-225)

څو به له هجوړي  روغيځ د ، تقوى او د خلكو ترمنيكېن

ړى ې وركقسمونه بايد مات شي او كفاره ئ الس اخلئ، داسي

 چي پوهېږيړه اورېدلې او هم تاسو لوهللا تعالى هم سشي. 

. خو هللا ېړړه كولو لوككار د نه گه تاسو د كوم او څن

 يلغو او خوش چيپه هغو قسمونو نه نيسي تعالى تاسو 

ځي او يا ووگه په تود تكيه كالم  ېمو له خول هسيوي، 

 چيدا  ړئ او ياړه وكلو اړهپه ماضي كار په هېره د 

نن  چيپه خداى ، ېځما سره  ته به له چي ئووايئ: قسم د

 په دېدو ده، ېپه زيات ييخن چي، وهللا ږيېبه باران وور
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 ىخاطر لغو او خوش په دېړه خبرو لوپه ورته او دې ته 

پل كارونه نه دي، ترسره دا كارونه ستا خ چي ئقسم د

په هغه قسم ، هللا تعالى تا يده ن په واك كيې ستا كېدل ئ

په وي، لكه  ېړاده كړه نه ارې له زتا ئ چينيسي 

د كوم كار د كولو يا نه كولو قسم  زمانه كي ېراتلونك

ړه پاره لوښتيا ثابتولو لد ر ې او يا د دروغ خبريړوك

هللا  چيخاطر دي  په دېقسمونو نه نيول لغو په ې. ړوك

په نامه د هللا  چيپه كار خو دا وه ښونكى او حليم دئ، بخ

ې كولى، خو د د ې له تاسو سره محاسبهړه ئپه هره لو

 تاسو ته عفو كوي. ئدښونكى حليم بخهللا  چيپاره ل

، كه جايز وو ترسره ړېوك كولو قسم كه د كوم كار د

، كه ېړ كفاره به وركوقسم مات ك يكه د ،ېبه ئ ېكو

، كه د نېك كار د نه كولو ړهناجائز وو قسم حتمًا مات ك

، ې وركوېئبه اره فكاو  ېقسم به ماتونو ړ، وك يقسم د

 خو لغو قسم نه كفاره لري او نه مؤاخذه. 

   

  

    

    

    

    

   

ېرمنو سره د نه پلو مله خ چيهغو كسانو ته  -[226]

څلورو مياشتو انتظار كول ړه كوي، د لو يوال نږدې

ړه، نو هللا ( رجوع وككي ېموددغي ه پې )، نو كه ئيد

ډ هوې د طالق او كه ئ -[225ښونكى دئ. ]مهربان بخ

 پوه اورېدونكى دئ. ښه  هللاكړ نو و

 پلو مېرمنو سره د نه نږدېڅوك له خكه  -(226-225)

پوري دا څلورو مياشتو وازي تر ړه كوي، نو يلو يوال

كوي ړه پرېكبه يا د طالق  غه موده كيكار كولى شي، په د

طالق رجوع نه  غه موده كييا به بېرته رجوع كوي، په د

دا ده  هد امام ابو حنيفه رأي ايالء كيپه ، ڼل كېږيگ

په تېرېدو سره طالق بائن واقع څلورو مياشتو د  چي

 يړه به قاضپرېكد طالق  يچدا ده  هكېږي، خو د نورو رأي

 كوي.
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څوك  چيړى دا حكم نه دوه خبري معلومېږي: لوم له دې

 مېرمني خپليله زيات نه څلورو مياشتو حق نه لري تر 

 ښځي چي داه ، بلړه وكړيسره د نه نږدې والي لو

ده د صبر كولو حوصله او وس لري، عمر رضي هللا وهمدومره م

و مياشتو نه زيات څلورمجاهدين تر پاره عنه د همدې ل

 كېدو نه مكلف كول. په پاتهگر كي په سن

  

   

     

     

    

  

   

    

    

   

   

  

    

  

 يړه تر درې وارپه اځان د  يد ښځي ېشو يطالق -[228]

ورته روا نه ټول پڅه او د هغه  حيضه انتظار وكړي

په ، كه ړىپيدا ك په رحم كيهللا تعالى د دوى  چيدي 

، كي (موده) ي، په دېايمان لرځ په ور آخرتد  هللا او

 يړ او مستحق دچا زيات د دې وتر هر ونه د دوى مېړ

 روغيد  (چيشرط  په دېځوي. )گربېرته راودوى  چي

په شان و( حقوقولري. دوى لره )د هغو اراده جوړي 

ېړونو( دي، )د دوى د م چيپر دوى ( لكه دي قونه)ح

يوه خاصه مرتبه ده او هللا با پر دوى خو د نارينه وو 

 حكمته عزتمن دئ.

حيضه انتظار واري به تر درې  ښځي ېشوطالقي  -(228)

په  چيده شي گنڅرگه په يقيني توڅو دا خبره كوي، تر 

غې د ه كي ېمود په دېڅه لري كه نه، د انتظار  رحم كي

 چي ئړ دې مستحق او وچا د دمخكنى خاوند تر بل هر 
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 چيشرط  په دې، خو ح وكړياړه او بيا نكورسره روغه جو

ړي او اصالح اراده ولري او يو د بل د ړ جاړه د جودوا

 چيېړه بايد دې ته متوجه وي ، محقوقو مراعات وكړي

ې ئ چيپه ده باندي هومره حقوق لري لكه دى ې مېرمن ئ

 چيلري او مېرمن بايد دې ته متوجه وي  رمنيمې خپليپه 

څه دا ه ومني اوگه توپه مدير ۍ د قيم او ېړه د كورنم

دې ته ې ېړه ئدا د كور واكمنه وي او م چي ويبه نه ك

يوه ټولنه ړه او لويه او وۍ كورنتابع او منقاد وي، 

رئيس او ناظم ته ضرورت لري، له مدير او قيم نه  ،قيم

، اسالم دا ښكار كېږي ۍاو بدنظم تټولنه د تشتپرته 

 دالئلې دوه پاره ئې لاو د د ېپارلسوظيفه نارينه ته 

په ې ټول مصارف ئۍ د كورن چيړى دا : لوميړك وړاندي

 ېبيا تر كور، جامو او نفق ې، له مهر نه نيوليړه دغا

 ښځيپاره نارينه تر ل ېد دې وظيف چيپوري او دوهم دا 

 ئد ډول داسيځ انعقل ترمناو عاطفې د  ښځيمناسب دئ. د 

ځواكمنه عاطفه ې كافي دروند دئ، ئ خړد عاطفې ا چي

ز الندي ېاغ خپلياكثرًا عقل تر چي، هومره ېړى شوورك

وه، د  هړاهمدې صفت ته  پارهل روزني، د اوالد د يراول

پاره ل ۍاو سوكال ۍد هوسايپه حكم د اوالد عاطفې دغي هم

نارينه ترې  چي يد څهپله هوسايي قرباني كوي، دا هغه خ

ځواكمنه نه څېر په د دې عاطفه محروم دئ، د نارينه 

ډول شته، د ان يې نسبئځ ده، د عقل او عاطفې ترمن

كه  ډول ته ضرورت دئ،پاره دغه انقيموميت او مديريت ل

ۍ اسالم نارينه د كورن و له مخيدالئلد دغو دوو څه هم 

سلوك او ښه په ې ړه مخصوصًا نارينه ئدواخو ټاكلى قيم 

 .ړىه مكلف كروپه مش ټولو كارونو كيپه ۍ د كورن
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گه وښه تپه ې يا وي، نور ئ ځليطالق دوه  -[229]

ودل او دا پرېښ گهتو هښايستپه ې او يا ئساتل دي 

څه ړو شيانو نه دوى ته مو د ورك چي هدرته روا نه د

ړه د الهي حدودو له نه دوا چيگر دا بېرته واخلئ، م

 چيا وېره مو درلوده ، نو كه دساتلو نه ووېرېږي

په دې كي په بيا  ،ترسره نه كړي دوى به الهي حدود

څه فديه وركړي )او طالق ځه ښ چي نشتهگناه څه دوى 

مه ترې  همدا الهي حدود دي، نو تېرى (ترالسه كړي

همدا  ؛ړوكله الهي حدودو نه تېرى  چيچا كوئ او 

ځل( طالق )درېيم  ېنو كه ئ -[231] دوى ظالمان دي.

 يبيا نكاح كول( روا نه د ېړ، بيا نو تر هغه )ئورك

نو كه  ،وكړينكاح  ېړه سرهمبل پرته له ده له  چي

 چي نشتهگناه څه ړو په دوى دواړه، بيا هغه طالقه ك

الهي  چيكولو  گمانې دا ، كه ئيو بل ته رجوع وكړي

پوهېدونكو  چي، همدا الهي حدود دي شي پاللىحدود 

   ې بيانوي.ړو ته ئگو

ۍ د كورن ېاسالمي شريعت د نكاح او يوې نو -(229-231)

په ړو ته دواړى، پاره د جانبينو توافق شرط كو لړلجو

د النجو مشوره توصيه كوي، په  پلو كيپه خښه سلوك او 

ښتنه پارس يصبر، زغم او عفو ړو ته دپاره دواڅولو لغو

پلوانو خړو ې النجه حل نه شوه، د دوائ په دېكوي او كه 
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 روغي، د او ستونزه حل كړي مداخله وكړي چي ته وايي

گه غوره جركوم هيئت او صالحيډه د مپه گ يدپاره لجوړي 

هم مشكل حل نه شو نو  په دې، كه حل كړي ياو النجه د

 چي حال كي په داسيړى، ې د طالق واك وركړه ته ئمې

 ټولو كركجن حالل كار طالق دئ.تر  په وړاندي: د هللا وايي

ې د ټر ئډاك چي ىړترخې دوا سره تشبيه ك هغيې له طالق ئ

پل بيمار ته وركوي. د نكاح او طالق خ چارپاره ناعالج ل

ړه هم د مې چيدي  ښووني داسيد اسالمي شريعت الرړه په ا

په پېرزويني او احترام ، مينيژوند د گډ ځ ترمن ښځياو 

په دل بېلي په صورت كيې د مجبوريت وي او هم ئ فضاء كي

دا  چي يړې وضع كضوابط ئ گه، داسيښه او غوره تو

والي ذريعه وي نه  ځ د نږدېو ترمنمعامله د دوو كورني

  ۍ باعث. ښمند منافرت او د

ې د مهر حق ئ په مقابل كياو  د طالق واك نارينه ته

ډېر پاره د مستقبل ل ښځيړى شوى، دا مهر د ته ورك ښځي

ې ه ونشي كولى بمېړچي تضمين دئ،  غورهحكيمانه او 

د  چيپاره ل، يا د دې ته طالق وركړي مېرمني خپليموجبه 

او  هپاتې نه وي ئ ښايست ۍځوانپېغلتوب ختم او د غې ه

غله او ېپاو بله  ځان خالص كړيله دې  ې غواړيه ئمېړ

ې وي، د ېښه شوې بله خوې ئتر د هسي، يا ه وكړيښايست

 چيپاره ې لد دې بدله كړي، په بلي ئاو  ته طالق وركړي

د شريعت اسالمي ړى شي، ونك يپه برخليك لوبځو ښڅوك د 

اره شريعت د مهر همدې لپړى او د ته ورك ځيښمهر حق 

ته  ښځيې ټاكلى، دا اختيار ئ ئپاره خاص حد نه دل

نه څه ېړه م لهپاره پل مستقبل د تضمين لد خ چيړى ورك

ته طالق وركوي نو  ښځيه ، كه مېړگڼيترالسه كول ضروري 

په ړو شيانو نه د مهر ته له ورك ېد چيدا حق نه لري 

ښتنه ځه د طالق غوښخلي، خو كه څه ترې بېرته واشمول 

ه نه د له مېړ چي ږيېكوي نو بيا به دې ته خود تيار

سره د  په دېاو  اخيستي مهر يوه برخه بېرته مسترد كړي

ځل طالق معنى دا ده د درېيم  .پاى ته ورسېږيدوى النجه 

 ېخو كه د نه لري، يړتياوژوند و ړه نور د گډدا دوا چي

په طالق نكاح هم  ېدا نو وړه اله بل سره نكاح وك ښځي

نتيجې  ېړه دۍ جوړندې ترخې تجربې لوم ښاييمنتج شوه، 

ړي، دوى ته د پيل كژوند گډ ځل بيا يو  چيوي  ېرسولته 

يو د بل د  چيشرط  په دې، خو ېړى شوكار اجازه وركدې 

 گوري.و ځان كيپه حقوقو د مراعات اراده او توان 
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كړئ او دوى د خپل طالقي  مېرمنياو كله چي  -[231]

عدت )پاى( ته ورسېږي، نو يا ئې په ښه توگه وساتئ 

كړئ او په كړاو كي ئې د  ېاو يا ئې په ښه توگه خوش

او هر څوك چي دا  دې لپاره مه ساتئ چي تېرى وكړئ،

كار وكړي نو يقينًا چي په خپل ځان ئې ظلم كړى او د 

مه وهئ او د هللا هغه نعمت چي  ملنډيهللا له آيتونو سره 

پر تاسو ئې پېرزو كړى او له كتاب او حكمت نه ئې 

چي څه پر تاسو نازل كړي، په كوم سره چي تاسو ته 

نصيحت كوي، دا درياد كړئ او له هللا ووېرېږئ او په 

 دې پوه شئ چي هللا په هر څه ښه پوهېږي.

چي  هللا تعالى د رجعت جواز د دې لپاره وركړى -(231)

ته ئې د تجديد نظر او په خپلو كړو  مېرمنيمېړه او 

بېلتون په دوران  مؤقتفرصت وركړي، د  يوړو د بيا كتن

 بېلتون؛ بلله  دواړه دا وگوري چي د تل لپاره يو كي

راپيدا  ستونزيدوى دواړو او اوالدونو ته ئې څومره 

كوي، خو مبادا له دې رخصت او جواز نه غلطه استفاده 

د ځورولو لپاره ترې كار واخلي. هللا  ښځيړه د ېوشي او م

وهل او په خپل  ملنډيتعالى داسي كار په الهي آيتونو 

ځان له ظلم كولو سره مترادف گڼلى او دا ئې د هغه 
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چي د كتاب او حكمت په بڼه كي  ېالهي نعمت ناشكري گڼل

ې د دوى په برخه شوى. دوى بايد متوجه وي چي معامله ئ

ئ او د اى سره ده چي په هر څه پوه دعليم خدله هغه 

 كېږي. دوى هيڅ څه ترې پټ نه پاته

   

   

   

   

   

     

   

   

   

    

     

او كله چي مو مېرمنو ته طالق وركړ او دوى د  -[232]

، نو دوى له دې مه راگرځوئ ېخپل عدت پاى ته ورسېد

كه په ښه ي، ړسره نكاح وكړه ېمخوښي  خپليچي د 

توگه په خپلو كي سره راضي شوي وي، په دې سره 

ستاسو هغه چا ته پند وركول كېږي چي په هللا او د 

 ېآخرت په ورځ ايمان لري، دا درته غوره او د تزكي

 سبب ده او هللا پوهېږي او تاسو نه پوهېږئ.  ۍاو پاك

له مېړه سره له خوښي  خپليد  ښځي ېشوطالقي  -(232)

ړه وي او ېمنع كوئ، كه دا د دې پخوانى منكاح نه مه 

او نه ړي كه نوى، نه ئې د كورنۍ غړي بايد دا كار وك

ړه، په ټولني كي د اخالقي مفاسدو د ېئې پخوانى م

مخنيوي لپاره همدا طريقه ترټولو غوره ده چي پرېږدئ 

ړه سره نكاح وكړي، په ېله مخوښي  خپليد  ښځي ونډيدا ك

له خاوند سره له نكاح خوښي  خپليزور نكاح كول او د 

نه مخنيوى، په ټولني كي د فتنو او اخالقي مفاسدو باعث 

 كېږي.

هغه  چياولياوو ته ويلي  ونډياسالم له يوې خوا د ك

مه منع كوئ، خو نه له خاوند سره له نكاح خوښي  خپليد 

ړه په انكاح د  چي ېړك همكلف په دېځه ې ښله بلي خوا ئ

 چيپاره ې لا د د، ديولر كي پامپه پل ولي رضايت د خ
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ۍ ښمنوالي سبب شي نه د د ځ د نږدېنكاح د كورنيو ترمن

 او نفرت سبب.

 :ولرو پام كيپه دوه اساسي خبري بايد  اړه په دې

  پر هغې تحميل نه ښه پله خواولياء بايد خ ښځيد

ړي، هغه ډه وكډې گولو ئځورولو او تنځايه ې له بړي، ك

ړي، دا ه كس سره نكاح وكلخوښي  خپليد  چيي پرېږد دي

تقاضاء ده او هم له په خداى او آخرت د ايمان هم 

 .اخالقي فساد نه د مخنيوي ذريعه

 دا كار  په غياب كيټه او د اولياوو پپه بايد ځه ښ

ځ كركه ېږي، د كورنيو ترمنړنه فتنې راوال ړي، له دېونك

 پيدا كوي.او نفرت را

 ي:ودوه حديثونه همدغه حقايق توضيح ك الندي

معقل بن يسار كانت أخته تحت أبي البد اح روي أن 

فطلقها وتركها حتى انقضت عدتها, ثم ندم فخطبها فرضيت 

وأبى أخوها أن يزو جها وقال: وجهي من وجهك حرام إن 

تزوجتيه. فنزلت اآلية. قال مقاتل: فدعا رسول هللا صلى هللا 

عن  عليه وسلم معقال فقال: )إن كنت مؤمنا فال تمنع أختك

أبي البد اح( فقال: آمنت باهلل, وزوجها منه. رواه 

 البخاري

په معقل بن يسار خور د ابي البداح  د چيروايت شوى 

پل په خخو ې تېر شو، عدت ئ ،ړوركوه، هغه طالق  نكاح كي

و، دا هم ې ورولېږام ئپېغد بيا نكاح مانه شو، ېښپكار 

 او ړنكاح سره مخالفت وك ې له دېورور ئراضي شوه خو 

ړه زما كه دي نكاح ورسره وك ويل:وې ئخور ته  خپلي

پيغمبر دا آيت نازل شو، ليده كاته به درسره حرام وي، 

ې ويل: كه مؤمن ښت او ورته وئمعقل راوغو السالم عليه

له ابي البداح سره له نكاح نه مه منع  ينو خور د ېي

په نكاح ې نو هغه ئ ايمان دئ. مي پر هللاكوه. هغه وويل: 

 ړه.ركو

  َزْو ِ  َعاِئشَةَ  َعنْ 
ِّ
 صلى َّللاهِ  َرسُولِ  َعنْ  ، وسلم عليه َّللا صلى النهبِي

. وليهما ِإذن بغيمر نكحم  اممرأة َأّيمما » وسملم عليه َّللا

 .... باطل فنكاحها ، باطل فنكاحها ، باطل فنكاحها

رسول هللا صلى هللا  چي ئروايت دا نه ې رضي هللا عنهله عائش

ې اجازپل ولي له د خچي ځه ښكومه ايل: وفرمعليه وسلم 

ې باطله نكاح ئې باطله ده، شي نو نكاح ئنكاح په پرته 

 . ې باطله دهنكاح ئ ده،
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 ئټه او غلط دې بنسبډېر اعتراض چا خبري د هغه  په دې

 !!ئدد بشري حقوقو خالف  ښځيوايي د ولي موافقه د  چي

له  څومره اهميت لري اودا موافقه  چيي پوهېږنه هغوي 

 چيېږي. هومره ړراوال ستونزيڅومره ې عدم مراعات نه ئ

ساتي او د  پام كيپه لور مستقبل  خپليپالر د مور او 

ښه ښودلى شي او هغې ته سمه الر  پلو تجربو له مخيخ

دا خو نه كولى.  نشيې پله دا ئپه خمشوره وركولى شي، 

ځله ډېر په اندازه تجربه لري او نه معرفت، پالر د مور 

 ذباتو او احساساتو له مخيهغه د ج چيي واقع كېږ سيدا

تر اغېز ې اهري وضع ئظچا حسن، لباس او د ړي، فيصله وك

پالر څوي، خو مور ې وهته ئ راولي، جذباتي فيصلې الندي

لور  خپليتوجه كوي او د هم ړخونو ته ډېرو نورو اې ئ

 ي.  نيس پام كيپه ژوند ښه مستقبل او 

موافقه د نكاح  ښځيم د اسال چي حال كي په داسي

ټه اعتراض ې بنسب ڼلى، نو د داسيگپاره اساسي شرط ل

ې ته تيار نه دي. دا جنابان كېږ هپاتڅه مجال پاره ل

پل سر په خسره  يې د بل له سيرلۍ ئسيرلكومه  چيدي 

ستا لور كولى شي له هغه  چي گه واييڅن، بل ته ړه شيوال

 چي ړه شيته والپرو پل سر او ستا له خبرولپه خچا سره 

  !!ېڼگې ورته مناسب نه ته ئ
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 ياو كه څوك غواړي چي د تي وركولو موده د -[233]

خپلو اوالدونو ته تر پوره  يد يپوره شي، نو ميند

دوو كلونو تى وركړي او د اوالد په خاوند باندي په 

مناسب ډول سره د دوى روزي او جامه ده او هيڅوك 

مكلف كېدى مگر د خپل وس په اندازه، نه به مور  نشي

كېږي او نه هم پالر په خپل د خپل اوالد په سر كړول 

اوالد سره او په وارث باندي هم دې ته ورته )حقوق 

او وجائب دي( او كه دواړو په خپله خوښه او رضايت 

او په خپلو كي په مشوره له تي نه بېلول وغوښتل نو 

او كه مو وغوښتل چي اوالد ته  نشتهڅه گناه ورباندي 

دې شرط ، په نشتهدايي ونيسئ، كومه گناه درباندي 

اجوره په ښه طريقه وروسپارئ او له هللا  ېچي منل شو

ووېرېږئ او په دې پوه شئ چي هللا ستاسو د كړو وړو ښه 

 ليدونكى دئ. 

مكلف  په دېړه ځه او مېښله طالق نه وروسته هم  -(233)

په ړه به مشوره كوي، په اپل تي خور ماشوم د خ چيشوي 

ې د رزق به د د پالربه مور تى وركوي او  موده كي دې

پل زوى په خخو نه به مور روزي او جامو ذمه وار وي، 

په ورثه وو پالر نه وي نو كه پالر، او نه  ځورول كېږي

پوره موده دوه كاله وركولو  د تي، دا ذمه واري راځي

د كوم ضرورت يا مصلحت  چي پالر وغواړيخو كه مور ، هد

ا كار په دوه شرطه دنو  ڼده كړيدا موده رال له مخي

 پلو كيپه خكار راضي وي او  په دېړه به كولى شي: دوا

ړو رضايت او د دوااو  مشوره .وي ېړه كمشورې به ئ

 ژوند كيپه كورني اسالم  چيگورئ ړى. ې شرط كه ئموافق

په مشوره ې كار به ئ چي يړمكلف ك په دې ه او مېرمنمېړ

د اسالم له آيت نه  په رضايت وي. له دېاو د طرفينو 

له مشورې نه به هغه ، ږيڅرگنديد مشورې حقيقت هم  نظره
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ورباندي راضي او متفق  خواويړه دوا چيځي ړه راوپرېك

فقط نظر او  بلله يو طرف به  چيمشوره دا نه ده وي، 

پله كوي، په خړه به دى پرېكۍ ستواو ور رأيه غواړي

مشوره  نه وي، داسيپاره ولو لمعلوممشوره د بل د رأيي 

خو  يواور يهد نورو رأ ييو كس د چيلري، ښت نه ارز هيڅ

پله او د نورو د موافقې او رضايت نه په خ يړه دپرېك

د تفاهم او بحث  چي ې ته ويل كېږي، مشوره دپرته وكړي

ځي ړه ترې راووپرېكهغه خوښي د طرفينو د  نتيجه كي په

خلك له  ځينياو متفق وي.  راضيړه ورباندي دوا چي

د ديكتاتورانو او  چيكوي  نديتعبير وړا مشورې نه داسي

د  چيښ وي، امير او زعيم ته دا حق وركوي مستبدينو خو

دا  حق د ده وي!! پرېكړيۍ خو د وروست ينورو خبره واور

په پالر كه  .يټه ردوله بنسدغه غلط تعبير مبارك آيت 

له  بهړه په اته د تي وركولو  والداپل خ چيې مكلف وي د

پل سر به فيصله نه په خ، سره مشوره كوي مېرمني خپلي

په مشوره او رضايت وي، ړو ړه به د دواپرېككوي، هره 

ه پولس د شتمنيو او  عام د چيگه دا حق لري څننو امير 

پل سر او د نورو له په خ ړوند قضاياوو كيپوري ادوى 

د ده  ټولني كيپه  ؟پرته فيصله وكړيمشورې او رضايت 

پالر لكه د  ئنه د هومره صورت كي په هيڅحيثيت او مقام 

، اسالم خو ده ۍ كيكورن خپليپه ه حيثيت او مقام او مېړ

ړى، دى او امين( نوم ورك هد )خليف پر ځاىته د )قيم( 

 امانت كي په هيڅخو د عام ولس د امانتونو امين دئ، 

ړى شوى، د ده ورك ئښه د تصرف كولو حق نه دپله خوپه خ

د امام  كيځه لمان په يمعلكه د ج   ئحيثيت هومره د

 حيثيت. 

   

  

  

    

    

   

   

   

     

)ترشا  مېرمنيڅوك مري او  چياو له تاسو نه  -[234]
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څلورو مياشتو تر لس باندي  يد مېرمني، دا پرېږدي( 

دغي  خپليد  كله چي، نو ړه انتظار وكړيپه اځان د 

په تاسو  كي په دېبيا نو ، ېپاى ته ورسېد ېمود

ښه په ې ئ اړهپه ځان د  چي نشتهگناه څه باندي 

تاسو  چي ښه خبر دئڅه په هغه ړل او هللا وكهرڅه  گهتو

 ې كوئ.ئ

كولى شي  ونډيك چيا خبره كول گه دمكرره توپه  -(234)

په ځان غوره دود دستور مطابق د د ټولني د شريعت او د 

 ړه وكړيپرېكپه ارتباط ه د انتخاب پل مېړاو د خ اړه

 په تاسو كوم الزام راتلى شي او نه دانه  كي په دېاو 

په دا واك  چي نه معلومېږي له دېگناه كار دئ، د 

 يدۍ پله كورنپارل شوى، د دې خډو ته سكونگه كامله تو

وك ، هيڅې همئ ۍه كورناو د مېړنه نيسي مخه هم د دې 

يل د متح ، داسيښه ورباندي تحميل نه كړيپله خوخ بايد

لري، فساد او فتنو ته الر آواروي. د تاوان  پر ځاى گټي

غور ېپد عار او خبري  په دېۍ بايد ه كورنېړاو م ښځي

 نه گوري.گه وپه سترگناه ته د  ېاو هغ احساس ونه كړي

    

    

   

     

  

    

    

    

   

   

    

    

   

    

  

په نكاح كولو( ښتلو )او ځو د غوښاو د دغو  -[235]

 ړه كيپل زپه خې گندوئ يا ئڅه څرتاسو كوم  چيړه ا
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، هللا ته نشتهگناه  هيڅپر تاسو كي  په دې، ئټ ساتپ

ړئ، ې هرومرو ورته ياده كتاسو به ئ چيمعلومه ده 

كومه  چيگر دا ، مئټه ورسره وعده مه كوپپه خو 

ړلو او تر هغه د نكاح ت ړئغوره او مناسبه خبره وك

 په دېېټه ترسره شي او دا مقرره ن چيډ مه كوئ هو

، نو پوهېږيښه په حال ړونو هللا ستاسو د ز چيپوه شئ 

  ښونكى دئ.هللا حليم بخ چي پوه شئئ او ده ووېرېږه ل

ې ال ئ چيشئ  ىډو د نكاح اراده كولد هغو كون -(235)

ې په همدى ته پله اراده هم هغوخ پوره شوى، ئعدت نه د

په اشاره او مجملو الفاظو سره بيانولى شئ، خو  وخت كي

د  وخت كي په دېپه غوره او مناسبه طريقه، دوى ته 

واضح او ډېري  چيخبري كول منع دي  ړه داسينكاح په ا

خبرو نه  له داسي غه وخت كيپه د چيځكه وي. دا  څرگندي

 كي په فتنهځان احتمال شته، مه  د لوېدو په فتنه كي

پام په ته  ۍچوئ او مه هغوى، هللا تعالى ستاسو كمزورا

ښونكى صبرناك بخ او هغه حليم چيخاطر  په دېسره او 

په دا اجازه  چينه  ، خو داسيېړې دركدئ، دا اجازه ئ

 چيپام وي ستاسو د لوېدو باعث شي، دې ته مو  گناه كي

 چيار ده ړه له اسرارو خبر دئ، په كهغه ستاسو د ز

 ړئ. وكاحتياط 
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گناه څه الزام او تاسو  رپكي هم  په دې -[236]

نه يا دوى ته د كوم مهر  والي له نږدې ښځي چي نشته

څه مال متاع خو ړئ، ك يمخه طالقد نه ټاكلو له 

په په اندازه او پل توان په توانمن د خړئ، ورك

په غوره په اندازه، مناسبه متاع پل وس نادار د خ

او كه مو  -[235پر محسنينو. ] ئگه، دا يو حق دتو

مهر كوم  چي ېړكطالقي هغه وخت د مخه  يوال له نږدې

گر دا دئ، مې مهر نيمايى ټاكلى وي نو د دمو ورته 

د  چيتېر شي تېري شي او يا هغه كس ې ي ترځښ چي

ړئ، دا ده او كه عفو وك په الس كيې ټه ئنكاح غو

فضل او احسان مه  پلو كيپه خده او  تقوى ته نږدې

  ښه ليدونكى دئ.ړنو هللا ستاسو د ك چيې شكه هېروئ، ب

او صحيحه خلوت نه د مخه  يوال كه له نږدې -(236-235)

 ټاكلى هال مو مهر ورت چيړئ كطالقي  ښځي په هغه وخت كي

 ئړه دپه غاصورت كي نه كوم مكلفيت در په دې، نو ئنه د

پل وس او ځو ته د خښگناه كار دئ، خو دغو او نه دا د 

ړو سره به د دوا په دېړئ، وركڅه په اندازه توان 

وي او له  ېتاو تريخوالي مخه نيول شوځ د كورنيو ترمن

وي، خو كه مهر مو  ېتسلي شو ښځي هغيبلي خوا به د 

مهر نيمايي  يټاكل، نو بيا د دغه ټاكلى ووورته 

يا او  يتېره شترې  ځهښ چيگر دا ده، م هدرباندي الزم

مدغه يو بل ته ، هپاتې نيمايي هم وركړينارينه  چيدا 

پل حق نه بل ته تېرېدل او فضل او احسان كول عفو، له خ

 درته غوره دئ.
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ښه ې او د هغه غوره ئځونو لمونټولو د  -[238]

ودونكي او ړه ايښحفاظت كوئ او هللا لره قانت ) غا

خو كه وېرېدلئ نو بيا يا  -[239] ئ.منقاد( ودرېږ

ړئ د امنيت احساس وك چيخو كله  ه،رپاسيا او پلي 

ښودلى، ې درئتاسو ته  چي ړئ لكهياد ك غسينو هللا هم

 پوهېدئ. نه ورباندي  چيڅه همغه 

 ئځ دله )الصلوة الوسطى( نه مراد هغه لمون -(238-239)

په قنوت، خشوع او ټولو شرائطو برابر وي او په  چي

 په حضور تر سره شي، داسيړه او حواسو خضوع او د ز

، د كېدىترسره  نشي په وخت كيځ د خطر او سفر لمون

كولى  په وخت كيد خطر  چيره هللا تعالى وفرمايل پاهمدې ل

 ځلمون پاره،يا س ئپلى وپه تلو تلو كي، كه  چي ئش

قبلې او د  يځ نيمايپه اشاره، د اصل لمونړئ، ك اداء

مختصرو ډ قرائت او له لنپرته، په لوري له مخ كولو 

ځ لمون غسيبه هم په وخت كيو سره. خو د امن تسبيحات

 چيپه هغه معنى راغلى ى. دلته )وسطى( ښودلهللا در چيكوئ 

راغلى: و  ك ذ ِلك ج ع ْلن ُكْم ُأمًَّة  آيت كي143په د همدې سورې 

ي وسط او مكان يله وسطى نه زمان چيو سطًا: لكه دلته 

ځ همداراز له الصلوة الوسطى نه هغه لمون ئمراد نه د

ځ په منځونو پلوه د نورو لموند وخت له  چي ئمراد نه د

ډېر صراحت سره دا مطلب په ۍ برخه د آيت وروست وي، كي

ځ مراد له الصلوة الوسطى نه غوره لمون چيگوته كوي په 

ې ترسره كول ئ په وخت كيد خطر او سفر  چيدئ، هغه 

 ځ اخيستل داسيگر لموننه د مازدي له دېگران وي. 

ۍ برخي او مخصوصًا له وروستآيت ټول  له چيتوجيه ده 

   .يگوړخ نه لا ې هيڅسره ئ

د  ځ كيپه مندلته او د هغه بحث ولي  چيخو دا 

ړه لري، پوري اژوند په كورني  چي ځه ذكر راځيلمان

د  اوچينه و سرښېگڼټولو ځ د لمون چي دا دئې ځواب ئ

ټولو غوره پاره ترژوند د اصالح لفردي او اجتماعي 

ځه سره هم د انسان رابطه له هللا لمان په دېده، وسيله 

له او هم له نورو انسانانو سره،  ږيېگټينسره 

له ځ ځي، هره ورننو په اجتماع كي ي،ځانفراديت نه و
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 په وړانديد هللا  په يوه صف كيځاى او نورو سره يو 

پلو كي د په خۍ او اطاعت او گ، د هللا د بندودرېږي

ټولني اكثره  يمظاهره كوي، د انسان ۍاو برابر ييووال

ړ ځان لوترنورو ، ، انفراديتوښتنځان غوله  ستونزي

نه احساس له  لوييپه نسبت د او د نورو  وڼلگ

ختموي، د همدې  ېټولي ناخوالځ دا ، لمونږيېړراوال

ځ منپه ړه د بحث په اد مختلفو مسائلو  چيرو گوپاره ل

 .ځيځ ذكر راد لمون ځ كيمن

   

   

   

    

    

     

    

    

  

    

   

   

  

   

تر شا  مېرمنيڅوك مري او  چياو له تاسو نه  -[241]

ړه تر په امېرمنو پلو باندي د خ په دوى، پرېږدي

وصيت الزم دئ،  د متاع نه ايستلوپوره يوه كاله د 

د هغه معروف ې پر تاسو ئنو  ېپله( ووتلپه خخو كه )

په ځان ې د دوى ئ چي نشتهڅه گناه كار په ارتباط 

او  -[241] باحكمته عزتمن دئ.ترسره كوي او هللا ړه ا

، څه مال متاع وركول ديوگه ښه تپه ځو ته ښطالق شوو 

پل همدا راز هللا خ -[242الزمه ده. ]پر متقيانو دا 

 ړئ.وك (عاقالنه عملتعقل )چي آيتونه درته بيانوي 

ځ دوه ړه هم د صحابه وو ترمنپه اآيت ې د د -(241)

ځ، رينو ترمنگورو او هم له دوى وروسته د مفسرأيي 

د ميراث له تعيين نه  چي ي او واييڼگې منسوخ ئ ځيني
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ه له مال د مېړ په احكامو كيمخكي نازل شوى، د ميراث 

د عدت موده هم مشخص  او هشو ېټاكلبرخه و ښځي نه د

ته  مخي خپلياو پل اختيار ځه خښشوه، له هغه وروسته 

څه  اړهپه څ او كور ورثه د خر يړوې، د مودل شپرېښ

دلته د عدت  چينظر دي  په دې ځينياو  .لفيت نه لريمك

ړى شوى ه ته دا حق وركشوى، بلكي مېړ ئده ړه بحث نپه ا

پاتې كېدو د  مېرمني خپليد  په هغه كور كيچي كه 

كولى  ته نه رسي، دې په ميراث كي چي رورت احساس كړيض

د نه ايستلو  مېرمنيله هغه كور نه د تر يوه كاله شي 

 تأييدرأيي دغي د آيت له الفاظو نه د . وصيت وكړي

 مومو.

ۍ د يوې ڼما لوييټولني د ۍ ته د اسالم كورن -(241-242)

د  يناخوال ۍ كيپه كورنگوري، گه په سترښتي خاساسي 

 السالم عليهپيغمبر ، گڼيټ ټولو ناخوالو بنسټولني د 

ډېر خوشحاله  په دېشيطان تر بل هر كار  چي فرمايي

 چيړ شي اختالف راوال ځ داسيترمن ښځي ه اود مېړ چي كېږي

د فتنو  چي شيطانپه متالشي كېدو منتج شي، ۍ د كورن

ې ئ ځيني، هري خوا ته لېږي لښكري خپليپاره ړولو لوالار

ې غال، شراب، زنا او نورو ئ ځينيڅوي، خلك قتلونو ته ه

په چا د هغه شيطان ، خو ابليس تر بل هرگناهونو ته

ې ۍ ئيوه كورن چيپوي ټشا و پهښ شي او هغه شرارت خو

پاره د همدې ل .يړې سره بېل كړه ئه مېځښاو  ېړتباه ك

 اړهپه ژوند د مختلفو قضاياوو  يد كورن چيگورئ  دا دئ

ټولو گه د څنپه دقت او تفصيل سره بحث كوي او څومره 

 ښووني كوي.الر يژورپه ارتباط واضح او و مسائل

رسي او بل پاى ته ړه بحث په اژوند دلته د كورني 

د جهاد مربوط مسائل  مبحث كي په دېي، پيل كېږباب 

 ي.ل كېږڅېړ
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د  چيړى ك ئپام نه د يآيا هغو كسانو ته د -[243]

پلو كورونو ووتل له خ حال كي په داسيوېري گ له مر

، نو هللا ورته وفرمايل: ومرئ، خو لوگونو په زر چي

هللا پر خلكو باندي د  چيړل، يقينًا ژوندي كې رابيا ئ

شكر نه اكثر خلك  پېرزويني خاوند دئ، خوفضل او 

 كوي. 

څه هم شمېر كه  چي ېپه هغه قوم نيوكه شودلته  -(243)

ې ئوېري گ له گونو ته رسېدو، خو د مرې زيات وو، زرئ

 ېېښتې تدل، دېښتتوود او پرېښښمن ته پل كور كلى دخ

جبون قوم ژغورل، برعكس هللا تعالى دا گه ونه دوى له مر

گ پاى مرولس  ينكگه د وېرېدوړ، له مرگ محكوم كپه مر

گه له مر چيړه كوي پرېكگ دئ، هللا تعالى د هغه قوم د مر

په ښتي، او ت پرېږديښمن ته پل ملك ده وجه خپوېري د 

او كه د دوى يوه  ئډېر دښه ې ئ شمېر چي حال كي داسي

وركولى  هښمن ته ماتنو د ښمن مقابله وكړيبرخه هم د د

ښمن ېر د دڅپه تاسو د دغه جبون قوم  چيكوئ پام شي. 

گ محكوم نه په مراو د هللا له لوري  ښتئونه ت مقابلېله 

ړه محدودو كسانو او له يوه واله  ښاييېښته داسي ت شئ.

، خو له يوه ولس او له داسي ړ وينه د توجيه و يگټول

صورت د په هيڅ  ته رسېږي گونوچي شمېر ئې زرډلي نه 

ل خاوند د فضگانو پلو بندهللا جل شأنه په خ .همنلو نه د

حالت كي دوى ته بيا  په وجه په داسيدئ، د همدې فضل 

 .گ مستحق ويمر يچي د دائممهلت وركوي 

    

   

     

    

   

    

   

   

پوه ( په دې)او  ېږئگوجن په الر كياو د هللا  -[244]

هغه  -[245] دونكى دئ.ېپوه اورښه ې شكه هللا ب چيشئ 

 )داسي، پور وركړيه ښايستاو هللا ته حسنه  چي څوك دئ

دا  او يځلونو زيات كړ وځلونپه ې ورته هللا ئ چيپور( 
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په لوري پراخول كوي او د ده گول او تن چي ئخو هللا د

  ئ.ځول كېږگربېرته 

ې څه كوئ هللا ئاو  ئوايڅه تاسو  چي اړهپه گ د جن -(244)

  پوهېږي.او ورباندي  ياور

په الر د هللا  ڼ شمېر نورو آيتونو كيگپه دلته او  -(245)

وك هللا څ چيلكه  ېڼل شوگ داسي ۍځاني او مالي قربان كي

، وركوي هابره بدلرڅو بپور ې ، هللا به د دپور وركړيته 

ځله ورته زيات څو ړى مال به هللا څو وقف ك په الر كيد هللا 

په واك تعالى چي كمول او زياتول خو د هللا ځكه ي، دا ړك

 .دي كي
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نه ليده و يډله دآيا د بني اسرائيلو هغه  -[246]

پيغمبر پل خې ئ چيله موسى نه وروسته وه، كله  چي

په الر څو د هللا ، تر كهاټچا وپاته يو  موږوويل: ته 

خو به نه وي  ې ويل: آيا داسيېږو، ورته وئگوجن كي

ې دل درباندي فرض شي نو ونه جنگېږئ؟ وئجنگې چي

به  په الر كيد هللا  چيبه څه شوي وي  موږپه ويل: نو 

پل كور كلي او له خ چي حال كي په داسي، نه جنگېږو

فرض ې پردل جنگې كله چيخو ټبر نه ايستل شوي يو؟ 

او  ېئږ شمېر نه په شا شول غير له لټول نو ړى شو ك

او  -[245پوه دئ. ]ښه په حال و ظالمانهللا خو د 

چا پادرته ې ورته وويل: هللا خو طالوت پيغمبر ئ

ندي ده لره با موږگه به پر څنې ويل: ټاكلى، وئ

ډېر تر ده  چايي كيپاپه  موږ چيدا حال  چايي وي،پا

 ئپراخوالى هم نه داو ده ته د مال  يواو مستحق ړ و

پرتاسو غوره هغه هللا  چيې شكه يل: بوې وئ ؟ړى شوىورك

او زياتوالى  والىپراخې ئ په علم او جسم كيړى او ك

ښه  او هللا وركوي يچايپا چا ته وغواړي چيهللا  ړى اوورك

  پوه واسع دئ.

نه وروسته او هغه وخت  السالم عليهله موسى  -(246-245)

 الري سميپه شرك او فساد اخته او له بني اسرائيل  چي

ې رحمه په نامه يو ظالم او بمنحرف شول، نو د جالوت 

ټ ې لو، د دوى كورونه ئژلې ووډېر ئمسلط شو، ې پرچا پا

 په دې، ړللي وشكور كپل ې له خئدوى او  ړلاو تاراج ك

نه كوله، هغه وښود دوى الر السالم عليهاشموئيل  وخت كي

د  په الر كيړو او د هللا ړو وپلو مخكنيو ك، له خته راغلل

ې له هغه نه ئاو  وښودندامت وې نه ئنه كولو له جهاد 

ښته، هغه مبارك د دوى وغو هد جهاد اجاز په الر كيد هللا 

وويل: مبادا جهاد پام سره ورته په مخكني حالت ته 

دوى  ړئ،ډډه وكشي او بيا تاسو له هغه درباندي فرض 

ظلمونه شوي، له  موږ رپ چي حال كي په داسيورته وويل: 
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د  چيگورو دليل نه  داسي ړل شوي يو، هيڅپل كلي كور شخ

اوس  چي وويل شوورته  چيونه جنگېږو، خو  په الر كيهللا 

محدودو  ، يوازيږئښمن سره وجنگېاو له د ئنو وسله واخل

په او د هللا  ژمني خپليټول له ښود، نور كسانو تيارى و

ورته وويل:  پيغمبر. د هللا ډډه شولپه دو له جنگې الر كي

هللا  دا دئوه،  ېړښتنه كټاكلو غوچا د پاتاسو د يوه 

قوم  يښتړى، د هللا له دين نه اوتعالى طالوت درته غوره ك

ب سړ نه دئ، نه د نوۍ د مشر موږپر ورته وويل: دى خو 

ټول ولس ، د له مخي ۍمال او شتمند له مخي او نه 

 چيپارل شي چا ته وس قيادت او زعامت خو بايد داسي

شوى  هپاتپه ميراث پالر نيكه ورته قيادت او زعامت له 

ډېر مال ښه ړى وي، ۍ غكورن يمعتبراو  ېدرنكومي وي، د 

: دى خو يواي ځواب كيپه د دوى پيغمبر او دولت ولري!! 

ښه ، ېړړتيا هغه وركړى، د زعامت او قيادت وهللا غوره ك

ښه صحت او قوي بدن خاوند دئ، د مشرتابه او د  ئپوه د

ې ته تيار نه وو خو دوى دمواصفات خو همدا دي، غوره 

طالوت قيادت ومني، د دوى معيارونه بدل شوي وو،  د چي

ې ب چيله انگېر غسيې همړه ئپه اد زعامت د مواصفاتو 

ا وينا پيغمبر دري، د ېگې اندينه او الروركي قومونه ئ

نسب او  چي ئڅېر نه دى په دو د تعالىهللا  چيې نه منله ئ

څېر يو په او د طالوت  گڼيپاره ضروري ومال د قيادت ل

پاره ل ۍمشرد د دوى  يڅوك دښانه ننوم ې نادار او ب

  ښتنه كوله:ې د ثبوت غوپيغمبر نه ئگڼي، له مناسب ونه 

    

   

   

   

    

   

   

     

     

 ۍچايپاوويل: د ده د ې ورته پيغمبر ئاو  -[248]

په  چيتاسو ته به هغه صندوق راشي  چيښه دا ده ن

ډينه او د موسى ډاستاسو د رب له لوري يوه  هغه كي
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به  مالئكي چيهغه دي،  يپاتې شون ېاو هارون د اوالد

ښه ده كه گنده نڅرتاسو ته  كي په دېې حمل كوي، ئ

 مؤمنان ياست. 

يو صندوق  پالر نيكه نه داسياسرائيلو ته له  ( بني248)

لرغوني او د  هڅ هغه كيپه  چيشوى وو  هپاتپه ميراث 

او د موسى او هارون  وحيكه د تورات للړ شيان قدر و

تر  چيڼله گ ، دوى داسيېڅه نښي وا السالم د الس معليه

وو  يوي نو تل به بريال په واك كي موږڅو دا صندوق ز

په پي د دوى څا، ناموندلى نشيغلبه  ږموپر ښمن به او د

 په الس كيښمن دا صندوق د د څ كيپه تربريد سيمو د 

او همت هم ختم  هانپاتې مېړسره د دوى  په دې، وتپرېو

 دل،ېښتې الس واخيست او وتئ ېښمن له مقابل، د دشو

ې ورته وويل: دا صندوق به هللا تعالى بېرته پيغمبر ئ

او دا  ې تاسو ته راوړيبه ئ مالئكي، تاسو ته مسترد كړي

طالوت د هللا له لوري تاسو ته غوره  چيڼئ گښه ې نبه د د

څ كي هللا تعالى په ترې قصې وشول. د د شوى، همداسي

مبادا د جهاد له فرض  چيښوونه كوي مؤمنانو ته دا الر

پاره هغه كېدو وروسته ترشا شئ، مبادا د قيادت ل

رولي، مبادا له كا نوموجاهلو قو چيمعيارونه وكاروئ 

پرته د نورو ړتيا نه پياوعلمي استعداد او جسمي 

ړئ، مبادا له هغه ځانته قيادت غوره ك مواصفاتو له مخي

هللا تعالى د قيادت  چيړئ چا سره د مخالفت الر غوره ك

د خليفه  السالم عليهړي وي. تاسو د آدم غوره صفات ورك

 يعلمهللا تعالى د ده  چيهم وليدل  په بحث كيكېدو 

ورته غوره نوم ندل او مناسب پېژڅه د هر استعداد او 

ې كي په هغي قصتاسو  ښودو،ړتيا دليل ود خالفت د وكول 

له خالفت سره السالم  عليهچي شيطان د آدم هم وليدل 

گه ده او د ېلببله ړ، دا قصه د هغه مطلب مخالفت وك

 ړاندي كوي.ې مزيد شرحه او تفصيل وهغ
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ې ويل: ، وئېراوايست لښكريطالوت  چينو كله  -[249]

 چيچا په يوې ويالې سره ستاسو آزمويونكى دئ، نو هللا 

ې ئ) چيچا او  ئنه نه دډلي ې زما له ښلڅترې اوبه و

پل د خ چيگر دا څكو، نو هغه زما دئ، مخوند( ونه 
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ږو پ كړي، خو د دوى له لړ)اوبه( غوپه يوه لالس يوه 

ه دد او دى  كله چي، نو ېښلڅو هغه وپرته نوركسانو 

د  موږنن خو ې ويل: ښتل، وئترې واو يگرملمؤمن 

( توان نه لرو، مقابلېښكرو )د ل ده د الوت او دـج

له هللا سره  چيباور وو ې ئ په دې چيخو هغو كسانو 

په گي د هللا ټولكي ږومره لڅ دي وويل: يمخامخ كېدونك

هللا خو له  ،يغالب شوگيو ټولكي ډېر پهسره اذن 

ښكرو او لجالوت  چياو كله  -[251صابرانو سره دئ. ]

 موږر پربه!  موږې ويل: اې ز، وئگند شولڅرې رائته 

ې پر دړه او گ كټينگامونه مو او  ړهصبر نازل ك

ې په حكم سره ئنو د هللا  -[251]كافر قوم برى را، 

ژو او هللا ورته ړه او داؤد جالوت وواوركماتي دوى ته 

ښتل ې غوڅه ئ چيړ او په برخه كورحكمت  ي اوچايپا

ځينو په  ځينيښودل او كه د هللا دا د خلكو ې وروهغه ئ

وه، خو  ېزمكه به تباه شو ى، نودفع كول نه و ونور

دا د هللا  -[252و د فضل خاوند دئ. ]نړۍ والپه هللا 

ته له  چياو يقينًا  وې لولپر تا ئ چيآيتونه دي 

  څخه يې.پيغمبرانو 

ې ې صبره، بجهاد د صابرانو كار دئ، ب -(249-251)

 چياو هغه ضعيف النفسه كسان  ېې ارادې عزمه، بهمته، ب

 نشياو حوصله نه لري، جهاد گاللو همت ړاوونو د د ك

ي او ويمپل مجاهدين وآزكولى، د جهاد مشران بايد خ

گاللو ړاوونو څوك د ستونزو او ك په دوى كي چي يگورو

ړ همت ، كلك ړه، لوښتلى ز، غيټم ېړپياوته تيار دئ، 

غو عزم لري او د صبر او زغم خاوند دئ، يوازي په د

ړئ، گرتيا بسنه وكپه مل همدوىد او  كسانو حساب وكړئ

په وي او  يگرمل الري نيميې صبره كسان د ې همته او بب

ښمن گر دپل سناو خ ږيېبېلپل صف نه له خ سختو شېبو كي

تاوان  پر ځاى گټيگرتيا د كسانو مل ، د داسييپرېږدته 

گرو ته وويل: له ما پلو ملپاره طالوت خكوي، د همدې ل

ې راتلونكي نهر د د چيگرتيا كولى شي څوك ملسره هغه 

، هغه هم راسره صبر وكړي په تنده كيښي، څاوبه ونه 

ډك نس  چي، خو هغه پ اكتفاء وكړيړپه يوه غو چيتلى شي 

)د طالوت دا  وړ نه دئ.گرتيا ښي، زما د ملڅاوبه 

مكلف شوي يو، دا  ېپه روژ چي موږده لكه  آزموينه داسي
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په ه ده، پاره يو مثال او بېلگي لژد رو په اصل كي

خصلت وده  ساتنيځان د صبر او  په انسان كيي سره ژرو

 په دېگى ټولړوكى كر نه يو وښكوي( د ده له لوى ل

ور پر هغه مغربريالي وختل او همدغو ته هللا  كي يآزموين

، په برخه كېږيړ. برى د صابرانو ښمن برى وركاو ظالم د

په الر  سترگيته ې باور وي، د هغه نصرت پر هللا ئ چيهغه 

د صبر  په وړانديښمن او د د كي گرپه سننه  وي، له هللا

د  چيپه برخه چا ښتنه كوي، نه د هغه او استقامت غو

 ېپه وار وار ليدل شوت وي. دا ې زيائ و شمېريگيالجن

ښكر فتح او په لوى لگي ته هللا تعالى ټولړوكي يوه و چي

  هللا د صابرانو مل دئ. چيځكه ړى، دا برى ورك

 عليهځ ساالر د داؤد فود ښمن د د كي نښتي په دې

په  ۍاتلول يړه ورژل شو او د همدغه زپه الس وو السالم

چايي او پاته د دغه ملك  السالم وجه هللا تعالى داؤد عليه

 ۍپيغمبرړ او د ې وركپارو، علم او حكمت ئساقتدار و

 په دېاو  دا دئد هللا تعالى سنت ې ورساوو، ته ئ ممقا

مشرانو مجاهدو  غسيد مؤمنانو قيادت د د چي راضي كېږي

 . وي په الس كي

ږي: ډېر وضاحت سره معلومېپه خبري څو آيت نه  له دې

دا ده ۍ الر ساتلو يوازنمصئون د  ۍ نه د زمكيتباه له

 يد كافرانو د فاسدپه الس ډلي صالح مؤمنانو د د  چي

په ذريعه د هغوى شر تعالى د دوى  مخنيوى وشي، هللا ډلي

د دغه  ژغوري.ۍ سره زمكه له تباه په دېدفع كوي او 

ډله الهي سنت مطابق به تل د مؤمنانو يوه مجاهده 

هللا  اوځواكونو مقابله به كوي ، د مفسدو يپيدا كېږرا

ځواكونو غلبه پر ى ته د شر او فساد تعالى به هغو

 :راغلي بخاري كيپه  وركوي.

عن ثوبان قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تزال 

طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ال يضرهم من خذلهم حتى 

 .يأتي أمر هللا وهم كذلك

رسول هللا صلى هللا  چي ئله ثوبان رضي هللا عنه نه روايت د

وي  ډله داسيوفرمايل: تل به زما د امت يوه عليه وسلم 

زيانمن  نشيې څوك به ئپه حق سره به برالسي وي، هغه  چي

پله هللا تعالى خ چيتر هغه ، پرېږدي دوى يوازي چيكولى 

 وي. ې حالت كيپه همدړي او دوى ړه وكپرېك

پيغمبرانو او د دوى د  چي ه مخكنيو آيتونو كيپ -(252)

دا خو الهي ارشادات دي،  يل شويڅه و اړهپه د جهادونو 
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پيغمبران او د دوى مأموريت همداسي ي، دحقايق ې ئټول 

، ستا مأموريت ېڅخه يپيغمبرانو وي، ته هم يو له دغو 

 هم دوى ته ورته دئ. 

   

    

     

    

   

  

  

    

    

    

  

  

   

     

    

   

     

په ځينو ته مو  چيپيغمبران دي دا همغه  -[253]

هللا  چيې هغه دي ئ ځينيړى، ځينو نورو فضيلت ورك

او  ېړكلوړي ې درجې ځينو ئاو د  ىړورسره تكلم ك

په او  ېړورك نښي څرگنديزوى ته مو  مريميعيسى د 

ښتلى ړه او كه هللا غوروح سره مو د ده مرسته وك پاكي

نه وو سره  حال كي داسي پهنو له دوى نه وروسته به 

پــلو په خ، خو ېورته راغل نښي څرگندي چيي دلجنگې

او  راوړ ې ايمانځينــو ئ چيړ، ې اختــالف وكئ كي

 پلو كيپه خى نو و يښتې كافر شول او كه هللا غوئ ځيني

اراده ئې  چيڅه كوي دل، خو هللا هغه به نه سره جنگې

 . وكړي

راز راز معجزو سره، پېغمران تېر شوي، له ډېر  -(253)

 په هيڅ ړتياوو سره، خو سره له دېگځانله راز راز 

ډلو ډلو په ړى، خلك راو ئخلكو ايمان نه د ټولوپېغمير 
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ځينو ړى او ځينو انكار كړى، ځينو ايمان راووېشل شوي، 

ړلې، دا د هللا سنت دئ، ال تگ ته مپه ضد جنپيغمبرانو د 

! او تاسو اې د پيغمبره، نو ته اې كېږي تل به همداسي

له مخالفتونو  چيدا انتظار مه كوئ  !پيغمبر امتيانو

او  ئسره بايد مخامخ نه شئ، هم اختالف يو طبيعي بهير د

كه د  .جگړياو  شخړيځ هم د مؤمنانو او كافرانو ترمن

پيغمبرانو سره هم څېر په  السالم ماعليهموسى او عيسى 

معجزو  ېروې شممخالفت شوى او د دوى هغو حيرانوونكو ب

مخالفت مخه ونه نيوله، نو تاسو به هم ورسره  ېد د

له مخالفتونو سره مخامخ كېدو ته تيار ئ، مخامخ كېږ

او د  ئد يچمتو شئ، تصادم حتمته  مقابلېاوسئ، د باطل 

  .هللا د سننو مطابق

  

   

    

      

    

  

    

    

    

       

   

     

   

    

   

    

    

    

  

    

   

    

روزي  ېله لوري دركړل شو موږاې مؤمنانو! ز -[254]
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ورځي له رارسېدو نه مخكي انفاق كړئ چي نه  هغيد 

او پلورل په كي شته او نه دوستي او نه شفاعت  رلېپ

هللا هغه ذات دئ چي له  -[255او كافران ظالمان دي. ]

، همغه ژوندى قيوم ذات، نه نشتهده پرته بل معبود 

چي څه د ده دي ي او نه خوب، هغه هرپركالي نيسې ئ

په آسمانونو كي دي او چي په زمكي كي دي، دا به 

څوك وي چي د ده له اجازې پرته د ده په وړاندي 

دى  چي حال كي او شفاعت وكړى شي، په داسي ښتنهارپس

په هر هغه څه پوهېږي چي د دوى مخي ته دي يا ئې 

ومره شاته دي او دوى د ده له علم څخه يوازي په د

وغواړي، )د قدرت او  ېڅه احاطه كولى شي چي دى ئ

واكمنۍ( كرسۍ ئې پر آسمانونو او زمكي حاوي ده او 

ساتنه ئې نه ستومانه او آسمان(  د دوى دواړو )زمكي

 كوي او هغه ستر لوړ ذات دئ.

انفاق ته  په الر كيد هللا  پيل كيپه دلته د ركوع  -(254)

 ورځي هغيد  چيويل شوي  او مؤمنانو ته ېړى شوبلنه ورك

 چيړئ پل شته انفاق كخ په الر كيد هللا  له رارسېدو مخكي

پاللى پلوي خ داسيڅوك پلورل شته، نه رل ېپنه په كي 

د يوه نه  ي اوژغورو ېؤاخذد هللا له مپلوان خ مجرم چي شي

معامله به مو ولى شي، سټه ربل ته گ ښتنه او شفاعتپارس

 ي. هللا تعالى سره وله  يوازي

په او د عظمت  نومېږي يآية الكرسدا مبارك آيت  -(255)

 ڼ شمېر احاديث راغلي: ې گئ اړه

عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه 

   . رواه احمد والترمذيوسلم سيدة آي القرآن آية الكرسي

رسول هللا صلى هللا  چي ئله ابوهريرة رضي هللا عنه نه روايت د

ټولو آيتونو وفرمايل: آية الكرسي د قرآن د  ليه وسلمع

 سيد او ستر دئ.

عن الحسن بن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من 

قرأ آية الكرسي في دبر الصالة المكتوبة كان في ذمة هللا 

 . رواه الطبرانيإلى الصالة األخرى

 صلى رسول هللا چي ئله حسن بن علي رضي هللا عنهما روايت د

ځه نه وروسته د فرض لمان چيچا وفرمايل: هللا عليه وسلم 

به د هللا تعالى  پوريځه ړه تر بل لمانآية الكرسي تالوت ك

 وي. په ذمه او امان كي
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ډېر جامع او په هللا تعالى  پدغه عظيم الشأن آيت كي

ټول د توحيد  چيگه تو په داسيگه معرفي شوى، دقيقه تو

ټول ې ئ اړهپه د هللا او  يښودلې هم بنيادي اساسات ئ

 ښووني دا دي: ې مبارك آيت الرمشركانه تصورات هم. د د

  وك او پرته هيڅ، له ده نشتهپرته بل معبود له هللا

 او يا ې عبادت وكړيڅوك ئ چي ئړ نه دې وه د دڅ هيڅ

 ورته وكړي.دعاء 

  دئ.  ىپاتژوندى او تلهغه 

  څه لم هر پالنه كوي، دى د عاټول عالم ساتنه او د

څه ته دى قوام وركوي، د عالم له قائم ساتي او هر 

، نه غافل كېږي يوه شېبه همنه  ساتنياو  پالني، ېادار

په وجه له د هغه  چي پركالي او خوب ورباندي نه راځي

 .نه غافل شي ساتنياو  پالني

  يړپيدا ك، ده څه د ده ديد آسمانونو او زمكي هر 

دئ، ه ې شريك نوك ئهيڅاو ده ته تابع او منقاد دي، 

 چا ويڅه د بل د آسمانونو يا زمكي كوم  چينه ده  داسي

په شريك وي،  څه كيپه كوم له هللا سره څوك بل او يا 

ښه او رضايت چا خوې د بل ئ وركولو او يا اخيستلو كي

 .وي يهم ضرور

 پرته ده ته  ېكولى د ده له اذن او اجاز نشيوك هيڅ

د بل دعاء  چاد  چينه ده  ، داسيښتنه وكړيپاركومه س

به  په آخرت كي چيهم نه ده  ښتنه مني او داسيپارپه س

ژغورل  ېاو مؤاخذ ونينيله د ده ښتنه پارپه سبل څوك د 

 دعاگانيچا د  پله كوي چيپه خړه دى پرېك، دا كېږي

چا ته د شفاعت شفاعت ومني او  اړهپه چا ، د كړي قبولي

  .كولو اجازه وركړي

  مقرب  چي ئڅېر نه دپه او واكمنانو د دنيوي حكامو

او ورته  ړتيا نه خبر كړيچا له وې د درباريان ئ

ړ دئ، نېك دا تا ته مخلص دئ، د ترحم و: صاحبه! ووايي

ې ښتنه ئ، غوېې ومنسؤال ئ چي يارز په دېانسان دئ، 

په  اميد دئ، ې ورته تېر شېگناه ئله  او قبوله كړې

څېر نه په تعالى د دوى ثابت شي!! هللا مفيد  كي يراتلونك

گند، عمل او څرټ او پپوهېږي، د خلكو له څه په هر دئ، 

په څوك د ده گه به څنخبر دئ،  بلماضي او مستقنيت، 

 او شفاعت كوي؟! ښتنهپارچا ستاينه، سد  وړاندي
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  ړه، ، زسترگيوركوي،  دىپوهه چا ته علم او هر

په اراده ورته كار ې د ده ئږونه، دماغ او اعصاب غو

په ښه او بد، مفيد او مضر ښيي او د كوي، الر ورته 

انسان علمًا  چيڅه په هر ې مرسته كوي، ندلو كي ئپېژ

پوهېدو توفيق ترالسه كوي نو څه د په كوم احاطه كوي او 

 چيوي  په همغه حد كيښه او اذن او خوپه ټول د هللا دا 

 .ې وغواړيهللا ئ

 زمكي  د قدرت او واكمنۍ كرسۍ ئې پر آسمانونو او

څه ې مالك، واكمن او حاكم دئ، دلته هر حاوي ده، دى ئ

ې ملك د د د چينه ده  ، داسيپه اراده ترسره كېږيد ده 

 ې بلچارى ئ ځينيكومه برخه او  ساتني، حفاظت او ېادار

خوښي  خپليواكمن ذوات د  اوس همغه وي او ېپارلته س

 . كويمطابق په كي تصرف 

 پله كوي، په خپالنه  د آسمانونو او زمكي ساتنه او

 نه ستومانه كوي، داسي ېئپالنه دوى دواړو ساتنه او د 

ځان سره ې له ړ وي او نور ئته ا مرستيد بل  چينه ده 

څېر په د دنيوي واكمنانو ړى وي، شريك ك كار كي په دې

ملك پل د خ له امله ۍاو ستومان ۍې وسبد  چي ئنه د

 .بل ته وسپاري يچار ځيني

 له ړت دئ، له هر عيب او نقص نه لوهغه لوړ ستر ذا ،

د مشركينو له مشركانه څه نه ستر، او هر  اچهر 

څوك ورسره نه  چيړ او ستر لو غسيچت، هتصوراتو نه او

 كي پالنياو  ساتنيپه څوك د عالم كولى شي، نه  يبرابر

 چيكوم ستر كار شته  او نه داسي ورسره شريك كېدى شي

 عاجز كولى شي.دى 
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، نشتهزور منل( په په دين كي اكراه )او  -[256]

توب نه الري ې)په دين( سره هدايت له ضاللت او ب

وك چي له طغيان كوونكي نه څشوى دئ، نو  ندڅرگ

په داسي نو  په هللا ايمان راوړيانكار وكړي او بيا 

 نشتهدل ئې ېشلچي  ېكړ ټينگي منگوليړۍ ئې ك كلكي

هللا د هغو  -[255دئ. ]ونكى پوه اورېدډېر او هللا خو 

په ڼا رد ې ړى، له تيارو ئې راوايمان ئ چي ئولي د

ې پالونكي اولياء ئ ؛كافر شوي چيهغه  او يلوري باس

په لوري ې د تيارو له نور نه ئ چيطاغوتان دي، 

 . يپاتتل ، دوى دوزخيان دي، په كييباس

ويل شوي: د هللا تعالى سنت دا نه  آيت كي په دې -(256)

 د ده په دين كي، په منلو مجبور كړيخلك د دين  چي ئد

ې ې د د، جهاد ئنشتهړ كول په زور سره نور دين ته ا

په په زور دا دين د توري  چيړى فرض ك ئپاره نه دل

د  چيپاره فرض شوى ې ل، جهاد د دنورو تحميل كړي

 چيړى شي كماتي  ېښو هغه زولنپد الس مظلومو انسانانو 

ډونه ټول هغه خن، ېچولا ښو كيپ په السظالمانو د دوى 

ړ ته ا ۍغالمۍ مخه نيسي او هغه د بل د انسان د آزاد چي

پر مظلومو او مستضعفو انسانانو ړ شي، ځه والكوي له من

د جبر  د ظالمانو جابرانه او ظالمانه واكمني ختمه شي،

پل رب نه سر له خ ، د انسانپاى ته ورسېږياو زور سلطه 

ې حقير او ذليل ونه وك ئهيڅ ،نشيټ ټيچا ته پرته هي

په سر، مال او عزت د تېري كولو جرأت ې ئوك ، هيڅگڼي

په  چي ي، دا جهاد انسانانو ته دا موقع برابروونكړي

پرته وېري ښ او گواانسان له  هرد سره او  ۍپوره آزاد

 چيوك حق نه لري ، هيڅړه قضاوت وكړيپه اد حق او باطل 

، هللا تعالى ته ور كړيمنلو ته مجبڅه تا د دغه يا هغه 

ښه او بد، حق او باطل، مفيد د  چيړى يې پيدا ك همداسي
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، نه ېهغه غوره كولى ش كوم غواړې چيځه او مضر له من

په زور له باطل نه  ياو نه د يوروبپه منلو مجد حق  يد

، د هغه پيغمبر رالېږيپاره ښووني لځوي، ستا د الرگررا

ښيي، حق او باطل درږدي، ته  پل كتاب ستا مخيپه الس خ

ې درته بيانوي او له هغه وروسته دا اختيار تا ئ دالئل

د تلو  الريكومي په او  ېكوم يو غوره كو چي ته سپاري

له طاغوت نه څوك كه  چيپوه شه  په دې، خو ېاراده كو

ۍ ړك په داسي، راوړيهللا ايمان  رپانكار وكړي او بيا 

 ده چيرابطه  ، دا داسينشتهې دل ئېشل چي يگول منگولي

له  چيځكه ، دا قطع كولى نشيې وك ئڅه او هيڅ هيڅ

ټول سره تا  په هللا باندي ايمانپه انكار او طاغوت نه 

د انسان  چي يړمخي لري ك خپليډونه او موانع له هغه خن

اوس تا له  چيځكه او دا  ډ كېږيخنځ او د ده د رب ترمن

 ږ اوري،تل ستا غ چي ېړك ټينگي اړيكي خپليچا سره هغه 

پوه  يړتياوو دپه اخبر او  يه دقبلوي، له حال يددعاء 

پوه( ښه ي او عليم: ونكسميع: ښه اورېد) دئ، له داسي

 .ږيه نه شلېلكوي او هيڅ ټينگيتل  اړيكيذات سره 

په طاغوت كافر  چيگورئ دا هم  مبارك آيت كي په دې

ې ذكر شوى، د د ړلو نه مخكيپر هللا له ايمان راوكېدل 

، بيا ېړى به له طاغوت نه انكار كولوم چيدا ده  معنى

څو له طاغوت ، تر گه كېږيړلو جوپر هللا د ايمان راوبه 

پل برائت اعالن او د هغه له منلو نه خ ړېنه انكار ونك

په ، د توحيد يهللا ستا د ايمان دعوى نه قبلو ې،ړنه ك

ړى له هللا ړى شوى، لومهم تا ته د همدې درس درك كلمه كي

: ې، بيا د هللا د اثبات خبره كوېه بل هر اله نفى كوپرت

پر هللا د ايمان  چيوي  ډېر خلك داسي، ېال اله اال هللا، واي

پر هللا ايمان لري، خو  چيې هم دا وي ئ گماندعوى كوي، 

او وېره ې طمع ړى، له طاغوت نه ئې نه وي نفى كطاغوت ئ

 شخړيپل منازعات او ټوي، خټيته سر  ۍد هغه واكمن، وي

ړو پرېكد هغه  كوي او پاره هغه ته وړانديد حل و فصل ل

په مكرره قرآن  اړهپه كسانو  ، د داسييږدړه ته غا

ې د ايمان دعوى ئ چيپرېكنده الفاظو وايي گه او تو

 دروغجنه ده. 

أ  ل ْم ت ر  ِإلى الَِّذين  ي ْزُعُمون  أ نَُّهْم ء ام ُنوا ِبم ا ُأنِزل  

ل  ِمن ق ْبِلك ُيِريُدون  أ ن ي ت ح اك ُموا ِإلى ِإل ْيك و  م ا ُأنزِ 

ُغوتِ و  ق ْد ُأِمُروا أ ن ي ْكُفُروا ِبِه و  ُيِريُد الشْيطُن أ ن الط  
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 61النساء:                   *  ُيِضلَُّهْم ضل ال ب ِعيداً 

كتاب  يپر تا نازل شوكوي  گمان چيونه كتل  يهغو ته د

كي نازل شوي كتاب هم، خو په مخ تااو له لري هم ايمان 

ورشي، پاره طاغوت ته ل( پرېكړيد تحاكم )او  چي غواړي

له هغه نه به  چيشوى ورته امر  دا چي حال كي په داسي

ژور په  دوىسره  په دې چي شيطان غواړي او يانكار كو

 .كړي الريې ب ضاللت سره

ړونكى او كارجو ې موالړى، هللا ئراوايمان  چيچا  -(255)

په  ،ييايپه لوري بڼا رد ې راز راز تيارو ئ، له وي

او د  ېخور ېپه نورو الر وركه وي، تيار چي وخت كي داسي

هللا تعالى د دوى الس نيسي او گران شوى وي، الر موندل  سمي

او  ۍپرېشاني، د سخت اضطراب، ې باسله دغو تيارو ئ

نو وړاوپرېږدي او له كنه  دوى يوازي په حالت كيوېري 

ي، خو د كافرانو اولياء او پرانېزالر ورته نه د وتلو 

په ې د تيارو ڼا ئاو رله نور  چيطاغوتان دي،  يپالونك

د  چي كړي الريې هغه طاغوت بې كله ئى، يايلوري ب

او چاالك سياسي مشران  گې زرنكله ئ دئ،اقتدار خاوند 

 گماران. ټپلورونكي دين په نامه ې د مذهب او كله ئ

     

    

    

   

    

    

    

   

    

   

     

    

له ابراهيم سره ئې ونه ليد چي  يڅوك دهغه  -[258]

 وه، ېړكرو يچاهپاهللا ورته كوله چي ړه شخخاطر  ېده پ

 يچي ژوند ئغه دمابراهيم وويل: زما رب هكله چي 

 گژوند مرد ژل كوي، وئى ويل: زه يم چي كول او و

!! ابراهيم وويل: هللا خو لمر له مشرقه فيصله كوم
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ى يې، نو رښتينه راوله كه ته ئې له مغرب يژوېراخ

د  ېڅه ئ)  مبهوت او حيران شو كافر شوى ووهغه چي 

 پاره نه موندل( او هللا ظالمان نه هدايت كوي.ويلو ل

او  السالم عليهد ابراهيم  آيت كي مبارك په دې -(258)

 يپورتنى حقيقت تشريح كوهمدغه  څ كيپه ترنمرود د قصې 

هللا  چيچا م د هغه كوي، ه ې وړانديئه او تاريخي بېلگ

 يپه لوري بيايڼا ې د رې موال وي او له تيارو ئتعالى ئ

ې ڼا ئاو له رې طاغوت وي ئ موال چيچا هم د هغه او 

پل اقتدار خ چي ئتيارو ته بيايي. يوې خوا ته نمرود د

په الس ژوند د ده گ د خلكو مر چيكوي  گمانړى، مغرور ك

ې دوكه ئدى  چي ئد "طاغوت"ې ئ يچايپادئ، سلطنت او  كي

د  په تيارو كيې منع كوي او ړى، د حقيقت له منلو ئك

، خو بلي خوا ته ابراهيم كېدو باعث كېږي پاتهده د 

ولو ز، د ده د سوېې شوړه ئپرېكگ دئ، د مر عليه السالم

په سره  چيډ شوى ټول ولس راغونپاره ستر اور بل شوى، ل

زندان  ې له، دى ئدو تماشا وكړيېد ده د وريت اور كي

ړ دئ، جالد الو په دربار كياوس د نمرود  ،نه راايستلى

چولو شېبې د ده د ا ې خوا ته او آخوا خلك په اور كيئ

 شېبې كي يكهيبتنا او يې حساسپه همدته منتظر، 

: د ډ او اطمئنان واييډاټول په  ابراهيم عليه السالم

ې د د هغه حالت كيپه  ړه زما رب كوي.پرېكژوند گ مر

خبره  داسي، پوهېږيڅوك نه په عظمت هر كولو  خبري د

ښود او الر يې هادهللا تعالى ئ چيڅوك كولى شي يوازي هغه 

موال دئ، له  وهللا تعالى د مؤمنان چيگورئ  دا دئوي. 

په سبب وينا دغي ، د هميپه لوري بيايې د نور تيارو ئ

 .ژغوروهللا تعالى هغه د نمرود له اوره و

 ږدي:مخي ته  موږخبري ز مهميڅو مبارك آيت  اد

 ژوند واك گ ابراهيم عليه السالم دا خبره چي د مر

چي  ېړك په وړانديچا هغه  د ؛په الس كي دئزما د رب 

ژوند  گان ئې د خلكو د مرړى وو، ځاقتدار مغرور ك

ړى وو او ك يڼلو، ابراهيم عليه السالم ئې بندگواكدار 

ئې  هلصيولو فزسوپه ستر اور كي د ژلو او و د هغه د

په اهميت . د ابراهيم عليه السالم د دې وينا هو ېړك

عادي په  په نظر كي ونيسو.دا حالت چي پوهېدى شو هلته 

حالت  حالت كي د دې خبري كول يوه معنى لري خو په داسي

په اور كي د ژلو او چا د وچي د ى لري نكي بېله مع
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، وي ېړرحمه واكمن ك ېب وايوه مغرور  يلو فيصله دوزسو

ټول ولس ستر اور بل شوى وي،  يپاره دلو لوسوزد ده د 

پاره ړى وي او د دې مقصد لولو اتفاق كسوزپه د ده  ېد

چولو په اور كي د ده د اړى شوى او ستر اور بل ك يد

د تماشا  يټول ولس دمنجنيق تيار شوى وي او  يپاره دل

گو پلو سترپه خڅه !! هغه دي دا هرډ شوى ويپاره راغونل

خو  ړهپرېكژوند گ : د مريوواي يسره له دې د گوري او

 زما رب كوي!!

  گ : د خلكو د مرييځواب كي واپه مغرور واكدار د ده

گو پلو سترپه خ دا دئژوند واك خو له ما سره دئ، 

چي د خالصولو مستحق څخه يو چي له دوو بنديانو گوره و

 يخوش ئژلو مستحق دچي د وگ محكوموم او بل په مر ئد

 !كوم!

 زما رب خو : ييځواب كي واپه اهيم عليه السالم ابر

ته ئې له  ي،ژوېخځه راله ختيچي لمر هغه ذات دئ 

چي گه ن! يعني لكه څې!يى رښتينژوه كه ېراوخ ځهلوېدي

په اراده ځي او لمر د ده را يځپه اراده ځ د هللا په ورش

ي او د ځپرېوځاى كي پل په خژي او ځايه راخېپله له خ

د هغه د تلو راتلو وخت بدلولى شي او ځواك نه  ۍ هيڅړن

د  ړه هم يوازيپرېكژوند گ او همداسي د مر ،ځاىنه ئې 

ځواك  ۍ هيڅړكار كي هم د ناو په دې  هللا له لوري كېږي

 برخه نه لري. هيڅ

 ت له قيقحد او نو نه محروم وښوظالمان له الهي الر

ږه او عقل مختل ړونه كادرك نه عاجز دي، ظلم د دوى ز

ړونو ږو زد دوى باورونه د ك اړهپه ژوند گ مر . دړىك

 نده دي.او مختل عقل زېږ

  طبيعي  پهژوند گ د مر ابراهيم عليه السالم چيگورئ

په گ او د لمر گ راتتپه  ورځي ېپبهير او د ش يځناو ور

و استدالل كوي او همدا د هللا د شتون او او لوېد وراخت

قانع او  ئنه د په دېكافر نمرود خو  ،ڼيگ قدرت نښي

ځير شئ نو وبه ړي!! كه قرآن ته غوا خارق العاده نښي

پاره خارق ړو لهللا د ايمان راو پركافران تل  چيگورئ 

د  طبيعي حوادثړي او قرآن ورته همدا غوا ېالعاده معجز

ته دوه ذهنيتونه  موږكوي. دا  وړانديگه توپه دليل 

 ېور ېدا خور په عالم كي چي، يو هغه گوته كويپه را

خارق پيغمبر نه هم ، له ې نه قانع كوياو آيتونه ئ نښي



 

 

                                                                                                                        ېپلوشد قرآن 

 البقرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

263 

يو عادي انسان هم  چيړي، دا نه مني غوا ېجزمعالعاده 

تعبير  پيغمبر كېدى شي، د قرآن هر آيت نه هم داسيد هللا 

غيرعادي او خارق العاده مفهوم  چيښوي راايستل خو

چا  چيته ويل شوي  موږ په دې آيت كي!! خو ړيافاده ك

كافرانه هغه خواره آيتونه كافي نه وي  عالم كيپه  ته

دغه  او چا ته چي ئپه الر روان دد نمرود ذهن لري او 

آيتونه كافي وي هغه مؤمنانه ذهن لري او د ابراهيم 

 په الر درومي. السالم عليه

 ه ډغون هكوم ېد مناظر هسيدا  چيته مو توجه وي ې د

ابراهيم يوې خوا ته نمرود او بلي خوا ته  چينه وه، 

شته او هغه هللا  چيبيانوي  دالئل، دا ورته عليه السالم

 په تشريح كيې آيت ځينو د دترې انكار كوي، متأسفانه 

د نمرود  السالم عليهابراهيم  گواكي چيڅه ويلي  داسيهم

 ېدوستانه مناقشكومي په دربار ته ورغلى، له هغه سره 

ې ورته ئې رابللى او دا دليل مصروف شوى، هللا ته ئ كي

! دغو ړه هللا كوي!پرېكژوند گ د مر چيړى وړاندي ك

د  چيځولي پامه غورټول هغه آيتونه له دوستانو د قرآن 

ډېر صراحت په او  ېراغل قصه په كي ابراهيم عليه السالم

په اور وروسته نه د بتانو له نسكورولو  چي سره وايي

د نمرود دربار ته ، هشووړه پرېكولو سوزد ده د  كي

د  ول شوى وي چيېبگه په توستر باغي  يد د يوه داسيبا

ړي، له نيول ې رانسكور كنمرود او د ده د قوم خدايان ئ

ړى بلكي اعتراف كپل كار په خ نه يوازيې كېدو وروسته ئ

او بتان او  ېړدفاع كجرأت انه او په مېړې له هغه نه ئ

 عليهړي، كه د ابراهيم ك تحقيرمزيد  ېځونكي ئبت لمان

 ڼا كيپه رد قصې دا برخه د قرآن د نورو آيتونو  مالسال

به  السالم عليهوي: ابراهيم  ې داسيو نو شرحه به ئڅېړو

په ل شوى وي، ځونكو له معبد نه زندان ته لېږد بت لمان

وه،  ېټاكل شوځ كومه ور چيپاره چولو لد ده د ا اور كي

ده ته ړى، ته راحاضر ك ې هغه د نمرود مخيئځ غه ورپه د

ې باكي د معبودانو د ماتولو ب موږز ېگه دڅنشوي: ويل 

 عليهژغوري؟ ابراهيم گ نه څوك له مر ېكوله اوس به د

ړه د ده پرېكژوند گ د مر چيويلي: زما رب، همغه  السالم

د  چيښيم ي، نمرود ويلي: اوس به درته وكېږ له لوري

 عليه، ابراهيم ړه ستا رب كوي كه زهپرېكژوند گ مر

 ېورته ويلي: كه ته دومره زورور ي كي ځوابپه  السالم
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نو  ېڼگ پل واك كيپه خژوند اختيار گ د خلكو د مر چي

له  ېئژوى ته ېې له مشرقه راخزما رب ئ چيدغه لمر 

په ځواب  ينكوښ ماتونمرود د دې غا ړه!!چت كمغربه رااو

 چيپاره نه موندل څه د ويلو لپرته بل  له دې وړاندي

 خپليهم دى د  چيچوئ وا كي په اورې باكه : دا بووايي

   گوري او هم نورو ته د عبرت سبب شي. ۍ سزا وې باكب

    

    

    

    

     

     

     

      

   

   

    

   

  

    

   

     

     

    

   

تېر شو  كلي په يوه داسي چياو يا لكه هغه  -[259]

دا به ې ويل: هللا پرېوتى وو، وئپلو بامونو راپه خ چي

ژوندي گه بيارانه وروسته څن مړيني داسي خپليله 

ې بېرته ړ، بيا ئړ كگ مپه سل كلن مركوي، نو هللا هغه 

ې ، وئېدېډځنڅومره وې ويل: ړ، ورته وئژوندى كرا

دلى يم او يا خو د يوې ورځي يوه ېډځنځ ويل: يوه ور

بلكي سل كاله  ،نه ده ې فرمايل: داسيبرخه، وئ

نه  چيگوره و يښاك ته دڅراك او ودلى يې، نو خېډځن

پاره ې لگوره او دا د دو يگنده شوي او خره ته د يد
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ډوكو ته ځوو او هگرښه وپاره يوه نتا د خلكو ل چي

 ،وټوپ غوښيپه ې او بيا ئ وځوې خوگه ئڅن چيځير شه 

ښه ې ويل: )اوس( گنده شوه، وئڅرورته  چينو كله 

 قادر دئ. ښه څه په هر هللا  چيم پوهېږ

ه يوه پهم څه مؤمن بنده وو )كه  دا د هللا يو -(259)

يهودانو د هللا زوى  چيڼل شوى، هغه گعزير  روايت كي

د څه پاره ښاك لڅد خوراك او په سفر روان وو،  ،(ڼلوگ

 ړه كليزا يه يوه وران او نسكور شوپښه ورسره، توسفر 

ډوكي تر والو وراسته هيې د كلخوا ته ئ دو، هريېتېر

راتېره شوه  ړه كيپه زې دا خبره په ئڅاناگو شول، ستر

ي ژوندگه بيا راڅن يډوكوراسته ههللا تعالى به دا  چي

او  ځواب كړيښتنه پوښتل هم د ده دا كوي، هللا تعالى غو

ې ژوندون ئبيا چي ك قانع كړيپه واسطه هغه خلهم د ده 

گ محكوم په سل كلن مرې هغه پاره ئې لنه منلو، د همد

ې ښتنه ئپوړ، ژوندى كې بيا راړ، سل كاله وروسته ئك

ړ: نه كې ورځواب ئ؟ ېدېډځندلته څومره وړه، ترې وك

ورځي يوه برخه، هللا  ځ يا خو د يوېيوه ور ښايي، مپوهېږ

دلى يې، د ېډځناله تعالى ورته وفرمايل: نه دلته سل ك

 يښاك ته دڅگوره، خو خوراك او ډوكو ته وورستو ه ۍسورل

گه دا څن چيگوره دي، و هپاتټ روغ رم چيړوه وا سترگي

ې ټوكوم او بيا ئښه ورباندي رام، غوځوډوكي خوهوراسته 

په ليدو سره د  ېې صحنژوندى كوم، دغه مؤمن بنده د درا

پوه ښه ل: اوس ې ويړ او وئځواب ترالسه ك پوښتني خپلي

 څه قادر دئ. په هر هللا  چيشوم 

ړه څو بنيادي او په اژوندون د بيا قصې كي په دې

 : ئى دځواب ويل شوخبرو ته اساسي 

  د ړه په اژوندون د بيا  چييوه له هغو خبرو نه

الندي نيسي او باور كول ورته  ريپل سيوانسان ذهن تر خ

يوه  يړيوه مپه دل دي، كه ېتېر ، د اوږدې زمانېيگرانو

ورته دومره ې ئژوندى كېدل وي بيا ېشوتېري  دوه ورځي

ږده موده ورباندي تېره او چيلكه د هغه  گران نه برېښي

 يزمانه نسب چيويل شوي  څ كيپه ترقصې  يوي، د د غ ېشو

ې ئامر دئ، له يوه نه تر بل او له يوه حالت نه تر بل 

و تېز ته ټ ا، لىژوندړ او ښ او ويده، م، ويوضع بدلېږي

 په يوه حالت كييوه ته  چييو شان نه وي، هغه زمانه 

څو ثانيو او دقيقو وي، كومه بل ته د  ې انتهاء برېښيب
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پاره ۍ لد يوې مرغ ې انتهاء برېښيته ب ږيېم چيفاصله 

له يوه ويده او  په يوه اطاق كيڅو ثانيو وي، كه د 

، ېړښه تېره كپه خوب او ويې په ئټوله ش چيښ نه وي

، وه پهږده شډېره او: ښ به درته واييړئ، ويښتنه وكپو

ښتم، سخته راباندي تېره شوه او ويده به ټ اوپه لټ ل

گه تېره شوه څنپه ش چيپوهېدلى زه نه يم  :درته وايي

ښودى شو ته عمالً و مؤمن بنده ړى، دېك مي څومره خوباو 

، د يوې ځ او حتى تر هغه هم كمسل كاله ورته يوه ور چي

څو په معلوم شول، قرآن همدغه حقيقت ته  ېټگن څو ورځي

پاره : د هللا لاو فرمايي ېړهم اشاره ك نورو مواردو كي

دا تاسو ځوس زره كاله، پنځ هومره ده لكه ستاسو يوه ور

په او  ږده زمانه برېښيدرته او پېړۍكلونه او  چييئ 

ړو باندي د په م چي ئپروت دړه ذهن مو د دې سيورى وا

ژوندى گه بيا راڅنه تېرېدو وروسته به ل اوږدې مودې

پېړۍ د قرآن دغه خبره دولس  اړهپه . د نسبيت كېږي

په د ساينس  ،ټينانشپوه وروسته، د المان يوه ساينس 

 اټو.گپالر نوم وې د فزيك د ئسره  په دېړه او ژبه وك

  دا هغه  ړه د انسان ذهن ته راځيا په دې چيڅه دوهم

 ،په خاورو بدل شيول بدن ټگ سره د انسان په مر چي دئ

ډوكو نه او ه غوښيې له دو سره ئېپه تېر د اوږدې زمانې

؟ ژوندى كېږيه بېرته راڅنگ، دا به نشي هپاتاثر  هيڅ

د انسان  چيښودى شو هغه مؤمن بنده ته و قصې كي په دې

ې يوه گ سره ئجسد او روح، په مروجود دوه برخي لري، 

پاتې ټه غه رمې روځي خو بله برخه ئځه برخه له من

)خوراك ۍ( او ڼه لكه )ستا سورلگو ، دا داسيكېږي

 ستاوو،  پاتهټ يو ختم شوى وو خو بل روغ رم ،ښاك(څ

ۍ او ستا لكه ستا دغه سورل ئد پاره داسيجسد د روح ل

ځواك ښاك او ستا د قوت او څلكه دا خوراك  روح داسي

ځى، يوه برخه نه  هځڅه له منهر گ سره ستا په مرمنبع، 

، يوازي د يځځه نه ، روح له منپاتې كېږيټه غه رمرو

په ې ئ يډوكښه او ه، غويړپل حالت بدل كۍ خروح سورل

 چيڼئ لكه گو ژوندون داسيدا بيا تجزيه شي، خاوره كي

ه بدل په خاورټول نباتات ومري، وراسته او  په مني كي

په نظر نه اثر  ته د دوى هيڅ موږ په خاوره كيشي، 

په  پسرلي كيپه باندي تېر شي، خو ژمى ورټول راځي، 

 .يړچت كيوه باران سره له زمكي سر رااو
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ابراهيم وويل: اې زما ربه!  چياو كله  -[261]

ې فرمايل: آيا ؟ وئېژوندى كوگه راڅنړى م چيښيه راو

گه نه، خو څنې ويل: ، وئېنه لرباندي باور  په دې

ې ويل: نو د مرغانو ډه شي، وئډا مي ړهز چيړم غوا

بيا  ړه،آموخته ك ېله ځانه سره ئڅلور درواخله او 

 چيې راوبوله ده، بيا ئيوه برخه كېږ په هر غرهې ئ

هللا  چيپوه شه  په دېاو  ډه راشيپه منتا ته به 

  باحكمته غالب ذات دئ.

 ښود دئ،نو موال او الرمؤمناد هللا  يچې خبري د د -(261)

ه بيا درېيمه بېلگ ،ې د نور طرف ته بيايىتيارو ئ له

ښتل ښوونه ده، ده هم وغوالر السالم عليههم د ابراهيم 

ډه او ډاړه ې زئ اړهپه گوالي څرنژوندون د د بيا چي

په گه او څنړى هللا تعالى م چيپوه شي  په دېمطمئن شي، 

څلور ورته وفرمايل: هللا تعالى ندى كوي؟ وژډول راڅه 

ې ړه، بيا ئآموخته كې ځان سره ئمرغان راونيسه، له 

ې ده، بيا ئپه بل او بل غره كېږ ځينيپه يوه،  ځيني

په لوري ډه ستا په منټول  چيبه  ېگور، هلځان ته راوب

په للو او روزلو اپځو څو ورراشي. كه دا مرغان ستا د 

ډه ستا په مناو  وايي ږ ته لبيكله لري ستا غ نتيجه كي

او  يړه تا پيدا كن چي حال كي په داسي، خوا ته راځي

، نو د هللا هغه ېڅه سلطه لرړه او دماغ په زته د دوى نه 

، ىړژوند ده ورك، يد په واك كيې د ده څه ئهر چيمخلوق 

ړى، ړه او دماغ ده وركزړى، ا كدپيې ده روح او جسد ئ
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پلو ، له خه واييته لبيك ن بلنيگه د هللا څندا به 

په لوري به نه او د ده  پورته كېږيقبرونو نه به نه را

ځينو څه هم كه  دئ؟هللا عزيز او حكيم نه  رگم .ږيېروان

ابراهيم  چي يويل په تفسير كيې آيت درنو مفسرينو د د

ښو د ته د دغو مرغانو د ذبح كولو، د غو السالم عليه

يوې برخي د د  غوښي گډيپه هر غره د دوى د گډولو او 

په ړى او بيا د ده او ده همدا كار ك ېودلو وينا شوايښ

ژوندي شوي او د ده خوا ته وينا دا مرغان بېرته را

ژلو ذكر نه د ذبح كولو او و په آيت كيراغلي. خو 

دا  ابراهيم عليه السالم چياو نه هم دا ويل شوي  راغلى

. ژوندي شول او د ده خوا ته راغللړ او مرغان راكار وك

په بلنه د او د ده ځان سره د آموخته كولو برعكس له 

ورته ويل  پاى كيپه  او ېخبره شوده لوري ته د راتلو 

د آيت  هللا باحكمته غالب ذات دئ. چيپوه شه  په دېشوي: 

 السالم عليهابراهيم  چي هم معلومېږي برخيۍ له وروست

ڼه لري نه د يوې مشاهدې ته دا وينا د يوه استدالل ب

راغلى، تكرار  مثال كي يپه مخكن، د مشاهدې صورت ڼهب

شخصيت هم  السالم عليه. د ابراهيم نشتهې ضرورت ته ئ

ې پاره ئډ او اطمئنان لډاړه د د ز چي ئچت دهومره او

په يوې  چي ئدا همغه ابراهيم د همدا استدالل كافي دئ.

، د يۍكاو كورنټولني  ي، له هللا او آخرت نه منكرمشركي

په دنيا ته راغى، خو  كي په غېږپالر  يځونكانيوه بت لم

پالر او پل اندو، خپېژپل رب وې خپل عقلي استدالل سره ئخ

ۍ او ستوري او نه ږمپو: نه دا لمر، سويلوې قوم ته ئ

 چي ئمنم، زما رب همغه د ييپه خداهم ستاسو دا بتان 

 يكېدونك ناپيدا شوي او ف، زه يړپيدا كې څه ئدا هر 

 نم.  په خدايي نه م

 په الفاظو كيد هغه مؤمن بنده  ۍ قصې كيپه مخكنكه 

له  ېقصدغي د  السالم عليهړئ او هغه د ابراهيم غور وك

 ړو كيپه دوا چيگورئ ړئ نو وبه الفاظو سره مقايسه ك

ې كلي دا وراسته : هللا به د د: يو واييشتهه نپيروژور تو

نَّى  ُيْحيِـي )كوي؟  يژوندگه بېرته راڅنډوكي ه
ه ـ ِذِه هللا ُ أ 

: اې بل وايي( دا الفاظ شك افاده كوي، خو ب ْعد  م ْوِته ا 

؟ ېكو يژوندگه څنړي ته م چيښيه ې راوما ته ئزما ربه! 

ښتنه او تلوسه ښتنه ده، له بل سره دا غوپوله يوه سره 

پوه شي؟ ابراهيم بيا راژوندي كولو په كيفيت د  چي

ما ته د بيا  يچ پل رب ته واييمخامخ خ السالم عليه
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 مي كېدو يژوندپه بيا راښيه، ژوندي كولو كيفيت راورا

پوه شي، د ې په كيفيت ئ غواړي مي ړهزخو  ،شتهر باو

هغه مؤمن  ښتنه كوم.پاره دا غوډه كولو لډاړه د پل زخ

ته  السالم په كار وه او ابراهيم عليهبنده ته مشاهده 

په مرود خو د ن السالم عليهاستدالل كافي وو. ابراهيم 

ځ ويلي وو په ورچول كېدو د ا په اور كياو  دربار كي

دئ، دى خو د نمرود  په واك كيژوند زما د رب گ مر چي

ۍ مقام ته پيغمبرټ راوتلى او اوس د له اوره روغ رم

يوه  چا ته يوازي له هللا سره تكلم كوي، داسي او رسېدلى

   اشاره بس ده.

و حتمًا به د ژل شي ندا مرغان وو چيكه هدف دا وى 

په پل مخاطب وه، قرآن خ ې)قتل( يا )ذبح( صيغه راغل

په معنى واخيستى ژلو چوي، كه )صرهن( د ونه ا ابهام كي

د آيت  صورت كي په دېشي له )اليك( سره نه جوړېږي، 

( او دا ژنهې ووئ په لوريځان ي: )د كېږ ترجمه داسي

قطعًا غلطه جمله ده، د صرهن اصلي او معروفه معنى 

 (الى)ې د پسور، مايل كول ديځان ته او موخته كول آ

همدغه معنى ترې مراد ده،  چيداللت كوي  په دېصله هم 

له  دئ.جوړې نشيژلو له معنى سره ځكه دا )صله( د و

ې ترجمه ئ چي، ځيړه رادغه معنى جو يوازيې اليك سره ئ

 ړه.ې آموخته كځان سره ئي: له كېږ داسي

 له لفظ نه داسي ءاً د ُجزْ  په آيت كيكسان  ځيني

ښه وي، نه د ټه غوټوې يوه مراد ئ ښايي چيپوهېدلي 

 په قرآن كيمرغانو يوه برخه، دا انتباه صحيح نه ده، 

ې ئ ړو كيپه دوا چيلفظ راغلى  ځايه نور هم د ُجْزءدوه 

 ډله خلك ده:معنى يوه 

                                      *        ِبينٌ مُّ  ل ك ُفورٌ  االنسن   ُجْزءًا ِإنَّ  ِعب اِدهِ  ِمنْ  ل هُ  ج ع ُلوا و  

 15الزخرف:

                               *                          مَّْقسومٌ  ُجْزءٌ  مِّنُهمْ  ب ابٍ  لِّكل   أ ْبو بٍ  سْبع ةُ  له َ ا

 44الحجر:

ړ ې ته اله صرهن نه د قطعهن معنى اخلي هغه د چيڅوك 

ړي او كافي ډېر تكلف وكښه  عبير كيپل تخپه  چيي كېږ

 چيي ړ كېږې ته ادوى به دړي، كځان نه عالوه خبري له 

 :ړيځان نه عالوه كخبري له  الندي

  ړل.دا مرغان ذبح ك السالم عليهابراهم 

 ړل.ې كډ ئپل او سره گډ وځښه وې بيا ئ 
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 په يوه يوه ټه ټويوه يوه  غوښي گډيې د دوى د بيا ئ

 ده.كېښوغره 

 ړ.رته غږ كې وبيا ئ 

 ژوندي شول.ټول را 

 ډه راغلل.په مناو د ده خوا ته لوتل اراو 

ژلو صيغه ود نه ، نشتهدا يو هم  آيت كي په دېخو 

او نه  ژوندى كېدو صيغهاو نه د مرغانو د بيا  ېراغل

دا خبري به ړى. دا كار ك ابراهيم عليه السالم چيدا 

ناقص ې ړي كه نه نو تعبير به ئځانه راوپله ټولي له خ

: د )الى( ووايي چيي ړ كېږته ا ېهمدا راز دوى د وي!!

صله( پاره )او يا د كوم لري لفظ ل ئلفظ يا زائد د

 ده!!

تكلف ته څه ضرورت  ېدغو دوستانو ته وايو: د موږ

د ولي  ڼئ؟گتصرفات جائز  داسي په كالم كيد هللا ولي  دئ؟

له  چيپيدا كوئ دا غلط ذهنيت را اړهپه هللا د مبين كالم 

پوهېدل ممكن په معنى ې پرته ئدومره تكلف او تصرف نه 

ئ او له تكلف پرېږدې صافه او واضح معنى ئولي  دئ؟نه 

همدا راز دوى ته وايو: كه ې غوره كوئ؟ ډكه معنى ئنه 

د به  پاى كيپه ستاسو دا خبري صحيح وي نو د آيت 

 كومه داسي څېر د ابراهيم عليه السالمپه مثال  يمخكن

ډه او ډا مي ړهپوه شوم او زاوس  چيكر كېده وينا ذ

راغلي: قال اعلم ان هللا على كل  چيلكه هلته مطمئن شو، 

واعلم ان هللا عزيز  چيبه نه ويل كېدو  شئ قدير، داسي

پورتنى مطلب  چيشهادت وركوي  په دېدا الفاظ خو  حكيم.

 يو استدالل دى نه يوه مشاهده. 

استدالل كافي وو،  ته خو همدا السالم عليهابراهيم 

 چيړو څه وكدغه ستر موحد ته يوه اشاره كافي وه، خو 

ى او متقاعد كېدمبهوت  وابځ غسيپه ه كسان يوازي ځيني

د: فان كېښوته  د نمرود مخي ابراهيم عليه السالم چيشي 

فأت بها من المغرب فبهت هللا يأتي بالشمس من المشرق 

  الذي كفر!!

سرين د غلطو اسرائلي چي دغه مفپام وي ته مو ې د

چي محرف ېز الندي تللي او همغه خبره كوي رواياتو تر اغ

څه ړه ې اپه دچي بايبل گورو راشئ وې كوي!! بايبل ئ

 ؟وايي
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ژمنمه( له ابرام سره د خمداى ) النديې عنوان تر د بايبل

ه كممي ابممرام )ابممراهيم پاممپه ليكي: خداى ې كي فقر 0په 

ې ښ  او هغه تممه ئممراوغو پله كوره بهر( له خالسالم  عليه

ې ې وئممړه آيمما كممولى امموويل: د آسمان ستورو ته نظر وكمم

دلتممه  ېره وي!!ې امممې ته ورته بې؟ ستا نسل به هم دامار

ې پاره خداى ترې لد همد ړ اوپه خداى اعتماد وكنو ابرام 

، خممداى ابممرام تممه وويممل: زه ړې ربول كراضي او او دى ئ

څممو ې تريان راوايسممتله اوركلدانته مي  چيهمغه خداى يم 

گه مطمممئن څنخدايه!  ړم، ابرام وويل:دغه سيمه تا ته درك

ې ې؟ خداى ورته وويممل: يمموه دردا سيمه ما ته راكو چيام 

سه، يمموه پې كلن ې كلنه وزه، يو دركلنه سخوندره، يوه در

ړه، هر يممو ې كپرې رمري او يوه كوتره درواخله، سرونه تر

خمموا تممه  ې يوه د بليئې ټټوړه، نيمايي ك ښوپله سره تر 

ړل، وكمم ږده،خو مرغان مه نيمايي كمموه، ابممرام همداسمميېك

ښممو بممه پممر دغممو غو چيړونكي مرغان ښه خوې غوښامه ئترما

پممه ابرام په وخ  كي ښام ړل، د ماې ايسار كترېناستل، ښك

 !(ړ!احاطه كې تيار يې وحشتناكژور خوب ويده او او يو

 ړ دي:بحث ود  څو خبريدلته 

 څه ې هد دځايونو كي ېر نورو گڼ شمپه او  بايبل دلته

پولو ړي د بني اسرائيلو خداى د مصر له ثابته ك چيكوي 

 چيې، دلته وايي ړټوله سيمه دوى ته وركدا  پوريتر فرات 

د ده نسل  چيړه ژمنه وكسره خداى  له ابراهيم عليه السالم

ړي او دا سيمه به د ده ېر هم زيات كد ستورو تر شمبه 

تر  زمكيپاري!! دا د آسمان تر ستورو او د وساوالد ته 

په ېدو مبالغه د بايبل گو د بني اسرائيلو د نسل د زياتش

ې نه په دليكوال  بايبلي، د ځته را مخيځايونو كي څو 

د يعقوب عليه )ېر ټول شمد بني اسرائيلو  چيېدو پوه

به دومره هم نه شي  (پوريه تر قيامته پيدايښتله  السالم

ېر، كه تاسو د د ستورو شم ې برخيړې ون د يود آسمالكه 

ړه تحقيق په اد ستورو  چيړئ چا ته وكدا خبره هغه  بايبل

په آسمان كي څومره ستور ليكي  چيږي ېپوهې په دكوي او 

څومره ستوري دي، هغه به درته په هر ستور ليكي كي او 

ټولو د  پوريه تر نن پيدايښتانسان له د  چيووايي 

ې ړې ولو ستورو د يوټوي د د يوه ستور ليكېر انسانانو شم

ې يو سل شل ږدنپه آسمان كي په اندازه هم نه دئ او  برخي

 !! آيا ممكنه ده عليم خداى داسيمليارده ستور ليكي دي

د  چيړي او ووايي او د حقيقت خالف خبره وك ډكيې له مبالغ
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د آسمان تر ستورو ېر به د اوالد شم ابراهيم عليه السالم

يو  خبره خو يوازي گو هم زيات شي، داسيتر ش مكيزاو د 

 نه يو عالم او محقق انسان!! شاعر كولى شي

  ړه، كه ستا قرباني قرباني وك چيخداى ابرام ته وايي

ژمنه حتمًا ترسره زما  چيې قبوله شوه نو بايد مطمئن ش

په ۍ د قربان چيښه دا ده ېدو نۍ د قبلږي، د قربانېك

  .وشول ، همداسيړه راشيښه به يوه لوخغو

 كتلو د ردوي، ستورو ته  خبري ټوليدا  بايبلد  قرآن

ۍ كي انوځپه دا  چيفرمايي د وينا خالف  بايبلد ړه په ا

ې يوه د مناقش السالم عليهپل قوم سره د ابراهيم له خ

تاسو چي دا خو ې ويل ئې وكتل او وبتانو ته ئصحنه وه، 

ڼئ، د آسمان گخدايان ې گه ئڅنړي ړ كپلو السونو جوپه خ

ې ويل: ې گوته ونيوله او وئۍ او لمر ته ئږمپوستورو، س

د مرغانو  نه منم! ۍيپه خداي ېوتونكپرځي، زه ېوپردا خو 

دعاء  السالم عليه: ابراهيم ړه فرماييپه اد ذبح كولو 

ژوندي ېرته راگه بڅنړي م چيښيه ړه: خدايه! ما ته راووك

باور  ېدوژوندي كاربيا په وفرمايل: آيا  ې، هللا تعالىكو

ړه مي ړم زبه باور نه لرم، غواې ويل: ولي ؟ وئېنه لر

ځان څلور مرغان راواخله، له وفرمايل:  ډه شي، هللا تعالىډا

پر بل او  ځيني ،پر يوه ځينيړه، بيا ږدي كروې سره ئ

 يخوا ته د چيړه، ږ كږده او بيا ورغېپر بل غره ك ځيني

ې ستا خوا ې اشاريوپه مرغان ستا دا كه ډه راشي، په من

ې له قبرونو ې اشارپه يوزما  به همداسيړي ځغلي، مته را

 ځي.څي او زما خوا ته به راپارا

ې خداى ته خلك ئ چيپه هكله ۍ قربان د هغي بايبل

ړي، ې قبوله كئخداى  چيكومه قرباني وايي:  وړاندي كوي

ې همدا راز وايي: د دوي، ې سوزړه راشي او وئلوخ

ږي، ېځايونه سره كبه د معبد خاص خاص په وينو ۍ قربان

ږي، د ېول كسوزځاى كي په خاص معبد  يوه برخه به د

ې د معبد مجاور كاهن به ئ برخي ټولو خوندوريغوښي تر 

خداى نه  چيوايي  قرآنخو  ږي!!ې)د دوى مال( ته وركول ك

ې غوښي ته، د او نه ئ ۍ وينو ته ضرورت لريې قرباند د

د  اهن نه بلكيكړئ، دا د ركخداى برخه فقيرانو ته و

  فرمايي:  چيفقيرانو برخه ده: لكه 

     
   

  ....                                 
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 35الحج: 

، خو ستاسو تقوى ې وينيښه رسي او نه ئې نه غوَّللا ته ئ

 وررسي.

 از فرمايي:همدا ر

   

                                                                                 
  22الحج: 

ې هم وزلي فقير ئې بپر او ې وخورئ پله هم ترپه خنو 

 وخورئ.

   

    

   

    

    

   

    

   

   

     

    

     

    

     

په الر پل مالونه د هللا خ چيد هغو كسانو مثال  -[261]

ږي اوه و چي ئدانې ته ورته د هغي گوي؛ل كي

چا ته  چيسل دانې او هللا  كي يږپه هر وكوي، وټراو

پوه د وسعت ښه او هللا  ورته مضاعف كوي ئې وغواړي

په الر پل مالونه د هللا خ چيهمغه  -[262خاوند دئ. ]

نه  يپسړو مالونو پلو انفاق كپه خگوي او بيا ل كي

په پل رب منت بارول. دوى ته د خړول كوي او نه ك

څه وېره شته او نه په دوى پل اجر دئ، نه خ خوا كي

  به غمجن شي.

گوي، دا ل په الر كيپل مال د هللا خ چيڅوك  -(261-262)

او اثرات  ېاغېز ژوريشخصيت ړه، دماغ او ر زپكار د ده 

په غوره ې و خراب صفات او عادات ئړه ا، ډېر ناويپرېږد
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صفاتو او عاداتو بدلوي، حرص، بخل، له مال سره افراطي 

ې احساس، ب په بل د لوييپه وجه مينه، كبر، د مال 

ډېر گه كتل او پكه سترپه سوزله او نادار انسان ته 

ړه ې ترحم، زئ پر ځاىاو  ځه وړيله من نور اخالقي رذائل

نورو  ډېرورزق اكتفاء او  په حاللسوى، ايثار، قناعت، 

پورتني په ، ښتونو او اخالقو ته وده وركويانساني ارز

ڼل شوي گژور او پراخ دا اثرات هومره د انفاق  آيت كي

ه هر پ چي راشنه كړي يږو اوه داسي چيلكه يوه دانه 

هللا  چيځكه ې هم زيات، دا ې سل دانې وي او تر دئ يوه كي

ې څوك د د چي پوهېږي په دېپوه د وسعت خاوند دئ، ښه 

نتيجې  ې هم زياتيې تر دپه انفاق باندي ئ چي ئړ دو

له انفاق نه وروسته نه د  چيشرط  په دېخو  .يړمرتب ك

ې مرسته ئ چيځورولو باعث شي ړولو او هغو كسانو د ك

په هغوى ته ، نه منت ورباندي بار كړي او ېړورسره ك

، نه كړي هپله مرسته وريادگوري، تل خگه ونه پكه سترس

په وجه به د ده مرستو د  چيونه لري  ېې انتظار ترد د

ځينو څه هم كه به مني.  او د ده لوييتراحسان الندي وي 

ړى مال د دوى انفاق ك پر ځاىمفسرينو د انفاق كوونكي 

د دوى  چيې دي ړى او ويلي ئدانې سره تشبيه ك غسيله د

له زيات ځڅو څو هللا تعالى ورته او يا د دوى اجر به مال 

ې مجال نه د د په الفاظو كيآيت خو نه يوازي د ، يړك

ۍ برخي ، بلكي دا توجيه د آيت له وروستگو كېږيتر ستر

نو  ىر مراد وج، كه دلته د انفاق ايگوړخ نه لسره هم ا

د  چيدو ېدا مطلب بيا نه تكراربه  پاى كيپه د آيت 

ا د دوى اجر له هللا سره دئ، د آيت له الفاظو نه يوازي

نكى وپله منفق او انفاق كوپه خ چيمطلب اخيستل كېږي 

، )مثل الذين ينفقون( ويل تشبيه شوىدانې سره  غسيدله 

راتلونكو  هپه دوو وروستشوي، نه )مثل ما انفقوا(، 

ډېر صراحت په الدا مطلب  چيگورئ به هم و مثالونو كي

ې په د چي ډېر وضوح سره معلومېږيپه راغلى او سره 

انفاق كوونكى تشبيه شوى نه د دوى انفاق،  مثالونو كي

لوړي سره او مخلص منفق د  تيږي سختيرياكار منفق له 

  .باغ سره تشبيه شوىسمسور  له پر سر ۍډغون
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ډېره غوره  ېصدق هغيه تر ښنغوره وينا او بخ -[263]

 دئ. يې وي او هللا حليم غنپسړول ورك چيده 

ې وي، يوه پسځورول او منت ور چي مرستي هغيتر  -(263)

 ډېر غوره دئ.ښه وينا او د بل له اشتباهاتو تېرېدل 

  

   

  

   

    

   

    

   

   

     

    

    

   

په منت او اذيت سره صدقات پل خ! اې مؤمنانو -[264]

پل مال خلكو ته د خ چيڅېر په چا مه باطلوئ، د هغه 

پر  چي حال كي په داسي ،پاره انفاق كويل يځان ښودن

نو د ده مثال ايمان نه لري.  پر ورځيهللا او د آخرت 

ه خاوره ورباندي څچي  ئته ورته د تيږي ييښو هغي

صفا او  چيوشي ې پرورور باران ز داسي پرته وي او

په څه  هيڅد و السته راوړنپلو ، د خې كړيئ يهښو

كافر قوم نه  هللا داسي او ترالسه كولو به نه توانېږي

  هدايت كوي.

پر ې ئانفاق  چيدلته هغه د مال انفاق كوونكى  -(264)

د ځان بلكي  ،ړ شوىراوال ئهللا او آخرت له ايمانه نه د

سره  تيږي سختي ييښو هغيكوي، له  پاره انفاقل يښودن

پرته وي، ظاهر خاوره  يږ غوندې لئ پر سر چيتشبيه شوى 

گه پاره جوښت لسمسوره زمكه او د ك چي بريښي ې داسيئ

ځان ې له ، خاوره ئز باران ورباندي راشيېت چي، خو يو

گند شي، دا رياكار منفق هم څرې راسره يوسي او حقيقت ئ
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ړه په ز چيي انگېر ك داسيخل ېوي، له انفاق نه ئ غسيد

ې د ايمان او ې ترحم او عاطفه وي، انفاق به ئبه ئ كي

ډه شي، څېره بربنې اصلي ژر ئډېر په حكم وي، خو  ېعقيد

 ړولو او منت بارولو كيپه هغه كې اصلي كيفيت ئ ړهد ز

په ې خلك د ده ئنه وروسته انفاق  له چيگند شي څررا

هي هدايت نه محروم كافران له ال گوري. داسي چلن كي

څه ترالسه كولو طمع لري هغه به د  چيدي، له انفاق نه 

 گه معلومېږيډاپه مثال نه هم  له دې. هم ترالسه نه كړي

نه  ،ړه دها پههم تشبيه د منفق  مثال كي يړپه لوم چي

 ړه.په امال  يانفاق شود د ده 

   

  

   

   

   

   

    

     

    

پل مالونه د هللا د رضاء خ چياو مثال د هغو  -[265]

په وجه انفاق كوي، ثبات  نفسيپل د خټه كي او لپه 

كه  چييوه باغ ته ورته دئ  پر سرزمكي لوړي د يوې 

په برخه شي نو دوه برابره مېوه ې زورور باران ئ

او  ،پرخهنو  رونه رسېږياو كه زورور باران و وركړي

 ښه ليدونكى دئ.ړنو ك هللا ستاسو د

پاره السه كولو لې د هللا د رضاء ترانفاق ئ چيهغه  -(265)

هغه باغ ې څوي، مثال ئې انفاق ته هپوخ ايمان ئوي او 

د ونو ، وي زمكي راشين شوىلوړي په  چي ئته ورته د

 ېننوت ژوريكي  خاوريړى پرېپه زمكي لوړي ې د ئ جرړي

په برخه شي نو دوه برابره حاصل ې ز باران ئېوي، كه ت

پرخه او كه تېز باران نه وو نو نرم باران او  يړورك

 هم ورته كافي وي. 

    

    



 

 

                                                                                                                        ېپلوشد قرآن 

 البقرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

255 

   

   

    

  

   

   

   

    

  

   

د كجورو او  چي يښوآيا ستاسو كوم يو دا خو -[266]

 الندي بهېږي ترې ېويال چيوي  ېباغ د گورو داسيان

( مېوې هم وي او نوريډول )ده ته هر  په هغه كياو 

ې وي، كمزوري زامن ئاو  ړوالى رسېدلى ويده ته زو

په  چي ۍ ورسېږيسخته سيل ې باغ ته داسيپه ئڅاخو نا

آيتونه درته  غسيي، هللا دسوزې وباغ ئكي اور وي او 

 ړئ. تفكر وكچي بيانوي 

ړولو په كپه ريا، منت او د مسكين پل الس، په خ -(266)

ړ هغه باغ مه كو عملونو او انفاق نه جوېو نپلد خسره 

ړ وئ، كه نه ورته سخت ابه  ورځي سختيپه  چيوئ سوز

 په ورځيد احتياج  چيمثال به مو دغه كس ته ورته وي 

 دو.ېسوزۍ وسيل ۍنپه اورې باغ ئ

  

   

   

    

    

   

    

   

   

    

ړو شيانو او پلو الس ته راوله خ !اې مؤمنانو -[265]

پاكيزه له زمكي درته راايستلي،  موږ چيله هغه نه 
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مه ې ئقصد كو اپړئ او د هغه ناې انفاق كپاكيزه ئ

 يې اخيستونكپله ئپه خې وركوئ خو بل ته ئ چيكوئ 

پوه  په دېړئ او ك پټيپرې  سترگي چيگر دا ، منه يئ

 دئ. يهللا ستايلى غن چيشئ 

 په الر كيپاكيزه شيان د هللا پل حالل مال د خ -(265)

ې كه بل ئ چيپاك شيان ړئ، نه هغه ردي او ناانفاق ك

 پټيپرې  سترگي چي گر داې اخلئ منه ئ تاسو ته دركړي

دئ، هللا له  يړ نه دئ، هغه غنړئ، هللا ستاسو انفاق ته اك

 .پاك شيان قبول كړيردي او نا داسي چي لوړ دئ دې

  

  

   

   

    

   

په فحشاء مو شيطان د فقر وعده دركوي او  -[268]

پېرزويني وعده دركوي پل مغفرت او او هللا د خ يگمار

 پوه د وسعت خاوند دئ. ښه او هللا 

په بخل مو او فقر وېروي،  ۍشيطان مو له خوار -(268)

ه كوي، خو هللا تعالى تاسو ښايستاو همدا درته  يگمار

د مغفرت او  په بدله كيفاق انفاق ته رابلي، د ان

وعده دركوي، هللا پېرزويني پراخي  خپلياو د  بخښني

څوك د شيطاني القاءاتو تر تأثير او اغېز  چي پوهېږي

ډه كوي او ډانفاق او له  الندي درومي، له فقر وېرېږي

په انفاق سره د ده د او  ته لبيك وايي بلنيڅوك د هللا 

 .مغفرت او فضل ترالسه كول غواړي

    

     

     

   

   

 چيچا ته حكمت وركوي او  وغواړي چيته  چا -[269]

ه ښېگڼډېره  چينو هغه ته يقينًا  ؛ړى شوحكمت ورك

 پند نه اخلي.څوك پرته بل قلمنو ړى شوه او له عورك
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ته لبيك  بلنيد هللا  چي ئد حكمت خاوند همغه د -(269)

ې وي او د همد ټه كيلپه د هللا د مغفرت او فضل  ،وايي

دا حكمت  چيچا ته گوي، ل په الر كيپل مال د هللا خپاره ل

په برخه  هښېگڼستر خير او ئې  په حقيقت كيړ شي ورك

 .ېشو

    

     

    

   

  

ځان په ړي دي او څه انفاق ككوم  چياو تاسو  -[251]

 ړى دئ، نو هللا پرې پوهېږيترسره كمو منلى كوم نذر 

 . نشتهمرستندوى  او د ظالمانو هيڅ

 ئ او كومه صدقه چيځان منپر تاسو  چي (_ كوم نذر251)

ښه نيت وي او په ئ، كه دا كمه وي كه زياته، تاسو وركو

په بد نيت، له حالل مال نه وي كه له حرام نه، هللا كه 

په غلطه ړه په ا، كه د انفاق او نذر پوهېږيورباندي 

پوه شئ  په دېړئ او ظلم او تېرى درنه وشو، نو الر وال

ښه او موندلى. د كوم  نشيتندوى مرس ظالمان هيڅ چي

نذر څه په نامه په طمع او د هللا جائز كار د ترسره كېدو 

پيغمبر پام وي چي ې ته مو جائز دئ، خو د ځان منلپه 

سره هللا په نذر : يفرمايل اړهپه د نذر  السالم عليه

 چي ئڅه شكوي. دا هغه بخيل دتعالى له بخيل انسان نه 

پرته انفاق ته له كوم شرط نه او  پارهد هللا د رضاء ل

ځان نذر په پاره ترسره كېدو لتيار نه وي، د كوم حاجت 

دا حاجت ترسره شو، نو دا او دا  مي : كهمني او وايي

 م.ړبه انفاق ك
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كار ښه ړئ نو دا هم گنده وركڅرپه كه صدقات  -[251]

ړئ، نو ې وركړئ او فقيرانو ته ئټ كپې او كه ئ دئ

سره به هللا تعالى( ستاسو  په دېاو ) دا درته غوره دئ

ښه خبر ړنو سو له كهللا ستا او سيئات ختم كړي ځيني

 دئ. 

څه له هر  چي(_ ستاسو معامله له هغه هللا سره ده 251)

پاره ې لتاسو د د چيڅه كوم ، پوهېږيڅه په هر خبر او 

د هغه عزت  چي ئم مسكين او فقير ته وركووټه كپپه 

ځان د رياء او  په انفاق كيشي او ستا  پاتهخوندي 

ره به هللا تعالى س په دې، نو نشيړه څه شائبه راوال ښودني

بد بد خويونه،  ځينيي، ستا ړسيئات تكفير ك ځينيستا 

د  ،يځه يوسبه له منړه ړه وبد عادات، بد كاخالق، 

ښنه ده او د تكفير گناهونو بختغفير الذنوب معنى د 

د په انفاق سره السيئات معنى د بدو اخالقو ازاله ده، 

الح ړه اخالق اصډېر ناود انسان څېر په  حرص او بخل

هر نذر او انفاق  پهستا  چي ېډه وډاته بايد  كېږي.

  .پوهېږيخبير خداى 

   

    

    

     

   

     

    

     

فرض شوى او  ئهدايت كول نه دتا د دوى پر  -[252]

او له  ،هدايت كوي ئې څوك وغواړي چي ئخو هللا ددا 

په پله ستاسو )په خړئ نو دا څه انفاق ك چيمال نه 

پرته د ټولو نه ټه( ده او تاسو خو د هللا د رضاء لگ

هم څه  چينفاق نه كوئ او له مال نه پاره اڅه لبل 

پر او  شيړى پوره به )بېرته( درك ؛ړئانفاق كتاسو 

 تاسو به ظلم ونشي. 

په سمه الر څوك  چيدا ستاسو ذمه واري نه ده  -(252)

 يگورو چي كار دئړئ، دا ستاسو نه بلكي د هللا برابر ك
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په توفيق دا ې څو ئړتيا لري تر په سمه الر د تلو وڅوك 

پاره له يوه مسكين او محتاج ې ل، مبادا د ديړه كبرخ

 ئې ايمان نه دئولي  چيپموئ پله مرسته وسانسان نه خ

د  بلټه تر گهدايت شوى، د هر انفاق  ئړى او نه دراو

په انفاق سره د هللا پله تاسو ته رسي، تاسو په خمخه 

گه تاسو ته دركول په مكمله توې ټوئ، ثواب ئرضاء ل

 .كېږي

  

     

   

  

   

  

   

    

    

     

 په الر كيد هللا  چيوي  يهغو فقيرانو لره د -[253]

 په زمكه كي چيې نه ده ئ په وس كي، يړى شومصروف ك

ې په وجه ئ( كولو سؤالاو نه )، د عفاف يړوكسفر 

ې څېرو نه به ئ، له گڼيپوه انسان غنيان ل او ناجاه

ړي او نه غوا څهگار سره ټينپه ، له خلكو نه ېپېژنو

 ښه پوه دئ. رباندي وړئ، هللا ك څه انفاقهر  چيتاسو 

د  چياصلي مستحق كسان هغه مجاهدين دي  مرستيد  -(253)

ې ړى، له بل هر مصروفيت نه ئځان وقف كې ئ په الر كيهللا 

د تجارت  وي، په خدمت كيې د دين ئځ په ورالس اخيستى، ش

څه كه ، پرېښيې سفرونه كول پاره ئټلو لگاو مال دولت 

چا ته  چي يپرېږدې ته نه ې دهمت ئ ړهم محتاج وي خو لو

، ساتنيځان ، د دوى وغواړيترې  ړي او مرستهږد كالس او

په دوى د پوه كسان پام سره ناپه قناعت او عفاف ته 

، ېنپېژې ونه به ئ ېڅېركوي، له  گمانغنيانو او شتمنو 

ټولي  څېرو كيپه به د دوى  گ كيڅنپه ښو د ن لوږيد 

په چا نه ړ وي له ومره اڅ، كه هر ېگورو نښيۍ پورتن

. له محتاج څه نه غواړيگار او تأكيد سره ټينالحاح، 

اصلي مستحق  مرستيكافر سره هم مرسته كولى شئ، خو د 
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 كسان دغه دي.

  

  

  

   

    

    

   

    

   

   

    

   

    

   

    

   

    

    

   

    

    

ټه او پپه ځ، په او ورپل مالونه شخ چيهغه  -[254]

پل رب سره دئ، له خښكاره انفاق كوي نو د دوى اجر 

 -[255] .څه وېره شته او نه به غمجن شيپر دوى نه 

دو ېڅپاچا د گر د هغه م يڅپانه  يسود خور چيهغه 

( سره د ده حواس ښكلوپه مس )الس راشيطان  چيڅېر په 

: بيع خو هم د وايي چيخاطر  په دېدا  ،ي ويړخراب ك

او سود  ېړك هحالل بيعهللا  چيده! حال دا  څېرسود په 

پل رب له لوري موعظه د خ چيچا ته ړى، نو ې حرام كئ

پخوا تېر شوى ړه، ده ته همغه ې وكډډه ئراغله، نو 

بيا  چيڅوك  او ئد (محول)ې هللا ته او كار ئ ئد

 . يپاتتل په هغه كينو دوى دوزخيان دي، و گرځېدورو

ټه او پپه ځ، په او ورپل مالونه شخ چيڅوك  -(254-255)
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پر پل رب سره دئ، نه ې له خاجر ئ ؛ښكاره انفاق كوي

سود  چيڅوك ، خو څه وېره شته او نه به غمجن شيدوى 

 چي ئمخبوط الحواس انسان ديو  په حقيقت كيي، هغه خور

و اميني  له مال سره افراطي، يړك ډډ وگې حواس شيطان ئ

د زيات مال د ترالسه كولو شديد حرص، د ليونتوب حد ته 

د ده څېر ده، په د سود  بيعږه نظره رسولى، د ده له كا

ې په ذهن ئذهن د شيطانى القاءاتو تر اغېز الندي دئ، 

په بيع او  چي ې خاطر واييپه همد ور دئ،پشيطان س

په سود ټه ترالسه كېږي، نو كه گ بلهم يو له  تجارت كي

شيطاني ڼل شي؟! گبايد حرام وولي  دا كار كېږيهم كي

ځول او پامه غورپيرونه له ژور تووي،  استدالل همداسي

په هغه استناد كول، گوته نيول او ته  يورته وال يشكل

هر خصلت دئ.  انود شيطان او د هغه تر اغېز الندي انسان

ې بسود كي د يوه په  چي پوهېږيسليم العقله انسان 

، يوې خوا ټه اخيستل كېږيگمجبوريت نه له  انسان يوزل

پرته يقيني له كوم كار نه  چي ئخاوند د يگناپې د ته ئ

ې بې يو مجبور ټه ترالسه كوي او بلي خوا ته ئگاو حتمي 

په سبب نو ته د مجبوريتو ېې معاملد چي ئوسه انسان د

، په برخه كېږينه څه بل ې پرته ئړ شوى، له تاوان نه ا

پلو ضروري په خې سه كوي يا به ئپه سود ترال چيڅه 

د ده  ېخول چيكار  په داسيې گوي او يا به ئړتياوو لا

 .يځپرېو په جيب كيې د سود خور ټه ئگپه كي توى شي او 

خلك په كي  چي ئړخ دگوال نظام بنيادي اپانسود د هغه 

ټولو ټولني د د خوا ته  وي؛ يوې يډلو وېشل شوپه دوو 

ې وزلي هغه نادار او بته  خوا شتمنيو خاوندان او بلي

 ځ كار وكړيپه ورپاره بايد شد دغو شتمنو ل چيانسانان 

ړى عايد د ترالسه ك بيعپه ڼاكو او خولو ت پلواو د خ

او  ئشتمن حاكم د نظام كي په دې .يدته كېږ مخيو شتمن

ټول فردي او او نظام او  په الس كيواكمني د شتمنو 

 .په خدمت كيمنو ې د شتاجتماعي قوانين او مناسبات ئ

دئ، د امريكا ېچل نشيپرته نظام له سود نه گوال پان

ه ده، هلته د سترو سترو ښه بېلگې اوسنى نظام د د

پراخو زمكو مالكان، پنيو خاوندان او د شركتونو او كم

واد ېې حكومت كوي، د هرمو ئېټولو زپه پر امريكا او 

س په الشتمنو  ځوپند  په سلو كي ۍشتمن ينو په سلو كي

پرته خوښي او د دوى له پرته له دغو شتمنو نه  ي،د كي

جمهور رئيس كېدى شي، نه د كوم ايالت  هېوادڅوك د نه 
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گرو ملتونو د مل ړى.پارلمان غگريس او نه د كانگورنر، 

په ړي گمليونه و 34د امريكا  چي پور واييكال را1383د 

يو  و كيپه هرو اوه امريكائيانژوند كوي، يعني  فقر كي

، دا رياو معاش نه لگار ژوند كوي، كار، روزفقر كي  په

وادونه له ېډېر هړۍ ا د نيكرام چي حال كي په داسي

نيولي او هر  كي كېاستعماري ول خپليپه پلوه اقتصادي 

ډالر ترالسه كوي، نو ودپه ملياركال له دغو مستعمراتو 

 په دېاو  ړو اور بل كړيگد جاو كله هلته كله دلته 

څالو بازار پاره د خرو لپلو وسلې خوا د خله يوسره 

 ونو كيهېوادپلو ځگ خوا په دغو جن او له بلي پيدا كړي

 چي يړپيدا كحالت را داسي ۍيتمنې ااو بوېري ډار، د 

واد نه ېپل هله خې ايان ئډبتاجران او شتمن واكمنان، 

په شتمنيو ايستلو او د امريكا بانكونو ته پلو د خ

گو پانو د بانكون وډېرمريكا د انتقال مجبور شي، د ا

عربي  ده چي هلويه برخه په هغو شتمنيو شامليوه 

 .ېړشيخانو ورانتقال ك

برخي  ېپورتني آيت د دد  چيپام وي ته مو بايد ې د

كوم مجسم  چي)يتخبطه الشيطن من المس( معنى دا نه ده 

ږي او يا د عوامو يا غير مجسم شيطان ورباندي الس راكا

ناستو يا ېښك په دېاو  يكښېنيان ورباندي پيرپه اصطالح 

سره د شيطان  په دېې پيرياني كوي!! ښو سره ئالس راك

هغه اغېز ته د ړه او دماغ په زاو د انسان تلقين 

متقي ړه او د په همدې ا ځاى كيپه بل قرآن  ،اشاره شوې

 :فرمايي اړهپه مؤمنانو 

 ُهم ف ِنذ ا ت ذ كُروا الشْيطنِ  ن  مِّ  ئفٌ ط   م سُهمْ  ِإذ ا اتَّق ْوا الَِّذين   ِإنَّ 

 211االعراف:                *  مُّْبِصُرون  

د ې ئ چيكله  ،ېړې كتقوى ئ چييقينًا هغه كسان 

)كوم شيطانى تلقين ورته مس كړي ائف شيطانانو كوم ط

په برخه بصيرت ې ( سمالسى متوجه شي، نو هغه وخت ئوكړي

  ړ شي.  وو ندپېژد  الري خپليد او 

او له هغه  ېدوړه د هللا حكم واورپه اد سود  چيا چ

سود به  ياخيست يپه مخكنې الس ترې واخيست، وروسته ئ

پور پل اصلي ړو به يوازي خپوروپلو بسنه كوي، له خ

اميد ې هللا ته محول شوى، ئ رې او كاترالسه كوي نه سود ئ

د سود له تحريم نه  چيڅوك ، خو يړهللا ورته عفو وك دئ

پناه وړي، دوى دوزخيان مالتو ته امع يياهم سودوروسته ب
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 برخيۍ وي. د آيت له وروست هپات په دوزخ كيدي، تل به 

  ؟ه دهانگڅومره ستره سود  چي معلومېږي

   

   

     

    

  

  

  

   

    

    

  

هللا سود تباه كوي او صدقاتو ته وده وركوي او  -[256]

ه هغه شكې ب -[255ښوي. ]گار كافر نه خوگناه هللا هيڅ

، يړې كړى، نېك عملونه ئې راوايمان ئ چيكسان 

پل ړى، دوى ته خې وركړى او زكات ئك اداء ېځ ئلمون

څه وېره شته پر دوى ، نه پل رب خوا كيد خ ئ؛اجر د

 او نه به غمجن شي.

او  ېوسيله ده او صدقه د ود ۍسود د تباه -(256-255)

هم او  ټه تباه كېږيگپه سود سره هم باعث،  يپراخوال

 په شتمنيو كيسره به هم ستاسو  ېپه صدقگه او پان ياصل

 په اجر او ثواب كياو په صدقاتو چوي او هم هللا بركت ا

گارانو كار گناهاو سختو ړو كافرانو سود د سخت ز ې.ئ

په مقابل د دوى  .ې نه خوښويهللا ئ چيې وساتئ ترځان دئ، 

ونځ ، لمكوي، صالح عملونه راوړي ايمان چيهغه كسان  كي

اجر دوى هللا د زكات وركوي،  پر ځاىړلو كوي او د سود خو

 شته او نه به غمجن شي.نه وېره پرې ړى، تضمين ك
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سود  پاتهئ او له هللا ووېرېږ! اې مؤمنانو -[258]

ړئ او كه دا كار ونك -[259] .ئئ، كه ايمان لرپرېږد

ته تيار شئ او كه مو  جگړي ېپيغمبر يونو د هللا او 

ستاسو رأس المال تاسو ته ړه، نو بيا توبه وك

پرته مال( دئ، مه تاسو ظلم كوئ او ړنى له سود )لوم

ړى( پورواو كه ) -[281]. پر تاسو ظلم كېږي ېنه د

انتظار كول  ۍپراخسره مخ وو نو بيا تر  ېگستن له

پوهېږئ. ډېر درته غوره دئ، كه وبخښئ ې وه ئاو ك يد

هللا ته په كي  چيئ ووېرېږ ورځي هغياو له  -[281]

 يالسته راوړن خپليچا ته بيا به هر  چيځئ، گرور

 .نه كېږيړى شي او ظلم به پرې پوره ورك

ړئ، سود ډډه وككه ايمان لرئ نو له سود نه  -(258-281)

پيغمبر سره د له هللا او او  كار دئد ايمان خالف ړل خو

پيغمبر سره له هللا او  يد يړونكمترادف دئ، سود خو جگړي

له هللا نه ړ وي په سود وال چيته تيار شي، كوم نظام  جگړي

په مباركو آيتونو نه دا مطلب  باغي نظام دئ. له دې

سود متكي نظامونه په هللا تعالى به  چيږي ه معلومېگندڅر

ټولنه ړه سود والپه . يړو سره مخامخ كوگهرو مرو له ج

څو محدودو ثروت د  چي يته ورسېږ ېمرحل هغي ورو وروه ب

ټولني اكثريت له مسكنت، او د  يځپرېو په الس كيشتمنو 

ځ مزيد په ورځ سره مخامخ شي، شتمن ور لوږيفقر او 

 په دېنادار، دغه حالت  نور همو نادار شتمن شي ا

حالت  داسياو نفرت  كركي، ېد كين ړو طبقو كيدوا
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ته له  ېپه ضد وسلمحرومه طبقه د شتمنو  چي يړپيدا كرا

ړو اور بل شي او گي، د جگورپرته بله الر نه الس كولو 

سود  چي ئوينا مصداق ددغي دا د عليم او حكيم خداى د 

له  چمتو شي.ته  جگړير له لوري پيغمبد هللا او  يخور د

كه سودخورو له  چيږي مبارك آيت نه دا هم معلومې دې

دوى په د  ئمكلف دړلو الس وانخيست اسالمي حكومت سود خو

 . ړيړه اعالن كگج ضد

د يوه مجبور انسان له مجبوريت نه  په اصل كيسود 

 په مقابلپه وجه د جنس د قرض ټه اخيستل دي، گناروا 

ې پيسزياتي  په مقابل كيپيسو او د  زيات جنس كي

پر پيسو ړي، د خو كه سود خور حيله وك اخيستل سود دئ.

ې نه پيس چي ته وواييړي پوروړي، مديون او جنس ورك ځاى

لس په نقده  بيعشم دركولى، جنس دركولى شم، د جنس 

په پوري كال  يې تر راتلونكپه قرض ئۍ ده خو افغان

جنس يسو ته ضرورت لري، پى ړپوروۍ دركوم، دولس افغان

څوي او له هغه نه به ې خرپه بل به ئبه له ده نه اخلي 

جنس  پر ځاىپيسو قرض وركوونكى د نقدو  ړوي اوجو ېپيس

په جنس  چي برېښي خو معامله داسي په ظاهر كي، وركوي

په سود  ېيوه پيس حقيقت كيپه پور وركول شوى خو 

 همداسي هراډېر سودخو .ېړورك سودپه او بل  ېاخيست

ړى او ې هم سود ترالسه كسره ئ په دې چيكوي  گمانكوي، 

 ړېفتوى وركو دا ځين! شوى! هپاتگناه نه خوندي هم له 

د حرام او ړى مشكل حل كې د سودخورو ئسره  په دېاو 

په  چيحاشا و كال  ښودلى.ې حالل سود ورته ئ پر ځاىسود 

م ي، د حالل او حراځگرحرام سود حالل و يحيله د داسي

نه او د كُ  ېي، د معاملنه كېږ ړه د شكلياتو له مخيپرېك

 او تاوان له مخي گټياو انسان ته د  حقيقت له مخي

ې د ئڼه وركول او ظاهر ي، يوه حرام كار ته د حالل بكېږ

 حاللولى.  نشيكله هغه هيڅځول، گرڅېر په حالل 
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 ېتر يو پلو كيپه خ چيكله ! اې مؤمنانو -[282]

ې ليكئ، كوم ړه كوئ، نو وئړه وركپور راكد  نېټې

ځ وليكي او ستاسو ترمنپه عدل سره هغه  يليكونكى د

هللا  چيگه څن، لكه ډډه نه كويله ليكلو  يليكونكى د

امالء  يڅوك دبايد وليكي او هغه ې ئ غسيښودلي همور

حق  چي( خوله بيان كړيپه  ي)د ليك مطلب د وكړي

او  ووېرېږي يپل رب نه داو له خ ئپور( ورباندي د)

حق  چيڅوك او كه هغه  ينه ترې كمو يڅه د هيڅ

ې امالء نه پوه يا ضعيف وو او يا ئورباندي دئ نا

او  عادالنه اقرا ر وكړي يد ينو د ده ول ،شوى كولى

دوه شاهدان پاره پلو نارينه وو نه د شهادت لله خ

له خوښي د  ستاسينه وو نو  يړخو كه دوه س ونيسئ،

له كه  چيوي  ښځيړى او دوه يو س يڅخه دشاهدانو 

په ې ور ړه بله به ئړو نه يوې خبره هېره كدوا دوى

 پاره( وبللشهادت ل شاهدان )د چيي او كله ړياد ك

تر  چيكوئ اهمال مه  په دې كينه كوي او  يډډه دشي 

ډېر، دا كه  ږ ويپور وليكئ، ليو  ېېټن خاصي خپلي

او د  ئډېر عادالنه د په نزد كي)ليكل( مو د هللا 

پلو په خ چي ېږدنډېر شهادت مضبوطوونكى او دې ته 

تجارت  او مخامخ يحضورهغه  چيگر دا ړئ، مشك ونك كي

پر په الس كوئ، نو بيا ې الس ئ پلو كيپه خ چي وي

مو  كله چيې نه ليكئ او ئو چي نشتهگناه ې تاسو د د
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نه به شاهدان ونيسئ، نو بيع كوله  لو كيپپه خ

او نه شاهد ته او كه  ليكونكي ته تاوان رسول كېږي

گناه شمېرلى ړل نو دا به ستاسو فسق او مو داسي وك

ښوونه كوي او ئ او هللا خو تاسو ته شي او له هللا ووېرېږ

 په سفر كياو كه  -[283] پوه دئ.ښه څه په هرهللا خو 

، نو بيا مقبوضه رهن ه موندوكاتب مو ونكوم وئ او 

نور  ځينيځينو او كه ستاسو  ئگرو( دړى )ترالسه ك

ڼل گړ( نو امين وكې پرې ڼل )او اعتبار ئگامين و

پل رب نه او له خ د هغه امانت بېرته وركړي يشوى د

ړ ټ كپ چيچا ټوئ او پاو شهادتونه مه  ،ووېرېږي يد

څه هغه په هر او هللا  ئگار دې گنهړه ئز چيې شكه نو ب

 ې كوئ.تاسو ئ چي ئپوه دښه 

د  يټكڅو مهم او بارز  مباركو آيتونو كي په دې -(282)

 :يړ داو توجه و پاملرني خاصي

 ټه گچا له  په بدل كيپور ړى شوى، د سود حرام ك

ې سوده يوه بل ته ب پر ځاىې ترالسه كول منع دي، د د

 ړئ.پور ورك

  وري ټول هغه ضربايد  ړه كيړه راكوركپه پور د

و، النجو، اختالف، د يوه بل د شخړ چيتدابير مراعات شي 

 پور مقدارد ، چا د حق تلف كېدو باعث كېږيړولو او د ك

كه هغه لخوا وي،  يړپوروبه ليكئ، امالء به د  نېټه او

، ې دا كار كويئبه نه عاجز وو، نو وكيل او ولي  له دې

په دقت، احتياط او عدالت سره ليكي، د ې كاتب به ئ

غوره ځ كي وي، په منبه نه كوي، شاهدان به  يپلوچا هي

نه  هړه شاهدان نارينه وي، خو كه دا ممكندوا چيدا ده 

 ښځييو نارينه او دوه دي وه نو د طرفينو په موافقه 

ځه خبره ښكه يوه  چيپاره ې لد د غوره شي، دا هم يوازي

په الس كه مخامخ او الس ، يړپه ياد كې ورړي بله ئهېره ك

كه د سفر حالت وو، نه كاتب وو نو شاهد ونيسئ، ارت تج

گرو اخيستى شئ، خو كه يوه وو او نه شاهد، نو رهن او 

ړ، پور وركې پرته ئړ او له رهن نه بل باور وكپر 

پل وخت په خ ياو امانت د ووېرېږيله هللا  يړى دپورو

 . مسترد كړي

، د په سفر كيدلته د رهن صورت بيان شوى، كه  -(283)

پور وركولو ضرورت چا ته د  په صورت كيد نشتوالي تب اك
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په امانت څه ړي كوم پوروړئ، له احساس شو، قرض ورك

ړ، امانت كاداء ور پې ئ كله چيپاره، ، د تضمين لئواخل

 سودخورونه هم جواز  خو متأسفانه له دې .ئړې مسترد كئ

رهن  چي حال كي په داسي، ېړړه كپاره حيله جود سود ل

له ، يټه اخيستل جائز نه دگاو له هغه نه  ئديو امانت 

 سود ته ورته كار دئ، سودخور له دېټه اخيستل هغه نه گ

ې په وركولو ئپيسو د نقدو  چيټه ترالسه كوي گنه همغه 

 ډايان زمكيب ونو كيهېوادډېرو په . اوس ترالسه كوي

ې وركوي، د كور په رهن ئړوي، ورباندي جواخلي، كورونه 

په رهن چا ته ې هغه ئ بيعپه كمه نه قيمت تر اصلي 

به خالص  يياراو له ك يېږبه اوس كور كي په دې چيړي ورك

مبلغ د ړى په نامه ترالسه كرهن  د كور مالك دا دوي، 

په چوي، دوه كورونه په كار وا اردو كيموپه نورو  گټي

 ړي اوړ كې درېيم كور جوپيسو ئپه ړي او د رهن رهن ورك

سود له بلي  د چيي ړكترالسه  ټهگسره هومره  په دې

په خلك له بانكونو نه ډېر ترالسه كولى.  نشيې ئ ېمعامل

په ړوي او اخلي او بيا كورونه ورباندي جو ېپيسسود 

د كورونو مالكان اكثرًا د  په ايران كيي، وې وركرهن ئ

رهن  . او داسيپه رهن وركويپل كورونه خ پر ځاىكرايه 

   ڼه وركول دي.الل بحرام كار ته د ح په حقيقت كي

څومره دقت ړه په اد قضاياوو اسالم  چيگورئ تاسو 

 كي مپاپه ټول جوانب  ېې د هري معاملگه ئڅنړى او ك

ښووني بايد د ، دا الرېړې كښووني ئالر ينيولي او دقيق

ټ پاره بنسو لمسائل ياو اجتماع يټولو فردمسلمانانو د 

، تنظيم كړيژوند  يپل اجتماعخ ڼا كيپه روي او د همدې 

ړه د اسالم تأكيد په اپور او مخامخ بيع او تجارت د كه 

په و مسائلاو دقت دومره وي نو د نورو سترو اجتماعي 

 !گه وي؟څنښووني او الر غوښتنيې ئړه به ا

په د دوه متفق عليه نارينه شاهدانو د نه موندلو 

ځينه شاهدانو د نيولو ښد يوه نارينه او دوه  صورت كي

چي دا ې دي ړى او ويلي ئك نلته قرآن بياد دليل هم

بله  ځه خبره هېره كړيښكه يوه  چيپاره ې لد د يوازي

عاطفه هومره قوي  ښځيد  چيكه ځدا ، په ياد كړيې ورئ

 چيگورئ ې حافظه هم تر اغېز الندي نيسي، د د چيده 

او غلط كارونه حتى  يدټولي نادوې د اوالد فه ئطعا

ې ډېر بپل اوالد مور ته خ ي، هريورباندي هېرو گانيجفا

 جگړيپه سره زوى  گاونډي لهې د ږي، زوى ئگناه معلومې
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او ناحقه دفاع كوي،  هپه حقترې  سخت مالمت وي خو دا كي

پل زوى نه له خ چيڅوي ې ته هې دۍ عاطفه ئپله مورنخ

په نسبت د  يړپورو يې وزلد ب ي، همدغه عاطفهړدفاع وك

له  چيمغه كار كوي ه په دې په وخت كيشهادت وركولو 

 كوي.ې پرې ئ په وخت كيپل زوى نه د دفاع خ

، گڼيپه نسبت تبعيض ځو ښدا د  چيپوه كسان هغه نا

شهادت وركول امتياز نه بلكي  چي پوهېږيهم نه  په دې

ځو ښتل  په برخه كياسالم د مكلفيتونو  او ئيو مكلفيت د

 ي:ې دا دڅو مثالونه ئ ړي چيكرو اتته امتياز

 نفير عام  چيگر دا ، مېړې معاف كئه تلو گر ته لسن

  .گ وغواړيښه تپله خوپه خوي او دا 

 ېړك هړى خو ورباندي مكلفې د تلو حق وركجومات ته ئ 

 ې نه ده. ئ

  مله اځ يوه برابره معاو نارينه ترمن ښځينكاح د

ړتيا ته طبيعي او انساني ا ېړو يوسره د دوا په دېده، 

په وركولو مكلف ه د مهر خو اسالم نارين، ځواب ويل كېږي

 خپليې او د ټول مصارف ئۍ او د كورن ړى، د كورك

په د نارينه  ېاو جامه ئنفقه او ماشومانو  مېرمني

 حال كي داسيه پ. دا ېړك هې معافځه ئښاو  ېچولړه اغا

په شمول له ه ه نه مهر اخلي او د مېړځه له مېړښ چي

 چيشوى ړى ترالسه كوي او دا حق ورك ميراث نهپلوانو خ

ټه ترالسه گاو  يچوپه كار وا منيشتدغه  هپلكولى شي خ

ړى هم امتياز ورك چارو كيپه اقتصادي  چيئ گور .يړك

 .ې ديشوى خو له مكلفيت نه معاف شو
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 په زمكه كي چياو څه  په آسمانونو كي چيڅه  -[284]

ښكاره ړه خبري مو پل ز، ټول د هللا دي او كه د خدي

ړئ، هللا به د هغوى محاسبه درسره ك پټيې ړئ يا ئك

 اوورته وكړي ښنه به بخ وغواړي چيچا ته كوي، نو 

ښه څه په هر ړي او هللا ې كتعذيب به ئ وغواړي چيڅوك 

د  چيړى باور ك هڅر هغه پيغمبر پ -[285قادر دئ. ]

پل رب له لوري ورته نازل شوي او مؤمنانو هم، خ

پر ې او پر كتابونو ئ، ېمالئكو ئپر پر هللا، ټولو 

په پيغمبرانو ړى، د ده د ې ايمان راوپيغمبرانو ئ

دل او ې: واموورويل ېفرق نه كوو او وئ يوه كي هيڅ

ربه!  موږښنه اې زړ، ستا غفران او بخمو وكاطاعت 
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پل ظرفيت وك له خهللا هيڅ -[286] .گدرت رولپه ستا  او

دي  راوړنيالسته  خپليده لره  لف كوي،كړ نه منه لو

په ربه!  موږ، اې زراوړنيالسته  خپليې پر ده ئاو 

ړو يا خطا وكگناه( )څه په هېره  چي ېمو ونه نيس دې

ى پېټدروند  غسيه موږپر ربه!  موږز رانه وشي، اې

 وو، اې ښىايمخكنيو دي  رپه ن موږله  چيږده مه 

ې توان ئ چيږده ى مه پېټهغه  موږپر ربه! او  موږز

ته  موږنه تېر شه، گناهونو( )له  موږنه لرو، ز

ړه، ته مو موال يې، نو رحم وك موږپر  ړه،ښنه وكبخ

  پر كافرانو بريا را.

د  ، نه يوازيسره به محاسبه كېږي اچله هر  -(284-286)

و عزائمټو اسرارو او پ د ېكي د سينړو محاسبه، بلړو وك

ړى، څوك ښكاره كې ړى وي يا ئټ كپې دا محاسبه هم، كه ئ

څوك ړي او ښنه وكري، هللا به ورته بخړتيا ولښنى ود بخ چي

ې مبارك ړي. د دد تعذيب مستحق وي هغه به تعذيب ك چي

ته  السالم پيغمبر عليهمؤمنان سخت ووېرول، آيت وينا 

سره به د  موږله  چيوي  ه داسيكې ويل: راغلل او وئ

په  هسي چي و محاسبه هم كېږيعزائمړه د خبرو او هغو ز

 موږړى، نو كپرې  ئمو نه دخو عمل  يړ شوراوال ړه كيز

وفرمايل: هو د دې  السالم عليهپيغمبر ، وټول هالك شوخو 

د  چي ړه كيپه زچا محاسبه به هم هرومرو كېږي، خو د 

، هللا به دا يړونك ېپرخو عمل  ړ شيگناه عزم او قصد راوال

ړ د وكې عمل پرې كه ئنيسي،  په زمره كينېك عمل د يوه 

ې گناه مناسبه سزا به وركوي، كه نېكه اراده ئدغي هم

نېك عمل  يړدا به د ك، ى شوړكه ونې پرې ړه خو عمل ئوك

به  ښېگڼيړ لس وكې عمل پرې ورته ليكي او كه ئگه توپه 

 واب به وركوي. ه ثبرابرورته ليكي او لس 

دا  چيږي د وروستي آيت له سياق او سباق نه معلومې

دوه خبري  په سر كيد آيت د مؤمنانو د وينا ادامه ده، 

د دوى خبري دي. دا څېر په هم د مخكنيو او وروستنيو 

ې د سورې د ۍ فقره ئړسورې خالصه ده، لومټولي آيت د 

او درې برخي  دوهميې د برخي خالصه، دوهمه فقره ئړۍ لوم

راخالصه شوي  كي ېفقرۍ او وروست څلورميپه  ېبعدي فقر

برخي خالصه  درېيميټولي سورې د د ۍ فقره وروستاو دا 

لف كړ نه مپل ظرفيت نه لووك له خده، يعني: )هللا هيڅ
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 راوړنيالسته  خپليده لره ان، )وبرخي عن ۍړ( د لومكوي

برخي  دوهميد  (راوړنيالسته  خپليې پر ده ئدي او 

 ڼه كيپه بگانو د څو دعا چي ېفقر دا پاره عنوان اول

په هېره  چي ېمو ونه نيس په دېربه!  موږز اې ې:راغل

 غسيه موږپر ربه!  موږز ړو يا خطا رانه وشي، اېڅه وك

ي ښاي يمخكنيو د رپنه  موږله  چيږده ى مه پېټدروند 

توان  چيږده ى مه پېټهغه  موږپر ربه! او  موږز وو، اې

راخالصه شوي:  كي ېۍ فقروروست په دېدا او ، ې نه لروئ

پر  ړه،ښنه وكته بخ موږنه تېر شه، گناهونو( )له  موږز

 پر كافرانو بريا راړه، ته مو موال يې، نو رحم وك موږ

په  چي ئپاره عنوان دولو هغو احكامو لټاو دغه بيا د 

 ي.راغل درېيمه برخه كي

د دوى  وروستيو دوو آيتونو كي واقعي مؤمنان اوپه 

 چي يمؤمنان هغه د ې؛معرفي شو ځانگړتياويمواصفات او 

ټول  د هللا له لوريې ايمان وي، مالئكو ئپه په هللا او د ده 

ې پيغمبرانو ئټولو په د هللا  ،نازل شوي كتابونه مني

د هللا تعالى پير نه كوي، تو هيڅ په دوى كي ايمان وي او

ټول الهي ، و اطعنا معنى: سپه وړاندي واييد هر حكم 

ڼي، له انسان گپه اندازه مكلفيتونه د انسان د ظرفيت 

ړو عادالنه بدله او د ړو وي دا د ده د كڅه كېږ چيسره 

پل قصور اعتراف په ختل ڼي، گ راوړنيالسته  خپليده 

په قصد كه  ،ښنه غواړيگانو بخپلو خطاد خ هللاكوي، له 

هېر  ې د كوم حكم تعميلاو كه ئ ېړگناه ككومه ې ئسره 

مرسته  هللاوي او له  ړه كيپه زې دا هيله ړى وي، تل ئك

پاره ثابت او استوار د تل لپه دين باندي  چي غواړي

په ړاوونو سره له ستونزو او ك په الر كيد هللا شي،  هپات

ي، له داسي حالت سره ږښويېښې ونه پې ئ مخامخ كېدو كي

اعث دو بېښويگران وي او د ې ورته تحمل ئ چي نشيمخامخ 

ړي لف نه ككړو مپه و يپېټ ې د داسيهللا تعالى ئ ې شي،ئ

له هغه سخت وو،  يړپرې مكلف كې ئامتونه  يمخكن چي

وو او  يهغوى ورسره مخامخ شو چي نشيحالت سره مخامخ 

ئ او جنت رسره مخامخ كېږوتاسو به هم  چي قرآن فرمايي

 په دغو ابتالءاتو كي چي ئړته د رسېدو طمع هغه وخت وك

په  چيهر مسلمان به دا تمناء كوي  ام نه شئ،ناك

له هللا تعالى په برخه شي، ې همت او ثبات ئ ابتالءاتو كي

هاتو اپلو اشتبد خاو  ي غواړيمعاف پل قصورنه به د خ

په الر وي  سترگيښنه، د ده رحمت ته به گناهونو بخاو 
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د هللا به  مبارزې كي يدوامدار خپليپه ښمن سره او له د

 تمناء كوي. او بريا  مرستي د له لوري

ې او د ددعاء  ۍد وروستي آيت آخري فقره او وروست

ښمن باندي د بريا تمناء پر د ،كلمات يسورې آخر مباركي

دا  چي ډېر صراحت سره معلومېږيپه ې نه بيانوي او له د

تمناء وي، مسلمان بايد تل د حق ۍ بايد د مسلمان وروست

 گر كيپه سنصروف وي، په دائمي جهاد مښمنانو سره له د

حق  چيې دا ۍ تمناء ئڅېر او وروستپه پروت مجاهد د 

دا  چي گانو كيپه دعاچا د غالب او د هللا دين قائم شي، 

د واقعي مؤمنانو يوه اساسي  په حقيقت كيالفاظ نه وي، 

 په دې چي ئده څوك ندى هغه  او نشتهړتيا په كي گځان

  ې مواصفات بيان شوي.ئ آيتونو كي

ې مباركو آيتونو عظمت او د مفهوم او مضامينو د د

 السالم پيغمبر عليهپام سره په عمق او پراخوالي ته 

 ړي.ې تالوت كپه ئهره ش چيړي مسلمانان تشويق ك

عن أبي مسعود البدري رضي هللا عنه قال قال رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم اآليتان من آخر سورة البقرة من 

 رواه البخاري و مسلم :قرأهما في ليلة كفتاه

رسول هللا  چي نه روايت دئرضي هللا عنه د ابو مسعود بدري 

وفرمايل: د بقره د سورې وروستي دوه  صلى هللا عليه وسلم

تالوت  په كيپه كومه شڅوك ې كه ئ چيي د آيتونه داسي

 .ړي، نو ورته كفايت كويك

پله تا ته خړو آيتونو تالوت له يوې خوا ې دواد د 

په يادوي در  ځانگړتياويدنده او د يوه مؤمن  ايماني

ټوله سوره  ېد بقرلكه  ئد داسي ېاو له بلي خوا تالوت ئ

 ي.و ېړتالوت ك يد چي

 

سُْبح ان ك  اللَُّهمَّ و ِبح ْمِدك ، أشهد أن ال  ِإل ه  ِإالَّ أ ْنت  

 أ سْت ْغِفُرك  و أ ُتوُب ِإل ْيك  
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 آل عمران

 د سورې معرفي

سورې مشهور نوم آل عمران دئ، دا د  مباركيې د د

د آل  چيسورې عنوان نه بلكي نوم دئ، يعني هغه سوره 

د انفال له راغلي، مدني سوره ده،  الفاظ په كيعمران 

 كي ېزمانسره متصل  جگړيسورې نه وروسته او د احد له 

په دريو م( -ل -، دوه سوه آيتونه لري. د )اېنازله شو

 ې لهۍ برخه ئړري، لوملدرې برخي ، ېپيل شوحروفو 

 ې لهپوري ده، دوهمه برخه ئآيت  111آيت نه تر  يړلوم

 121له ې ئپوري او درېيمه برخه آيت  119آيت نه تر 111

پايه دوام كوي. د سورې تر او د سورې ي پيل كېږآيت نه 

 ېراغل په وروستي آيت كيموضوعاتو خالصه  اساسيټولو د 

ۍ برخي عنوان ړلومسورې د د  چيې معنى دا ده د د او

ې ربط او برخي عنوان ئ دوهميصبر او مصابره ده، د 

دا  ې تقوى ده اوبرخي عنوان ئ درېيميمرابطه ده او د 

د  پاي كيپه د سورې  ېدرې د فالح او بريا ضامن. د بقر

ته  موږ !ربه موږ: اې زچيوه  ېراغلدعاء  مؤمنانو دا

د دعاء  دغيد  سوره كي په دېپه كافرانو بريا را! 

(، )ربط( او صبر)په ښودل شوي: تحقق الر او اسباب 

 ښمن بريا ترالسه كولى شئ.پر د)تقوى( سره 

ما دا سوره  چيېږي تر شلو كلونو نه زياته موده تېر

ډېره زياته  مي او وروسته په دوران كي، د حفظ ېړحفظ ك

ه د گپه مرتبه توسورې  ېړاًل حفظ كوم، زه معېړتالوت ك

كومه برخه تالوت  چيتالوت كوم، نن  كي ونوځونمه لپسحر 

وار رارسي، خو وروسته  مياشتيتقريبًا دوه ې ړم بيا ئك

 ځيني، ېړزياته تالوت كنه تر نورو  مي د آل عمران سوره

ړي، عادتًا هم تالوت ك ځونو كيپه نورو لمون مي آيتونه

ښتنه كومه پوړه په اد كوم آيت  په دوران كيد تالوت  چي
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ي، ټولتفسيرونه ل مي پارهځواب لنو د  ېه پيدا شورات

ړخونه او مزيد ا يې سورې نود د تالوت كيځل هر په 

تر  مي څهستل شوي او مزيد يپراناو ابواب راته ابعاد 

سورې د  مباركيد آل عمران د  چيخو دا نن گو شوي، ستر

ارتباط، د  ژوراو ه ښايستې د ځ ئښكال، د آيتونو تر من

په ې سورې د عظمت ي او د دپراخوالاو  مطالبو د عمق

 مودې كي اوږدېتېري په ، ىپيدا شواحساس راته كوم  اړه

ې د دزما ما قلم به ز چيم پوهېږراسره نه وو، نه 

 . څومره زما مرسته وكولى شي ځورولو كينپه ااحساس 

ړۍ ه لومپد دې سورې  چيگورئ ځير شئ وبه ږ كه ل

آيت  يړشوي، له لومل څېړدوه اساسي موضوعات  برخي كي

گوالى او څرنپه كتاب د ايمان پوري نه تر ديرشم آيت 

  مطالب په كي راغلي: او الندي ېل شوڅېړتقاضاء 

 صفت دغه پل هللا تعالى قيوم )مدبر او منتظم( دئ، د خ

په  ېپاره د زمانل د انسانانو د الرښوونيې ئ له مخي

له  اوقرآن دا ، يلكتابونه رالېږ نو كيوړاوپمختلفو 

لي، دا كتابونه رالېږ ې تورات او انجيلئ دې نه مخكي

ښوونه كوي، بلكي د حق او باطل، الرد انسان  نه يوازي

ځ د تفكيك ذريعه ده، ښه او بد، مفيد او مضر ترمن

پله په خته ضرورت درلود،  (فرقان)او  (ښودانسان )الر

ښه او او نه  يپل عقل سره، نه سمه الر موندلى شپه خاو 

 ېپاره )قيوم( خداى د زماند همدې لي. ه بېلولى شبد سر

 .يلكتابونه رالېږ (ښود او فرقان)الر ړاو كيپپه هر 

  د هللا له آيتونو  چيشوى  ښودلعاقبت خطرناك  چاد هغه

ي، د ده د كفر او انكار قطعي او محتومه وكانكار 

دا  ،ىكېد نشيڅه پرته بل د هللا له شديد عذاب نه ه پايل

پرته نه له هغه  چي څه انكار كويله هغه دوى  چيځكه 

ښه له بد او مفيد له مضر نه سمه الر موندلى شي او نه 

د قيوم واكمن ې عالم څوك د د چيځكه او دا . يبېلولى ش

د عزيز خداى له  خود به ،يړوړه وغنو نه غاوښوله الر

  .انتقام سره مخامخ كېږي

 د هم  چيل شوى رالېږ دا كتاب د هغه ذات له لوري

په او هم د ده  ئښت نه خبر دړانسان له فطرت او جو

سره  په دېڅه نه او او آسمان له هر  د زمكي ماحول كي

ښود( او الر)انسان ته  چيړى كې دا ستر حقيقت توضيح ئ

هم د  چيپه الس وركولى شي څوك )فرقان( يوازي هغه 
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ټولو زواياوو خبر وي او هم د ده له انسان د )نفس( له 

انسان  خبر وي چيټولو هغو شيانو نه او له  ه)ماحول( ن

ڼه كي څه او دى ورسره په يوه او بله بړى احاطه كې ئ

 .تعلق لري

  ځيني، ډوله آيتونه لريكتاب دوه برخي او دوه د هللا 

گندو او انسان ته د معلومو شيانو څرد  چيې هغه دي ئ

گو د انسان له ستر چيهغه  ځيني ړى اوې بحث كړه ئپه ا

ډول ته ي ړلري، لوم ونيگندڅر اړهپه ټو شيانو پنه د 

متشابهات( ويل ې )ډول ته ئ)محكم آيتونه( او دوهم 

گند څرې د بحث موضوع هم ئ چيشوي، محكم آيتونه هغه دي 

ې د همدغو انسان ئ چيالفاظ هغه دي ې شيان دي او هم ئ

د  چيې هغه دي ه كاروي او متشابه آيتونه ئارپشيانو ل

د ې ئ، د بحث موضوع ېاستفاده شو په كيتشبيه له فن نه 

د دغو شيانو د  او ټ شيان ديپگو نه سترانسان له 

د  په اصل كي چيالفاظ كارول شوي  پاره داسيمعرفي ل

پاره وضع شوي. بيا د متشابهاتو شيانو لڅرگندو نورو 

: الراسخون في العلم: ډلو وېشيپه دوو په ارتباط خلك 

دوى د متشابه آيتونو  چي چه علم خاوندان،پاخه او سود 

ړي او د هللا پرته ايمان راويد نه په مطلب له شك او ترد

ې ئ ړونو كيپه ز چيهغه ې او دوهمه ئ ې گڼي.ئ له لوري

له  ټه كيپه ليا د فتنې دوى  چيږوالى دئ، كو

په ړي ړوي او يا غوامتشابهاتو نه د بحث موضوع جو

پرته هللا  ې لهپه تأويل ئ چيپوه شي، حال دا ې تأويل ئ

 .پوهېدى نشيوك هيڅ

  ده،  هه وخيمپايلنه د انكار كوونكو كتاب الهي له

نه ژغورلى شي او ې مال او دولت له عذاب نه ونه به ئ

د  د مصر د فرعون او تر ده نه مخكيپلويان، پلوان او خ

ې حقيقت د ه او شوم عاقبت د دپايلنورو فرعونانو بده 

ې بله ه ئړگو د بدر جا كوي وړاندي گهتوپه  بېلگييوې 

تر  ږښمن شمېر تر مسلمانانو لد د چيڼي، گه ۍ بېلگندوژ

سره ماتي ه دوه برابره زيات وو، خو سره له دې له ږل

 مخامخ شو.

 څوك د دنيا مال او  چيده رنه ېگدا يوه عاميانه ان

او بريا  ار وگڼي او د چا عزت او ذلت، ماتهمتاع معي

. دا نه د انسان او سعادت او شقاوت ورباندي وتلي

او نه هم معيار، دا د ژوند متاع ده،  ئهدف دپاره ل
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نه مو غلطه انگېر اد چيژر معلومه شي ډېر ته به  تاسو

ومره مقام څ چاد هغه  په نزد كيد هللا  چيگورئ به  وه، و

گه پكه سترپه سهغه ته پاره ې لدتاسو د  چيچت وو او

دولت نه ړل شوى، له مال او پل ملك نه شله خ چيكتل 

سرو او نه د  او لښكريلري، نه  محروم دئ، نه بنگلې

  .ېپينو زرو خزانس

  پرته هللا پرته بل معبود شته او نه له اسالم نه له نه

انكار كوي او له دين سره  هللاله  چيوك څ، دينمقبول بل 

د او  ټول عملونه حبطې هللا تعالى به ئ ،ړيد مخالفت مالت

 ړي.  ډې كشن هڅيې ټولي به ئالف په خاسالم او مسلمانانو 

 ې د هللا كتاب ئې عمله علماء وو، د اهل كتابو علماء ب

ويل: هللا تعالى ې عوامو ته به ئ، ځولى ووشا ته غور

، ېړكه ورجازا وهر څه كولد له نورو سره يهودوانو ته 

ې ئته و ې خبرې نه نيسي، دناروا معامله به ئ په هيڅ

په دا خبره د هللا  :ېيل ئورته وړى وو، گ وركمذهبي رن

پيغمبر دا ، ېراغل په رواياتو كي، دا ېراغل كتاب كي

دل ېپله وغولپه خغو افتراءاتو سره هم ، په دېړخبره ك

 نور وغولول.ې او هم ئ

 ځ د په او ورچي شگه مسلمانانو ته ويل شوي: لكه څن

ځي او په را يځپه اراده او د يوه ستر حكمت له مخي هللا 

ډول دخالت  ځواك، هيڅ هيڅپرته د عالم  هللاه لكار كي دې 

 ړه اوپرېكژوند، عزت او ذلت گ كولى، همداراز د مر نشي

په هم فقط د هللا ستل يپارل او بېرته اخس ۍد واكمن

، د خاصو سننو مطابق او د خاص حكمت او مصلحت له اراده

ئ، كو يدوستبه له مؤمنانو سره  مخي ترسره كېږي. يوازي

له  چيڅوك ډه كوئ، هر ډنه به  ۍدوست د كافرانو له

ې له هللا ئ اړيكيټولي  خپلينو  وكړي يكافرانو سره دوست

 .دي ېسره شلول

بحث  اړهپه  انوپيغمبرد كتاب له بحث نه وروسته، د 

پيغمبران  چيدا واضح شوي  مبحث كي په دې، پيل كېږي

 دئ؟كوم ې مقام او منزلت ئ دئ؟ې څه څوك دي؟ مأموريت ئ

 :ېل شوڅېړاساسي خبري  الندي بحث كيې مدپه 

 پيغمبرانو د د ده  چيهللا د ايمان تقاضاء دا ده  په

 اطاعت به كوئ.

 پاره او د انسانانو د هدايت ل دوى د هللا له لوري
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 غوره شوي.

  ځينو خاصو څېر دي، خو له په د نورو انسانانو

او مواصفات د  ځانگړتياويړتياوو سره، د دوى دا گځان

 په قصو كي السالم معليهيحيى او عيسى ا، زكريمريم، 

 تشريح كوي.

  دا  اړهپه گانو پيغمبرانو او د هللا د صالحو بندد

او د  ، ستره غلطي ده.پوهېږيپه غيب هغوى  چيكول  گمان

 كي ۍواكمن خپليپه هللا تعالى  چينه دا انگېر اړهپه دوى 

ړي ې وركئ اختياراتچارو ځينو ړي، د ځان سره شريك كله 

د خلكو حاجتونه ترسره كولى شي، لويه اشتباه ده.  او

د هر شركي ونه گمانهمدا دوه غلط  چيئ پوهېږاو تاسو 

ړه نه راوال ځنه له دېټ دئ، هم د بتانو لمانمذهب بنس

  .او هم د قبرونو ېشو

  دا د هللا  كار نه دئ، يد دوى ذات ېپيغمبرانو معجزد

 دي. د رسالت نښيد دوى  كار او

  د يوه هللا  يوازي چيو د دعوت خالصه دا ده پيغمبراند

ې او همد وايېدې ته مستقيمه الر  عبادت وشي، دوى يوازي

 ته بلنه وركوي. 

 كوي،  تأييدړ او يو د بل مالت السالم مپيغمبران عليه

زېرى  يكوي او د وروستنصديق ت يپيغمبر د مخكنموجود 

 .وركوي

  و له د خلك چيو يوه اساسي دنده دا ده پيغمبراند

 ښو كيپپه الس ړي او د دوى راكوز ك پېټياضافي ږو نه او

 چيڅه دي هغه  پېټي، اضافى ځيرونه مات كړيځنچول شوي ا

په خلكو باندي الزم خوا  خپليله گمارو مذهبي مشرانو ټ

ړى. او له گ وركرنې د دين او مذهب ته ئړي او هغه ك

 يځيرونو نه مراد هغه اضافي او جعلي قيود او حدود دځن

ڼه مذهبي بې خو هغوى ته ئ يړخوا وضع ك خپليدوى له  چي

 .ېړورك

 چيړي د قصې دا برخه راو السالم عليهبيا د عيسى  

 څوكدرومم،  ېپه لورزه د هللا  وويل:ې ئ پلو يارانو تهخ

سره هللا  په دې دئ؟ته تيار گرتيا مل سفر كي په دې مي

 عيسى عليه چيله يوې خوا دا حقيقت بيانوي تعالى 

ې، ړلپاره مالتپاى كي د جهاد لپه پل دعوت د خ السالم

څوك زما ې جهاد كي په دچي ې ويلي پلويانو ته ئپلو خ
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چي د ښيي ږ ته گرتيا كوي؟ له بلي خوا مومرسته او مل

ې ټولو هغو بپلو پيغمبر له خڅېر په السالم  عيسى عليه

 ټه كيپه لړو ساري معجزو سره سره د انصاروو او مالت

په معجزو پرته نور كارونه هغو خاصو كارونو نه دئ، له 

ترسره كولى، نور كارونه به د هللا تعالى د عام او  نشي

 گهپه خارق العاده توعادي سننو مطابق ترسره كوي، نه 

ړونكو پيغمبر باندي د ايمان راوله بلي خوا په  او

ايمان واقعي او مخلص پيغمبر په مواصفات معرفي كوي، 

د  .گريملمخلص  لكه د عيسى عليه السالم وي ي داسيلرونك

د هللا  په حقيقت كيگرتيا څو خبري رااخلي: ستا ملدوى 

كتاب په يو، چمتو گرتيا ته ې ملد موږده،  ايگرتمل

 چي، تمنا مو دا ده پيغمبر متابعت كووايمان لرو، د 

 .شي لډله كي وليكپه نومونه د شاهدانو  موږز

ع او قبيع اعمال ڼ شمېر شنيگد اهل كتابو ې پسور

مذهب  يتحريف شود گ وركول، ته قومي رنمذهب بيانوي، 

پل غلط مذهب و استناد او خجعلي رواياتپه پاره ل

ې پيغمبرانو ته منسوبول، د خلكو د غولولو او بمخكنيو 

خيانت،  په امانت كيټول، منافقت، پحق څه، كولو ه الري

د هللا  درواغو قسمونه،ژمنو ماتونه، په پلورنه، د دين 

، حالل حرامول او گانيفتوا دروغجنيتحريف،  په كتاب كي

په ټول د مذهب او دين ڼل، شرك او دا گښه د تقوى ندا 

  !! منسوبولې ئپيغمبرانو ته نامه كول او 

د ده  چي د هللا محبوب بنده هغه دئ: هغوى ته ويل شوي

لي شيانو و، د عادي او معمويچمتو ۍ ته قربان په الر كي

ورسره  تاسي چيي نه بلكي د هغو شيانو قرباني قربان

په : مذهبي انحراف متصل وايي يپس په دېاو  مينه لرئ.

 وهنيله الس په دين كيي، پيل كېږله بدعت نه  اصل كي

د څه زياتولو نه، څه راكمولو نه بلكي له نه، نه له 

څه له  په دين كيپه نامه حالل له حرامولو نه، د تقوى 

د بني اسرائيلو د  السالم پيغمبر عليه پر، و نهزياتول

ې حالل ئولي  چي ئگمارو مذهبي مشرانو اعتراض دا نه دټ

حرام ولي  چي دا دئې ړل، بلكي اعتراض ئشيان حرام ك

په پيغمبر او مذهبي مشر گه د يوه څنشيان حاللوي؟! دا 

تر  موږپه اندازه نه ده،  موږې زتقوى ئ چيومنو  توگه

ډېر  ىد چيگورئ  دا دئخيال ساتو، ده نه زيات د حرامو 

 موږدا تقوى ڼو، گې حرام ئ موږ چي گڼيهغه شيان حالل 
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له پالر  موږاو ز جد ابراهيم عليه السالمله  موږزته 

هللا تعالى د دوى دغه  !!ېپاتې شونه را السالم عليهيعقوب 

ړه د دوى په اد بدلولو قبلې ې د پساعتراض او ور

مؤمنانو  پاى كيپه ې مبحث د او د ځواب وايياعتراض ته 

په يوه او  ېډلي او فرقټولي : د اهل كتابو ته فرمايي

له حقيقي دين نه تېروتي، كه مو ږ يا زيات، ل څه كيبل 

څه كي مو د په كوم خبره ومنله او  ېفرقكومي د دوى د 

له ايمان نه  ،څېر به شئپه ړه، د دوى دوى الر غوره ك

تاسو له  چيڅه دا ده ه هټولبه كافر شئ، د دوى وروسته 

 ځوي.گرپل ايمانه وخ

تر  ي اوپيل كېږآيت نه د سورې دوهمه برخه  111له 

ربط او مرابطه ان وعن ې برخيدوام كوي، د د پوري 119

پل له هللا سره خدي:  ېشو څو اساسي الرښووني كي په دېده، 

وي، له هغه  هللاوېره مو بايد له يوه  گ وساتئ،ټينتعلق 

كوي، له هللا تعالى نه اضه رهللا نا چيوساتئ لري ځان څه نه 

تل ، ښايي چيده سره ه وي لكه ل ستاسو وېره بايد داسي

گ ښوونو ته منقاد وئ، مرد هللا الر پايه بايدژوند ترد او 

 په حالت كيۍ په اسالم او د مسلمانژوند مو بايد او 

له اختالف او تفرق نه  ولرئ،تمسك  په دين باندي، وي

امر په معروف ، بلنه وركوئ په لوريد خير ، ئاتسوځان 

ځان ته مه څوك هغه  او نه مخنيوى كوئ منكرله او كوئ 

 ايمان نه لري. چيكوئ  نږدې

سورې درېيمه برخه  مباركيې سره د دآيت  121په 

ښودل گوالى او اهميت څرند تقوى  كي په دېي، شروع كېږ

)صبر(  په تاسو كيكه  چي ېنه شو ې له دېشروع ئشوى. 

تدبير  كېد او مكر او هيڅ ښمن هيڅاو )تقوى( وي نو د د

ستاسو د دررسولى.  نشيتاوان او ضرر  او توطئه هيڅ

، ځليهلي  ټوليښمن د دهللا تعالى به  په نتيجه كي)تقوى( 

هللا تعالى د دوى  چيځكه ، دا ړيك يډشن ېاو توطئ ېدسيس

 له ډېره ستره خبره او د هللا. دا څه احاطه لريپه هر 

 نو ځكه له دېده، ډينه ډااو ډېره لويه وعده  لوري

پاره راغلى، خو خبري د اثبات لدغي ټول بحث د وروسته 

ې شمېره ې بئ په ضمن كي چياسلوب سره حكيمانه  په داسي

 ږدي.ته  هم د متقيانو مخي الرښووني يښتناكارز

ې ئ په ضمن كي وي اوكو ته اشاره پېښاحد او بدر د 

له كگوته كوي، په او نتائج  پايليدم تقوى او ع د تقوى
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 ېپه برخه شوبرى او د هللا مرسته مو  ېړتاسو تقوى ك چي

نه محروم  مرستيړى د هللا له د تقوى خالف عمل مو ك چياو 

 په ضمن كيد بحث . ېپه برخه شومو  شوي يئ او ماته

، ېمخصوصًا د مات تقوى او د متقينو مواصفات بيان شوي،

 .لت كيپه حاله ستونزو سره د مخامخ كېدو مصيبتونو او 

د متقيانو نېك عاقبت بيان  چيگورئ  پاى كيپه د بحث 

ډله د )خاشعين هلل( ه متقي ې د اهل كتابو يوپسشوى او ور

په پل رب ې د خاجر ئ چياو ويل شوي  ېپه نامه ياده شو

په ټول مضامين او مطالب د سورې  دئ. يخوند خوا كي

 صه شوي.راخال وروستي آيت كي

او با ژور پراخ، ټول سورې  مباركيې ړو د دكه وغوا

ړو راخالصه ك ڼا كيپه رد دغه وروستي آيت  مضامينعظمته 

 ې دا وي:نو نتيجه به ئ

  په هغه مو ايمان پوه شوئ، په حقيقت كه د هللا د كتاب

ې د ښوونو ئپه الرړ، په مقتضاء مو عمل وك، د هغه راوړ

صبر او دوامداره به ېهره شمو  په دوران كيعمل كولو 

په هغوى پوه شوئ، په حقيقت پيغمبرانو ړ او د هللا د وك

له غلطو خياالتو نه مو  اړهپه د دوى ، مو ايمان راوړ

په ړ، د دوى مو د دوى متابعت وك په عمل كيځان وساتو، 

صبر وكر، كه مو  ههره شېبه او دوامدارمو  متابعت كي

په ژوند اتو، تل او د پل تعلق مضبوط وسله هللا سره خ

، ېونيول ټينگي منگوليپه دين مو د هللا  ټولو امورو كي

وېره مو  وحدت او يووالى وساتو اومو  پلو كيپه خ

 چيځان وساتو څه نه مو وه او له هغه څخه له هللا  يوازي

د دنيا بريا  چيړي ياست، نو مطمئن اوسئ هللا ترې منع ك

 . يبرخه كېږ پهاو د آخرت سعادت او فالح به مو 

 چيگورئ ړئ وبه غور وك په مضامينو كيې كه د سور

ې نه وروسته او د مك جگړيټوله سوره د احد له غالبًا 

چي  ې كيمرحل هغيپه ، ېشو هډېر د مخه نازلنه  فتحيله 

او  وو په مدينه كي، يهودان ېړلنه وه خو هال قريشو مات

 او كي سيمي خپليپه ې كول او مسيحيان شرارتونه ئ

ځينو درنو څه هم كه  و ته منتظر.پېښراتلونكيو 

پاسه ديرش، څه د  ړيموې لې سورد د چيو ليكلي مفسرين

نه  فتحيې له پيته يا اتيا او نوي آيتونه د مكيا ش

نازل  په وخت كي لوتد نجران د وفد د راوروسته او 

آيتونه  52-69-28-22-21-21-19 -11 ې برخيي، خو د دشو



 

 

                                      ېپلوشد قرآن 

                                                  

آل عمران                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

315 

ډېر د نه  فتحيكې له دا د م چيښيي ډېر صراحت سره په 

اهل كتاب ال د مخالف قوت  چيمخه او هغه وخت نازل شوي 

ې نه او هم له مدين په مدينه كي، هم وو هپات په توگه

حال دا  ې كول.په توطئو مصروف وو او شرارتونه ئبهر، 

د يوه يو  د دوى هيڅنه وروسته  فتحيې له د مك چي

 .هپاتوو  څېر نهپه ځواكمن مخالف قوت 
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پرته بل له ده  چيهللا هغه ذات دئ  -[2ا ل م، ] -[1]

ې په حقه ئ -[3] .ژوندى او قيوم، همغه نشتهمعبود 

ه د مخكنيو كتابونو ړى، تر دپرتا دا كتاب نازل ك

ل، د ړنازل ك ې مخكيل ئجيتورات او ان -[4] .مصدق

، يقينًا ړىې نازل كښود او فرقان ئپاره الرخلكو ل

دوى لره شديد ان شوي، فراكپه الهي آيتونو  چيهغه 

 چ اخيستونكى دئ.هللا عزتمن غ او ئعذاب د

لري،  پل واك كيپه خپالنه او نظم هللا د دې عالم  -(1-4)

څه د هر، يڅه تنظيموهرڅه اداره كوي، ؛ هر ئد قيوم

له ې دا عالم ئ چيه نه د دئ. داسي قوام د ده له لوري

څه ى وي او اوس هرپرېښته  مخي خپلينه وروسته  پيدايښت

گه تاسو مهمل څندغه قيوم ذات به ، پله ترسره كېږيپه خ

ژوند د تنظيم ښووني او ستاسو د او ستاسو د الر پرېږدي

صفت له دغه پل قيوم خداى د خ نتظام نه كوي؟پاره به ال

ې پر تا ئلى، پاره كتاب رالېږل ستاسو د الرښووني مخي

، ې تورات او انجيلئ لى او له دې نه مخكيقرآن رالېږ

ښوونه كوي، بلكي د حق ستاسو الر دا كتابونه نه يوازي

ځ د تفكيك ذريعه ښه او بد، مفيد او مضر ترمناو باطل، 
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په ته ضرورت درلود،  (فرقان)او  (دښوده، تاسو )الر

پل عقل سره، نه سمه الر موندلى شئ او نه په خپله او خ

پاره )قيوم( خداى د ښه او بد سره بېلولى شئ، د همدې ل

كتابونه  (ښود او فرقان)الر ړاو كيپپه هر  ېزمان

ې او عقل ئ ئډ دد انسان عمر لن چيځكه دا  .يېږلرال

 چيره كولى شي په تجربې س ډ عمر كيپه دې لنمحدود، نه 

او نه  ړيتشخيص كسمه الر  پراخ عالم كيچلي او ېپپه دې 

ټول مفيد او مضر شيان سره پل عقل سره كولى شي په خ

 ړي.تفكيك ك

، د ده د كفر د هللا له آيتونو نه انكار وكړي چيڅوك 

د هللا له شديد عذاب نه ه پايلاو انكار قطعي او محتومه 

څه انكار دوى له هغه  چيځكه دا  ،ىكېد نشيڅه پرته بل 

ښه له پرته نه سمه الر موندلى شي او نه له هغه  چيړى ك

څوك د  چيځكه او دا بد او مفيد له مضر نه بېلولى شي. 

خود  ،يړوړه وغنو نه غاوښود قيوم واكمن له الرې عالم د

 .خداى له انتقام سره مخامخ كېږيځواكمن او د عزيز  به

     

     

    

   

      

   

  

نه ، ىدېپټ نشيڅه  په هللا باندي هيڅ چييقينًا  -[5]

دى خو  -[6] .څه په آسمان كيڅه او نه كي  زمكي په

 غسيه په رحم كيد )ميندو( تاسو ته  چيهمغه ذات دئ 

له ده نه پرته  ړي،ې غوادى ئ چي صورت او شكل دركوي

  .نشتهبل معبود  ئحكيم د وعزيز ا چي

اساسي او بنيادي ډېري ړه څو په ادلته د كتاب  -(5-6)

 ړي:ږ غور او دقت غواپوهېدل لې په مطلب ئچي  ېشو خبري

  چي يړون وضع كانپاره قشي د انسان لى څوك كولهغه 

ټولو زواياوو ښت او فطرت له ړ، جوهم د انسان د خلقت

هم د  خبر وي اوړتياوو نه ټولو فطري انه او د ده له 

ې دى ئ چيپوه وي و شيانو هغ وټول پهانسان د ماحول 

تعلق څه ڼه كي په يوه او بله بړى او دى ورسره احاطه ك
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 ځاى كي مېشته پهم د انسان  او پېژني. هم انسان لري

څه ته ضرورت لري، انسان  چيپوه وي  په دې، پېژنيڅه هر

به انسان  قانون كيپه ي. څه تاوانټور دي او گڅه ورته 

د څه ناجائز، څه كول ورته جائز دي او  چي ته ويل كېږي

څه ناروا، د روا، ړل ورته روا دي او كوم څه خوكوم 

ړه هغه پرېكد او مضر ناروا، جائز او ناجائز او مفي

دقيقًا خبر وي نه هم د انسان له طبيعت  چيڅوك كولى شي 

له ماهيت نه  ټولو موجودو شيانود  په زمكي كيهم او 

څه تاوان څه انسان ته كوم  چيپوه وي  په دېخبر وي او 

نه اختراع،  ئيو كشف د په حقيقت كيرسولى شي. قانون 

 نشيې ځانه ئ پلهړوونكى قانون كشفوي، له خقانون جو

لكه يو  يد قانون وضع كول داسيپاره د انسان ل ړولى،جو

د يوه عنصر  چيپوه او د ساينس عالم پوه، كيميا فزيك 

خواص دا  يياوماو كي يې عنصر فزيكد د: وايي اړهپه 

دئ، د مره وې داو برق د انتقال توان ئحرارت دي، د 

ر سره ي، له فالني فالني عنصسوز په كومه درجه كيحرارت 

د تركيب ې له هر يوه سره ئ او ئې تركيب ممكن دئ

څه ويلي دا دوى  چي اړهپه ې عنصر د ددا دئ.  فورمول

دا ، يموندل څ كيپه ترې د تحقيقاتو او تجاربو ټول ئ

څه نه دي ځانه پله كشف دي نه اختراع، دوى له خڅه هر 

په او  يړې كشف ك، بلكي شته او حاكم قوانين ئيړوضع ك

ټول فورمولونه د ساينس  .يړكې بيان فاظو سره ئخاصو ال

ساينس  چي قوانين ديطبيعت حاكم  په په حقيقت كي

هم بايد پاره قوانين ړي، د انسان لكشف كپوهانو 

پوه( ته ضرورت دئ، پاره )انسان ې لد د كشف شي، همداسي

هغه پوه( ته هم، پوه ته بلكي )طبيعت انسان  نه يوازي

ولري او هم د لم عړه دقيق ه اپهم د انسان  چيچا ته 

 ړه.په اټول ماحول ده د 

  پوه او فزيك  ۍ هيڅړد ن اړهپه كه د يوه ساده عنصر

ځانه قانون له  چيكولى  نشيعالم دا جرأت  د ساينس هيڅ

نو د انسان ې د كشف نتيجه وي، ي او هره خبره ئړوضع ك

حال  په داسي چيگه جرأت كوي څن يړوونكه قانون جوپارل

تر اوسه خو ال د انسان  چي يړوپاره قانون جوه لد د كي

چلو برخو خبر نه دي، روحي ېپډېرو ښت له ړد جسمي جو

چلى پيې هومره ښت خو ئړروحي جوه، پرېږدې ښت خو ئړجو

دا برخه ال تراوسه اصالً د ده تر بحث الندي نه ده  چي ئد
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څه ويل ورته ممكن نه دي، دا برخه  اړه په دېاو  ېراغل

نيولى.  نشيد ميكروسكوب الندي هم  وار كيپه البرات

پل په خف غربي عالم ويو معر پېړۍ يالكسيس كارل د شلم

زه له نن ې: ليك انده موجود( كيپېژ)انسان يو ناكتاب 

ړه هومره په اپايه د انسان ژوند ترپل نه د خ ورځي

ځواب ې له علم ئ چيكولى شم  يپسپه بل يو ونه سؤال

ې ساينس ئ چي ونه داسيسؤالډېر او  ئعاجز دنه ويلو 

 ويلى!  نشيځواب كله هيڅ

  ېاشاره شوته دغه حقيقت  دغو مباركو آيتونو كيپه ،

 لى هغه ته هم د زمكيتاسو ته كتاب رالېږ چيكوم ذات 

ستاسو د هم ټ اسرار معلوم دي او پټول او آسمانونو 

پيدا ټولو اسرارو نه خبر دئ، تاسو خو هغه وجود له 

خالق دئ، ستاسو د ښت ړد صورت او جوو دى ستاسيئ،  يړك

 په دې ټولو زواياوو خبر دئ.ښت له ړروحي او جسمي جو

 فرمايي: اړهپه د كتاب  امتصل بي يپسبحث 

    

   

   

  

   

   

    

  

  

    

    

   

    

     

   

   

هللا هغه ذات دئ چي دا كتاب ئې پرتا باندي نازل  -[5]

حكم دي، چي دا د كتاب آيتونه ئې مُ  ځينيكړ، چي 

او نور ئې متشابه دي، نو هغه كسان چي په  ئبنسټ د

ئې درومي،  يپه متشابه پس ئزړونو كي ئې كوږوالى د
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د فتنې په لټه كي او د تأويل په لټه كي، په داسي 

ئې له هللا پرته هيڅوك نه پوهېږي حال كي چي په تأويل 

ايمان  موږاو هغه چي د راسخ علم خاوندان دي وايي: 

د رب له لوري دي او پند نه  موږپرې راوړى، ټول ز

 اخلي مگر د عقل خاوندان.

 مخي ته ږدي: موږدا مبارك آيت څو مهم مطالب ز -(5)

  ځيني، ډوله آيتونه لريكتاب دوه برخي او دوه د هللا 

گندو او انسان ته د معلومو شيانو څرد  چيي ې هغه دئ

گو د انسان له ستر چيهغه  ځيني ړى اوې بحث كړه ئپه ا

ډول ته ي ړلري. لوم ونيگندڅر اړهپه ټو شيانو پنه د 

متشابهات( ويل ې )ډول ته ئ)محكم آيتونه( او دوهم 

 شوي. 

  ُگند څرې د بحث موضوع هم ئ چيحكم آيتونه هغه دي م

ې د همدغو انسان ئ چيالفاظ هغه دي  ېشيان دي او هم ئ

 .ه كارويارپشيانو ل

 د تشبيه له فن نه په  چيې هغه دي متشابه آيتونه ئ

گو نه سترد انسان له ې ئ، د بحث موضوع ېاستفاده شو كي

الفاظ  پاره داسيد دغو شيانو د معرفي ل او ټ شيان ديپ

پاره شيانو لڅرگندو د نورو  په اصل كي چيكارول شوي 

 وي. وضع ش

  د كتاب اصلي او اساسي مطالب په هغو آيتونو كي

 . ېحكم دي او تشبيه نه ده په كي كارول شوراغلي چي مُ 

  متشابه آيتونه چي په مفهوم ئې پوهېدل غور او دقت

همدې محكمو آيتونو ته راجع شي او د همدې  غواړي بايد

د  چيځكه آيتونو په رڼا كي تفسير او توضيح شي، دا 

 اصل او محور همدا محكم آيتونه دي.، ام()كتاب 

 او كوږوالى وي،  ېهغه كسان چي په زړونو كي ئې خير

چي د متشابه آيتونو په مراد باندي ايمان  پر ځاىد دې 

كافي وگڼي، برعكس د دې آيتونو په تأويل د پوهېدو هڅه 

او لټه كوي او غواړي له هغه نه د بحث او تحقيق موضوع 

 ړي.ړه كجو

 او  ېواړي دغه ډول آيتونه د مناقشهغه كسان چي غ

بحث موضوع وگرځوي، هغوى په حقيقت كي يا د فتنو 

راوالړول غواړي، د دې هڅه كوي چي د خلكو په زړونو كي 
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له محكمو آيتونو ې شكوك او شبهات راوالړ كړي او توجه ئ

نه بل لور ته واړوي او يا دا چي غواړي د متشابهاتو 

يل لغوي معنى اول يا اصل په تأويل ځان پوه كړي. د تأو

د تشبيه  متشابه آيت كي پهته اړول دي، تأويل يعني 

پوهول، گويا دوى ځان نه او ماهيت باندي په كُ څيز شوي 

غواړي په دې پوه شي چي د دې متشابه اصلي او اولنى 

 !دئ؟حالت او كيفيت څنگه 

 چي  كار دئاو دا هڅه او هاند د هغه چا  هلي ځلي دا

خيرن وي، پر زړه او دماغ ئې شكونو  زړه ئې كوږ او

 سيورى غوړولى وي.

  د متشابهاتو د تأويل علم يوازي له هللا تعالى سره

كولى په هغه باندي پوه شي، ځكه هللا  نشيدئ، بل هيڅوك 

تعالى هغه غيبي او له سترگو نه پټ شيان چي انسان ئې 

نه پېژني او نه په خپل قاموس كي ورته نوم لري، د 

له محسوسو او پېژندل شوو  لپارهپوهي ښې انسان د 

شيانو سره تشبيه كړي او په داسي الفاظو سره ئې معرفي 

كړي دي چي په حقيقت كي د ښكاره او څرگندو شيانو 

لپاره استعمالېږي. د دې لپاره چي هغه د انسان لپاره 

د فهم وړ وگرځوي او د هغه څيز د حقيقت په اړه نسبي 

مطلب دا شو چي د دغو شيانو د  فهم ورته حاصل شي، د دې

چي د انسان ايه معرفي لپاره ترممكنه حده او تر هغه ځ

عقل ته مقدور ده اهتمام شوى او د متشابه آيتونو په 

له دې نه آخوا  ۍترڅ كي معرفي شوي، د انسان د عقل نيل

پړاو دئ،  تلى، دا د ده د الوت وروستى نشيوړاندي 

له عقل او ادراك نه آخوا ته ئې الس نه رسېږي، د ده 

لوړ دي، هللا تعالى د همدې ډول شيانو د معرفي كولو 

ده او د انسان د عقلي ې لپاره ښه الزمه څرگندونه كړ

نه آخوا د ې قوت مطابق وضاحت ئې كړى دئ، خو له د

انسان عقل د مخكي تگ مجال نه لري، بايد همدلته 

ودرېږي او د متشابهاتو له تأويل نه ځان وساتي. د 

قصور، د حواسو او مشاعرو پوهي نسان د عقل او ا

او قاموس عدم جامعيت ئې باعث  ژبيمحدوديت ئې او د 

شوي چي له مخكي تگ نه عاجز شي او د متشابهاتو په 

 .نشيزيات پوه  ېحقيقت تر د

 وضاحت شوى وو  دوو آيتونو كي مخكيپه آيت نه  له دې

ه هللا ښود( او )فرقان( كتاب هغپاره )الرد انسان ل چي
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ټولو اسرارو او په د )آفاق( او )انفس(  چيلى رالېږ

او  هم د زمكي كتاب كي په دېيعني خفاياوو خبر دئ، 

د انسان  چيبحث شوى  اړهپه ډېرو هغو شيانو آسمان د 

انسان . اړهپه پله د انسان په خهم  او يټ دپگو له ستر

پاره نومونه لري د هغو شيانو ل يوازي پل قاموس كيپه خ

د  چيڅه ې، هغه ئ پېژنيگو ليدلى او پلو سترپه خه د چي

ې پاره نه نوم لري او نه ئد هغه لټ دي پگو ه سترلده 

پاره الفاظ، نو هللا تعالى به هغه ته دا معرفي كولو لد 

په كتاب ؟ د هللا يپه كومو الفاظو معرفي كوگه او څنشيان 

 كوم اسلوبپاره ې غيبي شيانو د معرفي كولو لبه د د كي

ځواب  مبارك آيت كي په دېته  سؤال؟ دغه كارول كېږي

 ى. ويل شو

كه په قرآنكريم كي لږ غور او دقت وكړو نو دا به 

دوه  څېړنيراته په ډاگه شي چي د قرآنكريم د بحث او 

اساسي محورونه دي، يو شمېرئې په هغو قضاياوو پوري 

اړه لري چي د انسان لپاره مشهود، څرگند او ښكاره دي 

ه انساني قاموس كي ورته صريح او څرگند الفاظ او پ

شته، لكه لمر، سپوږمۍ، آسمان، زمكه، غر، انسان او 

نور، دوهمه برخه ئې له داسي شيانو سره تړاو لري چي 

خپل قاموس كي ه له نظره پټ او غايب دي او انسان پ

داسي كلمات نه لري چي د هغوى د معرفي كولو لپاره ئې 

يانو د پېژندلو او معرفي كولو وكاروي. د دې غيبي ش

لپاره البد بايد هغه الفاظ وكارولى شي چي په اصل كي د 

دي او ناچار  ملموسو او ښكاره شيانو لپاره وضع شوي

غيبي  ېد دچي بايد د تشبيه له فن نه كار واخيستل شي 

څيز يو داسي انځور وړاندي كړى شي چي حقيقت ته نږدې 

 وو برخو وېشل كېږي:وي، له همدې ځايه آيتونه په د

هغه آيتونه چي د ښكاره او مشهود عالم په اړه بحث 

كوي، په دې ډول آيتونو كي داسي الفاظ استعمال شوي دي 

چي هر يو د خپل ځانگړي مورد لپاره وضع شوى دئ، مفهوم 

او مدلول ئې څرگند دئ، د آيت مراد او په خپل مورد د 

، خو هغه حكم ديلفظ تطبيق آسانه دئ، دا آيتونه مُ 

آيتونه چي له غيب او غيبي شيانو نه بحث كوي، په دې 

ډول آيتونو كي د غيبي شيانو د افادې او تعريف لپاره 

د تشبيه فن كارول شوى او داسي الفاظ په كي استعمال 

شوي دي چي په اصل كي د څرگندو او ټولو ته د ښكاره 



 

 

                                      ېپلوشد قرآن 

                                                  

آل عمران                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

313 

 شيانو لپاره وضع شوي دي، دا آيتونه متشابه بلل كېږي.

 لكه په دې مبارك آيت كي:

ِإنَّ ر بَُّكْم هللاَُّ الَِّذي خ ل ق  السَّم او اِت و األْ ْرض  ِفي ِستَِّة أ يَّاٍم 

 ُثمَّ اسْت و ى ع ل ى اْلع ْرشِ *

                                                                                                              

 54عراف:اال

گورو د يوم، استواء او عرش الفاظ  مبارك آيت كي په دې

په اصل كي د ښكاره او څرگندو شيانو لپاره وضع شوي  چي

دي، خو په دې آيت كي د دې مطلب د افاده كولو لپاره 

ه او آسمان په شپږو مرحلو كښى پيدا زمكراغلي چي دا 

څه ئې او هر  تعالى د هر څه مالك او واكدار دئ شوي، هللا

 تر واك او عرش الندي دي.

څرنگه چي د قرآنكريم اصلي محور محكم آيتونه دي نو 

الزمه ده چي متشابه آيتونه همدې لورته راجع كړو او د 

محكمو آيتونو په رڼا كي ئې تفسير او توضيح كړو. نه 

ښايي متشابه آيتونه په مستقله توگه او محكم آيتونو 

ډول بيان او توضيح  ته له ارجاع نه پرته په ځانگړي

ځي او هڅه  يكړو. هغه كسان چي په متشابه آيتونو پس

كوي چي په ځانگړې توگه او محكمو آيتونو ته له ارجاع 

پرته ئې تفسير كړي، هغوى په غلطه روان دي، زړونه ئې 

رنځور دي، فكري انحراف ئې د دې سبب شوى چي دا غلطه 

يا د دې الر غوره كړي، د هغوى مقصد يا فتنه وي او 

آيتونو پر تأويل علم او پوهه حاصلول. هر چا چي د 

متشابه آيتونو په مراد اكتفاء ونكړه او د تأويل په 

لټه كي شو، هغه به يا د رنځور زړه خاوند وي چي فتنه 

لټوي او يا به ئې داسي كارته مال تړلى وي چي له هللا 

تعالى پرته ئې هيڅوك هم د كولو توان نه لري. هغه 

ي د متشابهاتو په تأويل پوه شي خو د متشابهاتو غواړ

علم يوازي له هللا تعالى سره دى؛ ځكه هغه څه چي د انسان 

له حواسو نه پټ دي او په عالم غيب كي قرار لري او 

كولى پخپلو محدودو حواسو ئې درك كړي،  نشيانسان 

قرآنكريم د عالم غيب د دغو پټو شيانو د پېژندني او 

 ړېټولو هغو الفاظو نه استفاده كره له معرفي كولو لپا

شته او كېدى شي د دغو شيانو  په قاموس كيد انسان  چي

 څه په كيټول هغه  پاره وكارولى شي اود معرفي ل

د غيبي شيانو مناسب او ممكن انځور  چيمراعات شوي 
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وړاندي كړى شي او د كايناتو او عالم په معرفي كولو 

كومه پوري چي انساني كي تر هغه ځايه مخكي تللى تر 

نه آخوا انساني عقل د ې عقل د تلو توان لري، له د

ي، سوزمخكي تگ وس او توان نه لري، نور ئې وزرونه 

بايد همدلته توقف وكړي، د هغه د ناقص عقل، قاصر تصور 

او محدود توان، تنگ نظر، ناقص استعداد او محدود 

ېږي قاموس غوښتنه دا ده چي همدلته په همدې كرښه ودر

او نور د مخكي تگ هڅه او هاند ونكړي، هغه نور د مخكي 

كولى د غيبي شيانو په حقيقت  نشيتگ توان نه لري او 

 او تأويل پوه شي.

كسان د دې مبارك آيت صريح حكم ته توجه نه  ځيني

كوي او د آيت د وروستۍ برخي په رابطه داسي څه وايي 

لومړنۍ برخي سره ئې تناقض لري، د آيت  ۍچي له لومړ

برخه وايي: د رنځور زړه خاوند، فتنه لټوونكى، ماجرا 

غوښتونكى، شكاك او قناعت نه كوونكى د متشابه آيتونو 

په لټه كي وي، هڅه كوي پر تأويل ئې پوه شي او په 

وايي: له هللا تعالى پرته هيڅوك د متشابهاتو  يهمدې پس

په تأويل نه پوهېږي. په پاى كي فرمايي: د دې ماجرا 

وښتونكو، فتنه گرو او بيمارو زړونو خاوندانو په غ

 موږمقابل كي عالمان او د پاخه علم خاوندان وايي: 

ايمان ورباندي راوړى دئ، ټول د هللا له لوري دي او له 

چي  ل څوك پند نه اخلي. د تعجب ځاى دئعاقالنو پرته ب

پټوي او ادعا كوي چي د آيت  سترگيهغوى په دې صراحت 

رخه كي هللا او د پاخه علم خاوندان مستثنى ب ۍپه وروست

شوي دي او د ) هللا ( او )الراسخون( ترمنځ "واو" د عطف 

واو دئ، دا غلط نظر نه يوازي د همدې آيت له لومړۍ 

برخي سره ټكر كوي بلكي د بالغت خالف هم دئ، كه د هللا 

)تعالى( له لفظ نه وروسته توقف ونكړو او دا واو د 

نو بايد وروستنۍ جمله ټوله پر ماقبل  روېعطف واو وشم

ئې معنى داسي كېږي: د هغوى پر تأويل  عطف كړو چي بيا

له هللا او الراسخون في العلم نه پرته بل څوك نه پوهېږي 

ايمان ورباندي  موږاو هللا او د پاخه علم خاوندان وايي: 

راوړى، ټول د هللا له لوري دي!! يعني بايد د يقولون په 

ير هللا او الراسخون في العلم دواړو ته راجع لفظ كي ضم

ده او نه صحيح. د  هوي!! او څرگنده ده چي دا نه معقول

آيت اول او آخر په دې داللت كوي چي بايد د هللا له لفظ 
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سره توقف وكړو او د متشابهاتو د تأويل علم يوازي تر 

 هللا تعالى پوري خاص وشمېرو.

و آيت يو وخت نور بيا وايي چي كېداى شي ي ځيني

متشابه وي او بل ځاى محكم، يعني كولى شو له يوه اړخه 

ئې متشابه وگڼو او له بله اړخه ئې محكم وشمېرو!! دا 

نظر نه يوازي د آيتونو د وېش په اړه د قرآنكريم له 

څرگندونو سره اړخ نه لگوي بلكي په دې سره د قرآنكريم 

ا به هم د ښاييراوالړوي چي  گماند هر آيت په اړه دا 

متشابه وي!! دا نظر هغه كسان وړاندي كوي چي اصاًل د 

محكم او متشابه په اړه پوره او الزم علم نه لري، دوى 

د قرآنكريم د مخاطبينو فهم او پوهه معيار گرځوي، 

ته يعني هغه آيت چي مخاطب پرې پوه شو، شك او تردد ور

او كه شك او تردد ئې  په كي پيدا نه شو، هغه محكم دئ

عاجز شو؛ نو بيا دا آيت په كي وكړ او له فهم نه ئې 

چي د محكم او متشابه د  دا دئ؛ خو حقيقت متشابه دئ

وېش معيار د مخاطب فهم او علم نه دئ، آيتونه د 

پرته  پاملرنياو فهم ته له توجه او  انگېرنيمخاطبينو 

په محكم او متشابه وېشل شوي دي. د متشابه لفظ پخپله 

نه هغه آيتونه مراد دي چي د ې وي چي له دپه دې داللت ك

ول شوى دئ، د غيبى عالم شيان په كارتشبيه فن په كي 

دي چي په اصل او  داسي الفاظو سره په كي معرفي شوي

حقيقت كي د ښكاره او ظاهري څيزونو لپاره وضع او 

او د تشبيه په ذريعه همدا غيبي شيان  شوي ديايښودل 

 انسان ته معرفي شوي دي.

تأويل لغوي معنى اصل او اول ته اړول دي او دلته د 

دا مطلب افاده كوي چي متشابه لفظ له فعلي حالت نه 

دا چي له  يعنيخپل اصلي او اولني حالت ته واړولى شي. 

تشبيه نه السته راغلى مفهوم كافي ونه شمېرو، بلكي د 

هغه څيز په حقيقت د پوهېدو هڅه وكړو چي د تشبيه له 

په  موږ. د مثال په ډول: زي شوى دئرامعرفته  موږ الري

عرف او قاموس كي عرش هغه تخت ته ويل كېږي چي پاچا 

وي. دا ني او دا ئې د قدرت او واك نښه ېورباندي كښ

لري. ښه نو د هللا تعالى د  ېعرش يو جسم وي چي څلور پښ

د دې لفظ د تأويل هڅه وكړو  موږعرش معنى څه ده؟ كه 

ونكړو چي د هللا تعالى عرش د ده د  نو بايد په دې اكتفاء

قدرت او بى مثاله واكمنۍ مظهر او نښه ده، بلكي دا 
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معنى كافي ونه شمېرو او هڅه وكړو چي د هللا تعالى د عرش 

په ماهيت ځان پوه كړو، حال دا چي ممكنه نه ده د هللا 

ك كړو او په حقيقت ئې پوه شو، تعالى د عرش ماهيت در

ودرېږو، له پولو نه د تجاوز او زمه ده چي پخپل حد ال

تېرېدو هڅه ونكړو. هرڅوك چي د عرش د ماهيت او كيفيت 

بحث او مناقشې كوي دا  اړهاو د استواء د كيفيت په 

ډول كسان به يا د رنځور زړه خاوندان وي او يا به د 

غواړي او يا به د بى ړول راوال ېخلكو په منځ كي د فتن

ه وي او ځان به ورته په مرض اخت ييځايه غرور او لو

لوى ښكاري، پخپل عقل به غره وي او داسي مړۍ يا گوله 

تېرولى او له خپل  نشيته وړي چي ترستوني ئې  ېبه خول

 اوږدې غځوي.  ېټغر نه به پښ

په دې ټول پوهېږو چي قرآنكريم د انسانانو په ژبه 

م ئې په داسي الفاظو سره بيان نازل شوى او خپل پېغا

عربي قاموس كي موجود دي او دا الفاط په چي په  ئدكړى 

اصل كي د مشهودو او ښكاره څيزونو لپاره وضع شوي، كله 

چي قرآنكريم انسان ته له ښكاره او څرگندو شيانو نه 

خبري او بحث كوي نو لفظ او مدلول ئې دواړه واضح او 

څرگند وي، انسان ئې په آسانۍ سره درك كولى او 

د دا ډول كلماتو د  ورباندي پوهېدلى شي، مخاطب

اورېدلو او ويلو په وخت كي له هيڅ مشكل، شك او اشكال 

سره نه مخ كېږي، خو كله چي د قرآنكريم د بحث موضوع 

بدلېږي، له غيبي او غيرمشهودو شيانو نه خبري كوي او 

د پټ عالم بحث شروع كېږي، نو په دې صورت كي د انساني 

غه قاموس بيا د قاموس په وړاندي سره كرښه كښل كېږي، د

 پېژندنيدې پټ او غيبي عالم د اجزاوو د تعريف او 

لپاره مناسب او ال زم الفاظ نه لري، دا پټ عالم په 

دلى، دا قاموس د دې غيبي ېځاي نشيانساني قاموس كي 

شيانو د معرفي كولو صالحيت او ظرفيت نه لري، د ناچارۍ 

د له مخي د دې غيبي امورو د معرفي كولو لپاره باي

همغه ناقص او تنگ الفاظ وكارول شي او همغه د مشهودو 

او ښكاره شيانو لپاره وضع شوي الفاظ استعمال شي او 

لپاره د پوهي په همدې الفاظو سره د انسان د فهم او 

غيبي شيانو يو تصوير او ترسيم وړاندي شي او د تشبيه 

د فن په مرسته انساني عقل ته د غيبي امورو نقشه 

د دا ډول آيتونو د الفاظو تأويل او د انځور شي. 
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تشبيه له حالت نه اصلي او لومړني حالت ته اړول د 

انسان د وس خبره نه ده، په دې كيفيت له هللا تعالى پرته 

بل څوك نه پوهېږي، ځكه تركومه حده چي ممكنه وه او 

انسان ئې توان درلودو، ترهغه حده همدې متشابه آيتونو 

نه ې ا شيان معرفي كړي دي، له دپه همدې الفاظو سره د

آخوا انساني عقل د مخكي تگ استعداد او توان نه لري، 

انسان بايد همدلته په همدې پوله توقف وكړي، نور بايد 

د وړاندي تگ هيله او هڅه ونكړي، همدا ئې د توان 

آخرينۍ او وروستۍ پوله ده، عقل او فهم ئې نور د مخكي 

نه زيات ې دا شيان له د كولى نشيتگ توان نه لري، نور 

 وپېژني. 

سره داسي روايات شته چي ثابتوي  موږوايي: له  ځيني

"الراسخون ِفي ا لِعلِم" دي او په تأويل ائمه  موږز

 پوهېږي، په دې اړه څو ټكې يادول غواړو:

  چي د رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  نشتهپه دې كي شك

آنكريم په ژبه اصحاب رضي هللا عنهم له بل هرچا نه د قر

ښه او زيات پوهېدل، هغوى له ټولو نه زيات د قرآنكريم 

په مفهوم او هدف پوه وو، مسلمانان ټول په دې اتفاق 

 لري چي د قرآني مفاهيمو د زده كړيلري او ټول عقيده 

لپاره بايد د اصحابو رضي هللا عنهم رأيي ته پوهي او 

اختالف په ، نشتهمراجعه وشي، په دې رابطه هيڅ اختال ف 

؟ آيا دا روايت له څوك دئچي د روايت راوي  ئدې كي د

ته رارسېدلى؟ او آيا  موږ الري ياو ډاډمن ونيثقه، مصئ

دو او د راويانو تعدد خو پر روايت څه اثر ېد وخت تېر

 ئكړى او په الفاظو كي ئې د څه بدلون باعث نه د ئنه د

م او شوى؟ آيا د رواياتو د ثبتولو په اړه همغه اهتما

 دقت شوى چي د آيتونو په ارتباط شوى؟ 

  نه ښايي هر روايت معيار وگرځوو او د قرآن آيتونه

د هغه په گټه توجيه كړو، بلكي الزمه دا ده چي هر 

روايت قرآن ته راجع كړو، په قرآن ئې وتلو، كه له 

قرآنكريم سره موافق او برابر وو نو قبول ئې كړو او 

گڼو. دين او د دين  كه نه نو د قبول وړ ئې ونه

په هره هغه خبره  چيراكوي ته همدا درس  موږپيشوايان 

 له قرآن سره تعارض ولري. چيوال ووهو ېد

  هغه روايت چي له عقل سره ئې سمون نه درلود او

داسي مطلب ئې افاده كاوو چي پر انساني عقل برابر نه 
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راتلو او له عقلي معيار سره ئې ټكر كولو او هغه 

يوه لوى شخصيت ته داسي قول په كي منسوب شوى روايت چي 

وي چي د لويانو له اقوالو سره سمون ونلري او د اسالمي 

معيارونو له مخي كمزورى او ناوړه گڼل كېږي، لكه د 

او بد رد ويل، له قدرت  يځان ستايل او نورو ته ښكنځل

سره مينه، ځان زړه ور، شجاع، غيرتي، په غيب پوه گڼل 

كول، نو د داسي رواياتو په  دعاگانيا نورياو داسي 

او هم ئې د  اړهروايت په  ېاړه بايد محتاط وو، هم د د

بايد شك ولرو او له ترويج او نشر نه ئې  اړهراوي په 

ډډه وكړو، ځكه دا امكان نه لري او له توقع نه بهر ده 

چي يو لوى شخصيت د ځان ستاينه وكړي، امكان نه لري په 

نسان د علم غيب ادعا وكړي، د اسالم او قرآن پوه ا

چي د ځان لپاره د  ئصالحو او مؤمنو شخصيتونو دود نه د

مقام او قدرت غوښتنه وكړي، امكان نه لري چي يو عالم، 

د دېن په اساساتو پوه او په اسالمي اخالقو متخلق انسان 

ه يم، څخله ډلي راسخ فى العلم دا ادعا وكړي چي زه د 

تشابهاتو په تأويل پوه، كه د پاخه علم خاوند او د م

به  پر ځاىپوهېدلى نو دا كار به ئې كړى وو، د ادعا 

خو د دوى په اقوالو  موږئې متشابهات توضيح كړي وو، 

كي هيڅ داسي بېلگه نه گورو چي د كوم متشابه آيت په 

  .اړه ئې څه ويلي وي

 :يل شويو اړهپه د عقلمنو علماوو  پاى كيپه د آيت 

نه د هللا تعالى له لوري شمېري، ايمان عالمان ټول آيتو

 ورباندي راوړي او هوښياران پند ترې اخلي.

    

    

     

    

   

    

      

   

ږه ړونه له هغه وروسته كاز موږربه! ز موږز ېا -[8]

 موږز ېپله پېرزوينه دړو او خك ېهدايت د چي ېړنه ك

ډېر مهربان توبه ته  چيې شكه ړه، بپه برخه ك
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 هغيته  چييقينًا ربه!  موږز ېا -[9منونكى يې. ]

، نشته شك په كي يچډوونكى يې ته د خلكو راغون ورځي

 په شا كېږي.ه نه څخوعدې هللا له  چيې شكه ب

ې ئ ړونو كيپه ز خلكو ذكر وشو چي د داسي مخكي -(8-9)

، دلته د يټه كي دپه لړلو او د فتنو راوال ى دئږوالكو

له  چيگوته كوي په پاخه علم د خاوندانو هغه وېره 

ې نه ئ ېږوالي نه او د آخرت له محاسبانحراف او كو

 په دغو الفاظو كياحساسات  يي، د هغوى دا ايمانلر

پېرزويني او  خپليپه ربه!  موږز : اېوايي چيي بيان شو

ې ړونه ئز چي ېړڅخه نه كله هغو كسانو  موږرحمت سره 

پله وعده ده، ته خ ېځ راتلونكږه شوي، د قيامت وركا

له هدايت نه وروسته هم د  چيي پوهېږ. دوى ېترسره كو

 چيدي  ډېر خلك داسياحتمال شته،  يالږوانحراف او كو

، خو د يتلل گامه مخكيڅو ، ېگو شوې ترسترڼا ئمعمولي ر

نه يوازي د  چيڅه مصروف شوي  په داسيږدو كي په او الري

 .يږو الرو سر شوپه كبلكي  يشو يپاتتلو نه  مزيد مخكي

    

  

   

    

   

    

   

   

   

    

   

د  هللاې له ه به ئن ،كافران شوي چييقينًا هغه  -[11]

او  ،ې اوالدړى شي او نه ئڅه ترې دفع كدوى مالونه 

د فرعونيانو او  -[11وي. ]د اور سوند به همدا دوى 

وو،  له دوى نه مخكي ې حال وي چيڅېر به ئپه د هغو 

گناهونو پلو په خړل، نو هللا ې تكذيب كزما آيتونه ئ

 هللا سخت عذاب وركوونكى دئ. ونيول او

گورئ د هغو كسانو ړئ، وتاريخ ته رجوع وك -(11-11)
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، يړې تكذيب كد هللا د كتاب آيتونه ئ چيه وو څنگعاقبت 

 پلويانوپلو ژغورلي او نه د خنه مال د هللا له عذاب نه 

گه د هللا څنكافران  ، فرعونيان او تر دوى نه مخكيښكرول

 چيڅوك هر سره مخامخ شول.  ېاخذؤله شديد عذاب او م

 ې همدا دئ.ئ پاىي ړتكذيب كآيتونه الهي 

   

  

    

   

كافرانو ته ووايه: حتمًا به مغلوب شئ او د  -[12]

څومره ړى شئ، ډ كبه محشور او راغون په لوريجهنم 

 ځى!گنبد هستو

ټولو كافرانو ته او  ئعام د څه هم دلته خطابكه  -(12)

او  ه ماتهپايل يستاسو حتم په دنيا كي چيويل شوي 

. خو ځىنگد جهنم بد هستومو  په آخرت كيمغلوبيت ده او 

يهودو په خاص طور دلته  چي له وروستي آيت نه معلومېږي

  ته خطاب متوجه دئ.

ې دا ې سورد د چيږي گنده معلومېڅرپه ې آيت نه له د

، ده ېشو هډېر د مخه نازلنه  فتحيله  ېد مكبرخه هم 

حال  په داسياو نه وروسته ماتي د قريشو له  چيدا ځكه 

ې نه ه فتحي نه د مخه له مدينې ليهودان ال د مك چي كي

نه وروسته  فتحيړل شوي وو او د نجران مسيحيان له ش

په  خطابنو دا ې ومنله، ئتسليم شوو او جزيه  ،راغلل

ژر به مغلوب شئ؟  چيجه كېدى شي چا ته متو ې مرحله كيد

 هغيپه ې نه دئ، برعكس ې مرحلخطاب د د دا چيطبيعي ده 

نه قريش مات شوي وو، نه يهود  چيتعلق لري  پوريې مرحل

په ڼ شمېر نور آيتونه هم گته ورته ې د او نه مسيحيان.

نه  فتحيې له برخه د مك ې هيڅې سورد د چيكوي ې داللت د

ې د د ييوا چي. كوم روايات ېشو هوروسته نه ده نازل

 وفد يود نجران  چيشوه  ههغه وخت نازلې يوه برخه سور

 لري: ستونزيڅو ې ته راغى، مدين

 ي ې وايئ ځينيډېر اختالف او تعارض شته،  په دوى كي

 ځينينازل شوي،  ې وخت كيپه داتيا يا نوي آيتونه  چي

 ځيني رش.ېد څه بانديې ئ ځينيڼي او گته آيتونه ېپشې ئ

ې اتيا ئ ځينيته كسان وو خو ېپش په وفد كي چيې وايې ئ
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  ڼي.گكسان 

 هغه به د  چيږي آيت نه دا نه معلومې ې له هيڅد سور

 شوى وي.  هنه وروسته نازل فتحيې له مك

     

    

    

   

   

    

      

  

   

 هگندڅرډلو كي هغو دوو  پهيقينًا تاسو ته  -[13]

ده او جنگې په الر كي، يوه د هللا ېښتسره ون چيښه ده ن

ې هغوى د په ليد سره ئگو د ستر چيه وه ې كافربله ئ

سره د  مرستي خپليپه ليدل او هللا  برابرهځان دوه 

 په دې چي، يقينًا ې وغواړيدى ئ چي يړ كوچا مالتهغه 

 ښه عبرت دئ.گورو ته ستر كي

په مخكني آيت  چي مبارك آيت نه معلومېږي له دې -(13)

ښته ر نقريش نه بلكي يهودان دي، دوى ته د بدمخاطب  كي

 چياو ورته ويل شوي  ېشو گه وړانديپه تو بېلگيد 

 جگړيپه د بدر . يڅېر وپه ه به هم د هغوى پايلستاسو 

 ، له دېړلپرېشان كد مسلمانانو بريا يهودان سخت  كي

به مسلمانان څو مهاجر  چيله دوى دا نه انگېر نه مخكي

څه ترالسه مبارزې به  خپليته تم شي او له  د قريشو مخي

ړل، پك كدوى هك  فتحي ياو نادر ي، خو د بدر تاريخيړك

 يې جدځوان تحريك قضيه ئې دړ، د ې وكد خطر احساس ئ

خطر مخه ونيسي،  يې د محتمل راتلونكښتل ئونيوله، غو

او  يپه ماتل، د هغوى ې هيئتونه ولېږقريشو ته ئ

له  چيړ ې وركړ او اطمئنان ئگند كگان څرې خفتلفاتو ئ

مرسته كوي. قريشو په ضد د سلمانانو موروسته به د  دې

د لسم او يولسم آيت مطلب مزيد تشريح  آيت كي په دې

، كافرانو ېشو ه ورته وړانديشوى او يوه تاريخي بېلگ

رسولى او د هللا له عذاب  نشيټه گځواك ته د دوى مال او 

 نښتيپه د بدر  چيگر ومو نه ليدل ژغورلى، م نشيې نه ئ
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 چي حال كي په داسيمخامخ شول، له كوم برخليك سره  كي

په سطحي نظر د مسلمانانو دوه برابره ې شمېر ئ

ماتي ې هم زيات وو، خو له تر د په حقيقت كي، معلومېدو

دوى ته  و زياتواليوسائلسره مخامخ شول او د شمېر او 

ې ونه مخه ئماتي ړه او د دوى د په برخه نه كبريا ور

  نيولى شوه.

څوك د هللا د  چيهللا تعالى كوي، ړه پرېكاو بريا ماتي د 

ړتيا دا و ځان كيپه مستحق وي او  تأييداو  مرستي

هغه ۍ فتح به د وروست ،ړيې مرسته وكئهللا  چي يړپيدا كرا

په نسبت كم او ښكرو ښمن د لې د دئ هم شمېرڅه وي، كه 

په د بصيرت خاوندانو ته د بدر  ې محدود وي.ئ وسائل

په ا او د مغرورو قريشو په برياو د مسلمانانو  نښتي

 پراته دي.ژور درسونه پند او عبرت د  كيماتي 

   

  

  

 

   

  

  

    

   

   

   

   

    

    

   

   

   

    

   

، زامن، د ښځيخلكو ته د مرغوبو شيانو، لكه  -[14]

څاروي او آسونه، من ښان، نېپينو زرو خزانسرو او س

ټول د دنيوى ړى شوي، خو دا ه كښايستمينه  ښتد كر ك
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 ټېكيد ډېر غوره خو  خوا تهژوند متاع ده او د هللا 

څه په غوره ې ورته ووايه: آيا تر د -[15]ځاى دئ. 

 داسي و ته د دوى د رب خوا كيړم؟ متقيانمو خبر ك

په  يپاتږي، تلترې الندي ويالې بهې چيجنتونه دي 

رضا مندي او هللا خو د او د هللا  ېړپاكيزه جواو  هغه كي

 ښه ليدونكى دئ. گانو پلو بندخ

عزت او ذلت، د چا او  گڼيڅه معيار خلك هغه  -(14-15)

س نف چيسعادت او شقاوت ورباندي تلي  او بريا او همات

، ښځيلكه ، يښوې خود انسان نفس ئ ي اوته مرغوب د

د شوي آسونه،  يښان، نېپينو زرو خزانزامن، د سرو او س

 ئخو دا نه هدف دپراخي زمكي،  ښتاو د كر ك ېڅارويو رم

پيدا شوى او نه به پاره او نه معيار، نه انسان د دې ل

ې او نه به ئ كېږي ې له مخيړه قضاوت د دپه اد ده 

په ، دا خو ټاكل كېږي ې له مخيد د ېراتلونكو مستقبل ا

ده، ده د ژوند متاع ا شوي، د دپيپاره د ده ل حقيقت كي

څه بل پاره معيار نه هم معيار، د انسان ل نه هدف او

راخالصه  په يوه لفظ كيې دلته ئهللا تعالى  چيدئ، هغه 

ظلم، ناروا، تېرى، گناه، ځان ساتنه، له  :تقوىكوي: 

د ده له انسانيت سره نه  چيڅه نه هغه عصيان او هر 

ښه ي. د ده ته تاوان رسو چينه څه او له هر هغه  ښايي

ده، هللا تعالى  ېفيصله خو راتلونكاو جزاء  سزااو بد او 

د متقيانو ځ دا فيصله كوي، هلته به په وربه د قيامت 

چا خو تاسو هغه  په دنيا كيپوه شئ، په مقام او منزلت 

، له يړل شوپل ملك نه شله خ چيه كتل گپكه سترپه سته 

 او لښكريلري، نه  ، نه بنگلېيمال او دولت نه محروم د

به  په آخرت كي، خو ېپينو زرو خزانسسرو او نه د 

په چت وو او ومره اوې مقام څئ په نزد كيد هللا  چيگورئ و

جنت،  ىپاتتلړى. ورته غوره كځاى گه څنې ئ خوا كي خپلي

 ېړيزه جوكپا، ې ويالې بهېږيندي ئگلو او ونو التربن چي

ړه گانو كپلو بندهللا د خ. يچت د هللا رضامندڅه اواو تر هر 

ړتياوو خبر دئ، دوى ته به د ، د دوى له ويړه ليدلو

 . يبدله وركو هړتياوو مناسبپلو وخ
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 موږ چييقينًا  ربه! موږ: اې زوايي چيهغه  -[16]

ښه او د اته وبخرگناهونه  موږړى، نو زايمان راو

بران، همغه صا -[15اور له عذابه مو وساته. ]

دونكي، انفاق كوونكي او د سحر ړه ايښوصادقان، غا

  .گانښتونكي بندمغفرت غو كيوخت په 

ايمان  چيپه برخه وي چا دا مقام به د هغه  -(16-15)

لوېدو له  په دوزخ كي، يې باور وپه آخرت ئ، راوړي

، هغه يړښنه غواگناهونو بخپلو د خ هللااو له  يوېره لر

چت صفت ټولو اوړى او ترلومې ئ له ايمان نه وروسته چي

 پل حد كيپه خځان سنبالول، ضبط او حبس نفس، ، يصبر و

او  په حصار كيښتنو فطرت د غو يپل انسانځان ساتل، د خ

كېدل، هغه  هپاتمحدود  ټاكلو حدودو كيپه د هللا له لوري 

تېرايستى شي او نه د شيطان  غوښتني يې نفسنه ئ چي

او نه  يكولى ش الريې رت بد نعمتونو كثې ، نه ئېوسوس

ښونه وېرولى شي او نه ښمن گواد دې محروميتونه، نه ئ

پل حد او په خي، زولى شړل ېښپړاوونه او ك ستونزيې ئ

ړيا او ستومانتيا له ست پل كار كيپه خحق قانع وي او 

څلور نور ې گ ئڅند صبر تر  گيا وي.پرته لښودلو 

په او هم  پله وينا كيپه خهم صفتونه وي: صادق وي، 

پل ، خيږدړه غاحكم ته هر پل رب د خ، پله معامله كيخ

او پلو اشتباهاتو گوي او د خل په الر كيمال د هللا 

په پاى او  ېپي او هر سحر، د شڅه كوهگناهونو د جبران 

گناهونو پلو پل رب نه د خله خ پيل نه مخكيله  د ورځي

 ي.ړامغفرت غو
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پرته بل له ده  چيړى شهادت ورك په دېهللا  -[18]

 ود علم خاوندان وړپه عدل وال، مالئكو او نشتهمعبود 

. نشتهپرته بل معبود له عزيز حكيم خداى نه  هم،

، اسالم )مقبول( دين په نزد كيد هللا  چيشكه ې ب -[19]

 چياو د اهل كتابو اختالف خو له هغه وروسته وو  ئد

 له امله يد ضد او بغ پلو كيپه خ، پرې راغىې علم ئ

هللا  چيپه آيتونو كافر شي، نو يقينًا د هللا  چيڅوك او 

 ژر محاسبه كوونكى دئ.ډېر 

ړى ې خبري شهادت وركد د پل كتاب كيپه خهللا تعالى  -(18)

په دې خبري  مه مالئكي، نشتهپرته بل معبود له ده  چي

هم دا شهادت شهادت وركوي او هر باانصافه د علم خاوند 

په ، گڼيړ و لمانځنيهللا پرته بل د له  چيڅوك وركوي، 

بل ته عبادت برخه وركوي، بل ته  الوهيت او ربوبيت كي

، د هغه خبره هم د هللا د شهادت خالف ده گڼيجائز دعاء  او

 او هم د مالئكو او هم د با انصافه علماوو.

ځ د مفسرينو ترمن په ترجمه او تشريح كيآيت ې د د

رضي هللا عنه ۍ ترجمه د عبدهللا بن مسعود ختالف شته، پورتنا

مطابق ده او همدا غوره ده، قائمًا بالقسط د  يد رأي

اولوالعلم حال بيانوي، بحث د اهل كتابو له مذهبي 

 چيده  همشرانو سره دئ، دوى ته دغه خبره مناسب

شهادت وركوي، د آيت  يپه يووالباانصافه علماء هم د هللا 

لم لعې له اولواارتباط ئ چيب تقاضاء هم دغه ده د تركي

اظ د هللا تعالى لفدقائمًا بالقسط ا سره دئ، په قرآن كي

 كارول شوي. يده نپاره ل

څوك هللا او د  چي دا دئدين  مقبول په نزد كيد هللا  -(19)

ړه هغه دين ته تسليم وي، دين يعني د هللا حكم ته غا
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ژوند كول. اهل څېر ه پل، د مطيع او منقاد بنده دوايښ

لحاظه د هللا له مقبول دين سره اختالف  كتابو هم له دې

، له هللا يړمعبودان شريك ك ې جعليله هللا سره ئ چيړى ك

 او هم له دې گڼيړ و لمانځنيپرته نور د عبادت او 

، د هللا دين د يعماًل د هللا احكامو ته تسليم نه د چيپلوه 

له  ۍپوهې د نائ، اختالف ئژوند باندي حاكم نه دپه دوى 

وروسته اختالف  اپوهېداو له ، بلكي عمدًا ئنه دامله 

ده، له اصلي دين  (يبغ يځ)خپلمنې ي، د اختالف وجه ئكو

ې د دې ئكول  وړاندي ڼه كيپه بدله بسره اختالف او هغه 

ه بل د تېري كولو وسيله پله هغه نه يو  چي يپاره دل

په لوي او د هغوى مال پرې وغوې عوام ځوي، علماء ئگرو

  .يناحقه وخور

   

    

    

  

  

    

    

    

   

  

ړه درسره كوله ورته ووايه: ما شخې نو كه ئ -[21]

زما متابعت  چيړى او هغو هم ځان هللا ته تسليم كپل خ

ووايه: آيا تاسو او اهل كتابو او نالوستو ته  ،كوي

له دې وموننو كه تسليم شول، الر ئ هم تسليم شوي يئ؟

او هللا  ئپر تا يوازي تبليغ دو ړاوو نې مخ وااو كه ئ

 ښه ليدونكى دئ.انو د بندگ

پروا مه ټه اعتراضونو او احتجاج ې بنسد دوى د ب -(21)

متابعت زما  وزه ا چيې دا ووايه ئ ځواب كيپه كوه، 

 ووپل رب ته تسليم يو، كه د اهل كتابو علماكوونكي خ

د الر ېهللا ته د تسليميا دوى او مشركانو  واو نالوست

 ړهډډه وكې وي او كه ئ ېموندلې ، سمه الر به ئړهغوره ك

حق ته بلنه  چيپروا مه كوه، ستا دنده دا ده نو د دوى 

ړه هغه هللا ته پرېك، ېپېغام تر دوى ورسو، د هللا ېړورك



 

 

                                      ېپلوشد قرآن 

                                                  

آل عمران                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

325 

 .يگورړه ړه وټول ك وگانپلو بندد خ چيه پرېږد

   

   

   

  

   

  

    

په آيتونو كافران د هللا  چييقينًا هغه كسان  -[21]

ژني او له خلكو په ناحقه وپيغمبران او د هللا  كېږي

ل كولو امر كوي، نو د د عد چي يژننه هغه كسان هم و

  ړه.رى وركېدردناك عذاب ز

، د هللا د يد هللا له آيتونو انكار كو چيهغه كافران  -(21)

د دوى د  چيځاى ته رسي هغه  په مخالفت كيپيغمبرانو 

 چيڅوك ، هر يژنآمرين بالقسط و او يړپاره مال تژلو لو

دوى ، ړياو عدالت ته بلنه ورك يړچت كږ اود ظلم خالف غ

پيغمبرانو او آمرين انكار او د  له دې ځينيژني، و ېئ

پل خبه سره  په دې چيژلو دا طمع لري بالقسط له و

ښونه به گوا پېښپي او د دوى اقتدار ته ورځمخالفين و

ړي او د دوى د رياست او قيادت بقاء او دوام به ختم ك

 گماناو  هيله په دېې دا كار ر ئنو ځينيتضمين شي او 

 به هللا پل )حق مذهب( دفاع كوي،سره له خ په دې چيكوي 

په برخه شي!! خو دوى ته د ې ترې راضي شي او جنت به ئ

خالف د  هيلياو انتظار  ينكوې كاذب او غولودوى د د

پلو د خ چيمطمئن وي  يړه، دوى درى وركېناك عذاب زددر

 وانه وري.كله هيلو د ترسره كېدو زېرى به هيڅ

   

   

    

   

په دنيا او آخرت ې عملونه ئ چيدوى هغه دي  -[22]

 . نشتهمرستندوى ورته  اه شوي او هيڅتبحبط او  كي

ړى څه ترالسه كعمل نه  له دې په دنيا كينه به  -(22)

په  چيڅوك ومومي  داسينه به  او په آخرت كيشي او نه 
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، دوى يژغورپل شوم عاقبت نه وله خې ئ دنيا او آخرت كي

په اخالص ړه او ې له زوك ئ، هيڅيى نه لرومرستند هيڅ

او حمايت  مرستيډېر د دوى د ، كه نن يسره مرسته نه كو

 چيړ دي، وال يړلپاره الس تل وىاو د د يپه سينه وه تيږي

ته  مرستيم د دوى ، نو يو كس به هيځ راشښتيا ورد ر

 ټه ورونه رسوي.   گې او مرسته به ئ نشي راوړاندي

 يږله )حبطت اعمالهم في الدنيا و اآلخرة( نه معلومې

مخالفتونو دنيوى اهداف لري او  له دې ځينيد دوى  چي

 .هيلياو  طمعي يې اخروئ ځيني

    

   

   

   

   

   

   

څه برخه د كتاب  چي ئپام نه د يآيا هغو ته د -[23]

د دوى چي ي بلل كېږ په لوري، د كتاب ېړى شوورك

په ، يډډه كوې ډله ئړي، خو يوه ړه وكپرېكځ ترمن

 وي. ياعراض كوونك (عمداً ) چي كي حال داسي

د  چي، هغه ىوشبحث  اړهپه دلته د دوى د علماوو  -(23)

ږ علم څه محدود او لپوه شوي، د كتاب څه برخي په كتاب 

ړو پلو شخد هللا كتاب ته د خ چيپه برخه شوى، خو كله ې ئ

ړى شي او كله بلنه وركپاره د حل و فصل لاتو عنازماو 

 ړئ، له دېپه كتاب عمل وكد هللا  چيورته وويل شي  چي

   .ړوياعراض كوي او مخ ا

    

   

   

    

    

څو ته به له  موږ: وايي چيه املې له ددا  -[24]

پلو ېږي، خدوزخ( اور راونه رسپرته )د ځو شمېرلو ور

 ړل. دوكه ك پل دين كيپه خافتراءاتو 
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په ځاوو او پاره د هللا كتاب شا ته وغورې لدوى د د -(24)

جنت د دوى ې كولو ئ گمان چيود پرېښكول ې عمل هغه ئ

پاره، دوزخ ته به نه پيدا شوى او دوى د جنت لپاره ل

هبي گمارو مذټدا د دوى ، ورځي محدوديڅو گر ي مځ

گ ې خبري ته مذهبي رنمشرانو ورته ويلي وو، هغوى د

په كتاب دا خبره د هللا  چيهغوى ورته ويلي وو ړى وو، ورك

پيغمبر دا خبره راغلې،  په رواياتو كي، دا ېراغل كي

ې ئپوهېدو پل دين له په خدغو افتراءاتو وغولول، ، ېړك

   ړل.پروا كې بې په هغه له عمل كولو نه ئاو  ړلعاجز ك

   

    

    

    

  

 ته ورځي هغيې ئ چيگه به وي كله څن نو -[25]

هغه چا ته به هر  او نشتهشك په كي  چيړو ډ كراغون

 پرېاو ظلم به نه ې وو ړي ئكچي ړى شي پوره وركڅه 

 كېږي؟

خپل چا ته هر  چيگوري ځ وپه وردوى به د قيامت  -(25)

ړه د پرېكي، پوره وركول كېږ راوړنيالسته  عملونه او

 چيگوري ، وبه څه له مخينه د بل ، كېږي عملونو له مخي

ټه گسره د دوى قومي او نسلي نسبت پيغمبرانو نه له 

گمارو مذهبي مشرانو ټد دوى د ې وررسولى شي او نه ئ

 ژغورلى شي.  گانيفتوا وغجنيدر

   

   

   

   

    

    

    

    

   

  



 

 

آل عمران                                          

                                                  

ېپلوشد قرآن                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331 

    

   

  

    

    

   

ربه! د واكمنۍ واكداره! دا  ئووايه: اې بار -[26]

چا نه او له  ېواكمني وركو چا ته وغواړېچي ته يې 

چا ته چي  ،سېاببېرته " جامه"  ۍواكمند  ېچي وغواړ

يې،  ېپكوس څوك وغواړېچي او  ېعزت وركو وغواړې

په هر چي ته ، بى شكه په الس كي دهټوله ستا ه ښېگڼ

ځ او ور ېځ كي ننباسپه ورپه ش -[25] .ېيڅه قادر 

ړى له او م ېراباس يړژوندى له م، ېكي داخلو په شپې

حسابه روزي  ېې بچا ته وغواړچي او  ېسرابا يژوند

 .ېوركو

 ښووني دا دي:د دې مباركو آيتونو الر -(26-25)

  ۍچي د واكمنهر حالت كي به ستا باور دا وي په 

 نى واكدار هللا دئ.زياو يوا ياصل

  څومره او چا ته چي ي ړه د هللا له لوري صادرېږپرېكدا

 .يړكور يگه واكمنڅن

  گه او څنۍ كرس ۍد واكمنچا د چي ړه هللا كوي پرېكدا

 ړي.سكوره كنكله 

  پرته چي له هللا پام ، ڼهگه د هللا له لوري ړعزت وركد

مبادا اقتدار  .ېړطمع ونك ورسېدته د چا عزت له بل 

ډېر د اقتدار خاوندان سخت  ې،ڼگښه وترالسه كول د عزت ن

 ي.پك دذليل او س

  پل په خ، يړه هم هللا كوپرېكپكاوي چا د ذلت او سد

ڼه گڅوك ذليل هغه ه. چا مه وېرېږپرته له بل عزت له هللا 

 ياو ناتوان ي، مبادا ناداريذليل و په وړانديچي د هللا 

 په وړانديړو جامو كي د هللا په خډېر ، ېڼگښه ود ذلت ن

گو گو شملو او دنړو، جړو غاپرېچي د  يهومره عزت لر

 .يښو له خاورو سره برابر نه دپگلو خاوندان ئې د بن

  كي ئې  ېپه هري فيصلړه حكيمانه ده، پرېكهره د هللا

په په خوا كي او د ده ه د هللا ښېگڼخير مضمر دئ، خير او 



 

 

                                      ېپلوشد قرآن 

                                                  

آل عمران                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

331 

نه په نورو الرو الس كي او په چا ټوه، نه د بل الر كي ل

 كي.

 نشيحالت كي متزلزل  په هيڅاو كله هيڅ يدا باور د 

نو ته د څه قادر دئ، ناتوانه او ضعيفو كساپه هر چي هللا 

ټولني واكمني وركولى شي او د زر او زور د خاوندانو 

ځواك د ده چا زور او تخت او تاج نسكورولى شي، نه د 

د ده  يچا ضعف او ناتوانبدلولى شي او نه د  ېصلفي

 .يډولى شځن پرېكړي

 په اراده او د يوه ځ د هللا په او ورچي شگه لكه څن

پرته  هللاله كي كار ځي او په دې را يځستر حكمت له مخي 

په كولى، نه ش نشيډول دخالت  ځواك هيڅ هيڅد عالم 

گ همداراز د مر، يږدولى شځ اواو نه ور يډولى شرالن

پارل او بېرته س ۍد واكمن ړه اوپرېكژوند، عزت او ذلت 

، د خاصو سننو مطابق او د په ارادههم فقط د هللا ستل ياخ

 خاصو مصلحتونو له مخي ترسره كېږي.

چا ته چي  ئهللا سنت دا نه د د اړهپه و روزي د رزق ا

او استحقاق له مخي رزق او روزي  وړتياوود د ده 

گانو پلو بندچي خ دا دئئې سنت  اړهبلكي په دې ، يړورك

له كه كافر وي كه مسلمان، كه صالح وي كه طالح، ته 

له  ېرزق د محاسبچا ته پرته روزي وركوي، كه ئې حسابه 

ثابته ړتيا پله وخچي روسته وركولى مخي او له هغه نه و

نو له كافر، عاصي او باغي بنده نه به ئې هر څه  ي،ړك

 ړى وو.به ئې هم محروم كنه بو وعادي اوو، له  يولمپس

د رزق او روزي ترالسه كولو چي  اړهپه چا مبادا د هغه 

د ظلم، تېري، خيانت او  ېړغوره ك الريحرامي  پاره ئېل

 گماندا  ي،ړڅه ترالسه كډېر  ئې حرامو الرو نه او نورو

 په وجه ئې اوويړتاو د خاصو و ى دئچي هللا ته نازول ېوكړ

او  ڼېگډاى د عزت خاوند وړي!! مبادا بڅه وركدا هر 

په ډېر مالداران د هللا او خلكو پك او ذليل، ستمن سېن

ستمن او نادار خلك ېډېر ناو  يذليل دپك او سډېر نزد 

  عزت خاوندان دي. د ستر په وړانديد هللا 
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 ۍپه دوستله مؤمنانو عالوه كافران  يمؤمنان د -[28]

 څه كي هيڅپه ړي نو دا كار وك چيڅوك او  ينه نيس

څه وېره له دوى نه  چيگر دا له هللا سره نه دئ، م

په حذر كوي او ځانه پل ولرئ او هللا خو تاسو له خ

 ه.د په لوريدنه خو د هللا ېځگرور

، له يكو يسره دوست له مؤمنانو مؤمنان به يوازي -(28)

ڼي، له كافرانو سره گنه ان دوستپرته به نور خلك دوى 

 يله كافرانو سره دوست چيڅوك به دوستي نه كوي، هر 

د ې له هللا سره شلولې دي، ئ اړيكيټولي  خپليړي نو وك

او  ئد په حلقه كيهللا له حزبه وتلى دئ، نه د هللا د دين 

د  چيگر دا م ئ،د هپاتې له هللا سره كوم تعلق نه ئ

پرېوتى وي، له كوم سخت خطر سره  په الس كيكافرانو 

ې دوېري ، د دوى له يگ تهديدوپه مرې مخامخ وي، هغوى ئ

، داسي څه الفاظ ورته ووايي ۍد دوست چي يړ شوى وته ا

 سره په دېڼي او گپل دوست وې خهغوى ئ چي ورته ووايي

په ي. ژغورځان وړي او د دوى له شر نه خطر دفع ك هغه

الفاظو  تاسو ته د داسي سخت او اضطراري حالت كي داسي

 په داسيړى شوى، هللا تعالى رخصت درك ود ويلو اجازه ا

او له اسالم نه د په ويلو  ېحالت كي حتى د كفر د كلم

هم  حالت كي په دې. خو ينيستاسو نه په كولو هم انكار 

 ولرئ: پام كيپه څو خبري 

 په ئ، كه ووېرېږ هللاله  پر ځاىوېري ښمن نه د له د

پروا څه ، نو ژل كېږئو په نتيجه كيگار ټينپل دين د خ

پل رب ته به هم خ هسي، يځهم را هسيگ خو مر، يلر

گ گ مو د شهادت مردا مر چيآيا دا غوره نه ده ځئ، گرور

 وي؟

  له هللا  چيله دوى نه ستاسو وېره بايد هومره نه وي

اسو باندي هغه كار تپه غالبه شي او وېري په نه ستاسو 

، مبادا د كوم ېړې اجازه نه ده دركهللا تعالى ئ چي يړوك

او مسلمانانو ته تاوان ژلو او يا اسالم مسلمان د و
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 ړئ.دا كار وك بيعپه رسولو 

ښوونه كوي ته الر موږدا مبارك آيت كه له يوې خوا 

ډه كوو او له دوى ډ ۍله دوستبه سره له كافرانو  چي

له هللا سره قطع  اړيكيټولي  موږبب زپه س ۍسره د دوست

يو  چياو هلته  په حالت كيوېري ، له بلي خوا د كېږي

ې گ ئپه مرپرېوتى وي او  په الس كين د كافرانو امسلم

او  ۍښمن ته د دوستد چيدا اجازه وركوي  ښي، هغه تهگوا

ه سركار  په دې چيپه دې شرط ، خو يړگرتيا خبره وكمل

ځان ته تاوان نه رسوي، يوازي د اسالم او مسلمانانو به 

، دا رخصت يټوچاره او حيله لكومه پاره به ژغورلو لد 

ړى شوى، د او مجبوريت له مخي ورك ۍد ده د ضعف، ناتوان

هم  حالت كي په دې چيعزيمت او قوي ايمان تقاضا دا ده 

گ ټينپل ايمان په خ، يړد ثبات او استقامت الر غوره ك

 يوېره ولر هللايوازي له يوه  پر ځاىښمن او د د يش هپات

پاى نه ژوندون گ د ده د مر چي يو پام كيپه ې او دا ئ

د هغه گ سره په دې مر ،ژوندون مقدمه دهبلكي د بل  ئد

 په لور درومي. هللا 

ته  ېاو خدع مخيتوبخلك منافقت، دوه  ځينيمتأسفانه 

 په هرحالت كيچا سره او له هر هم د "تقيه" نوم وركوي

خدعه قرآن  چي حال كي په داسيدا ، يڼگجائز  دا "تقيه"

ڼي او د اسالم له نظره حتى له گحرام  مخيتوباو دوه 

په د پيغمبر عليه السالم ده،  هخدعه ناجائزسره  ښمند

راشه څه دركوم،  چيپل زوى ته وويل خ ښځيې يو مخكي

وركول  يڅه دړه: ښتنه وكپوترې  السالم عليهپيغمبر 

 پيغمبر عليه، ړمخرما ورك مي تلښې وويل: غوښتل؟ هغغو

دا به نو  يړنه وى ورك يڅه دورته وفرمايل: كه  السالم

  درته ليكل كېده. په توگهد دروغو 

تعبير كوم  همذهبي فرق دا چيمبارك آيت نه  له دې

تعبير  په دېټه دئ، ې بنسډېر بكوي  او تفسير وړاندي

 چيڅوك  ،ړىته د تقيه نوم ورك ېاو دوك سره هغوى خدعې

په باب خلك خبري  تقيه معتقد وي د هغه د هري په داسي

ړه مقصدي او د ز يهغه تقيه كو ښايي چي يكو گمان داسي

ه دد  چي پوهېږينه وك هيڅ. يټه ساتپخبره له ده نه 

په تقيه ې ده او كومه ئ ېرښتينكومه خبره صادقانه او 

 ړه خبره.وال

 : يډېر صراحت سره معلومېږپه له آيت نه دوه خبري 
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  نه ړه دئ، ا په تعلقاتودا حكم له كافرانو سره د

 چا سره.هر له 

  سختيلكه د  داسيخصت دئ، ر په حالت كيدا د اضطرار 

 ړلو اجازه.د خو غوښيحرامي  د په حالت كي ېمخمص

     

   

     

    

     

    

ړئ او ټه كپورته ووايه: كه د سينو خبره مو  -[29]

څه هم په هغه او  يپوهېږې پرړئ، هللا گنده كڅرې يا ئ

 چيڅه هم په هغه دي او  په آسمانونو كي چي پوهېږي

 څه قادر دئ.په هر دي او هللا  كي په زمكي

څوي، كه ته ه ۍتاسو له كافرانو سره دوست چيڅه  -(29)

 چيتاسو  .پوهېږيې پرهللا  ،ړئښكاره كې ړئ يا ئټ كپدا 

پاره او ل ژغورنيځان د ئ، د كومه خبره كافرانو ته كو

ه وينا پئ كه دا د كفر ټ ساتپ په سينه كيمو  چيڅه 

 ېعقيد خپليپه رضايت وي او كه له هغې نه كركه او 

  .يپوهېږ پرېباور، هللا 

ړي څه قادر دئ، كه وغواپه هر هللا  چيپوه شئ  په دې

هم تاسو  په هغه حالت كينو  يپه خير واو دا ستاسو 

پل په خ په دې سخت حالت كيتاسو د خطر  چيژغورلى شي 

وينا نه انكار  هغياو كافر ته له ړئ گار وكټينايمان 

 ژغوري. تاسو د دوى له غضب نه  چي ئړوك

     

    

     

   

   

   

    

   

څه حاضر څوك به د خير هر هغه هر  چيځ هغه ور -[31]
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څه  چيې او له بدو كارونو نه ئ ې ووئړي ك ي چيوممو

غه )بد كار( او د كاش د د چيښوي دا به خووي  يړك

ځانه هللا تاسو له  او ى،ټن وږد وااولري او ځ ترمنه د

 ف او مهربان دئ.ؤوگانو رپلو بندپه خاو هللا  يوېرو

څه هم دلته د )خير او سوء( ذكر عام راغلى كه  -(31)

ي او دا مطلب ې اطالق كېږئبد كار ښه او په هر او 

پل نېك څوك خځ به هر په ورد قيامت  چيافاده كوي 

نه  يي، د خير عمل دومومحاضر كي  مخي خپليپه عملونه 

پل او د خ درته ساتل كېږي په خوا كي، د هللا ضايع كېږي

ډېر لري كار نه  كاش له دې چي واييبه ړه په ابد عمل 

نه وي وررسېدلى، دا عام  الس ميكله ، هيڅىشوى و هپات

مطلب هم افاده كوي خو له مخكني آيت سره د ارتباط له 

پل په خ په هغه خطرناك حالت كي چيې معنى دا ده ئ مخي

 يمومو په خوا كيد هللا ځ په ورگار به د قيامت ټينايمان 

هلته به وي  ېې وتلئ ېله خول چيكومه غلطه خبره  او

 ېله خول مي ش دا خبرهكا چيبه  او وايي يوشرمنده  پرې

ډېر لري ډېر نه  ۍ، كاش له دې غلطېكله نه وى وتلهيڅ

نه  ئ، هغه مو يوازينو له هللا ووېرېږ .ىشوى و هپات

ړه سوانده او ډېر زگانو پلو بندپه خ، هغه پرېږدي

 مهربان دئ.

بحث  اړهپه  انوپيغمبرد كتاب له بحث نه وروسته، د 

څوك دي، مأموريت ى چي دوكوي پر دي بحث او ، پيل كېږي

  دئ؟څه ې دئ، مقام او منزلت ئې څه ئ

به معاندينو ويل: كه دوى د هللا  اړهپه پيغمبرانو د 

ې هر كار ئپوه وي، په غيب راغلي وي نو بايد  له لوري

ې ئ مالئكيې مخالفت نه شوى كولى، چا ئترسره كولى شوى، 

په واك ې ئ ېپينو زرو خزاند سرو او س، ىو گ كيڅنپه 

څېر يو انسان او په ځان ې د پيغمبر ئ چيخو ، ىو كي

، نه له غيب نه خبر او نه د امورو متصرف، نه بشر ليدو

، په واك كي ېې خزاناو نه ئ گ كيڅنپه  مالئكيې ئ

ياران، ې ئپله ځوروي او كله په خكله دى ې مخالفين ئ

خارق العاده دفاع كولى شي او نه له ه ځانخو دى نه له 

قرآن . ىړې انكار كړو ئنو له ايمان راوپلو يارانو، خ

 ړى:ځور كښكلى انگه څند دوى حالت 

 ي نُبوعًا * أ وْ  األ ْرضِ  ِمن   ل ن ا ت ْفُجر   ح تى ل ك نُّْؤِمن   ل ن ق اُلوا َ  و

ت ْفجِيرًا *  خِل ل ه ا األ ْنه ر   ف ُتف جِّر   ِعن بٍ  و   نخِيلٍ  مِّن ج نَّةٌ  ل ك ت ُكون  
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 و   ِباهللَِّ  ت ْأتى   أ وْ  ِكسفاً  ع ل ْين ا ز ع ْمت ك م ا السم اء   ُتسِقط أ وْ 

 فى ت ْرقى أ وْ  ُزْخُرفٍ  مِّن ب ْيتٌ  ل ك ي ُكون   ق ِبياًل * أ وْ  اْلم ل ئكةِ 

 ُقلْ  نَّْقر ُؤهُ  ِكت باً  ع ل ْين ا ُتنزِّل   ح تى ِلُرِقيِّك نُّْؤِمن   ل ن و   السم اءِ 

 أ ن النَّاس م ن ع   م ا رَّسواًل * و   ب شراً  ِإال ُكنت ه لْ  ر بى سْبح ان  

رَّسوالً *  ب شراً  هللاَُّ  ب ع ث أ   ق اُلوا أ ن ِإال اْلُهد ى ج اء ُهمُ  ِإذْ  ُيْؤِمُنوا

 ع ل ْيِهم ل نزَّْلن ا ُمطم ئنِّين   ي ْمشون   م ل ئكةٌ  األ ْرضِ  فى كان   لَّوْ  ُقل

                                                           رَّسواًل *      م ل كاً  السم اءِ  مِّن  

 95-91االسراء: 

له  چيړو ايمان نه راو ې ويل: تر هغه درباندياو وئ

د خرما  ياو يا د. ېچينه راته ونه بهونه كومه  زمكي

ويالې ې ئ ځ كيپه من چيباغ نه وي  رو داسيوگاو ان

پر دا آسمان  ېكو گمان چيگه څن. او يا لكه ړېك يروان

راحاضر امخ خته م موږ مالئكياو هللا او  ېپرې باسرا وږم

يا آسمان ته  او كور ويپينو زرو د سرو س ييا د او ېړك

 ىليكل داسيكوم  چيهم تر هغه نه منو  يختل د او ېژوخي

ستى شو، ورته ووايه: ې لوئ موږ چي ېړراته راوكتاب 

پرته بل ل شوي انسان نه زه له يوه لېږگر مسبحان هللا! 

پرته  او د هدايت له راتلو وروسته، خلك له دېيم؟!  څه

آيا هللا  :ېويل ئ چيړل ړلو  منع نه كڅه له ايمان راوبل 

ورته ووايه:  ړى؟مبعوث ك په توگهپيغمبر يو انسان د 

دئ، نو هللا ېځگرډمنه ډااوسېدى او  مالئكي كي په زمكيكه 

 وه. ېلرالېږ په توگهپيغمبر به هرومرو يوه مالئكه د 

د انكار كوونكو استدالل وو، خو پيغمبرانو نه دا له 

پلو خد  چينور بيا داسي وو  ځيني په مقابل كيد دوى 

ونه كول، ويل به گمانبه ئې همداسي  اړهپه پيغمبرانو 

پوه وو، د امورو متصرف وو، په غيب پيغمبر  موږز چيې ئ

هغه پيغمبر  موږړي وو، اختيارات وركخاص هللا ورته خاص 

 ونلري!! ځانگړتياويدغه  چيو نه من

ټه اوهامو او غلطو ې بنسډلو د ب وړد دغو دوا

ډېر  اړهپه پيغمبرانو پاره دلته د نو د ترديد لانگېر

ړى. ې بيان كاو د دوى حقيقت ئ جامع او دقيق بحث شوى

  ي:پيل كېږآيت  په دېبحث 
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ښتيا له هللا سره مينه لرئ په رورته ووايه: كه  -[31]

حبت څو هللا له تاسو سره مړئ، تر نو زما متابعت وك

ډېر مهربان ښي او هللا وبخدرته گناهونه مو ړي او وك

پيغمبر ورته ووايه: د هللا او د  -[32] ښونكى دئ.بخ

ړاوو نو هللا له دغو كافرانو ې مخ واكه ئړئ، اطاعت وك

 سره محبت نه كوي.

منل كېدى چا له هللا سره د محبت دعوى له هغه  -(31-32)

د  چيڅوك كوي، هغه  پيغمبر متابعتعماًل د هللا د  چيشي 

پيغمبر متابعت نه كوي، نه هللا له ده سره محبت كوي او 

 چي ه لري، د هللا ولي او دوست هغه دئنه دى له هللا سره مين

پيغمبر پيغمبر متابعت كوي. د هللا او د هللا د  په عمل كي

 ښه.ې د كفر نئښه ده او عدم اطاعت اطاعت د ايمان ن

    

   

   

   

    

     

د ابراهيم او آدم، نوح، تعالى هللا  چييقينًا  -[33]

بل د يو  -[34] ي.ړپه عالميانو غوره كعمران اوالد 

 پوه اورېدونكى دئ.ه ښاوالد او هللا 

 ېر داسيډ ږدو كيپه او ېهللا تعالى د زمان -(33-34)

ې ئښووني دنده د نورو د الر چيړي شخصيتونه غوره ك

غو د، د ېو ځانگړتياوي خاصيوه، د دوى  ېپارلورس

ړى په نورو فضيلت وركدوى ته په وجه هللا تعالى خصوصياتو 

 عليهاهيم ، ابرالسالم عليه، نوح السالم عليهآدم ، وو

جملى وو، د  او د عمران اوالد له دېې او اوالد ئ السالم

دوى د انسانانو  گوا كي چيدوى د فضيلت وجه دا نه وه 

څېر په د نورو انسانانو همدا  ؛كومه خاصه نوع وو، نه
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ې پيدا كېدونكي انسانان وو، د فضيلت وجه ئبل له يو 

رسولو د سر ته دوى كي د هغه ستر مأموريت په ه وه، بل

ړه په اښووني او هدايت چي د انسانانو د الرې ړتياوي وو

د  چي پوهېږيسميع او عليم خداى پارلى وو، ورسهللا تعالى 

يهودان او  .څه وايياو  يڅه عقيده لرخلك  اړهپه دوى 

څه خبري كوي او څه  اړهپه پيغمبرانو پلو نصاراء د خ

 څه عقايد لري. څه 

   

    

     

     

   

   

   

    

   

   

   

  

  

   

   

   

  

    

  

   

    

     

      

    

    

وويل: اې زما  مېرمنيد عمران  چيهغه وخت  -[35]

پاره ستا ل مي هغه يڅه د چي رحم كيزما په  ربه!
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ې نو له ما نه ئ ،()له بل هر كار نه ، آزاديړنذر ك

پوه اورېدونكى يې. ښه ته  چيې شكه بړه، قبول ك

ې ويل: اې زما ، وئوېږاوې وزئ چينو كله  -[36]

څه  چي پوهېږيښه او هللا  !ېږولهۍ وزما خو نجل ربه!

 او !يڅېر نه وپه  ښځياو نارينه خو د  ،ېږوليې زئ

ټل ې له رئ مريم ونوموله او زه دا او اوالد ما هغه

پل نو خ -[35] دركوم. پناه كيپه طانه ستا شوي شي

ې ښه روزنه ئد دې  ړه اوگه قبوله كښه توپه ې رب ئ

، ځاووگرروزونكى او كفيل وې د دې زكريا ئ ړه اووك

ځي ته ورننووت نو به هم زكريا د دې عبادت  كله چي

ې خاص خوراك وموندو، وبه ئې به ئ په خوا كيد دې 

ې ؟ وبه ئيه راغلويل: اې مريمې! دا له كومه درت

 چيچا ته هر  هللا چيې شكه ، بيد ويل: دا د هللا له لوري

  ې حسابه روزي وركوي.ب يړوغوا

د مريم مور، د عمران مېرمن حامله وه، له هللا  -(35-35)

وقف  په الر كيچى به د ده پل بخ چيړه ې وعده وكسره ئ

ړي او هللا تعالى به زوى ورك چيې دا وو ي، انتظار ئكو

خو هللا تعالى كوي،  ه به د هللا د دين خدمت ته وړانديهغ

ې ويل: زما ربه! دا خو لور ده، ما ړه، وئورته لور ورك

ه ، هغيڅېر نه وپه  ښځيخو د زوى طمع وه، نارينه خو د 

ي، خ ومځه عادتًا ورسره مخاښ چيوي  ې نهه ئمحدوديتون

 ښود،ې( كگار) دهللا بنده او خدائي خدمتې نوم مريم ما ئ

په ټلي شيطانه ې له رپارم، دا او اوالد ئې تا ته سزه ئ

څه  چيپوهېدو ښه هللا تعالى وساته،  پل حفظ او امان كيخ

 مريميړ، د ې همدا نذر قبول كولى، هللا تعالى د دې زېږئ

 ې د زكريا عليه السالمړ، دا ئې وكانتظام ئ روزني ېښد 

په  زنيرود به  كله چيړه، او كفالت الندي ورك روزنيتر 

ځي ته ورغى نو گنې هستود د السالم عليهزكريا  دوران كي

له هغې ، ېوې وليدېې موسمه مې بخوا ته به ئ مريميد 

ځواب  مريميځي، دا له كومه را چيړه ښتنه وكپوې نه ئ

له  يړچا ته وغوا چيده، هللا  ړ: دا د هللا له لوريورك

يم، رزق مستحقه نه  پرته روزي وركوي، زه د داسيحسابه 

ې ئ ړتيا له مخيگځانكومي پېرزوينه ده، زما د دا د هللا 

دلته او د قرآن . يې راكوپرته ئ ېنه راكوي، له محاسب

)يرزق من يشاء بغير  هم د نورو آيتونو كيډېرو په 



 

 

آل عمران                                          

                                                  

ېپلوشد قرآن                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341 

حساب( معنى همدا ده، د )بغير حساب( دقيقه او سمه 

په ې حسابه(، د مريم ( ده، نه )بپرتهترجمه )له حسابه 

ډېره نامناسبه ې حسابه ترجمه كول خو هغه ب كي ځواب

اوالد نه درلود، دى او  السالم عليهترجمه ده. زكريا 

څوك هغه وخت  چيهغه حد ته رسېدلي وو ې د عمر مېرمن ئ

ې ې ليدل هللا تعالى بوئ چيكولى، خو  نشيطمع د اوالد 

ما  چيپيدا شوه را ي، دا طمع په كيوركوهم موسمه مېوه 

 يړې موسمه اوالد راكته به هم ب

   

      

    

    

  

ې ړه، وئوكدعاء  پل رب تهدلته نو زكريا خ -[38]

پاكيزه اوالد ما ته  پله لوريويل: اې زما ربه! له خ

 ونكى يې. ښه اورېدگانو د دعا ته چيې شكه را، ب

اوالد تلوسه  يېڅلپد س په ده كيېڅلتوب پد مريم س -(38)

دوار ېې موسمه روزي وركول امړه او هغې ته بپيدا كرا

 . يړاوالد ورك ښت كيړز په دېده ته به هم  چيړ ك

  

    

   

  

   

   

   

  

 په محراب كي ،ړ وووال چي حال كي په داسينو  -[39]

هللا تا ته د  چيړ ږ كغ پرېمالئكو وو، اځ كلمونې ئ

ى، تصديقوونك ېكلم ي، د يوې الهييحيى زېرى دركو

 يو نبي. ډليد صالحينو له  ځان ساتونكى اوساالر او 

ته هللا  پالرصالح  هيو په طمع كياوالد  يېڅلپد س -(39)

د يوه  چيوركوي زوى زېرى  د داسيپه الس تعالى د مالئكو 

به وي، له فكري او اخالقي لحاظه به  مؤيدپيغمبر الهي 
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ه بپيغمبر او صالح ، ځان ساتونكى ي،وښ ساالر او مخك

 وي او مواصفات دا. پيغمبران داسيي. و

     

   

  

     

     

     

    

    

    

  

  

  

گه به ما لره زوى څنويل: اې زما ربه! ې وئ -[41]

( يړالي )وخت مزود  چي حال كي په داسيوي، 

ې ويل: هللا خو ورته وئ ډه ده؟!شن مي ځهښرارسېدلى او 

ويل: اې ې وئ -[41] ې.كوي ئ ړيه وغواڅ چي همداسي

ښه ټاكه، وئې فرمايل: نې راته وښه ئنڅه زما ربه! 

پرته له خلكو  ېبه له اشار درې ورځي چيدا ده  يد

پل رب زيات يادوه او سبا كولى او خ ېسره خبري نه ش

  ښام تسبيح وايه.او ما

پالر، د پيغمبر پيغمبر دئ، د بل دا د هللا يو  -(41-41)

ې د معنوي مقام اندازه نه ئ ، له دېمريم استاد

گرد ته شا چينه خبر نه وو  معلومولئ شئ، خو هغه له دې

ې هللا ب چيپوهېدو نه  په دې، يځغيبه روزي را لهې ئ

نه  په دېې موسمه اوالد هم وركوي، موسمه مېوه او ب

 حال كي په داسي پيدا كېږيې كله به ئ ىزو چيپوهېدو 

 هللاړى شوى وو، له په واسطه وركو دا زېرى د هللا د مالئك چي

ې ښه او عالمه ئځو نپيدا كېدو د ورد  چيښتل ې وغوئ

ټولو هغو سره د نجران مسيحيانو او  په دېوښيي. ور

پيغمبرانو او د هللا د صالحو د  چي يخلكو ته ويل شو

، پوهېږيپه غيب هغوى  چيكول  گماندا  اړهپه گانو بند

هللا تعالى  چينه انگېر دا اړهپه د دوى  ستره غلطي ده.
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چارو ځينو ړي، د ځان سره شريك كله  كي ۍواكمن خپليپه 

ړي، د خلكو حاجتونه ترسره كولى شي، ې وركئ اختيارات

 السالم عليهچي د زكريا گورئ نه گر لويه اشتباه ده. م

په د اوالد و تر كلونو كلونشخصيت ستر او عظيم څېر په 

هللا د  كله چيكولى،  ې نه شو ترسرهپل حاجت ئوو، خ معط

هللا به  چيې وه ړى شو، تلوسه ئد زوى زېرى ورك له لوري

 ښته!!ې غوښه او عالمه ئڅه وخت زوى وركوي، نگه او څن

د هر شركي مذهب ونه گمانهمدا دوه غلط  چيئ پوهېږتاسو 

او هم  ېړه شوراوال ځنه له دېټ دئ، هم د بتانو لمانبنس

  .د قبرونو

   

   

  

   

   

  

   

   

   

     

   

   

    

    

 چيشكه ې ! بېممري ېامالئكو وويل:  چياو كله  -[42]

ټولو پر ړۍ يې او د ن ېړپاكه كاو  ېړته هللا غوره ك

رب پل مريمې! خ ېا -[43يې. ] ېځولگرې غوره ځو ئښ

لره تسليم اوسه، سجده كوه او له ركوع كوونكو سره 

تا ته  چيخبري دي  ځينيدا د غيب  -[44ركوع كوه. ]

 چي ېې وحي كوو اوته هغه وخت د دوى خوا ته نه وئ

ړي( )معلومه ك چيچول پاره اې لپل قلمونه د ددوى خ

په او هغه وخت هم د دوى  كفالت كوي مريميڅوك به د 

 ړه كوله.ې شخئ پلو كيخ په چي ېنه و خوا كي

پيغمبر  باندي په دېدا خبري د غيب خبري دي،  -(42-44)
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پوه  ئپل علم سره نه دپه خپله او په خ السالم عليه

په  چينه ده  داسيپوه شوى، په وحي سره شوى، بلكي 

ې څه ئپل علم سره هلته موجود وو او دا هرپه خپله يا خ

 شخړيد دوى د  ، دى نهې خلكو ته واييليدلي او اوس ئ

د كليسا  چيهلته حاضر وو او نه هغه وخت  په وخت كي

 چيچول ا په اوبو كيپاره ې لپل قلمونه د دمجاورينو خ

، يځپه نامه راووچا قرعه به د  روزنيد  مريميد 

څه ويل  الريد وحي له  اړهپه د غيب  چيپيغمبرانو ته 

د ذكر شوي، دا  و كتابونو كيشو ړپه وركاو دوى ته  يشو

پوهېدل علم غيب څه په وحي سره په دوى علم غيب نه دئ، 

ته  ېد او يځپرېو مغالطه كي په دېډېر خلك ڼئ، گمه 

پلو مشركين د خ چيپام وي ته مو ې وايي. دعلم غيب 

او  وايي داسي اړهپه خدايانو  يپيرانو، شيخانو او جعل

په حاضر وي او  ځاى كيپه هر هغوى  چيكوي  گمان داسي

ې بدغي آيتونو سره د  په دېپوه وي. خبرو  ټوپټولو 

 .ې ديقطع شو جرړي ېعقيد سټيبن

   

   

   

   

    

  

   

   

   

   

شكه ې ! بېوويل: اې مريممالئكو  چيهغه وخت  -[45]

نوم  چيزېرى دركوي،  ېهللا تا ته د يوې الهي كلم چي

په دنيا او آخرت زوى وي،  مريميې مسيح عيسى د به ئ

او خلكو ته به  -[46] .څخهمخور او له مقربينو  كي

وينا كوي او له  ړوالي كيپه ماشومتوب او زو

 څخه به وي. صالحينو 

 چيپيغمبر دا صفت بيان شوى د  مخكني آيت كيپه  -(45)

 الريې د وحي له پله علم غيب نه لري خو هللا تعالى ئپه خ

پيغمبر دا صفات و خبروي او دلته د ځينو خبرپه د غيب 
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به مخور او منلى وي  كي په دنيا او آخرت چيښودل شوي 

   . ته مقرب او نږدېهللا  او

له خلكو سره هم  ماشومتوب كيپه ستا زوى به  -(46)

دا به ې كوي، ئبه  ښت كيړپه ز چيلى شي خبري كو غسيهم

 د ده معجزه وي او دى به صالح بنده وي. 

خوا  خپلي ۍ كيځوانپه  السالم عليههللا تعالى، عيسى 

ي او ې بېرته رالېږبه ئ نه مخكي له قيامتړ، چت كته او

ړښت كي به هم خلكو زپه  او پوره كويعمر به  هپاتپل خ

  .ېدغه مطلب ته اشاره شو په دې آيت كيړي، ته وينا وك

     

    

     

     

    

    

زوى وي  يگه به مڅنويل: اې زما ربه! ې وئ -[45]

، دلىېگراباندي ل ئبشر الس نه د د هيڅ چيحال دا 

پيدا كوي  څه وغواړي چيهللا  !ده همداسيې فرمايل: وئ

: وشه ړي ورته واييړه وكپرېكد كوم كار  كله چيې، ئ

 و هغه وشي.ن

هللا تعالى  چيږي ېپوهنه  په دېمريم عليها السالم  -(45)

ې گه به ئڅن چي پوهېږيهم نه  په دېي او به زوى وركو

پالر له  چي گرځېدههم نه  په خيال كيې خو ئ وركوي، دا

 چي: هللا وويل شوورته ، يپيدا كېدى شاوالد پرته هم نه 

ته پرپالر نه پيدا كولى شي، له ې هم ئ داسي يړڅه وغوا

امر  ړي نو يوازيړه وكپرېكڅه د كېدو د كوم  چيهم، هللا 

پرته ډ نه ځنې كافي دئ، د ده له امر سره سم او له ئ

 .يهغه كار ترسره كېږ
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او كتاب، حكمت، تورات او انجيل به ورزده  -[48]

يو رسول،  په لورياو د بني اسرائيلو  -[49]. يړك

ښه درته گنده نڅر مي ستاسو د رب له لوري چي په دې

نه د  خټيه لپاره ل ستاسيچي زه ، هغه دا ې دهړراو

مرغه څېره جوړوم، بيا په هغه كي پو كوم، نو هغه 

په حكم د هللا  مرغه شي اوژوندى به د هللا په اذن سره 

ي ړروغوم او م گىپيدا شوى او برړوند به له موره 

په  چيڅه به مو خبروم په هغه  ژوندي كوم اوبه 

ې شكه ې ذخيره كوئ، بې خورئ يا ئئ رونو كيوپلو كخ

 ئ.يښه ده كه مؤمن گنده نڅرتاسو ته  يك په دې چي

له ما نه  چياو د هغه تورات تصديقوونكى  -[51]

پر  چيړم درته حالل ك هغه شيان ځينيچي وو او  مخكي

ښه گنده نڅر مي ستاسو له ربه ړى شوي اوتاسو حرام ك

 ړئ.ئ او زما اطاعت وكووېرېږ هللا، نو له ېړدرته راو

ب هللا دئ، نو عبادت ر ستاسيزما او  چيشكه  ېب -[51]
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 غه الره ده.ېئې وكړئ، همدا ن

ته د تورات او انجيل علم  السالم عليهعيسى  -(48-51)

ل پيغمبر لېږ په لوريړى شوى وو، د بني اسرائيلو ورك

ې به ئنه  خټي، له ېو ېړى شوورك ېمعجز څرگنديشوى وو، 

ل او له ړك وپې به ئ په هغه كيړ او ړ كد مرغه شكل جو

پيدا شوي او ړوند شو، له موره  ړوندى مرغه جوبه ژهغه 

دعاء  پهړى به د ده روغ شو، مدعاء  پهبه د ده  گىبره 

څه به  چيې خلك خبرولى شو به ئ له دېژوندى شو، را

، د نن او سبا له يذخيره كو به په كور كيڅه خوري او 

پله خلكو ته په خخو ده به ې خبرولى شو، ئخوراك نه 

ې ترسره په إذن ئكار نه دئ، د هللا ويل: دا زما ذاتي 

 چيشهادت وركوي  دي، دا نښي كوم، دا زما د رسالت نښي

د موسى عليه  چيپيغمبر يم. زما وينا همغه ده زه د هللا 

وينا وه، زه د تورات مصدق يم، تاسو له توراته  السالم

پل سر او د تورات په خړى، ستاسو مذهبي مشرانو عدول ك

ې ېر شيان ئډ، يړپه تاسو حرام كن ډېر شياد حكم خالف 

ستاسو ي پېټ يدا اضاف چيزه راغلى يم ړي، ې زيات كپر

ستاسو د رب  مي ټولو خبرو په دېړم، ږو راكوز كله او

پېغام خالصه دا ، زما د ېړدرته راو نښي څرگندي له لوري

هللا هم زما  ړئ،ئ او زما اطاعت وكووېرېږ هللا: له چيده 

سمه ړئ، معبود، د هغه عبادت وك او هم ستاسو ئمعبود د

چا عبادت پرته د بل  هللاله  چياو مستقيمه الر همدا ده 

 ړئ. ونك

د  او الرښوونيڅو اساسي خبري مباركو آيتونو ې دد 

 ړ دي:توجه و ېړگځان

  دا د هللا  كار نه دئ، يد دوى ذات ېپيغمبرانو معجزد

 دي. د رسالت نښيد دوى  كار او

  د يوه هللا  يوازي چيالصه دا ده و د دعوت خپيغمبراند

ې او همد واييدې ته مستقيمه الر  عبادت وشي، دوى يوازي

په  ېد فاتح چي نه معلومېږي ته بلنه وركوي. له دې

په د سورې  چي همعنى همغه د الري مستقيميد  سوره كي

 ستا عبادت كوو او يوازي ويل شوي: يوازي څلورم آيت كي

  ړو.مرسته غوا تاله 

 كوي،  تأييدړ او يو د بل مالت السالم مان عليهپيغمبر

زېرى  ياو د وروستن يكوصديق ت يپيغمبر د مخكنموجود 
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واكمن  چي يڅېر نه وپه سياسي مشرانو  الريې د ب، يوركو

او هم د هغو د ختمولو  يمشران محكومو يمشر هم مخكن

 . يڼگې ئځان سياالن د  چيڅه كوي ه

  د خلكو له  چيده و يوه اساسي دنده دا پيغمبراند

 ښو كيپپه الس ړي او د دوى راكوز ك يپېټاضافي ږو نه او

 چيڅه دي هغه  پېټي، اضافى يړځيرونه مات كځنچول شوي ا

په خلكو باندي الزم خوا  خپليله گمارو مذهبي مشرانو ټ

ړى او له گ وركرنې د دين او مذهب ته ئړي او هغه ك

 او حدود دي ځيرونو نه مراد هغه اضافي او جعلي قيودځن

ڼه مذهبي بې خو هغوى ته ئ يړخوا وضع ك خپليدوى له  چي

انحراف له  په دين كي چيږي نه معلومې . له دېېړورك

ي پېټپه يوه او بل نامه د خلكو  چيېږي ړې راوالهمد

په حرامولو سره د دوى ړى شي او د حاللو شيانو درانه ك

  .يش چولځيرونه واځن ښو كيپپه الس 

    

    

    

  

   

   

   

   

  

  

   

ې ړ، وئعيسى د دوى كفر احساس ك چينو كله  -[52]

گري دي؟ حواريونو مل په الر كيد هللا  مي څوكويل: 

ړى او په هللا مو ايمان راوگري يو، د هللا مل موږوويل: 

 موږز ېا -[53مسلمانان يو. ] موږ چي ېشاهد و يته د

لى، د تا رالېږ چيړى مو ايمان راوڅه ه هغه پربه! 

په زمره د شاهدانو  موږنو ړ، تابعت مو وكپيغمبر م

  وليكه. كي

و بني اسرائيل چيړه احساس ك السالم عليهعيسى  -(52-53)

ټولو معجزو له ليدو سره د دغو  او ړېد كفر الر غوره ك
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په لوري ې ويل: زه د هللا ړي، نو وئسره ايمان نه راو

د  دئ؟ته تيار گرتيا مل سفر كي په دې مي څوكدرومم، 

د ې جهاد كي زما مرسته كوي؟ په دد ضرورت دئ څوك جها

چمتو گرتيا ته د هللا مل موږده مخلصو يارانو ورته وويل: 

او سفر  په الر كياو د هللا  لوري هپله تا سره د هللا يو، 

په دو ېجهاد ته د تيار په اصل كيته تيار يو، دا جهاد 

قت له يوې خوا دا حقيسره هللا تعالى  په دېمعنى وه او 

پلو پيغمبر له خڅېر په  د عيسى عليه السالم چيبيانوي 

ړو او مالت وې ساري معجزو سره سره د انصارټولو هغو ب

پرته نور دئ، له هغو خاصو كارونو نه  ټه كيپه ل

ترسره كولى، نور كارونه به د هللا  نشيپه معجزو كارونه 

په تعالى د عام او عادي سننو مطابق ترسره كوي، نه 

پيغمبر باندي د ، له بلي خوا په گهلعاده توخارق ا

واقعي پيغمبر په ، يړونكو مواصفات معرفي كوايمان راو

 لكه د عيسى عليه السالم وي داسي ايمان لرونكىاو مخلص 

 څو خبري رااخلي:گري، د دوى ملمخلص 

 ې د موږده،  ايگرتد هللا مل په حقيقت كيگرتيا ستا مل

 يو.چمتو گرتيا ته مل

  يمان لروكتاب اپه. 

  پيغمبر متابعت كوو.د 

  ډله په نومونه د شاهدانو  موږز چيتمنا مو دا ده

 ېډيود هدايت  چي ډله كيپه شي، د هغو كسانو  لكي وليك

په دې ړو له مخي خلك ړو و، د دوى د كيو په الس كيې ئ

 ، حقيقي دين كوم دئ،څه ته ويل كېږيحقيقت  چي يپوهېږ

گه د ده عبادت څنوي او گه څنمو عقيده  اړهپه د هللا 

ژوند څېر په گه د يوه واقعي مخلص بنده ړو او څنوك

ژوند د ړو، دوى، د دوى فكر او عقيده او د دوى عملي وك

 ي.پاره د شاهد حيثيت لرنورو ل

په پل دعوت د خالسالم  عليهچي عيسى ښيي له بلي خوا 

ې پلويانو ته ئپلو ه او خې وړړه كېكپرپاى كي د جهاد 

 قرآند ې جهاد كي زما مرسته كوي؟ په دڅوك چي وو ويلي 

 بل آيت هم دغه مطلب افاده كوي او فرمايي: 

 ِعيسى ق ال   ك م ا هللاَِّ  أ نصار   ُكوُنوا ء ام ُنوا الَِّذين   ي أ يه ا

 هللاَِّ ق ال   ِإلى أ نصاِرى م نْ  ِلْلح و اِريِّين   م ْريم   اْبنُ 

 ب نى مِّن طائف ةٌ   ف ئ ام ن تهللاَِّ  أ نصارُ  نْحنُ  الْحَ و اِريُّون  
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 ع لى ء ام ُنوا الَِّذين   طائف ٌة ف أ يَّْدن ا ك ف ر ت و   ِإسرِءيل  

 14الصف:                  * ظِهِرين   ف أ صب ُحوا ع ُدوِِّهمْ 

چي عيسى د مريمي مؤمنانو! د هللا داسي انصار شئ لكه ې ا

كي( زما څوك د هللا لوري )سفر زوى حواريونو ته وويل: 

د ږ د هللا انصار يو، نو حواريونو وويل: مو؟ ږيېانصار ك

ډله كافره ړ او بله ډلي ايمان راوې يوبني اسرائيلو 

ړ ښمنانو برى وركپر دږ مؤمنانو ته د دوى شوه، نو مو

 او دوى بريالي او برالسي شول. 

ې كي د په هغچي كي راغلى  ېسورپه د الصف  آيتدا 

السالم  عليهچي عيسى ښيي و دا ا ړه بحث شوىپه اجهاد 

په جهاد كي د ده چي ښتي وو گرو غوپلو مخلصو ملله خ

 ړي. گرتيا وكمل

السالم  چي عيسى عليهږي ېبايبل له وينا هم معلومد 

ړ، د عيسى پيل كټون ړ، رومي واكمنو د ده لگله ته والځن

ټ پد ده يهودا وو ې چي نوم ئگرو نه يوه منافق له مل

 لى وو، بايبل ليكي: ښودښمن ته ځاى د

ې ، ُدرتوري چيېرو نورو سره ډيهودا له ې وخت كي په د... 

گرد نورو ېدل، ... خائن شاوو راورسپه الس كي ې گي ئاو لر

ې نيسئ، ړ، همغه عيسى دئ وئمي ښكل ك چيڅوك ته ويلي وو: 

سالم استاده! ې ويل: نو يهودا مخامخ عيسى ته ورغى او وئ

گرد توره راوايسته د ستر كاهن شاړ، يوه ښكل كې او هغه ئ

د بايبل دا ...  ړڅ كې غوگوزار ترپه يوه ې ږ ئد غالم غو

گرو سره پلو مسلح ملله خالسالم  عليهچي عيسى ښيي وينا 

 !!ټ شوي ووپگله كي ځنپه يوه 

د انصارهللا الفاظ و كي آيتونپورتنيو په گورئ چي لكه 

 ځيني، ې د هللا مرستندويان دهى ئنمع چيكارول شوي 

كوي: د هللا د دين مرستندويان،  ې ترجمه داسيد دمفسرين 

 وايي چيپاره ې لاو دا د دعالوه كوي،  پرې كلمهد دين 

خبره صحيح ده او ې دا نه ئړ نه دئ. خو ته ا مرستيهللا 

 الري خپليڼل، هللا تعالى د گدا اضافه كول او مقدر ې نه ئ

په دغه هم ې دلته ئړى، غوره كنوم مجاهدينو ته دغه 

څه حق  موږهم،  ځايونو كيپه نورو او  يړنامه ياد ك

 پر ځاىتغيير راولو او د انصار هللا  كي په دې چيلرو 

د  چيانصار دين هللا ووايو، د احتياط تقاضاء هم دا ده 

 و.پرېږدپل حال په خقرآن هر لفظ 

پل پاره له خښووني لهللا تعالى د خلكو د هدايت او الر

د  پر ځاىاخيستو او د دوى د مجبورولو  قدرت نه د كار
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 سميې د ته ئدوى لو او په الس د كتاب رالېږپيغمبرانو 

، كه د ده ېړلو او وعظ او نصيحت طريقه غوره كوښوالر 

د هللا  هغه په حقيقت كيگانو نه څوك دا كار كوي له بند

ځكه هللا تعالى ورته همدا نوم غوره گرتيا كوي نو مل

چا ته د حزب ړى، د جندهللا نوم وركچا ته هللا تعالى  ڼلى.گ

او نه حزب  ئړ دهغه نه جند ته ا چي حال كي په داسيهللا، 

مجاهدينو ته د انصار هللا  الري خپليې د ته. همدا راز ئ

مكلف يو او همدا د ادب تقاضاء ده  موږړى، نوم غوره ك

 ړو. ې ياد كپه همدغو نومونو ئ چي

    

   

  

ټ تدبير پړ او هللا هم الس ك ته ټ تدبيرپاو دوى  -[54]

 تدبيركوونكى دئ.ټولو غوره ړ او هللا خو تر وك

ډېر ياران ورته  السالم عليهيهودانو د عيسى  -(54)

ټك خونه ېمې ئ ښو كيپپه الس ژول، ې وخېپه صليب ئژل، وو

 چيړه ړه وكپرېكې ل، باآلخره ئوسوزې وئ په اور كيوهل، 

، يړوځې وپه صليب ئاو  يژنپله ووپه خ السالم عليهعيسى 

په ده او د ده ژغورو، په خاص تدبير سره هغه وهللا تعالى 

او د دوى صبر  ې رحمانه ظلمونهپه يارانو باندي دا ب

خلك د  چيې باعث شول د دگار ټينپل دين پر خاو زغم او 

ې له باو  يڼگوى دين حق دين و، د ديړپله كدوى الر خ

پيدا را ړونو كيپه زې كركه او نفرت و نه ئرحمو يهودان

د كوم مقصد  چيگمارو مذهبي مشرانو ټد يهودانو شي، 

گرو كوم پر ملاو د ده  السالم عليهعيسى په پاره ل

ې له مذهب نه د دفاع نوم ې ته ئدظلمونه كول او 

مه الندي كول، ې د مذهب تر ناټول ظلمونه ئوركاوو، دا 

 گټيناروا  خپليپل سيادت ساتل او ې خخو اصلي موخه ئ

ې ترالسه كولې، دين د په نامه ئد مذهب  چي گټي، هغه ېو

دين  السالم عليهخلك د عيسى ې ښتل ئدوى دكان وو، غو

، د يړل شد دوى دكانونه ونه تسره  په دېونه مني او 

دوى د  چي نشيې له كساد سره مخامخ ر ئاتجارت هغه باز

خو څولو، په دنيا خرې ئدين  سودا په كي كوله اومذهب 

ترالسه برعكس نتيجه ټ تدبير نه پمكر او  دوى له دې

په ټ تدبير پټ تدبير وو د دوى د پړه، همدا د هللا ك
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الهي تدبير  چيښيي گنده څرپه آيت  وروستى . مقابل كي

 وو: همدا

    

   

   

   

   

   

    

   

    

   

  

  

   

    

   

  

  

   

    

  

زه ستا وفات ې عيسى! هللا وفرمايل: ا چيكله  -[55]

پورته كوونكى يم او له ته  پل لوريكوونكى او خ

پر كافرانو تر قيامته  كوونكى اواپكافرانو نه ستا 

ستا متابعت  يم چي ځونكىگر ړد هغو كسانو لوباندي 

، نو نه دهگرځېدته بېرته  ړى، بيا مو زما لوريې كئ

تاسو  چيړه كوم پرېك څه كيپه هغه ځ به ستاسو ترمن

ه پكافران شوي  چينو هغه  -[56] كي اختالف كاوو. په

او  ړمپه شديد عذاب تعذيب كې به ئ دنيا او آخرت كي

ايمان  چيخو هغه  -[55] ې نه وي.به ئ ىمرستندو هيڅ

ې ، نو اجر به ئيړې كړى او نېك عملونه ئې راوئ

 .ړم او هللا خو ظالمان نه خوښويپوره وركه پور

لى اهللا تع چيږي نه معلومېله )رافعك الي(  -(55-55)
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ته  لوري پلژوندى ختا  چيته ويلي  عيسى عليه السالم

د )توفى( څه ده؟ پورته كوم، نو د )متوفيك( معنى را

گ باندي وره كول او ترسره كول دي، په مرپاصلي معنى 

پله په خځايونو كي  ډېروپه ې اطالق مجازي دئ. د قرآن ئ

ستا دنده  چيده  ې معنى دادلته ئ .ېاصلي معنى راغل

پاى زه نور ستا مأموريت شوى، ړ پبش ي، كار دېتكميل شو

  پورته كوم.ته را لوري پلته رسوم، تا خ

ې ته ئ السالم عليهړ، عيسى ټ تدبير وكپپل هللا تعالى خ

 خپليپاى ته رسوم او ستا مأموريت نور نو  چيوفرمايل 

و تپليگنده او پورته كوم او له دغو را يخوا ته د

پاره ټولنه نور ستا لگنده ، د دوى لري كوم رانو ديكاف

گ شوى، نور ستا د تنقس مجال تن كي په دې، ېگه شوتن

 يپر دوى برالسپلويان به ترقيامته ستا  چين اوسه ئمطم

ړه په ازه ستاسو د اختالفاتو به ځ په ورد قيامت  وي او

په دنيا او آخرت ه پايلكافرانو د ړه كوم، پرېكۍ وروست

څوك له  په دنيا كيې نه به ئ شديد عذاب دئ، د هللا كي

، د په آخرت كيژغورلى شي او نه شديد الهي عذاب نه و

هغوى كوم تدبيرونه  چيپاره ترالسه كولو ل مرستيخلكو د 

پاره او له مذهب د هللا ل موږ چي په دروغو وايياو  كوي

مخالفت كوو، د  السالم عليهد عيسى  لپارهنه د دفاع 

پل . او مؤمنان به د خړوبه حبط ك هڅيلي ټو دوى دا

پوره او  په دنيا كيايمان او نېك عمل بدله او اجر هم 

هللا ظالمان نه  او په آخرت كياو هم  يړمكمل ترالسه ك

 څو مطلبه افاده كوي:  هۍ فقروروست دا ي.ښوخو

 پل بنده په خ چينو معلومه ده  ،يښوهللا ظالمان نه خو

په گانو اجر به بند وو صالح، د مؤمنانو ايظلم نه كو

 .يضايع كېدو ته پرې نږد صورت كي هيڅ

  او  وركولاو مهلت كافرانو ته موقع  چيمه كوئ گمان

 چيپاره دي ې لاو غلبه وركول د د ًا برالسيمؤقتكله كله 

ې دا بريا پاره ئې لدهمړى او د ښ كهللا د دوى كوم عمل خو

 يدوى ظاهر د په حقيقت كيه، نه د داسي، ېړپه برخه كور

 چيلكه  ،يد دوى د دائمي تباهۍ مقدمه و برياوي

ه مؤقتپر يارانو هغه  يهودانو ته د عيسى عليه السالم

 .هلعنت او ذلت باعث شو يبرالسي د دوى د دائم
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ذكر پند او ه همدا د هغو آيتونو او حكيمان -[58]

 .ې لولوپر تا ئ چييوه برخه ده 

ډكي له حكمت نه  كي ېقص عبرتناكيدغي ه پ -(58)

پيغمبره او ستا امت دي، تا ته هم اې  او نښي الرښووني

 يڅه شومؤمنانو سره  نه مخكيسو له تا چيگورئ وته هم، 

 ۍاو له تباه ۍله نامراد ښمنانگه د حق دڅنهللا تعالى  او

غالب باطل زائل او حق ې گه ئڅناو  ؟يړسره مخامخ ك

 ړى؟ك

     

    

      

    

    

   

د په نزد يقينًا د آدم د عيسى مثال خو د هللا  -[59]

ې ړ بيا ئپيدا كې ئ خاوريله  چيڅېر دئ، په مثال 

ستا  ئدا حق د -[61ورته وويل: وشه، نو هغه وشو. ]

 ه.څخه مه كېږ، نو له شك كوونكو د رب له لوري

مسيحيانو ته ې خوا له يو ې آيتونو كيپه د -(59-61)

خداى  عيسى عليه السالمپاره ې لكه تاسو د د :ويل شوي

خارق العاده وو، او ې ئ پيدايښت يچڼئ گيا د خداى زوى 

ده ته  چيڼئ گښه ې ند د پيدايښتله مور نه د ده  يوازي

ې گورو او مافوق انسان ئگه ونه په ستربايد د انسان 

 ؟ د آدمئڅه وايبه  اړهپه  نو د آدم عليه السالم ،ڼوگو

ېر خارق العاده وو، دى ډخو تر ده  پيدايښت السالم عليه

رضي هللا  مريميهغه له  چيا منئ خو مور لري او تاسو د

 دا پالر!!ا پيدا شوى، خو هغه نه مور درلوده او نه عنه

هر د عقل خاوند او دا خداى؟!  ئڼگهغه يو انسان ولي 

پرته به بله خبره نه ې ددا وايي او له  خو به يوازي

 چي ئې دليل يو انسان دپه د عيسى عليه السالم چيكوي 

يو له پيدا شوى، انسانه له له انسانه دنيا ته راغلى، 

كه  سره ورته وي، پل ذات كيپيدا شوي شيان په خ بل

ې له انسانه ې نو زوى ته ئڼگا انسان هللا عنه رضيمريم 
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!! كه ته عيسى او مريم ې وركولىپرته بل نوم نه ش

ټول  مريميې نو د شريكو په خدايي كيالسالم  ماعليه

ور خاوند آيا د عقل او شعې!! ڼگاجداد به خدايان 

 پيدا شوى داسيله انسانه  چيانسان دا خبره منلى شي 

ښاك څې خوراك او ېر ئڅپه د نورو انسانانو  چيانسان 

ې ئ گرمييخني او ې درلوده، ږه او تنده ئلوكاوو، 

ې درلوده، ړا او خندا ئژې درلود، ښه او خوب ئه، ويكېد

ږو لېدلى، ۍ ته رسځوانماشوم وو ورو ورو ستر شوى او 

اكثريت د ده  ټولنيړى، د نو د ده دعوت قبول ككسا

ې ياران ئ ځورولى،ې، مخالفينو ړلمالتمخالفت ته 

او  چوليې ائ په اور كيړولي او ځې په صليب ئژلي، ورو

هغوى له دغو مصيبتونو  چيېدلى توان ئې نه دپه ددى 

دا مافوق انسان هستي او حتى خداى وو؟!! .... ژغوريو

 پرتهپالره له  چيځواب ويل شوى چا ته خوا هغه  له بلي

نه مني،  پيدايښت السالم د عيسى عليهله موره  او يوازي

 السالم عليهې نو د آدم كه دا نه من چيهغه ته ويل شوي 

پالر وو او نه ې نه ئ چيې توجيه كوگه نڅبه  پيدايښت

 موږز چيكولى  نشيانكار  وك له دېهيڅ چي؟! حال دا مور

كه پيدا شوى. پرته پالره مور له  السالم عليهجد آدم 

په  پيدايښتدا خبره نه مني نو هغه به د انسان د څوك 

 . نه ده هكول ممكن هپرته بله خبر ؟ له دېڅه وايي اړه

او د انسانانو ړى انسان لوم هللا تعالى نه يوازي

ړى بلكي د ده اوالد هم هره يدا كپ خاوريله ړى جد لوم

په دانه او  چيره ده همدا خاوپيدا كوي،  خاوريځ له ور

دانه او  ېړه شومېوه بدله شي او بيا دغه له خاورو جو

او د مور  يړبدله ك ېپه نطف په وجود كيد انسان مېوه 

ي، ړړ كجوماشوم انسان د ځاى كېدو پالر د نطفو له يو 

 يگورا كېدل دپيڅ له خاورو د انسان هره ور چيوك څ

له  لسالمآدم عليه ا چيگه له دې خبري انكار كوي څن

 پيدا شوى؟!  يخاور

د خلقت  السالم ماد عيسى او آدم عليه چياما دا 

 چي دا دئ يوازيې څه مماثلت شته؟ آيا مماثلت ئځ ترمن

عالوه نور  شوي، كه له دېا دپيپرته ه پالرړه له دوا

خلقت خو  السالم عليهې هم شته؟ د عيسى مماثلتونه ئ

مور  خپليد فه طې نپرته ئه پالرله  چيكاماًل واضح دئ، 

څېر دنيا ته په او د ماشوم  ېپيدا شو په رحم كي
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. آيا د ته رسېدلى ۍځوانستر شوى او  ورو وروراغلى، 

ورو پيل شوى او  ېهم له نطف پيدايښت السالم عليه دمآ

 ڼه كيپه بد مكمل انسان ه له سرستر شوى او كه  ورو

 اړهپه ژونديو مخلوقاتو ښتنه د نورو پوى؟ دا ا شودپي

آيا هللا  ؟پيدا شوىگه څنړى جد د هر يوه لوم. ههم مطرح د

 ونوپه مليوناو ښ ۍ، فيل اومرغكب، ټى، تعالى ونه، بو

ه ې د دوى مكملئ په سر كي چي يړپيدا ك ژوي داسينور 

له ې او بيا ئ ړييدا كپ ڼه كيپه بپالر د مور ړه، جو

 ى؟ړپيدا كدوى نه د دوى نسل 

 پام كيپه ې ټك الندي پارهځواب لښتنو ته د پودغو 

 ولرئ:

 ژوندي شيان نه  په سر كي پيدايښتد  هللا تعالى يوازي

 يندوژځ او هره شېبه د دا هره وربلكي ، يړپيدا كدي 

 كار دئدئ، دا هم د ده  هم د هللا له لوري پيدايښتشيانو 

 په اصطالح د طبيعت كار. پل سر او نه په خ

  ن دي، دا الهي د هللا تعالى خاص سن اړهپه  پيدايښتد

 په دېگورو،  كي پيدايښتپه ژوو هره شېبه د  موږسنن 

ښ ړه حيوان، له فيل او اوله ستر نه تر وا چيو پوهېږ

 يړوكنه تر و ونيپوري، له ستري او ويروس  ينه تر ماش

پيدا  ېنطف ېړو داسي ټول هللا تعالى له يوېپوري، ټي بو

ستره  وروورو ي، دا نطفه گو نه ليدل كېږپه ستر چي يكو

ړي. كه ړ ك، حيوان او نبات ترې جوانسانمكمل او  يړك

 هرأي داسي اړهپه  پيدايښتڅوك د انسان يا بل مخلوق د 

ړه د هللا تعالى له سننو په ا پيدايښتد  چيړي ك وړاندي

ده، هم د  هرجمًا بالغيب رأي هسيدا گوي، ړخ نه لسره ا

خالف. د هللا  مقروء كتابې د هللا د مشهود كتاب خالف او هم ئ

د مقروء كتاب، قرآن، د كوم آيت هغه تفسير او تعبير 

 په عالم كيد مشهود كتاب له آيتونو او د هللا  چيبه منئ 

ړه د هللا دا دوا لري.ونگندو سننو سره مغايرت څرد هللا له 

، او مصدق دي، نه مغاير او مخالف مؤيدبل  د آيتونه يو

 ړه داسيپه اكوم آيت كله د هللا د مقروء كتاب د  يكه د

ې مغايرت مشهود كتاب سره ئ لهد هللا  چيدو ېتفسير واور

كله د مشهود  يكه د وال ووهه اوېپه ددرلود، دا تفسير 

د مقروء  چيږ شو څه ترغو ړه داسيپه اكتاب د كوم توكي 

ې پير درولود، نو لري ئې توئكتاب له كوم آيت سره 

په ړه آيتونه وادا د ړه،ې الندي كښو ئپځوه او تروغور
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ې يو ځكه رب ئبل خالف خبره نه كوي،  د يو صورت كي هيڅ

داسي تفسير او ړه په اكسان به د دې يا هغه پوه دئ. نا

 بله مغايرت ولري.له  يو چيكوي  تعبير وړاندي

ړى پيدا كگه له خاورو څن آدم عليه السالم چياما دا 

 ځواب كيپه ې د د؟ څه وايي اړه په دېاو قرآن شو؟ 

 وساتئ: پام كيپه الندي خبري 

  نه  اړهپه  پيدايښتړي انسان د د لوم يوازي سؤالدا

 اړهپه ژوو، حيواناتو او نباتاتو ټولو مطرح، د  ئد

 اړهپه  پيدايښتجد د  يړد لومټولو بايد د  مطرح دئ.

 ړى شي.ځواب ورك

  ته  مخي هيوه دا رأي اړهپه  پيدايښتد انسان د

او هم  په مسلمانانو كيهم ډېره معروفه ده،  چي ځيرا

مسلمانانو ته ، كتابو كي لپه اه له مسلمانانو نه مخكي

 په مسلمانانو كي ،ېراغل وله اهل كتاب په اصل كيهم 

په حقيقت ، هغه ېړپاره دا خبره كځل لړي مود ل چيچا 

 هخو نورو دا د ده رأي ېړبيان ك هد اهل كتابو رأي كي

د كالبد  السالم ليهعدا ده: د آدم  ه، معروفه رأيېڼلگ

، ېتوى شو پرېړى شوه اوبه ډه كخاوره له زمكي نه راغون

ټه تېره شوه، خ پرېډېره موده ړه شوه، ټه ترې جوخ

څېره ې د ده نه ئ ورسته، توره او بوى ناكه شوه، له دې

 پخه شوه اوده، كېښوې په اور ئړه، ړه كاو مجسمه جو

او د ده له  ژوندى شوړه او پو كروح  په هغه كيبيا هللا 

او يا د ده  خټي، يا د ده له اضافي كېدو وروسته يژوند

   ړه.پيدا كړه راې د ده جوۍ ئښتپوله يوې 

 چي يويل شو يده دا ن ځاى كي په هيڅخو د قرآن 

څېره هيئت او  او د ده د زوجې السالم عليهړى د آدم لوم

 څهيپه . او نه هم ېپو شو، بيا روح په كي ېړه شوجو

 نو ىو كه خبره داسيشوي، ويل  اد ناد حديث كيصحيح االس

نه وه،  ېې الفاظو ذكر شوپه همد قرآن كيپه به  هرومرو

په ژوو  رووبلكي د ن اړهپه  د آدم عليه السالم يوازي

ټولو ې د ړى ئلوم چيوو  يويل شو به هم همداسي اړه

ژوندي ړل او راپو كې په كي ړل، بيا ئړ كهيئتونه جو

 : له قوله فرمايي السالم عليهد عيسى  چيگه لكه څنشول، 

أ نِّي أ ْخُلُق ل ُكْم ِمن  الطِّيِن ك ه ْيئ ِة الطَّْيِر ف أ ْنُفُخ ِفيِه 

 ف ي ُكوُن ط ْيًرا ِبِنْذنِ هللاَِّ 

نه د مرغه څېره جوړوم، بيا په  خټيلپاره له  ستاسيزه 
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مرغه ژوندى هغه كي پو كوم، نو هغه به د هللا په اذن سره 

 شي.

 ډېر دقت سره په كي په رآن د هللا كتاب دئ، هر مطلب ق

ړونو ږو زد ك ، يوازيپرېږديد شك مجال نه بيان شوى، 

 چيده  هگه ممكنڅن. ږ مطلب اخليخاوندان له هغه نه كو

شوى  ڼه كيپه بد هيئت  يد پيدايښت د آدم عليه السالم

هغه ته اشاره نه وي  ځاى كي په هيڅ يوي او قرآن د

  ؟!!ېړك

 او  گڼيخلقت له صلصاله  السالم عليهن كه د آدم قرآ

 چيكارولي ې الفاظ ئ نو داسي ؛خټياو يا  خاوريكه له 

 .ڼيگله همدې شيانو ې مخامخ خلقت ئ

قرآن په : څه وايي اړه په دېقرآن  چيگورو راشئ و

ړه الندي آيتونه په ا پيدايښتد  د آدم عليه السالم كي

 :يراغل

                                                                            *آِء ُكلَّ ش ْيٍء ح ي ـ و ج ع ْلن ا ِمن  اْلم  1

 31االنبياء: 

    ړى.پيدا كژوى مو له اوبو نه هر 

ـ و ِمْن آي اِتِه أ ْن خ ل ق ُكْم مِّن ُتر اٍب ُثمَّ ِإذ آ أ نُتْم ب ش ٌر 2

                                         * ت نت ِشُرون

 21الروم: 

 خاوريې له تاسو ئ چي ئدڅخه تونو آيدا د ده له و ا

 ړئ، نو بيا تاسو خورېدونكي بشر شوئ.پيدا كرا

                                                                                  ـ ُهو  الَِّذي خ ل ق ُكْم مِّن ِطينٍ.        3

 2 االنعام:

 ړئ.پيدا كرا خټيې له تاسو ئ چيهللا همغه ذات دئ 

ـ و ل ق ْد خ ل ْقن ا اإِلْنس ان  ِمن سال ل ٍة مِّن ِطيٍن ُثمَّ ج ع ْلن اُه 4

ُنْطف ًة ِفي ق ر اٍر مَِّكينٍ * ُثمَّ خ ل ْقن ا النُّْطف ة  ع ل ق ًة ف خ ل ْقن ا 

امًا ف ك س ْون ا اْلِعظ ام  اْلع ل ق ة  ُمْضغ ًة ف خ ل ْقن ا اْلُمْضغ ة  ِعظ  

ل ْحمًا ُثمَّ أ نش ْأن اُه خ ْلقًا آخ ر  ف ت ب ار ك  هللاَُّ أ ْحس ُن اْلخ اِلِقين  

 *                                                                                             

 14ـ  12المومنون: 

ړ، بيا مو پيدا ك ېخالص له خټيانسان مو د  چياو يقينًا 

بيا ځاوو، گرنطفه ويوه  ځاى كيپه مضبوط كي ېټد هغه 

بيا مو دا علقه د  ړ اوړند توكى كځومو دا نطفه يو را

ټه مو ټو غوښيړه، نو دا د ټه كټو ېژووليوه  غوښي
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په ړل، بيا مو ټ كپښه په غوډوكي مو ړل، نو هډوكي كه

ولو غوره ټتر  ئارك دړ، نو مبپيدا ك كي پيدايښتبل 

 خالق.

الَِّذي أ ْحس ن  ُكلَّ ش يٍْء خ ل ق ُه و ب د أ  خ ْلق  اإِلْنس انِ ِمن ِطينٍ  -5

 5السجده:                                        *

ړي او د پيدا كې ښه ئنو  ړيپيدا ك ېڅه ئهر چيهغه 

 ړ.پيل كنه  خټيله ې ئ پيدايښتانسان 

س ان  ِمْن ص ْلص اٍل ِمْن ح م ٍن م سُْنوٍن * و ل ق ْد خ ل ْقن ا اإلِْنْ  -6

 و اْلج انَّ خ ل ْقن اُه ِمْن ق ْبُل ِمْن ن اِر السَُّموِم *      

                                                                                                                            

 25ـ 26الحجر: 

، له بوى خټي چيو ېدونكېگړنمو له كانسان  چيًا و يقينا

ې بړ او جن مو تر ده د مخه له پيدا ك خټيتوري  يناك

 ه.گي اورلو

                                                                  ِإنَّا خ ل ْقن اُهم مِّن ِطيٍن الَِّزٍب *               -5

 11الصافات: 

 .لړپيدا كرا خټي يښناكوى له سرد موږ چييقينًا 

 ۍړلوم پيدايښتد انسان د  مباركو آيتونو كي په دې

خالصه"،  خټيد ټه"، "خ"، "خاوره"، "هباو"ماده، 

ټه"، چه خڅېر وپه  كودړيد ټه"، "خ ېدونكېگړنك"

. ېښودل شوټه" توره بوى ناكه خو "اټه" خښناكه سري"

نو د ژونديو شياژوو او ټولو قرآن اوبه د  چيگورو 

د  چي نشتهژوندى شي  ، داسيېڼلگاصلي ماده  پيدايښت

 چي معلومېږي ېې اوبه نه وي، له دښت اساسي ماده ئړجو

د يعني ، يژوې بيا ئ ېړپيدا كړى اوبه لومهللا تعالى 

او دا هغه ستر  پيل له اوبو شوى،ژوندون د  پر سر زمكي

 يږده علمډېرو تحقيقاتو او اوانسان له  چي ئحقيقت د

د  چيپوه شوى  په دېپوه شو، اوس  پرېنه وروسته  سفر

پيل ه وروسته پيدايښتژوندون د اوبو له  پر سر زمكي

شوى. دا د قرآن يو بل علمي اعجاز دئ، كه تاسو نن د 

په يوه  موږز چي ژي كوم باانصافه عالم ته ووايئبيولو

تېر شوي، دا  پرېڅوارلس سوه كاله  چي ب كيداسي كتا

ړى اوبه لوم ا شوي،دپيژوي له اوبو ول ټ چي ېخبره راغل

دا ستره علمي : ژوي، هغه به درته وواييبيا  ېپيدا شو

په روانه ساينس فقط  چي ئدا هغه حقيقت دخبره ده، 

 پوه شو. پرې كي پېړۍ



 

 

                                      ېپلوشد قرآن 

                                                  

آل عمران                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

359 

ځير ږ كه تاسو د انسان د خلقت مربوط آيتونو ته ل 

چه و ېنكېدوړنگ)صلصال: ك ټولو كيپه  چيگورئ شئ وبه 

 ذكر شوى. ه( نه مخكيټ)حمن مسنون: بوى ناكه خ ( لهټهخ

 داسي پيدايښتخو )صلصال( د انسان د  ځاى كيپه يوه او 

 پيدايښتد جن د  چيي لكه د اور لمبه ڼگۍ ماده ړلوم

 :او فرمايي گڼيۍ ماده ړلوم

*  نَّارٍ  مِّن مَّاِرجٍ  ِمن اْلج انَّ  خ ل ق   و  * كاْلف خَّارِ  صْلصلٍ  ِمن االنسن   خ ل ق  

 15-14الرحمن: 

پيدا  خټي چيو ېدونكېگړنڅېر له كپه  كودړيې د انسان ئ

 .ېې دوده لمبله بې او جن ئړ ك

پيدا ې له صلصال نه انسان ئ چي دا آيت خو وايي

ړى، د ده د پيدا كې له اور نه ئ چيلكه جن  ړى، داسيك

لكه د جن د وجود  غسيصلصال ده، داصلي ماده  پيدايښت

ۍ ړنيعني د انسان د وجود لوم، ئاور د چياصلي ماده 

هللا ټه شوه او خ، خاوره شوه، هصلصال و په سر كيماده 

دى  چيي ويل شوي نه د . داسيړړ كانسان جوتعالى ترې 

 .ېړپو ك ې روح په كيړى او بيا ئې صلصال كئ

پوري گوالي څرنپه  پيدايښتد او آسمان  كه د زمكي

راته جوته  ۍپه آسانځير شو دا به ږ مربوط آيتونو ته ل

ټه او بيا ورسته بوى ناكه ړى صلصال، بيا خلوم چيشي 

 .ېپيدا شوټه خ

 : قرآن فرمايي

 ر ْتقاً  كان ت ا األ ْرض و   السم و تِ  أ نَّ  ك ف ُروا الَِّذين   ي ر   ل مْ  أ و   

                                                                                                 *       ُيْؤِمُنون   ف ال ح ٍى أ   شيءٍ  كلَّ  اْلم اءِ  ِمن   ج ع ْلن ا ف ف ت ْقن ُهم ا و  

 31االنبياء: 

آسمانونه او زمكه سره  چيي پوهېږنه  په دېآيا كافران 

ژوى مو له )اوبو( هر ړل او سره بېل ك موږي وو، نو نښت

 ؟!يړ، نو آيا ايمان نه راوړىپيدا ك

 گنده معلومېږي:څرپه خبري  څوآيت نه  له دې

  ټول زمكه، لمر او د آسمان ټول كائنات،  سر كيپه

چاودنې سره دوى په يوې هللا تعالى اجرام يوه كتله وه او 

 ړه.ې وركڼه ئۍ باو اوسن ړلبېل بېل ك

  په وخت  ېدوبېله له نورو نه د رازمك موږبه زالبد

يو ړه دوا چيځكه رمه او سره وه، دا څېر گپه د لمر  كي

 ئستر د چيلمر  سره بېل شوي. په يوه وخت كيځاى وو او 

تر لمر  چيخو زمكه ړى، تر ننه حفظ كې پل حرارت ئخ
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ې ئړه ړ او زې سوسر ئ، ېړه شوورو ورو سړه ده، ډېره و

 څه په كيهر چيگرم، هومره تود تود او سخت التراوسه 

 دي. نحاسڅه په كي هر په اصطالح ويلي، د قرآن 

 او آسمان له  د زمكي يپسپه بل او يو  آيت كي په دې

د  يژواو له اوبو نه د هر سره متصل د اوبو  پيدايښت

تر  پر سر د زمكي وته كوي چيگپه دا مطلب  ذكر پيدايښت

 چي. او دا هغه حقايق دي ېپيدا شوټولو د مخه اوبه 

ړي دي او ساينس اوس كبيان  څوارلس سوه كاله مخكيقرآن 

پوه نه د زمكي، له هر ساينس  ته چينن  پوهېدلى. پرې

، نو ېړښتنه وكپو اړهپه  پيدايښتآسمان او اوبو د 

 قرآن ويلي. چيې همدا وي ئځواب به 

 محققين  اړهپه  پيدايښتژوو د د  پر سر د زمكي

نه وروسته سخته توده او  پيدايښتپل زمكه له خ :وايي

ړ شو، خو د ورو ورو سو پوستكىقشر او  د زمكيسره وه، 

 د زمكيې، شوپيدا ړى اوبه را، لوموو څېرپه  يږيت سختي

راتاو  تر زمكي ڼه كيپه بېځو ړو ورپرېټولي اوبه د 

ڼ شمېر گد باران او  پيل شو،دل ېد بارانونو ور، ېو

په خاوره بدله ږه د سر تي د زمكيپه وجه نورو عواملو 

وارو او آځان سره د زمكي شوه، سيالبونو دا خاوره له 

ال هومره وه  هتودوخ د زمكيړه، تقال كژورو برخو ته ان

، د اوبو د تبخير ېودپرېښپاسه نه ځان د ې د ه ئاوب چي

 خټي چيو ېدونكېگړنپه كټه خ ېړالب راوېس په نتيجه كي

او مزيد  ېدوړد مزيد س بدله شوه، خو د زمكي يړاو كود

له يوې  چيپيدا شو حالت را داسي په نتيجه كيبارانونو 

 ېگړاند لمر وڅېري شي او پرده ځو ړو ورېپرېخوا د 

په د سر خاوره  د زمكيته ورسي او له بلي خوا  زمكي

ټه خټه او وروسته توره بوى ناكه نمجنه خ سر كي يړلوم

پيل  غه مرحله كيپه د پيدايښتژوو د  پر سر شي، د زمكي

 شو.

 گ كيڅنپه كه د محققينو دا وينا د قرآن د وينا 

پوه څه ډېر وروسته غه په هدوى  چيگورو نو وبه كېږدو 

 څوارلس سوه كاله د مخه ويلي. قرآن  چيشوي 

د قرآن دا هره خبره يوه ستره معجزه  چيهللا قسم په 

د انسان په وړاندي عالم باانصافه كوم د  چيتاسو ده، 

دغه آيتونه كېږدئ محال ده د قرآن ړه په ا پيدايښتد 

زه ړي او دا به يوه معجټ نه كټيې ته سر هغه به د چي
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پوه كسان او د اسرائيلي رواياتو ڼي، متأسفانه ناگونه 

 راغلي كسان د دغو مباركو آيتونو داسي تر اغېز الندي

د قرآن له دغو معجزاتو نه  چيغلط تعبير وړاندي كوي 

 وي!! د قرآن كريم د دغوړپه قرآن د اعتراض خبره جو

 پيدايښتد  د زمكي چي پوهېږيڅوك آيتونو په اهميت هغه 

دقيق معلومات ولري، تاسو دا خبري يوه ساينس  ړهاپه 

څومره په هره خبره هغه به  چيگورئ او و ړئته وكپوه 

 ! حيرت كوي!

ې لوستو، دكتاب پوه د غرب د يوه معروف ساينس ما 

له  پيدايښتژوو ې وو: د ئليكلى  چيځاى ته ورسېدم 

black soup مي ې اختيارهيعني توري شوروا نه شوى، ب 

وويل: آيا د قرآن  مي ځان سرهله او  ېى شوتو يښكاو

كلونو كلونو پوه د دغه معجزه كافي نه ده، دا ساينس 

ډېر د مخه قرآن ال چينه وروسته هغه خبره كوي تحقيقاتو 

 او قرآن ورته توره خټه!!  وايي black soup، دى ورته ېړك

 ځير شئ:په دقت سره ږ آيتونو ته لدوو  د قرآن الندي

ل ق ُكْم مِّن ُتر ابٍ ُثمَّ ِمن نُّْطف ٍة ُثمَّ ج ع ل ُكْم أ ْزو اجًا و م ا و هللاَُّ خ  

ت ْحِمُل ِمْن ُأْنث ى و ال  ت ض ُع ِإالَّ ِبِعْلِمِه و م ا ُيع مَُّر ِمن مُّع مٍَّر 

                      و ال  ُينق ُص ِمْن ُعُمِرِه ِإالَّ ِفي ِكت اٍب ِإنَّ ذ ِلك  ع ل ى هللاَِّ ي ِسير*

 11فاطر: 

ې ، بيا ئېړئ، بيا له نطفپيدا كرا خاورياو هللا تاسو له 

ې څه حمل كوي او نه ئځينه ښړئ، نه كومه ړه جوړه كجو

په علم سره او نه د كوم عمر خاوند گر د ده ، ميېږوز

په كتاب  چيگر دا ېږي مې عمر كماو نه ئ ږيېعمر ورزيات

 .)ثبت( دي او دا كار هللا ته آسان دئ كي

خ ل ق  السَّم او اِت و األ ْرض  ِباْلح قِّ ت ع ال ى ع مَّا ُيشِْرُكون خ ل ق  

  *اإِلْنس ان  ِمن نُّْطف ٍة ف ِنذ ا ُهو  خ ِصيٌم مُِّبيٌن 

                                                                                           

 4ـ  3النحل: 

له هغه  لوړ دئړل، په حقه پيدا كې كه ئونه او زمآسمان

ړ پيدا ك ېې له نطفې، انسان ئورسره شريكوي ئ چيڅه نه 

 ړمار شو.گگند جڅر او هغه

وضاحت صراحت او ډېر په څو خبري له دغو آيتونو نه 

 :سره معلومېږي

  خاوره ده.اده مړۍ لوم پيدايښتد انسان د 

  ېشوړه نه د ده نطفه جو خاوريله. 
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 ېشوپيدا ړه ې نه جونطف ېله دې بيا ئ . 

 ې پسنه وروسته او ورله خلقت  ونو او زمكيآسمان د

لب ړ، دا مطپيدا ك نطفې لهې ئانسان  چيدا خبره كول 

ته  پيدايښت يړندلته د انسان لوم چيوته كوي گه پ

 پيدايښتې ابتدائته.  پيدايښت، نه وروستي ېاشاره شو

 ه ده چيعجيب ډيرهى، پيل شو ڼه كيپه ب ېې هم د نطفئ

 ې صريح آيتونو خالف خبره كوي.دڅوك د 

 ئنه د خاوريله  السالم عليهآدم  هللا تعالى يوازي 

پيدا را خاوريځ له بلكي د ده اوالد هم هره ور ىړپيدا ك

هر يوه نطفه له هغو موادو جوړېږي د  چيځكه دا ي، كو

په دانې او  چيي، دا خاوره ده ټوكېږرا له زمكي چي

ترې  د ده نطفه په وجود كيد انسان مېوې بدله شي او 

ړ نه انسان جو او بيا د دغو نطفو له تلفيق ړه شيوج

 :فرمايي اړه په دېقرآن  شي.

يأ يُّه ا النَّاُس ِإن ُكنُتْم ِفي ر ْيٍب مِّن  اْلب ْعِث ف ِننَّا 

خ ل ْقن اُكْم مِّن ُتر اٍب ُثمَّ ِمن نُّْطف ٍة ُثمَّ ِمْن ع ل ق ٍة ُثمَّ ِمن 

غ ٍة مُّخ لَّق ٍة و غ ْيِر ُمخ لَّق ٍة لُِّنب يِّن  ل ُكْم و ُنِقرُّ ِفي األ ْرح اِم مُّضْ 

م ا ن ش آُء ِإل ى أ ج ٍل مُّس مًّى ُثمَّ ُنخِْرُجُكْم ِطْفاًل ُثمَّ ِلت ْبُلُغوْا 

أ شُدَُّكْم و ِمنُكْم مَّن ُيت و فَّى و ِمنُكْم مَّن ُير دُّ ِإل ى أ ْرذ ِل 

ك ْيال  ي ْعل م  ِمن ب ْعِد ِعْلٍم ش ْيئًا و ت ر ى األ ْرض  ه اِمد ًة اْلُعُمِر لِ 

ف ِنذ آ أ نز ْلن ا ع ل ْيه ا اْلم آء  اْهت زَّْت و ر ب ْت و أ نب ت ْت ِمن ُكلِّ 

         *ز ْوجٍ ب ِهيجٍ 

                                              

 5الحج: 

ئ، نو ي په شك كيړه ا پهژوندون خلكو! كه د بيا  ېا

بيا له ، ېړئ، بيا له نطفپيدا كرا خاوريخو له  موږ

 ېځور شوان چي غوښي ېټټويوې  ېل شووژو، بيا له ېعلق

 چيڅه ښيو او څو تاسو ته و، ترې ويځور شواو نه ان

كوو،  پر ځاىځاى  كي مپه رحې ئ ېټړو تر يوې نېوغوا

تاسو س همداسي) څېر راباسو، بياپه بيا مو د ماشوم 

او له تاسو نه  ږئپل قوت ته ورسېڅو ختر  پالنه كوو(

ي، ټولو لوېدلي عمر ته ورسېږمو تر  ځينيومري او  ځيني

ي او زمكه پوهېږڅه نه په له پوهېدو وروسته  چيهومره 

ړو، نازل ك پرېاوبه  كله چيچه كلكه ده، خو و چي ېگور

 ټوكوي. راو يټهر راز سمسور بو ړي اووخوځېږي، وده وك
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لته د ټولو انسانانو د عادي او ورځني خلقت د

پيل او په  خاوري، چي له ېمختلفو پړاوونو ته اشاره شو

 خټياو  خاوريمرگ ئې پاى ته رسي، په بل ځاى كي د 

نچوړ او خالصه د انسان د تركيب ماده گڼي او دا د قرآن 

 ېله خالص انسان د زمكي وايي چييوه بله معجزه ده 

ټولو هغو شيانو د  په وجود كيده  پيدا شوى، يعني درا

پوه  په دې، انسان اوس شته په زمكه كي چيه شته بېلگ

ټول هغه عناصر  په وجود كيښتيا د انسان په ر چيشوى 

د  په تركيب كيشته، د ده د جسم  كي په زمكي چيشته 

 څېر مواد هم شته، له نن نه سل كاله مخكيپه  يپناوس

 يپند اوس په جسم كيان د انس چي ىو ېړچا دا خبره ككه 

په د ده  چينور مواد هم شته، خداى خبر  څېر د زمكيپه 

حقيقت  په دېڅومره خندلي وو، خو علم نن ې خبري به ئ

د قرآن  اړهپه پوه شوى او د انسان د جسم د تركيب 

 همدا خبره كوي.  

، پيدايښتد  السالم عليهكسان د آدم  ځينيمتأسفانه 

كېدل،  پر ځاىځاى  په جنت كي پو كول،د روح  ده كيه پ

وسوسه او له جنت نه د ده د وتلو په  ده ته د شيطان

جد نه وي او يا  موږزهغه يا  چيلكه  څه وايي داسي اړه

گ ژوند او مر، پيدايښتد ده اوالد نه وو، د ده  موږ

په دومره  وي لكه د ده د اوالد، يوازي غسيبايد هم

ه پ پيدا شوى،ته پرپالر هغه له مور او  چيپير سره تو

 چيلكه د ده اوالد ته  وو غسيپو كول به همد روح  ده كي

ده ته د شيطان وسوسه بايد روح وركوي،  په خاص وخت كي

هللا شيطان د ده اوالد وسوسه كوي،  چيوي لكه نن  غسيهم

صه قپه  پيدايښتد  ته د آدم عليه السالم موږتعالى خو 

انسان د ته  وږمښيي، راگوالى څرن پيدايښتد  موږز كي

د ده د  ،معرفي كوياو خصوصيات را ځانگړتياوياو د هغه 

را  ېښيي، شيطان او د هغه وسوسعروج او زوال عوامل را

په  ېد دې قص د جد قصه ده، موږدا زگوته كوي، په 

په . وپېژنځان وپل گورو او خپل مخ وايد خب ه كيهيندار

 نووتسورپه د النساء او االعراف به تفصيلي بحث  اړهې د

 وگورئ. كي

    

    

   



 

 

آل عمران                                          

                                                  

ېپلوشد قرآن                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

364 

  

 

  

   

   

    

    

     

      

   

    

    

، وروسته ړه كولهدرسره شخ كي په دې چيچا [ نو 61]

ړى شو، ورته ووايه: لم دركعڅه ې تا ته ئ چيله هغه 

، ستاسو مېرمني موږ، ززامن زامن، ستاسو موږراشئ ز

ړو، پله، راوغواپه خپله او تاسو په خ موږ، مېرمني

دروغجنو لعنت ووايو. په ړو او وك يبيا )هللا ته( زار

پرته ي او له هللا قصې د رښتنينيدا  چيشكه ې [ ب62]

دئ.  منته عزهللا باحكمت چيې شكه او ب نشتهبل معبود 

ښه مفسدينو  په دېړه نو هللا ې ډډه وك[ نو كه ئ63]

 پوه دئ.

گمارو مذهبي مشرانو دوى ته ويلي ټد نصاراوو  -(61-63)

د خداى زوى دئ، يو له دريو  السالم عليهعيسى  چيوو 

په پله د ده په خخداى  چياو حتى دا  ئه دڅخخدايانو 

د  يتونو كيمخكنيو آپه ! ته راكوز شوى! زمكي ڼه كيب

حقيقت او د ده د خارق العاده  السالم عليهعيسى 

دا  و كيدالئل په دېتفصيلي بحث وشو، ړه په ا پيدايښت

اوس  نشتهپرته بل معبود له هللا  چيحقيقت ثابت شو 

 و له وړانديدالئلد  چيته ويل شوي  السالم پيغمبر عليه

 خپليښتيا تاسو د په ركه  وروسته دوى ته ووايه:كولو 

په دروغو په حقانيت باور لرئ او دا عقيده مو  ېعقيد

به  موږړو، نو راشئ مباهله وك ېړړه كځانه نه وي جوله 

سره حاضر شو او تاسو هم مېرمنو زامنو او پلو خهم له 

 ۍزارپلو زامنو او مېرمنو سره حاضر شئ، هللا ته به له خ

د ې ه. كه ئړلعنت نازل كپه دروغجنو  چيړو وكدعاء  او
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ړه، نو دا ډه وكډنه  ېمباهل له دېقت له منلو او حقي

د دوى له او له فساد  ېمفسدين دي او هللا د دوى د عقيد

 ښه خبر دئ.ونو عملفاسدو 

ډېر د دوى  د نجران د مسيحيانو هغه دروند وفد چي

وو،  يوو، مدينې ته راغل مذهبي او قومي مشران په كي

د مبارك  هغهې وليدل، سره ئ السالم عليهپيغمبر له 

ې د ئ پاى كيپه آيتونه دوى ته واورول او قرآن دا 

پر او مخالفت  ېخو هغوى د مباهلړه، بلنه ورك ېمباهل

 ه او رخصت شول. ې ومنلړه، جزيه ئړه وكجوروغه  ځاى

يوه  چيروايات راغلي  داسي ځيني اړهپه  ېد مباهل

ې خبري د ثابتولو استناد كوي او د د پرېمذهبي فرقه 

فاطمه،  پيغمبر له اهل بيت نه يوازيد  چيڅه كوي ه

پيغمبر  چيځكه حسن، حسين او علي رضي هللا عنهم مراد دي 

ځان سره دوى له  پاره يوازيل ېد مباهل السالم عليه

 وو!! يړحاضر ك

 ڼو:گڅو خبري ضروري  اړه په دې

 نه وعارض له قرآن سره ت چي ئهغه روايت د منلو د

په قرآن  چيځكه ئ، دا ي، دا روايت د قرآن معارض دلر

پيغمبر ويل شوي، كه  نا(او انفس ئنا، نسائناابنا) كي

ې ته حاضر شوى وى نو حتمًا به ئ ېمباهل السالم عليه

 نوري خپليې حتمًا به ئ .ېو ېړك يهم حاضر مېرمني خپلي

، علي رضي هللا ېو ېړك يرقيه او ام كلثوم هم حاضر لوڼي

هغه ه خو ن ؟اضرولوح په زمره كيډلي كومي ې د عنه به ئ

د  چيراغلي  په آيت كيځي او نه را په ضمن كيد زامنو 

 ړئ.مان هم حاضر كوتره زامن يا ز

 السالم عليهپيغمبر ته به  گېد نارينه وو يوې جر 

دا كار او لور حاضروله.  يپل لمسپاره خڅه لگه او د څن

، ىله منلې وهمقابل طرف مبا چيې هغه وخت كاوو خو به ئ

، له نجران نه ىموجود و په مدينه كيې ئ ځيښزامن او 

ې او نه ئ ېنه وى راغلي. خو نه هغوى مباهله منل يوازي

 .لاضر وح مېرمنيماشومان او 

 اهل بيت لفظ استعمال د  كريم كيقرآن په  چي چېري

دي كه دا د  مېرمني مراد يوازي ېشوى نو هلته تر

د په ارتباط استعمال شوى او كه  السالم پيغمبر عليه

په ټولو مواردو كي په ارتباط.  السالم ابراهيم عليه

ې ابناء په كي شامل دي او نه ئمراد دي،  مېرمنييوازي 
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راغلى او  په سوره احزاب كيد اهل بيت لفظ نه اقرباء. 

 دي.  مېرمني السالم پيغمبر عليهد  ې مراد يوازيهلته ئ

 ُيطهِّر كمْ  و   اْلب ْيتِ  أ ْهل   الرِّْجس ع نكمُ  ِلُيْذِهب هللاَُّ  ُيِريدُ  نَّم ااِ 

 33االحزاب:  *  ت طِهيراً 

پاكي لري هللا له تاسو اې اهل بيتو نا چيخبره دا ده 

 ړي.پاكول غواښه ساتل او ستاسو 

 السالم دا لفظ د ابراهيم عليه په سوره كياو د هود 

  :اره راغلىپې لې بد ب

 أ ْهل   ع ل ْيكمْ  ب ر ك ُتهُ  و   هللاَِّ  هللاَِّ ر ْحم ت أ ْمرِ  ِمنْ  أ ت ْعج ِبين   ُلواقا

 53هود:  *   مجِيدٌ  ح ِميدٌ  ِإنَّهُ  اْلب ْيتِ 

تعجب كوئ، د هللا رحمتونه او بركتونه  په كار كيآيا د هللا 

هغه ستايلى  چيې شكه پر تاسو وي اې اهل البيتو، ب يد

 د مجد خاوند دئ.

   

   

  

    

    

    

    

    

  

    

 چيته راشئ خبري ووايه: اې اهل كتابو! هغه  -[64]

 چي:او هغه دا  هځ يو شانته داو ستاسو تر من موږز

څه  چا( عبادت نه كوو او هيڅپرته به )د بل له هللا 

نور له  ځينيبه  ځيني موږز به ورسره نه شريكوو او

نو ړه ورته ډه وكډې ارباب نه نيسي، نو كه ئپرته هللا 

 منقاد او مسلمان يو.  موږ چيووايئ: شاهد اوسئ 

خبري ته  هغيشئ را چي هړاهل كتابو ته بلنه ورك -(64)

دين هم  موږښتنه كوي او زې هم غوستاسو اصلي دين ئ چي

 : چياو هغه دا 

 به نه د پرته د يوه هللا عبادت به كوو، له ده  يوازي

  دعاء.او نه به بل ته كوو چا عبادت بل 
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 څه به له هللا سره نه شريكوو. هيڅ 

 رب( نه وي، دا غلطي  پارهځينو نورو لبه د  ځيني(

ته د رب مقام انسان  هڅېر يوپه ځان د  چيبه نه كوو 

ځينو د  ځيني چيړو، دا ظلم به نه كوو او منزلت ورك

   .يړړ كځان نه رب جوپاره له نورو ل

 ږي:څو بنيادي خبري معلومېآيت نه  له دې

  .لټود دين اصلي او بنيادي خبري همدا درې خبري دي 

 كوم مذهب او دين كيپه خبري كوي. الهي دينونه همدا 

محرف مذهب شي هغه  څه وموندلخبرو خالف  يورد دغو د چي

 او دين دئ.

  څېر په ځان د  چيكله انسان هومره جاهل او ذليل شي

هغه ورته ړي!! د هغه بنده شي، انسان ته د رب مقام ورك

په !! هغه له هللا سره ې منيټاكي او دى ئحالل او حرام 

ړي، هغه ته دعاء كوي او شريك ك بوبيت كيالوهيت او ر

  .ړيله هغه غيبي مرسته غوا

   

   

   

   

    

   

    

    

     

    

    

   

   

    

    

ړه شخ اړهپه د ابراهيم ولي  كتابو!اې اهل  -[65]

نه دي نازل تورات او انجيل خو  چيحال دا كوئ!! 

 نه وروسته!! آيا تعقل نه كوئ؟گر له ده شوي م

څه په هغه ړه ړه مو وكشخ چيتاسو خو همغه يئ  -[66]



 

 

آل عمران                                          

                                                  

ېپلوشد قرآن                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

368 

په څه د هغه ولي  پوهېدئ، خو پرېڅه څه نا چي كي

هللا  چي علم پرې نه لرئ، حال دا هيڅ چيړه كوئ شخ اړه

ابراهيم نه  -[65] ئ.پوهېږاو تاسو نه  پوهېږي

منقاد وو يو مخى يهودي وو او نه نصراني، هغه خو 

 څخه نه وو.او له مشركينو 

 السالم عليهپل مذهب ابراهيم خولي  دا تاسو -(65-65)

ابراهيم هم يا يهودي  چيدا خبره كوئ ولي  ته منسوبوئ،

يهودي وو او نه نه هغه  چيوو يا نصراني، حال دا 

نصراني او نه هم مشرك، هغه تل حق ته مايل وو، تورات 

دا خو د  ډېر وروسته نازل شوي،او انجيل خو له ده نه 

 عقل خالف خبره ده. 

   

  

  

  

    

   

ټولو ته تر  ابراهيم عليه السالم چيشكه ې ب -[68]

ړى او ې كد ده متابعت ئ چي يخلك هغه كسان د نږدې

او هللا د  ړىې راوايمان ئ چيپيغمبر او هغه دا 

 مؤمنانو ولي دئ.

 عليهاى يهودانو او نصرانيانو! نه تاسو ابراهيم -(68)

هب د ده مذهب ته او نه ستاسو مذيئ  ته نږدې السالم

متابعت د ده  چيوو خلك يا همغه  ورته دئ، ده ته نږدې

او د ده با ايمانه  وو، يا محمد عليه السالماې كئ

 او هللا د دغو مؤمنانو موال دئ.گري. مل

    

   

    

    

ې تاسو ب چي ډله دا خوښويد اهل كتابو يوه  -[69]

كولى  الريې ب نشيڅوك پرته بل ځانه ړي، خو له ك الري

 .پوهېږياو نه 
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 الريې بڅېر په تاسو د دوى  چيده څه دا د دوى ه -(69)

 عليهدي، ابراهيم پاره د دوى اعتراضونه د همدې لشئ، 

 پاره دئ.د همدې لې پل مذهب منسوبول ئته خ السالم

   

   

   

   

  

  

   

  

كافران  په آيتونود هللا ولي  اې اهل كتابو! -[51]

 -[51!! ]پله شاهد يئپه خ چي حال كي په داسيئ كېږ

حق له باطل سره خلطوئ، ) باطل ولي  اې اهل كتابو!

حال  په داسي، ئټوپته د حق جامه وراغوندئ( او حق 

 .پوهېږئ چي كي

په آيتونو پل مؤمن به كتاب دوى هم د خ -(51-51)

 كيحال  په داسي، په آيتونوكافران كېدل او هم د قرآن 

د دې آيتونو د حقانيت شاهد وو او هم د قرآن  هم به چي

 او د دوى د كتاب د مضامينو او آيتونو د يووالي شاهد،

پلو غلطو توجيهاتو سره حق ته د باطل په خدوى به كله 

پلو په خجامه وراغوندي او كله به باطل ته د حق او كه 

 چي باطل لفق نه شووپه دې مغلطو او دروغجنو توجيهاتو 

په ، دا كار يټوپحق به  او حق باطل، نوړي كحق ثابت 

او باطل كوم،  ئپوهېږي حق كوم د چيكوي  حال كي داسي

په وجه سره دا كار نه كوي، د غرض او مرض  ۍپوهپه نا

پل مزد او ي، اخيستل شوي او استخدام شوي، د خې كوئ

 ي.دا كار كو په مقابل كي ېاجور
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سر  په د ورځيډلي وويل: او د اهل كتابو يوې  -[52]

پر مسلمانانو نازل  چيړئ څه ايمان راوپه هغه  كي

 -[53ځي. ]گرراوچي ې كافر شئ، ئ پاى كيپه شوى او 

 چيپه خبري باور مه كوئ پرته د بل چا او له هغه 

الهي  ي، ورته ووايه: يوازيستاسو د دين متابعت كو

ړى څه وركهغه ته دي چا  چياو دا  ئهدايت، هدايت د

 ييا د وي او څېره پشي  يړ شوتاسو ته د ورك چيشي 

ى احتجاج وكړ په وړانديله تاسو سره ستاسو د رب 

 چيچا ته دئ،  په الس كيشي، ورته ووايه: فضل د هللا 

پوه د وسعت ښه او هللا  ې وركويهغه ته ئ ويښه ې خوئ

پلو هغه د خ څوك وغواړي چي -[54خاوند دئ. ]

خاوند  ړى كوي او هللا د ستر فضلگځانپاره پېرزوينو ل

 دئ. 

ځينو خلكو ته دا گمارو مذهبي مشرانو ټد دوى  -(52-54)

اعالن  په خوا كيد مسلمانانو  سحر چيوظيفه وركوله 

ن شوو، خو د ناړى او مسلماهم ايمان راو موږ چيړئ وك

ړئ اعالن كپل برائت بېرته له اسالم نه خ پاى كيپه  ورځي

دا  چيو پوه شووليد،  اسالم له نږدې موږ چياو ووايئ 

په پل دين غوره دئ، خ موږې زدين د منلو نه دئ، تر د

ړه شكوك په اد اسالم  په عامو مسلمانانو كيسره به  دې

پيدا شي او له اسالم به الس واخلي. خو كله او شبهات را

 پام كوئ:څو خبرو ته به د مسلمانانو خوا ته ورغلئ  چي
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 ېز مبادا د مسلمانانو د دين او د دوى د خبرو تر اغ

ستاسو د  چيچا خبره به منئ غه الندي راشئ، يوازي د ه

خپل دين متابعت كوي او خبره ئې ستاسو د مذهب مطابق 

 وي. 

 پرته له يهودانو نه  چيكوئ ه ن گمانبه دا كله هيڅ

چا به په بل وشي او  وحي به د هللا له لوريچا ته بل 

 پر يهودانو نازل شوي. چيداسي څه نازل شي 

  ځ د هللا په ورڅوك به د قيامت  چينه كوئ دا تشويش به

ړى شي او ك په خالف كوم دليل وړانديستاسو  په وړاندي

 . تاسو به ملزم كړى شي

 ېداسي راغل هډه فقرلنوه ي نو كيوپه پورتنيو آيت

دا  )قل ان هدى هللا هو الهدى( ېپيل شوپه لفظ قل د  چي

په  مذهبي مشرانو د ويناد يهودانو  دمعترضه جمله ده، 

ويل  چي پارهقول د ترديد لې او د دوى د د ځ كيځ منمن

د دوى مقصد دا وو  وال تؤمنوا اال لمن تبع دينكم، :ېئ

 چي ، ورته واييړيگ كټينب هپل مذپه خدا جاسوسان  چي

مذهب په بل ، نشتهحق مذهب پرته بل له مذهب نه  موږز

: فرمايي ځواب كيپه به باور نه كوئ، هللا تعالى د دوى 

ښوونو د الرد هللا  چي ئب همغه دهمه الر د هللا الر ده، حق مذس

ښوونو خالف د هللا د الر چيمطابق وي، نه ستاسو محرف مذهب 

پاتې وينا نه وروسته بېرته د دوى  ېدئ. له معترضه جمل

پيغمبر ته پل خې هللا تعالى ئ ځواب كيپه او  اخليرا

دئ،  الس كيپه : فضل د هللا ورته ووايي چيه كوي ښوونالر

پله په خهللا ړى، چا دركته د هللا د فضل د وېشلو حق  تاسو

پوه دئ، د ښه ړي او هللا ې وركچا ته ئ چيدا فيصله كوي 

نه دئ،  څېره ، هللا ستاسو پپېژنيپل فضل مستحق كسان خ

ښه وي له ې خوچا ته ئ چيپراخ او وسيع دئ، ې فضل ئ

 .ې برخمن كويپېرزوينو نه ئپلو خ
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كومي كه د  چيدي  داسي ځينياو له اهل كتابو  -[55]

ې ئ ځينيړي او ې دركبېرته به ئ، ېړكې امين ئ ېخزان

نو بېرته  ېړې امين كپه يوه دينار ئكه  چيدي  داسي

گار ټينتل ورباندي ) چيگر دا ړي مې درنكبه ئ

پر : دوى وايي چيپاره ې لددا د ړ وي. كوونكى( وال

په او د هللا  نشتهڅه الزام  اړهپه د نالوستو  موږ

 ي.پوهېږ چي حال كي په داسي نسبت دروغ وايي

له  چيپلو مذهبي مشرانو ويلي وو اهل كتابو ته خ -(55)

په هللا مو ړئ تاسو هره معامله وك چيغير اهل كتابو سره 

خيانت، كه كه له دوى سره خدعه كوئ يا نه نيسې،  دې

د دې ، نشتهې پروا ئمال خورئ ې دروغ ورته وايئ يا ئ

دا كارونه هللا  چيې به ئويل ورته ې وركوله، فتوى به ئ

ړي، د هللا د كتاب د فالن فالن آيت معنى همدا درته روا ك

په په هللا او د هللا ې دا فتوى وركوله، په دروغو به ئده، 

ې دا كار مدًا به ئاو ع ې افتراء كوله، قصداً ئ يپسكتاب 

كتاب خالف ده، د هللا د د دوى فتوى د  چيپوهېدل كاوو، 

په پاره كه به كوم غير يهودي يو دينار هم ې لهمد

مخلص  په دوى كيې نه وركاوو، خو ړ بېرته ئامانت ورك

ړه نه ې له زپه هللا او آخرت ئاو صادق اهل كتاب هم وو، 

ه امانت پڅه چا كوم باور وو، امين وو، كه به هر 

څه هم ، كه ې مسترد كولپرته به ئله خيانت نه ړل ورك

په  ېقيمتي شى وو، د يوې خزاندا به زيات مال او 

د اسالم له نظره ايمان او خيانت سره نه يو اندازه. 

، ال ايمان نه لريهغه امين نه وي  چيڅوك ي، ځاى كېږ

 .ايمان لمن ال امانة له

    

   

     

ړه پل عهد وفا وكپه خ چيچا ه بلكي نه د داسي -[56]

متقيانو  هللا له داسي چيې شكه ې وساتو نو بځان ئاو 
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 سره محبت كوي.

گان او د ده اولياء او ځان د هللا غوره بندتاسو  -(56)

پل مذهب نه خ ڼئ، لهگدوستان او د جنت يوازيني وارثان 

ڼئ، له دوى سره هره گپوه او دوزخيان ، نايبهر خلك ام

 معامله جائز شمېرئ، خو د هللا د دوستانو دوه اساسي نښي

 ي:د

 ژمنو وفاپلو په خ، 

  ځان ساتنهتقوى او. 

ژمنو، پلو په خ چيچا سره محبت كوي له هغه  هللا يوازي

 ي اووفا كوگانو سره، هم له هللا سره او هم د ده له بند

ي او د ړپل رب ترې منع كخ چيځان ساتي څه نه له هغه 

  .ښاييده له انساني فطرت سره نه 

   

   

    

    

    

   

   

    

   

  

  

    

   

      

    

    

  

پلو قسمونو خپه عهد او په د هللا  چييقينًا هغه  -[55]

برخه نه  هيڅ په آخرت كيري، دوى ته به ېپ بيعږ ل

هللا ورسره تكلم كوي او ځ به نه په وروي او د قيامت 

ه توى د پاكوي اوې نه به ورته نظر كوي او نه به ئ

دوى يوه ډله داسي  داو  -[58] دناك عذاب وي.به در
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داسي اړوي  ژبي خپلياو كتاب  ليكني خپليده چي په 

، په داسي ېچي ته هغه د هللا د كتاب يوه برخه وبول

حال كي چي هغه د هللا د كتاب برخه نه ده، دوى وايي: 

دا خبري ټولي د هللا له لوري دي په داسي حال كي چي د 

ه هللا پوري دروغ تړي سره له دې چي هللا له خوا ندي، پ

 ښه پوهېږي.

 ليكني خپليگورئ چي دا مكاره او ټگماره ډله  -(55-58)

خبري د هللا تعالى كتاب ته منسوبوي، خپل غلط او  خپلياو 

مغرضانه تفسير او تعبير ته الهي تعبير وايي، دوى دا 

غلطي قصدًا او په لوى الس كوي، ښه پوهېږي چي دا خبري 

 معنىهللا تعالى په كتاب كي شته او نه د الهي كتاب نه د 

له ذكر شوو  يهغه ده چي دوى ئې وايي. په دې آيت پس

نورو آيتونو دا په ډاگه معلومېږي چي په دې رنځ اخته 

كسان يا هغه خلك دي چي له دين ناوړه گټه پورته كول 

ورته په ميراث رسېدلي او يا هغه واكمنان دي چي له 

امت او واكمنۍ د اثبات لپاره وسيله دين د خپل زع

جوړوي او دين د خلكو د غالمۍ آله گرځوي او يا هغه 

كسان دي چي غواړي پيغمبرانو عليهم السالم او ديني 

امتيازات السته راوړي،  الريمشرانو ته د انتساب له 

شخصيتونه د الوهيت تر مقامه  ځينيهمدا كسان دي چي 

وړوي، د علم غيب خاوند او پورته كوي، د هللا شريكان ئې ج

د عالم په امورو كي د تصرف حق ورته ثابتوي، له دوى 

او پردوى توسل الزمي گڼي او ادعا كوي چي ښتل غومرسته 

د هللا تعالى دربار ته الر موندل  الرييوازي د دوى له 

له دغو درنو شخصيتونو سره  دعاگاني!! دوى دا ايممكن د

ه امله نه كوي، بلكي له د محبت او هغوى ته د درناوي ل

وي، غواړي په همدې سره خپل مقام  گټي خپليئې هدف ې د

اوچت كړي، ځكه دوى ځان د دغو شخصيتونو د مادي او 

معنوي مقام وارث گڼي، هر كرامت چي د هغوى لپاره ثابت 

كړي گټه ئې دوى ته راگرځي، له همدې د امتيازاتو د 

 اړهدې  السته راوړلو وسيله جوړوي، قرآنكريم په

 فرمايي:
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هيڅ انسان ته نه ښايي چي هللا تعالى ورته  -[59]

)له دې الهي كتاب، حكم او نبوت وركړي او بيا هغه 

پرته خلكو ته ووايي: له هللا تعالى  پېرزويني وروسته(

)د دې برعكس هغه ته دا ښايي ! بلكي زما بندگان شئ

ووايي: د دې لپاره بايد خداى پالونكي شئ چي  چي(

 ېتاسو خو نورو ته دا كتاب ورزده كوئ او په خپله ئ

او هغه تاسو ته دا امر نه كوي چي  -[81] لولئ.

 تاسي، آيا او پيغمبران خپل اربابان ونيسئ مالئكي

ته به د كفر امر وكړي وروسته له هغې چي د دوى په 

 دعوت سره په اسالم مشرف شوي ياست؟!

پل پيغمبر ته منسوبوئ، د خخبري ډېري تاسو  -(59-81)

يات ارو پاره داسيلد توجيه گناه او خيانت شرك، فساد، 

ي، خو د هللا يو ړپيغمبر ته مو منسوب ك چيپيدا كوئ را

ئ زما عبادت پرېږدهللا  چي گه خلكو ته واييڅنپيغمبر به 

د ړئ، له ما وكدعاء  ونيسئ، ما ته ۍيپه خداړئ، ما وك

ړئ، ما د ضرر او پلو حاجتونو د ترسره كېدو طمع وكخ

پرته  خو له دېخبره پيغمبر د ڼئ، گرسولو واكمن و گټي

شئ. تاسو اې د اهل  يپالونكخداى  چيكېدى  نشيڅه بل 

د  چي ئپوهېږخبره نه  په دېگه څن! كتابو مذهبي مشرانو

هللا د خو تاسو خبري نه كوي،  كله داسيپيغمبران هيڅهللا 

او د هللا د كتاب  كوئدعوى تعليم او تدريس د كتاب د

د يوه خداى  يوازي چيبنيادي او اساسي خبره خو دا ده 

د هللا  چيگه به ستاسو دا خبره د منلو وي څن ړئ.عبادت وك
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په پيغمبران او يا  مالئكي چيته ويلي خلكو پيغمبر كوم 

په الس هدايت پيغمبر خو د تاسو ړئ، شريك ك ربوبيت كي

 ېړگه به هغه تاسو ته د كافر كېدو بلنه دركڅنشوئ، 

څه منسوبوئ دا خو د كفر پيغمبر ته پل خ چيوي، تاسو 

 طرف ته بلنه ده. 

پيغمبرانو  چي معلومېږيډېرو نورو آيتونو او  له دې

جعلي روايات د هللا له كتاب د مخالفت ستره وجه  ته منسوب

مخامخ د  چينه توانېدل  په دېگمار مذهبي مشران ټده، 

په جعلي رواياتو د استناد او ړي، هللا كتاب تحريف ك

ړي. كه د هللا كتاب تحريف ك چي يدلېتوان الرياستدالل له 

د اختالف او انحراف  په اسالمي امت كيتاسو دا اوس اوس 

ټوئ نو جعلي، موضوعي او ضعيف روايات به د ول عوامل

 ته درشي. څېر مخيپه ستر او اساسي عامل 

    

  

   

   

   

   

   

  

    

    

   

    

 چيواخيسته ژمنه و پيغمبرانهللا د  چياو كله  -[81]

ړ، نو كه بيا كتاب او حكمت درك مي تاسو ته دا دئ

ړى تاسو ته د درك چيپيغمبر راغى كوم  تاسو ته داسي

پرې نو حتمًا به ايمان  شوي كتاب تصديقوونكى وي

 په دېې فرمايل: آيا ې كوئ، وئړئ او مرسته به ئراو

 (ږو)پر اوى پېټزما دا  باندي ېپر داقرار كوئ او 

ې فرمايل: نو شاهد ې ويل: اقرار كوو، وئوئاخلئ؟ 

 څخه يم.زه هم له شاهدانو  چياوسئ 

 چيده  ېژمنه اخيستپيغمبرانو نه هللا تعالى دا له  -(81)
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د دوى  كي ژمني په دېړ او مرسته كوي، يو به د بل مالت

پر پيغمبرانو پلو دوى به هم د خ امتيان هم شامل دي،

 و د هر مؤمن او د كتاب تصديقوونكيږدي اگام پله 

په ړي دا كار ونك چيوك څړ به كوي. او مالت اگرتيمل

او د  ېړژمنه ماته ك ېړې له هللا سره كئ حقيقت كي

   منحرف شوى. الريپيغمبرانو له 

    

  

   

په شا شي نو همدا وروسته  له دې وك چيڅنو  -[82] 

 دوى فاسقان دي. 

د  كي ژمنيۍ په مخكن چيږي آيت نه معلومې له دې -(82)

 يغمبرانو امتيان هم شامل دي.پ

    

    

  

   

   

حال ټوي، پرته )بل دين( لآيا د هللا له دين نه  -[83]

)  د آسمانونو او زمكي هرڅه، طوعًا اوكرهًا، چيدا 

او د ده لوري  ېپه خوښه او ناخوښه( ده ته غاړه ايښ

 ته ورگرځول كېږي. 

ټولو څه هللا ته تسليم دي، د او آسمان هر  د زمكي -(83)

په همغه لي، پرې گمارهللا  چيڅه كوي هغه اسالم دئ،  ندي

په ۍ، ستوري ږمپو، لمر، سېټاكلهللا ورته  چيالر درومي 

پل پل خاو له خپل وخت خپل په خ ځي،خو پل مدار كيپل خخ

پل ټي او حيوانات د خ، بووني، يځپرېوژي او ېاخره يځا

 ټولو مخلوقاتو كيپه گيا دي، پل كار لپه خفطرت مطابق 

د هللا له دين نه  چي ئدداسي كافر او عاصي انسان  يوازي

په نسبت شي، هم د هللا د دين  ټه كيپه لڅه پرته د بل 

، دى ستر باغي دئ، سبتپه نپل فطرت د خهم كافر شي او 

او د آسمان د  د زمكي چيړى ې بغاوت كئله هغه دين نه 

 څه دين دئ. هر 
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هم په ړى او هم پر هللا ايمان راو موږووايه:  -[84]

ابراهيم،  رپاو  ىنازل شو موږ رپ چيڅه هغه 

 يپر اوالد نازل شواسمعيل، اسحاق، يعقوب او د دوى 

پيغمبرانو ته عيسى او نورو  موسى، چيڅه پر هغه او 

يوه  په هيڅړى شوي، د دوى ورك د دوى د رب له لوري

 يو. يدونكړه ايښوورته غا موږپير نه كوو او تو كي

د ايمان  پيغمبرانو بانديپر د ده پر هللا او  -(84)

پيغمبر ايمان په هركتاب او هر د هللا  چيښتنه دا ده غو

عماًل د هللا  ړئ اوكپير ونتو ځ هيڅولرئ او د دوى تر من

  حكم ته منقاد او تسليم وئ.

    

    

    

   

ټه په لپرته د بل دين له اسالم نه  چيڅوك او  -[85]

 به په آخرت كيشي او  كله به ترې ونه منلشي هيڅ كي

 څخه وي.له زيانكارانو 

ي، اسالم هم د پرته بل دين نه منل كېږله اسالم  -(85)

پاره او هم د انسان، د كائنات ل ئټول كائنات دين د

هم فطري دين او هم پاره دين او د انسان ل يتكوين

وضع شوو سننو او  تشريعي، اسالم يعني د هللا له لوري

، دا دين واييښودل، څوك چي ځانته متېا اوامرو ته غاړه

دين او مذهب ئې الهي  چيې دعوى وي او يا ئ گمانې ئ

دين دئ، خو په عمل كي د هللا حكم ته تابع او منقاد نه 

نه وي، د ده دعوى دروغجنه ده او دا دين ئې هللا تعالى 
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 ټول عملونه ئې حبط دي.، قبلوي

    

   

   

  

    

  

  

   

   

  

   

    

    

    

   

   

    

   

  

   

  

  

   

  

    

    

   

    

    

     

پل خله  چي يړبه هللا هغه قوم هدايت كگه نڅ -[86]

د  چي حال كي په داسيوروسته كافران شول، مان اي

ورته  نښي څرگندياو  لپيغمبر د حقانيت شاهد و
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 -[85]ې او هللا داسي ظالم قوم نه هدايت كوي. و راغلې

ټولو خلكو ، مالئكو او د هللا چيد دوى جزاء دا ده 

، نه يپاتتل غه كيپه ه -[88. ]ېږيبه پرې ورلعنت 

 ړى شي.نه به مهلت ورك ړى شي اوكپك به عذاب ترې س

ړه او ې توبه وكوسته ئور له دې چيهغه گر م -[89]

 -[91] ښونكى دئ.ړه، نو هللا مهربان بخې وكسمونه ئ

پل ايمان وروسته كافر شول، بيا له خ چييقينًا هغه 

كله به ئې توبه ړ، هيڅزياتوالى وك په كفر كيې ئ

يقينًا  -[91] .همدا دوى الروركي دي او نشيقبوله 

 چي ړلوم حال كي په داسيكافران شول او  چيهغه 

كله به د دوى له كوم يوه نه د كافران ول، نو هيڅ

څه كه  نشيقبول  زر هپه اندازه سرډكوالي د  زمكي

دردناك عذاب  تهډلي  ېړي، دې وركئ فديه كيپه هم 

 .نشتهې مرستندوى ئ او هيڅ ئد

ته  كفر حال كي په داسيله ايمان وروسته او  -(86-91)

پيغمبر حقانيت ورته ثابت شوى هم د  چيل گرځېدبېرته 

وي، دا هومره ستر  ېپرتته  مخي نښي څرگنديې ئاو هم 

 يد هللا، مالئكو او هر لعنت ويونك چي ئجرم او لوى ظلم د

ړ دئ، دا ظالمان له هدايته محروم دي، توبه د لعنت و

پله عقيده او هم خ چي منل كېږي په هغه صورت كيې به ئ

له  چيړي ړي او هم هغه فساد بېرته سم كمل اصالح كع

 ړى. ځ ته كې رامنپه سبب ئو گرځېدبېرته ايمانه د 

    

    

    

      

پلو له خچي ته ونه رسئ  ښېگڼيبه كله هيڅ -[92]

انفاق  چيڅه ړئ او څه انفاق نه كمحبوبو شيانو نه 

 پوه دئ.كوئ نو هللا ورباندي ښه 

ۍ قربان چيد ابرارو مقام ته هغه وخت رسېدى شئ  -(92)

لي شيانو قرباني نه بلكي واو معم يچمتو شئ، د عادته 

 چياو  تاسي ورسره مينه لرئ. چيد هغو شيانو قرباني 

ږ يا ښه يا بد، لړئ، باني كقر په الر كيڅه هم د هللا 

، يېږښخونه مو  چيغوره شي يا هغه خوښي زيات، ستاسو د 
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 .پوهېږي پرېهللا 

    

    

   

     

    

  

     

خوراكي شيان بني اسرائيلو ته حالل وو، ټول  -[93]

اسرائيل دو د مخه ېد تورات له نازل چيگر هغه م

ړي وو، ځان حرام كپه پله په خ( )يعقوب عليه السالم

 يرښتينې لولئ كه ړئ او وئورته ووايه: تورات راو

 ياست.

په اصل مذهبي انحراف  چي ېخبره شو دلته بيا دا -(93)

، نه له وهنيله الس په دين كيي، پيل كېږله بدعت نه  كي

، د له حرامولو د حالل، څه زياتولوڅه راكمولو بلكي له 

پيغمبر پر  .وڅه زياتولله  په دين كيپه نامه تقوى 

گمارو مذهبي مشرانو ټد بني اسرائيلو د  السالم عليه

ړل، بلكي ې حالل شيان حرام كئ ولي چي ئاعتراض دا نه د

گه د څنحرام شيان حاللوي؟! دا ولي  چي دا دئې اعتراض ئ

ې تقوى ئ چيومنو  په توگهپيغمبر او مذهبي مشر يوه 

زيات د حرامو خيال تر ده  موږپه اندازه نه ده،  موږز

 موږ چي گڼيډېر هغه شيان حالل  ىد چيگورئ  دا دئساتو، 

جد ابراهيم له  موږزته  موږدا تقوى ڼو، گې حرام ئ

پاتې را السالم عليهله پالر يعقوب  موږاو ز عليه السالم

په دين د هللا : فرمايي ځواب كيپه هللا تعالى د دوى  !!ېشو

كار ې ستاسو ټول دغه خوراكي شيان حالل وو، حرامول ئ كي

څه د كوم  چي نه د هللا د كتاب كار، يعقوب عليه السالم دئ

دا اجتناب له يوې خوا د ده شخصي  ډډه كوله،ړلو له خو

په كار وو او له بلي خوا د تورات له راتلو د مخه وو. 

ې ڼل غلط او بگاستناد كول او حالل شيان حرام  باندي دې

 توجيه ده.استدالل او ټه بنس
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په دروغو پر هللا باندي وروسته  له دې چيچا نو  -[94]

 ړه، نو همدا دوى ظالمان دي.افتراء وك

 خپليړي، پل دروغ هللا ته منسوب كخ چي ئظالم هغه د -(94)

، تر دې د ستر ظلم ڼيگو خبري د هللا له لوري دروغجني

. د دوى مذهبي مشرانو دغه كار كاوو او ىكېد نشيتصور 

 كوي. ر مذهبي مشر همداسيگماټ هر

    

  

   

   

  

ښتيا ويلي، نو د ابراهيم د ورته ووايه: هللا ر -[95]

او له مشركانو حنيف وو  چيړئ، هغه ملت متابعت وك

 څخه نه وو.

د ، يا اړهپه حالل او حرام د  چيهللا تعالى  -(95)

 ،يڅه ويل اړهپه  السالم ماابراهيم او يعقوب عليه

ملت  همدا ده، نو د ابراهيم عليه السالم هخبر ېرښتين

وو او له شرك تل د حق تابع هغه  چيړئ، پل كاو مذهب خ

 ې زاره.نه برئ او ب

    

   

  

   

   

    

     

    

    

     

    

پاره وضع شوى د خلكو ل چيړى كور ميقينا لو -[96]
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 ونړۍ والد دئ، مبارك او  په مكه كي چي ئهمغه د

دي؛ د ابراهيم  نښي څرگندي هغه كيپه  -[95. ]ښودالر

 ځي خوندي وي او دورننو چيڅوك ځاى او د ودرېدو 

د  چيپاره حج كول الزم شوي ې د هللا لچا ئپر هغه خلكو 

ړ نو هللا له فر وكك چيچا ږي او په موندو وتوانې الري

 ې نياز دئ.و بنړۍ وال

مخي ته  موږز څو الرښوونيدا مبارك آيتونه  -(96-95)

 ږدي:

 دا كور، بيت هللا، دا د ابراهيم او  ېمكرم ېد مك

ړ شوى مبارك كور، په السونو جو السالم ماعليهاسمعيل 

پاره غوره شوى، د عبادت د خلكو ل چي ئړى كور دلوم

 .وگهپه تقبلې پاره او د ل

 وضع  دا د هللا له لوري چيپاره ې خبري د اثبات لد د

 عليهدي: هلته د ابراهيم  دالئلڅو  ئړى كور دشوى لوم

او السالم  عليهدلته د ابراهيم  دئ، ځاىاقامت د  السالم

بنو د دلته ېشت شوى، اوالد مالسالم  عليهد اسمعيل 

چي دا كور د ابراهيم ښه ده گنده نڅرې د دشتون اسمعيل 

ټول عرب ړ شوى، په السونو جوالسالم  ماعليهاو اسمعيل 

ړ شوى او په الس جو وىدا كور د د چيمتفق دي  په دې

او تاسو  ځاى دئ.ښه او د ودرېدو ښو نپلته د ده د د

تر موسى او عيسى  ابراهيم عليه السالم چيئ پوهېږ

قبله  وړد دوى دوا. ىالسالم ډېر د مخه تېر شو ماعليه

 .ېړه شووروسته جوډېره تر كعبې 

  د څوك كله  چي هومره، ې كور احترام كويعرب د دټول

 ونيهغه له هر راز نيداخل شي نو  په حريم كيې كور د

هلته هم پالر قاتل پل د خڅوك كه  ،مصئون شي ېاو مؤاخذ

  هلته انتقام نه اخلي. لپارهې كور د درناوي ومومي د د

  پاره د  لخلك د هللا ېخواړيو رادپېېړيو پله  چيگورئ

 د حج مناسك ترسره كوي. په خوا كيې كور د

  په نسبت كافران شوي او د هغه د خلك د دې كور ډېر

ې پاره ئهتك حرمت او اعتبار ختمولو او حتى ورانولو ل

 ړىې كور حفاظت كدپله د په خخو هللا تعالى  ې دي،ړك هڅي

پله استغنا ې خئ په دفاع او حفاظت كيكور نه  او له دې

 ي.ړثابته كپه وار وار نه  لميانوالو عټوله 

غوره  لوريله دا د هللا  چي نښي ديټولي خبري د دې دا 
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 شوى مبارك كور دئ.

    

   

    

    

    

    

   

    

   

  

په د هللا د آيتونو ولي  ووايه: اې اهل كتابو! -[98]

څه پر هغه  هللا چي حال كي په داسيئ، كافران كېږ نسبت

ې اهل ووايه: ا -[99] ې كوئ.تاسو ئ چي ئهد داش

ايمان  چيڅوك منع كوئ هغه  الريد هللا له ولي  كتابو!

 چي حال كي په داسيټوئ، ږوالى ورته لكوړى، ې راوئ

 ئڅه نه غافل نه داو هللا له هغه  پله شاهد ياستپه خ

 ې كوئ.تاسو ئ چي

 ړ دي:ډېر حيرت وڅو كارونه د د اهل كتابو  -(98-99)

 ړو شاهد ړو وپلو كر هللا د ايمان دعوى كوي او هللا د خپ

په وړاندي د ده له د ده  ڼي خو سره له دېگاو ناظر 

 آيتونو انكار كوي!!

  ډ خن په وړانديد مؤمنانو خو  ته مؤمن واييځان

 !!يكېږ

  پر په سمه الر د تلو ټوي، ږوالى لكو په دين كيد هللا

په پاره لد توجيه ږو الرو پلو كد خ چيڅه كوي دا ه ځاى

په ، دا كار يړكوه او تعبيرونه ږه تأويلونكا دين كي

په ږ تأويل او تحريف پل كود خ چيكوي  حال كي داسي

 چيهم د باور دعوى كوي  په دېپوه وي او ښه ماهيت هم 

 ړو غافل نه دى!!ړو ود دوى له كهللا 
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 ډليكومي اې مؤمنانو! كه د اهل كتابو د  -[111]

ورورسته به مو  هپل ايمانړ نو له خاطاعت مو وك

 ړي. ك انكافر

په يوه او بل  ېډلي او فرقټولي د اهل كتابو  -(111)

، كه مو د ېله حقيقي دين نه تېروتږ يا زيات، ل څه كي

څه كي مو د په كوم خبره ومنله او  ېفرقكومي د  دوى

 هله ايمان ،څېر به شئپه ړه، د دوى دوى الر غوره ك

تاسو له  چيڅه دا ده ټوله هبه كافر شئ، د دوى وروسته 

 ځوي.گرو هپل ايمانخ

دوهمه پاى ته رسي او ړۍ برخه ې سورې لومدلته د د

 ي. ل كېږيپبرخه 

   

   

    

    

   

   

د هللا آيتونه  چيئ، حال دا كافران كېږگه نڅ -[111]

 ئد په تاسو كيې پيغمبر ئي او درباندي لوستل كېږ

 الري سمي چييقينًا و ن په هللا اعتصام وكړي چيڅوك او 

 ته هدايت شو.

له دلته  چيږي معلومې برخيۍ ړند آيت له لوم -(111)

پل تعلق ايمان باهلل او له هللا سره خصام باهلل نه مراد تاع

د  په ترجمه كيدي، د قرآن د آيتونو ساتل گ ټيناو كلك 

پل موجود په خهر آيت  چيدقت او احتياط تقاضاء دا ده 

 پرته ترجمه شي،ه كمولو او زياتولو څاو له  تركيب كي

دلته )من يعتصم باهلل( ويل شوي نه )من يعتصم بحبل هللا(، 

د اعتصام باهلل بېله معنى ده او د اعتصام بحبل هللا بېله 

پل تعلق او ارتباط ې له هللا تعالى سره د خمعنى، يو ئ

 خپليپه دين ې د هللا گ ساتل افاده كوي او بل ئټين

 افاده كوي. گولټين منگولي
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ې ي، د دپيل كېږآيت سره د سورې دوهمه برخه  په دې

له هللا تعالى  كي په دې، ئربط او مرابطه دان وعن برخي

سره ربط، د هللا تعالى له كتاب سره ربط او له مؤمنانو 

 توضيح شوي.ې ربط او تعلق ابعاد سره ربط او د د

  

   

    

    

   

    

   

   

   

  

  

    

   

    

   

    

له  چيئ لكه ووېرېږ غسيه هللااې مؤمنانو! له  -[112]

 چيگر دا تقاضاء ده او مه مرئ موېري د ده 

 منگولي په رسئټول د هللا او  -[113] وئ. انمسلمان

د هللا هغه  پر تاسو باندي ئ اواو مه متفرق كېږگوئ ول

ښمنان وئ، خو سره د پلو كيپه خ چيړئ نعمت راياد ك

په نعمت او د ده  واوچالفت وا ړونو كيپه زهللا ستاسو 

ئ او تاسو د اور د ڼه شوڼه وروورو پلو كيپه خسره 

رلئ، همداراز ژغوې وې ئژۍ وئ نو له هغپه  ييوې كند

 هدايت شئ. چي پل آيتونه بيانوي هللا تاسو ته خ

ځان څه وي، له هغه  هللاوېره مو بايد له يوه  -(112-113)

كوي، له هللا تعالى ستاسو وېره بايد اضه رهللا نا چيوساتئ 

پايه ژوند ترد تل او ، ښايي چيلكه له ده سره  وي داسي

ژوند مو بايد او  گښوونو ته منقاد وئ، مرد هللا الر بايد

هم  وي. يوازي يوازي په حالت كيۍ په اسالم او د مسلمان
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ستاسو د ، ئگوول منگوليۍ په رسگډه هم د هللا په ټول او 

مو بايد د هللا د  اړيكيټولي وحدت مزى بايد د هللا دين وي، 

د هللا دين د وحدت او شي،  ټينگيټ تنظيم او په بنسدين 

په تمسك سره متحد  نديپه دين بايووالي ضامن دئ، 

متفرق  ېشو سستي منگوليۍ ستاسو رس په دېئ، كه د هللا كېږ

د اختالف عواقب  ئ اوئ، له اختالفاتو سره مخامخ كېږكېږ

ړئ، له په ياد كهغه وخت راگو ليدلي، پلو سترپه خمو 

په سخت اختالف اخته وئ،  چيوخت، هلته  دو مخكيېمسلمان

ې وه، هره شېبه د دته ورته  كنديمدينه د اور يوې 

ئ، سوزو په اور كي جگړي ېد يوې تباه كوونك چيوېره وه 

، د دين عظيم نعمت نعمتاو ستر پل لوى خو هللا تعالى خ

په وجه له ې الهي نعمت ړ، د دپه برخه كستاسو 

ژغورل شوئ، ستاسو و كندي هغياو د اور له و تاختالفا

  ڼه شوئ. ڼه ورواو ورو ې شولږدسره ن هړونز
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( ېړه شويوه ډله )جو داسي ياو له تاسو نه د -[114]

 په معروف امربلنه وركوي،  په لوريد خير  چيي و

همدا دوى بريالي  مخنيوى كوي اونه كوي او له منكر 

پلو په خ چيئ څېر مه كېږپه او د هغو  -[115] دي.

 چيړ ې وكاو اختالف ئ لېل بېل شوله هغه وروسته ب كي

پاره ستر عذاب لهمدغو د او  ېورته راغل نښي څرگندي

پين شي او مخونه به س ځيني چيځ هغه ور -[116]دئ. 

ې تور شي، مخونه ئ چيمخونه به تور، نو هغه  ځيني

پل ايمان نه وروسته )ورته وبه ويل شي( آيا له خ

كافر  چي څكئوپاره ې لد ددا عذاب كافر شوئ؟ نو 

پين شي نو د ې سمخونه به ئ چيخو هغه  -[115. ]كېدئ

 .پاتيتل په هغه كيي، به و په رحمت كيهللا 

او له دين  ئضامن د يدين ستاسو د يووال چينو  -(114)

 و، شديد اختالفپايلله بدو  جه كيپه نتيانحراف نه د 

ئ او وطن به درته د ړو سره مخامخ كېږگداخلي ج او له

 ډه داسيگپه ټول تاسو  چيار ده ، نو په كاور كنده شي

په معروف بلنه،  په لوريې د خير كار ئ چيډله شئ يوه 

كارونو  ورككركجنو او منله نه او او غوره كارونو گمار

په ډلي او امت  غسيفالح او بريا به د د، يمخنيوى ونه 

 ي. برخه كېږ

او نهي عن دلته د امر بالمعرف  چيپام وي ته مو ې د

، نه د انتقاد او اعتراض صيغې، ېارول شوكصيغې ر المنك

دا يوازي انتقاد او اعتراض نه دئ، عماًل د ناراوو 

دا له مجرد  ړ كول افاده كوي،مخنيوى او حق ته ا

ظالم او مفسد به  ډېر فرق لري،انتقاد او اعتراض نه 

ئ، د ې نيسله السه نيسئ، د ظلم او فساد مخه به ئ

 .ئرتيا به كوگپالونكو مرسته او ملحق

 چيڅه هغه  يعنيندل شوى ده، پېژد معروف لغوي معنى 

، ورته يگورگه ښه سترپه ته انسان ورته رسالم الفط

ڼي، گړ او مناسب وې پل فطرت سره ئاو له خ آشنا برېښي

پردى دي او د منكر لغوي معنى  ټول احكام همداسيد دين 

كه خاوند ترې كر رتطسالم ف د چيڅه هغه يا كركجن ده، 

ښتنو مغاير غو پلو فطريخاو د  لري، ورته ناآشنا برېښي

 دي. ټول منهيات همداسيڼي، د دين گې ئ

نه  ئله )منكم امة( نه ټول امت مراد د آيت كيپه 
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دا د امت د فرد  ډله،او يوه خاصه  يوه برخه په امت كي

ټولو ته هم خطاب  په وروستي آيت كيفرد وظيفه ده. 

ټول تاسو  چيهم ويل شوي  كيآيت  111او په ئمتوجه د

معروف امر كوئ او له منكر نه په  چي، غوره امت ياست

له )ولتكن  چيږي ړو هم معلومېدوا مخنيوى كوئ. له دې

ړه د احاديثو ا په دېټول امت دئ. منكم امة( نه مراد 

 ږي:له سختو تأكيداتو هم دغه خبره معلومې

يه وسلم "من عن أبي هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عل

رأي منكم منكرا فليغيره بيده فنن لم يستطع فبلسانه 

فنن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليمان" وفي رواية 

 "وليس وراء ذلك من اإليمان حبة خردل".

 پيغمبر عليه چي ئروايت د هللا عنه رضيله ابو هريره 

چا كوم منكر وليد نو  چيوفرمايل: له تاسو نه  السالم

 ژبي خپليپه دو نو ېړي، كه نه توانبدل ك ېس دپل الپه خ

دا تر  ړه سره اوپل زپه خدو نو ېسره او كه نه توان

راغلي دا هم  په بل روايت كياو  ئټولو ضعيف ايمان د

په اندازه ايمان هم گ د دانې آخوا د مشنله دې  چي

 . نشته

عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال 

بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر  "والذي نفسي

أو ليوشكن هللا أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه 

 فال يستجيب لكم "    رواه الترمذي وابن ماجه

 عليهپيغمبر  چي ئله حذيفة بن اليمان نه روايت د

په ې ژوند ئزما  چيپه هغه ذات قسم وفرمايل:  السالم

په معروف امر كوئ او له دئ، يا به هرو مرو  واك كي

 پل لوريمنكر نه به مخنيوى كوئ او يا به هللا تعالى له خ

ورته كوئ دعاء  بيا به چي عذاب درباندي راولېږي داسي

 ې نه قبلوي.خو هغه به ئ

امر بالمعرف او  د چيږي آيته معلومې له دې -(115-115)

په اختالف اهمال او غفلت  په وجيبه كينهى عن المنكر 

، د ړه، كه مسلمانانو دا دنده ترسره نه كيكېږمنتج 

ړه، د ې ونكې ونه نيوو، د فساد مقابله ئظالم الس ئ

كانو او ېد ن ړ،نيوى ئې ونه كبدكارانو او مفسدينو مخ

گرتيا پالونكو ملونه درېدل، د حق  گ كيڅنپه صالحينو 

پل ې خئ په الر كيوركولو  يو ته د ودښېگڼړه، ې ونكئ

ځ وحدت او يووالى د خلكو ترمناوو، گوخت او وس ونه ل
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به  په خلكو كي ،يټولنه به متفرق كېږځي، ځه به له من

 وټولپه او د هللا عذاب به  ږيېړراوالشديد اختالفات 

 چي وي ځ خو به حالت داسيپه وري. او د قيامت ځپرېورا

هغه به  تور، تور مخي ځينياو  ويپين مخونه به س ځيني

ې د دغو كړ وو او يا ئه كگناپله په په خيا  چي وي

ې كركه نه ناه نه ئگوه او د دوى له  ېړگرتيا كړو ملكك

ي: ې نه كاوو، دوى ته به ويل كېږدرلوده او مخنيوى ئ

د دا عذاب پل ايمان نه وروسته كافر شوئ؟ نو آيا له خ

 .  كافر كېدئ چي څكئوپاره ې لد

ې گناه نه ئ، له پين ويې سمخونه به ئ چيخو هغه 

، وي ېړې كگرتيا ئوي، د صالحينو او نېكانو مل ړىډډه ك

او د دوى  شوي وي يپاتله مفسدينو او بدكارانو نه لري 

 په رحمت كيپاره د هللا تل لد  ړى وي، دوى بهې كمخنيوى ئ

 وي

   

  

    

   

    

   

    

    

پر تا لولو ې په حقه ئ چيدا د هللا آيتونه دي  -[118]

او  -[119] .و د ظلم اراده نه لرينړۍ والپر او هللا 

ټول د  ديكي  په زمكي چيڅه په آسمانونو او  چيڅه 

 ي.ځول كېږگر په لوريول د هللا ټرونه ااو ك هللا دي

دا  چيپه ارتباط ويل شوي د مخكني مضمون  -(118-119)

ي، كه د دعوت سلسله به كېږ ، همداسيالهي آيتونه دي

قطع شوه، د مفسدينو او ظالمانو مقابله ونشوه، نو هم 

ړئ او هم د هللا ستر ظار وكتشديد اختالف ته ان پلو كيپه خ

گرانو تقاضاء ده. بيا دعوت عذاب ته، دا د الهي عدالت

ې باور وي ئ په دېډه وي، ډا چيړى شوى ته اطمئنان ورك

په ټول امور د ده ي، څه د هللا داو آسمان هر د زمكي چي

مرتب  نتائج د ده له لوري په كارونو بانديي، د واك كي

څه محروم څوك به مو له كوم  چيئ وېرېږ مه له دې ي.كېږ
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شي او  هپاتې نتيجې مو ب دعوت به چي ړي او مه له دېك

 ړى شئ.مبارزې نتائج به ترالسه نه ك خپليد 

   

   

  

   

     

   

   

  

   

د خلكو  چيټولو غوره امت ياست، تاسو تر  -[111]

نه كوئ او په معروف گمار چي، ىره شوېپاره رابرسل

په هللا ايمان لرئ او كه له منكر نه مخنيوى كوئ او 

 ځينيدا ورته غوره وو،  ىړى واهل كتابو ايمان راو

 ې فاسقان دي.اكثر ئ ې مؤمنان دي خوئ

ستاسو د غوره والي څو اسباب دي: امر  -(111)

پر هللا ايمان، كه دا بالمعروف، نهي عن المنكر او 

 ړل، نو له دېاو خصوصيات مو له السه ورك ځانگړتياوي

پل امتياز پر نورو خ ئ اوځپرېوچت مقام نه راړ او اولو

په  ، بيا به تاسو د مخكنيو اهل كتابوئله السه وركو

 وكسانكم شمېر  گه وو؟ په دوى كيڅناهل كتاب  څېر شئ.

ې فاسق وو، ايمان لرونكو د ايمان درلود، اكثر ئ

له هغه مقام نه امله ې همدله ړ، فاسقانو مخنيوى ونك

كه تاسو د  پارل شوه.عزل شول او دا دنده تاسو ته وس

ډلو ووېشل شئ، اكثر مو فاسق دوو  په داسيڅېر په دوى 

شمېر مو مؤمن او صالح وي، خو د فاسقانو او محدود 

 څېر شي.په پاى به مو د دوى  ،ئړمخنيوى ونك
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دررسولى او  نشيپرته هيڅ تاوان ړولو له رب -[111]

ې ړوي او بيا به ئكه درسره وجنگېږي نو شا به دروا

شي، ذلت  ځاى وموندلكه هر  -[112] مرسته ونشي. هيڅ

ۍ او يا د خلكو د الهي رسكومي گر د مپل شوى، ت پرې

په او  شي( ژغورلپه سبب )له دې ذلته وۍ رسكومي 

له شو، دا  پلوت رېپالهي غضب اخته شول او مسكنت 

په او  اووې انكار كد هللا له آيتونو ئ چيې امله د

 چيې امله له دژل، دا پيغمبران وې د هللا ناحقه ئ

 وو.اې كړ او تېرى ئې وكړاوى ئسرغ

پلو تېرو په خ كولى، يوازي نشيڅه دوى نور  -(111) 

گ ته راووتل نو ځوروي، خو كه ستاسو جنژبو به تاسو 

د ښتي او وخوري او له ميدان نه به ت ژر به ماتهډېر 

د دوى  چيړي پيدا نه كځواك كوم  داسيبه  پر سر زمكي

 ژغورلى شي.ې واو رسوايي ئماتي لى شي او له ومرسته وك

گر دا ، مذليل وي ځاى كيپه هر دوى به تل او  -(112) 

ړي، كېدى شي پناه وروته خلكو  يااو  پناه وركړيهللا  چي

ًا له ذلت نه مؤقت ناه او حمايت كيپپه  نوروكله كله د 

د مسكنت  په غضب اخته وي اوشي، خو تل به د هللا  ژغورلو

له ورايه  ټولو برخو كيپه ژوند آثار به د دوى د 

 ې دا دي:ې ذلت، الهي غضب او مسكنت اسباب ئ، د دبرېښي

 .د هللا له آيتونو انكار 

  پېغبرانو مخالفت.د 

 ړاوىعصيان او سرغ. 

 تعدى او تېرى . 

ې انسان د چيده  يعصيان او تعددا  حقيقت كيپه او 
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ړي او د د هللا له آيتونو انكار وك چيمرحلى ته ورسوي 

 ړي.ښمني او مخالفت ته مال وتانو دپيغمبر

    

   

   

   

   

  

  

  

   

  

  

    

    

    

   

ډله سره برابر نه دي، د اهل كتابو يوه ټول  -[113]

په شېبو  ېپډله( ده، د هللا آيتونه د شړه )په حق( وال)

په  -[114] كوي. ېسجد چي حال كي په داسيلولي،  كي

په معروف امر ړي، ايمان راو په ورځيهللا او د آخرت 

تلوار  و كيڼښېگپه  له منكر نه مخنيوى كوي او ،كوي

او د  -[115] ه دي.څخډلي كوي او دوى د صالحانو له 

او هللا  نشيكله به ضايع دوى كوي هيڅ چيخير كوم كار 

 پوه دئ.ښه دغو متقيانو ه پ

 چي نه دي لكه مخكي ټول اهل كتاب داسي -(113-115)

په  چيده  ډله داسييوه  په دوى كيورته اشاره وشوه، 

گيا دي، صادقانه ل په عبادت كيپل دين قائم دي، د هللا خ

كوي او د ده د كتاب  ېهللا ته سجد ړه كيپه ز ېپد ش

په ړه نه ايمان لري، آيتونه لولي، پر هللا او آخرت له ز

په صالح دي او له منكر نه مخنيوى كوي،  اومعروف امر 

غو متقيانو د د په نزد كيد هللا  .تلوار كوي و كيښېگڼ

 خوندي دي. عملونه ك ېن

 چي دلته ويل شوي: پام وي ته مو ې د
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 : په شېبو  ېپد هللا آيتونه د ش

ې معنى دا د د كوي. ېسجد چي حال كي په داسيلولي،  كي

چي ځكه ، دا لولي آيتونهپه حالت كي ې د سجدچي نه ده 

 لو لوستې كي د آيتوندپه سجهللا صلى هللا عليه و سلم  رسول

ږي، ېپه حالت كي ويل كيوازي د قيام  ړي، آيتونهمنع ك

په حالت ځه چي د لمانله )هم يسجدون( نه مراد دا دئ 

 لولى.  آيتونهكي د هللا 

    

   

    

   

    

    

    

  

    

   

  

    

   

   

كله به له هللا كافران شوي هيڅ چيشكه هغه ې ب -[116]

ې ئړى شي او نه څه ترې دفع كمالونه نه د دوى څخه 

 يپاتبه تل په هغه كيونه او دوى دوزخيان دي، اوالد

څوي خرڅه چي  ژوند كيدنيوي  په دېاو  -[115] وي.

په كي سخته يخني  چي ئې هغه باد ته ورته دمثال ئ

ې ي او تباه ئښت ته ورسېږاو د هغه قوم ك يا اور وي

په دوى ظلم نه ړى او هللا ې ظلم كځان ئپل په خ چيړي ك

 ځان ظلم كاوو.پل په خپله په خدوى بلكي ړى، ك ئد

ټه گڅه كافرانو ته نه د دوى مال او اوالد  -(116-115)

په او نه  په دنيا كيې انفاق، نه نه ئرسولى شي او 

 يپڅانا چي ئښت ته ورته ده كې هغئ، انفاق آخرت كي

د دوى كفر  غسيړي، دې كراشي او تباه ئ پرېۍ تونده سيل
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 ي.ښت تباه كو، كۍ ده، د دوى كرسيل ېتباه كوونك

  

   

    

    

   

  

   

    

     

    

ځان پرته نور پلو مؤمنانو اې مؤمنانو! له خ -[118]

پموي، هغه درنه نه س يخراب هيڅته رازدار مه نيسئ، 

گند څرله خولو ې ض خو ئځوروي، بغتاسو  چي څه خوښوي

ې هم تي تر دټ ساپې د دوى سينې ئ چيڅه شوى، خو 

ړل كه تعقل خو تاسو ته آيتونه بيان ك موږستر دئ، 

 كولى شئ.

ځان ته غيرمؤمن  چيمنع شوي  مؤمنان له دې -(118)

د  چيپاري ورته وسكار  ړي او كوم داسيرازدار ك

په نة بطاړي، پوهېدل ورته آسان كپه رازونو مؤمنانو 

او دلته  ۍ برخي )استر( ته واييالندن ېد جام اصل كي

دوست او رازدار دئ، مؤمنانو ته امر  نږدېترې مراد 

نه  ځان ته نږدېپرته نور دومره له مؤمنانو  چيشوى 

ښمن سره په اسرارو خبر شي، له دمسلمانانو  د چي يړك

 ېدوپه اسرارو د خبر چيږه دا تاوان لري ږ تر لدوستي ل

ځان ته مه دوى  چيځكه امر شوى نو  ،يپه الس ورځموقع 

په تاوان ورسره مه كوئ، دوى تاسو ته  يكوئ، دوست نږدې

 چيې دا وي ښه ئڅه او خوپماوى نه كوي، هس رسولو كي

ۍ او ښمنړاوونو او ستونزو سره مخامخ شئ، د دتاسو له ك

په اورئ  ېتاسو د دوى له خول چيخبري كومي عداوت 

زياته كينه درته لري، هم د هللا د تر دې  ړونو كيز

ړئ او ستي ونكوله دوى سره د چيتقاضاء دا ده  نووښوالر

 .هم د عقل تقاضاء
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ښه خو تاسو د دوى  وئښه ايس تاسو دوى دا دئ -[119]

ايمان  موږ: درسره مخامخ شي وايي چينه ايسئ او 

 ېغيظ او كين پلپرتاسو د خښه شي نو گو چياو لرو! 

پل غيظ په خ، ورته ووايه: چيچي ېگوت خپلي يوجه له

پوه ښه په شته وو هللا د سينو  چيې شكه سره ومرئ، ب

 دئ. 

تاسو ورسره محبت كوئ، خو هغوى درسره محبت نه  -(119)

ڼي، گڼئ خو هغوى مو دوستان نه گې دوستان لري، تاسو ئ

ته  موږښه دي، دوى تر مشركانو  چيكوئ  گمانتاسو 

فكر نه كوي،  داسي اړهپه خو هغوى ستاسو ، دي رانږدې

ډك دي،  ېې له كينئ هړونڼي، زگښه نه تاسو تر مشركينو 

، برعكس د ايمان دعوى كوي يښمني نه اعالنوپله دمخامخ خ

تاسو  چيټولو هغو شيانو ايمان لرو په  موږ چي او وايي

 چي.چي ېگوتنه  ېله كين په خفا كيايمان لرئ، خو ې پر

پاره كوم بد ستاسو ل پلو سينو كيپه خ چي پوهېږيښه هللا 

 څومره كينه لري.م او عزائ

   

   

    

    

    

    

   

ړي او ك فهې خي دا ئه درورسېږښېگڼكه كومه  -[121]

او ښ شي او كه صبر خو پر دېي ړاو درورسېږكه كوم ك
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 نشيهيڅ تاوان  ېد دوى دسيس ئړځان ساتنه وك

 شكه چي هللا د دوى په كړنو محيط دئ. ېرسولى، بدر

سورې درېيمه برخه  مباركيې سره د دآيت  په دې -(121)

ښودل گوالى او اهميت څرنتقوى د  كي په دېي، شروع كېږ

)صبر( او  په تاسو كيكه  چي ېشو ې له دېشروع ئشوى. 

تدبير او  د او مكر او هيڅكي ښمن هيڅ)تقوى( وي نو د د

ستاسو د )تقوى( دررسولى.  نشيتاوان او ضرر  توطئه هيڅ

 ې، دسيسځليهلي  ټوليښمن د دهللا تعالى به  په نتيجه كي

په هر هللا تعالى د دوى  چيه ځك، دا ړيك يډشن ېاو توطئ

بهر  ېاو سيطر ېې د هللا له سلطڅه ئ ، هيڅيڅه احاطه لر

محكوم  په وړانديۍ او واكمن ېنه دي، دوى د هللا د اراد

هللا ورته  چيكولى  نشيڅه نه عالوه كوم كار دي، له هغه 

بهر وي  ېدوى د هللا له سيطر چينه ده  ړي، داسيتوفيق ورك

ډېره ستره غه ترسره كولى شي. دا ړي هوغواڅه  چياو 

ده، ډينه ډااو ډېره لويه وعده  خبره او د هللا له لوري

يو ستر  پارهې خبري د اثبات لوروسته د د نو ځكه له دې

په خو وي، ك ه وړانديتاريخي ثبوت او يوه عملي بېلگ

ې شمېره ې بئ په ضمن كي چياسلوب سره حكيمانه  داسي

 ږدي.ته  قيانو مخيهم د مت الرښووني يښتناكارز

    

  

    

    

پله كوره له خ په سباوون كي چياو كله  -[121]

 چلو كيپه مورپاره گ لد جن ياو مؤمنان د ېراووت

 ى دئ.پوه اورېدونكښه كول او هللا  پر ځاىځاى 

 گ كيجن په دې، ېگ ته اشاره شودلته د احد جن -(121)

ښوونه كوله، پله د مجاهدينو الرپه خ السالم عليهپيغمبر 

قريش له پارله، چل او وظيفه سپله مورخې چا ته ئهر 

پاره د بريد ل ېنورمدينې م رپځ سره درې زره فو

چ غ د بدر د تاريخي ماتيې ښتل ئوو، غو يدلېځراخو

ې ئ وسائلې نيولى وو، شمېر او ه تيارى ئپورواخلي، 

د  د بريد او د هغې منورېپر مدينې خ امخم چيهومره وو 

ښكر د ل په لوري، د مدينې ڼلگكافي ې پاره ئلفتح كولو 

ته اطالع ورسېده،  السالم عليهپيغمبر دو سره سم ېځله خو
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ړه، د صحابه وو د مشوره وكې ئپلو يارانو سره له خ

ځ نه دفاع د مدينې له من چيدا وه  هرأي مشرانواكثرو 

هم دا وه، له  هرأيپله خ السالم پيغمبر عليهړي، د وك

نه بهر  ېله مدين چيې غوره وه دا تر د ي لحاظه همگجن

گ هم د جن يځه دفاعله من ېښمن مقابله وشي، د مديند د

په څه او كور كوپه  هڅښمن ته كود چيپاره مفيد وو ې لد

د مدينې  چيلحاظه  و هم له دېگران وو اگ كول كور جن

 گ كيپه جنپاره چار د دفاع لنابه ټولو اوسېدونكو 

ته تر زرو  مقابلېبرخه اخيسته، مسلمانانو د قريشو 

په ښمن د شمېر ځ نه شو ايستلى او دا د دكسانو زيات فو

هر يوه به د دريو كسانو مقابله  ،ډېر كم ووپرتله 

دا كمى  صورت كيپه ه د دفاع ځله من ېكوله، خو د مدين

گار ټين په دېځوانانو ځينو . خو د مدينې وپوره كېد

ښمن مقابله كوو. د دوى بهر د دله مدينې  چيكاوو 

د  چيه وفيصله وش په مجلس كيپام سره په گار ته ټين

 د ورځي ېمعد جُ  السالم عليه پيغمبرځو. ته ورو ښمن مخيد

ړه او ډېره جامع او مؤثره وينا وك په لمانځه كي

څه هم ړل. كه ته ترغيب ك مقابلېښمن ې د دسلمانان ئم

 په مقابل كي يد رأي السالم عليهپيغمبر ځوانان د هغه 

ې گار نه نادم شوو، راغلل او وئټينله  يرأي خپليپه 

 يكه د ،منصرف يو يرأي خپليله  موږ !ويل: يا رسول هللا

دا  السالم عليهپيغمبر ړه، خو فيصله بدله كښه وي دا خو

وخت  په داسيله اعالنه وروسته او  چيڼله گونه  هبمناس

 ېهم ذره اغوستې ئپله په خ چيړي فيصله بدله ك اكي د

 وو. په حالت كيتلو تيار او د وه او نور هم 

نه د احد د غره  ېيندزرو كسانو سره له م له نږدې

د منافقينو سردار ابى بن  په الره كيدو، ېځخوو په لوري

له مجاهدينو بېل  ،پلويانو سرهو دريو سوپلو سلول له خ

 ځيني ېدوبېلو، د ده گرځېدته و ېشو او بېرته مدين

 ېد مدينې دوه قبيل چيوه  ړل، نږدېپرېشانه كمسلمانان 

ترشا شي، خو د نورو بنو حارثه او بنو سلمه هم 

د  السالم پيغمبر عليهل، په وينا راتم شومسلمانانو 

 ړل، داسيك ر ځاىپځاى مجاهدين  په لمنه كياحد د غره 

ښمن د ې كار هم له شا نه د دشا ته وو، دې غر ئ چي

تر شا كېدل  په صورت كيماتي بريد مخه نيوله او هم د 

ې ورته آسانه كاوو. له الزمي ترتيب او تنظيم نه ئ
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د غشيو است، كښېنپه انتظار رارسېدو ته ښمن وروسته د د

هللا  رضيد عبدهللا بن جبير ې ډله ئ ېړپياويوه ويشتونكو 

له  چيړه مؤظف ك پر سرۍ ډغون د يوې داسيۍ په مشر عنه

دوى نيولى شوه. مخه  ېښمن د احتمالي حملې د دئړخ نه ا

 هيڅپه ځايه به  له دې چيپه تأكيد سره وويل ې ته ئ

او نه د  په صورت كي ينه خوځېږئ، نه د فتح صورت كي

 ،خهمد  نښتياو له  سر كي يړلومپه په صورت كي.  يمات

، د عربو د هغه وخت له ويگيالڅو جنړو خواوو د دوا

ړه، دود، دستور سره سم، بېله بېله، د تورو مقابله وك

ژل وو يگيالقريشو دولس ديارلس نوميالي او مشهور جن د

ږ ځ له لپيل شوه، د قريشو فوښته ه مخامخ نباآلخرشول، 

ېښته په تپه لور  ړه او د مكېوخو مقاومته وروسته ماتي

 په ميدان كيې او سامان ئ وسائلړي، زخميان، م ،لسر شو

نور  ځينيړ خو كتعقيب ښمن د ومجاهدين ځينو شول، پاتي

و مصروف شول، د غشيو ويشتونكو د ټولولپه راد غنائمو 

و، نور ښمن وتښتېدد چيړه احساس كځينو كسانو  ډلي هغي

ۍ راكوز او د ډله غون، ينه د يكېدل ضرور هپاتنو دلته 

 السالم عليهپيغمبر ې د دل، هم ئوخوځې ريلو هپميدان 

پل د خې ئځاوو او هم پامه وغورهغه تأكيدي هدايت له 

د  چيخالد بن وليد  .ښتنهغوه مشر عبدهللا بن جبير مكرر

فرصته  له دې ې كولهئ يډلي مشرپرو د قريشو د س

 پر سرۍ ډ، د غونراتاو شوړه، د غره له شا استفاده وك

په شهادت ټول خو  ،ړهمقابله وكلس يولس مجاهدينو  پاته

ړل، پرېشانه كسخت  مسلمانانپي بريد څادغه نا .ورسېدل

 ل اووگرځېدقريش هم بېرته را په حال كي يښتد تې

ډېر مسلمانان له دوو خواوو تر بريد الندي راغلل، 

زخمي  السالم عليهپيغمبر په شهادت ورسېدل، گيالى جن

ا افواه خوره ښمن دشو، د ده له زخمي كېدو سره سم، د

ې ، دپه شهادت ورسېدو السالم پيغمبر عليه چيړه ك

غره ته  ځيني، ېيولوښو يگړډېرو غوافواه د  يهيبتناك

گ من جنښ، دترشا شول په لوري د مدينې ځينيوختل او 

په الس ښه فرصت پاره ل ېباندي د حمل ېپر مدينټلى وو، گ

 ،ادا وو او د عقل حكم هم د گمانچا ورغلى وو او د هر 

گ بريد كوي، خو برعكس هغوى جن ېبه اوس په مديندوى  چي

په  ېانه د مكدډ توقف وروسته له ميړ او له لنمتوقف ك

په په درېيم كال د شوال د هجرت ښته دا ندل. لور وخوځې
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 .شوه ېپه نامه ونومولد غزا  د احد مياشت كي وشوه او

ډېر جامع ړه يو په ا جگړيدغي د  په وروستيو آيتونو كي

 .ىشوبحث  ړخيزاو هرا

   

    

    

  

  

ړه توب قصد ې زقبيلو د بدوو ستاسو  چيكله  -[122]

ې ولي او مرستندوى وو هللا ئ چيحال كي  په داسيړ، وك

  ړي.ر هللا توكل وكپاو مؤمنان خو بايد 

بنو حارثه او بنو سلمه دي  ؛ېدا همغه دوه قبيل -(122)

دو وروسته ېگرو له ستند ابى بن سلول او د ده د مل چي

په په شا شي. د دوى  جگړيړي او له ې همتي وكب هو نږدې

 چيچا نه وه، د  هورته مناسبهمتي  ېب چيويل شوي  اړه

وي، له مؤمنانو سره ې همتي كبه بولي  او مل ويهللا موال 

پل خداى پر خې ئ په هر حالت كيتل او  چي ښاييخو دا 

ځواكه ونه ښمن له زور توكل او بروسه وي او د د

 ي.وېرېږ

   

    

   

    

   

   

   

  

     

   

   

   

  

   

نصرت او تاسو ته  په بدر كيهللا  چياو يقينًا  -[123]
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، نو ئو يتاسو كمزور چي حال كي په داسيړه بريا درك

 چيكله  -[124] .ړى ويڅو مو شكر كئ تر ووېرېږ هللاله 

 چيويل: آيا دا درته كافي نه ده  ته ومؤمنانتا 

ل شويو مالئكو مرسته زرو رالېږ ودريپه ستاسو رب مو 

! كه صبر او تقوى وكړئ او دوى ېهوك -[125] ړي؟وك

ږ درباندي راشي، نو ستاسو رب به مو ځوې شور په همد

 ړي. ښانمنو مالئكو مرسته وكځو زرو نپنپه 

، نو هللا به ستاسو ځ درې زره ويفوښمن كه د د -(123-125)

ځه زره شو، پني، كه راولېږ مالئكيته درې زره  مرستي

 ۍږ او مستځوشور  ي، كه هغوى لهځه زره به راولېږپن

ړي هللا تعالى به هم پر تاسو بريد وكپي څاسره او نا

ي، مه ښانونو سره راولېږپلو خاصو نله خ مالئكي ېړگځان

شان شوكت  يې له ظاهرد دوى له شمېر وېره ولرئ او مه ئ

 .نه

    

   

    

     

    

گر تاسو ته د زېري ځولى مگر ئې نه داو دا ئ -[126]

ډه ډاپرې ړونه ستاسو ز چيپاره ې لگه او د دپه تو

پرته د كه نه نو بريا له باحكمته عزيز خداى ي، ش

 .نه وي چا له لوريهي

يو زېرى  و يوازيلو وعده خدا د مالئكو د رالېږ -(126)

پاره، كه نه نو ډ او اطمئنان لډاړه د ده او ستاسو د ز

د هللا تعالى اراده كافي  يوازيپاره خو او بريا ل فتحيد 

پرته هم تاسو ته فتح دركولى لو ده، د مالئكو له رالېږ

ښه  په دېاو هم حكيم، هم  ئهللا هم عزتمن او غالب دشي، 

ړي او تاسو غالب ك ړيورك ښمن ته ماتهگه دڅن چيي پوهېږ

 هځ ته ماتښمن مجهز فود د چي ئپه دې قادر داو هم 

 ړي.سره سره غالب ك ۍاو تاسو له ضعف او ناتوان وركړي
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ړي، ك (پرېقطع )لورى رانو يو فڅو د كاتر  -[125]

 ځي.گرنو نامراده بېرته و، ړيې نسكور كيا ئ

فري كد  كي نښتي په دې چيد هللا اراده دا وه  -(125)

ړي ې كذليل ئپك او ړي، سړوند مات كځواكونو يو مضبوط م

بدر په ړي. ړ كې ااو خائب او نامراده تر شا كېدو ته ئ

 چيځواك گي د هللا دا وعده ترسره شوه، د قريشو هغه جن كي

سره مخامخ شو، ماتي  سختيټولو عربو برالسى وو، له  په

ژل ووې گيالي ئسرداران او مغرور جن يڼ شمېر نوميالگ

 په شا شول.ړند سر له بدر نه ځونامراده او ، لشو

     

    

  

  

د دې كار هيڅ څه په تا پوري اړه نه لري،  -[128]

يا به ئې توبه قبلوي او يا به ئې د دې لپاره 

 تعذيبوي چي ظالمان دي. 

رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ته فرمايي چي ته د  -(128)

، دا په هللا پوري اړه لري ېهيڅ شي واك او اختيار نه لر

يوازي د چي د چا توبه قبلوي او چا ته عذاب وركوي، دا 

بل چا په هللا كار دئ، نه په تا پوري اړه لري او نه 

چي حكم دا وي  اړهپوري. د رسول هللا صلى هللا عليه وسلم په 

په نورو به حكم څه وي؟  اړهنو د نورو عادي خلكو په 

 وي؟!! يړل شواو امور ت چاريگه څنبه  پوري

قرآنكريم په ربوبيت كي د شرك د نفي او ترديد 

دې قاطع دليل او حجت استدالل كوي چي كه په لپاره په 

پرته نور خدايان وى نو  هللاله يوه  زمكه او آسمان كي

مختل او هر څه به  چاريحتمًا به د زمكي او آسمان ټولي 

تباه شوي وو، دا ځكه چي په هغه صورت كي به هر خداى 

سره سم د دې عالم اداره غوښتله، د خوښي  خپليله 

اجراءاتو او تصرفاتو كي د ارادو آراوو اختالف، په 

تعدد به حتمًا په ټكر او تصادم منتج كېدو او دا به په 

دو. په هستي او ېسبب جوړ ۍتباه لوييكائناتو كي د 

كايناتو كي دا حاكم نظم او نسق په دې داللت كوي چي د 

مخلوقاتو د امورو د تدبير واك او اختيار له يوه ذات 
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 سره دئ. 

 ع مَّا اْلع ْرشِ  ر ب هللاَِّ  ل ف سد ت ا ف سْبح ن   هللاَُّ  ِإال ء الِهَ ةٌ  اِفيِهم   كان   ل وْ 

 22االنبياء:             *  ي ِصُفون  

 ؛كه په آسمان او زمكي كي له هللا پرته نور خدايان وى

دواړه حتمًا تباه كېدل، نو د عرش پالونكي هللا لره د دوى 

 له ستايلو نه پاكي ده.

پيغمبر  كي جگړيپه د احد  چيځي را كي ځينو رواياتوپه 

له زخمي كېدو وروسته وفرمايل: هغه قوم به  السالم عليه

 سلوك كوي سره داسيپيغمبر پل خله  چيگه نجات ومومي څن

 ». چي هغه ئې د هللا لوري ته  بليداسي حال كي  په

هللا  «ِإَلى َّللاهِ  ِبَنبِيِِّهْم َوُهَو َيْدُعوُهمْ  َهَذا َفَعُلوا َرْوم   ُيْفِلحُ  َكيْ َ 

او  بخښنيد  چيوفرمايل  ځواب كيپه خبري دغي تعالى د 

 په دې چيډېر هغه كسان ته.  زه كوم نهبه ړه پرېكعذاب 

دل، هللا تعالى هدايت جنگې د كفر تر بيرغ الندي كي جگړي

د سترو سترو  په الر كيړو او د هللا ړل، د ايمان راوك

 ړ.ې ورككارونو توفيق ئ

    

     

    

    

   

په زمكه  چيڅه په آسمانونو كي او  چيڅه او  -[129]

او  ښنه كويړي بخوغوا چيچا ته ټول د هللا دي، دي  كي

ښونكى مهربان بخې او هللا ړي تعذيبوي ئچي وغوا كڅو

  دئ.

څه او آسمانونو هر  د زمكي چي ئولواك دټهللا هغه  -(129)

د او نه  ئۍ كه ورسره شريك دپه واكمنڅوك نه د ده دي، 

پله او د په خړه پرېك، دا په كار كيمغفرت او تعذيب 

څوك تعذيب ښي او څوك وبخ چيپرته كوي بل له شراكته 

چا پرته د بل ى كه دا كار له غفور او رحيم خدا ړي.ك

ړ و بخښنيڅومره د  چينو معلومه نه ده  ىو په الس كي

 ؟!!ړي وود مخه هالك كله فرصت وركولو ې كسان به ئ
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ځله زياتوالي څو څو په ! سود اې مؤمنانو -[131]

 بريالي شئ.چي ئ ووېرېږ هللاسره مه خورئ او له 

د كافرانو  چيځان وساتئ او له هغه اوره  -[131]

 ړى شوى.پاره تيار كل

عوامل او ماتي د  جگړيدلته د احد د  -(131-131)

په ارتباط د سود  ړ كيل په دېي، ل كېږڅېړ املونه

ږ دقت په لږي، خو ې ربطه معلومېنظر ب يپه سطحښووني الر

ړلو خاصه د سود خو كي يمات په دې چيپوهېدى شو سره 

په وروسته حرام شو،  يله فتح ېډه وه، سود د مكون

د مدينې شتمنو يهودانو د سود سود رائج وو،  مدينه كي

اخته پرې لمانان هم لږ يا زيات . مسړى ووبازار تود ك

ه راوالړېږي او هم د مال حرص وو، سود هم د مال له حرص

زياتوي او همدغه د مال حرص وو چي د احد فتح ئې په 

ودو او د پرېښگرونو بدله كړه. د مال حرص د سنماتي 

و ځكه دوى ته نڅول. ښمن له تعقيبه الس اخيستو ته وهد

ه داسي پايلدلته د سود  ه ډډه وكړئ.وويل شو چي له سود

اور گڼل شوى چي په اصل كي د كافرانو لپاره تيار كړى 

څومره  په دين كيسود د هللا  چيږي معلومې شوى. له دې

 گناه ده!!ستره 
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او د هللا او د ده د پيغمبر اطاعت وكړئ تر څو  -[132]

او  ښنيبخاو د خپل رب د  -[133] رحم درباندي وشي.

د هغه جنت په لوري تلوار وكړئ چي عرض به ئې 

آسمانونه او زمكه وي، د متقيانو لپاره تيار كړى 

هغه چي په سوكالي او تنگسه كي انفاق  -[134شوى. ]

( زغمونكي او د خلكو )له اشتباهاتوكوي او د غيظ 

او  -[135او هللا دا محسنين خوښوي. ]دي، تېرېدونكي 

كار وكړي او يا په خپل ځان هغه چي كله كوم سپك 

ظلم وكړي، نو هللا يادوي او د خپلو گناهونو بخښنه 

چي گناه بخښلى شي؟  څوك دئاو له هللا پرته بل  غواړي،

او په خپلو كړو گناهونو اصرار او ټينگار نه كوي، 

 په داسي حال كي چي پوهېږي.

كه غواړئ د هللا رحمتونه او پېرزويني مو په  -(132-135)

شي نو د هللا او د ده د پيغمبر اطاعت وكړئ، د  برخه

بايد ستاسو تلوار د هغه جنت په لوري  پر ځاىغنيمتونو 

وي چي ټول آسمانونه او زمكه به ئې عرض وي. له عرض نه 

ي عده، په عربي كي عرض د قيمت او بي بيعمراد يا 

لپاره هم استعمالېږي، خو كه عرض د سور په معنى 

به د آيت ترجمه دا وي: هغه جنت چي واخيستى شي نو بيا 

په آسمانونه او زمكه به ئې سور وي. د الحديد د سورې 

 م ْغِفر ةٍ  ِإلى ساِبُقواراغلى: په معنى عرض د سور  آيت كي 21
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 ... له دې األ ْرضِ  و   السم اءِ  ك ع ْرضِ  ع ْرضه ا ج نَّةٍ  و   رَّبِّكمْ  مِّن

 .بيعنه  ئدلته هم سور مراد د چيږي معلومې

 دلته د متقينو څو صفات بيان شوي: 

 .په سوكالي او تنگسه كي انفاق كوي 

  پټوي.  سترگيزغم لري او د خلكو په اشتباهاتو 

  او د هغه  پر ځاىله خپل مسلمان ورور نه د انتقام

له زغم نه  پر ځاى مقابل كي د بالمثله چلنپه غلطي د 

 ږي.ېكار اخلي او ترې تېر

  ،بل ته د ده له غلط كار نه كله چي كومه غلطي وكړي

تاوان ورسېږي يا يوازي په خپل ځان ظلم وكړي، نو خپل 

 بخښنه غواړي.  ۍغلط خپليرب يادوي او د 

 .عمدًا په خپل غلط كار اصرار او ټينگار نه كوي 

په چا كي چي دا صفات وي، هغوى )متقيان( او 

)محسنين( او د هللا محبوب بندگان دي،كه غواړئ اولياء 

و د هللا محبوب بندگان وپېژنئ نو صفات ئې دغه دي. هللا ا

محرف مذاهب د )اولياء هللا(، )متقيانو( او )محسنينو( 

او نور كسان د نورو  پاره نور نور معيارونه كارويل

په و د هللا ڼي، خگگان د هللا محبوب بند ړتياوو له مخيگځان

ړي صفات نومو چيگان هغه دي محبوب بندد هللا  دين كي

 .ولري

  

   

    

   

   

   

دا هغه كسان دي چي جزاء ئې د خپل رب له  -[136]

به ترې لوري بخښنه ده او هغه جنتونه چي ويالې 

، د عمل كوونكو اجر ي، په كي تلپاتالندي بهېږي

 !!ئومره غوره دڅ

دلته نه يوازي د متقيانو غوره اجر بيان شوى  -(136)

جنتونه دي، بلكي د  يچي د هللا له لوري مغفرت او تلپات

: او هغه دا چي دوى ېدوى يوه بله ځانگړتيا هم ښودل شو

عمل كوونكي دي، ناپوه خلك هغه چا ته د هللا دوست او ولي 
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هللا وايي چي له عمل نه الس واخلي، دنيا ته شا كړي، په 

لگيا شي، خو د دعاء  ي او په ذكر اوكښېنيوه گوښه كي 

هللا په دين كي د هللا محبوب متقيان هغه دي چي صفات ئې 

 پورته بيان شول.

     

   

   

  

 

سنن تېر  ځينييقينًا چي له تاسو نه مخكي هم  -[135]

شوي، نو پر زمكه وگرځئ او وگورئ چي د مكذبينو 

 ه څنگه وه؟پايلعاقبت او 

له تاسو مخكي ډېر ملتونه تېر شوي، هر يوه ځان  -(135)

وه، تاريخ ته  ېته د ژوند بېله بېله طريقه غوره كړ

وكړئ او وگورئ چي د هغو ملتونو عاقبت څنگه وو رجوع 

چي د هللا د دين او د پيغمبرانو د تكذيب لپاره ئې مال 

له سخت  سزاپه څومره ملتونه د همدې جرم وه؟ او  ېتړل

 الهي عقوبت سره مخامخ شوي؟

   

  

   

او د متقيانو  ئكو لپاره بيان ددا د خل -[138]

 لپاره الرښود او موعظه.

نه يا مراد همدغه پورتنۍ خبره ده،  (هذا)له  -(138)

په دې سره هم عام طور د خلكو لپاره يو ستر حقيقت او 

دونكى سنت بيان شوى او هم متقيانو ته ېد هللا يو نه بدل

نه مراد دا  (هذا)الرښوونه او نصيحت شوى. او يا له 

چي حقايق ئې ټولو خلكو ته بيان كړي، خو له  ئآن دقر

الرښوونو او مواعظو ئې يوازي متقيان گټه اخيستى شي. 

له دې آيت نه  چي غوره دهپاره ې لد دړۍ توجيه خو لوم

 راغلى.  ئيا وروسته د قرآن ذكر نه د مخكي
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نو مه سست كېږئ او مه غمجن كېږئ او همدا  -[139]

 تاسو لوړ يئ كه مؤمن وئ.

په هغو جنگياليو باندي خاص  ههره نظامي مات -(139)

سره مخامخ شوي وي، شور او ماتي اثرات پرېږدي چي له 

 ېښنېسيورى وغوړوي، اند پرېشوق ئې كمزورى شي، ناهيلي 

 گمانښمن تر ځان غوره گڼي او او غمونه ئې ځوروي، د

هغه ته بريا ورپه برخه كړه.  يكوي چي د دښمن غوره وال

كېدو لپاره هللا تعالى  هله دغو منفي اغېزو د خوندي پات

الرښووني د احد  يپه دغو مباركو آيتونو كي څو ارزښتناك

مجاهدينو ته په خاصه توگه او ټولو مجاهدينو ته په 

 دي: ېعامه توگه كړ

 بايد ستاسو شور، شوق او  ي ماتيمؤقتكېږئ،  مه سست

نه كړي، مبادا خپل نشاط له السه وركړئ،  ېجذبه كمزور

 شئ. هيليمأيوس او نا

 لري  ېاندېښن ېپر خپلو تلفاتو وير پرېږدئ، بې فايد

وغورځوئ، حزن او غم ته موقع مه وركوئ چي ستاسو پر 

و او عزم م ېوغوړوي، اراده مو كمزورسيورى ذهن او زړه 

 متزلزل كړي.

  ،د حقارت احساس مه كوئ، دښمن تر ځان غوره مه گڼئ

مه كوئ چي د دښمن كوم مثبت اړخ او كوم غوره  گمان

، ستاسو د فضيلت او ېدا بريا ورپه برخه كړ يوال

ن لوړوالي لپاره ستاسو ايمان او عقيده كافي ده، د دښم

بايد ستاسو دا د  ي ماتيمؤقتي بريا او ستاسو مؤقت

 لي احساس كم رنگه نه كړي.لوړوا
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كه تاسو ته كوم زخم دررسېږي نو دښمن قوم  -[141]

زخمونه رسېدلي او دا خو هغه ورځي  غسيته خو هم د

دي چي په خلكو كي ئې اړوو رااړوو او ترڅو هللا هغه 

كسان معلوم كړي چي ايمان ئې راوړى او له تاسو نه 

 شهيدان ونيسي او هللا خو دا ظالمان نه خوښوي. نيځي

ړي ښه عيار كمؤمنان  چيپاره ې لاو دا د د -[141]

 ړي.او كافران نابود ك

سره مخامخ ماتي دلته زخمي مجاهدينو او له  -(141-141)

 :ېڅو خبري شوځ ته شوي فو

  په ښمن ته هم، نو د ،رسېدليدرپرهارونه كه تاسو ته

زخمونه  و كيړگپه نورو ج مخكي ېاو له د كي جگړي دې

او كركجنو اغراضو  د ناروا اهدافو ىهغو چيرسېدلي، 

د الهي ولي  پرهارونه قبلوي، تاسوپاره دا زخمونه او ل

 نه قبلوئ؟! يپه ورين تندپاره دا اهدافو ل

 يو ثابت الهي سنت دئ، هدا كله بريا او كله مات ،

په هر يوه ځ، په وي او كله وركله ش چيده لكه  دا داسي

 د حكيم خداى خاص حكمتونه دي. كي

 واقعي مؤمنان له هغو نه  چيپاره ده ې لاو دا د د

  ي نه دي.رښتين په دعوى كيد ايمان  چيړي تفكيك ك

 ځينو ړي هللا تعالى غوا چيپاره ده ې لاو دا بيا د د

له  چيړي او غوا ړيپه برخه كړ مقام ورته د شهادت لو

ه او پاره بېلگ، د نورو لړيړ كتاسو نه شاهد امت جو

مشال شئ، ستاسو له  الريپاره د ، د نورو لئمثال ش

په الر قربانيو، صبر، ثبات او استقامت نه نور د دين 

 ۍ او د صبر او استقامت درس واخلي.د قربان كي

 معنى يا  (وهللا اليحب الظالمين) ېې فقراو د آيت د د

قوم ته د هللا تعالى دغه ظالم  چيمه كوئ  گمان :دا ده

ړه، په برخه كي فتح ورمؤقتپاره دا ړتيا لوكومي دوى د 

 داسي كي ىدوه پ ښوي اونه، هللا تعالى دا ظالمان نه خو

راضي شوى وي. او يا ترې مراد  پرېهللا  چي نشتهڅه 

ړي د دغو ماتو او تلفاتو هللا تعالى غوا چي منافقين دي

ړى لومو وباسي. انانو له ليكمهغوى د مسل په دوران كي
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 ټول مضمون سره مناسب دئ.تعبير له 

  تعالى د مؤمنانو روزنه هللا خو  ژورو كيړو لوپدغو

څوكو ته رسوي، د دوى ايمان او ړو كوي، دوى د ايمان لو

، دا د دوى د وركويځال او پوخوالى ته مزيد  ېعقيد

 يوه مؤثره ذريعه ده. روزنيتربيت او 

  همدغه ده،  ۍ الرنابوداو  ۍتباهځواكونو د د كفري

كولو څه  ي او داسيړمغرور ك برياويي مؤقتې كله به ئ

 يړندگې په لوري ئ ۍتباه يد كامل چيڅوي وهې ته به ئ

ړ ذليالنه اقداماتو ته ا داسي هماتې ړي او كله به ئك

 ړي.ك ې ورنږدېته ئ ۍتباه يكامل چيړي ك

    

   

   

   

  

هغه له جنت ته به  چي ېلمو انگېر آيا داسي -[142]

ړي ال هللا نه ستاسو مجاهدين معلوم ك چيد مخه داخل شئ 

 ړي؟!!ې صابران معلوم كاو نه ئ

نه ده ټه انگېرې بنسهيله او ب ېيوه خوش هسيدا  -(142)

په دعوى سره جنت ته درومئ د ايمان  ه يوازيتاسو ب چي

مومئ،  ېپرانيست كي مخي خپليپه او د جنت دروازې به 

 ونو كيامتحانپه موينو تېر شئ، زله آ چي له دې مخكي

جنت ته د ننوتو  څ كيپه تربريالي شئ او د آزموينو 

ړخ نه ړئ!! دا هيله د هللا له سننو سره اړتيا ثابته كو

 په آزموينو كي چيړى ړ كپاره جوهغو لگوي، هللا جنت د ل

په ى دئ، ځاجنت د مجاهدينو او صابرانو بريالي شي، 

څوك مجاهد او  چيگندوي څرهللا تعالى دا عمالً  آزموينو كي

 چيږي معلومې آيت داسي او د جنت مستحق. له دې ئصابر د

 .ىننوت نشيڅوك جنت ته پرته بل  صابر()له )مجاهد( او 

ډېره خوره لمن د صبر  چيږي معلومې دا خبره او له دې

ي بلكي نه راخالصه كېږ په عملي عباداتو كي يوازيده، 

 ۍ برخي كيړپه لومې سورې عقيده هم احتوا كوي، د د

پيغمبرانو په كتابونو او په هللا او د ده  چيتاسو وليدل 

 ښتنه كوي.ايمان هم د صبر غو باندي
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گ مرله چي د مخه  دېتر چي تاسو او يقينًا  -[143]

ومو  دا دئ، نو كولهمو تمنا سره مخامخ شئ د هغه 

 چي ورته كتل مو.حال كي  ليدو په داسي

د كي  الرپه گه نه وېرېدل او د هللا دلته له مر -(143)

پيغمبر عليه او د  ڼل شوېگښه شهادت تلوسه، د ايمان ن

چي تاسو په خطاب كي ويل شوي ټولو صحابه وو ته السالم 

 مهميڅو مبارك آيت كي په دې ، ټولو د شهادت تمنا كوله

 :توجه غواړيخبري 

 .صحابه وو د شهادت تلوسه درلوده 

  كي ئې د دې تمنا د تر سره كېدو  جگړيپه د احد

 ړ.ه كفرصت ترالس

 پل بايد له هغې نه د خ پر ځاى ېد نظار ېد دې صحن

 .ىو ېاستفاده شو هړه اپآرمان د ترسره كېدو 

     

    

     

   

    

    

    

  

ده تر چي  ى دئاستازاو محمد خو فقط يو  -[144]

 يل شوي وو، نو كه هغه ومري لېږاستازډېر مخكي هم 

ځئ؟! او گرپه شا پوندو پلو په خ، آيا ل شيژيا وو

 تاوان ځي هللا ته هيڅگرپه شا وپوندو پلو خپه څوك چي 

 ي.ړژر شاكرانو ته اجر وركډېر به  رسولى او هللا نشي

څېر يو په پيغمبرانو د نورو  السالم عليهمحمد  -(144)

پل مأموريت له نور راغلل او د خ چيپيغمبر دئ، لكه 

به دى هم درومي، آيا  همداسيړل، ترسره كولو وروسته وال
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پلو خپه  په صورت كيتاسو به د ده د رحلت يا شهادت 

ۍ ته رابللي گځئ؟! هغه خو تاسو د هللا بندگرپه شا پوندو 

پيغمبر له تلو وروسته تاسو گر د يئ او هللا خو تل شته، م

په ستاسو  چي پوه شئ په دېالس اخلئ؟!! ۍ گد هللا له بند

شا كېدل نه هللا ته كوم تاوان رسوي او نه د ده دين ته، 

ان د ايم چيڅوك او  ئ.سوځان ته به تاوان ورپل خ يوازي

 په الر كينه د دفاع  ني او له ديپوهېږپه قدر او قيمت 

ې  به ئهللائ كاروي هغه شاكر بنده دټول توان طاقت پل خ

 ړي.حتمًا وركپل اجر خ

     

    

     

   

    

    

   

ايي چي ومري مگر د هللا په ښاو هيڅ نفس ته نه  -[145]

او څوك چي د دنيا  ېنېټ ېټاكل ېاذن سره په ليكل شو

برخه وركوو او څوك چي د  ېاجر غواړي له همدې ئ

وو او ډېر ژر برخه ورك ېآخرت اجر غواړي له هغه ئ

 به شكر كوونكو ته غوره بدله وركړو. 

مبارك آيت كي د الندي سترو سترو خبرو په دې  -(145)

 :ېنه شووښوالر

 ېټاكل شو پاره معينه نېټهل مړينيچا د د هر. 

  په داسي ېاص كتاب كي ليكل شوپه خدا خاصه نېټه .

 راتلى. نشيتبديلى  كي هيڅ هپه هغ چيكتاب كي 

 خو د هللا ځي را نېټې ېليكلاو  ېاكل شوټهمدې په گ مر

 .يځوروسته را ېله اذن او اجاز

  له نو هللا  يړدله غواب يخپلو عملونو دنيايچي د څوك

 يټه كي وپه ل ېچي د اخروي بدلڅوك ړي او څه ورك ېهغ

 .يړورك ېله هغ نو هللا ئې

 نه يړپل اجر ترالسه كژر خډېر گان به د هللا شاكر بند ،

 ي او نه اخروي.جر ضايع كېږا ييد دوى دنيا

ژوند د گ مر چي ئشاكر بنده هغه د ې آيت له مخيد د
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ټه په ل ېپلو عملونو د اخروي بدلڼي او د خگ هللا له لوري

 وي. كي

    

   

   

    

   

    

   

    

   

   

   

  

   

    

   

    

   

ډېر خداى پيغمبران داسي وو چي ډېر او  -[146]

الر كي د په د هللا  ، خويدلگ كي جنگېڅنپه  ېپالونكي ئ

نه سست شول، نه ئې د له امله رسېدلو مصيبتونو ور

ذلت  "په وړانديښمن د "دېئړ او نه ضعف احساس وك

 -[145]گران وي.  هللاپه ومنلو او داسي صبر كوونكي 

ويل به وه چي نه څه پرته بل  او خبره به ئې له دې

چارو پلو په خاو گناهونه  موږزربه!  موږ: اې زېئ

قدمونه  موږښه او زتېرى او اسراف راته وبخ موږكي ز

ته برى  موږگي لوټكافر  په دېړه او استواره ك

ړه او د نو هللا دنيوي بدله هم ورك -[148ړه. ]كرا

 .او هللا داسي محسنين خوښوي ؛آخرت غوره بدله هم

څو اساسي  مباركو آيتونو كيغو په د -(146-148)

 گورو: الرښووني

  پيغمبران راغلي ډېر له محمد عليه السالم نه مخكي

پالونكي ډېر خداى  گ كيڅنپه او تللي، د هر يوه 
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 .دليپه الر كي جنگېد هللا  او يډ شوراغون

  چي د داسي وو  يگرمل يپيغمبرانو خداى منونكد دغو

په وجه نه په الر كي له مصيبتونو سره د مخامخ كېدو هللا 

د ړى او نه احساس ك ۍسست شوي، نه ئې د ضعف او ناتوان

پكاوي ته تسليم شوي. مبادا ذلت او س په وړانديښمن د

له تونو سره د مخامخ كېدو له مصيبپه الر كي تاسو د هللا 

د  ،ئړئ، شور شوق او جذبه مو له السه وركسست شامله 

د ضعف او  په وړانديهغه  او د يښمن قوت تاسو ووېرود

او د  ئښمن شرائطو ته تسليم شړئ، د داحساس وك ۍناتوان

 .ئومن ييهغه لو

  او ماتي وروسته هم نه دي مأيوس شوي، دوى له ماتو

، ېڼلگنتيجه او اسراف  هاتواشتبپلو اهزيمتونه ئې د خ

گر ، سنېښتغو يمعافاو تېريو  گناهونوپلو ئې د خ هللاله 

ستى، تل ياخ ئى او له مبارزې ئې الس نه دپرېښ ئئې نه د

 مبارزې كي د بريا خپليپه په ضد ښمن د دته پل هللا ئې خ

 د ايمان تقاضا همدا ده.چي بايد متوجه وئ  .ېړكدعاء 

  د آخرت  او هم ئې ېړترالسه ك يبرياودوى هم دنيوي

 په برخه شوى.  فالح او سعادت

 پلودا محسنين دي، د احسان الر همدا ده، دوى د خ 

مستحق شوي، داسي  ۍپه وجه د هللا د دوستهمدې غوره صفاتو 

 .يگران وپه هللا محسنان 

 په پيغمبران تېر شوي او د دوى ډېر هم  مخكي له دې

پيغمبرانو او د ، د دليپالونكي جنگېډېر خداى  گ كيڅن

د  لپارهپالونكو الر همدا ده؛ له حق نه د دفاع خداى 

  دل.په خالف جنگېكفر، شر، فساد او ظلم 

  مصيبتونه  په الر كيو ته هم د هللا كپالوننورو خداى

نه په وجه نه سست شوي، خو د دغو مصيبتونو  وررسېدلي،

سر په وړاندي د ذلت ښمن د د ېئ، نه ېښودلكمزوري ئې 

ده  د وهن معنى سستي. ېړې صبري كې بى او نه ئړټ كټي

ماتي د مصيبتونو او  چي خو دلته ترې مراد هغه حالت دئ

وق شور او شمخكنى ي، څوك ورسره مخامخ كېږ په وخت كي

او نااميده شي.  ړه شي، ناهيلىې سا، جذبات ئې ختم شيئ

او  ۍكمزورد انسان  چي ئله ضعف نه هغه حالت مراد د

. او له ڼيگځان ضعيف وښمن ړي او تر داحساس وك ۍنناتوا

دل ړه ايښوطو ته غائښمن شرااستكانت نه ذلت منل او د د
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ځان وساتي هغه له دغو دريو كمزوريو  چيڅوك  مراد دئ.

 ښوي.صابران خو غسيهللا دگران. پر هللا او  ئصابر د

  ړى بلكي ويل به صبر ك يوازيپالونكو نه دغو خداى

چارو كي پلو په خاو گناهونه  موږزه! رب موږ: اې زېئ

او مصيبتونه ماتي ، دا ېښتېرى او اسراف راته وبخ موږز

 موږگناهونو او تېري او اسراف نتيجه ده او زد  موږز

ته برى  موږگي لوټكافر  په دېاو  ېړقدمونه استواره ك

 ئپه وجه له مقاومت نه الس نه د وى د ماتي، دېړراك

ې ى، د فتح او بريا طمع ئرېښپ ئې نه دگر ئاخيستى، سن

، ثابت قدمه او د حق بريا ته منتظر ېنه ده ختمه شو

 ي. شو يپات

 او هم د آخرت  ېړبدله ورك يپله دنيودوى ته هللا هم خ

په او  ېپه برخه شوې فتح ئ په دنيا كيغوره بدله، 

 د هللا رضاء او جنت. آخرت كي

و ښمنانو د بريا تلوسه اپر دئ دلته هم رگوچي لكه 

په پر كافرانو غلبه راچي ته دا دعاء كول هللا تعالى 

د السالم  معليه انوپيغمبرد د مؤمنانو او  ؛ېړبرخه ك

ې، او دا ښودل شوۍ تلوسه او دعاء گرو وروستمجاهدو مل

چا ې ته ورته، د ې دچي مؤمن به داسي وي او دعاء ئښيي 

پل په خچي دا برخه شامله نه وي، بايد په دعاء كي 

 ړي. گالري كي تجديد نظر وكاو تايمان 

  

   

  

   

    

 چيړئ د هغو كسانو اطاعت وك! كه اې مؤمنانو -[149]

پوندو به مو بېرته پلو په خكافران شوي، نو 

 رځئ.گځوي، نو زيانمن به وگرو

او د دوى الر او  ېكه د كافرانو خبري مو ومنل -(149)

كه د دوى د څېر به شئ، په د دوى ړ، پل ككار مو خ

 هيلينا مرستيد هللا له تبليغاتو تر اغېز الندي راغلئ، 

 .وي ىړنو سخت تاوان به مو كود، پرېښجهاد مو  او شوئ
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او هغه تر  ئه بلكي هللا ستاسو مل دنه د داسي -[151]

 ټولو غوره مرستندوى دئ.

 مرستيد بل د ئ، كېږ هيليمه نا مرستيد هللا له  -(151)

پرته له هللا  چيې باعث شي د دماتي طمع مه كوئ، مبادا 

 ږداو الس مرستيد ښمن ته بل ته او مخصوصًا د هللا كوم د

  ټولو غوره مرستندوى دئ. ! هللا تر ړئ!ك

    

   

    

    

   

   

  

وېره  ړونو كيپه زحتمًا به د كافر شوو  -[151]

څه شريك  ې داسيله هللا سره ئ چيپاره ې لد د ،چوووا

ړى او نازل ك ئپرې نه دې كوم دليل ئ چيړي ك

د ظالمانو  ئڅومره بد داور وي او ې گنځى به ئهستو

 ځاى. ټېكيد 

دا هم كافي ده  خو يوازيره اپستاسو د بريا ل -(151)

 ښتو كين پهچوي، وېره وا ړونو كيپه زهللا د كافرانو  چي

ړه ډه زډامضبوط او  چيي په برخه كېږچا خو بريا د هغه 

پر ې وېره ئ چيپه برخه وي چا د هغه  او حتمي ماته لري

وېره  ړه كيپه زهللا به ستاسو د دښمن ړه مسلطه شي. ز

هغه شرك  ،اصلي وجه به د دوى شرك ويوېري ې چوي، د دوا

 كتاب كي په هيڅد هللا تعالى دليل ورته نه لري،  هيڅ چي

 موندلى. نشيپاره كوم دليل د هغه ل
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 ېرښتينپله وعده درسره هللا خ چياو يقينًا  -[152]

ژل، نيول او و دوىپه حكم مو هللا  د چيړه، هغه وخت ك

په مو  هغه كار كيپه ه شوئ او ړې زب چيتر هغه 

ړه او له هغه وروسته مو نافرماني نزاع وك پلو كيخ

ښودل، بوب شيان دروحې ستاسو مئتاسو ته  چيړه وك

ښتو، مو آخرت غو ځينواو  و دنيا غوښتهځينتاسو س

 او يڅو مو وآزمويځولئ، تر گرله دوى راوې بيا ئ

ؤمنانو پر مړه او هللا خو ې عفو وكتاسو ته ئ چييقينًا 

 ښتن دئ.څد فضل 

ړه، پله وعده ترسره كهللا تعالى له تاسو سره خ -(152)

په يو اخيستى وو،  يپسښمن مو ړ، دې برى دركتاسو ته ئ

 چيۍ تر هغه روانه وه ړژل، دا لمو نيول او و يپسبل 

ړ، له مو اختالف وك پلو كيپه خښود، ړه توب وې زتاسو ب

 پيغمبرشول نو د گو مو تر سترغنائم  چيهغه وروسته 

باآلخره د هغو  ځول اوپامه وغورهدايات او اوامر مو له 

 چيپيدا شول كسان هم را ټوي داسيآخرت ل چي گ كيڅنپه 

ماتي په وو، نو خود به ستاسو فتح  ټه كيپه لد غنيمت 

د  پله مرسته متوقف كوله اوهللا تعالى به خ ده اوېبدل

د هللا يوه  كېدئ، خو دا هم يپاته به ښمن له تعقيبد

 هړه، كه دا الهي عفوآزموينه وه، هللا دا غلطي معاف ك

له  چيمعلومه نه ده  ېشو هپه حال نه وى شاملستاسو 

پر مؤمنانو كوم بد عاقبت سره به مخامخ شوي وئ، هللا 

 باندي د فضل خاوند دئ.
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چا ته مو ترشا نه بر ختلئ او هي چيكله  -[153]

پيغمبر له تاسو شا ته  چي حال كي په داسيكتل، 

 ېپسپر له نو د ې وربللئ، ئ اسوتوو او  (هپات)

څه غمجن شئ په هغه څو نه ړه، تر ې دركئ سزاغمونو 

دررسېدلي  چيڅه په هغه له السه مو وتلي او نه  چي

 ې كوئ.تاسو ئ چي ئښه خبر دڅه په هغه او هللا 

پيغمبر ود، غره ته ختلئ، پرېښگ ميدان مو د جن -(153)

خوا ته  ځانى وو، هغه د پرېښمو تر شا  السالم عليه

ړوو او هللا تاسو ته چا ته مخ نه وراوربللئ خو تاسو هي

 يپاتړه، غنائم درنه ې غمونو سزا دركپسپرله دا د 

نور ډېر ډېر مو شهيدان شول او ړل، ، تلفات مو وركلشو

  په هزيمت بدله شوه.فتح مو  زخميان او

ډېر تعبيرونه او ړه په اۍ برخي د آيت د وروست

ې دا ده: لو دقيقه او غوره ئټوتوجيهات شوي، خو تر 

به نه غمجن  حالت كي په هيڅ چيتاسو ته ويل شوي وو 

په ورين تندى ي بايد هره قربان په الر كيئ، د هللا كېږ

، يي ددژونڼئ، هغوى گړه نه ړي به مم الريې د دمنئ، و

ې قرباني كول ئ په الر كيڅه د هللا دي، د هللا ستاسو هر 

پارلى وي، پل امانت بېرته سخمو هللا ته  چيدي لكه  داسي

 ړيمعلومه ك چيراوستل پاره ې لهللا تعالى دا غمونه د د

په نه  په الر كيياست، د هللا  ښتيا تاسو همداسيرپه 

حالت  په مصيبتونو. كه داسيئ او نه تلفاتو غمجن كېږ

په څوك صابر دئ، غمونه  چيږي گه به معلومېڅنرانشي 

گاللى په ورين تندي ه ړاوونزغملى شي او كړه سينه س

ان تقاضاء ايمد خو ستاسو  دردوونكي حالت كي په دېشي. 

 ړئ او غمجن نه شئ.وير ونك چيدا وه 
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پرتاسو د غمونو وروسته  ې له دېبيا ئ -[154]

ستاسو  چيړه ك هينه نازلېډډاهغه  ڼه كيپه ب ۍپركال

 چيوه  ډله بيا داسيدله او بله ېړپر يوې ډلي به غو

په د هللا  ځولي وو،غورېښنه كي په اند ځانونوپلو خ

ويل  ه كول،نوگمانې د جاهليت د دور ناروا ړه ئا

ورته ووايه:  په برخه دي؟ موږزڅه ې كار ې: د دئ

پلو په خدئ، دوى واك كي( )په هللا د ټول كار خو 

گندوي، څرې نه تا ته ئ چيټوي پڅه هغه ړونو كي ز

نو دلته به  ىپه برخه و موږڅه زې كار : كه د دوايي

 پلو كورونو كيپه خژل كېدو، ورته ووايه: كه نه و

ځاى ته  مړيني خپليهغه كسان به هرومرو د نو  ئهم و

د  ستاسوچي وه او  ېشو هې مقررژنه ئو چيراوتلي وو 

ړي ړونو شته عيار كسينو خبري وآزمويي او ستاسو د ز

  پوه دئ.ښه په شته وو ړونو او هللا د ز

 مخي موږز الرښووني مهمي څو مبارك آيت كي په دې -(154)

 :ېدل شوښوېته ا

  د  حالت كيډك  هاو له اضطرابپه هغه سخت  جگړيد

په وار وار ورباندي  چيوو  وضعيت داسيځينو مجاهدينو 

 هيڅ چيځي چا راپه هغه د خوب دا حالت ، هلرات يلپركا
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په  په حالت كيوېري د  چينه ده  هې نه وي، ممكنوېره ئ

 چيښيي گ رات ۍپركالپه دوى باندي د انسان خوب راشي، 

ډه وو او هللا ډاې ړونه ئوېره نه درلوده، ز دوى هيڅ

 وه. ېړك هنازل پرېينه ېډډاپله سكينه او تعالى خ

  ځان له  چيوه  ډله داسيبله  كي په مقابلد دوى

ې ټول هم او غم ئنه وو،  په فكر كيڅه  پرته د بل هيڅ

 چيپروا كوله ې ې د دنه ئژغوري، ځان وگه څن چيدا وو 

ځي او نورو مسلمانانو به څه را السالم پيغمبر عليهپه 

گه څنبه  ېد اسالم او د مدينې راتلونك چيې او نه د د

وه او داسي  ېې عقيده بدله شوئ اړهپه ، د هللا تعالى وي

د جاهليت د  چيل گرځېدړه كي په ذهن او زې ونه ئگمان

شوي  هيلينا هللاونو ته ورته وو، له گماندور باورونو او 

 گه كتل.په سترې د شك وو او د الهي نصرت وعدو ته ئ

  څه ړو، كه څه ترالسه كړو به گج به ويل: له دېځينو

ځينو نورو به ل كېدو، ژدلته به نه ونو  ىو ټه په كيگ

 په الس كي موږقيادت او قومنده ز جگړيې ې ويل: كه د دئ

حالت  وى نو له دې ېمشورو ته اعتناء شو موږز ى اوو

پالن گ قومنده سمه نه وه، د جنسره به نه مخامخ كېدو، 

او ماتي صحيح نه وو، الزم ترتيبات نه وو نيول شوي، د 

ې ړه ئگدا ج چي ئړه دپه غاچا تلفاتو مسئوليت د هغه 

 اداره كوله.

 ټول : كارونه دا دئځواب ټولو غوره پاره تر د دوى ل

ي، په اراده ترسره كېږڅه د ده دي، هر  په واك كيد هللا 

  ي.ټاكل كېږ ه او نتيجه د ده له لوريپايلد كارونو 

  څه ې بل ئ ړه كيپه زخو  څه واييپه خوله يو دوى

گ د جنوايي: كه  چيې دا ده ټه خبره ئپړونو دي، د ز

ژوبلي سره گ دومره مره نو ل ىو په الس كي موږقومنده ز

 و.امخ كېدخبه نه م

 پل په خمرگ  چيباور نه لري  په دې دوى په اصل كي

دوى ته  ې وخت.ږي او نه ئځاى بدلېې نه ئ ،ځيوخت را

 ىگ ته نه ووى، جن ېمنل شو هووايه: كه ستاسو رأي

ځاى ته ښو هغه پلو پپه خي، بيا به هم هغه كسان وتلار

ټاكل شوى وو،  پاره له مخكيژل كېدو لد دوى د و چيتلل 

ژغورل  هگۍ سره خلك له مرې غيرتپه ب چيخو نه ده  داسي

ې غيرتان هم بهر هم خلك مري، بړو له ميدان گ، د جيكېږ
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ډه ډې ئ مقابلېله ښمن د د چي هې همته قومونب ههغ مري،

ډ او ه كوم خنلښمن ښمن ته تسليم شوي او دد او ېړك

ړي په كور كلي مسلط شوى، د دوى مد دوى پرته مقاومت 

ې د انه ئپه مېړ چيم نه وو كصورت كي تر هغو  په هيڅ

 ده. ېړښمن مقابله كد

 له يوې خوا د  چيپاره وه ې لدا آزموينه د د

ړي او له بلي خوا د ره كېمنافقينو د سينو اسرار رابرس

ړى پياومضبوط او  يسپال صداقت او  ړه اخالصز دنانو مؤم

ځال پوخوالى او د دوى پوخ ايمان ته مزيد او كړي 

 ړي. ورك

   

   

  

  

    

     

    

 

ځونو د د دوو فو چييقينًا ستاسو كوم كسان  -[155]

د شيطان  په حقيقت كيتر شا شول ځ په ورمخامخ كېدو 

 چيې شكه ښويول، بو له املهو السته راوړنځينو پلو خ

 ښونكى دئ.هللا حليم بخ چيړه، يقينًا هللا ورته عفو وك

ې ې كمزوري او بځ ئپه ور جگړيد  چيهغه كسان  -(155)

 ۍې همتپه شا شول، د دوي د به له ميدان ښوده اووي همت

د ړي وو، ې كئ مخكي له دې چياصلي وجه هغه عملونه وو 

په الس دا امكان او فرصت په وجه شيطان ته عملونو و غد

ې گامونه ئړي او پيدا كالر ړه ته زد دوى  ورغلى وو چي

همته كوي،  ېگناه انسان ب چيږي له دې معلومې ښويوي.و

ړي او شيطان ته دا ځه ون غيرت او شهامت له مند انسا

په وېره ې ئ په حساسو شېبو كيچي په الس وركوي موقع 

هللا تعالى دغو  يوي.وښوې ئ ښېپاو  ړيپيدا كرا ړه كيز

ښونكى هغه حليم او بخ چيځكه ړه، دا كسانو ته عفو وك

 په دېې دئ، كه د ده حلم او غفران نه وى نو دوى به ئ

 وو. گناه سخت نيولي
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چي  ئڅېر مه كېږپه اې مؤمنانو! د هغو  -[156]

په سفر چي ې ئ اړهپه ڼو ورو وپلكافران شول او د خ

ړه يا او هلته يا م)كوله غزا  تللي وو او يا ئې

په خوا كي وى، نه به  موږ: كه زويلو (ژل شوي ووو

څو هللا دا ! تر ژل شوي وو!وو نه به ړه شوي وو ام

، حال يځوگروباعث ړونو كي د حسرت په زخبره د دوى 

ښه څه د هغه ړه هللا كوي او هللا پرېكگ مر ،ژوندچي د دا 

   .ئچي تاسو ئې كو ى دئليدونك

 د دې آيت اساسي مطالب دا دي: -(156)

 هله كافرانه تصور اړهپه ژوند  گ اومسلمانان د مر 

 شوي.منع 

  ړه او ژنه، سفر يا غزا ته منسوب كړينه او وچا مكه

 موږكه زئې وويل:  اړهپه پلوان ړ شوي خاو م يژل شوود 

په او  ېستياخ ىپه غزا كي ئې برخه نه ووى،  گ كينڅپه 

 ىشو هپاتبه خوندي  وژنياو  مړينيسفر نه وى تللى له 

 تصور او اعتقاد كافرانه دئ.دا وو، د ده 

  ي.كوتعالى هللا  يوازيه ړپرېكگ ژوند مرد 

  په چي  ئڅه نه دپرته بل دا كافرانه تصور له دې نه

، په دې حسرت سره هللا جل شأنه ړونو كي د حسرت باعث شيز

  كافران تعذيبوي.

 هچي له همدې كافرانه اعتقادړه ړه ود انسان كوم ك 

برخه  په جهاد كي، ه وېره ويگ، كه هغه له مرږيېخړوب
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ډه كول ډلو پلوانو له لېږگر ته د خسن ستل وي اوينه اخ

ټولو عملونو شاهد او ستاسو د  ئټولو خبر دپه هللا  وي،

 او ناظر دئ.

    

    

    

    

    

    

ژل شئ يا ومرئ نو د په الر كي وواو كه د هللا  -[155]

 ډوينور ئې غونڅه چي پېرزوينه تر هغه ښنه او هللا بخ

ژل شئ نو او كه ومرئ يا وو -[158] .هغوره د هډېر

 ړى شئ.ډ كراغون په لوريد هللا هرو مرو به 

 د په الر كيد هللا ئ، گه وېرېږله مرولي  -(155-158)

ښي او گناهونه درته بخهللا ستاسو خو  په نتيجه كيشهادت 

پېرزويني سره مو نازوي، دا او رحمت انتهاء  ېپل بخپه 

ه شهادته محروم ل چي ئډېر غوره دډېر څه خو تر هغه 

په ترالسه كوي، هغوى به  ژوند كي هپاتپه ې شوي كسان ئ

د څو مياشتو يا كلونو وي ې ځي، فرق به ئرا يپستاسو 

پاى نه دئ، دا خو د بل ژوند گ خو د بيا دا مراو 

 په لوريپل رب سره خو تاسو د خ په دېپيل دئ، ژوندون 

ډډه كوي چي گه څنه به يو مسلمان ، له هغه كارئمدرو

 ؟يې رسوخپل محبوب رب ته ئ

    

      

   

    

   

    

    

     

   

 ېپه وجه ورته نرم شوپل رب د رحمت نو د خ -[159]

له شا او ، نو ستا ىړى واو كه ته بدخولى او سخت ز
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ښنه ړه، بخاره شوي وو، نو دوى ته عفو وكخوا به خو

نو  مشوره ورسره كوه، په كارونو كيړه او ورته وغوا

 هللا، يقينًا چي كوهپه هللا توكل بيا خو ړ وك يعزم دچي 

 ي خوښوي.نكوتوكل كو

نرمي كول د سره گرو پلو ملخه لوري له د قائد ل -(159)

په په سبب پېرزويني الهي دغي پېرزوينه ده، ته د هللا 

او مهربان يې، د بدخولو او سخت  ىړه سواندپل امت زخ

 گ كيڅنپه مشرانو  د داسيڅېر نه يې، په ړو مشرانو ز

دا  په تا كيږي، كه ونډيذليل انسانان راغ يوازي

ډ شوي راغون په شا او خوا كينو دا ستا  ىو يړتياوگنيم

د چي ي نه داسټول درنه خواره شوي وو، مسلمانان به 

سختي  پر ځاىد نرمي  چيې باعث شي دوى اشتباهات د د

 وپه ترخو او توندو خبرې ئ پر ځاىږو خبرو ، د خوېړوك

پلو په خې ئ پر ځاى ۍاو د لطف او مهربان ېړاستقبال ك

ړه، له ك پټي سترگيغلطيو  پرغلطيو سخت ونيسې، د دوى 

په  مبادا د دوى اشتباهاتو ته ړه.ورته مغفرت وغوا هللا

له دې وروسته به له دوى  چي ېړپام سره دا فيصله وك

وره ستا واجب مش په كارونو كيسره مشوره نه كوم، نه 

له دوى سره به مشوره  چياو د دوى حق دئ، ته مكلف يې 

دي او د  ېې كمزورمشورې ئ هم چي، حتى له هغو سره ېكو

راوالړي هم  ستونزيڅه ې په سبب ئمخكنيو كمزورو مشورو 

په الس ړه پرېككومه  چي په نتيجه كيدي. د مشورې ې ړك

پر هللا توكل ړه او ې مال وتپاره ئكولو ل يپلدرغله، د 

 ښ وي.متوكلين د هللا خو ، داسيړهوك

ه رړئ نو د اسالم له نظږ غور وكآيت كي ل په دېكه 

 په دې، پوه شئښه گوالي او اهميت څرنپه به د شورى 

 ځي:ته را مخي ږموټكي زڅو اساسي آيت كي مبارك 

 ېمشوره به كو چيته امر شوى  السالم پيغمبر عليه ،

په مشوره مكلف كوي او دا د ده پيغمبر پل كه هللا تعالى خ

ې حكم تقاضاء ړه به د دپه اڼي، نو د عادي مشر گواجب 

 ۍټولي نړ او د  يهللا ورته وحي كو چيچا ته څه وي، هغه 

مان لري او د لى، امت ورباندي ايښود لېږالرې ئپاره ل

په اطاعت مكلف شوى، كه ده ته د مشورې كولو امر ده 

ځان مشورې له  چيڅه حيثيت لري څوك به كوي، نو بل 

 ړي.مستثنى ك
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  ځيني چيړه راغلى په ادا د مشورې حكم د هغو كسانو 

اشتباهات ترې شوي، د دوى له اشتباهاتو سره سره هللا 

ه به هم له همدغو سر چيپيغمبر ته امر كوي تعالى 

  .ېمشوره كو

 له تصميم به  چيته ويل شوي  السالم پيغمبر عليه

له مشورې كومه  مخكي چينه  مشورې وروسته نيسې، داسي

د خوشحالولو  هسياو بيا نور  ېړځان سره وكفيصله له 

 تأييدترې  ټهگپه رأيي  خپليد ې او پاره راوغواړل

 .ېړترالسه ك

  ه هم ستا د څكه  ځي،كومه فيصله راو چيله مشورې

څه له ، ېگورمصلحت نه  ې كيپه هغخالف وي او ته  رأيي

ړه او پاره مال وتعملي كولو لد ې پرته ئوېري تزلزل او 

  ړه.پرهللا توكل وك

 مشوره كوي، له مشورې  چي ئد هللا محبوب متوكل هغه د

پل رب پر خاو  يړپاره مال تد عملي كولو ل فيصلې ېراوتل

 .يتوكل كو

تفسير او تعبير  كسان د مشورې داسي ځينيمتأسفانه 

ډېر اكمنانو ومستبدو ديكتاتورانو او د  چي كوي وړاندي

خطاب مفرد ته  په صيغه كيد عزم  چي ېږي، هغوى واييښخو

واك زعيم ته  پرېكړيد  چيږي معلومې او له دې ئمتوجه د

تعبير او كمزورى  طډېر غلدا  چيكړى شوى!! حال دا ور

عزم له شورى وروسته ذكر كوي چي  پام نهې ته دئ، دوى د

د ړه به پرېكعزم او  چيې خبري معنى دا ده شوى او د د

شورى به د فيصلو مرجع وي او د مشر مشورې نتيجه وي، 

 آيت كي په دېه راوتلى وي، ځتصميم به هم د شورى له من

 په سوره كيد البقري  او ېذكر شو شورى له عزم مخكي

او شرط ړخ بل ضروري ا ود مشورې يمزيد وضاحت شوى او 

ۍ فيصله به د طرفينو وروست :يگوته شوى او ويل شوپه 

د  چي مشورې كيكومي په په )مشوره( او )رضايت( وي، 

 هپله رأيخ طرفينو رضايت شرط نه وي، يو طرف يوازي

څه حق نه لري  په نيولو كيگندوي او د وروستي تصميم څر

پل سر په خ او فيصله ياور هد بل رأي او بل طرف يوازي

ه پرته، دا د استبدادي نظامونو د مشاور له رضايت ،كوي

دغه غلط تعبير شورى ده نه اسالمي شورى، دا مبارك آيت 

په اسالم له تي نه د ماشوم د بېلولو  .يټه ردوله بنس

مشورې او )د  پلو كيپه خ: ه ته وايياو مېړ ښځيړه ا
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ړه ا پهپل ماشوم د بېلولو د خ چي په نتيجه كي (رضايت

او له  نشتهدرباندي ام زڅه الړئ نو كومه فيصله وك

هره  په صورت كييا د يوه طرف د عدم رضايت پرته مشورې 

پالر هلته ويل شوي: كه مور  ړه ده .پرېكگناه ړه د پرېك

ماشوم ته د  د كوم ضرورت يا مصلحت له مخي چي وغواړي

په دوه شرطه دا كار ړي نو ډه كتي وركولو موده رالن

 پلو كيپه خكار راضي وي او  په دېړه به شي: دوا كولى

ړو رضايت او د دوااو  مشوره .وي ېړه كمشورې به ئ

د اسالم له نظره د آيت نه  . له دېېړې شرط كه ئموافق

ځي ړه راوپرېكله مشورې به هغه ، ږيڅرگنديمشورې حقيقت 

مشوره دا نه ده راضي او متفق وي،  پرې خواويړه دوا چي

ۍ او ورست له بله فقط نظر او رأيه غواړي يو طرف به چي

پله كوي، مشوره د بل د رأيي په خړه به دى پرېك

ښت نه لري ارز مشوره هيڅ نه وي، داسيپاره ولو لمعلوم

پله په خ يړه دپرېكخو  يواور هد نورو رأي ييو كس د چي

ې ، مشوره دپرته وكړيموافقې او رضايت  لهاو د نورو 

د طرفينو  نتيجه كي پهاو بحث د تفاهم  چي ته ويل كېږي

او  راضي پرېړه دوا چيځي ړه ترې راووپرېكهغه خوښي د 

په ړه په اته د تي وركولو  پل اوالدخپالر  چيمتفق وي. 

په سره به مشوره كوي،  مېرمني خپليله  چيمكلف وي  دې

په ړو ړه به د دواپرېكپل سر به فيصله نه كوي، هره خ

 عام د چيگه دا حق لري څن، نو امير يمشوره او رضايت و

په  ړوند قضاياوو كيپوري اپه دوى ولس د شتمنيو او 

پرته فيصله پل سر او د نورو له مشورې او رضايت خ

صورت  په هيڅد ده حيثيت او مقام  ټولني كيپه  ؟يړوك

په ه حيثيت او مقام پالر او مېړلكه د  ئهومره نه د كي

د  پر ځاى، اسالم خو ده ته د )قيم( ۍ كيكورن خپلي

ړى، دى خو د عام ولس د او امين( نوم ورك ه)خليف

ښه د پله خوپه خ امانت كي په هيڅامانتونو امين دئ، 

 ړى شوى.ورك ئتصرف كولو حق نه د
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ونكى دېغالب هيڅنو ړي كه هللا مو مرسته وك -[161]

ي، نو پرېږد مو يوازياو كه  ( نه لرئځواك)حريف 

ى شي؟ له ده وروسته مو مرسته وكړ چيڅوك وي هغه به 

 .ړيپر هللا توكل وكاو مؤمنان خو بايد 

د هللا د  چيي ړتيا وواهليت او دا  په تاسو كيكه  -(161)

ړي نو د ئ او هللا تعالى ستاسو مرسته وكمستحق و مرستي

پر تاسو غالب شي او كه  چي نشتهځواك  داسي پر سر زمكي

او  مرستيړئ او د هللا له سه وركالله ړتيا دا اهليت او و

ستاسو  چيڅوك نه شئ موندلى  ړ محروم شئ، بيا داسيمالت

ځان هللا به  چيه د ايمان تقاضاء دا د مرسته وكولى شي.

څه به پر هغه به توكل كوئ او له هغه او  ئڼگته كافي 

 .مو محرومه كوي مرستيد ده له  چيځان ساتئ 

    

     

   

    

      

   

په غنيمت ) چي ښاييپيغمبر ته نه  او هيڅ -[161]

ړي نو دا خيانت خيانت وك چيڅوك ړي او ( خيانت وككي

 ړي،ځان سره( راوله )ځ په ورشوى شى به د قيامت 

ړى شي پوره وركه السته راوړنپله خچا ته بيا به هر 

 ي.پرې نه كېږاو ظلم به 

پوره پيغمبر پل خپه تاسو  چيخو دا وه كار ه پ -(161)

 چي ىوېره درسره نه وښنه او ېانداو دا  ىباور درلود

 ټولولو كيپه را پله او په تلوار سره د غنايموپه خ كه

په وېش او  برخي به محروم شئ خپليبرخه وانخلئ نو له 

د غنايمو وېري دغي ستاسو  څه خيانت وشي،ې ئبه  كي

هم د ودل او پرېښگرونه څولئ، هم مو سنټولو ته وهرا

ۍ پيغمبرڅوك د  چيښمن تعقيب. هللا تعالى د يړلخو ماتي

ډېره لري ډېره پاره غوره كوي د هغوى له شأنه دا ل

ړ چا خيانت وكپه خيانت به راضي شي. خو كه بل  چيڼئ گو

حساب او كتاب شته،  پاره هم د قيامت د ورځينو د هغه ل

ږو بار پلو اوپه خى پېټدا د خيانت ځ به په ورد قيامت 
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ته  ټولو خلكو مخياو د  په وړانديړي او د هللا راحاضر ك

پل ، هم به ده ته د خې وركويي او حساب به ئبه ودرېږ

برخي بدله  خپليړى شي او هم به تاسو د ورك زاسخيانت 

 ي.چا به ظلم نه كېږپه هيړئ، ترالسه ك

   

    

    

    

     

   

   

د شوى،  يپسرضاء  پهد هللا  چيڅوك آيا هغه  -[162]

په قهر او غضب اخته د هللا  چيڅېر كېدى شي په چا هغه 

بد ه رڅومو گرځېداو د ور ئې دوزخ دځاى ئشوى او 

په نزد درجې درجې دي او هللا دوى د هللا  -[163! ]؟ځاى

 ې كوي. دوى ئ چي ى دئليدونكڅه دهغه 

د  چيڅوك كوي خيانت هغه  كي نووپه غنيمت -(162-163)

چا له دا كار د هغه ، ړ او د دوزخ مستحق ويالهي غضب و

ړه د وي، دا دوا ټه كيپه لد هللا د رضاء  چي ئلري د هشأن

ځانته درجې لري او هللا تعالى ځانته  په نزد كيلى هللا تعا

دغه مخلص ښه شاهد دئ، ړو ړو وپله د دوى د كپه خ

گالي  ستونزيپاره گورئ د هللا د رضاء ل دا دئ چيمجاهدين 

 كوي،او خيانت  گه غلولدوى به څن ،وركوي ۍاو قربان

له ۍ گمانبد دغي د  ه وئ اوگمانبد اړهپه د دوى ولي 

 ړهڅه وكډولو هد راغونپل الس د غنيمتونو په خمو امله 

 باعث شوئ؟!ماتي  هغياو د 
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په  چيړ پر مؤمنانو احسان وكهللا  چييقينًا  -[164] 

 چي ړپيغمبر مبعوث ك داسيځه ې د دوى له منئ دوى كي

ې آيتونه لولي، د دوى روزنه كوي او ئ پر دوى باندي

د  له دې چي حال كي په داسي ښيي،كتاب او حكمت ور

 وو. كي يتېروتن څرگنديپه مخه 

په الس له تاسو د ده  چي څوك دئپيغمبر خو هغه  -(164)

پر ژغورل شوئ، د ده بعثت خو و هتوبالريې ضاللت او ب

پېرزوينه وه، ده درته حالل تاسو د هللا تعالى يوه ستره 

ړه، كتاب او حكمت ې وكښودل، ستاسو روزنه ئاو حرام و

لخوا خيانت ده د غلول خو  په غنائمو كي، ښودې دروئ

د زورورو مخه خو غنيمت يا د ې تر دشو،  ڼلگو

 په الس كي چيچا د هغه يا ڼل كېدو او گحق  انوقومندان

كمزوري تل ترې محروم وو، ده درته وويل پرېوتى وو، ې ئ

ټولو په ږي او ونډيراغ پاى كيپه گ د جنبه غنائم  چي

پيغمبر مو د ولي  ي،مجاهدينو به مساويانه وېشل كېږ

 تشويشونه كول؟!غلط  ړهاپه  السالم عليه

  

   

   

      

     

     

ې د د چيمصيبت درورسېدو  داسي چيآيا كله  -[165]

نو ويل مو: دا ته( رسولى وو، ښمن دوه برابره مو )د

پله ستاسو لخوا دئ، په خورته ووايه: دا  له كومه؟!

 ښه قادر دئ.څه په هر هللا  چييقينًا 

تاسو تلفات وليدل،  په غزاء كيد احد  چيكله  -(165)

 كي جگړيپه د بدر د مخه مو  له دې چي حال كي په داسي

مو:  تلفاتو دوه برابره رسولي وو، ويلې ښمن ته د دد

هللا خو د ؟! له تلفاتو سره مخامخ شووولي  دا له كومه؟

 ،وه ېړكعده ينا او ود برالسي واو د مؤمنانو پل دين خ

؟!! ې وينا او وعدې خالف حالت سره مخامخ شوود دولي 

او  ېرښتينې دوى ته ووايه: د هللا وينا حق ده او وعده ئ
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مېر ستاسو ش چيامل دا نه وو ماتي د په هر كار قادر، 

دا محدود شمېر  چيقادر نه وو  په دېهللا كم وو او 

ماتي نه ده، د  داسيړي، غالب ككافرانو پرمؤمنان 

تاسو هغه شرائط مهيا ، لړپله برابر كپه ختاسو  اسباب

 پاره الزم دي او د هللا وعده وربانديل يد بر چيړل نه ك

پل شرطونه لري، هلته به ده، د هللا تعالى وعدې خ همشروط

 ې ترسره شي.شرائط ئ چيقق مومي تح

   

  

   

  

  

    

   

    

     

    

   

   

    

    

    

ځونو د مخامخ كېدو د دوو فو چيڅه او هغه  -[166]

پاره ې لپه حكم او د دخو د هللا ، دا ځ درورسېدلپه ور

 چيپاره ې لاو د د -[165ړي. ]مؤمنان معلوم ك چيوو 

 چيوو او اې كمنافقت ئ چيړي معلوم ككسان هم هغه 

وجنگېږئ يا  په الر كيد هللا يا : راشئ وويل شوورته 

 ىه مو وپوهگ ې ويل: كه د كوم جنوئ !ړئدفاع وك

ځ كفر غه ورده پحتمًا مو ستاسو متابعت كاوو!! دوى 

ايمانه  له چيټن نه ، تر هغه واوو ته ډېر ورنږدې

 ړونو كيپه ز چيڅه ويل ې هغه ه خوله ئپدرلودو،  ېئ

ې دوى ئ چي ئپوه دښه ډېر څه په هغه ې نه وو او هللا ئ

 ټوي.پ

 ېړړه هللا كپرېكاو د هغو تلفاتو ماتي  هغيد  -(166-165)
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څه د هللا هر  ړي وو،پله برابر كپه خې تاسو املونه ئوه، 

ستري  په دې چيښتل ي، هللا غوواقع كېږد سننو مطابق 

ځ تفكيك و ترمنمنافقيني مؤمنانو او واقعد ابتالء سره 

گ جن په الر كينه د هللا  چيگند شي څرهغه منافقين را وشي،

ندنه پېژته تيار وو او نه له مدينې دفاع ته، د دوى 

د  په الر كي نه د هللا په راتلونكي كيڅو ضروري وه، تر

فاع دد ړئ او نه له مدينې په دوى حساب وكړه په اگ جن

د جهاد او دفاع  چيگو وليدل پلو سترخ هپتاسو ړه، په ا

څه وو؟ انكار، خو دا انكار ځواب د منافقينو  اړهپه 

په ، ئد ىڅېر دوه مخپه د دوى  چيالفاظو سره  په داسي

نى بل ې معئ په حقيقت كيڅه او ې معنى يو ظاهر كي ئ

پوهېدى د دوى د وينا معنى دا ده: كه  په ظاهر كيڅه، 

برخه  گ كيڅنپه نو حتمًا مو ستاسو  يگ واقع كېږجن چي

ۍ خو مخكن ېې الفاظو يوه بله توجيه هم شواخيسته، د د

گ په جن موږكه  :چيده او هغه دا  هترې غوره او دقيق

وه او د  ېړمشورو ته به مو اعتناء ك موږپوهېدى نو ز

 وه، كه داسي ېړښمن مقابله كينې له داخله به مو د دمد

 وو. گ كيڅنپه به هم ستاسو  موږ ىشوي و

او ساده لوح كسان  ښه برېښيد دوى د الفاظو ظاهر 

هغه  ړونوغولولى شي، خو هللا تعالى ته د دوى د ز پرې

 ټوي.پې دوى ئ چي ئگند دڅرنفاق 

 د كي جگړيدلته په  چيپام وي ته مو هم بايد ې د

دوى  چيڼل شوي گ دغو منافقينو دا برخه نه اخيستل داسي

ې وو او د ډېر ورنږدېايمان تر كار سره كفر ته  په دې

 دغو منافقينو له دې په اصل كي چيپام وي ته مو هم 

مسلمانانو د شورى له د  چيړى پرته بل كار نه وو ك

ړه د پرېكڅه هم دا كه ړى وو. ې مخالفت كئ پرېكړي

له  ړه وه!!پرېكخالف  يرأي خپليد  لسالما عليهپيغمبر 

 ولى شئ.د شورى اهميت معلوم په اسالم كينه  دې

  

   

    

   

   

     

 په داسيوويل، ې ته ئ ڼوو وروپلخ چيهغه  -[168]
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خبره  موږې زكه ئ :وو يلستكښېنپله په خ چي حال كي

پله ژل كېدل، ورته ووايه: له خنه به و ؛وى ېمنل

 ي يئ.رښتينړئ كه گ دفع كځانه مر

گ په جنې هم پله ئپه خ چيدا همغه منافقين دي  -(168)

ې هم له برخي اخيستو منع برخه وانخيسته او نور ئ كي

خبره  موږې ويل: كه دوى زوروسته ئ جگړيو له كول ا

 ېړډډه كې له برخي اخيستو ئ كي جگړيپه او  ىو ېمنل

دوى ژوبلي سره به نه وو مخامخ شوي، گ مر وى، نو له دې

ړى ځواب وركډېر قاطع او خوله ماتوونكى ډ خو ته لن

چا د ښتيا ستاسو منافقانه تدبيرونه د په رشوى: كه 

 ړئ!!چاره وكگ مرپل د خړى و لومبدلولى شي ن گ نېټهمر

مخه گ پلو منافقانه تدبيرونو سره د نورو د مرپه خكه 

پل ستاسو خ ړئ چيتدبير هم وك نيولى شئ نو كوم داسي

 ډوي!!ځنپاره وگ د تل لمر

   

    

    

   

   

    

  

    

    

    

  

     

    

  

په الر كي د هللا چي ئ ڼگړه مه ماو هغه كسان  -[169]

په خوا كي ورته ژوندي دي او د هللا دوى شهيدان شوي، 

د څه پل فضله له خچي هللا  -[151] .روزي وركول كېږي

كوي او د هغو  يپه هغه خوشحال، يړپه برخه كدوى 

 ينه د چي التراوسه له دوى سرههم پاره كسانو ل

خوشحالي خاطر د دوى تر شا دي، په دې ځاى شوي او يو
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به غمجن څه وېره وي او نه دوى  رپبه چي نه كوي 

نعمتونو او فضل به خوشحالي كوي په د هللا  -[151] شي.

 او په دې هم چي هللا د مؤمنانو اجر نه ضايع كوي.

 د دې آيتونو اساسي مطالب دا دي: -(169-151)

  ئ.ڼمه گړه هيدان مش الريد هللا د 

  يگوالڅرن پهژوند  وى ددد دي خو تاسو  يژونددوى 

  .ئپوهېږنه 

 وا خ خپليپه ژوندي دي بلكى هللا ورته  دوى نه يوازي

 .يكي روزي هم وركو

  چي د هغه فضل په پل وضعيت او د هللا جل شأنه په خدوى

 په برخه شوى راضي او خوشحاله دي.دوى 

 هم خوشحالي كوي  اړهپه گرو د مستقبل پلو هغو ملد خ

خاطر ، په دې ځاى شوييو  يچي التراوسه له دوى سره نه د

نه غمجن  او په الر كي نه وېره شتهد ايمان  يگورچي 

 كېدل.

  فضل او په دې چي هللا د مؤمنانو اجر په نعمتونود هللا ،

   نه ضايع كوي، خوشحالي كوي.

   

    

   

   

   

  

پيغمبر بلنه ئې په د هللا او د ده د هغه چي  -[152]

ومنله چي پرهارونه وررسېدلي وو، له اسى حال كي د

، ستر ړهدوى نه چي چا د احسان او تقوا الر غوره ك

 ئ. اجر ئې د

 په لوري ېځ له احد نه د مكد قريشو فو چيكله  -(152)

متوجه شول  چينه وو تللي  څو ميله ال مخكيدو، وخوځې

ښمن وه، د ېپه الس ورغلښه موقع ده،  ېړكې ئلويه غلطي 

ې له السه ښتي وو، د مقاومت توان ئاوتلفات ته زيات 

ړى بريد ك ېپر مدينې پرته ئډه ځنبايد له ړى وو، ورك

ځو او گرځايه بېرته و له دې چيدا وه  هځينو رأيد ، ىو
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ړه ، خو بخت او همت ورسره ياري ونكړومدينې حمله وك رپ

سفر ته ادامه  په لوري ېد مكې ئ پر ځاىد بريد او 

ړ په سبا امر وك جگړيهم د  السالم عليه پيغمبرړه. ورك

ټول برخه اخيستونكي  كي جگړيپه  پرون ورځيد  چي

 په لورير شي او د حمراء االسد غازيان بايد تيا

 مجاهدين تيار روغ وشول، نه يوازي ږي، همداسيځېوخو

ړي، ستومانه او ستبلكي  ،دلېځپرته وخوډ ځنشول او له 

په امر روان پيغمبر پل محبوب زخمي مجاهدين هم د خ

 ځيني، ېدېويني بهه زخمونو ډېرو لوى كي د ده پشول، 

ڼه ى، دوه ورولتښو نه شو پپلو په خ چيهم وو  داسي

ډېر او بل تر ې ړه زخمي شوي وو، يو ئدوا چيوو  داسي

 په لوريړ او د حمراء االسد په شا ك، يوه هغه بل ږده ل

دل، دا له مدينې اته نه ميله لري وو، خو هلته وخوځې

وتلى او د  سيميښمن له د چيپه رسېدو سره معلومه شوه 

 ړى. دوام وركې تلو ته ئ په لوري ېمك

په ، ېدغو زخمي غازيانو ته اشاره شو آيت كي په دې

ې له تلو معاف وو او شرعي عذر ئ چي حال كي داسي

 ې لبيك ووايو اوپيغمبر دعوت ته ئخو د هللا او درلود، 

عظيم او ستر پاره تيار شول. گ لد جن زخمي حالت كيپه 

 تقوى())احسان( او  چيي په برخه كېږچا اجر به د هغه 

 چيكوونكو نه مراد هغه كسان دي  كوي، دلته له احسان

 او لبيك واييته  بلنيپيغمبر سره سره د هللا او  عذر له

د زخمونو  چي له )تقوى كوونكو( نه مراد هغه كسان دي

، له په سبب نه جزع او فزع كوي او نه شكوه او شكايت

اجر ته تاوان رسوي، د ده  چيځان ساتي هر هغه كاره 

جزع و فزع او شكوه او په يا  چيوي  ډېر كسان داسي

ړي او يا د زخمونو او پل اجر ضايع كشكايت سره خ

 راوړنيالسته د يازاتو تد ام په مقابل كيپرهارونو 

 ړي.په اوبو الهو كې الهي اجر ښتنه او مطالبه ئغو

وروسته د  ېدوژوبلپه الر كي له چي د هللا هغه كسان 

و شوي جهاد ته چمتپاره پيغمبر د حكم د تعميل لهللا او 

ي نه د هپه الر كي له جهادهارونو دوى د هللا پراو 

ډولي، دوى به ستر اجر ترالسه كوي، خو د "احسان" او ځن

چا په نه  وروسته ئې ېدوژوبلشرط، يعني له په "تقوى" 

، ېړچا د تقدير او تمجيد طمع كړى، نه ئې له منت بار ك

 ړيڅه كاو نه ئې داسي  ېړښتنه كغو ېچا د بدلنه ئې له 
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له جزع، فزع، شكوه او شكايت . يځورونور وچي  ياو ويل

كوئ پام . ړېډه كډئې  ۍصبر ېاو له ب ځان ساتلىنه ئې 

كېدو وروسته د" عدم  يزخمله په الر كي تاسو د هللا چي 

په نتيجه كي له "ستر اجر" نه احسان" او "عدم تقوى" 

 محروم نه شئ.

    

    

   

  

   

  

  

    

  

   

     

   

  

  

   

    

ډېر " ښمنانو"د دچي خلكو ورته وويل: هغه  -[153]

 ې، نو دډ شوي، له دوى بايد ووېرېږيخلك درته راغون

ړ او ويل به ئې: هللا د دوى ايمان مزيد زيات كخبري 

نو د  -[154] پالونكى.څومره غوره ته كافي دئ،  وږم

ل، گرځېدبېرته راوسره  وپېرزوينهللا له نعمتونو او 

تاوان ورونه رسېدو او د هللا  چي هيڅحال كي  په داسي

هللا د لوى فضل خاوند دئ. ړل او وال په رضاء پسې

پل دوستان ئې چي خدا خو فقط شيطان وو  -[155]

ئ كه له ما ووېرېږ وېرېږئ،وېرول، نو له هغوى مه 

 مؤمنان ياست.

مباركو آيتونو كي الندي مهم مهم په دې  -(153-155)

 ړى شوي:درسونه راك

  ښمن له چي د د دا دئد دغو كسانو يو بل صفت
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چي هغوى ته ي او كثرته نه دي وېرېدلي، كله لااتويز

ډ په ضد راغونپه لوى شمېر كي ستاسو ښمن چي دويل شوي 

خبري د دې  ېپه كار ده، دوېره ي له دوى چشوى، هومره 

، برعكس د دوى يړكړه دوى كي وېره راواله پچي  پر ځاى

ته  موږچي هللا ړى او ويلى ئې دي مزيد مضبوط ك ايمان ئې

 ټولو غوره موال او وكيل دئ.هغه تر  او ئكافي د

 په نتيجه كي هغوى په الهي ځ او وينا د دغه دري

ړه، د هللا رضاء ئې ترالسه ك ڼل شول،گامتحان كي بريالي و

د هللا  ړيا فتح،يوه و پرته ئېله مزيد زحمت او تكليف 

 .ېپېرزويني په برخه شونعمتونه او 

  ځواكونو وېروي د قرآن ښمن له د دچي مسلمانان څوك

 ينكوچونظره "شيطان" دئ، د دې شيطان دا وېره اله 

 له شيطان سره ئېچي يندي شپه هغو كسانو اغېز تبليغات 

چي له چا اثر نه كوي په هغه دوستي وي، د ده تبليغات 

 وي. ېړقطع ك اړيكي خپليشيطان سره ئې 

  ښمن چي د دپه هللا د ايمان تقاضا دا ده د هللا حكم او

 هللاله يوه  وېره مو يوازي و اوځواك ونه وېرېږله زور 

 وي.

قريش د  چي له دې او مخكي پاى كيپه  جگړيد احد د 

ږ دا غ په جگې ، مسلمانانو ته ئوځېږيوخ په لوري كېم

ځل بيا د يو به  په راتلونكي كال كي چيړه بلنه ورك

توري به سره  خپليي او سره مخامخ كېږ ان كيدپه ميبدر 

 چيدا بلنه ومنله، خو كله  جگړيمسلمانانو د ، آزمويي

پلو په خشو، د قريشو مشرانو  وعدې وخت رانږدېدغي د 

ښتل غوځواك نه ليدو،  نښتيد  له مسلمانانو سره ټو كيم

ې غور ئېپډولو ځند  چي داسيږي خو ډېځنښته وې دا نئ

 گمان نه دوى ته، نور عرب داسي ته متوجه ويمسلمانانو 

په شا وعدې  خپليمسلمانان ووېرېدل او له  چيړي وك

 چيړه پلو جاسوسانو ته وظيفه وركخې پاره ئې لشول، د د

 جگړيدغي د قريشو  يچړي كدا افواه خوره  په مدينه كي

 چيهومره ، يړبرابر ك وسائلډېر ځ او زيات فوپاره ل

خو كولى،  نشيمقاومت  په وړانديمسلمانان د دوى 

يو پلو سرتېرو صحابه وو سره له خ السالم پيغمبر عليه

ځاى ته ورسېدو او د هغه  مخكي ، د وعدې له ورځيځاى

هلته ې ئ شو، درې ورځي هپاتپه انتظار قريشو راتلو ته 

 ېړپله وعده ماته كمعلومه شوه قريشو خ چي، ېړكتېري 
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پرته فتح  جگړينو بېرته مدينې ته راستون شو، دا له 

 صورت كي په هيڅتر بريا  كي نښتيپه يوې ې ئاثرات وه، 

دغه جريان  مباركو آيتونو كيپورتنيو ه پكم نه وو. 

 .ل شوىڅېړ

   

    

    

     

    

    

    

  

   

    

   

د كفر  چيړي تا غمجن نه ك ياو هغه كسان د -[156]

رسولى،  نشيكله هللا ته تاوان تلوار كوي، هيڅ په لوري

 ړينه ك برخهپه برخه ور هيڅ په آخرت كي چيړي هللا غوا

كفر  چييقينًا چا  -[155] او دوى لره ستر عذاب دئ.

رسولى  نشيتاوان  رلو، هللا ته هيڅېپو بيعپه د ايمان 

 عذاب دئ. دردناكه تاو دوى 

دلته د منافقينو او د دوى د منافقانه هلو  -(156-155)

پروا مه كوه، دوى هللا او د دوى  چيويل شوي  اړهپه ځلو 

 چيدوى  رسولى، نشيتاوان  د ده دين او مؤمنانو ته هيڅ

تلوار كوي، د دنيوي  گرتيا كيپه ملله كافرانو سره 

پرته نه ځا، له بدلويپه كفر پل ايمان خپاره اغراضو ل

، يرسولى، هللا دوى ته موقع وركو نشيچا ته تاوان هي

قليله او ړي، همدا ې محروم كد آخرت له برخي ئ غواړي

ترالسه ې ئپلورلو سره ايمان په پل د خ چي بيعذليله 

څه به بل  په آخرت كيې د ايمان قيمت وي او كوي همدا ئ

ډېر  ېمعاملدغي دوى به له  ړى شي،ترالسه نه ك

ورته گين خوبونه به رنگين ډېر رننه لري او انتظارو

ستر او دردناك عذاب ورته  چي، خو خبر نه دي گوري

 انتظار كوي.
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له لوري  موږزنه كوي چي  گمان ياو كافران د -[158]

پاره دا خو د دې ل موږټه دئ، گپه مهلت وركول ئي 

مرتكب شي او ناهونو گد الزياتو مهلت وركوو چي 

 .په برخه شيكوونكى عذاب ئي پس

هللا  چيگران وي پوهېدل خبري  په دېډېرو ته  -(158)

كونو ته مهلت او ځواكفري  د كوم مصلحت له مخيتعالى 

ړي، وركموقع بريا د پر مسلمانانو كله فرصت وركوي، 

ونو د نيولو او د مسلمانانو د هېوادكله د اسالمي 

ې تر شا كوم الهي حكمت د دړي، په الس وركځورولو امكان 

ځواب ويل ته  پوښتنيدغي  مبارك آيت كي په دې دئ؟مضمر 

ه مهلت ځواكونو ت يكفر چيكوئ  گمانشوى. مه تاسو دا 

 په دېدوى  ياو نه د ئټه دگپه او فرصت وركول د دوى 

ټه دي. گپه ې ئ برياويي مؤقتدا  چي يځپرېو اشتباه كي

گند څرښه په دې مهلت سره د دوى حقيقت ړي هللا تعالى غوا

 په ظلم او فساد كيدوى  چيې باعث شي دا مهلت د دشي، 

 ياملې د دوى د كئ هللا تعالى چيي انتهاء ته ورسېږ هغي

يو منحرف او مفسد  چيڅو ، ترگڼيپاره ضروري ۍ لتباه

ې د انتهاء ته نه وي رسېدلى هللا تعالى ئدغي ولس 

كه هللا تعالى ړه نه كوي. پرېكۍ استئصال او هالكت وروست

ړى كد نيولو فرصت نه وى ور افغانستانشورويانو ته د 

، څه ته واييكمونيزم  چيشوى وو ه پو په دېڅوك به 

څومره ړه له ايمانه تش زمه دي، حې رڅومره بن كمونستا

څومره ذليل  پرېږديڅوك دين  چي، يې عاطفې وسخت او ب

په خالف هر پل قوم او ولس پاره د خد نورو لپك شي، او س

د  چيپوهېدل گه څنبه  افغانان !!څه كولو ته تيار شي

گرانو حكومت ، د كارڅه دهكمونستانو د شعارونو معنى 

ۍ له غولونكو شعارونو ډډوور، كالي او د كڅه او يعني 

د هللا تعالى له  چيگر ومو نه ليدل څه دئ، مد دوى مقصد 

د شوروى اتحاد د زوال  په حقيقت كيدا فرصت  لوري
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د  امريكايانهمدا راز كه  ؟پاره الهي تدبير وول

، د يموفق شو ىپه نيولو نه واو عراق  افغانستان

 جهنمي زندانونو كي پهگوانتانامو گرام، ابوغريب او ب

موفق شوي،  ىكولو نه و يپه زنداند مظلومو مسلمانانو 

 چيپوهېدل گه څنبه  نړۍ وال، عراقيان او نو افغانان

گه به څنې رحمه دي؟ څومره ذليل، رذيل او ب امريكايان

، آزادي ۍو د ديموكراسد امريكايان چيورته معلومېدله 

په  ېحقيقت ئ چياو بشري حقوقو معنى همدا وه 

له  غو زندانونو كياو په د او عراق كي افغانستان

په وحشيانه ړلو زندانيانو سره د دوى ت ېښپمظلومو الس 

مهلت وركولو  په دې چيښتيا په ر گند شو؟څررا چلن كي

په څو : ليزدادوا اثمًا : ترچي دا دئالهي حكمت هم كي

پكاوى ې سئ پاى كيپه ړ شي او وال مزيد مخكي گناهونو كي

 په برخه شي.سوايي او ر

    

   

    

    

   

   

    

    

  

    

   

   

چي مؤمنان به د پاك او  ئهللا تعالى داسي نه د -[159]

ناپاك له بېلولو پرته همداسي ستاسو په موجوده 

له  تاسيچي  ئحالت كي پرېږدي او هللا داسي هم نه د

چي څوك  غيبه خبر كړي، لكن هللا له پيغمبرانو نه

وغواړي هغه غوره كوي، نو په هللا او په پيغمبرانو ئي 

ايمان راوړئ، كه مو ايمان راوړ او تقوى مو غوره 

 . ئلپاره ستر اجر د ستاسيكړه نو 

دا يو ثابت او دائمي الهي سنت دئ، د حوادثو  -(159)
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خو د پاك سره بېلوي، به پاك او نا ژورو كيړو په لو

 چي ئړه د هللا سنت دا نه دپه ا پاك د بېلولوك او نااپ

پاك او څوك  چي ړي او ورته وواييڅوك له غيبه خبر ك

ي، د پوهېږوك نه پرته هيڅپه غيب له هللا پاك دي، څوك نا

، پيغمبر رالېږي چيالهي طريقه دا ده دوى د بېلولو 

پاكانو پاك شي او له نا، ړيپيغمبر ايمان راوپه  ځيني

 هپاتپاكي كي ۍ نامخكن ليخپپه نور  ځينيرابېل شي او 

پاك پاك او ناپيغمبر بعثت د طيب او خبيث او د  شي.

همدا الهي سنت  او پير او بېلتون وسيله ده.ځ د توترمن

  دئ.

خو متأسفانه  ئگند دڅرډېر ې آيت مطلب څه هم د دكه 

غلط تعبيرونه  آيته داسي ړونو خاوندانو له دېو زږكد 

ړي، توجيه ك پرېمذهب او غلط  ېعقيد ېږد دوى ك چيړي ك

برخي "و ل ِكنَّ هللاَّ  ي ْجت ِبي ِمْن ُرسُِلِه م ْن دغي آيت د ې دوى د د

پيغمبران له عدم علم  ځينيچي دلته  وايي اړهي ش اُء" په 

غيب مستثنى شوي، په دې استثناء استدالل كوي او 

پيغمبرانو عليهم السالم ته د علم غيب ثابتولو هڅه 

ړ علم غيب پپيغمبرانو ته بشدغو  چي ې واييئ ځينيكوي، 

په ې نسبي علم غيب ئ چي نور بيا وايي ځينيړى شوى، ورك

څو اشتباهاتو د دوى دا غلط تعبير له  برخه شوى!!

 ړ شوى:راوال

 كړى،  ئد دې آيت د بحث اصلي موضوع ته ئې پام نه د

د آيت له وروستۍ برخي داسي انتباه اخلي چي د همدې 

سره هيڅ اړخ نه لگوي، د آيت پيل  آيت له لومړنۍ برخي

 :ئداسي د

م ا ك ان  هللاَُّ ِلي ذ ر  اْلُمؤِمِنين  ع ل ى م ا أ ْنُتْم ع ل ْيِه ح تَّى ي ِميز  

 اْلخ ِبيث  ِمْن الطَّيِّبِ:

چي مؤمنان به ستاسو په دې موجوده  ئهللا تعالى داسي نه د

 حالت كي پرېږدي، تر څو ناپاك له پاك نه بېل كړي. 

چي مؤمنان د ښه او بد، پاك  ئد هللا سنت دا نه د عنيي

او ناپاك ترمنځ له توپير، تمييز او بېلتون پرته 

همداسي گډ او مختلط پرېږدي. حتمًا به داسي حالت راولي 

 شي، بيا فرمايي:  بېليچي دا دواړه ډلي سره 

چي  ئنه داو هللا داسي :  و م ا ك ان  هللاَُّ ِلُيْطِلع ُكْم ع ل ى اْلغ ْيبِ 

 پرغيب خبر كړي. تاسي

د ښه او بد، پاك او ناپاك ترمنځ د تفكيك او  يعني
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له غيبه خبركړي او د  تاسيبېلتون طريقه دا نه ده چي 

وك په دې پوه شئ او دا درك كړئ چي څ الريعلم غيب له 

 متصل فرمايي: خبيث او څوك طيب دئ. په دې پسي

ِلِه م ْن ي ش اُء ف آِمُنوا ِباهللَِّ و ُرسُِلِه و ِإْن و ل ِكنَّ هللاَّ  ي ْجت ِبي ِمْن ُرسُ 

خو هللا تعالى له خپلو  ُتؤِمُنوا و ت تَُّقوا ف ل ُكْم أ ْجٌر ع ِظيٌم:

پيغمبرانو چي څوك وغواړي هغه غوره كوي، نو په هللا او 

پيغمبرانو ئې ايمان راوړئ، كه ايمان مو راوړ او تقوى 

 ر دئ. لپاره لوى اج ستاسيمووكړه نو 

د پاك او ناپاك، خالص او ناخالص، مخلص او  يعني

نامخلص ترمنځ تفكيك او بېلتون د پيغمبرانو د غوره 

ترسره كېږي،  الريكولو او خلكو ته د هغوى د لېږلو له 

د پيغمبرانو عليهم السالم په بعثت سره خلك په دوو ډلو 

ږي. تاسو پر هللا او بېليوېشل كېږي او پاك له ناپاكه 

والنو باندي په ايمان، د هغوى په اطاعت او په تقوى رس

سره د پاكانو په ډله كي شاملېږئ او لوى اجر مو په 

 برخه كېږي.

په دې آيت كي به يوازي هغه چا ته څه ابهام او 

اغماض ښكاري چي د رنځور زړه خاوند وي او هغه ته له 

دا كسان د دې پرځاى چي  !كږې زاويي گوري . عجيبه ده

د خپلو كږو او باطلو افكارو د تصحيح او سمون  دا آيت

لپاره خپل الرښود ونيسې او ووايي چي هللا هيچا ته علم 

وركړى، برعكس تصور كوي چي په دې آيت كي د  ئغيب نه د

يو شمېر پيغمبرانو عليهم السالم لپاره د علم غيب د 

!! دوى متوجه نه دي چي په ږيېگو كتر ستراثبات دليل 

مخاطب ته دا انتباه وركوي چي  سره هر دې ډول تعبير

آيتونه ئې په  ځينيپه قرآنكريم كي تناقض شته،  كياگو

صراحت او قاطعيت سره اعالنوي چي له هللا تعالى پرته 

هيڅوك علم غيب نه لري؛ خو په ځينو نورو آيتونو كي 

داسي نښانې ليدل كېږي چي مخاطب ته دا انتباه القاء 

وه نور هم علم غيب لرلى شي!! كوي چي له هللا تعالى عال

چي الهي كالم له دې عيب پاك او منزه دئ،  دا دئحقيقت 

بلكي آيتونه ئې ټول  نشتهنه يوازي هيڅ تناقض په كي 

، همغږي او يو د بل شرح او مؤيدپخپل منځ كي يو د بل 

تفسير. هرڅوك چي له كوم آيت داسي تعبير او انتباه 

او ټكر ولري هغه غلط ره تناقض واخلي چي له بل آيت س

او په قرآنكريم كي ئې د تناقض پيدا كولو غلطي  ئدشوى 



 

 

آل عمران                                          

                                                  

ېپلوشد قرآن                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

442 

 ده.  ېكړ

 چي ئډېر زيات دد هغو آيتونو شمېر  قرآنكريم كيپه 

علم  څخهله ماسوى هللا پرېكنده الفاظو سره په قاطع او 

څوك  په زمكه كيپرته نه له هللا  چيغيب نفي كوي او وايي 

مالئكه وي يا ، كه دا آسمان كي پهاو نه  پوهېږيپه غيب 

رى يا انسان، كه عادي انسان وي او كه كوم جليل ېپ

دغي هم د  ڼ شمېر قصو كيگپه پيغمبر. د قرآن القدره 

څو مثالونه  چيوړاندي شوي.  بېلگيپاره خبري د اثبات ل

 ې دا دي:ئ

  ڼه په بد زلميانو  مالئكيڅو ته  السالم عليهابراهيم

ړ پرې وكې ئ گمانلمنو ې، د مېندېژپ، هغه ونه ېراغل كي

 كله چيده. كېښوته  ې د دوى مخيښه ئغو ېوريته شواو 

د دوى مأموريت  چيپوهېدو نه  په دېړ ځان معرفي كهغوى 

هغوى ورته وويل د  چيړه، كله ې ترې وكښتنه ئپوڅه دئ، 

نه  پرېشانه شو، په دېكلى ورانوو،  لوط عليه السالم

 چيي، كله څه كېږسره به  سالمله لوط عليه ال چيپوهېدو 

خبره نه د ده باور  په دېړ نو مالئكو د زوى زېرى ورك

، مالئكو ورته وويل: آيا د مېرمنيراتو او نه د ده د 

 ؟!ئشك كو په وعده كيپل رب خ

  هغه هم ونه ېرغلوته  السالم عليهلوط  مالئكيدغه ،

په راتلو ړ، د دوى پرې وكې ئ گمانلمنو ې، د مېندپېژ

د ده  مالئكيدا  چيپوهېدو نه  په دېپرېشانه شو، سخت 

پله په خمالئكو  چيپوه شو دي، هلته  ېته راغل مرستي

 ړ. ځان معرفي ك

 زكريا  چيمو وليدل  سورې كيد آل عمران دغي هم په

الندي  روزنيد ده تر  چيخبر نه وو  له دې عليه السالم

ه پ چي هې نه ودا هيله ئځي، ې موسمه مېوې رامريم ته ب

 ېصحندغي ړي، خو د به هللا ورته اوالد ورك ړوالي كيې زود

 چيټوكوله، كله د اوالد طمع راو ړه كيپه زې ليدو ئ

گه او كله به څن چيپوهېدو ړ، نه مالئكو د زوى زېرى ورك

 ښته.ښه غوې نې د دئ هللاي، له په برخه كېږې زوى ئ

 نه  عيسى عليه السالم چيمو وليدل  سورې كيدغي پ

د  په الر كيڅوك د هللا به  منونكو كيپه د ده  چيپوهېدو 

 په تاسو كيښتنه كوي: پوگرتيا كوي، له هغوى نه ده مل

 .من انصاري الى هللا ؛ئچمتو دگرتيا ته څوك مل مي

هم دا حقيقت  الريته ورته د متعددو نورو قصو له ې د
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په گوته كوي چي پيغمبران عليهم السالم علم غيب نه 

پامه آيتونه له  ولټدا  ېدڅوك  يچلري. عجيبه ده 

داسي تعبير وړاندي  ېمبارك آيت نه د له دېځوي او غورو

  ټولو سره تصادم كوي!!له  چيي ړك

   

   

    

      

    

   

    

   

   

   

ړي خو څه ورك څخهپل فضل ه خلهللا  چيچا ته او  -[181]

په ې ئ دا چينه كوي  يد گمانبخل كوي،  هغه په كي

په  ټه دئ، نه دا ورته بد دئ، حتمًا به د قيامتگ

 ې په كيبخل ئ چيل شي ېام غاړيڅه ورته د هغه ځ ور

او  ئاو آسمانونو ميراث خو د هللا د كاوو او د زمكي

 ې كوئ.تاسو ئ چي ئښه خبر دڅه په هغه هللا 

 :ېڅو خبري شودلته بخيالنو ته  -(181)

 پېرزويني دوى د هللا د فضل او  چيخو دا وه كار ه پ

ړى دوى په دوى فضل ك هللا چي كولى او همداسي پر ځاىشكر 

 ړي.وركتعالى هللا  چيڅه انفاق كولى پاره هغه هم د هللا ل

 ټه ورورسويگڅه بخل به  چينه كوي  گمان يدوى د. 

 ل شي.ېام غاړيځ د په ورد قيامت  ېدا بخل به ئ 

  هللا پرېږديپه ميراث څه هللا ته به هم هر  دنيا كيپه ،

 ړي.وركا ته چمال  هپات وىله دچي دا فيصله كوي به 

 ړو ړو وكټولو په  چيې له هغه هللا سره ده او معامله ئ

 ې خبر دئ.ئ
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 ېهللا د هغو كسانو خبره هم اورېدل چييقينًا  -[181]

، حتمًا يو غنيان موږاو  ئې: خداى فقير دويل ئ چي

په ناحقه د ي او دوى ويل چيڅه هم وليكو به هغه 

ورته وبه وايو: د  او ؛هم ېئ نهژپيغمبرانو و

څه دا د هغه  -[182] څكئ.اور عذاب و كيوونسوز

هللا خو  او وو ړيك وړانديپلو السونو خستاسو  چيپاره ل

 گانو ظلم كوونكى نه دئ.په بند

 ،يقربان په الر كيهللا  د په قرآن كي چيكله  -(181-182)

تاسو هره هللا س چيڼل شوه او وويل شو گپور وركول وهللا ته 

ې ئبه  څو برابرهڼي او گپور يو ذمه پله په خ يقربان

په تمسخر او ، نو بخيالنو ته مستردوي يپور وركوونك

له  چيغنيان  موږاو  ئگر هللا فقير دډو سره وويل: مملن

هللا  چي لوويل شو ځواب كيپه ! د دوى ړي؟!پور غوا موږ

ليكي او هم مو له مخكنيو هم ستاسو دا خبره تعالى 

 مخكي ، تاسو له دېېړن عملد مخالفت كرغپيغمبرانو سره 

ړ او د دوى د پيغمبرانو مخالفت وكخاطر د  په دېهم 

 ۍې قربانئ په الر كيد هللا  چيړله پاره مو مال وتژلو لو

 چيته رابللئ او ستاسو بخل او حرص اجازه نه دركوله 

 ې ومنئ.دعوت ئ
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ته خو هللا دا فرمان  موږوايي:  چيهغه  -[183]

ړو پيغمبر ايمان رانه وپه كوم تر هغه  چيلى لېږرا

ې خوري، اور ئ چي ېړې نه وي راوقرباني ئ داسي چي

هم  نه مخكي ورته ووايه: تاسو ته خو له ما

څه سره ښو سره او له هغه گندو نڅرپيغمبران له 

 ي وئ نو هغوى مورښتينتاسو وويل، كه  چيراغلي وو 

ړى يې، له ې ته تكذيب كنو كه ئ -[184ژل؟! ]ووولي 

 چيهغه ړى شوي، تكذيب كهم پيغمبران نور  تا مخكي

 ېړې راوئ ېصحيفښانه كتابونه او ، رونښي څرگندي

 .ېو

ړى، له زما مخالفت نه دى ك يوازي تاسو خو -(183-184)

 څرگندي، ىړپيغمبرانو مخالفت كمو هم د نورو  ما مخكي

ې له ما تاسو ئ چيهم ښه ، دغه نېو ېړې درته راوئ نښي

د هللا  چيول سوزڅه او هغه  گله غيبه د اور راتړئ، غوا

له دغو معجزو سره سره مو د به وقف شوى وو،  په الر كي

گه به څن، ړىده د دوى مخالفت كژلو تر حپيغمبرانو د و

د دا راز معجزو  چيڼو گي رښتين دعوى كي خپليپه تاسو 

 ئ. ړپه ليدو سره به ايمان راو

   

   

   

    

   

     

   

    

او خبره دا  ى دئڅكونكخوند د گ هر نفس د مر -[185]

په پل اجر ځ به خپه ورد قيامت ده بله نه ده چي 
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ژغورل له اوره وڅوك چي كوئ، نو ترالسه گه ړه توپبش

او د بريالى شو شكه چي  ې، بتواو جنت ته ننو شو

څه نه پرته بل متاع  ېژوند خو له غولونكدنيا دا 

 .ئد

 ښيي:ته  موږخبري  مهميڅو دا مبارك آيت  -(185)

 هسيگه له مرړه، نوصبر وكښ درته وشو، گواگ كه د مر 

گر دا څكي، مگ خوند ، هر نفس خامخا د مرنشتههم چاره 

 چيگ وي؟ همغه مر په الر كيگ د هللا ستا مر چيغوره نه ده 

 .يځپل وخت راپه خاو  په هر صورت كيمرو او هرو

 ستا معامله له هغه كله نه ضايع كېږيهيڅ ستا اجر ،

پله په خپوره او كامله بدله ئې د عملونو چي هللا سره ده 

 ده. ېستيذمه اخ

  ژغورل په نتيجه كي له دوزخ د همدې نېكو عملونو

ژغورل شي څوك له دوزخ وچي ، اصلي بريا خو دا ده ېكېږ

 په برخه شي.نت ئې او ج

  يوه  هسيپرتله په ژوند خو د آخرت دا دنيوي

له آخرته  يچي دا متاع دداسي نه  متاع ده. ېغولونك

 ! !يړغافل ك

   

  

   

    

   

    

    

    

وآزمويل شئ  ځان كيپل مال او په خحتمًا به  -[186]

ړى تر تاسو د مخه كتاب ورك چياو هرومرو به له هغو 

ځوروني واورئ ډېري مشركان شوي  چيشوى او له هغو 

ړئ نو دا له همتناكو كارونو ى وكاو كه صبر او تقو

 څخه دئ.

ته بلل  ۍكله د مال قربانبه  په الر كيد هللا  -(186)

 ند دي امه كيجپه ځان، كله به د دين او كله د  كېږئ
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 ښمنان ستا مقابله كوي او كله مشركان، هم به له دېد

، حوصله ېډېر ؛ږ نهاو هم له هغه، ل ېخبري اور ېځورونك

گوهر ي، دا ترالسه كېږړيا نه  رضاء ود هللا، ساتهړه لو يد

ې ډغري پو سره ئړو څپياواو له المبو  ند كييپه ستر س

څوكو كي ړو لوپه گو غرونو ړي، دا الماس د جوهل غوا

چونو به ېلږله كړي، ، هلته ځان رسول غواېموندلى ش

مټي ښتلى او ړه غ، زېكو ېپلبه  ژوريلوړي ، تېرېږې

له مخالفتونو سره شه،  ۍ ته تيارړه، قربانك مضبوطي

 په مخكي يآزموين سختيړه، چمتو كځان مخامخ كېدو ته 

، له ودرېدو، ترشا ېړه نه شوز ې، بړهمت وك يكه د، ېلر

ځان وساتو او له  يدو دېږكله كېدو او يوې بلي خوا ته 

ې ترالسه او رضاء ئ ې، هللا ته رسېبريالى ووتدغو آزموينو 

 . ېكو

    

   

   

  

  

   

     

  

اهل كتابو دا ژمنه ترالسه هللا له  چياو كله  -[185]

ې ې خلكو ته بيانوئ او نه به ئهرومرو به ئ چيړه ك

 بيعڅيزه ځاوو او ناې وغورشا ته ئ خپليټوئ، خو پ

ې دوى ئ چيڅه هغه  ئڅومره بد درله، ېپپرې وې ئ

 ري.ېپ

ژمنه ړى دا هللا كتاب او د كتاب علم ورك چيچا ته  -(185)

به خلكو ته رسوئ، دا كتاب  چيده  ېې ترې اخيستئ

ې نه څه به ئ هيڅ وا ې خلكو ته بيانوئبه ئ ښوونيالر

مذهبي مشرانو هم  وكپلورونخو د اهل كتابو دين  ټوئ،پ

ژمنه هېره پله ې خځاوو او هم ئد هللا كتاب شا ته وغور

 پهډېر ارزان، ړ، هغه هم څ كپه دنيا خرې دين ئړه، ك

 گانيې فتواټه ئگپه ، د ظالمانو بيعڅيزه ډېره نا

 ودل.پرېښې خبره ئې له دين نه باو خلك  ېړورك



 

 

آل عمران                                          

                                                  

ېپلوشد قرآن                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

448 

    

   

   

    

  

    

    

په ړي ې كڅه ئ چيهغه كسان  ،مه كوه گمان -[188]

ړو په نه ك چيېږي ښې خوئكوي او دا  خوشحالي هغه

په  ژغورنيد ې ستاينه وشي، دوى له عذابه كارونو ئ

 دوى لره دردناك عذاب دئ. ڼه اوگځ كي مه دري

ټوي، د ظالم پډډه كوي، حق ويلو حق له  چيڅوك  -(188)

الر غوره كوي جوړي  روغيگرتيا كوي، له باطل سره د مل

پوهي  اوتيا رښياهو خپليكار فخر كوي، دا د  په دېاو 

د ظالمانو حمايت ترالسه كول او د دوى له ڼي، گښه ن

 ڼي اوگځان كمال او هنر د  اكېد هپاتاښونو خوندي گو

په نه بيانولو، له ظلم او د حق  چيدا وي يا ې طمع ئ

د ې بايد خلك په نه كولو سره ئ مقابلېد فساد سره 

كار سره د  په دېيي او يا دا چي وستا پر ځاىمالمتولو 

 گمانړي، و او مفسدينو ستاينه او شاباش ترالسه كظالمان

ژغورل شي، نه، دوى دوى به د هللا له عذابه و چيمه كوه 

 ته دردناك الهي عذاب انتظار كوي.

    

    

     

ره ده او ي هللا ليچاپا او د آسمانونو او زمكي -[189]

 ښه قادر دئ.په هر كار هللا 

 اكلووټآسمانونو  وا د زمكي چي حال كي په داسي -(189)

د ده له  ېږي، فيصلچلېد ده حكم  هللا دئ، دلته يوازي

ې د كېدو دى ئ چيڅه كېدى شي هغه  يوازي او يكېږ لوري

طمع  چابل پرته له له ده ولي  ړي، نو تاسواجازه ورك

په سبب كله حق وېري ې طمع او او وېره لرئ او د همد

 په دېگر ړه كوئ؟! مټوئ او كله له باطل سره روغه جوپ

له  يپه هر كار قادر دئ، هم دهللا  چي ئمو باور نه د
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   ؟!دركولى شي سزاظالمانو ساتلى شي او هم 

    

  

  

   

   

   

  

   

  

    

   

   

    

    

   

   

   

   

  

    

   

   

   

   

    

   

    

   

 پيدايښتپه  د آسمانونو او زمكي چييقينًا  -[191]

عقلمنو ته  په تلو راتلو كي ورځياو  ېپاو د ش كي

ړه، ناسته او په والهللا  چيه هغ -[191] دي. نښيډېري 

په  يادوي او د آسمانونو او زمكيړخ مالسته پل اپه خ

 يخوش يربه! دا د موږاې ز چيفكر كوي،  كي پيدايښت
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اور له د  موږده تا لره،  پاكيړي، پيدا كنه دي 

 چيڅوك شكه ې ب ربه! موږاې ز -[192] عذابه وساته.

لمان خو ړ او ظارسوا ك ينو هغه د ېړاور ته داخل ك

يو ربه!  موږاې ز -[193] مرستندوى نه لري.هيڅ 

ې دا بلنه ئ په لوريد ايمان  چيدو ېبلونكى مو واور

، نو ايمان مو ړئايمان راو بپل رپه خ چيوركوله 

ښه گناهونه راته وبخ موږنو زربه!  موږز ، اېراوړ

كانو ېوه او له نژېبدي او سيئات رانه ور موږاو ز

په څه راهغه ربه!  موږاى ز-[194]ړه. سره مو وفات ك

په واسطه راسره پيغمبرانو د  ېوعده د چيړه برخه ك

ې شكه ب، مو مه رسوا كوهځ په وراو د قيامت  ده ېړك

 .ېپه شا كېږنه  څخهته له وعدې  چي

ې مباركو آيتونو د عظمت او اهميت د د -(191-194)

به هره  السالم عليهپيغمبر ووايو  چيپاره دا كافي ده ل

دا د آل عمران د سورې  ځه مخكيپه د تهجد له لمانش

ې آيتونو د د آيتونه لوستل، دا نه يوازيلس  وروستي

په اصل دا لس آيتونه  چيښيي گوته كوي بلكي په اهميت 

 دئ.  ړ مضمونپبشيو  كي

پام  موږڅو اساسي خبري ز آيتونو كي وپه پورتني

 ړوي:ځانته ا

  نونو او زمكيد سالم عقل خاوند وي د آسما چيڅوك 

 وډېرد  په تلو راتلو كي ورځي ېپاو د ش كي پيدايښتپه 

 گوري.نښي  څرگندي په لوريو حقايق

  په هر حالت ې تل او هللا ئ چيخو هغه د عقل خاوندان

پوهېدو په دغو حقايقو د ړه غافل ز هللاله په ياد وي،  كي

 ړتيا او اهليت نه لري.و

 په ياد وي، ې ل ئپه هللا باور لري او ت دوى نه يوازي

فكر كوي، هم  كي پيدايښتپه  بلكي د آسمانونو او زمكي

ړ شوى او هم د هللا پر هللا باور له دغه فكر كولو راوالې ئ

، يپه يادوڅه هللا وراو آسمانونو هر  د زمكيياد او ذكر، 

 گوري. د هللا د قدرت نښي څه كيپه هر دوى 

 غور او  د دوى د كي پيدايښتپه او آسمانونو  زمكي د

او عبث  يڅه خوش هللا هيڅ: چيتفكر حاصل او نتيجه دا وي 

 هللا له دېړي، پيدا كحكيمانه ې څه ئړي، هر پيدا كنه دي 
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پيدا  ېې فايدې عبث او بڅه ئ چيڼي گړ او لوعيب منزه 

 .ړي ويك

 دا احساس او د غور او تفكير دا نتيجه، دوى په دې 

گانو پلو بندله خ هللا تعالى به چيوي ړ كباور كولو ته ا

تېري كوونكو ته  او حتمًا به سره هرو مرو محاسبه كوي

عدم محاسبه او د مجرم عدم  چيځكه سزا وركوي، دا 

او  ياو آسمان خوش دا زمكه چيمعنى ده  په دېمجازات 

دا دعاء  ۍړپاره د عقلمنو لومې ل. د همدپيدا شويعبث 

 د اور له عذابه وساته. موږ: چيوي 

  ظالمان  ينكار كوونكا هللاله  چي پوهېږي په دېعقلمن

 ژغورلى. نشيڅه  وك او هيڅد هللا له عذابه هيڅ

  په هللا بانديدوى  چيعقلمن د هغه منادي نداء اوري 

دوى د كوم  ؟څوك دئړو ته بلي، دا منادي ايمان راو

ړى؟ راوايمان ې په هللا ئمنادي غږ ته لبيك ويلى او 

ضمير، كه كوم بل  پل عقل اوپيغمبر، كوم داعي، خ

خو د آيت  منادي؟! دا هر يو كېدى شي د دوى منادي وي

د  چي ئدا همغه منادي د چيومېږي له سياق او سباق معل

 : د آسمانونو او زمكيېورته اشاره شو په سر كيمضمون 

، نښي ېپرت كي گگ راتتپه  ورځي ېپاو د ش پيدايښتپه 

، د يبللروايمان ته  پل رب بانديپه خدغه منادي دوى 

ې رب ئ پلپه خې لبيك ويلى او دعوت ته ئ اديندغه م

 ړى.ايمان راو

 غوښتنياساسي  ځهپنپل رب له ايمان وروسته دوى له خ 

بد عادات او اخالق  موږښه، زگناهونه راوبخ موږلري: ز

گ مو د مر چيړه په برخه كړه، دا توفيق رارااصالح ك

په الس  پيغمبرانود  چي، تا گ ويابرارو او نېكانو مر

ړه او د دي هغه ترسره ك ېړسره ك موږله وعدې كومي 

ې پكاوي مو وساته. بايد دله رسوايي او س قيامت د ورځي

 "سيئات تكفير"او  "تغفير ذنوب"د  چي ئته متوجه و

ې د او بل ئښنه گناهونو بخې د ل دئ، يو ئېل بېمطلب ب

 موږه كوي. وروستى آيت دابدو اخالقو او عاداتو اصالح اف

پاره هللا تعالى كوم گانو د اجابت لد دغو دعا چيښيي ته 

منل  په كوم صورت كي دعاگانياو دا  ښيكوم شرائط اي

 :يكېږ
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 زه د هيڅ چيورته وفرمايل  ځواب كيپه نو هللا  -[195]

عمل كوونكي عمل نه ضايع كوم، كه نارينه وي او كه 

هجرت  چي نو هغهيئ، څخه له بل يو ټول ځينه، تاسو ښ

 په الر كي، زما لايستل شوپل كور كلي و، له خړوكې ئ

نو هرو مرو به ، لژل شووودل او شول، وجنگې ځورولو

په هغو جنتونو ې ئ ړم او حتمًا بهكمحوه ې سيئات ئ

ږي، د هللا له بهې ويالې ترې الندي چيړم داخل ك كي

 ه بدله شته. ښايستيوه بدله او له هللا سره خو  لوري

او ترسره كېدل دعاء  هللا تعالى د دوى د چيگورئ  -(195)

په و كومو كارونو كوم ړي؟ دمشروط ك پوريڅه ل په قبلېد

شي او جنت ته كولو سره د ابرارو مقام ترالسه كولى 

ځه پناو هللا تعالى  ېدرلود غوښتنيځه پنرسېدلى شي؟ دوى 

 دا دي: چيښي، ته اي شرطونه د دوى مخي

 .هجرت 

  ړل پل كور كلي شپه الس له خد ظالمانو او كافرانو

 .اكېد

  ځورونو سره مخامخ ړاوونو او له ك په الر كيد هللا

 .اكېد

  دل.جنگې په الر كيد هللا 

 .شهادت 
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و ته تيار شي، نو هللا ورسره دوه كارون دې چيڅوك 

 وعدې كوي:

 يې محوه كوسيئات ئ. 

 يې داخلوجنت ته ئ. 

 گ كيڅنپه ښتنو ځو غوپنرائط د هغو شځه پنكه دا 

و او قبلېددعاء د كومي ې د ئكوم  چيگورو او و دوېږښك

نو نتيجه ڼل شوى، گترسره كېدو شرط د  غوښتنيكومي د 

 ې دا وي:به ئ

  پيغمبر عليهد مغفرت وسيله ده،  ناهونوگهجرت د 

ټول  له هجرت نه مخكيهجرت  چي فرمايي همداسي السالم

 كوي.  گناهونه محوه

أ م ا رسول هللا صلي هللا عليه وسلم قال بن عاص قال  وعن عمر

ع ِلْمت  ي ا ع ْمُرو أ نَّ اإلِْسال م  ي ْهِدُم م ا ك ان  ق ْبل ُه، و أ نَّ اْلِهْجر ة  

: اې ا ك ان  ق ْبل ه ا، و أ نَّ اْلح جَّ ي ْهِدُم م ا ك ان  ق ْبل هُ ت ْهِدُم م  

گناهونه( محوه ټول هغه )اسالم  چي ېپوهېږنه گر عمرو! م

وو  مخكيترې  چيټول هغه وو او هجرت  ترې مخكي چيكوي 

 وو.  ترې مخكي چيټول هغه او حج 

 د اصالح او تربيت ذريعه ده. كور كلي اخراجپل له خ 

 ړاوونو سره مخامخ كېدل د تمحيص له ك په الر كي د هللا

 او د ابرارو مقام ته د رسېدو سبب دئ.

  دل، د هغو الهي وعدو د ترسره جنگې په الر كيد هللا

له  الريپيغمبرانو له پلو هللا د خ چي ئكېدو ضامن د

 .ېړمؤمنانو سره ك

 له رسوايي نه د نجات  او شهادت د قيامت د ورځي

    .ده ذريعه

پله خډلي هغه اشخاص او  يد ڼا كيپه رې آيت د د

له  ي چيڅېړه وپايل يگالره او اخروعقيده، ايمان، ت

ژوند الندي  ېد كفر تر سلطړه كوي، باطل سره روغه جو

 ې، جهاد او شهادت صيغهجرتد ې ئ گالره كيپه تكوي، 

ښمن د ده وجود زغمي، ښمن واكمني مني او د، دى د دنشته

او نه هغوى د ده  ږينو سره جنگېځواكونه دى له كفري 

ڼه او مه گدوى مه ابرار  .احساسوي تگ ضرورپه خالف د جن

هللا  چيشامل نه دي  هغو كسانو كيپه د جنت حقدار، دوى 

ې رسوي او ه وعدې لري: د ابرارو مقام ته به ئورسره دو

 په برخه كوي.ې جنت به ئ
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ل د كافر شوو الندي باندي كېد ښارونو كيپه  -[196]

ې څيزه متاع ده، بيا ئدا نا -[195] ونه غولوي. يد

 !!ځىگنڅومره بد هستوځاى د اور كنده ده،  مېشت

د كفري ځواكونو سلطه او  مبادا پر ښارونو -(196-195)

وغولوي، دې ته هيڅ اهميت مه وركوه، د دې  يسيطره د

ه ئې د دوزخ كنده، پايلاو ارزښت ئې لږ،  ئعمر لنډ د

، ېوگور ېزاويدغي دغه څو ورځني اقتدار ته بايد له 

پاى ته هرومرو  چيپه ڼه لكه يوه تياره شگې وئ داسي

 ځي.ې راپسبه ور اڼرسي او ر

مخكنى آيت  چيپوهېدى شو ښه طلب هلته په مې آيت د د

ولرو،  پا م كيپه ې مخصوصًا د هجرت او اخراج الفاظ ئ

ړل شوو ته ويل شوي پل كور كلي شهمدغه مهاجر او له خ

مبادا پر ښارونو د كفري ځواكونو سلطه او سيطره مو  چي

او  ئمه كوئ، د دې عمر لنډ دپروا وغولوي، د دې هيڅ 

پاى حتمًا  چي، ئڼگې وپه ئش ارزښت ئې لږ، يوه تياره

د دوى د ظالمانه ي، پرېږدځ ته ڼا ورځاى رپل مومي او خ

رسوايي  په دنيا كيه پايلدي، د دوى  يډلن ېپاقتدار ش

د دوزخ كنده ده، د دوى څو ورځني  په آخرت كيبيا  او

، نه دا چي د دوى ېزاويي وگوردغي اقتدار ته بايد له 

ته جوړي  روغيوى سره حواس پرېشانه او له د يسيطره د

 مايل كړي.  يد

دا آيت له هغه آيت سره  چيپام وي ته مو بايد ې د

 فى )ِإنَّ  راغلى په سر كيمضمون ې د د چيړاو لري خاص ت
( بِ األ ْلب    ألُولى ال ي تٍ  النه ارِ  و   الَّْيلِ  اْخِتل فِ  و   األ ْرضِ  و   السم و تِ  خ ْلقِ 

 ېپاو د ش كي يدايښتپپه  د آسمانونو او زمكي چييقينًا 

 دي.  نښيډېري عقلمنو ته  په تلو راتلو كي ورځي
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وي،  ېله خپل رب نه ئې تقوى كړ خو هغه چي -[198]

دوى لره داسي جنتونه دي چي ترې الندي ويالې بهېږي، 

لمستيا او ېتلپاتې په هغه كي، د هللا له لوري يوه م

څه چي له هللا سره دي، هغه د ابرارو لپاره ډېر غوره 

 دي.

متقيان به د ابرارو مقام ته رسوي، د تقوى په  -(198)

م شوي وو، په عوض كي به ئې وجه له خپل كور كلي محرو

ني د څو ورځو ژوند قرباې جنت وركړي، د هللا په الر كي ئ

په دنيا ژوند وركړي،  كړى وو په عوض كي به ئې تلپاتى

رټل شوي او شړل شوي وو اوس به په جنت كي د هللا  كي

مېلمانه وي، نو ووايئ: څه به له السه وركړئ چي تر هغه 

 به غوره ترالسه نه كړئ؟!

    

    

    

    

   

    

   

     

   

هغه دي چي هم په هللا  ځينياو له اهل كتابو  -[199]

ايمان راوړي، هم په هغه څه چي تاسو ته نازل شوى 

او هم په هغه څه چي دوى ته نازل شوى، هللا ته خاشع 

ري، ېنه پ بيعدي او د هللا په آيتونو باندي ناڅيزه 

دوى ته د خپل رب په خوا كي خپل اجر دئ، بې شكه چي 

 نكى دئ.هللا ژر محاسبه كوو

په اهل كتابو كي ښه خلك هم شته، ښه ئې هغه دي  -(199)

 چي الندي صفات لري:

 .په هللا ايمان لري 

  ،متعصب نه دي، د هللا له لوري هر نازل شوى كتاب مني
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بل  ركه دا په دوى نازل شوى وي او كه له دوى پرته پ

 چا.

 .هللا ته خاشع دي 

 رڅوي.دين پلورونكي نه دي او دين په دنيا نه خ 

ډېره او  رمكرته  يپلورندين  په قرآن كي چيدا 

په مشرانو  بيهد مذ چياو كله هم  ېشوگوته نيول زياته 

موضوع ته حتمًا اشاره كوي، له دې  ېړه بحث كوي نو دا

ډ له هغو ستر خن په وړانديدعوت  يد دين چيږي معلومې

په جامه د دين  چيراوالړېږي څونكو مذهبي مشرانو دين خر

په ړى او ړ كې دكان جوښمنان دي، له دين ئدين د د كي

 څوي.ې خرئ بيعڅيزه ډېره نا

  

  

  

   

   

 اړيكياې مؤمنانو! صبر كوئ او صابر اوسئ،  -[211]

 وكړئ چي بريالي شئ وساتئ او تقوى ټينگي

دا مبارك آيت د سورې وروستى آيت او د سورې د  -(211)

: ېدلته د دريو خبرو توصيه شوټولو مضامينو خالصه ده. 

 مضبوطي اړيكيدل، ېصابر اوسپاره صبر كول او د تل ل

تقوى كول او همدا درې خصلتونه د بريا  هللاله  او ساتل

 ڼل شوي.گ مل او د دنيا او آخرت د سعادت ضامنعا

له  چيگورئ ړئ وبه غور وك په مضامينو كيكه د سورې 

پوري د بحث موضوع د هللا كتاب، ړي آيته تر ديرشم آيت لوم

دي،  غوښتني د ايمان په كتاب بانديد كتاب حقيقت او 

 موضوعاصلي پوري د بحث آيت  111له يو ديرشم آيته تر 

 دوى د ايمانر پپيغمبرانو حقيقت او پيغمبران، د 

پوري له هللا سره آيت  119آيته تر  111له تقاضاء ده، 

ځ تعلق، د هللا له كتاب سره تعلق او د مؤمنانو تر من

 چيويل شوي  آيت كي 121په شوى او بحث  بانديتعلقاتو 

كېد او تدبير تاسو  ښمن هيڅو تقوى ولرئ د دصبر اكه 

رسولى او له دې وروسته د سورې تر در نشيتاوان  ته هيڅ

پاره مثالونه او عملي ستري خبري د اثبات لدغي د  پايه

تبصره، د  گ بانديپه جن، د احد ېوړاندي شو بېلگي
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اشاره هم ې ته ئ عواملوماتي ابتدائي بريا او د بعدي 

په ترسره شوي او د بحث پاره د دغه حقيقت د اثبات ل

د متقيانو نېك عاقبت بيان شوى او  چيگورئ  پاى كي

په ډله د )خاشعين هلل( ه متقي يوې د اهل كتابو پسور

په خوا پل رب ې د خاجر ئ چياو ويل شوي  ېنامه ياده شو

  خوندي دئ. كي

په دې وروستي  چيږي ډېر وضاحت سره معلومېپه  له دې

ايهالذين اصبروا و صابروا( فقره د سورې د ي  د ) آيت كي

ړي له لوم چيۍ برخي او د هغو مضامينو خالصه ده لومر

ې ل شوي، د )رابطوا( فقره ئڅېړپوري آيت  111آيته تر 

 111له  ده چيد هغو مضامينو خالصه د دوهمي برخي او 

ل شوي او د )واتقوا هللا لعلكم څېړپوري آيت  119آيته تر 

ټولو هغو برخي او د  درېيميې د تفلحون( فقره ئ

ل څېړپايه آيته د سورې تر  121له  چيمضامينو خالصه ده 

 شوي. 

او با ژور پراخ، ټول ې مباركي سورې دړو د كه وغوا

ړو راخالصه ك ڼا كيپه رد دغه وروستي آيت  مضامينعظمته 

پوه په حقيقت كه د هللا د كتاب  ې دا وي:نو نتيجه به ئ

په مقتضاء مو عمل ، د هغه په هغه مو ايمان راوړشوئ، 

مو هره  په دوران كيې د عمل كولو ښوونو ئپه الرړ، وك

په پيغمبرانو ړ او د هللا د صبر وكاو دوامداره شېبه 

 اړهپه د دوي ، په هغوى مو ايمان راوړپوه شوئ، حقيقت 

مو د دوى  په عمل كيځان وساتو، مو له غلطو خياالتو 

هره شېبه او مو  په متابعت كيړ، د دوى متابعت وك

پل تعلق مضبوط ، كه مو له هللا سره خړصبر وك هدوامدار

په دين مو د هللا  و امورو كيټولپه ژوند وساتو، تل او د 

وحدت او يووالى مو  پلو كيپه خ، ېونيول ټينگي منگولي

ځان څه مو وه او له هغه څخه وېره مو له هللا  وساتو او

د  چيړي ياست، نو مطمئن اوسئ هللا ترې منع ك چيوساتو 

په برخه دنيا بريا او د آخرت سعادت او فالح به مو 

 . يكېږ

 

مَّ و ِبح ْمِدك ، أشهد أن ال  ِإل ه  ِإالَّ أ ْنت  أ سْت ْغِفُرك  سُْبح ان ك  اللَّهُ 

 و أ ُتوُب ِإل ْيك  
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 النساء

 ندنهپېژې د سور

نه  ئرې نوم د، دا د سوئې سورې نوم النساء دد د

، د ېنازله شونه كي يپه مدآيتونه لري،  156عنوان، 

ې مرحل په هغيدا به  چيېږي معلومڅخه له مضامينو ې سور

  :چيې وي شو هنازلكي 

 .قتال فرض شوى وو 

 ړو مرحله هم گد مخامخ ج څنگلو تر د ِسريو د لېږ

 وه. ېړهم ورك هې اجازې وه او هللا تعالى د درارسېدل

 سره مخامخ  ډو له ستونزيمسلمانان د يتيمانو او كون

  ښته.ر غوې له دوى د حل الې مسئلوو او د

  او له دوى سره د  موجود ووپه مدينه كي يهودان ال

 ې.پيل شوۍ نه وه ړښتو لن

 ډېر بحراني حالت وو، مسلمانانو ته ويل شوي گ د جن

له ، ئولرپام كي په ي تدابير پل احتياطختل  چيوو 

ځانه لري نه ې ضرورته وسله له ب، ئښمنه غافل نه شد

ې پي حملڅاې ناښمن له لوري د يوهره شېبه د د، ئړك

 ړئ. احتمال ورك

دا مباركه سوره  چيولى شو ل كټكله دغو خبرو دا ا

 ې له ايستلو مخكيقبيل ي نضير د يهوديې د بنله مدين

ځكه دا ې. شا وخوا موده كي نازله شو او د احد د جگړي

وروسته  حالت د احد له جگړيې خوا دا بحراني له يو چي

ډو ستونزه و او كونخوا د يتيمانپيدا شو او له بلي را

او له يهودانو  ځته شوهمنوروسته را جگړيهم له دغي 

پيل بني نضير له ايستلو وروسته د هم ۍ ړښتو لسره د ن

  شوه.
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د مفصل  اړهپه ځو او يتيمانو ښړى آيت د ې لومد سور

گه وايي: په تو ېمقدم يجامع او دقيق ېپاره د يوبحث ل

يئ، له  يړدا كپيې څخه ئستاسو رب يو دئ، له يوه نفس 

ۍ ړنړه او همدا لومپيدا كړه ې د ده جوئڅخه دغه نفس 

دو ذريعه شوه، ېژاد او نسل د خورړه د انسانانو د نجو

ې سره انسانان يوه ستر حقيقت ته متوجه كوي او په د

ې د يو يو دئ،ژاد او نورته وايي: د انسانانو نسل 

ر، ېږي، موځيوه وينه خوې ئگونو كي په رړي دي، ۍ غكورن

 ژادي تعصباتو او، نۍې عدالتې يو دئ، دا د بپالر ئ

پر بل يو قوم  چيباسي  جرړينو ټولو هغو غلطو انگېر

ړ ځان ته د لوڼي، گځان غوره  ملتبل پر قوم او يو ملت 

 وري.گه گپه سترتوكم پرېوتي ټ او ټياو بل ته د توكم 

ځو، يتيمانو، ښد پوري آيت  43ړى آيته تر له لوم

 ونډيې، كئ سزاې الريتوب او جنسي بميراث،  ډو، مهر،كون

څه نه كول، ڼل، د مهر بېرته ترالسه كولو هگميراث نه 

په ده،  هې نكاح حرامئپلو كي په خ چيپلوان هغه خ

ښځي ډه او مقام، د ښځي او نارينه وند ژوند كي كورني 

پاى په چاري او  ځ د النجو دآوارولو الريه ترمناو مېړ

 په داسيې، خو شو ښوونيالر اړهه پد غسل او تيمم كي 

هم ړوند مسائل ڼ شمېر نور اگپه ضمن كي د بحث  چيگه تو

 ې.شو ښوونيالر مناسبياو  ل شويڅېړ

ڼ گد اهل كتابو پوري آيت  55آيته تر  44بيا له 

ې ي او دا د دگوته شوپه شمېر قبيح او شنيع اعمال 

دغو او له  نشيڅېر په د دوى مسلمانان  چيپاره ل

بد  النديد اهل كتابو ې بحث كي په دړي، ډډه وكنو عملو

پوهه او علم ې ې: له دين نه ئگوته شوپه بد عملونه 

شوي وو او د نورو د  ېالريب پخپلهړى وو، گناقص او نيم

ې تحريف ئپه دين كي ې كوله، د هللا څه ئكولو ه ېالريب

ظاهر او باطن كي په ړه، ې غوره كد منافقت الر ئوو، اك

حال كي  په داسيپير وو، د شرك مرتكب شول، وتژور ې ئ

 وپلې ستايو، د خځان به ئغرق وو خو گناهونو كي په  چي

په هللا او د ړل، ې مذهبي توجيهات راوپاره به ئغلطيو ل

په اوهامو او خرافاتو ې افتراء كوله، ئ يپسپه دين ده 

كافران  په خدمت كي اوې باور وو او د ظالمو حكامو ئ

 ڼل.گو غوره ې تر مؤمنانئ

د اسالمي نظام څو پوري آيت  51تر  آيته 58له ې پسور

اساسي اصول او مباني بيانوي او فرمايي: امانت اهل ته 



 

 

                                                                 ې                                       پلواد ررآن 

 ژندنهپيې د سور

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

461 

په عدالت حكم كوئ، منازعات مو هللا ځ پارئ، د خلكو ترمنس

چا ايمان نه ړئ، د هغه او د هغه رسول ته محول ك

راجع  پاره طاغوت تهد حل و فصل ل شخړيخپلي  چيي قبلېږ

د  يوازيمنافقين دي،  كسان مؤمنان نه بلكي كوي، داسي

پل منازعات دين ته محول خ چي ئچا ايمان د منلو دهغه 

 په حكم راضي او ورته تسليم وي.ېن د دړي، ك

د جهاد د جهاد او پوري آيت  114تر  آيته 51له 

د احتياطي ډېر جامع بحث شوى،  اړهپه لو ئړوند مساا

 چيپه ارتباط، دا ، د منافقينو ړهاپه تدابيرو گي جن

او په الر كي ړتيا لري، د هللا د جهاد وپه الر كي څوك د هللا 

او مسلمان ړه د يوه مؤمن په ا ژغورنيمظلومانو د د 

څه په ارتباط مؤمن د جهاد ، يكوم د ونهمسئوليت ديني

ار څه كول په ك اړهپه څه، د منافقينو كوي او منافق 

 چيڅوك گه التزام وشي، څنهدو اعښمن سره د مدي، له د

مله ورسره اڅه معگ اراده نلري له مسلمانانو سره د جن

گونو كي هغو مؤمنانو ته جن په چيوشي، دا احتياط كول 

سيمو كي  يالند ېتر سلطښمن د د چي ږيتاوان ونه رسې

د ، ژنيكوم مؤمن قصدًا و چي سزاچا د هغه ېږي، اوس

د پير، ژور توځ رمنمجاهد او قاعد د مقام او منزلت ت

ه ډډه كوي او د كفر تر رتجله ه چي چا بد عاقبتهغه 

ډ ډاڼي، مهاجرينو ته گژوند كول غوره  الندي ېسلط

گوالى څرنځه د لمانپه حالت كي وركول، د سفر او خوف 

ړيا او د ستپه مسلسل تعقيب كي ښمن د دپاى كي په او 

 ي.ې بحث اساسي موضوعات دد د ،ۍ احساس نه كولستومان

ځ د خلكو تر منپوري آيت 126تر  آيته 115له ې پسور

ې: د هللا د دين شو ېتوصي دا اړهپه د قضاوت او حكميت 

ار گگنهع مه كوئ، د ادف كسړئ، له خائن مطابق حكم وك

ځان وساتئ، د ايمان تقاضاء دا ده  ېټه له مجادلگپه 

ړئ، ښنه وغوابخ هللاړئ او له گناه اعتراف وك په خپلي چي

گو او ړئ، له هغو جرگناه بل تورن ك په خپليا مباد

گار نه د حمايت گنهله يوه ظالم او  چيړئ ډډه وكمركو 

چي د  ئد وخيمډېر چا عاقبت ېږي، د هغه ړجوړ كي په ل

ټوي، ځان ته لپرته بله الر  اسالم او مؤمنانو له الري

ځان خوندي د  سزاله  چيړي ړ كې ته اگناه مو دمبادا 

ږدئ، هللا تعالى ړئ او اسالم پرېن ته شا كديپاره لساتلو 

تاسو  چي ئښي، دا شيطان دگناه بخپرته هره له شرك 

په ې، ړړه كلوخبري څوي، هغه د دغي گناه او شرك ته ه
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اعتبار ايمان او عمل ته په دين كي د هللا  چيپوه شئ ې د

په هيلو او تمنياتو ته، گانو، ي، نه ادعاوركول كېږ

هللا ته منقاد  چيره انسان هغه دئ ټولو غوتر ديانت كي 

څېر حق په پل جد ابراهيم ك او صالح وي او د خېنوي، 

 مايل.ته 

ړي بحث ته ځل بيا لوميو پوري 136تر  آيته 125له 

ته  مخي موږز ښوونيمزيد الر اړهپه ځو ښځي او د گررا

ځه له ښكه  عاتول،اقسط او عدل مر اړهپه د دوى ږدي، 

څه كول او كه روغه هجوړي  ،روغيي د ه شكايت لرمېړ

په عدل دل، تل بېليگه سره ښه توپه نه وه  هړه ممكنجو

پاره حق شهادت وركول، د عدل كېدل او د هللا ل هپاتقائم 

پل هوى او هوس متابعت نه كول، د خ دړه په ااو شهادت 

ښو پپه وجه عدالت او حق شهادت ترترحم او  طمعي، ۍخپلو

 كول. الندينه 

په بيا د منافقينو پوري آيت  152تر  ې وروستهله د

: دوى كله د ايمان لورى ېگندوني شوڅرارتباط مزيد 

ڼي او كله د كفر لورى، له گټور وگځان ته نيول 

په ټوي، دوستي كوي، د هغوى خوا ته عزت لسره كافرانو 

وهل  ملنډيپه آيتونو د هللا  چيي كښېنكي  مجالسو داسي

ځان د دوى له رخه شي په بي، كه برى د مسلمانانو كېږ

ځان په برخه شي هغوى ته ڼي او كه د كافرانو گه څخ ډلي

په بتوي، له هللا سره خدعه كوي، اث رامخلص او وفاد

په موخه  ښودنيان ې د ځكسل دي، هر كار ئځه كي لمان

ې ځ مذبذب دي، له هللا سره ئوي، د كفر او ايمان تر من

عملي اطاعت نه په هللا ايمان له ړي دي، غوا سستي اړيكي

 ڼي.گړه الزم او ملزوم نه ړي، دا دوابېل ك

ذكر د مخكني د اهل كتابو پوري آيت 155تر ې پسور

ځي، خارق څېر راپه  بېلگيې عملي پاره د يوبحث ل

ې ئ پر ځاى)غائب هللا( نه منل او ښتل، غو ېالعاده معجز

د ماتول،  ژمني معبود نيول، خپلي (حاضر سخوندر)

د ړل، ژلو ته مال تت او حتى د دوى ومخالفانو پيغمبر

ظلم، د هللا له ړوند تعصب، په نسبت شديد پل جعلي مذهب خ

په ناحقه ځول، سود او د خلكو مال گرد خلكو را الري

ې د پرون ئ چي پيغمبرغلو، شرك، همغه په دين كي ړل، خو

شريكول، په الوهيت كي څه كوله اوس هغه ژلو هده د و

 .ړولجوترې  تىځاى ناسخداى او د خداى 

د پاره بحث د تكميل ل يړد لومپاى كي په ې د سور
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ې ئپه وارثانو كي  چيوېش توضيح كوي چا د ميراث هغه 

  پالر وي او نه اوالد. نه

ابن جرير د عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه دا قول نقل 

ځه آيتونه په سوره كي پنې دي: د النساء ويلي ئ چيړى ك

بدل نه ې نيا او ما فيها به ئد يټول پهچي ې د داسي

 دا دي: ِ  او هغه ړمك

ِإن تْجت ِنُبوا كب ائر  م ا ُتنه ْون  ع ْنُه ُنك فِّْر ع نُكْم سيِّئ اِتُكْم و  

 * ُنْدخِْلكم مُّْدخ الً ك ِريماً 

ړه، بد ډډه وك گناهونو()كه مو له سترو سترو منع شوو 

ه مو بځاى كي د ننوتو په عزتمن او  ژوودرنه وربد به 

 ړو.داخل ك

نَّ هللاَّ  ال ي ظِلُم ِمْثق ال  ذ رٍَّة و  ِإن ت ك ح سن ًة ُيضِعْفه ا و  ُيْؤتِ ِمن اِ 

 *لَُّدْنُه أ ْجرًا ع ِظيماً 

په اندازه هم ظلم نه كوي او  ېبې شكه چي هللا د يوې ذر

به ئې كړي او له برابره ه وي نو دوه ښېگڼكه هغه كومه 

 ركړي.خپل لوري به ستره بدله و

و  ل ْو أ نَُّهْم ِإذ ظل ُموا أ نُفسُهْم ج اُءوك ف است ْغف ُروا هللاَّ  و  

 * است ْغف ر  ل ُهُم الرَّسوُل ل و ج ُدوا هللاَّ  ت وَّابًا رَّحِيماً 

او كه دوى هغه وخت درته راغلي وى چي پر خپل ځان ئې 

ظلم كړى وو، بيا ئې له هللا څخه مغفرت غوښتى وى او 

وى، نو هللا به ئې مهربان  ېم ورته بخښنه غوښته پيغمبر

 توبه منونكى موندلى وو.

و  م ن ي ْعم ْل سوءًا أ ْو ي ظِلْم ن ْفسُه ُثمَّ ي ست ْغِفِر هللاَّ  ي جِِد هللاَّ  

 * غ ُفورًا رَّحِيماً 

او چا چي كومه گناه وكړه او يا ئې پر خپل ځان ظلم 

 به مهربان بخښونكى بخښنه وغوښته، هللا هللاوكړ، بيا ئې له 

 ومومي.

ِإنَّ هللاَّ  ال ي ْغِفُر أ ن ُيشر ك ِبِه و  ي ْغِفُر م ا ُدون  ذ ِلك ِلم ن ي شاُء 

 * و  م ن ُيشِرك ِباهللَِّ ف ق ْد ضلَّ ضل ال ب ِعيداً 

يقينًا چي هللا دا نه بخښي چي له ده سره شرك وشي او له 

ړي او چا چي دې راكوز هرڅه هغه چا ته بخښي چي وئې غوا

له هللا سره شرك وكړ، نو يقينًا چي په ژور ضاللت سره بې 

 الري شوى.
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چي له يوه ږئ هغه رب ووېرېپل خلكو! له خ ېا -[1]

پيدا ړه راې د ده جوړئ او له هغه ئپيدا كې رانفس ئ

ړل، خواره ك ښځياو  ډېر نارينهې ړو ئړه او له دواك

پلو كي په خ چيپه نسبت تقوى ولرئ هغه هللا د  هم

 چيې شكه ، بړهپه اۍ پلورې كوئ او هم د خپ غوښتني

 څارونكى دئ.هللا ستاسو 

 ې آيت كي څو اساسي مطالب راغلي:په د -(1)

  پالونكى يو دئ.ټولو انسانانو خالق او د 

  شوى،  پيل څخهله يوه نفس  پيدايښتانسانانو  وټولد

او بيا له  ېپيدا شوړه راد ده جو څخهې يوه نفس له همد

، د ېپيل شوۍ ړړو د انسانانو د خورېدو لدوا ېد

يوه ې ئگونو كي په رړه ده، مور يوه جو ،پالرانسانانو 

نه  ړي دي، داسيۍ غد يوې كورنې يو دئ، ئب سن وينه ده،

يو له بله بېل په نسب كي ې بېل بېل او نسلونه ئ چيده 

بېل په بېلو بېلو سيمو كي ۍ ړد ن چينه ده  ، داسييو

پالر بېل او د پوستو د تور  وي، يپيدا شوسلونه رابېل ن

پالره او عجم له بل پوستو بېل وي، عرب له يوه پين س

 پيدا شوي وي. پالره 

  پالونكى دئ، ستاسو خالق او  چيپروا ولرئ چا د هغه

ځواب وو ته ړتياښتنو مرجع ده، ستاسو اټولو غوستاسو د 
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، يو له بله ستاسو ، ستاسو ضرورتونه رفع كويوايي

 .په نامه ويښتنه هم د ده غو

  چيې ته متوجه وئ بايد دځي تعلقاتو كي منپلخپه 

 يړي يئ، د دغۍ غد يوې كورنپه حقيقت كي ټول تاسو 

پل ورور ڼئ، خړ مه گلوتر بل ځان . ۍ خيال وساتئپلوخ

پل ورور ظلم مه خپرمه گورئ، گه په سترته د حقارت 

 كوئ. 

  ړو ټولو كستاسو د  چيمعامله مو له هغه رب سره ده

 څارنه كوي.ړو و

هم ځينو مفسرينو له )ارحام( نه هغه ذوي  څهكه 

ڼل كېږي، خو د آيت گپلوان خ نږدې چي يړاالرحام مراد ك

 له دې چيږي ډېر وضاحت سره معلومېپه  برخيړۍ له لوم

په وجه د پالر گډ مور د  چيده  يپلونه مراد هغه عامه خ

يو له ، )تسائلون( ځ شته. همدا رازټولو انسانانو ترمن

 څههر  موږښتل افاده كوي، ډېر او مكرر غوښتل او غو بل

يو له بله هم او له ړو، په يادولو سره غواد هللا د نامه 

ودل ايښپه فطرت كي ټولو انسانانو دا د پرته هم،  ېد

، مسيحي د مريم او يا كشوي، هندو او بودائي د بت خو

د مجسمو خوا ته، زردشتيان د اور  السالم ماعيسى عليه

 ونه كوي، له خدايهسؤالپه نامه د خداى گ كي څنپه 

ندو پېژپه خو د هللا  ئپه حكم سره دې د فطرت كول ئ سؤال

 وكه شوي.دكي 

ې تاسو ئ چي ېدا معنى اخيستځينو له نفس واحد نه 

ماده يوه  پيدايښتټولو د د ړي يئ، پيدا كله يوه جنسه 

دا ې پيدا شوي يئ، خو دقيقه معنى ئه سده او له يوه جن

ړه او بيا پيدا كړه ود هغه جې نه ئنفس  هيوله  چيده 

 ې د دوى اوالد.ړو ئله دوى دوا

ړى لوم چيږي په صراحت سره معلومېد آيت له الفاظو 

ړه جويوه نفس نه يوه  ېپيدا شوى او بيا له همديو نفس 

د انسانانو  ېړجو او بيا له دې ېشوړه ځه( جوښر او )ن

 پيدايښت. د انسانانو د ېپيل شوۍ ړد تناسل او توالد ل

ټه نظريه ې بنسد قرآن دا بيان هغه واهي او ب اړهپه 

ي او په مختلفو نسلونو وېشانسانان  چيله بنياده ردوي 

 پاره بېل بېل اجداد ثابتوي.ژاد لد هر نسل او ن

ځواب ته  يښتنپوآيت سره يوې اساسي مبارك  په دې

د انسانانو  چي شتهه نښتپوچا سره دا ويل شوى، له هر 
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پالر كه له پيل شوى؟ له يوه مور گه څن پيدايښت

وي،  بېلي بېليړه يوه وي يا ړۍ جوبېالبېلو؟ كه دا لوم

، كه ېپيدا شوړه له سره يوه مكمله جو ؟گه ووڅنې پيل ئ

؟ له ېړته ارتقاء كې له يوه حالته بل ئ ورو ورو

د انسانانو  چي، مخصوصًا هغه ژووانسانه عالوه د نورو 

گه څنۍ ړل پيدايښت، د يپيدا كېږپالر  ،څېر له مورپه 

 اړهپه  پيدايښتد انسان د  چيونه سؤال؟ كوم ېپيل شو

مبارك ې هم مطرح دي. په د اړهپه و وژمطرح دي د نورو 

 چيږي معلومې آيته . له دېېځواب شوښتنه آيت كي دا پو

 ېپه يويو نفس پيدا شوى، سره انسان ړي انسان له لوم

ه د ده د نسل څخ ېړجو ېبدل شوى او بيا له همد ېړجو

 چينه كوي وښودا الر ته  موږځواب دا  او ېپيل شوسلسله 

ته ورته وي، د  ېړۍ به هم دل پيدايښتژوو د د نورو 

له  ، بياپيدا شوى ويى يو نفس ړلومبه پاره ل نوعي هري

ې د توالد او تناسل ئړه ړه او بيا دغه جونه يوه جو دې

 ذريعه.

ړه، آدم او ۍ جوړد انسانانو لوم چي دا آيت وايي

مخلوق  يژوندله واحد نفس او يوه  السالم ماعليهحواء 

 ېشوجوړي  سميمج بېلي بېليدوه  چينه  پيدا شوي، داسي

  وي!! ېپو شوروح ړو كي په دواوي او بيا 

او له )واحد نفس( د ده د قيقه تشريح ې آيت دد د

 ى:شوپه الندي آيت كي بيان گوالى څرن پيدايښتې د ړجو

و هللاَُّ خ ل ق ُكْم مِّن ُتر ابٍ ُثمَّ ِمن نُّْطف ٍة ُثمَّ ج ع ل ُكْم أ ْزو اجًا و م ا 

 ت ْحِمُل ِمْن ُأْنث ى و ال  ت ض ُع ِإالَّ ِبِعْلِمِه و م ا ُيع مَُّر ِمن مُّع مَّرٍ 

                     و ال  ُينق ُص ِمْن ُعُمِرِه ِإالَّ ِفي ِكت اٍب ِإنَّ ذ ِلك  ع ل ى هللاَِّ ي ِسير*

 11فاطر: 

ې ، بيا ئېړئ، بيا له نطفپيدا كرا خاورياو هللا تاسو له 

ې څه حمل كوي او نه ئځينه ښړئ، نه كومه ړه جوړه كجو

ر خاوند په علم سره او نه د كوم عمگر د ده ، ميېږوز

په كتاب  چيگر دا ږي مې عمر كمېاو نه ئ ږيېعمر ورزيات

 )ثبت( دي او دا كار هللا ته آسان دئ.كي 

 :ډېر وضاحت سره معلومېږيپه خبري څو  آيتهله دغه 

  خاوره ده.اده مۍ لومړ پيدايښتد انسان د 

  ېشوړه د ده نطفه جو خاوريله. 

 ي . يعنېشوپيدا ړه جو څخه د دهې بيا له دغي نطف

له  چيې نطفه وه ړه شوهغه )واحد نفس( دغه له خاورو جو
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او بيا له دغي  ړها كپيدړه( راجو او )زوجد ده ې ې ئهغ

 . ېپيل شوۍ ړپيدا كېدو لد نسل د ې د ده ړجو

مبارك آيت له دغه قاطع او صريح بيان سره سره ې د د

 د آدم عليه السالم چيشك كوي كي خبري ې په دڅوك  چي

 په قرآن باور نلريشوى، هغه به پيل ې فله نط پيدايښت

چا قول ته به د بل په مقابل كي او د هللا تعالى د قول 

 اعتبار وركوي!!

 مخي موږعلمي اعجاز ز د قرآن يو بلآيت كي ې په د

څوك پوري ۍ ېړپ سميتر نولۍ كي ړپه ن، د ساينس يځته را

په دوو ژوندى مخلوق يو  يكېدى ش چيپوهېدو په دې نه 

په ڼله، خو گې محال شيانو تجزيه شي، دا ئ ژونديو

ژونديو مخلوقاتو په  چيپوه شو ې په دۍ كي پېړنولسمي 

د القاح  ښځيې د نر، تكاثر ئ چيهم شته  داسي ځينيكي 

آميب ، يپه دوو تجزيه شبلكي يو موجود ، يونه  له الري

دا حقيقت ورته ۍ كي پېړ په شلمهاو  ئې يو مثال دئ

ځينو حجراتو هم د په وجود كي ن د انسا چيگند شو څر

 ي.تكاثر د همداسي تجزيي له الري ترسره كېږ

هم بايد د هللا  پيدايښتژونديو مخلوقاتو د نورو 

 ېنطف بېلي بېليله  تعالى د عام سنت مطابق، همداسي

 پيل شوى وي.

 اړهپه  پيدايښتد  السالم ماعليهد آدم او حواء 

د آدم مجسمه او ړى : لومچياسرائيلي روايات دا وايي 

لكه  )داسيدى شوى، په اور ايښوړ شوى، بيا كالبوت جو

جوړي ترې  ېسماو مج يښلوړي، كټه ه خخاورچي كوم كالل 

د آدم  چيكله  (ړيې كې ئپخېږدي او ې كپه اور ئړي، ك

ژوندى پو شوه او آدم راروح په كي پخه شوه نو مجسمه 

ړه جو ۍ د دهښتپويا د آدم له  خټيې پاتاو بيا له  شو

 .ړى شوهپيدا ك

د دغو  ځينيعامو مسلمانانو او حتى مفسرينو كي په 

كوم متشابه ې ئ چي چېريتللي او  النديز ېرواياتو تر اغ

 ې د دغو اسرائيلي رواياتوگو شوى نو هغه ئتر سترلفظ 

 ړى. اساس تعبير كپه 

 گه دغه حديث: په تود مثال 

لع أعاله إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الض

فنن ذهبت تقيمه كسرته وإن استمتعت بها استمتعت بها 

 .وفيها عوج

ې ځاى ئږ وكټولو ۍ تر ښتپود ې، پيدا شوۍ ښتپوځه له ښ
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ې نو ړهغه سمه ك چيړه څه وكدا ه يړه وي، كه دې لود هغ

ې نو په واخلترې  ټهگې ړې او كه غواړې كماته به ئ

به په كي ږوالى وك چيې ټه اخلگترې  بهداسي حال كي 

 وي.

دلته نه د حواء عليها السالم نوم ذكر شوى او نه دا 

، ېپيدا شوۍ ښتپوله  دا د آدم عليه السالم چيې ويل شو

 ې اوپيدا شوڅخه ۍ ښتپوځه له ښهره  چيبرعكس ويل شوي 

څخه ښتيو پوړو له ښځي د س يټول چي دا بديهي خبره ده

الر له پڅېر د مور، په د نارينه  ښځي، ېپيدا شوي نه د

ځو د ښڅخه د ۍ ښتپونو له ي، پيدا كېږه څخنطفو 

ځو د بدن ښد  ىډوكۍ هښتپود  چيمعنى دا نه ده  پيدايښت

ښت ړځو فطري او روحي جوښد ې سره په د ماده ده، بلكي

ې د د پخپلهه ۍ برخوروستې حديث ې، د داشاره شوته 

په ځو ښسره د  په دې ويلي چي محققينوټولو وضاحت كوي، 

ې نارينه ئ چي ېگړتياوو ته اشاره شوځانهغو ي طبيعت ك

 هغه حتمًا رفع شي. چيړي څه ونكدا هړي او بايد تحمل ك

 راغلي:  چيپه سوره كي د االنبياء ده لكه  او دا داسي

                                     *       ت ست ْعجُِلونِ  ف ال ء اي تى سُأوِريُكمْ  ع ج لٍ  ِمنْ  االنسنُ  ُخِلق  

 35االنبياء:

پل آيتونه ژر به خپيدا شوى، ې انسان له تلوار او عجل

 ښيم، نو عجله مه كوئ.درو

ې نه د له تلوار او عجلدلته  چيږي پوهېڅوك هر 

عجله او تلوار  چيمعنى نلري دا  كلههيڅ پيدايښتانسان 

پيدا شوى، معنى ې مادكومه ماده ده او انسان له دغي 

 ېړنىاو بانسان عجول  چي څه نه دهپرته بل ې ې له دئ

عجلت او تلوار ې ئټه كي خفطرت او په پيدا شوى، 

 پيدايښتښځي نه د  يپه حديث كي هم له ضلعشوى،  لدايښو

په ژر او ښځي عاطفه قوي ده، ې ته ورته معنى لري. د د

ې دي، ږدنته گانو ڼوې باې ئښكي اوڅه خفه كېږكم ډېر 

، دا لري اويځانگړتي نوريې ته ورته دړا شي، ژپه ژر 

، هر ښاييې سره دا له دې، دل شوايښوپه فطرت كي ې ئ

ښځي عاطفه قوي وي همدومره به هغه كومي د  چيڅومره 

 ،ې زياته مينه ويپل اوالد سره به ئځه وي، له خښغوره 

ې محبت ه سره به ئپل مېړ، له خكوي ېپالنه به ئښه 

ې بړي او ږوالى تحمل ككونارينه بايد دا زيات وي، 

ې ځينو له دخو متأسفانه ړي. څه ونكې د سمولو هه ئځاي

سبب هم هغه  ۍنه غلط مفهوم اخيستى، د دوى د غلط
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 ي.خواره شو اړهې په د چياسرائيلي روايات دي 

او يا لكه د يوه حديث دا الفاظ: لما صور هللا آدم: 

  ړ.هللا تعالى آدم ته صورت ورك چيكله 

هللا  گواكي چيړى ك تعبير دوى دا آدم ته صورت وركول داسي

لكه اسرائيلي  غسيهم، هړړه كتعالى د ده مجسمه جو

ټولو انسانانو د قرآن د  چي حال داوايي،  چييات ارو

 يې:امفر چيهمدغه لفظ كارولى، لكه  اړهپه  پيدايښت

 چي ئهوالذي يصوركم في االرحام كيف يشاء: هللا هغه ذات د

 ړ.په رحم كي صورت دركې د ميندو تاسو ته ئ

انسان ته صورت وركول دا په رحم كي آيا دلته د مور 

ړه؟ د قرآن د ړه كې جود هغه مجسمه ئ چيمعنى لري 

 ته صورت وركول داسي السالم عليهخو آدم  آيتونو له مخي

په ده كي او  هللا صورت وركوي چيدي لكه د ده اوالد ته 

په رحم د مور  چيلكه د ده اوالد ته  غسيپو كول همروح 

 وركوي. كي روح 

 ِمن ِفيهِ  ن ف خ   و   سوَّاهُ  ُثمَّ *  مَِّهينٍ  مَّاءٍ  مِّن سل ل ةٍ  ِمن ن سل هُ  ج ع ل   ُثمَّ 

 ت شُكُرون   مَّا األ ْفِئد ة  ق ِليالً  و   األ ْبصر   و   السْمع   ل ُكمُ  ج ع ل   و   رُّوحِهِ 

         *                                                               

   9 -8السجدة: 

ړ، پيدا كڅخه ړ چوپكو اوبو له ند سې د ده نسل بيا ئ

او  ړهپو كروح پله ې خئپه هغه كي ړ او ې برابر كبيا ئ

ږ شكر ډېر لړل، ړونه دركاو ز سترگيږ، ې غوتاسو ته ئ

 كوئ.

د آدم عليه  چيآيات او احاديث خو دا خبره كوي 

وي، علقه شي،  نطفه چيي پيدا كېږ اوالد هم داسي السالم

پو ړى شي، روح په كي ټوته شي، صورت وركيوه  غوښيد 

ړ شي ځوان شي، زوڅېر دنيا ته راشي، په شي، د ماشوم 

 خو د دوى جد دئ، السالم عليهآدم  گ محكوم شي.په مراو 

پو كول، د روح په ده كي به ده ته صورت وركول او ولي 

ړه ورته خو دواقرآن ؟!! ولري پيرتوڅخه د ده له اوالد 

په پير دا تو يوازي وي،بيانې و ئورته الفاظپه ڼي او گ

پيدا پرته پالر له مور او  آدم عليه السالم چيگوته كوي 

پيرونو تونورو  دځانه پله له خولي  دوىشوى، دا 

 وئ؟!!  څه كپيدا كولو هرا

 او يا لكه د قرآن دغه آيت:

 :ِبي د ى ل ْقتخ   ِلم ا ت سُجد   أ ن م ن ع ك م ا ي ِنْبِليس ق ال  
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ې كولو سجد لهڅه ته ه شي هغه ې ويل: اې ابليسه! څوئ

 ړ.پيدا كپل الس په خما  چيې ړمنع ك

 السالم عليهدلته دوى د )خلقت بيدى( الفاظ د آدم 

هللا  چي يواي حمل كوي او پيدايښت يړگځانپه خاص او 

 چيحال دا ړ!! ړ كپل الس جوپه خ تعالى آدم عليه السالم

ې ته ړه هم دپه اشيانو د خلقت د نورو ي په قرآن ك

 ورته الفاظ راغلي: 

 ف ُهمْ  أ ْنع ماً  أ ْيِدين ا ع ِمل ت مِّمَّا ل ُهم خ ل ْقن ا أ نَّا ي ر ْوا ل مْ  أ و  

   51يس:                            *     م ِلُكون   ل ه ا

)ما عملت ايدينا( عام خلقت ې آيت كي په د چيگه څنلكه 

نه ې ى او خاص خلقت او له دړگځانكوي نه كوم افاده 

په هللا تعالى دغه شيان  چي ليمعنى نه اخغلطه دا وك هيڅ

همداراز له )خلقت بيدى( دا معنى ړوي، پلو السونو جوخ

مجسمه  السالم آدم عليهد پل الس ه خپهللا تعالى  چياخيستل 

ړه، لويه او قبيح اشتباه ده. دا اشتباه به هغه ړه كجو

د ده كي  پيدايښتپه ني، پېژهللا تعالى نه  چيكوي څوك 

په كوم هللا تعالى  چيځ پام نه كوي، دا هره ورسننو ته 

ځوي، هللا له پامه غورپيدا كوي دا له ترتيب مخلوقات 

په كالل سره، يوه انسان سره تشبيه كوي او هغه هم له 

ړى ځور كې كالل ته ورته كوم خداى انئچه ذهن كي پل كخ

پل په خ غسيد هغه به آدم عليه السالم چيكوي  گماناو 

ه ډېر ړوي.گى جونم خټيله  چيړى وي لكه كالل ړ كالس جو

گو پلو سترپه خځ انسان هره وريو  چيډېره عجيبه ده 

څه ترتيب په گه او څنپل مخلوقات هللا تعالى خ چيگوري 

ې له يوه حالته بل گه ئڅنړوي، ې جوگه ئڅنپيدا كوي، 

ې دومره ستره غلطي كوي او د ره له دته بيايي، خو س

د الهي سننو خالف او د يوه  پيدايښت السالم عليهآدم 

  ڼي.گورته  كالل له كار سره

په صفاتو كي او ِمثل لري، نه په ذات كي هللا تعالى نه 

 هم بايد هللاپه فعل كي پيدا كولو ، د يپه افعالو كنه 

د پيدا تعالى د هللا  چيڅوك ړو، له مخلوق سره تشبيه نه ك

گه څنكولو فعل، د انسان له فعل سره تشبيه كوي او لكه 

ټه پلو السونو يو كار ترسره كوي، خپه خانسان  چي

دي او كېږې ئ پر سرسر  ړي،كجوړي ترې  يښتراواخلي، خ

 همداسي اړهپه تعالى  هللا دڅوك كه ړي، ړ كې جوتر دېوال

مخلوق سره ې له او هللا ئ ېړي هغه لويه اشتباه كړوك گمان
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قرآن فرمايي: ليس كمثله شئ: هللا  چيحال دا  ړى.تشبيه ك

    ته ورته شى نشته. 

ليكله، د يوه معروف كشيش، ما دا برخه  چيكله 

ې په نظريډاروين د  چيده ېاور مي ادريان روجرز وينا

ښمن خطرناك دې د كليسا ې سخته نيوكه كوله، هغه ئئ

ت او حدت سره ډېر شدپه ې بالو او د ده دا خبره ئ

د )ارتقاء(، )د ، ړېانسان له بيزو ارتقاء ك چيردوله 

ې كېدو( هغه در هپاتپاره نزاع( او )د اصلح د بقاء ل

، ېړك وړانديډاروين  چيې ڼلگغلطي ټه ې له بنسې ئنظري

خطاب  راو رواني بيما يليون ،ې د مجنونډاروين ته ئ

په ان هللا انس چيگار درلود ټينې ئخبري ې په د كاوو او

ړى، هللا ړ كجوهيئت كي پل صورت ته ورته او خپلو السونو خ

ې د ئ السالم په نامه او عيسى عليه)پالر خداى( ې د ئ

 موږ: مسيح زېپه نامه ياداوو او ويل ئخداى د زوى 

چي ړول شو ځوصليب په ې او ړقرباني ك ويني پاره خپليل

ټولو پلو مسيحيانو د د خدغه وينه او قرباني ې ئ

 !!پاره فديه شيونو لگناه

ډاروين دغو كشيشانو او د  ښاييويل:  مي ځان سرهله 

ى وي، ړړ ككولو ته ا وړانديې نظريدوى خرافاتو د دغي 

څېر په ښيي، د انسان ې خلكو ته دوى ئ چيهغه خداى 

څېر زوى لري او په د عيسى  چيپالر، هغه خداى، د انسان 

ې ويني ئ چيې ومنله ړوكى شو، دا ئڅېر وپه يا د عيسى 

ځان يا پر  ملنډي ټوليړول شي، دا ځوپه صليب توى شي، 

ړي لكه ړ كجو داسي خټيله  يپل زوى ومني، انسان دپر خ

ډاروين خداى نه د  ړوي، داسيگى او مجسمه جومن چيكالل 

 او نه د مسيح عليه السالم ئڅېر مجنون ته د منلو دپه 

ې رونو ئپلړ او ډاروين تكفير كته، دوى  پيغمبرڅېر په 

 .مسيح عليه السالم

د دوى د خرافاتو په حقيقت كي ې او نظريه ئډاروين 

ې انتهاء په يوپه ضد يو عكس العمل وو، دوى د خرافاتو 

او  ى دئانسان نه خدا كي،انتهاء په بلي ې او هغه ئكي 

او بيزو  ئنه بيزو، خداى خداى دئ، انسان انسان د

پيدا  او نه داسيې ړڅخه ارتقاء كله بيزو ې بيزو، نه ئ

ته ورته ڼه او هغه په بمجسمه د هللا ې ړى ئلوم چيشوى 

ې او بيا هللا د پخه شو، ېدل شوپه اور ايښوشوې،  هړجو

ژوندى شوى!! او را ېچولاپه ده كي خپلي روح يوه برخه 

ړى گځان، يو يمخلوق دې برعكس انسان، روح او جسم ئ
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ې په دنه  دئ،په انسانيت كي پير ې توئمخلوق، له نورو 

 ې. كه دا انسانيت ترې بېله ويد خلقت ماده ئ چيكي 

د  بلكي ئيو حيوان د يوازيواخيستل شي، نو نه 

 خاوريڅېر له په دئ، د نورو  ډېر بد حيوانحيواناتو 

 ژوو.لكه د نورو  ئد ې داسيژوند ئگ پيدا شوى، مر

جاهلو  چي ئڅوك نه دهغه  يوازينى السالم عليهمسيح 

په وينا له گمارو مذهبي مشرانو ټضو او قومونو د مغر

ډېرو نورو جاهلو ړى، ړ كهغه خداى او د خداى زوى جو

، يهودانو، ړيړ كپلو شخصيتونو خدايان جوله خ نوموقو

د  ډېرو نورو همداسيړى، بودايانو او هندوانو دا كار ك

پل كلي ته ته او خ زمكياو آسمان خالق خداى  زمكي

ې ئپه يوه قبر كي او حتى  ېسمې مجيو پهړى او راكوز ك

ې د خداى ځان ئڼلى او گې خداى ړى، هغه ئك پر ځاىځاى 

پله خاوره مقدسه خاوره، او خ محبوب او نازولى قوم

 چي ان تېر شويپيغمبرډېر مصلح شخصيتونه او د هللا  داسي

ړي خو د ې محكوم كئگ په مرڼلي او گپراطور باغي يوه ام

ړى، دا ړ كې معبود جوئې باغي ده رقيب راغلى او له همد

وي او له باغي ړه باغي جوپيغمبرله  چي ئسياست د

    معبود.

هللا  چيپيدا شوه ډله را هم يوه داسيه مسلمانانو كي پ

له انسان سره او انسان له هللا سره تشبيه كوي، دوى هم د 

هللا انسان د  چي وايي خبره كوي اوكشيش ادريان روجرز 

ې له ړ، دا عقيده ئكپيدا ڼه كي په بپل صورت خ

په ې پاره ئاسرائيلي رواياتو اخيستي ده خو د هغه ل

ته  ېې خرافي عقيدد چيړي تأويلونه ك داسيرواياتو كي 

ې په د السالم عليه پيغمبرړي، دوى د گ وركاسالمي رن

 :فرمايي چيحديث استناد كوي 

بَّح  هللاَُّ و ْجه ك  ِإذ ا ض ر ب  أ ح ُدُكْم ف ْلي ْجت ِنِب اْلو ْجه  و ال  ي ُقْل ق  

و و ْجه  م ْن أ شْب ه  و ْجه ك  ف ِننَّ هللاَّ  ع زَّ و ج لَّ خ ل ق  آد م  ع ل ْيِه 

                                                                 السَّال م ع ل ى ُصور ِتِه *     

 رواه احمد

ي او داسي كه چا بل څوك وهلو نو بايد په مخ ئې ونه وه

ونه وايي چي خداى تعالى دې ستا او تا ته د ورته كس 

مخ تور كړي، ځكه هللا تعالى، آدم عليه السالم د ده په 

 بڼه او شكل كي پيدا كړ.

او د  ئديث كي چي مفهوم ئې ډېر روښانه دحپه دې 
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صافو زړونو خاوندانو ته په هغه كي د هيڅ اشتباه مجال 

زړونه لري او له  نشته، خو هغه كسان چي رنځور

وايي: په )صورته( كي ، اسرائيلي رواياتو متأثره شوي

آدم عليه  ؛هللا تعالى گواكيضمير هللا تعالى ته راجع دئ، 

 السالم خپل ځانته ورته پيدا كړ!!! 

گه په واضح توحديث ته ځير شئ، لږ پورتني  كه تاسو

، ېته اشاره شو شخړيدلته د دوو كسانو ترمنځ  چيگورئ 

هللا صلى هللا عليه وسلم دا حكيمانه الرښوونه كوي چي د  رسول

جگړى په وخت كي يو بل په مخ مه وهئ، داسي مه وائئ چي 

ستا او تا ته ورته مخ تور او قبيح  يخداى تعالى د

كړي، ځكه چي هللا تعالى، آدم عليه السالم هغه ته په ورته 

شكل او صورت كي پيدا كړى. په دې پوهېږو چي د دښمنۍ 

او جگړي په وخت كي هر انسان د مقابل لوري له مخ او 

احساس كوي،  كركيڅېرې په خپل زړه كي د نفرت،كينې او 

 ېآثار هم د هغه په څېر كركيد مقابل طرف د نفرت او 

او مخ كي راڅرگند شي، په سترگو كي ئې د قهر او غصى 

راښكاره شي، نو ځكه د ده غصه او كركه د مقابل  ينښ

 برخين مخ او سترگو ته متوجه كېږي، همدې لوري او دښم

 سترگيگندوي: څرته پام اړوي او خپل داخلي قهر داسي 

 يد سترگيتور،  يپرې كوم، مخ د يراباسم، پزه د يد

داسي او داسي شه، په دې  يشه، دا مردار مخ د ېړند

الفاظو هم اكتفا نه كوي بلكي الس پورته كوي او غواړي 

وركړي، خوله ئې په سوك  مخ ئې يوه كلكه څپېړه رپ

ورماته كړي. رسول هللا صلى هللا عليه وسلم په جگړه د بوختو 

افرادو روحي حالت ته په پام سره او د دوى د قهر او 

: خداى تعالى خپل بنده او فرماييغضب د سړولو لپاره 

او شكل  ېستاسو ټولو پالر آدم عليه السالم په داسي څېر

مقابل لورى، دا له تاسره كي پيدا كړى وو لكه دا ستا 

په جگړه او شخړه بوخت ستا ورور، خپل پالر ته د احترام 

په دود بايد هغه پر مخ ونه وهې او د مخ په اړه ئې 

ونه كړې. كه د رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دا خبري  يسپك

حكيمانه الرښووني مراعات شي او د شخړو او مشاجرو په 

ړو نو د ډېرو فتنو او جگ وخت كي په پام كي ونيول شي،

له دغه حكيمانه ارشاد نه  چيگورئ مخنيوى به وشي. خو 

گه څنړى او تعبير كږ څومره كوړونو خاوندانو ږو زد ك

  ؟!!ېايستلترې  ېكږه معنى ئ

ړه، آدم او ۍ جوړد انسانانو لوم چي دا آيت هم وايي
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مخلوق  يژوندله واحد نفس او يوه  السالم ماعليهحواء 

 ېشوجوړي  سميمج بېلي بېليدوه  چينه  ، داسيپيدا شوي

  وي!! ېپو شوروح ړو كي په دواوي او بيا 

آيا د مور له رحم نه بهر  چيړي ښتنه وكپوڅوك كه 

، ورته وايو؛ يپيدا كېدل ممكن دمخلوق  ژونديهم د يوه 

 زمكيپه  ېټو او نباتاتو نطفټولو بو، د يهو دا ممكن د

وانات د مور له رحم نه ېر حيډمرغان او وده كوي، كي 

د مور له رحم په حيواناتو كي ږي، ېپيدا كگيو بهر له ه

ې د يو مثال ئ چيشته  بېلگيډېري پيدا كېدو د نه بهر 

ټه كي ېپه خد مور  چيانبد ماهي دئ،  پيدايښتماهيانو 

په بهر ې ښځي نطفه ئږي، د نر او ېپيدا كنه بلكي بهر 

ۍ گخپلي هښه كي وگپه يوه ې ځه ئښسره القاح شي، كي 

ندي يوش بانديپله مني ورشي او خې راچوي، نارينه ئوا

ې د مور چيان ئې القاح ترسره شي او بترتيب ئ په دېاو 

 پيدا شي.له رحم نه بهر را

د احاديثو  السالم عليه پيغمبرد قرآني آيتونو او د 

هللا  چيويلى شو  اړهپه  پيدايښتژوو د ڼا كي د په ر

 زمكيپيدا كولو وروسته د مان له او آس زمكيتعالى د 

ژونديو مخلوقاتو د د  چي ېړشرائط برابر ك داسي پر سر

دي،  يپاره ضرورل ېاو د هغوى د رشد او ودپيدا كولو 

گه څنه پسرلى( ونوموو، لكژوند د ) شرائطكولى شو دا 

له تل نه سر  زمكيد  يژوړه مكي  يپسرلپه هر  چي

ړ شي، وجترې  ټىبواو ونه او  ټوكېږيراو، يړچت كرااو

 پيدايښتمخلوقاتو د  يوژوندد  پر سر زمكيهمداراز د 

، د ېړپيل ككي  ي(پسرلپه هغه ژوند ې هم د )ۍ ئړل

ې د ړې، له دغو نطفو ئپيدا كې ئ ېفطاتو ندمختلفو موجو

ئې په سره  په دېاو  يړپيدا كرا ېړدوى ازواج او جو

 . ېړد دوى د نسل د دوام او بقا الر آواره ككي  زمكي

تر الس  السالم عليه پيغمبر: رضي هللا عنه وايي ابوهريره

ځ په ور ې: هللا تعالى د شنبې ويلونيولم او راته وئ

په  ېځ غرونه، د دوشنبپه ور ېړه، د يكشنبپيدا كخاوره 

په  ېچهارشنب، د ځ مكروهپه ور ېنبات، د سه شنب ځور

په  ېجمع او دان گځ خزندپه ور ېپنجشنب نور، دځ ور

ښام د ما كي،په آخر  او د ورځيپاى په  پيدايښتد  ،ځور

 ړ.ئې آدم عليه السالم پيدا كځ گر تر مناو مازدي

، »ع ْن أ ِبي هرېر ة  ، ق ال  أ خ ذ  ر سُوُل هللا ِ ِبي ِدي ف ق ال :  خ ل ق  هللا ُ

ع زَّ و ج لَّ، التُّْرب ة  ي ْوم  السَّْبتِ. و خ ل ق  ِفيه ا اْلجِب ال  ي ْوم  
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األ ح ِد. و خ ل ق  الشَّج ر  ي ْوم  اإِلْثن ْينِ. و خ ل ق  اْلم ْكُروه  ي ْوم  

الثُّال ث اِء. و خ ل ق  النُّور  ي ْوم  األ ْرِبع اِء. و ب ثَّ ِفيه ا الدَّو ابَّ 

ي ْوم  اْلخ ِميسِ. و خ ل ق  آد م ، ع ل ْيِه السَّال ُم، ب ْعد  اْلع ْصِر ِمْن ي ْوِم 

. ِفي آخِِر اْلخ ْلِق. ِفي آخِِر س اع ٍة ِمْن س اع اتِ اْلُجُمع ِة. اْلُجُمع ةِ 

 .«ِفيم ا ب ْين  اْلع ْصِر ِإل ى  اللَّْيلِ 

مختلف  پيدايښتد  پر سر زمكيد حديث مبارك  اد

 خاوريد  پر سر زمكيد  چي مراحل توضيح كوي او وايي

وروسته  خاوريله مقدمه وه،  پيدايښتپيدا كېدل د 

پيدا انسان پاى كي په او  څهنور باتات، بيا ړى نلوم

 شوى

ژوندون د قيامت بيا  چيځواب كي په چا قرآن د هغه 

ځ او د ده هره ور پيدايښت يړننه مني، د انسان لوم

ټوكېدل د د نباتاتو را خاورياو  زمكياو له  پيدايښت

چي د  معلومېږي له دېكوي،  وړاندي په توگهو دالئل

د مخكني او وروستني  سنتمشهود  ړه د هللاه اپ پيدايښت

 چيچا ته هغه  موږاساس  په دېپاره دليل دئ. ل پيدايښت

ښتنه كوي، وايو: دا پو اړهپه  پيدايښت ييد ابتدا

ژوندي شيان هللا  چيلكه دا اوس اوس  ئداسي د هم پيدايښت

راپيدا كوي،  ېله نطفندى مخلوق وژهر پيدا كوي، 

سر په  .يړپيدا كرا ېه نطفلپه ابتداء كي ې ئ همداسي

 كي.په رحم د مور له رحم نه بهر او وروسته د مور كي 

  

   

  

   

  

    

     

او ړئ پل مالونه وركيمانو ته د دوى خاو يت-[2]

پلو پاك مه بدلوئ او د دوى مالونه تر خپه پاك نا

 گناه ده.دا لويه  چيې شكه مه خورئ، بپوري مالونو 

 ېتوصي الندي اړهپه دلته د يتيمانو د مالونو  -(2)

 :ېشو

 پارئ.د دوى مالونه مكمل ورته وس 

 په او واخلئ ترې  ښه او غوره مالد دوى  چينه  داسي
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 ړئ.بدل كي پرېوتى او خراب مال ورك

 په بهانه د دوى له ژوند ډ گد  چيهم نه  او داسي

ړئ ړه ككومه حيله جو او داسي ړئكوپل مصارف مال نه خ

  ړئ.تر خپل مال نه د مخه د دوى مال مصرف ك چي

 په حيلو سره ، كه گناه دهلويه ړل د يتيمانو مال خو

  ې حيلو.وي او كه ب

    

   

    

  

    

   

    

    

   

به  اړهپه د يتيمانو  چيېدئ ووېر او كه له دې-[3]

، دوه يخوښد خپلي  ځو نهښدغو ه ، نو لئړعدالت ونك

خو كه  ړئ،په نكاح كڅلور څلور دوه، درې درې او 

يوه  يوازيړئ نو بيا به عدالت به ونك چيووېرېدئ 

ده  ې ته نږدېدا د ،مو وينځيپل واك كي خپه وي او 

 ړئ.ظلم ونك چي

 وساتئ:پام كي په ټكي  النديپه ارتباط ې آيت د د -(3)

 د دوى  چيوي  يشو يپاتولي ته  كه يتيمان داسي

په هغه زوى، نو ولي لكه د تره وي،  رواځ نكاح ترمن

په  ۍږله يتيم سره د خواخو چيدا كار كولى شي صورت كي 

 پل شوقونشي، د خ ېې عدالتي ترړي، بنيت دا كار وك

 ه وي.په نيت نمال ترالسه كولو  پوره كولو او د يتيم د

 نكاح  ې درلوده نو له داسيوېره ئ ۍې عدالتكه د ب

په نكاح څوك و ځښ ونورله  يد پر ځاىړي او ډډه وك يد

 ړي.ك

 دي؟ له يتيم ښځي كومي ځو نه مراد ښنورو ې خو له د

ړو له د دواپه يوه آيت كي شته كه نه؟ تعلق څه ې سره ئ

ځ ځو ترمنښد يتيمانو او دغو  چيږي ذكر نه خو معلومې

له يتيمانو  چي ئږپوهېتاسو  څه ارتباط بايد وي.ًا حتم
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پرسته ې سرب مينديد دوى  چيسره يوه لويه مرسته دا ده 

له ړي، په دې نكاح سره به په نكاح كې څوك ئ، نشيې پات

 مړيني پالر لهپل خد  چيډكه شي هغه تشه يوې خوا 

او له بلي خوا به د  ېپه برخه شو وروسته د يتيمانو

پالر چا د  چيې عدالتي ده دا لويه بشي، ل حډو مشكل كون

، نو هم يگ ومرپل مرپه خشهيد شي، يا په الر كي د اسالم 

څوك د ځه، نه ښې شي او هم ئ يپاتې كفالته ې زامن بئ

ډو ړي او نه د كوند مسئوليت احساس وك وړانديپه يتيم 

ټولو غوره او تر  مشكلد ډو او يتيمانو د كون .اړهپه 

. د په نكاح شي ونډيك چير همدا ده الد حل  همناسب

ه ضمن كي د تعدد زوجات ذكر همدا مطلب پيتيمانو د بحث 

ستونزي  لوييه اصل كي د دغي پدا اجازه چي افاده كوي 

له سنت  السالم عليه پيغمبر، د ېى شوړاره وركپد حل ل

چي  ي او د صحابه وو له عمل نه هم،ږنه هم دغه معلومې

موضوع ته  ېه د مخه دڅى تر هر نه وروسته دو گله هر جن

و او ډد كون ڼولو شهيدانو وروپد خچي اهتمام كاوو 

ه ميدان كي به ئې پ گي، حتى د جنړيتيمانو ستونزه حل ك

ه ډبه د كوم كوم شهيد كونڅوك وك څچي ه كوله ړدا پرېك

په النه به ئې په نكاح كوي او د يتيمانو كفالت او پ

 عليه پيغمبرپرته د نها عائشي رضي هللا ع ه اخلي. لهړغا

دي او رسول هللا صلي هللا عليه  ونډيك يبيبيان نوري السالم

 ې. ړپه نكاح كپه همدې موخه وسلم 

 ځو شمېر تر نارينه وو زيات دئ، عادتًا ښهم د  هسي

خو گونو كي په جني، پيدا كېږزياتي تر هلكانو  ونينج

د ولسونه ل ېښكړو كي گپه ج گاكثر نارينه مري او هر جن

له  دوځو د شمېر د زياتېښد تر نارينه وو ډو او كون

په په ضد د جهاد سره مخامخ كوي، د شورويانو  ستونزي

 چيپه شهادت ورسېدل،  يو نيم مليون افغاناندوروان كي 

يو گ كي په جنې نارينه وو، د ايران او عراق اكثر ئ

ې نارينه غالب اكثريت ئ چي لژل شومليون ايرانيان وو

ړه دا راوالنه ړو گبه له جړو ملكونو كي دوا ېوو، په د

څېر د زنا د جائز په د غرب ي؟ گه حل كېږڅنستونزه  ېشو

كه د  ؟!نكاح له الري يمؤقتد متعه او  ؟!ڼلو له الريگ

 اړهپه زوجاتو تعدد ته د اجازي وركولو له الري؟ د زنا 

ې ئ پايلي چيۍ فرد فرد ته معلومه شوه ړخو نن د ن

 ستونزي هڅومرې دي او انسانانو ته ئ خطرناكيڅومره 
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پيدا راهمدې  لهډز خطرناكه بيماري ي، د اېړپيدا كرا

ه نكاح او متعه مؤقتپه  چيدو ېتوانه ، ايران ونېشو

زياتي څه هم تر سل زرو نه ړي، كه سره دا ستونزه حل ك

ړې خو د ايران دا په نكاح كو افغانان ښځي ۍايران

ې ستر مشكل د حل دد ې ده. پاتپل حال په خستونزه 

او په  ېړاسالمي شريعت معرفي ك چيۍ الر هغه ده يوازن

دا  يوازياسالم نه ، ېورته اشاره شوغه مبارك آيت كي د

په يتيم او او  يانڼي بلكي هغه د همت او مېړگجائز 

يوې د  به لههم  چي خو واييڼي، گښه ړه سوي ند ز ونډيك

ښځي يوې په  په موخه وي او هم بهځو كول د عدل ښزياتو 

د عدل ذكر ړو آيتونو كي دواپه . په حكمد عدل اكتفاء 

 پاره راغلى. ې لد همد

 پرړه د زوجاتو د تعدد په ا چيه كسان كمعقلهغه 

او اعتراضات كوي او هغه د عدالت او نيوكي اسالم 

ځواب ويلو عاجز ته له پوښتني ې ڼي، دگمساوات خالف كار 

ي، گه حل كېږڅنه به ستونز ډو او يتيمانود كون چيدي 

به په صورت كي د شمېر د زياتوالي ځو ښد تر نارينه وو 

په د زنا په غرب كي دوى نه  ؟گه حل كووڅندا مشكل 

ځه ښيو كس يوه قانوني  چيې جواز اعتراض كوي، نه په د

په غرب كي زنا  چيلري او لس غير قانوني او نه په دې 

 ونو د عوايدد حكومتواو  ېكار وبار بدله شو يپه تجارت

د ې ترالسه كوي، له فاحشو ئ چييو مورد هغه ماليه ده 

ې تجارت اويا زره فاحشو ته د دښار كي په يوه لندن 

او دولت ته ماليه وركوي، عجيبه ده  ېړى شواجازه ورك

ڼي، خو هغه قانوني، صفا او ستره گ هڅوك زنا جائز چي

وا په موخه او شرط رعدل  اسالم د چيڼي گنكاح ناجائزه 

 ته واييړون نكاح هغه تاسالم  چيحال كي  په داسي، ېړك

په موافقه ړو ځ او د دوااو نارينه ترمن ښځيد  چي

ه مېړ ښه له داسيخو پخپلهځه ښكومه ي، كه ترسره كېږ

د  بانديهم لري نو په دې  ښځي نوري چيسره نكاح كوي 

 ي؟!! كېږ هپاتڅه مجال پاره لنورو د اعتراض 

چي  ين څنگه ځانته د دې حق وركونه پوهېږو هغه كسا

داسي حال كي چي د ه ، پيدې اصل اعتراض وكړه د اسالم پ

 يجنس يښځي تر څنگ د گڼ شمېر غيرقانون يقانون ېيو

!! كمونستان خو د يارتباطاتو په درلودو اعتراض نلر

 يملكيت" په څېر د غير كمونست ي"كورنۍ جوړېدل" د "فرد

كي هم  برخيدې ه چي پ يدې باور ده او پ يه گڼښنټولني 
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، بايد كورنۍ منحل او يملكيت له منځه والړ ش يبايد فرد

اوالد د كورنۍ "مال" نه  ،يتعلقات رايج ش يآزاد جنس

، دولت د دوى روزنه په ي"مال" وگڼل شټولني بلكي د 

، د كورنۍ د غېږ پر ځاى بايد په وړكتون كي يغاړه واخل

دوى كي د ه پ، په كورنۍ كي د دوى روزنه يوروزل ش

!! خو راشئ وگورو چي يملكيت" غلط افكار راوالړو ي"فرد

تعلقاتو نتائج څه وو او  يجنس واو آزاد يد غير قانون

او د كومو خطرناكو  يڅه واي اړهدې ه نن "علم" پ

!! د ياجتماعى ستونزو او نا عالجه ناروغيو منشأ ئې گڼ

 يسم، د گڼ شمېر نورو جي" ايډز" په شان ناعالجه ناروغ

 ڼينتائج گ ېفاجع ېناروغيو په شمول، د همد ياو روان

چي د مور په  ي: اكثر ستر ستر جانيان هغه ديياو وا

الس ئې ميني  ، د پالر د ترحم اويروزل شو يغېږ كي نه د

موندلى چي  ئتېر شوى، داسي څوك ئې نه د ئنه د پر سر

مينه ئې له  ېاو رښتين ىه، زړه سوفصادقانه ترحم، عاط

 .يو ېزده كړهغه 

او د نر  چيگورئ، هغه مرغان په مرغانو كي تاسو 

ي او ړه كېږدوه دوه سره جو ،ئې سره برابر دشمېر ئ ښځي

ې پاسته، الوتل او اوسېدل ئړوي، ناسته ۍ جوبېله كورن

، خو يۍ او كوتر، مرغ)مينا( ښارولكه ځاى وي، سره يو 

 ئدږ نه وو لښځيې تر د نارينه وو شمېر ئ چيمرغان هغه 

ې يو مثال دئ. گان ئچرپالي،  ښځيڼ شمېر گې يو يو ئ

جريان دلته  ىگو يو ليدلپلو سترد خ چيبده نه وي  ښايي

دم، غولي ېاوسرآسياب كي په يوه كور كي چهاپه وليكم: 

 چي ېدېگگ ولچرپه يوه  سترگي مي پيڅاته راووتم او نا

ال كله  يگچر نوريځي، گرپه غولي كي  يوازيله نورو نه 

وكه كي ښپه مې وموندله، گور يوه دانه ئدي، د ان بهر

ې يو ړ، بيا ئوالپه فكر كي ې څو ثانيړه، پورته كې رائ

ډه د ده خوا ته منپه گه چرړ، له بهر نه يوه ږ وكخاص غ

هغي چوله او ه وازمكپه گور هغه دانه راغله، ده د ان

گو چرڅو ده د  چيحال كي  داسيه پړه!! دا وخو يگچر

ر به ، مازديگېې ساتلهغوي به ئ ه درلوده،ړاغپه پالنه 

ړو پياوپلو په خې ه به ئزمك، ېيستله اډلي ته ننوې گئ

وروسته  ېڅومره مود، خداى خبر له كيندلهگولو ورته من

څومره به وه او  ېپه الس ورغلدانه ږه خوگور يوه د ان

ړ همت او د وخوري، خو لو پخپلههغه  چيښتل ړه غوې زئ

 چيړ ړ كې ته ارحمت دړه سوي او ت زپه نسبپلو مېرمنو خ
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دي!! ته كېږ مخي يوه مېرمن راوبلي او دا دانه د هغې

ويل: آيا د انسانانو نارينه هم دومره  مي ځان سرهله 

 !انه او عاطفه لري؟!همت، مېړ

د عدم عدالت له  چيږي معلومې ېۍ فقرد آيت له ورست

 چيده  ې ته نږدېاكتفاء د ښځييا يوې  يځوينپه وېري 

 ښځيهم د ې صورت كي دپه  شئ. هپاتخوندي لم كولو ظله 

پاللى ښه ماشومان ې ئكولى شئ او هم  اداء ټول حقوق

 شئ.

د "نه" ښځو د ولي  تهعليه السالم  پيغمبراما دا چي 

او دا كار په  ئ، د دې دليل څه دېنكاح اجازه وركړى شو

د مبارك ژوند  عليه السالم پيغمبركي او د  ېزمانكومي 

 ې دا دئ:ځواب ئ ؟ىكوم پړاو كي تر سره شوپه 

په  صلى هللا عليه و سلمټولو ته جوته ده چي رسول هللا 

د ده  ي هللا عنهاه رضجكي واده وكړ، خدي ۍپنځه ويشت كلن

تر وفات  ېوه، د هغډه كونت كلنه ېښڅلوي ب يلومړۍ ب

ئې پوري  ۍ، تر پنځوس كلنېئې بله ښځه نه ده كړپوري 

له وفاته ي هللا عنها رض ېرلوده، د خديجيوه ښځه د يوازي

چي كونډه وه، په نكاح  ي هللا عنهاوروسته ئې سوده رض

 يكړه، سوده له لومړيو مسلمانانو څخه وه، له خپل مخكن

 سختيته هجرت وكړ او د هجرت  ېمېړه سره ئې يو ځاى حبش

او كړاوونه ئې وگالل، نه ئې مال درلود او نه  ېشېب

ايمان او د ايمان په  يمتياز ئې قوغلتوب، اېجمال او پ

صرف يوه ښځه په  عليه السالم پيغمبروه،  يالر كي قربان

، هره يوه ېو ونډيئې ك ييانيبب نوري ې،غلتوب كي كړېپ

 ښايي، ېئې د يوه لوى اجتماعى مصلحت لپاره په نكاح كړ

ي د نكاح څرنگوالى د پات ي هللا عنهارض د حضرت حفصه

 :يښه مثال ولپاره املونو دونو د و

لور وه، مخكنى  ي هللا عنهرض د عمر ي هللا عنهارض حفصه

وه، هغه وفات  ېمېړه ئې د بدر په جگړى كي برخه اخيست

او ي هللا عنه رض ابوبكرگرو پلو ملخ هللا عنه؛ يرض شو، عمر

ته ورغى او له هغوى ئې وغوښتل چي  ي هللا عنهرض عثمان

ذيرو په وجه ډډه ، خو دوى د خپلو معايحفصه په نكاح كړ

عليه السالم  پيغمبردا مشكل له ي هللا عنه رض وكړه، عمر

ي هللا عنها رض ېسره ياد كړ او هغه په دې خاطر له حفص

 ياو مخلص ملگر ېسره د نكاح اراده وكړه چي له خپل نږد

چي نورو  يداسي ستونزي په حل كي مرسته وكړ ېسره د يو

 ورته حل نه كړى شوه.
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چي مېړه ئې د بدر په ي هللا عنها ضهمدا راز زينب ر

كونډه وه، په  ېجگړي كي په شهادت ورسېدو، عمر خوړل

 ېكي هومره مشهوره وه چي خلكو به د "ب ونوكار نېكو

هغه په عليه السالم  پيغمبروزلو مور" په نامه يادوله، 

 يخوا ئې د يوه بدر ېدې خاطر ځانته نكاح كړه چي له يو

او له بلي خوا  يو ېښودل يخپله خواخوږ اړهمجاهد په 

 ښځياو با ايمانه  يري، خيۍداسي نوميال ېئې د يو

دوه كاله نور  يوازي يب ي. دا نېكه بيو ېستونزه حل كړ

 وه. ۍژوند

اوالده ئې درلودل، مېړه ئې  6همدا راز ام سلمه چي  

شو، د بلي جگړي په دوران كي د  يد احد په جگړي كي زخم

 وفات شو، پېغمير ېه همدشو او ل ېپرهار پر ړده زو

 يكښهومره خواشينى شو چي او مړينيد ده په عليه السالم 

وروسته ئې ام  يمياشت 4 ي، د ده له مړينېشو ىئې تو

خپل عذر داسي  ېلپاره ورولېږو، هغ ېته څوك د خطب ېسلم

يم، ډېر اوالدونه لرم، نه  ېكړ: زه عمر خوړل وړاندي

عليه السالم  برپيغمغواړم ستا د اذيت باعث شم. خو 

 يدين وغوښتل په دې نكاح سره مسلمانانو ته د خپل

او د كونډو او يتيمانو د  ۍوروڼو په نسبت د وفادار

. ام يكړ وړاندياسوه  ېنه هېرېدونك روزنياو  پالني

ته ئې قناعت وركړ او دا نكاح ترسره شوه. د  ېسلم

 ټول ودونه همداسي وو.عليه السالم  پيغمبر

ي يو بل ستر مصلحت هم مضمر وو او ودونو ك ېده پ

يانو له الري د يبد بعليه السالم  پيغمبرهغه دا چي د 

، دوى د نورو ېدين يوه لويه برخه مسلمانانو ته رسېدل

ښځو لپاره د ښوونكو حيثيت درلود، نورو ښځو به له دوى 

 ئدين زده كاوو، كه تاسو د رواياتو كتابونه وڅېړ څخه

د دې كتابونو په هر مخ كي له چي  ئپه څرگنده به وگور

روايتونه ستاسو مخي ته  ييانو يو په بل پسيبب ېهمد

 .يراځ

توب مرييولي  اسالم چياعتراض كوي خبري ې په د ځيني

 چي ېړې نارينه وو ته اجازه وركئولي  ړى،ك تأييد

ړي، پرته ورسره مباشرت وكوساتي او حتى له نكاح  وينځي

 ۍځ د برابرسانانو ترمنغالمي خو د عدالت خالف او د ان

اسالم ولي  ښه ده، داطبقاتي نظام نظالمانه مغاير او د 

له يوې خوا د عدالت دعوى كوي او له بلي خوا غالمي او 

   ڼي!!گتوب جائز مريي
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گر تاسو بايد ووايو: مځواب كي په  ې خبرود دغو ب

او ۍ د اسالم ړتوب د ختمولو لمرييد  چيخبر نه ياست 

په ې هم ئ چيپيل شوه، دا اسالم وو س په المسلمانانو 

ړ ټول كټغر توب مرييپراخ او خور اسالمي خالفت كي د ټول 

ږ په ضد غۍ اسالم هغه وخت د غالم كي،ړۍ نټولي په او هم 

 چيړه ې شروع كړ او د غالمانو د آزادولو سلسله ئچت كاو

پا او امريكا ې تصور هم نه شو كولى، اروغرب ال د د

ۍ د د غالموروسته له اسالم نه كاله لس سوه ودو نږدې

لن كد ابرهام لينپه امريكا كي پاره تيار شو، ختمولو ل

توب لغو او د غالمانو آزادي اعالن شوه، مرييپه دور كي 

د تورو  پر سرد كاغذ  هسيخو دا اعالن تر كلونو كلونو 

په  د مخكي وغالمانپه عمل كي وو،  هپاتڅېر په ښو كر

وروسته  ېدوډېر له آزادد كاوو، ژونۍ كي په غالمڅېر 

نه  چيځكه رستانه شول، دا وپلو بادارانو ته بېرته خ

ټولني په پاره تيار وو او نه ژوند كولو لذهنًا د آزاد 

ژوند ضروري لوازم او شرائط پاره د آزاد د دوى لكي 

په امريكا ړو نو پام وكبرابر شوي وو. كه حقايقو ته 

گرانو والو په هغو بز هزمكد ړى لوممخكني غالمان كي 

و سره زمكړلي وو، له تپوري و زمكپه د دوى  چيبدل شول 

دل او ېدل او له يوه به بل ته انتقالېڅځاى خربه يو 

پوري و زمكپه په راتلو سره دا ژوازي نظام بيا د بور

ڼاكو د خولو او ت چيبدل شو گر كار داسيپه  ىمري ىړلت

په ي. ځكي پرېوب ېپه جې د فابريكو د خاوندانو حاصل ئ

د گرانو اركگرانو او د غالمانو، بزگه وال نظام كي پان

په ۍ د آزاد چيڅوك كولى شي هغه  يوازيۍ خبره آزاد

  ږي!!پوهېمعنى او مفهوم نه 

پاره دغه حكيمانه الر غوره ۍ د ختمولو لاسالم د غالم

 ړه:ك

 په ې وويل: تاسو غالمانو او د هغوى بادارانو ته ئ

ړي، د يوه نيكه او ۍ غكورن ېاست، د يوڼه يوروپلو كي خ

 انا اوالد. 

 مه  مرييته  مريي چيړ ې امر وكمسلمانانو ته ئ

ړئ، وايئ، هغه ستاسو ورور دئ، د ورور خطاب ورته وك

په مه كوئ،  بانديې زيات كار وردروند او له توانه ئ

 .ئكړځان سره شريك ې له ئك كي اښڅخوراك 

 پېغور او د عار ځان ته نكاح كولى شئ، دا  وينځي
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له هغوى  پرته هم كولى شئله نكاح نه ڼئ، گخبره مه 

بيعي او طړئ، په دې سره هم د هغوى يوې سره مباشرت وك

ي، خو كه هغوى دا ځواب ويل كېږړتيا ته انساني ا

 .ې مه مجبوروئې كار ته ئد وو نلښومباشرت نه خو

 مرييوك د آزاد انسان د هيڅ چيړه ې وكړه ئكدا پرې 

ۍ د لغو كولو د غالمپه حقيقت كي ق نلري او دا كولو ح

 ټولو اساسي اقدام وو.ړى او تر لومپه الر كي 

 په له يوې خوا ې پاره ئۍ لد موجوده غالمانو د آزاد

آزادول د ثواب ستر كار  مرييخلكو ته وويل: د عام طور 

دا او هغه  چيچا ې وويل: له گه ئپه خاصه تودئ. او 

 .هالم آزادول دې د غگناه وشوه كفاره ئ

 دو غالم د آزادېكه ستاسو كوم ې وويل: بادارانو ته ئ

پاره ې مجاني او د هللا د رضا لړه، نو يا ئښتنه وكغو

 كي.په مقابل معاوضي كومي ې د ړئ او يا ئآزاد ك

 د دولتي شتمنيو  چيړ ې په دې مكلف كاسالمي حكومت ئ

 ړي.پاره مختص كيوه برخه بايد د غالمانو د آزادولو ل

ډه موده په لن يوازينه  چيدغه حكيمانه تدابير وو 

له  رون ورځيپ، بلكي د ېشو لوايست جرړيۍ د غالمكي 

او د لويو لويو  لړ شوجوشخصيتونه ستر غالمانو نه ستر 

 .لټاكل شوو په توگهد چارواكو او واليانو سيمو 

دا په داسي حال كي چي په اروپا، امريكا او ټولو 

بازار گرم وو او هيچا  ۍو كي د غالمغير اسالمى هېوادون

شعار نه شو منلى. اما دا چي  ۍد انسانانو د برابر

وروسته او په ټول حجاز له تسلط نه  يله برولي  اسالم

تحريم نه كړه او د ټولو غالمانو د آزادولو  يبعد غالم

خوا د هغه وخت په  ېاعالن ئې ونكړ، ځواب ئې بايد له يو

و كي ولټوو او له بلي خوا د شرائطظروفو او  ياجتماع

 كړنالري خاصيلو كي د اسالم په وستونزو په حل ياجتماع

ستونزو د حل كولو  ي. اسالم د ځينو خاصو اجتماعيك

 جرړيد هغوى  ورو وروچي  ېلپاره دا كړنالره خپله كړ

 ي، لومړى د داسي تبديليبدلون غوره گڼ ي، تدريجيباس

كارونه سر ته  ي، مقدماتيبرابرو شرائط يلپاره ذهن

او په پاى كي د  يقطع كو يپس ييوه په بل ښې، رييرسو

، د شراب يخه باسېى له بټن بوړستونزي كرغې يدې اجتماع

اسالم همدا اسلوب غوره كړ، په تدريج  اړهاو قمار په 

توب په مريي، د ېوايستل جرړيو ټسره ئې د دې خبيثه بو
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وويل: اړه ئې هم همدا طريقه اختيار كړه، لومړى ئې 

 يبل وروڼه او د يوه خداى بندگان دد ټول انسانان يو 

. بيا ئې وويل: د يپالر نه پيدا شو او او له يوه مور

آزادول د گناهونو د جبران وسيله ده. بيا ئې  مريي

، هيڅوك ىكېد مريي نشيوويل: هيڅ "حر" او آزاد انسان 

چي د "حر" او آزاد انسان په غاړه كي د  يدا حق نلر

 يوويل: هر غالم دا حق لر ېئ . بيايواچو ۍوب كړتمريي

 يخپله آزاد يعني، يچي له خپل مالك سره "مكاتبه" وكړ

او په مقابل كي ئې  ي، له غالمۍ نه آزاد شيواخل بيعپه 

. او په پاى كي ئې وويل: د دولت د يمالك ته څه وركړ

 .ييو مورد د غالمانو اخيستل او آزادول د ېبودج يمصرف

ختمولو دا  يد تدريج ۍد آزادولو او د غالم د غالمانو

نظام د  يته ورته ده چي كوم دولت د فيوډالې طريقه د

 يو د عادالنه وېش په اړه دا فيصله وكړزمكختمولو او د 

 يواخل بيعپه  زمكيو له خاوندانو نه زمكچي د زياتو 

و له زمكاو په دې خاطر د  يو ئې ووېشزمك ېاو په ب

 هغوپه ډېرو  يدې سره كېدى شه پچي  يډډه كو ېمصادر

ئې له جائزو  زمكياو  يچي شتمن يكسانو ناروا تېرى وش

په هيچا، تر هيڅ نامه  ي. اسالم نه غواړېالرو ترالسه كړ

 .يش النديو ښاو جائز حق ئې تر پ يتېرى وش الندي

  

    

     

   

   

خو كه ړئ، ورك يپه ورين تندو ته د دوى مهر ښځ -[4]

ړه نو درك د هغه كومه برخه ښهپه خوې ئ پل لوريله خ

 خوند وخورئ. په خوندې ې غمه ئب

ي، ې نه وركول كېږپالر ته ئنه ده،  بيع ښځيمهر د  -(4)

 چي په صراحت سره واييي، آيت ته وركول كېږ ښځي پخپله

او هديه هم نه فه حيوه ت هسيړئ، دا ځو ته وركښمهر 

ډېر حكيمانه ره اپل ښځيځو حق دئ، دا د ښده، دا د 

 ېې دليله دې بخاوند ئ چيې مخنيوى كوي تضمين دئ، د د

ځه ښپاره بله پوره كولو لپل شوق ړي او د خته طالق ورك

له خاونده مناسب  چيړى شوى ته دا اختيار ورك ېړي، دوك
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ټاكلى، د  ئړي، شريعت نهايي حد ورته نه دمهر ترالسه ك

 چيړى ې مكلف كه ئمېړې پرېښى، توافق ته ئ ښځيه او مېړ

ځه ښ چيگر دا ړون مطابق ورته سپاري، مد دې مهر به د ت

په ورته تېره شي. دا  برخيكومي د مهر له ښه خو پخپله

څ، خوراك ې خرم ئځو ته يو بل امتياز دئ، هښحقيقت كي 

او هم له هغه د مهر  ئړه دپه غاښاك د خاوند پواو 

دا  چيحال كي  ړى شوى، په داسيترالسه كولو امتياز ورك

خو ه، ترالسه كوي او هم له مېړېراث پلوانو مهم له خ

  اقتصادي مكلفيت نلري. هيڅ

   

   

   

  

  

     

 هللا چيپارئ سپل هغه مالونه مه و ته خكمعقلاو  -[5]

په هغه ، برعكس ېځولگرپاره د قيام ذريعه ستاسو ل

ړئ او غوره ې د رزق، روزي او جامو انتظام وكئكي 

 ړئ.وينا ورته وك

ډ مال دئ، كه گټولو د په حقيقت كي  چيا مالونه د -(5)

مربوط پوري په بل  ځينياو پوري په يوه  ځينيڅه هم 

ژوندانه د قيام او سنبالولو ذريعه ده، دي، ستاسو د 

پارلو ې يتيم ته له سپارئ، تر هغه ئې مه سو ته ئكمعقل

پوخوالي ته ورسي، تر هغه بلوغ او د عقل  چيړئ ډډه وك

 چي چوئپه كار واغوره طريقه  ال په داسيهغه د دوى امو

څ، خوراك او جامو انتظام خرد ې د يتيمانو ئ گټيله 

ته خاصه توجه  روزنيد دوى دوران كي ړئ. په دې وك

پل يئ، كه هغوى د خښاو نېك كارونه ورخبري  يړئ، نېكوك

ښه په گولئ، نو ې تنښتل او تاسو ئمال ترالسه كول غو

 دتى ورسره مه كوئ، ړئ، زور زياپوه كې گه ئتو

 ځان وساتئ.خبرو له كولو  سبوانامن

ړو د سفهاوو له راو پر ځاىد يتيمانو ه آيت كي پ

ماشوم يتيم ته به د دوى مال نه  يوازينه  چيږي معلومې

په ۍ كمعقلد  چيپارئ ې هم نه سپارئ بلكي هغو ته به ئس

په غلطو الرو او  ئي، يا مبذر دضايع كېږترې  وجه مال
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 .يوې مصرفئ

  

   

   

   

    

  

    

   

    

  

   

  

  

    

   

ړاو( پد نكاح ) چي او تر هغه يتيمان آزمويئ -[6]

ړه، نو احساس كمو ښياري ږي، نو كه د دوى هوته ورسې

په اسراف او پاره ې لو د دپارئ. اې وروسمالونه ئ

ستر به شي  چي تلوار سره د دوى مالونه مه مصرفوئ

 چيڅوك ړي او وك يز دېپرهغني وي نو  چيڅوك او 

 چيړي او كله مصرف ك يگه دپه مناسبه توستمن وي ېن

 بانديپل مالونه مسترد كوئ نو شاهدان ورخته دوى 

 كافي دئ. په توگه يونيسئ او هللا د حساب كوونك

 :ېښووني شوڅو الردلته د يتيم اولياوو ته  -(6)

  ېپسپر له دوى په دوران كي  روزنيد يتيمانو د 

ړو د وپارئ او كله بل، امتحانوئ، كله يو كار ورته وس

ې سره گمارئ، په دې وپلورلو ئو او پېرل پهړو شيانو و

ښه روزنه وشي، بلوغ ته له رسېدو وروسته به  وىبه د هغ

وي او  تيارذهنًا او عمالً پاره لو لپالښه د مال پل د خ

 وي. ېكړې ترالسه كافي تجربه به ئ

  يتيمان تر بلوغ او نكاح  چيدا كار به ترهغه كوئ

او تاسو په  لته ورسېد ېې مرحلږي، خو كه دورسېپوري 

ې ړه نو مالونه ئښياري احساس كهووى كي كافي د
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د يتيم  چي معلومېږيد آيت له الفاظو پارئ. وروس

وخت كي هم دا  په رسېدو تيم دي دبلوغ ته به  اولياء

 چيړتيا لري ې وچي آيا هغه د دساتي پام كي په خبره 

بلوغ معيار ونه  يوازياو كه نه.  ې وروسپاريمال ئ

پام كي په ښيارتيا هم گ د ده هوڅنڼي، بلكي د بلوغ ترگ

  ولري. 

 په اسراف او تلوار د دوى مال وېري  مبادا له دې

پل مال به درنه ستر به شي او خ چيړئ مصرف كسره 

 واخلي.

  نه د يتيم د مال له مصرف  چيپه كار ده غنيانو ته

 .ړياكتفاء وك وشت وپلپه خ او ړيډډه وك

 نه مال  له دې چي ېړى شوفقير ولي ته دا اجازه ورك

ړي، خو دا به هومره كمصرف څه گه په مناسبه او غوره تو

  ي.ول كېږورككي ټولني  هپته مستخدم  هيو چيوي 

 په وخت كي پارلو يتيمانو ته د دوى د مالونو د س

 شاهدان ونيسئ.

 څه حساب به حسيب دئ، د هر هللا  چيپام وي ته مو ې د

 درسره كوي.

   

  

 

   

  

   

     

   

پالر او مور  چيڅه وو ته له هغه  نهينار -[5]

نه ښځي برخه ده او ېړگې شا ته پرېږدي ځانپلوان ئخ

ې شا پلوان ئپالر او خمور  چيڅه وو ته هم له هغه 

ډېر، ږ وي يا ، كه دا لبرخه ده ېړگته پرېږدي ځان

 برخه ده. ېټاكل شو

ړه هلكان او وا وني، نجښځيپه دوران كي د جاهليت  -(5)

هغو نارينه وو ته به  يوازيله ميراثه محروم وو، 

ې درلوده، اسالم راغى، د ړتيا ئگ ود جن چيوركول كېدو 
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پاره چا لړ او د هر ې ختم كجاهليت دا ظالمانه دود ئ

م او ه پارهټاكله، هم د نارينه وو لې مناسبه برخه وئ

دولت او ثروت  چيښوي . اسالم دا نه خوپارهنه وو لښځيد 

ې ته ترجيح په الس شي، دځ الس د محدودو كسانو ترمن

په ۍ ووېشل شي، چي د ميراث د وېش له الري شتمنوركوي 

 او شتمنيو تمركز په داسيد ثروت محدودو السونو كي 

ظالمانه  له دېښوي، ې نه خواسالم ئ چيي نظام منتج كېږ

گوال نظام په دې پاني، ځ ته كېږال نظام رامنگوپان

په د شتمنيو د وېش مخه ونيسي او  چيړ وي ټ والبنس

، د ثروت د عدم وېش ې شيپاتمتمركز محدودو السونو كي 

ۍ د محدودو شتمنټولي ټولني د  ورو وروپه نتيجه كي 

ستمن ېشتمن مزيد شتمن شي او نځي، په الس كي پرېوكسانو 

 يوازيپه وېشلو سره نه ميراث  مزيد نېستمن شي، د

په پله برخه ړي ته خۍ هر غېږي او د كورنعدالت تأمين

بلكي په دې سره د شتمنيو د تمركز مخنيوى  الس ورځي

ې اصل ته خاصه دام كي ظپه اقتصادي ني، د اسالم كېږ

 كىْ ړى: ې الفاظو بيان كده، قرآن دا اصل په د ېتوجه شو

څو ستاسو د اغنياوو تر  : ِمنُكمْ  ِني اءِ األ غْ  ب ين   ُدول ة   ي ُكون   ال

 .نشيپه الس ځ الس ترمن

   

  

 

  

    

   

    

   

   

   

   

پلوان، يتيمان او وېش ته خ ېد چياو كله  -[8]

څه رزق نه  مسكينان راحاضر شي، نو دوى ته هم له دې

او  -[9] ړئ.او كومه غوره وينا ورته وك ړئروزي ورك

ې كمزوري اوالد كه ترشا ئ چيږي ېووېر يهغه كسان د

او  يږووېرې ي، نو له هللا دې وېرېدل بهپرودى نو ښپرې
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  ړي.وك يسمه خبره د

ځ نور يتيمان، مسكينان په وركه د ميراث د وېش  -(8-9)

په ميراث كي خاصه برخه  چيپلوان راغلل او ستاسو هغه خ

ړئ، څه وركئ، مناسب رته مه لېږېنلري، نو هغوى تش الس ب

ته مو خبري ې ړئ. دې استقبال او رخصت كپه غوره وينا ئ

 يپاتچيان له تاسو نه كمزوري بكه  چيپام وي بايد 

د كار ده نن ه پوېرېدئ؟  باندينو څومره به وركېدى 

ړه ز غسيهم اړهپه ې وزلو يتيمانو او مسكينانو دغو ب

په ړئ، د دوى سوى او وېره ولرئ، له دوى سره مرسته وك

 ړئ.ړه وككپرې النديد دغه احساس سمه او  اړه

   

   

   

   

    

په ظلم سره د يتيمانو مالونه  چييقينًا هغه  -[11]

څه نه  پرته بله له اورټو كي پلو خېپه خخوري، دوى 

 ځي.ژر به اور ته ننو چوي اوا

 يله اور سره لوبړل لوى ظلم دئ، د يتيم مال خو -(11)

 وپلپه خ يټځان وساتئ، دا د اور سكرو كول دي، له دې

 ئ.چومه اكي  وېټخ
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درته توصيه كوي:  اړهپه د پل اوالهللا د خ -[11]

، نو كه ويڅېر په  برخيځو د ښنارينه ته به د دوو 

به د ده د ته وي نو دوى  ښځيزياتي دوو ې تر ټول ئ

ي يدوه ثلثه وي او كه يوه وي نو نيماښي )مال( پرې

د  ، هر يوه ته،ېه ئتمور  ،پالراو  وي،ې ې د دبه ئ

د وو، ې اوالږمه برخه ده، كه ئپش ده د پرېښي )مال(

ته پالر مور، ې او ميراث ئې اوالد نه وو خو كه ئ

مه برخه ده، خو كه يې درېشوى وو، نو مور ته ئ هپات

ږمه برخه ده، له هغه پې شڼه وو، نو مور ته ئې وروئ

وروسته، نه  پورې كوي او له دى ئ چيوروسته وصيت 

 تاسو ته نږدېپه نفع كي ې كوم يو به ئ چيږئ پوهې

ې ؟ دا الهي فريضه ده، بزامن مو مو كه پلرونهوي، 

 پوه دئ. باحكمتهډېر هللا  چيشكه 

 :ېښووني شوالر النديړه په ادلته د ميراث د وېش  -(11)

 په اندازه وي. برخيد  ڼود زوى برخه به د دوو لو 

 دوه ې وي، پاتترې  يڼلو يوازيې زوى نه وو او كه ئ

 رخيبنه دوه  دريونو د ميراث له ، يوي يا تر دوو زيات

 د دوى وي. به 

 ې د دې وي.به ئ ييخو كه يوه وه نو نيما 

  ږمه برخه پږمه شپپالر ته ش ،موركي  نپه شتود اوالد

 ږي.رسې

 ې وارثان پالر ئمور او  يوازيې اوالد نه وو، كه ئ

 برخيې دوه پاتږي، مه برخه رسېيې درېمور ته ئوو، نو 

 پالر وي.ې د به ئ
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 او ده خه د مور ږمه برپڼه وو، نو شې وروخو كه ئ

ڼو او خويندو ته د ي، وروپارل كېږپالر ته سټول  هپات

 ږي.په شتون كي څه نه رسېپالر 

 ي ړي وصيت تر سره كېږبه د م د ميراث له وېش مخكي

 ي.كېږ ېپرې پورونه به ئاو 

 په  چي غلىپاره راې لگه د وصيت ذكر د دپه مكرره تو

په  چيپلوانو ستونزه هم حل كېدى شي دې سره د هغو خ

د ، د مال خاونثابته او مشخصه برخه نلريميراث كي 

 ټاكي.څه ودوى ته  برخي يميدرې لهپل مال كولى شي د خ

  ته پرېښودى خوښي كه دا د ميراث وېش ستاسو خپلي

د هر  چينو ووايئ  كئ،اټد هر يوه برخه و پخپلهشي، 

به كوم ټاكلو كي په ټاكئ؟ د برخو گه څنيوه برخه به 

والى كه غوره كوئ؟ نږدې په توگهو معيار څه د مالك ا

كه زوى؟ د  ئټور دگاو  ډېر درنږدېپالر  ؟ټه او منفعتگ

تاسو ته ږ؟ كوم برخه به زياته غوره كوئ او د كوم ل

ړه كحكيمانه او عالمانه پرې اړهپه دې  چينه ده  هممكن

 ړى شئ.وك

  پوه ښه هم  چي ېټاكل شو د هغه هللا له لوري برخيدا

په ې حكيمانه او ړه ئكحكمت خاوند، هره پرې او هم د ئد

 ړه ده.كړه پرېعلم وال

 چيځواب ويل شوى و كسانو ته هم كمعقلكي هغو  په دې

ځو ښځان د په اسالم اعتراض كوي،  اړهپه د ميراث د وېش 

د ميراث  چي ئپام نه دې ې ته ئڼي، دگد حقوقو مدافع 

ې په دړه برخه ده، وېش د يوه كامل اقتصادي نظام يوه و

 يوازيوشي، نه څ كي په ترټول نظام هر بحث بايد د  اړه

په اقتصادي نظام كي د اسالم  بېل!!او له نورو برخو 

 چيله اقتصادي مكلفيت نه فارغ دي په داسي حال كي  ښځي

ڼ شمېر مدارك لري، له گړلو د شتمنيو د الس ته راو

 ه ميراث ترالسه كوي، مهر اخلي، خپليپلوانو او مېړخ

چولى شي، كسب كار كولى شي او عوايد په كار اۍ نشتم

په كور د خاوند هم په كور او پالر د هم درلودى شي، خو 

!! دا خو بايد ړه ديپه غاټول مصارف د نورو ې د دكي 

ه كمعقلډېر ڼو، گځو ته خاص او فوق العاده امتياز وښ

كار خو دا ه پڼي، گتبعيض  اړهپه ځو ښانسان به دا د 

ې ېټى ئپږ او نه برخه ليلي وى: د ناردوى وي چيوه 

د ده پورته كولو كي په  يېټپې ځه د دښدروند دئ، بايد 
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خو حكيم او ړه سوى ولري. ږه زږ تر لړي، لمرسته وك

ټو ړو مپياود نارينه د ، ېړعليم خداى همدا غوره ك

  ځو دروند وي.ښې تر ى ئېټپ چيتقاضاء همدا ده 

    

    

     

    

     

    

    

     

      

    

     

     

    

   

    

   

    

    

     

    

     

     

    

ستاسو  چيدي  نيماييڅه د هغه ته او تاسو  -[12]

ې ې اوالد نه وو، خو كه ئمېرمنو شا ته پرېښي، كه ئ

 هدڅلورمه برخه څه  تاسو لره د هغهاوالد وو نو بيا 

پور او هغه وصيت ، له شا پرېږدي ترې دوى ئ چي

څلورمه څه د هغه  تهې كوي او دوى دوى ئ چيوروسته 

، كه اوالد مو نه شا پرېږدئ ترې ئتاسو  برخه ده چي

څه د هغه  تهوو، خو كه اوالد مو درلود، نو بيا دوى 

پور او هغه له  ئ،شا پرېږد ترې تاسو ئ چي هداتمه 
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 چيڅوك ې كوئ او كه هغه ئ تاسو چيوروسته ت وصي

ې ب ه اوپالر ېبكالله وي ) ؛يړل كېږې وراث ترمي

كوم ورور يا كومه  ځه وي اوښ او يا همداسي (هاوالد

ږمه ده او كه تر پش تهد دوى هر يوه نو ، ې ويخور ئ

ډ دي، گه كي سره درېيمپه ټول زيات وي نو دوى  دې

له پور ېږي او ې كښتنه ئچي سپاروصيت له هغه 

 ،د هللا له لوري يوه توصيهرسوونكى، ه ن ضرروروسته، 

 پوه دئ.او هللا حليم 

ښووني الر اړهپه صورتونو  النديد ې آيت كي په د -(12)

 :ېشو

  د مال  ېته ئه مېړې نه وي نو ځه مري او اوالد ئښكه

څلورمه وي نو ده ته به ې اوالد او كه ئبرخه  نيمايي

 ږي.رسې

 ه د ته د مېړ ښځيپه صورت كي د د نشتوالي او د اوال

ې ې اوالد درلود نو ده ئږي، خو كه مېړڅلورمه رسې مال

 ږي.ته اتمه رسې

 مورنىكوم  يوازيپالر وي او نه اوالد، ړي نه كه د م 

ږمه پۍخور ولري نو هر يوه ته شمورنورور يا كومه 

زيات وي نو  ېخويندو شمېر تر داو ڼو ږي، كه د ورورسې

 خويندياو ڼه ورو ږي.ه رسېدرېيمډه د مال گپه  ټولو ته

(، يا عالتي څخهپالر ډ مور گخو يا اعياني وي ) له 

 گډيله  يوازياخيافي )يا څخه( او پالر گډ له  يوازي)

دلته اخيافي ورور  چيږي (، له رواياتو معلومېڅخهمور 

 او خور مراد ده.

 نه اداء وپور د دهړى لوموروسته به ړي له تكفين د م

به د ده وصيت ترسره كي  برخي درېيميپه ي، د مال كېږ

 ي.پارل كېږپله برخه سچا ته خي، بيا به هر كېږ

  څه كوئ اوچا ته د ضرر رسولو هپه وصيت كي نه به 

ستمن او ېې نورثه ئ چينه  . داسيړهپه اپور نه د 

پل مال نه محتاج وي او دى نورو ته يا كوم غني ته له خ

 ړي. ړه غلطه وينا وكپه اپور د  چيړي او يا دا څه ورك

اساسي  نوريړه درې په ااحاديثو كي د ميراث په 

 :ېښووني هم شوالر

 هپاتڅه كوم  چيوروسته  يړد تعيين شوو برخو له ورك 
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ورته برخه مشخصه  په هغو خپلوانو كي چيبه  داږي، ېك

په نامه ياد  عصبه()په شريعت كي د او  ېټاكل شونه ده 

چي د مال خاوند ته تر ي پارل كېږسته ، هغه نارينه شوي

   وي. ډېر نږدېپلوانو نورو خ

  ړى. و نشيكافر او مسلمان يو له بله ميراث 

عن أسامة بن زيد أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ال يرث 

 المسلم الكافر وال يرث الكافر المسلم

  ړى. و نشيقاتل د مقتول له ماله ميراث 

عن جده قال قال رسول هللا صلى عن عمرو بن شعيب عن أبيه 

هللا عليه وسلم ليس لقاتل شيء فنن لم يكن له وارث يرثه 

 أقرب الناس إليه وال يرث القاتل شيئا

     

   

    

  

    

   

    

   

   

     

 او د ده د د هللا چيچا دا الهي حدود دي او  -[13]

 چيړي ې داخل كجنت ته به ئ ړ، داسيرسول اطاعت وك

او  هپاتتلپه هغه كي ږي، بهې النديې ويالې به تر

له هللا او د ده  چيچا او  -[14همدا ستره بريا ده. ]

 ې تېرىړاوى او د ده له حدودو ئله رسول نه سرغ

 هپاتپه كي تل چيې ننباسي اور ته به ئ ، داسيړوك

 .ويعذاب  ىپكوونكبه وي او ده لره به س

ه د د چيء دا ده اد ايمان تقاض بانديپر هللا  -(13-14)

ټولو په ژوند اطاعت به كوئ او د  پيغمبرد او د ده 

به د الهي حدودو مراعات كوئ، د دې اطاعت برخو كي 

ړاوي او له حدودو د تېري او د سرغ ئجنت د هتپابدله تل

 اور دئ. هپاتپكوونكى عذاب او د دوزخ تلسزا س
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 ،)زنا( كويكار فحش  چي مېرمنياو ستاسو هغه  -[15]

شاهدان )د  ځ نه څلورپل منله خ بانديوى په د نو

شهادت ې ، نو كه ئړئ( وغواپارهادت وركولو لشه

گ مر چيړئ ك يحصارونو كي خپه تر هغه ې ړ، بيا ئورك

  ټاكي.ړي او يا هللا ورته كومه الر وې كار ترسره كئ

 ړي:پام او توجه غواخبري څو اساسي دلته  -(15)

 حكم  يابتدائ دا حكم د زنا د حد له تعيين نه مخكي

 دئ. 

 په د فحش ، ېشو په نامه يادهي( ې حيائزنا د فحش )ب

 گندوالي مفهوم هم مضمر دئ. څرډوالي او بربند لفظ كي 

 مسلمانو څلورو پاره د د زنا كوونكي د مجازات ل

ږي شرطه معلومې له دې ڼل شوى.گشاهدانو شهادت ضروري 

څومره احتياط ړه په ااسالم د يوه انسان د مجازات  چي

 ءادعا خو د خپلي ړيبل په زنا تورن كڅوك ى، كه ړالزم ك

ړى شي، هغه څلور شاهدان حاضر نه كپاره د اثبات ل

ي او له په درو به وهل كېږ، يڼل كېږگمفتري او فاسق 

كه د  ړ نه وي.شهادت د منلو و ې هيڅوروسته به ئ دې

شاهدان  څلورنو يا به  گويخاوند دا تور ولپل خ ښځي

 چيړه كوي په نامه لوځله د هللا څلور راولي او يا به 

كه دى دروغجن وي نو : ځل به واييځم پناو  ښتيا وايير

ړي او ځه اعتراف ونكښوي، خو كه  بانديد هللا لعنت دي ور

ځل لعنت سره ځله قسم او يو په څلور څېر په د خاوند 

ي. د ڼل كېږگبرئ  وړانديپه د قاضي ړي دا اتهام رد ك

اعتبار لري په هغه صورت كي  يوازيشاهدانو شهادت هم 

گمان ، د شك او وي ىگو ليدلپلو سترپه خې عمل ئ دا چي

ټول احتياطي تدابير . دا يپه بنياد شهادت نه منل كېږ

څوك ټ په بنسد شك او وهم  هسي چيپاره دي ې لد د
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، د ناروا ږيتاوان ونه رسېې او عزت ته ئ نشيمجازات 

ته  ېمخنيوى وشي، قضايا محكم پل سر قتلونوپه خاو 

په او دقت وروسته  پوره غورله شي او قاضي  وړاندي

 ړي.احتياط سره فيصله وك

 ږي ، له الفاظو داسي معلومېېځو يادونه شوښد  يوازي

ې ئ سزاړي، نو دا د فحش عمل وكپلو كي په خ ښځيكه  چي

ځينو مفسرينو پام سره په دغه ده، د الفاظو تركيب ته 

ځ د همجنسو ترمنې هغه ئ او ده اخيستېترې  غه معنىدهم

نه  له دې چي نور بيا وايي ځينيخو ، ېڼلگابطه جنسي ر

او  ده ېبيان شو سزا ځوښد  يوازيزنا ده او دلته مراد 

په تعيين سره منسوخ د حد د زنا وروسته بيا دا حكم 

او د ځير شو په دقت سره خو كه د آيت الفاظو ته  .شوى

په دې  چيږي معلومېنو و څېړې وئپه خوا كي وروستي آيت 

ځ ناروا ځو تر منښا ته اشاره ده او هم د هم زنآيت كي 

او  ېښودل شوځو جزاء ښد  يوازيخو دلته جنسي تعلق ته، 

ځ ناروا جنسي نارينه وو ترمن دي آيت كي په وروست

  .ېشو نرابطه او د هغې سزا بيا

به هللا تعالى  اړهپه دې  چيږي دا هم معلومې آيتهله 

 سزاسبه پاره به مناگناه لې د د او مزيد وضاحت كوي

په دوهم آيت كي داسي وشول، د النور د سورې همټاكي، 

د زنا حد مشخص شو،  يوازيخو هلته  شوه. هدا سزا مشخص

څه  اړهپه د جزاء  ېځ د جنسي رابطد همجنسو ترمنهلته 

په دې آيتونو كي  چيږي معلومې له دې ،يويل شوي نه د

ت ې ده او قاضي ته دا صالحيپاتپل حال په خجزا  ېذكر شو

څه پاره د قيد يا په بل ير لزد دوى د تع چيوركول شوى 

 ړي.مناسبه فيصله وكد ځورولو 

  

    

  

    

    

  

ې نو وئ ړيكار وك او كه ستاسو دوه نارينه دا -[16]

 ړ، نوې اصالح كځان ئړه او ې توبه وكځوروئ، كه ئ

 مهربان توبه منونكى دئ. هللا  چيتېر شئ، يقينًا ترې 
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او  ېړغوره ك يهړۍ رأځينو مفسرينو لومدلته هم  -(16)

، د ېڼلگځ جنسي رابطه ې د دوو نارينه وو ترمندا ئ

دا ورو ځينو نافاده كوي، خو دا مطلب  الفاظو تركيب هم

ته  سزادلته د نارينه وو  چي او وايي ېڼلگهم زنا 

 ې.اشاره شو

په واضح الفاظو  اړهپه قرآن كي د لوطي د سزا په 

ې، بيان شو سزاې ئپه حديث كي څه نه دي ويل شوي، 

ې ئفاعل او مفعول  چيفرمايي  السالم عليه پيغمبر

 ى. داسيې قاضي ته پرېښودى شوگوالى ئڅرنژنئ، د قتل وو

پام په د زنا حد ته  السالم عليه پيغمبر چيږي لومېمع

ې، كه دا دوه آيتونه د زنا د حد ټاكلسره د لواطت سزا 

 يوازيړو نو قضاوت وكاو  دوله آيت سره خوا ته كېږ

بايد  سزاگناه ې د د چياخيستى شو ترې  همدا نتيجه

  همدغه وي.

    

  

   

   

   

    

   

  

  

   

   

    

    

   

   

   

توبه )قبلول( دي  د هغو يوازيخو  بانديهللا په  -[15]

 ې نږدېپسكوي، بيا ور ۍ سرهپوهدا بد كار په نا چي

پل رحمت پر دغو كسانو )له ختوبه كوي، نو هللا به 

او دا  -[18] دئ. پوهځي او هللا باحكمته گرسره( را

 بد كارونه كويتر هغه  چيپاره نه ده توبه د هغو ل
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 : اوسوايينو شي  وړانديگ راې مركوم يوه ته ئ چي

كافر مري،  چيپاره ل وتوبه ده او نه هم د هغ مي

 ړى.دردناك عذاب مو ورته تيار ك چيدوى خو هغه دي 

 ېې د توبي، بنده ته ئهللا د بنده توبه قبلو -(15-18)

د ږي، ښېې خوتوبه كوونكى بنده ئ، ېدروازه خالصه پرېښ

، مخصوصًا د هغه بنده يذمه اخيست پخپلهې قبلول ئ ېتوب

ر وشي او ژ ېگناه كوم كار ترۍ سره د پوهپه نا چيتوبه 

د هللا په ارتباط ې پاى كي د توبپه . د آيت يړكوتوبه 

دا ې مطلب ئ چيي حكيم( ذكر شوو ))عليم( ا صفاته دو

واقعًا نادم دئ، له ناه گ څوك له خپلي چيږي پوهې: هللا دئ

ځي، گرپل رب ته رامانه دئ، بېرته خېښپپل بغاوت نه خ

گناه د الس اخيستو اراده پله غلطي جبرانوي او له خ

گار ته ويل گنهښودل او دروازه خالصه پرې ېد توب لري.

هونو درته گناله تېرو هللا تعالى  ېړكه توبه وك چي

د انسان ړه ده، كپه الهي حكمت مبتني پرې، دا ېږيتېر

ړل بد او خطرناك ې دروازې تد د چي ئد طبيعت داسي

او د ځان د اصالح كولو گار ته د گنهكه عواقب لري، 

د  چيړي او احساس ك ړى شيورنك گناه د جبران فرصت خپلي

به ، هغه يد ېړل شوپر مخ تې ې ئدروازو راگرځېدبېرته 

درومي. په  مخكيپه مسير كي چار د بغاوت او عصيان نا

ه جې ته متود يچارواكټولني  سره هللا تعالى د اسالميې د

ړئ، دا د مجال او فرصت ورك ېگار ته د توبگنه چيكوي 

ڼئ، گحكمت تقاضاء ده، د حدودو اجراء وروستى عالج و

پرهيز، بيا د دوا او ړى د لوم چيلكه حاذق طبيب  داسي

هللا صلى هللا عليه  رسول. ښتنه كويپارد جراحي س پاى كيپه 

 فرمايي:و سلم 

 َبِنى ُكل   »:  -صلى َّللا عليه وسلم-َعْن َأَن   َراَل َراَل َرسُوُل َّللاهِ 

 سنن ابن ماجه  .«َوخَيُْر اْلخَطهاِئيَن التهوهاُبوَن  خَطهاء   آَدمَ 

 صلى هللا رسول هللا چي ئله انس بن مالك رضي هللا عنه روايت د

چى خطا ( هر بالسالم عليهوفرمايل: د آدم ) عليه وسلم

 توبه كوونكي دي. ېغوره ئانو كي خطاكار پهاو  كار دئ

د مجرم د نيول كېدو او  چيپام وي ې ته مو خو د

توبه له ئې  كېدو وروسته وړانديې د قضيي له ئقاضي ته 

 ژغورلى.   نشيمجازات نه 

يا د كفر  چي ئمحروم د دوېله قبل ېڅوك د توبهغه 

ه پرل غرق وي،ناهونو كي گپه مري او يا په حالت كي 
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پام شي ته  ېې توبهغه وخت ئ يوازيگناهونه كوي، ې پس

گناه كولو نور نو د او  ې خوا ته رارسېدلى ويگ ئمر چي

  مجال او فرصت نلري.   

  

     

  

    

   

   

   

  

   

   

   

    

  

په زور  ښځي چيدرته روا نه ده ! مؤمنانو اې -[19]

 چيگوئ مه تن ېپاره ئل ېواخلئ او د دپه ميراث كي 

گر ې واخلئ، متر څه برخه بېرتهړو شيانو وركپلو خد 

گه ښه توپه ړي او گنده بدكاري وكڅركومه  چيدا 

 چيښه نه ايسي نو كېدى شي ړئ، كه مو ژوند وكورسره 

 چوي.ډېر خير واښ نه وي خو هللا په كي وڅه مو خكوم 

لكه  ېڼلگ داسي ونډيبه خلكو ك له اسالم نه مخكي -(19)

 وي او پيسو اخيستل شويپه  چيڅاروي د ميراث مال، لكه 

دى ېۍ ته ستنورنك پل واك او اختيار نلري، نه خپليخ

 ى،وچا سره نكاح كولى شله ښه خو پخپلهې او نه ئ ىشو

ې ته نو د شيه نۍ ته ستكورن خپلي چيښتل ې وغوكه به ئ

ه ورثه وو ته څه د مېړهغه ټول مهر او  چيړ كېده به ا

ډېرو جهل په اوس هم  ړي وو!!هغه ورك چيړي مسترد ك

ظالمانه او جاهالنه  ځو سره همداسيښله ټولنو كي لو پځ

ډېر خو دا ظالمانه دود دستور ښتنو كي پپه ي، سلوك كېږ

د ړي، څه كڅېر خرپه څاروي  وده اوبې د پالر ئعام دئ، 

ه ي، د مېړگڼل كېږگه وروسته د ميراث مال ه له مرمېړ

 نشيپالر كور ته ټاكي، د ې برخليك پلوان به د دخ

شي  ىليڅه ونه  اړهپه پل راتلونكي خاوند ، د خىدېستن
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په ته به ه ورور مېړ يپل مخكنڅه كولى شي، د خاو نه 

ه به انتظار ې ورور ماشوم وو تر هغي، كه ئنكاح كېږ

پلوان بل خ كومې ورور نه وو نو او كه ئ ستر شي چيكوي 

ڼو گا! اسالم دا كار ستر ظلم وپه نكاح كوي! ېته به ئ

نه  چيړ ې امر وك، مسلمانانو ته ئړتحريم كې او هغه ئ

له خوښي  ې د خپليڼئ، نه به ئگپل ميراث خ ونډيبه ك

رو ه سره له نكاح منع كوئ او نه به د مهر او نومېړ

 ځوښد ځوروئ. پاره هغه شيانو د بېرته ترالسه كولو ل

ښه سلوك سره به  ېله د چيړ ې امر وكئته  انوخاوند

ې وساتئ ښه نه وي په دې طمع او اميد ئكوئ، كه مو خو

ې تاسو ئهللا  اميد دئ چيړئ ډډه وكاو له ناروا سلوك نه 

ښه نه وو ې اخالق كه ئړي، ذريعه ك ښېگڼيته د خير او 

گنده بداخالقي مو په كي وموندله، بيا دا څرمه او كو

          ړئ.كطالقي ې ئپه بدل كي څه د كوم  چياختيار لرئ 

   

   

  

    

   

   

   

    

   

    

 ښتلبدلول وغو ښځيپه بلي ځه ښاو كه مو يوه  -[21]

 نووي،  ىپارلسېر مال ډيوې ته مو كومي او د دوى 

بهتان او په بېرته مه اخلئ، آيا ترې  څه هيڅ

گه څناو  -[21] ې بېرته اخلئ؟!ئگناه سره  څرگندي

مو ځونو كي پلو منپه خ چيې بېرته اخلئ حال دا به ئ

ژمنه ترالسه كلكه ې او له تاسو نه ئ ړىمباشرت ك

 .ېړك

د  چيړي ې نه وي كڅه ئ ځه صالحه وي، داسيښكه  -(21)

پوره كولو پل شوق ې د خه ئړ وي، مېړپرېښودو او طالق و

ځه ښې بله ئ پر ځاىې ته طالق وركړي او ړي دغواره پال

د مهر د بېرته اخيستو حق ې صورت كي ، نو په دړيوك
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گناه ده. مبادا د مهر او گنده څرې نلري. اخيستل ئ

پله مېرمن پاره خړو شيانو د بېرته اخيستو لنورو ورك

ناروا كوم پاره ړئ او د طالق لك همتهم ۍگناه او غلطپه 

ته اخيستل ځان ته جائز د مهر بېر او ړئبرابر كمجوز 

 ړئك

بېرته  مېرمني تاسو په كوم دليل دا مهر له خپلي -(21)

 ېړژمنه نه وه كې تا د دپه وخت كي گر د نكاح اخلئ؟! م

نكاح كي  په خپليپه مقابل كي دا مره مهر ود د چي

په وجه خو له هغې سره مباشرت درته ړون غه تد د ؟قبلوم

په كوم دليل عمالً ترسره شو اوس نو جائز شو او دا كار 

 دولو مطالبه كوئ؟! رله هغې نه د مهر د مستولي  او

    

  

    

     

   

  

 چيكاح كوئ په نڅوك مه ځو نه ښاو له هغو  -[22]

 مخكي چيڅه گر هغه ې، مړپه نكاح كپلرونو سو است

 ړې حيائي، د غضب وگنده بڅردا  چيتېر شوي، يقينًا 

 كار او بده طريقه ده.

كه ده،  هحرام بانديسره نكاح در ېله مور او مير -(22)

ې ئوي اوس به  ېگناه درنه شودا  له اسالم نه مخكي

ې ئاې حيب څرگنديوروسته به هغه د  او له دې ئپرېږد

 .ئڼگړ او ناكاره كركجنه طريقه كار، د هللا د غضب و
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 ، خپليخويندي ، خپليلوڼي ، خپليميندي خپلي -[23]

رضاعي او هغه  ې، خورزېرې، وريړيان، خپلي تويتريند

مو او د  خوينديرضاعي  او ىړې دركتى ئ چيمو  ميندي

و هغپل كور كي له و په خمو ا مينديپلو مېرمنو خ

ړى، والى مو ورسره كنږدې چيۍ ټمېرمنو نه ستاسو پرك

گناه به څه ړى نو والى نه وي ورسره ككه مو نږدې

 مېرمنيپلو اصلي زامنو نه وي او د خ بانديدر

په ځاى سره يو  خوينديدوه  چيدا  او ( موي)ږنند

څه گر هغه ، مېړى شوحرام كپر تاسو دا ړئ، نكاح ك

 ښونكى دئ.مهربان بخهللا  چيتېر شوي، يقينُا  مخكي چي

 ولرئ:پام كي په هم بايد  نوريخبري څو دلته  -(23)

  په نكاح كي  لوراو پيدا شوى زوى له رضاعي مور هر

ې ڼل شوي، تي رودونكي ته ئگپه شان د خور او ورور 

  ده. هناجائزنكاح 

  ۍ پ ښځيكومي ته د  يېټد ماشوم خ چيگه هره توپه

 ځي.گري، هغه رضاعي مور داخل ش

  ې والى ئنكاح وشي، كه نږدې چيسره  مېرمنيكومي له

له مور سره نكاح  ښځيې شوى وي يا نه وي شوى، د د

په هغه  يوازيلور  مېرمنيې ده، خو د د هحرام بانديور

ې له نكاح نه وروسته ئ چيي كېږ هحرام بانديصورت كي ور

 والى هم ورسره شوى وي.نږدې

 ههغه طالقڅه هم كاح حرامه ده، كه سره ن ورږله ن 

 .ډه شوېوي او يا كون ېشو
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  په نكاح كول حرام دي،  خوينديدوه يوه وخت كي په

ې تېر شي، ړي او عدت ئخو كه يوه ومري او يا طالق ورك

 ې نكاح كول جائز دي.خور ئ

په نكاح ځاى هم يو ښځي هغه دوه  د احاديثو له مخي

ر او وريره وي، يا تروپلو كي په خ كول ناجائز دي چي

په نكاح كول ځاى يو  ښځي. هغه دوه ۍ او خورزه ويړتو

په ې نارينه وى نو ئ هى نه يوكه له دو چيناروا دي 

 ې نكاح ناروا وه.ئپلو كي به خ

چي نكاح ورسره حرامه ځي معرفي اوې دي ښهغه دلته 

خو  پلوه،ې له صهري پلوه او اوه ئې له نسبي ، اوه ئده

څوارلس د دا ټ حيثيت لري، اره د بنسپدا د محرماتو ل

پام سره په ې ته ې له مخي او دد دپه معنى نه دي، حصر 

ۍ چي د لمسدا نه دي ويلي  ررآنټاكل شوي، نور محرمات 

ېرمني او يا پله وي يا د مڅه دئ، كه دا خاو انا حكم 

ړى كولى چي آيا سې هم نه دي ويلي دا ئد خور او ورور، 

ې سه يو ېره هم له دترور يا ورېرمني پلي مچي د خاي 

ې پام سره د هغپه و ته ړي، خو دغو آيتونځاى نكاح ك

هر عقلمن انسان ، ۍ سره معلومولى اوپه آسانحراموالى 

ړه حكم له نورو احكامو نه رياس كولى اي، په اد دوى 

څوارلسو مواردو نه عالوه نور محرمات د همدغو له دغو 

ړه په اچي د دوى دا ټاكل اوي دي، نه و له مخي آيتون

ېله وحي نازله ېله بته برسول َّللا صلى َّللا عليه و سلم 

  ې!!او

محارمو له  چي ېثابته شو نن د علمي تجربو له مخي

لري، ضعيف او  پايلي بديمضره ده او پلوانو سره نكاح خ

 ي.پيدا كېږترې  اوالد يكمزورپه مقابل كي د بيماريو 
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ستاسو په واك كي  چيگر هغه م ښځي يښړواو مې -[24]

 نه الهي فريضه ده او له دې ېپر تاسو ليكلوي، دا 

ې د پل مال سره ئپه خ چي، ېى شوړسوا درته روا ك

ړئ، نه د زنا كوونكو ټه وكل په توگه نكوونكاح كو

نه تمتع  ېسره مو له د ې )مال(، نو كه په دپه توگه

له مهر نه  ړئ اوې وركفرض مهر ئنو  ،ښتلاخيستل وغو

 چينشته  بانديگناه دركومه څه كي په هغه وروسته 

چي هللا باحكمته ې شكه راضي شئ، ب بانديورپلو كي په خ

  پوه دئ.

 :ېشو خبريڅو دلته  -(24)

 په ، ديپه ضمن كي د مخكنيو محرماتو  ښځي يښومېړ

په واك كي د مسلمانانو  چيځو ښښو واستثناء د هغو مېړ

 شوى، ې تعلق قطعونو سره ئپلو سابقه مېړاو له خ ېراغل

په اسارت ښمن نه ځي دي او يا له محارب ددا يا وين چي

خو اوس نشته، د اسيرو مېرمنو  وينځي، مېرمني ېنيول شو

ي: كه ايمان څخه كېږبه يو له دغو كارونو  اړهپه 

ي، كه ړي نو د مسلمانو مېرمنو سلوك به ورسره كېږراو

ړي نو د مسلمانانو امير به يا گار وكټينپل مذهب په خ

ې د پلو اسيرانو سره تبادله كوي، يا به ئدوى له خ

كوي او كه دا ممكن نه وو نو  ېخوشپه مقابل كي  ېفدي

ې نكاح ئ چيې په دمشروط  ح وركويپه نكاې چا ته به ئ

 وي. هجائز

په نكاح ه شرطوه ده پ نوريځو نه عالوه ښله دغو 

د دوى د ساتلو نكاح كي  په خپلي چيړى دا كولى شئ: لوم

د  ېجنسي غريز په نكاح كوئ نه د خپليې په اراده به ئ

ې مهر ئ چياو دوهم دا  ،گهه تومؤقتپه پاره اشباع ل

 ړئ. ورك

او  يننپاره د محصِ وونكو نارينه وو لقرآن د نكاح ك

، حصن ېات صيغه كارولنپاره د محص  ځو لښ ود نكاح كېدونك

پل په خبل  چي چا ته وايين هغه محصِ  او كال ته وايي
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پل د خې بل ئ چيچا ته هغه ن ساتي او محص  حفاظت كي 

قرآن د نكاح حقيقت ې سره ساتي، په دكي  په غېږحفاظت 

ه جنسي رابطه نه مؤقتنكاح يوه  چييعني دا  ړى،گند كڅر

پل جنسي ضرورت پوره كولو يا د خپل شوق محض د خ چيده 

په قيد د نكاح پاره ترسره شي، برعكس دا د رفع كولو ل

 مؤقتپاره غيرړولو لۍ د جواحاطه كي د يوې كورناو 

 پټيړون ته د ت ې سپېڅليد چيپام كوئ ړون دئ، ت

 ړئ. كورنه  ، يا د جنسي غريزي د اشباع رنگېياران

پامه څوك د قرآن دا صراحت له  چيډېره عجيبه ده 

 يوازيڼي!! قرآن نه گجائز ونكاح  همؤقتځوي او وغور

گار ټينپه تكرار او ڼي او گړون ت مؤقتنكاح يو غير 

 ئلفظ نه د ې داسيځاى كي ئ هيڅ پهسره دا خبره كوي او 

ي نكاح د جواز شائبه مؤقتد نه له هغه  چيكارولى 

 چيږي ې معلومېئ ېشي، بلكي د بيان له لهجپيدا را

ه يار ټپه شهواني اقدام او پڼي لكه گ داسينكاح ه مؤقت

پام سره په دغو تأكيداتو ته  السالم عليه پيغمبر نيول.

   .هړه نكاح تحريم كمؤقت

كلى اټپل ځو ته خښله نكاح او استمتاع نه وروسته 

خو كه . وركول يوه الهي فريضه دهسره سم  ېله وعدمهر 

ړه كړه كومه پرېپه اد مهر پلو كي په خه مېړ ځه اوښ

ې موده ئ يړورك ږي، دحق نه تېريپل كوي، يو بل ته له خ

 راولي، دا كار كولى شي.بدلوي يا كوم بل تغيير په كي 

پاره مزيد شرح او ل برخيړۍ ه برخه د لومدوهمد آيت 

سره  برخيۍ په )فاء( او )به( سره له مخكن، ئتفصيل د

 ېفقرپه دغي  چيښيي ډېر صراحت سره په  او ېشو ړلت

راغلى ( كي ُأحِلَّ ل ُكم مَّا و ر اء  ذ ِلكْم أ ن ت ْبت ُغوا ِبأ ْمو ِلُكم)

)ف م ا است ْمت ْعُتم ِبِه ِمنُهنَّ ف ئ اُتوُهنَّ  ېه بعدي فقرپمطلب، 

شوى دئ، دلته له مزيد توضيح ( كي ُأُجور ُهنَّ ف ِريضةً 

ټه اخيستل مراد دي، گترې  او ه حاللولځان تاستمتاع نه 

نه د دوى مهر. لكه  (اجورهن)له  او مالله )به( نه 

نه  ده، له دې هپاره شرحۍ لدا برخه د مخكن چيگه څن

و  ال ُجن اح  ده:  هپاره مزيد شرحې لوروسته برخه د د

 .ع ل ْيُكْم ِفيم ا ت ر ضْيُتم ِبِه ِمن ب ْعِد اْلف ِريضةِ 

ه مؤقتاو  (متعه)نه  (استمتاع)ه ځينو لمتأسفانه 

د  پر ځاىې د مهر نه ئ (اجور)له او  ېنكاح اخيست

ځاى نه  استمتاع له دې چيحال دا  ي نكاح اجوره.مؤقت

ځاى  په هيڅاو  ېهم راغلځايونو كي ځو نورو پنپه عالوه 
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تع كېدو او د متم يوازيكي د متعه معنى نه وركوي او 

په معنى اجور د مهور  اخيستو معنى افاده كوي او گټي

 25په ې سورې هم راغلى: د دځو نورو آيتونو كي پنپه 

 . څهنه بل  ئهم له اجور نه مراد مهور دآيت كي 

پل مسلك او مذهب د خكسان  ځيني چي دا دئمصيبت 

څه كوي دا ه ړي اوځان ته معيار او مالك كروايت مربوط 

، ړيټه تأويل كگپه د قرآن آيتونه د دغو رواياتو  چي

سره مغاير مومي او د آيت كوم روايت د قرآن له كوم كه 

په صراحت او ې آيت ټول الفاظ او د الفاظو تركيب ئ

 چيېږي ته نه تيار ېد ده روايت نفي كوي، دقاطعيت سره 

ړي، ټه تأويل كگپه ې د آيت روايت پرېږدي يا ئيا 

ږ او له كو برعكس د آيت صريح مفهوم پرېږدي او داسي

همدا غلط او ضعيف روايت  چيراباسي ترې  بډك مطلتكلف 

ې كوم ئپه باره كي  ېنكاح او متع يمؤقتد  .ړيك تأييد

 پهې روايت د دنه قرآن له  بايدړى، روايت ترالسه ك

ند دليل نه گخو څرړي، پيدا ككي كوم دليل را تأييد

 مؤقتپه دوام او غيرد نكاح قرآن  چيگوري مومي، برعكس 

پاره د )محصنين( او ل وح كوونكوالي تأكيد كوي، د نكا

الفاظ كاروي او ( اتپاره د )محصند نكاح كېدونكيو ل

له نكاح  چي په تأكيد سره واييمسلمانانو ته مكرر او 

يار  پټييا د  زنا څرگندي چيړوئ څه مه جو نه داسي

 نشينيولو ته ورته وي، خو دى د قرآن مغاير روايت 

كوي او مطلب به  السوهنهپه آيت كي چار به ، ناىپرېښود

هغه ځي، راووې تر تأييدد روايت  چيبرابروي  ې داسيئ

له صريح  قرآنچي د ڼو گړ گه د اعتبار وڅنروايت به 

قرآن د ايمان تقاضاء په آيت سره تضاد او تعارض لري؟! 

راوي  ښاييووايو:  اړهپه روايت  د داسي چيخو دا ده 

 اړهپه  ېدا روايت د هغي مرحل ښايي يا ده ېړاشتباه ك

خلكو  قرآن د داسي. ال دا آيت نه وو نازل شوى چيوي 

ې هغوي معرفي گه ئڅنځور او ښه او دقيقه انڅومره څېره 

 يي:فرما چيړي، هلته ك

 ِمن   ِلت ْحسُبوهُ  ِباْلِكت بِ  أ ْلِسن ت ُهم ي ْلُون   ل ف ِريقاً  ِمْنُهمْ  ِإنَّ  و  

 ِمنْ  ُهو   م ا و   هللاَِّ  ِعندِ  ِمنْ  ُهو   ون  ي ُقولُ  و   اْلِكت بِ  ِمن   ُهو   م ا و   اْلكت بِ 

آل عمران:   *   ي ْعل ُمون   ُهمْ  و   اْلك ِذب هللاَِّ  ع لى ي ُقوُلون   و   هللاَِّ  ِعندِ 

58 

او  ليكنياو له دوى نه يوه ډله داسي ده چي په خپلي 
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داسي اړوي چي ته هغه د هللا د كتاب يوه  ژبيكتاب خپلي 

ل كي چي هغه د هللا د كتاب برخه ، په داسي حاېبرخه وبول

د هللا له لوري دي په ټولي خبري نه ده، دوى وايي: دا 

دروغ پوري داسي حال كي چي د هللا له خوا نه دي، په هللا 

 تړي سره له دې چي ښه پوهېږي.

    

   

 

   

   

   

    

    

  

  

  

   

    

    

   

    

    

    

    

      

هومره پلوه ۍ له د شتمن چيڅوك  او ستاسو هغه -[25]

نو  ړيپه نكاح كځان ته  مېرمني يمؤمن چيتوان نلري 

څوك ځو نه )يمانه ويناباپل واك كي له په خ يبيا د

پوه دئ، ښه په ايمان هللا ستاسو  او (ړيپه نكاح ك

په خاوندانو پلو ه يئ، نو د خڅختاسو يو له بل 

گه ښه توپه ې او مهر ئ ړئپه نكاح كې اجازه ئ

 ېنه زنا كونك ،ېراتلونككي په حصار ړئ، د نكاح ورك

، ېراغلپه نكاح كي  چي، نو ېيار نيونك پټياو نه د 

وى د آزادو ړه، نو په دي وكې حيائې بيا كومه بكه ئ
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پاره چا لده، دا مو د هغه  نيماييمېرمنو د عذاب 

ړئ دا درته وېره وه او كه صبر وكې ړاو نه ئله ك چي

 ښونكى دئ.او هللا مهربان بخ ئغوره د

له مالي  چيارشادات شوي  اړهپه چا دلته د هغه  -(25)

د مهر توان لري او  ښځي يلحاظه كمزورى دئ، نه د آزاد

دا  اړهپه ښاك، د دوى پوڅ، خوراك او خرد ې نه ئ

 :ېښووني شوالر

 ړي.په نكاح كڅوك  يدځو له با ايمانه وين 

 ړه ړئ، د زوي، په دې اكتفاء وك يې د مؤمنظاهر ئ چي

 ږي.پوهېڅوك نه پرته بل هللا تعالى  په كيفيت خو له

  په شان  سوځه هم ستاڼئ، وينگدا د عار كار مه

 انسان ده.

  كوئ.ورسره نكاح به په اجازه د مالك 

 ې وركوئ.مهر به ئ 

  په نكاح په موخه د راتلو په قيد كي دا به د نكاح

 ځي.راكي 

 او  مؤقتيو  پارهد اشباع ل ېنكاح به د جنسي غريز

ڼه د قانوني زنا ب چينه  داسي نه وي. ړونتډ مهاله لن

 ړي.غوره ك

  ټ يار پړون وي، نه د كوم ى تگند سپېڅلڅردا به يو

 د نيولو معامله.

  ې زنا له راتلو وروسته ئپه حفاظت كي كه د نكاح

 ده. نيماييځو ښې د آزادو ړه، سزا ئوك

 د گناه كي په  چيپاره دي چا لښووني د هغه دا الر

نكاح  چيڼي گړ ې ته اځان د دو وېره ورسره ده،ېلو

 پرېوتو وېره لري.د گناه كي په پرته  ړي، له دېوك

 ړي دا صبر وك پر ځاى استفادېنه د رخصت  كه له دې

  ورته غوره دئ.  
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ړي او د هغو ې بيان كتاسو ته ئ چيړي هللا غوا -[26]

په وو او  له تاسو مخكي چيښيي دود دستور درو كسانو

 پوه دئ.ځي او هللا باحكمته گرراو بانديرحمت سره در

 ځيگرراو بانديپه رحمت سره در چيړي هللا خو غوا -[25]

ړي روان دي دا غوا يپسشهواتو  په چياو هغه كسان 

ړي هللا دا غوا -[28] ږه شئ.ږوالي سره كاكوډېر په  چي

 پيدا شوى.ړي او انسان خو كمزورى ې كپك ئدرنه س چي

سره ښوونو او ارشاداتو هللا تعالى په دغو الر -(26-28)

په ړي، د مخكنيو امتونو ړي تاسو ته حقايق بيان كغوا

زوينو او د هللا د پېرړي، پوه كمو  ردود دستوغوره 

په ټول احكام ښيي، دا درو ېالسه كولو طريقرمتونو د تحر

ډېر پاره ې ستاسو لئهر يوه كي په ړ دي، الالهى حكمت و

ې پام سره ئپه پراته دي، د انسان كمزوريو ته مصالح 

ان طد شيپه مقابل كي ې ړي، د دېټي راكم كپستاسو 

په شهواتو گان دي او پل هوس بندد خ چيگري او هغه مل

ږو تاسو په ك چي دا دئڅه او هاند وى ههغد درومي،  يپس

پل ږه شئ او هم د خري كاال سميړي، هم د هللا له الرو سر ك

 ړئ.انحراف وكښتنو انساني فطرت له سالمو غو
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په ځ كي من پلخپه مو  مالونه !اې مؤمنانو -[29]

ۍ تجارت رضامندستاسو د  چيگر دا ناروا مه خورئ، م

 باندي درهللا چيژنه مه كوئ، يقينًا ځان ووي او 

تېري او ظلم سره  په چيچا او  -[31]مهربانه دئ. 

دا خو هللا  ې اور ته ننباسو او، حتمًا به ئړدا كار وك

 ته آسان دئ.

ښوونو وروسته، په ړه له الرپه اژوند د كورني  -(29-31)

په ړيكو د اقتصادي ا ځد مسلمانانو ترمنكي  ونوې آيتد

 ښووني كوي:څو اساسي الرارتباط 

  ټولو ې كي ناروا به يو د بل مال نه خورئ. په دپه

، ېړكحرامي  اسالم چي ېهغو ناراوو الرو ته اشاره شو

ربا، قمار، احتكار، دوكه، رشوت، د حرامو شيانو تجارت 

 او نور.

 يو له بله  ئې سره كولى شتجارت درته جائز دئ، په د

به د طرفينو په تجارت كي ړئ، خو ټه ترالسه كگ هجائز

بل له مجبوريتونو به د  نيسئ، يوپام كي ه پرضايت 

 .يچتوټه نه اوگناروا 

  او يا  يړئ، مبادا د فقر له وجهډډه وكژلو ځان وله

. د هللا له رحمته ژنئپل اوالد ووځان يا خوېري د فقر له 

 ئ.مه مأيوسه كېږ

 ېړه شوالژنه له ظلم او تېري راوخو كه دا انسان و 

كېدو عامل ظلم او ژل گ او ود انسانانو د مر وي او

د هللا عذاب  يدا ظالمان او تېرى كوونكي دتېرى وي، نو 

كوم انسان  مبادا چيې معنى دا ده . د دړيته انتظار وك

اقتصادي نظام  داسيژنئ او يا په ظلم او تېري سره وو

باعث شي ستمنو د مزيد نېستمن كېدو ېند  چيړئ رائج ك

غربي  چي منتج شي. دا اوسگ او د دوى په تدريجي مر

ړى، نظام مسلط ككوم اقتصادي  بانديۍ ړاستعمار په ن

ډېرو ، يو له ېاو فقيرو هېوادو وېشل يوډاپه بې ئۍ ړن

له نه موندلو  ۍډډوچي و ېگولچوي او بل د يوې ړو خو

 گانيپاره دوالړتوب بيماريو ب او پرېړسوپمري، يو د 

له ډوكو ټوي او بل سل او مالريا وهلى، د هاو عالجونه ل

په سترو سترو يو څه نشته، پرته بل  يپوستكې له پاسه ئ
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ړوكو هم قانع نه وي او بل يا له زگلو كي افسانوي بن

ژمي كي د  يډلگو ېشوجوړي ټيم يا له كي  ېمېخ ېشوجوړي 

د غرب ظالمانه تېروي،  ورځي ېوبي تودديا د  ېپش ړېس

هېوادونو  يپاتوروسته څېر د په  ژوريگوال نظام د پان

ې رحمه ، ظالم او بېېښلمو ولسونو ويني زبد مظلو

ړي، د مسلط ك بانديې ورئچايان پا، جنراالن او حكومتونه

ټيك د پالسپنه او ټه اوسټو، يوه ېړې غارت كۍ ئشتمن دوى

په وسلو ۍ ې شتمنپلوري، جنراالن ئ بانديور بيع پهزرو 

په ضد ښمن د د چي پر ځاىې د د ېمصرفوي خو دا وسل

په ي، پاره كارول كېږپلو لځد ولس د  پخپلهاستعمال شي 

په زور ځ پل فوځواكونو د خبه استعماري ۍ كي پېړتېري 

پارل، خو اوس ې سپنيو ته به ئپلو كمملكونه نيول او خ

څو . ځونه دا كار ورته كويپل فود دغو هېوادونو خ

ه په ولكځ د دوى واخلي، هم فو بيعپه ارزانه جنراالن 

كار اخلي او ترې  پارهلو لپځراشي او د قيامونو د كي 

يو په ې چارواكي ئگانو له الري نظامونه او د كودتاهم 

ټول حقايق توضيح دا غه وينا كي بل بدلوي. د قرآن په د

ړل، د په ناروا سره د خلكو مال خو چيشوي، واقعًا 

 گ او هالكت لوى عامل دئ.انسانانو د مر

    

   

  

   

  

ړه، بد كه مو له سترو سترو منع شوو ډډه وك -[31]

به ځاى كي د ننوتو په عزتمن او  ژوودرنه وربد به 

 ړو. مو داخل ك

او دا  يذكر شوپه مقابل كي د كبائرو سيئات دلته -(31)

ړئ ډډه وكگناهونو سترو سترو له ه ك چيمطلب افاده كوي 

درته معاف گناهونه ړه ړه واواهللا تعالى به سيئات يا نو 

ې كوم؟ آيا ړه ئگناهونه كوم دي او واړي، خو دا ستر ك

پورتني آيت كي په  چيگناهونه دي دغه  يوازيترې  مراد

او د نفس  ړل؟ په ناحقه د بل مال خوورته اشاره شوې

گناهونو ته ټولو هغو ده او  ې عامهقتل او كه معنى ئ

؟ او دا كبائر كوم اسالم ورته كبائر وايي چيېږي شامل



 

 

                                                                                                    ې                    پلواد ررآن 

 النساء

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

513 

 ولرئ:پام كي په خبري  النديړه ې ادي؟ په د

 گناهونو  وړدلته له تكفير سيئات نه مراد هم د و

عاداتو ړه ه كېدى شي او هم د بدو اخالقو او ناوښنبخ

او يا په معنى راغلى اصالح، يعني يا د تغفير الذنوب 

ځكه ې اصلي معنى ده، دا غوره معنى ئ اصلي معنى. پخپله

 ښي.گناه بخسره هره  ېپه توبهللا تعالى  چي

  د وړو په صورت كي گناهونو د اجتناب له لويو

ه رضي هللا د ابو هرير چي ئگناهونو د معافي تفصيل همغه د

   :ىراغلعنه په روايت كي 

نَّ النَِّبىَّ 
ب  ع ل ى اْبنِ ك ت   هللاَّ   ِإنَّ  »ق ال   ّـ ق ال  أ ُبو ُهر ْير ة  أ 

آد م  ح ظَُّه ِمن  الزِّن ى أ ْدر ك  ذ ِلك  ال  م ح ال ة  ف ِزن ى اْلع ْين ْينِ 

النَّظ ُر و ِزن ى اللِّس اِن النُّْطُق و النَّْفُس ت م نَّى و ت شْت ِهى و اْلف ْرُج 

 سلمم  ہروا   .«ُيص دُِّق ذ ِلك  أ ْو ُيك ذُِّبُه 

رسول هللا صلى هللا  چي ئروايت د هللا عنه رضيله ابو هريرة 

پاره د دم لآ د بني چيوفرمايل: هللا تعالى  عليه وسلم

هغه به هرمرو بيا مومي، نو د  ېټاكلزنا كومه برخه 

دي، نفس خبري ې د هغي زنا ئ ژبيگو زنا كتل دي، د ستر

ې د دې تصديق يا ې تمنا او تلوسه كوي، خو فرج ئئ

 . يب كويذتك

پله پله خخگناه كي په يوې ټول اعضاء د انسان  يعني

پاى كي په ړه، كه زاو  ېښپژبه، الس ، سترگيډه لري، ون

پله پله خبه خ اندامونهشريك ټول نو  گناه ترسره شيدا 

 ېړكه ترسره نه شوه نو د دغو اندامونو ك گالي اوسزا 

  ي.گناه هم معاف كېږ

ه سترو سترو وو اوې مبارك آيت كي له هغدپه 

ې ئ ېڼي درگموبقات ې ئ السالم عليه پيغمبر چيگناهونو 

 :ړلخو، قتل، سود او د يتيم مال راغلي

  -رضى َّللا عنه  -َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة 
ِّ
صلى َّللا عليه  -َعِن النهبِى

َيا  َراُلوا.  «اجَْتِنبُوا السهبَْع اْلُموِبَقاِت  »َراَل  -وسلم 

 َوَرْتلُ  ، َوالسِّحْرُ  ، ِباهللهِ  الشِّْركُ  »، َوَما ُهنه َراَل  َرسُوَل َّللاهِ 

 َمالِ  َوَأْكلُ  ، الرَِّبا َوَأْكلُ  ، ِباْلحَقِّ  ِإاله  َّللاهُ  حَرهمَ  الهِتى النهْف ِ 

 اْلُمحَْصَناتِ  َوَرْذفُ  ، الزهحْ ِ  َيْومَ  َوالتهَولِّى ، اْليَِتيمِ 

 رواه البخاري . « َناتِ اْلَغاِفالَتِ اْلُمْؤمِ 

رسول هللا صلى هللا  چي ئروايت د هللا عنه رضيله ابو هريره 

ړئ، ډډه وكوفرمايل: له اوو تباه كوونكو  عليه وسلم

له ې فرمايل: ! دا كوم كوم دي: وئرسول هللاوويل شو: يا 
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 ړيژل حرام كې وهللا ئ چيژل د هغه نفس وحر، شرك، سِ هللا سره 

په ړل، د جگړي ړل، سود خوخو د يتيم مال، په حقهگر م

گناه ېښته او د مؤمنو، عفيفو او له ړول او تځ شا اور

 ځو تورنول.ښد غافلو 

     

     

   

   

    

   

     

     

ستاسو يوه ته هللا  چيڅه هيله مه كوئ او د هغه  -[32]

السته پلو نارينه وو ته د خړى، فضيلت وركې پربل  رپ

السته پلو ځو ته د خښبرخه ده او  ېړگځانو راوړن

ړئ، ه فضل وغوابرخه او له هللا د د ېړگځانو راوړن

 پوه دئ.ښه څه په هر هللا  چييقينًا 

او  مخكي ېتر د چيراغلى ځاى كي  دا آيت په داسي -(32)

 له دې ي،بحث كېږ اړهپه وروسته د مال او ميراث 

 ېړگځان اړهپه دلته هم د دغي موضوع  چيږي معلومې

حرص په تا كي د بل شته بايد  چياو ويل شوي  ېتوصيه شو

 راوړنيالسته  څوك به خپليهر ړي، نه ك ړاو حسد راوال

ځه، د مال او دولت د تمنا ښمومي، كه نارينه وي او كه 

په د هللا  چيړئ هغو نېكو عملونو ته اهتمام وك پر ځاى

ړئ حتمًا بيامومئ او كه مال او دولت غواې خوا كي به ئ

ې د الس ته له روا او جائزو الرو ئ ړئ،ې وغوائ هللانو له 

  ړئ.  كڅه وړو هراو
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پاره وارثان څه لچا ته مو د هغه او هر  -[33]

 ې تر شا پرېږدي اوپلوان ئو خا نوالدي چيټاكلي 

، دي ړلياو قسمونو )درسره( ت ړولوستاسو  چيهغه 

څه شاهد هللا په هر  چيې شكه ړئ، بې وركپله برخه ئخ

 دئ.

خو ، ېټاكل شو برخي خپلي پاره خپليد ورثه وو ل -(33)

مو ورسره  اړيكي داسيد مواخات او مواالت  چيهغه كسان 

سره بل له پرته يوه  ېتل مو له معاوض چيدي  ېلپال

 ړئ.وركدوى ته هم مناسبه برخه  ده، ېړمرسته ك

   

    

   

   

   

  

    

   

  

  

 

   

   

     

     

ځو قيم ) مدبر او منتظم( دي، د ښپر نارينه  -[34]

ړى او بل ورك رپچي هللا يوه ته ه وجه هم پهغه فضيلت 

 ښځي يپه وجه هم، نو صالحپلو مالونو د انفاق د خ

هللا  چيوي  ېساتونكڅه د هغه په غياب كي مطيع وي او 

 چيړاوي سرغي او يبدخو هلځو ښړي او د كومو خوندي ك

لري ترې  بستر كيپه ړئ، وېره لرئ نو نصيحت ورته وك

 هسيړ نو ې وكو اطاعت ئې وهئ، نو كه ستاسشئ او وئ

ړ هللا ستر لو چيې شكه بټوئ، ورته مه ل ېاو بهان ېحيل

 دئ.
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ځي پلمند خۍ د كورنڅ كي په ترې مبارك آيت د د -(34)

هدايات  النديړه په او وظائفه د او مېړ ښځيچارو او د 

 ړى شوي:ورك

 يوه ټولنه ړه او لويه وټولنه ده، ړوكې ۍ يوه وكورن

ه ضرورت لري، له مدير او قيم رئيس او ناظم ت ،قيم

هللا تعالى د  ،ښكار كېږي ۍاو بدنظم تټولنه د تشتپرته 

ې او د د ېپارلد قيموميت دنده نارينه ته سۍ كورن

 ېد د چيړى دا : لوميړك وړاندي دالئلې دوه پاره ئل

عاطفې د ښځي مناسب دئ. د  ښځيپاره نارينه تر ل ېوظيف

ې كافي ئ خړا ېعاطفد  چي ئد ډول داسيځ اناو عقل ترمن

اكثرًا  چي، هومره ېړى شوځواكمنه عاطفه وركدروند دئ، 

صفت ته د اوالد د  ېد، هميراول الندي ېاغېز عقل ترخپلي

د په حكم د اوالد  ېعاطفدغي وه، د هم هړپاره ال روزني

پله هوسايي قرباني كوي، دا پاره خل ۍاو سوكال ۍهوساي

د عاطفه د نارينه محروم دئ، ترې  نارينه چي يڅه دهغه 

ې ئځ ترمن ېځواكمنه نه ده، د عقل او عاطفڅېر په  ېد

پاره دغه ډول شته، د قيموميت او مديريت لان ينسب

ۍ د كورن چيې دا او دوهم دليل ئ ئډول ته ضرورت دان

بيا تر كور،  ې، له مهر نيوليړه دپه غاې ټول مصارف ئ

 پورې. ېجامو او نفق

 ه قيموميت ۍ كي د مېړپه كورن چيهغه دي  ښځي صالحي

ې ه ئدا د كور واكمنه او مېړ چيوي څه نه كدا همني، 

بايد د په غياب كي د خاوند  ،يته تابع او منقاد وې د

ې د حفاظت هللا تعالى ئ چيړي ټولو هغو شيانو حفاظت وك

د خاوند مال او د ده پل ماشومان، پل عفت، خړى، خامر ك

 عزت. 

او مېرمن  چارواكى()نارينه د كور  ې آيت له مخيد د

د وظائفو دا  چيځه هغه ده ښصالحه ( ده. ېې )ساتونكئ

 گه ترسره كوي.ښه توپه پله دنده مني او خ وېش

اسالم نارينه د  و له مخيدالئلد دغو دوو څه هم كه 

ښه په ې ړه مخصوصًا نارينه ئدواخو ټاكلى ۍ قيم كورن

ه مكلف روپه مشټولو كارونو كي په ۍ سلوك او د كورن

 .ړىك

تقسيم منلو او پورتنى دا ې ځو نشوز كاوو، نه ئښكه 

او اخالص ترسره  ۍنتداراپه امدنده  ساتنيد ې نه ئ

 چيې كوله څه ئڼو او هگاچت ه اوې تر مېړځان ئكوله، 
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ې پاره ئنو د ستونزي د حل لړي، ځان ته مطيع كهغه 

 يپه وعظ او نصيحت سره دڅو كارونه كولى شي:  خاوند

څه ړه، نو ي، كه وعظ او نصيحت نتيجه ورنكړهغه اصالح ك

كور  ىيا د چيمرور نه  مرور شي، خو داسيترې  يوخت د

 ،ي، نهكور بل ته ولېږ پلخدا له يا ورته پرېږدي او 

كېدى شي ، څمليلري ترې  ږل يدكي  هخونه او بستر پخپله

ړه ځايه غرور مات شي او روغه جوې بې سره د هغې په د

ړه نو د تأديب هم نتيجه ورنك ې تدبيروشي، خو كه د

 چيپالر وي لكه  ې وهلى شي، خو دا وهل به داسيپاره ئل

، نه د چ او انتقامنه غهدف به اصالح وي زوى تأديبوي، 

ځاى مخ او بل نازك پر ې ، نه به ئۍ ثابتولبرالس خپلي

ې پي ئټ چيكوي  بانديگوزار ورشي  وهي او نه به د داسي

ه نشوز الس واخيست او د مېړې سره هغې له ړي. كه په دك

ې په وجه ئړو د تېرو كبايد چمتو شوه، نو اطاعت ته 

ونه  ېاو بهان ېې حيلپاره ئځورولو لځوروي او د ونه 

 ټوي. ل

 چي يد هللا تعالى دوه صفتونه راغلپاى كي په د آيت 

و ستر ړ اهللا لو :خاص تعلق دئې پورتني مضمون سره ئله 

ځه ښ ي، نه دييښاده سره له  يوازياو كبر  دئ، لويي

ې ، ستونزه له همدهمېړې يي كوي او نه ئكبر او لو

ڼي، كبر او لويي گچت وبل ځان او تريو  چي ږيړېراوال

ې گوري او حقوق ئگه وپه سترړي، بل ته د حقارت كو

 ړي.ك النديښو پتر

   

  

   

    

   

     

     

ځ له بېلتون ووېرېدئ نو يو او كه د دوى ترمن -[35]

ۍ ۍ او يو حكم د دې له كورنحكم د ده له كورن

ړو ادو ې د اصالح اراده وه نو هللا به دئ، كه ئورولېږ

 پوه دئ.هللا خبردار  چيځ موافقت راولي، يقينًا ترمن

كه مخكني تدبيرونه مؤثر ثابت نه شول، نو بايد  -(35)
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دوه ړه حل شي، له الري شخ ېيو د مداخلكورند ړو د دوا

ۍ او بل د ، يو د يوه له كورنكل شياټو يگه دكسيزه جر

اك د حل و فصل و ېد كشال يته د ېگې جرۍ، دبلي له كورن

ړه ته غا ۍ پرېكړيوروست ېگد جر يړه دړى شي، دواورك

كېدو  وړانديد  شخړيسره به قاضي ته د ې په د دي.كېږ

 او يا طالق مخنيوى وشي. 

د طالق حق نارينه ولي  چي اسالم اړهپه پوښتني ې د د

ممكنوڅلورو  الندي: د طالق د بايد ووايوته وركړى، 

 صورتونو څخه اسالم يو غوره كړى:

 .يښځه او مېړه په گډه د طالق فيصله وكړ الف:

 اړهاو محكمه په دې  يش وړانديته  ېب: اختالف محكم

 .يوروستۍ فيصله وكړ

 .يج: د طالق حق ښځى ته وركړى ش

 .يد: د طالق پرېكړه د مېړه په الس كي و

څلورم صورت غوره ولي  مخكي له دې چي وگورو اسالم

 په پام كي ولرو:خبري كړى بايد څو 

 جواز  لپارهوريت ب، د مجيم له طالق كركه لراسال

 .ي، خو هغه تر ټولو كركجن حالل كار گڼيوركو

 خوا په دې مكلف شوى چي  ېپه اسالم كي نارينه له يو

، هغه به يمصارف په غاړه واخل يد كورنۍ ټول الزم ورځن

دې ه . له بلي خوا پيد كورنۍ د ټولو مصارفو متكفل و

ځ به هومره مهر په غاړه مكلف شوى چي د نكاح په ور

 ئ، دا "مهر" د ښځى حق ديش يراض بانديچي ښځه ور ياخل

لپاره يو مهم تضمين. "ښځه" كولى  ېاو د دې د راتلونك

 ېله "مېړه" هومره مهر ترالسه كړى چي د دې راتلونك يش

موجبه طالق  ېځايه او بې او د وخت ناوخت، ب يتضمين كړ

، پس يخوند واخل ېيو كولى چي له ي، مېړه ونشيمخه ونيس

او د هوس په حكم بله  يته طالق وركړ ېهغ ېمود يله لنډ

، د نكاح يبدل ش ېملعب ې، طالق نبايد په يويپه نكاح كړ

چي دا مقدسه رابطه  يپه ورځ بايد داسي تدابير ونيول ش

لپاره د مهر حق د ښځي د  ې، اسالم د همديدوام وكړ

 ع كړى.وض په توگهمستقبل لپاره د يوه تضمين 

  چي نارينه  يكړ وړاندياسالم دوه دليله د دې لپاره

 يبه د كورنۍ قيم وى او د طالق پرېكړه به د ده له لور

 :يكېږ

 .ياو د كورنۍ مصارف ئې په غاړه د يالف: "مهر" وركو
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صفاتو ته اړتيا ده، موا ب: د قيموميت لپاره چي كومو

د ښځى  ښځو زيات دئ. ترپه نارينه كي دا مواصفات 

 ي. قويعاطفه ولر يچي قو يدا ايجابو وظائفطبيعى 

، ښځه ينيس النديعاطفه اكثرًا د انسان "تعقل" تر اغېز 

ټولي  روزني" په حكم د اوالد د ېعاطف ي"قو ېد همد

، خپل ژوند يگال يخوبې ، بيقبلو يستونزي په ورين تند

 وړانديغلطۍ په هري ، د اوالد د ياو صحت په خطر كي اچو

هري و حتى د پرديو په مقابل كي د دوى له ا يصبر كو

 ي، د "قيادت" او "قضاوت" لپاره د "قويغلطۍ دفاع كو

 ېداسي "تعقل" ته اړتيا ده چي د عاطف پر ځاى" ېعاطف

چي  ئجوړښت داسي د ي. د نارينه روحيرانش النديتر اغېز 

" ترمنځ ئې تعادل او توازن شته او ېد "عقل" او "عاطف

د ښځو په شان تر "تعقل" درنه نه " تله ئې ېد "عاطف

 ده.

شريعت د طالق حق نارينه ته  يپداسي حال كي چي اسالم

په  ېحق نه د ښځى د ځورولو او د هغ ېده سپارلى، خول

كولى، كه  نشيپه الر كي ناروا استفاده  يحقوقو د تېر

" ته مراجعه ې"محكم يحد ته ورسېده ښځه حق لر ېخبره د

او يا به  يدې حقوق احياء كو، چي محكمه به يا د يوكړ

 .يدا رابطه فسخ كو

   

    

 

  

  

  

   

  

  

   

     

     

  

رسره مه څه و ړئ او هيڅاو د هللا عبادت وك -[36]

ړئ او له وك هښېگڼشريكوئ او له والدينو سره 
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ډي، گاونپل پلوانو سره، له يتيمانو، مسكينانو، خخ

گري، مسافر سره او له ملگ كي څنپه ، يډلري گاون

څوك دي او هللا هغه په واك كي ستاسو  چيچا سره هغه 

 ځان ستايونكى كبرجن وي.  چيښوي نه خو

گ څنې حق ترد هللا تعالى د دې مبارك آيت كي په د -(36)

وك به نه هيڅاو څه  د ده عبادت به كوئ او هيڅ چي

او احسان  دنهو كسانو سره  النديورسره شريكوئ، د 

پل يتيمان، مسكينان، خپالر، مور،  :ېښتنه شوپاري سښېگڼ

بل ژوند كي په ځه يا ښپله خ، ىډگاون ډى، پردىگاون

په واك كي ستاسو  چيڅوك گرى او دوست، مسافر او هغه مل

دوه  چيډډه كوي څوك ه هغه له دغو سره له احسان دئ.

 ړن خصلتونه ولري: ېغكر

  ڼي.گړ لوځان تر نورو كبرجن وي او 

 ڼي.گپك او حقير ځان ستايي او نور س

  

  

  

    

   

  

   

خلك  (هم( بخل كوي او )نور پخپله) چيهغه  -[35]

ړي څه وركپل فضل له خ چيهللا  گماري اوه بخل پهم( )

پكوونكى عذاب ټوي او دغو كافرانو ته مو سپهغه 

 ړى.تيار ك

هم بخل  پخپله چيدا ځان ستايونكى كبرجن هغه دئ  -(35)

كوم  چياو هللا تعالى  څويته هبخل  كوي او نور هم

 پر ځاىد انفاق په كارونو كي ړي، د خير نعمتونه ورك

 : هيڅانفاق ته راوبلل شي واييهم  ه چيكلټوي، پې ئ

ړم، فقط دومره مرسته وك چي، دا توان راسره نشته منلر

 !!مړحل كې پرپل مشكالت خ چي لرم

ځاى شي: گناهونه هم يو دوه نور دا  چيله بخل سره 

ټول، پڅول او دروغ ويل او الهي نعمتونه بل بخل ته ه

چا هغه  د يوازي ډېر لري دئ،دا د مسلمان له شأنه نو 
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ويل پاى كي په ځكه د آيت كافر وي، نو  چيكېدى شي كار 

 ړى.پكوونكى عذاب تيار كفرانو ته ساهللا دغو ك چيشوي 

  

  

   

   

    

   

    

   

  

   

    

     

پل خپاره ل ښودنيځان خلكو ته د  چياو هغوى  -[38]

 هپخرت آنه د او  ړيراوايمان په هللا او نه  گويمال ل

 ئدشي نو څومره بد  ىگرمل انطشي چيچا او د  ورځي

په ې څه شوي وو كه ئوى به او په د -[39] .گرىدا مل

كومه  ړى وى او هللا چيايمان راو په ورځيهللا او د آخرت 

! او هللا وى يړڅه انفاق كې له هغه ئ ېړكورروزي 

 پوه دئ.ښه  بانديور

خصلتونه بيان څلور نور دلته د هغو كبرجنو  -(38-39)

نه په هللا ايمان پاره وي، ل ښودنيځان ې د : انفاق ئيشو

  وي. اگرتيملې ئسره شيطان له په آخرت او لري او نه 

     

     

   

     

په اندازه هم ظلم نه  ې د يوې ذرهللا چيشكه ې ب -[41]

ې ئبه برابره دوه  ه وي نوښېگڼكوي او كه هغه كومه 

 ړي.به ستره بدله ورك يپل لورړي او له خك

چا ته نه ضايع كوي، هر  ښېگڼي چاهللا تعالى د هي -(41)

 چابه د ده د نېك عمل دنيوي او اخروي بدله وركوي، د 
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ې ب ځليهلي  چاد  چي ئي، دا ظلم داجر نه ضايع كېږ

برعكس هر  هللا دا ظلم نه كوي،مهربان ې شي، پاتنتيجې 

 هم ستره بدله وركوي.  ېنېك عمل ته دوه برابره او تر د

     

   

    

   

  

   

    

     

له هر امت يو شاهد راولو  چيگه به وي څننو  -[41]

هغه ځ به ورپه دې  -[42] پر دغو شاهد راولو؟او تا 

ړى، دا ړاوى كې سرغئ پيغمبراو له  يكافران شو چي

خبره  شي او هيڅپر دوى آواره ه زمككاش  چيښوي خو

 ټولى.پ نشي هللابه له 

 : يځور شوڅو مناظر ان دلته د قيامت د ورځي -(41-42)

 گه توپه به د شاهد  پيغمبرپل پل خد هر امت خ

تعالى هللا  چيشهادت وركوي خبري ې دوى به د دراوستى شي. 

ېږلي ان او كتابونه لپيغمبرپاره د انسانانو د هدايت ل

پاره د اثبات لخبري ې د د پلهپخان به پيغمبروو، دا 

په انو پيغمبرد  چي لانسانانو دا كولى شو چيكافي وي 

ې نه ړى وى او د كفر او عصيان الر ئې ايمان راوئڅېر 

له  چيي چا به دا ادعا نه منل كېږ. له هيېړوى غوره ك

ې خبره وو، حق دين نه وو وررسېدلى، يا ظروف حقايقو ب

ړل ورته ناممكن وو، راو ايمان چيوو  ې داسياو شرائط ئ

باايمانه امتيانو شتون به د انو او د دوى پيغمبرد 

 ړي.دوى دا حجت او استدالل بابيزه ك

 گار ټينې پل كفر ئپه خ چيهغه كسان ځ به ور په دې

وو دا تمناء كاعصيان ې انو له وينا ئپيغمبركاوو او د 

له خاورو سره برابر  او ښخ شيكي ه زمكپه كاش  چيكوي 

ټولى شي او نه د پله هللا خبري د دنيا  نه به خپلي، شي

ړه په ز چيخبري هغه ځ كي ور غه هيبتناكيپه د ېمحاسب

 ېږي.ې تېرئكي 
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ته مه ځه لمانحال كي  په داسي !مؤمنانو اې -[43]

چي پوه شئ څه هغه په څو ئ، تر يمست  چيئ كېږ نږدې

گر ئ، ميجنب  په هغه حال كي چيې وايئ او نه تاسو ئ

ړئ او كه بيمار غسل وك چيئ، تر هغه يالروي  چيدا 

بيديا  مو كوم يو لهاو يا  بانديپه سفر وئ او يا 

ړ او والى وكځي او يا مو له مېرمنو سره نږدېگرراو

ړئ او وكتيمم  خاوري پاكي، نو د ېاوبه مو ونه موند

هللا  چيې شكه ړئ، بې مسح كپلو مخونو او السونو ئپه خ

 ښونكى عفوه كوونكى دئ.بخ

 :ېښووني شوې مبارك آيت كي څو الرپه د -(43)

 ې وئ او په دمست  چيمه كوئ ځ په داسي حالت كي لمون

ځ خو له هللا تعالى سره څه وايئ، لمون چي ږئپوهېنه 

 وړانديپل حاجتونه هغه ته خنياز دئ،  ستاسو راز و

 ورته كوئ، په داسيخبري  ېدلېټړه راخوپل زكوئ، له خ

پام وي پلو خبرو ته مو خ چيېږئ ځه ودرلمانپه حالت كي 

 د چي ږيگنده معلومېڅرپه  له دې ږئ.پوهې باندياو ور

هغه په وخت كي ځه پوهېدل او د لمانپه الفاظو ځه لمان

ې ويل ضروري سره ئپوهي نيول او له فهم او پام كي په 
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 .يد

  ځه ته مه لمانپوري تر غسل كولو هم جنابت كي په

 وئ. مسافر چيگر دا ئ، مكېږ نږدې

  له اودس او يا  بانديپه سفر كه بيمار وئ او يا

ړئ او والى وكره نږدېځئ او يا له مېرمنو سگرماتي راو

دا . تيمم ړئوكتيمم خاوري  پاكياوبه ونه مومئ، نو د 

 هپل مخ او السونبيا خاو په خاورو ووهئ السونه  چي دئ

  ړئ.ې مسح كپر

گورئ ځير شئ وبه كه تاسو مرغانو او حيواناتو ته 

پلو خپه چوي، اځان په كي ړي نو پيدا ككه اوبه  چي

په كه اوبه ونه مومي نو  ځان ته اوبه شيندي او وزرونو

ځان ته ښكرونو او وزرونو پلو په خړي، رغخاورو كي 

 ېښوونه شوشيندي، دوى ته د غسل او تيمم فطري الر خاوري

ړه په اد غسل او تيمم  موږته شرعي، هللا تعالى  موږاو 

په پل فطرت د خې ژوي ئټول  چييو  ېړڅه مكلف كپه هغه 

حال كي  په داسيۍ مرغ ړهحكم كوي. هللا تعالى تا ته دا و

په ړي، رغپه خاورو كي ځله څو څو ځ هره ور چيښيي در

څه ې هپه وخت كي د ددو ېړد رغ سره او ۍډېر شوق او مست

ې خ ته خاوره ورسوي، دا ئېب يڼكبهري د خپلي  چيكوي 

ډېرو جلدي امراضو ن له څرمې ې سره ئپه ديو ضرورت دئ، 

اكثر ده، ې د عالج ذريعه ي، دا ئكېږ هپاتخوندي 

هم په خاوره، كه اوبه په اوبو مري او مكروبونه هم 

دو ېړسپله  چيځي ې وجود ته ننوي، دومره اوبه ئږورورسې

ې د شي، خاوره ئپه تماس كي سره  خاوريچوي او كه له و

 ړي او ومري.جذب كټول مايعات وجود 

با حكمته تعبدي عمل دئ،  تيمم هم يواودس او  موږز

متونه او مصلحتونه مضمر دي، هللا ې حكئه هر يوه كي پ

څه د ې تر هر ټه ئگ چيڅه مكلف كوي په هغه تعالى تا 

د  پخپلهړى نه وى نو ې مكلف ككه ته ئمخه تا ته رسي، 

لكه هغه  ېپوهېدپه ضرورت او اهميت دومره هم نه ې د

تيمم  پهې ئپه صورت كي د اوبو د نشتوالي ۍ، ړه مرغو

ۍ تر كار آسان مرغ هغي دډېر آسان كار، ې، ړى يمكلف ك

ې مسح پرپه خاورو ووهه او مخ او السونه ډ، الس او لن

ې كوي، خاوره اوبه ئ چيړه، دا خاوره همغه كار كوي ك

 هزمك پرپاكوالي سبب، ستا دا اوبه هم پاكه ده او د 

ې ډېر مواد ئ، د خاورو ېېدلبهپر سر  زمكياو د  ېدلېور
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 .ې ديسېدلځان سره اخيستي او ستا خوا ته رارله 

    

   

  

   

    

څه برخه د  چيړى ك ئپام نه د يآيا هغو ته د -[44]

ي او دا ، ضاللت او تېروتنه پېرېړى شوكتاب ورك

 .ري شئې البتاسو هم  چيړي غوا

، درې ېدلته د اهل كتابو ماليانو ته اشاره شو -(44)

 گوته شوي: په ې خصلتونه ئ

 برخي ېړپه يوې ود كتاب ړى دئ، گچه او نيمې كعلم ئ 

ې خبره دي او د كتاب له اصلي او اساسي برخو بږي، پوهې

 په فروعاتو او حواشيو كي غرق.

 كي  په كتابږو الرو سر شوي، په ك، ېې پرېښسمه الر ئ

ړلى مسلك ل شركپه د دوى غلط مذهب او  چيټوي څه لهغه 

 ړي.توجيه ك

  ې ې الري كوي، له دين ئې الري دي هم نور بب پخپلههم

 ټوي.ړى، خلك غولوي او د دوى دين او دنيا لوړ كدام جو

  

   

   

    

او هللا د  ئپوه دښه ښمنانو په داو هللا ستاسو  -[45]

 په توگهاو هللا د مرستندوى  ئكافي د په توگهولي 

 دئكافي 

ښمنان دي، له ماليان ستاسو د يپلورونكدا دين  -(45)

دوى به  چيۍ طمع مه كوئ، دا انتظار مه لرئ ى د دوستود

ړي، هللا د ولي او ستاسو مرسته وكپه كار كي د دين 

 ڼئ.گځان ته كافي و په توگهمرستندوى 
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 يهځاپل پل خد هللا كالم له خ ځينيو يهودانله  -[46]

ې اورېدلي، ومو نه مانو، ته ئ موږ: وايي ږوي اوك

په تاوولو سره ژبو پلو دونكيه او د خېنه اور واوره

طعن وهونكي او كه دوى  بانديپه دين ، راعنا وايي

ې شوو، واوره، دو، منونكي ئېواور موږ چيويلي وى 

ډېره ړه، نو دا ورته غوره وه او ته نظر وك موږ

ځكه ټلي دي، نو په وجه رپل كفر ، خو هللا دوى د خسمه

       ږ.  ډېر لگر ړي مايمان نه راو

څو د يهودي ماليانو ې مبارك آيت كي په د -(46)

 ونه بيان شوي:خباثت

  ږ تأويل او تعبير په كوتحريف كوي، په كالم كي د هللا

 راباسي، د هللا د كالم يوه برخه داسيترې  ږه معنىسره ك

 ېځولپامه غورې له ئ برخيۍ ۍ او وروستنمخكن چيرااخلي 

پله خ چيوي ې وكارډول ئ ځاى او داسي داسيه پوي او 

 ئد ې مثال داسي. د دړيسمه ثابته ك بانديغلطه خبره ور

خو هغه ، ېړكچه مال ته د جهاد بلنه ورككوم  چيلكه ته 

همت، خو جرأت او  د جهادپه جهاد باور لري او نه نه 

ړي، نو ك وړانديپاره مذهبي تأويل د عدم جهاد لړي غوا

تعالى جل ږو، هللا پوهېښه په دين  موږ: جنابه درته وايي

په قرآنه المجيد او ، مجده و عز شأنه و عم نواله

يې: والتلقوا بايديكم الى فرمافرقانه الحميد كي 

ړي موضع او گځانپل په خې كالم اصلي او التهلكه!! د د

ډډه ۍ ځاني قربانله مالي او  چيمقام كي معنى دا ده 

په كالم كي ځول دي، خو دى د هللا غورپه هالكت كي ځان كول 
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ترې  ړي او غلطه معنىې وربدله كموضع ئ ،ړيحريف وكت

 راوباسي.

  چي، تا ته اطمئنان دركوي وايي امعنپه خوله سدوى 

 چيحال كي  مني، په داسي ياو خبره د يدرسره موافق د

او هو؛ د  .يپخه اراده ود نه منلو ې به ئړه كي په ز

دا  موږ: جنابه! درته وايي چيدي  بيا داسي ځينيدوى 

په كوم آيت  چيده، ته  ېاورېدلډېر د مخه ر تا خبره ت

لوستى تر تا د مخه  موږهغه  ېرابل موږعمل كولو ته 

په نورو  چيعمل نه كوو  بانديې خاطر ورپه د موږدئ، 

په وينا عمل او د فقهاوو آيتونو، احاديثو او رواياتو 

هغه  چيې واوره ئ پخپلهته مه رااوروه،  موږدا كوو، 

رېدلي، كه ته له هغو نورو خبر وى نو نه دي او ينور د

 كاوو. وړانديې دا آيت نه ته به د موږ

 ړه په زخو  يې د دوست ومنافقت به كوي، ظاهر به ئ

د الفاظ به كاروي،  دوه مخيښمني، كينه او دې ئكي 

په زهرو به ښي خو ې سمه برېئڼه به الفاظو ظاهري ب

 .وي ېړلل

 د هللا د لعنت  ېدوى ئ چي داسيكافرانه دي، ې عملونه ئ

 .ځوليرگړ و

  ئړي، د دوى ايمان هغه ايمان نه دږ ايمان راولډېر 

 ړى دئ.گچه او نيمې كي، ايمان ئښايله مؤمن سره  چي

  

  

   

    

    

  

  

   

    

     

ړئ ايمان راوڅه هغه په و! ړى شوكتاب ورك اې -[45]

سره د شته كتاب تاسو له او  ىړنازل ك موږ چي

ړ امخونه ويج ځيني چيتصديقوونكى دئ، له هغه د مخه 
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ټو لكه شنبه ور ې داسيړوو، يا ئې واړو او تر شا ئك

 ټل او د هللا امر خو ترسره كېدونكى دئ.مو ور چيوال 

چا د مخه تر هر  چيكار وه ه پاهل كتابو ته خو  -(45)

قرآن د هغو  چيځكه ړى وى، دا په قرآن ايمان راوې ئ

ى سره دي، له قرآنه د دوى وله د چيكتابونو تصديق كوي 

، دا انكار ىكېد توجيه نشيدليل او حجت  په هيڅانكار 

پاره له ې لپل كتاب انكار دئ، د دله خپه اصل كي خو 

پرته بل دليل نه شو موندلى. كه دوى ايمان وند تعصب ړ

 ړي:انتظار وكته دي ړي نو دوو خبرو رانه و

 سترگيړي، ړ كې هللا تعالى مخونه محو او ويجايا به ئ 

ې د ئمخ به ړي، ڼه كې وركائ ږونه بهاو غو ېړندې ئبه 

او د حق الري موندو ټول ړو د ايمان راوړي، كڅېر په ټ څ

 اړهپه لكه د كافرانو  غسيهمړي، سلب كترې  امكانات به

: ختم هللا على قلوبهم و على سمعهم، وعلى فرمايي چي

: ذهب هللا فرمايي اړهپه ابصارهم غشاوة او د منافقينو 

 ، عمي.بكم ،، صميبصرونو تركهم في ظلمت ال بنورهم

 د  چيټي څېر ورپه  يد يهودو د هغي ډلې او يا به ئ

 مسخه شول.څېر په گانو او د بيزوړ ې ونكاحترام ئ ېشنب

حتمًا ترسره  ئد هللا تعالى دا وعيد محتوم وعيد د

 ي.كېږ

ځينو مفسرينو له نطمس على وجوههم نه څه هم كه 

ته ې دكي  په قرآندي، خو كه  ېاخيست گانيمعنى  نوري

پرته بل  ې له دېمعنى ئړو نو پام وكورته آيتونو ته 

 دالئل النديپاره ې لد . دېړرانقل ك موږ چيكېدى  نشيڅه 

 دي:

  ې ته ورته د چيټولو هغو آيتونو كي په د قرآن

ې مجازي معنى دا شان الفاظ راغلي نو هلته ئمواردو كي 

او كي  مراد وي نه حقيقي معنى، لكه ختم هللا على قلوبهم

 كي.يا ذهب هللا بنورهم 

 په قرآن ايمان رانه كه  چي يدلته يهودو ته ويل شو

وو او يا به مو د شنبه ړئ نو يا به دا كار درسره كو

ړى كار دا لوم چيڅېر مسخه كوو، نو معلومه ده په والو 

 څخه دئ.غير له مسخه كولو 

  يهودان د قرآن له نزول وروسته مسخه  چيگورو عماًل

ې ړو محروم شول، د دې له ايمان راوخو اكثريت ئ لنه شو
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 همدغه وو.وعيد  ىړلومهللا تعالى د  چيمعنى دا ده 

     

    

     

    

   

  

پرته نور ښي او له شرك هللا شرك نه بخ چي يقيناً  -[48]

 چيڅوك ښه وي او د ده خو چيښي چا ته بخڅه هر هغه 

 .ېړې كگناه افتراء ئ يړي نو د سترله هللا سره شرك وك

ډېر ستر پاره د مؤمنانو لآيت كي ې مبارك په د -(48)

ډېره ستره او عظيمه د هللا يوه او په دې كي  ى دئزېر

 چيړى شوى مؤمنانو ته زېرى ورك ،ېزوينه بيان شوپېر

ښي، كه كبيره وي بخگناه پرته هره له شرك رحمن خداى 

كفر  يوازي، وي او كه نه ېړې توبه ككه صغيره، كه ئاو 

په نېكو صغاير نور نو ښي، پرته نه بخ ېاو شرك له توب

ې سره او هم ئ ېهم په توبكبائر عملونو محوه كوي او 

. د )لمن يشاء( له ښيبخ پل فضل سرهپه خپرته  ېله توب

په هغه زمره تاسو به  ښايي چيدا مطلب مه اخلئ  ېفقر

 .ڼيگړ او مغفرت و بخښنيې د هللا تعالى ئ چيرانشئ كي 

په ړى، گند كڅرپل سنت او مشيت خ اړههللا تعالى په دې 

ايمان، توبه، هجرت، جهاد، شهادت، انفاق في سبيل هللا او 

 ، دا د هللا وعده ده.ښيه بخناهونگنېك عمل سره ستا 

 ِمْن 
ه
ِّ ْبنِ َأِبى طَاِلب  َراَل َما ِفى اْلُقْرآنِ آَية  َأحَب  ِإَلى

َعْن َعِلى

َهِذِه اآلَيِة )ِإنه َّللاهَ الَ َيْغِفُر َأْن ُيشَْرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلكَ 

 الترمذي.  ِلَمْن َيشَاُء(

ما ته په ړى: يت كترمذي د علي رضي هللا عنه دا قول روا

"إن هللا ال زيات محبوب آيت نشته:  آيتهې تر دقرآن كي 

 يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء".

َما ِمْن  »عن ابي ذر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

َعبْد  َراَل اَل ِإَلَه ِإاله َّللاهُ . ُثمه َماَت َعَلى َذِلَك ، ِإاله َدخََل 

 َوِإنْ  َزَنى َوِإنْ  » َرالَ  سََرقَ  َوِإنْ  َزَنى َوِإنْ  ُرْل ُ .  «نهَة اْلجَ 

 َوِإنْ  َزَنى َوِإنْ  » َرالَ  سََرقَ  َوِإنْ  َزَنى َوِإنْ  ُرْل ُ .  « سََرقَ 

َعَلى َرْغِم َأْنِ  َأِبى »ثم قال في الرابعة . ثالثا   « سََرقَ 
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 متفق عليه.  «َذرٍّ 

 السالم عليه پيغمبر چيشوى  روايت هللا عنه رضيله ابو ذر 

له ال اله اال هللا ووايي او  نشته چيڅوك  وفرمايل: داسي

، ما ورته نشيداخل  ياو جنت ته د ومريسره  ېې كلمهمد

كه ې فرمايل: وئ ؟وي ېړې كئاو غال څه هم زنا وويل: كه 

څه هم كه وويل:  مي ، بياوي ېړې كئاو غال څه هم زنا 

او څه هم زنا كه ې فرمايل: ئ؟ ووي ېړې كئاو غال زنا 

ې وفرمايل: ځل ئڅلورم په ځلي او ې ، دروي ېړې كئغال 

 په خاورو شي. پزه څه هم د ابوذر كه 

 َراَل َراَل ِلى َأُبو ُهَرْيَرَة َيا 
ِّ
َعْن َضْمَضِم ْبنِ جَْوس  اْليََماِمى

  اَل َتُقوَلنه ِلَرجُل  َوَّللاهِ اَل َيْغِفُر َّللاهُ لَ 
َك َأْو اَل ُيْدخُِلكَ َيَماِمى

َّللاهُ اْلجَنهَة َأَبدا  . ُرْلُ  َيا َأَبا ُهَرْيَرَة ِإنه َهِذِه َلكَِلَمة  

َيُقوُلَها َأحَُدَنا ألَخِيِه َوَصاحِبِِه ِإَذا َغِضَب. َراَل َفالَ ُتُقْلَها 

 
ه
 ِفى َكانَ  »َيُقوُل  -صلى َّللا عليه وسلم-َفِإنِّى سَِمْعُ  النهبِى

 اْلِعبَاَدةِ  ِفى ُمجَْتِهدا   َأحَُدُهَما َكانَ  َرجالَنِ  ِإسَْراِئيلَ  ىَبنِ 

سِْرفا  َعَلى َنْفِسِه َفكَاَنا ُمَتآخِيَيِْن َفكَاَن مُ  اآلخَرُ  َوَكانَ 

اْلُمجَْتِهُد اَل َيَزاُل َيَرى اآلخََر َعَلى َذْنب  َفيَُقوُل َيا َهَذا 

ه َرِريبا  ى َفيَُقوُل خَلِِّنى َوَربِّ  َأْرِصْر.
َراَل ِإَلى  ؟َأُبِعثَْ  َعَلى

 َأْن َرآُه َيْوما  َعَلى َذْنب  اسَْتْعظََمُه َفَقاَل َلُه َوْيحََك َأْرِصْر.

ه َرِريبا  َراَل خَلِِّنى َوَربِّ 
َراَل َفَقاَل َوَّللاهِ الَ  ؟ى َأُبِعثَْ  َعَلى

َة َأَبدا . َراَل َأحَُدُهَما َيْغِفُر َّللاهُ َلَك َأْو اَل ُيْدخُِلَك َّللاهُ اْلجَنه 

َراَل َفبََعَث َّللاهُ ِإَليِْهَما َمَلكا  َفَقبََض َأْرَواحَُهَما َواجَْتَمَعا 

َوَراَل  ِعْنَدُه َفَقاَل ِلْلُمْذِنبِ اْذَهْب َفاْدخُِل اْلجَنهَة ِبَرحَْمِتى.

 ؟نا  ِلآلخَِر َأُكْنَ  ِبى َعاِلما  َأُكْنَ  َعَلى َما ِفى َيِدى خَازِ 

 َأبِى َنْف ُ  َفَوالهِذى َرالَ . «اْذَهبُوا ِبِه ِإَلى النهاِر 

 َتكَلهَم ِباْلكَِلَمِة َأْوَبَقْ  ُدْنيَاُه َوآخَِرَتُه.لَ  ِبيَِدهِ  اْلَقاِسمِ 

 رواه احمد

ما ته ابو هريره  چي ئله ضمضم بن جوس اليمامي روايت د

 چيوايه ته داسي مه چا وويل: يا يمامي! هي رضي هللا عنه

 يهللا به د چييا دا  ښي اوونه بخ يهللا به د چيپه هللا قسم 

ما ورته وويل: اې  ړي،جنت ته داخل نه ككله هيڅ

گري مليا  ورورپل خو دا خبره هغه وخت خ موږابوهريره! 

په بل غصه شي، هغه وويل: دا خبره مه څوك  چيكوو ته 

 چيرېدلي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اوځكه ما له كوه، 

پلو په خدوو كسانو په بني اسرائيلو كي ې فرمايل: وئ
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ډېر زيارايستونكى په عبادت كي ې وروري كوله، يو ئكي 

دا  چيگار، عابد به هر كله گنهمسرف او ې وو او بل ئ

م تگناه راې: له گناه وليد نو ورته ويل به ئپه بل 

ته  ږده،پل رب سره پرېما له خشه، هغه به ورته وويل: 

هغه يوه  چيې ؟ تر دټاكل شوىې يڅارونكى نه و به زما خ

ډېره ستره ورته معلومه  چيگناه وليد  په داسيځ ور

، راتم شه، هغه تا رپافسوس ې ويل: شوه، نو ورته وئ

ته خو  ږده،پل رب سره پرېبيا هم ورته وويل: ما له خ

په هللا ؟ ده ورته وويل: ټاكل شوىې يڅارونكى نه به زما 

كله هيڅ يړي او نه به دښنه درته وكبه هللا بخ نه چيقسم 

تعالى يوه مالئكه  هللانو ې وويل: ړي، وئجنت ته داخل ك

ړه د ده خوا ړه، دواې قبض كړو روح ئله، د دواورولېږ

په ې وفرمايل: زما گار ته ئگنهنو  ډ شول،راغونته 

ې وويل: آيا رحمت سره جنت ته داخل شه او هغه بل ته ئ

څه د هغه ؟ آيا ته به څه كومزه  چي ېپوهېدې په دته 

ځئ، ې بودي؟ دوزخ ته ئپه الس كي زما  چيې وخازن 

د  چيه ذات قسم غه پهوفرمايل:  السالم عليه پيغمبر

خبره  عابد داسيې د چيده په واك كي ې ابوالقاسم روح ئ

 ړ.ې تباه كپرې پله دنيا او آخرت ئخ چيې وه ړك

پاره نه ې لد ددا نصوص  اړهپه  بخښنيد مغفرت او 

 چيپاره راغلي ې لگناه ته تشويق شي، د دڅوك  چيدي 

 چيړي ونك گمانژغوري، دا ۍ ونااميد وگار له يأس اگنه

ې ې او دا د دړل شوپر مخ تې ې ئې او رحمت دروازد توب

هگار نه دومره گنصالح مسلمان له يوه  چيپاره دي ل

هغه  هغه ته له وعظ او نصيحت الس واخلي، چيړي كركه ونك

د  چيدا فيصله مه كوه  اړهپه گار گنهد  چي ته ويل شوي

همدا  دئ،ې جهنم ځاى ئاو محروم او مغفرت هللا له رحمت 

مربوط امور هللا ته پوري په هللا  راز ده ته ويل شوي چي

 اړهپه چا د  چيځان ته مه وركوه پرېږده، دا حق 

ته خو د خلكو د ښي. كله ونه بخې هيڅ: هللا به ئېوواي

په كار كي ې، د دعوت ې، ته يو داعي يعملونو قاضي نه ي

 ه.مه مأيوس كېږچا له هي

يوه شرك  چيآيت كي دا هم ويل شوي ې مبارك دپه 

څه له هللا تعالى سره  چيڅوك افتراء او يو دروغ دئ، 

او افتراء كوي،  دروغ واييپه حقيقت كي ڼي هغه گشريك 

 چيگناه ده ستره  ټولودا طبعًا تر شريك نلري او  هللا هيڅ

څوك شريك ، همداراز هغه افتراء وشيپه شأن كي د هللا 



 

 

                                                                                                                        النساء

 ېپلواد ررآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

532 

 پل ملك لهسر د خ يوازيپه  چيي ړ كېږدرلودو ته ا

ټولو امورو ته پرته  مرستيد بل له او عاجز وي  ېادار

په افتراء سره هللا ته د ضعف او رسېدئ، د شرك  نشي

 ۍ نسبت كېږي. ناتوان

    

    

     

    

ځانونه پل خ چيړى ك ئپام نه د يآيا هغو ته د -[49]

ښ وي ې خوڅوك ئ چي ئهللا د)يوازي( دا خو  ؛ستايي، نه

په ړي د يوه تار د خرما د ز او ېتزكيه كوي ئ

 . يظلم ونش بانديرواندازه به 

 پلو نوروشرك، منافقت او خ پلاهل كتابو به له خ -(49)

غوره قوم او د هللا ځان سره سره  قبيح او كركجنو اعمالو

ځان ې ټولو خلكو به ئۍ تر ړڼلو او د نگمحبوب امت 

 چيتاسو : ل شوييوځواب كي په چت شمېرو. دلته د دوى او

پاره كوم معيارونه كاروئ او د هغه له ځان ستايلو لد 

 چيڼئ، دا هغه معيارونه نه دي گچت ټولو اوځان تر  مخي

ڼي، گې ړ ئو ستاينيه كوي او د تزكيڅوك پرې هللا تعالى 

، هللا د نري تار يړ نه دالهي عدالت والپه دا معيارونه 

چا ظلم نه كوي، ستاسو قضاوتونه  رپپه اندازه هم 

به تاسو تر ولي  ظالمانه دي، د عدالت او انصاف خالف.

 له مخي؟ ښېگڼيكومي غوره وئ، د  نورو

   

    

   

   

افتراء كوي او  غواپر هللا د دروگه څن گوره:و -[51]

 كافي ده. په توگهگناه  څرگنديهمدا د 

غوره  په نوروهللا تعالى دوى  چيدا خلك دروغ وايي  -(51)

په نسبت يوه ظالمانه افتراء ده او ڼي، دا خو د هللا گ

په څېر ناولي او په گه د دوى څنگناه، هللا به لويه 

پاره دغه د دوى ل ښوي.تر ستوني غرق خلك خوگناهونو كي 

ځان تر نورو غوره او د خداى  چيگناه هم بس ده، همدا 
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 ڼي. گان گنازولي او خاص بند

    

   

  

  

  

   

   

   

څه د كتاب  چيړ پام ونه ك يآيا هغو ته د -[51]

 ړيمان راوخو په جبت او طاغوت اي، ېړى شوبرخه ورك

په ډېر : دوى تر مؤمنانو وايي اړهپه او د كافرانو 

 سمه الر دي. 

ټولو يهودانو ذكر وو خو د ى آيت كي په مخكن -(51)

د اهل كتابو  چي، كله ېلماوو ته اشاره شودوى عدلته د 

په دغه صيغه ې قرآن ئي نو بحث كېږ اړهپه د علماوو 

ياد ې نامه ئپه د عالم  چيڼي گې نه ړ ئې و، د ديادوي

په ړى علم گې نيمله كتابه ئ چيبرعكس وايي: هغه ړي، ك

خبري څو ې د كتاب ئ هسيې ناقص دئ، برخه شوى، علم ئ

 گوته كوي:په  ځانگړتياوي ېدي. دلته د دوى در ېړزده ك

  دې ، منتر، جادو او وډاوهامو، خرافاتو، فال، كوپه

 لري. باور بانديته ورته شيانو 

  ښ او دي، د هر ظالم، عاصي، سركي په خدمت كد طاغوت

په نوم وي خو  ې د هللاپه خوله ئړ كوي، مفسد واكمن مالت

ښو پپه وېره او طمع، دين د طاغوت طاغوت  لهې ئړه كي ز

 ې كاروي. ټه ئگپه ذبح كوي او د طاغوت كي 

  ىې د هغوڼي، تبليغات ئگتر مؤمنانو كافران غوره 

و مسلك او مذهب كافران د چيټه وي، خلكو ته وايي گپه 

 تر مؤمنانو غوره دئ. 

په الس د و امريكاياند روسانو او ڼئ لكه گو دا داسي

 پلورونكيدين  ځينيچي په وخت كي د اشغال  افغانستان

ځاى شول او د واقعي علماوو او ماليان له دوى سره يو 

و ې تبليغات كول، د امريكايانپه ضد به ئمجاهدينو 

وله تأييدې موكراسي به ئې ديړلپه وينو لكركجنه او 
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او دوى متعصب  چيې ويل به ئ اړهپه اود مجاهدينو 

ښمنان ۍ او بياودانولو دد هېواد د آزاد ،يدافراطي 

 دي.

  

     

     

  

ټي څوك ور چي ټلي دي او هللاهللا ر چيدوى همغه دي  -[52]

 .ېړى به ورته ونه مومنو هيڅ مالت

دا صفات وي هغوى د  چيچا كي هر په دا كسان او  -(52)

په نه  يټل شوړ دي، د هللا له خوا رهللا تعالى د لعنت و

دوى  كي.په آخرت ى شي او نه لمرستندوى مونددنيا كي 

پاره دا طريقه خو د كافرانو د مرستو د ترالسه كولو ل

په ضد به ټه او د مسلمانانو گپه وه، د دوى  ېړغوره ك

به  هيليد دوى  چيرئ وگ، تاسو به وې تبليغات كولئ

  ړى شي.ې مرسته ونكدا كافران به ئ، نشيترسره 

    

    

    

ه شته، نو برخۍ كي د دوى كومه واكمن پهآيا  -[53]

 ړى.ې خلكو ته كوم نقير هم نه وو وركبيا خو به ئ

ويل: دا خلك به له  اړهپه دوى به د مسلمانانو  -(53)

ړي، څه ترالسه نه ك ې، دعوت او جهاد  هيڅمبارز خپلي

ړي او زورور پياوې ښمنان ئځان تباه كوي، دپل خ هسي

گالره تې او امكانات زيات دي او هم ئ وسائلې دي، هم ئ

ويل ځواب كي په د دوى د دغو خبرو  دوى غوره ده!! تر

د مسلمانانو  چينه ده په واك كي : دا خو ستاسو يشو

تاسو  چيڅه وشي همغه  يټاكئ او له دوى سره دمستقبل و

كارونه ستاسو له  چيوى  ې انتظار لرئ، كه داسيئ

، كېدىښه په خو انتظار سره سم كېدى او پرېكړي ستاسو

په پكي د ټاړي چا ته د خرما د زهي تاسوبيا خو به نو 

ړى، نه مسلمانانو ته او نه د څه نه وو وركاندازه هم 

ته ځان څه هر تاسو ښمنانو ته، بيا خو به دوى د

ې ځان ته ئ چيدل، ېپه كافرانو لوربه مو ولي  اخيستل،
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 اړهپه د كافرانو  چيې دا ده ئ معنى وركولى ئنه ش

بد نيت به تاسو س اړهپه مسلمانانو د او  هيليستاسو 

 لري.  ه څه نتيجه ونهم 

    

    

    

   

  

    

د كوي حس بانديڅه په هغه آيا له خلكو سره  -[54]

خو د ابراهيم  موږنو  ي؟ړه وركڅپل فضل هللا له خ چي

ي مو يچاپاړ او لويه اوالد ته كتاب او حكمت ورك

 ړه.ورك

ۍ وجه د دوى هغه حسد ښمند دوى د تبليغاتو او د -(54)

ې د هللا پر مسلمانانو ئلري، ئې  له مسلمانانو سره چي ئد

 يد مسلمانان چيړي ړه نه غواې زېږي، دا ئفضل نه لور

ځواب كي په هللا تعالى د دوى ړي. پر كافرانو برى ترالسه ك

اوالد ته مو  ابراهيم عليه السالمد  چيفرمايي: لكه 

ړه، همدا راز مو محمد چايي وركپاكتاب، حكمت او لويه 

چايي به پاړ او لويه ته كتاب او حكمت ورك عليه السالم

 ړو.په برخه كې ئ

    

     

   

  

ځينو ړ او ايمان راو بانديځينو ورنو د دوى  -[55]

 او لمبه ناك جهنم كافي دئ.  ړهډډه وكترې  ېئ

كوم كتاب  چياوالد ته  السالم عليهد ابراهيم  -(55)

ترې  ځينواو  راوړايمان  بانديځينو ورړى شوى وو، ورك

دا كوم الهي كتاب راغلى،  چيړه، مسلمانانو ته وكډډه 

ړه، ډډه وكترې  ځينواو  راوړځينو ايمان هم  ېپه د دئ

څه كه نور لكه د مخكنيو.  يو پايله به هم هغسيد دوى 

 نه وي نو جهنم هم ورته كافي دئ.
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 ،په آيتونو كافران شوي موږز چييقينًا هغه  -[56]

 ېپخ يڅرمنې ئ چيننباسو، كله په اور كي ې ژر به ئ

 يڅرمن نوريپرته دغو ه به لپه عوض كي شي نو 

 عزيزهللا باحكمته  چيې شكه څكي، بعذاب وچي ، وړورك

 دئ.

 موږد قرآن يو بل علمي اعجاز زې آيت كي په د -(56)

په اور كي كافران به  چيقرآن ويلي ځي: ته را مخي

ړو، څرمن به وركي، بله سوزد دوى څرمن و چيي، كله سوز

پوستكي سره د درد په انسان  يعنيڅكي، څو عذاب وتر

او نه وي نو درد نه احساسوي.  ىستكپواحساس كوي، كه 

ۍ وروسته انسان پېړڅوارلس  چي ئدا هغه حقيقت د

د درد د احساسولو  چيپوه شو پوه شو. اوس  بانديور

 كي.ښه نه په غو دي،پوستكي كي په  ېعصبي رشت

  

  

   

   

    

   

    

   

ړى او صالح عملونه ې راوايمان ئ چياو هغه  -[55]

 چيړو جنتونو ته داخل ك ې داسيژر به ئ يړك ېئ

تر په هغه كي  يتپاږي، تلبهې الندي ېويالې به تر

په وي او  ېړپاكيزه جوهغه كي په به ته دوى  ،دهاب

 ړو.كداخل ې ښه سيوري كي به ئ

ژوند، سُتره  ىپاتويالې، تل النديجنت، تر ونو  -(55)
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او خوندور سيورى، دا د مؤمنانو او صالحانو اجر  ړېجو

 او بدله.

    

   

   

   

   

    

     

   

  

   

  

    

    

   

   

  

   

   

   

 چيې امر كوي د دهللا تاسو ته  چييقينًا  -[58]

د خلكو  چيپارئ او كله پل اهل ته وسامانتونه خ

ې ړئ، بړه وككعدل سره پرې پهړه كوئ نو كځ پرېترمن

څه تاسو ته نصيحت كوي، ډېر غوره په هللا  چيشكه 

مؤمنانو!  اې -[59] هللا بصير اورېدونكى دئ. چييقينًا 

چارواكو پلو او د خ پيغمبرړئ او د د هللا اطاعت وك

پلو كي په خمو څه كي په كوم نو كه  ړئ،اطاعت وك

پر ړئ، كه كې راجع ته ئ پيغمبرړه، نو هللا او ړه وكشخ

او  ئډېر غوره ددا ځ ايمان لرئ، ور پرهللا او د آخرت 

 ه.ښايستډېر پلوه له  پايليد 

 اړهپه د اسالمي نظام په دغو دوو آيتونو كي  -(58-59)

ټول قرآن كي په كه  چي ېشو ښوونياساسي الر څو داسي

ې نظام د معرفي همدا آيتونه راغلي وى نو د د يوازي
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 مطالب راغلي: النديې آيتونو كي دپه پاره كافي وو. ل

  امانتونه  چيټول اسالمي امت ته امر كوي هللا تعالى

د امانت معنى عامه هم كېدى شي او  .پل اهل ته وسپاريخ

اطالق كېدى شي، خو هم ې هر مادي او معنوي امانت ئپه 

 ۍ او اقتدار امانت دئ. د واكمندلته له امانت نه مراد 

  او د اقتدار  ئيو امانت دد اسالم له نظره اقتدار

 خاوند د خلكو د امانتونو يو امين.

  پارل چا ته سدا )امانت( به د مسلمانانو لخوا هغه

ټول اسالمي امت ې ولري. او دا د ئ (اهليت) چيي كېږ

په او امانت د اقتدار  چيمأموريت او الهي فريضه ده 

 چي چا ته سپاري داسيبه ټول امانتونه مربوط پوري هغه 

 په كي وي. يتاهلړتيا او و ېد د

  چي د هر امان  اصلي خاوند دا حق لري چي گه څنلكه

پاره ې لڅرمره مودو او د ارائطپه كومو پل امان  خ

اخلي، وې ېرته ترې بپاري او كله ئ)امين( ته وس

تر  ،چا تهچي د امارت امان  همداراز دا د خلكو حق دئ 

 اخلي.وې ېرته ترې بپاري او كله ئكله س

  پارل تونه او امكانات سيچي كوم صالحامين ته دغه

ږي، كه زكات او عشر دئ، كه غنيمت يا فئ دئ، كه له ېك

گ كورنيو او بهرنيو لوريو سره كومه معامله وي، د جن

ې په د، ي( دونهټول ولس )امانتدا د ، صلحييا د 

په مشوره كوي، هر كي هر راز تصرف به د ولس  ونوامانت

ې كوي خيانت دئ، دا ې خالف ئمشورچي د ولس د هغه تصرف 

ې څومره واك وركوي او تر كله ئچي ده ته د ولس حق دئ 

دى د ولس خادم، ې اخلي. ېرته ترې بوركوي او كله ئ

 وكيل او كفيل دئ نه آقا او بادار.

 پارل شي، هغه ۍ امانت وسد امارت او واكمن چيا ته چ

ه د تصرف كوي، نڅېر په ه امين ود يې امانت كي په دبه 

 څېر.په يوه مطلق العنان حاكم 

  د خلكو  چي ئې مكلف دپه ددا د امانتونو امين

  .ړ ويپر عدالت وال هر قضاوتې ځ به ئترمن

 امير( او د امانت د اصلي خاوندانو  امين ېكه د د(

شي، نو  ړاختالف راوالڅه كي په كوم ځ )خلكو( ترمن

ي، ږمنازعه به د هللا كتاب او د رسول سنت ته راجع كې

 ي.كېږ د قرآن او سنت له مخيړه به كۍ پرېوروست
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  ټول برابر دي، هيڅوك دا حق  وړانديپه د قانون

ته تابع ځان ڼي، قانون گچت ون اوقانوتر ځان  چينلري 

 . ځويگرو ۍ مرجعۍ پرېكړي وروستد وروستاو ځان 

 ږي:معلومېخبري  النديله دغو مباركو آيتونو 

 ڼي او گمانانو وجيبه اسالم د امير انتخاب هم د مسل

بيعت  (ښهخو پخپلهگند( او )څرحق. د خلكو لخوا )ې هم ئ

 ځولى. گرپاره شرط ې د امارت لئ

 ړى به لوم چي ئنه د له امير سره د خلكو بيعت داسي

د بيعت خلك به ي او بيا كېږامير  الريبلي كومي هغه له 

 وړانديپه د ده  چيپاره ترسره كوي ې لشكلي مراسم د د

برعكس  نه بلكي خبره داسيړي، گندونه وكاطاعت څرپل د خ

تر څوك امير كېدى شي، سره په هغه  چي ئدبيعت ده، دا 

مسلم  نشيې امارت ئړي ونه كبيعت چا سره خلك له  چيڅو 

ړي، له بيعت كوبيعت ورسره  خلك چيامير هغه دئ  ،ىكېد

 مسلط شوى واكمن يو جابر او غاصب حاكم دئ. پرته 

په جومات خلكو  چيهلته امير شو   عنههللا رضيابوبكر 

له هغه وروسته  هللا عنه رضيړ، عمر له ده سره بيعت وككي 

هللا  رضيړ، د ابوبكر ې ترالسه كد خلكو بيعت ئ چيامير شو 

ړانديز وو، هغه ولس يو و يوازيلخوا د ده انتخاب  عنه

ړ او عمر ز وكيړاندد غوره كولو و هللا عنه رضيته د عمر 

پاره ې لاووه كسان د د شهادت مخكيپل تر خ عنه هللا رضي

ړي او بيا كس انتخاب كځ نه يو پل منخله  چيړل غوره ك

 پاره ولس ته معرفي شي.دغه كس د بيعت ل

ړى لوم چيترسره شو  انتخاب داسي هللا عنه رضيد عثمان 

 هللا عنه رضيد ده او د علي  هللا عنه عبدالرحمن بن عوف رضي

 دريوشمول، تر په ځو ښ، د خلكو ې لهد مدين اړهپه 

ځان ته ئې  هړې، د دوى رأيوكپوښتني مسلسل  ځوور

د  چيړه ې دا خبره اعالن كئپه جومات كي ړه، معلومه ك

په امارت راضي  هللا عنه رضيې زياتره خلك د عثمان مدين

غوره  تاسو ته عثمان رضي هللا عنه ړوزه له دوى دوادي، 

ې وروسته رسره شو او له دړ، بيعت تكوم، خلكو توافق وك

وروسته علي خليفه شو، د ده له شهادت  هللا عنه رضيعثمان 

او له بيعت وروسته خليفه شو. په جومات كي  هللا عنه رضي

پاره شرط دئ، بيعت د امارت ل چيښيي ته  موږدا بهير 

څوك امير كېدى شي نه له بيعت ت وروسته بيعله  يوازي

 .مخكي
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كار گند څربيعت  چيږي علومېمدا هم ې بهير نه له د

په جومات نه د خاصو،  كار دئد عامو خلكو ټ، پنه  دئ

ټول هغه خلك په كي  كي،په كوم قصر تر سره شوى نه كي 

 و بنديز نشته.راتلپه ې ئجومات ته  چيشي  ىبرخه اخيست

م هللا عنه رضيسنت او د اصحابو  السالم عليه پيغمبرد 

 :چيپام سره ويلى شو په منهج ته 

 به نظام كي سياسي حاكم په ټولني ې غيراسالمي د يو

ې نظام رياست هم ډډه كوو، حتى كه د داخيستو  برخيله 

 ته ومنلى شي.  موږ

 د  د انتخاباتو له الريكي ټولني ې نامسلمانې پد

څه به نه كوو، دا هتبديلي راوستو او قدرت ته د رسېدو 

 ړي.نه دي ك داسي السالم عليه پيغمبر چيځكه 

 ړى به انقالب راولو، لوم چيړى ته امر ك موږسالم ا

ټولني په اسالمي  ټولنه به د جهاد له الريغيراسالمي 

او اقتدار به له ظالمانو صالح كسانو ته  وبدلو

له ټولني خو د انقالب له راتلو او د اسالمي انتقالوو، 

 هڅه حرامدو وروسته به قدرت ته د رسېدو هره هجوړې

ونو زور او سازشد ته الس كول او يا  ېڼو، هلته به وسلگ

څه نه كوو، اقتدار به د قدرت ته د رسېدو ه له الري

قدرت د  چيڼو گمسلمانانو امانت او دا به د خلكو حق 

امير د به پاري، دلته صالح او اهل كس ته وسخوښي خپلي 

ټاكل  د بيعت له الريښه او د دوى په خومسلمانانو 

 ږي.كې

  كار دئټولو مسلمانانو د ي ټولند امير انتخاب د 

راشدين خلفاى  چيځكه كار، دا  څو محدودو كسانود  نه

ړلو دروازو تر شا او د غوره شوي، نه د تپه جومات كي 

 ښه.په خوڅو كسانو 

 زيات كسان هم نومول كېدى يوه تر پاره د امارت ل

 ونومول. عمر رضي هللا عنه چيلكه  داسي ،شي

  ړى ك وړانديپاره رال يوه زيات كسان د امارتتر كه

 ته د مراجعي له الري ي، د استفتاء او د خلكو رأيلشو

د  چي ړوغوره كڅوك ځه هغه د دوى له منكولى شو 

 ڼي.گپاره اهل ې د امارت لمسلمانانو اكثريت ئ

 د دغو ټاكل شوي، خاص مواصفات پاره د امارت ل

ي، خو د اهل به اهل كسان نومول كېږ مواصفاتو له مخي
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ه د يوه انتخاب به د مسلمانانو د اكثريت ځمن كسانو له

 ي.په رأيه ترسره كېږ

په گندو نصوصو څرد دغو  چيډېره عجيبه ده دا 

د راشدينو خلفاوو د  چيحال كي  ه داسيپاو موجوديت كي 

امارت  ځينيدئ، پروت  په مخكيې گوالى ئڅرنانتخاب 

هللا  رضيد علي او د ده د اوالد  يوازيڼي، گموروثي حق 

، يدوى د هللا له لوري غوره شو چيم مسلم حق او وايي نهع

حتمًا قرآن كي په ړى خو به كه دا خبره سمه وى نو لوم

به  السالم عليه پيغمبرصريح آيت راغلى وو،  اړهې په د

، صحابه وو به هغه د وو يپه واضح الفاظو ويلخلكو ته 

او د ده اوالد له ده وروسته د  په توگهخليفه  يړلوم

به له  هللا عنه رضيعلي ړي وو، غوره ك په توگهوو امرا

ټولو مهمه مخكنيو خلفاوو سره بيعت نه كاوو او تر 

 اې چيو لبه دا آيت نه راتپه قرآن كي  چيخبره دا 

د امارت امانت اهل  چيمسلمانانو! هللا تاسو ته امر كوي 

كه امارت موروثي وى او امير د هللا او پارئ، ته وس

دا ولي  ى نو مسلمانانو ته بهغوره كېد له لوري پيغمبر

؟! او كه موروثي وى نو ميراث خو ورثه وو ته خبره كېده

كه  ئگوري هغه ماشوم دو چيي پارل كېږې سرته له دپ

ې عقله دئ، كه ناروغ، عقل لري كه ب ئستر، هغه روغ د

. آيا تاسو كېدىوضع  نشياهليت شرط خو د په ميراث كي 

ې دلمانه موروثي نظامونو كي په ظاۍ ړد ن چيگورئ نه 

ې منصب اهل د واكمن وارث د د چيگوري څوك نه ته خبري 

 هپاتپه ميراث ې ښځي ته ئكه نه، زوى، لور او  ئد

آيتونه د اهل كتابو د دغي  گونوپه لسي. د قرآن كېږ

په موروثي دوى  چي يپاره راغلد ترديد ل انگېرنيغلطي 

په قام او منزلت پالره اوالد ته د مذهبي منظام او له 

 .  انتقال باور درلود

چا د وايي: د يو  ځيني چيډېره عجيبه ده دا هم 

كه له  ځو كسانو بيعت هم كافي دئ،پند پاره امارت ل

چا سره له او حتى يو كس ځه كسان پن يوازيټول امت 

ې اطاعت ټولو ئپه او  ئړي هغه مسلم امير دبيعت وك

گندو څرد هم  ديي خبرټي او چټه ې بنسب هسيواجب!! دا 

يا خبري نصوصو خالف او هم د صحابه وو د منهج خالف. دا 

ځوي او پامه وغورټول حقايق له دا  چيڅوك كولى شي هغه 

    د كوم دربار مفتي وي. چييا هغه 

ي ځ اختالفد امير او خلكو ترمن چيڅخه ې حكم له د
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په ږي، دا حقيقت ېقضايا به قرآن او سنت ته راجع ك

په مشوره مكلف دئ، د اختالف په امير  چيږي مېگه معلوډا

ړى شوى، ورك ئړي حق نه دكۍ پرېصورت كي ده ته د وروست

ي. او همدا كېږ ۍ فيصله به د قرآن او سنت له مخيوروست

 .ېڼل شوگپر ورځي د ايمان تقاضاء پر هللا او د آخرت 

خو دلته له اولواالمر منكم نه مراد د مسلمانانو 

خليفه او  يوازيهر آمر كه ي؟ د يچارواككوم 

په هر مر منكم اطالق الاڅه هم د اولي اميرالمؤمنين؟ كه 

آمر كېدى شي، خو په دوه دليله په اطمئنان سره ويلى 

 د مسلمانانو عمومي امير دى: ې نه مراد د له چيشو 

  ې ذكر شوى.نه وروسته ئ پيغمبرهللا او له 

  له په اصل كيچارواكو اطاعت له نورو امراوو او 

 دئ. اطاعت  نهعمومي امير 

د شأن نزول په ې مبارك آيت د دته مو هم پام وي چي ې د

استناد كوي او وايي: د ضعيف روايت  هيوځيني په ړه ا

ېرته ې كلياني بد كعب ّـ هللا رسولې له فتحي وروسته مك

ړانده دا ې وچي تر دې وسپارلعثمان بن طلحه ته هغه 

ې گواكي همدا د دې او پارل شوۍ ته سدنده د هغه كورن

گه ناسمه ده، دا ړه تورأيه په بشپدا  شأن نزول دئ!!

ېيم ېلي برخي له درېلي ببې د النساء د سورچي ځكه 

چي دا ښيي او دا  ېپوري نازلي شوځم پنهجري كال تر 

ې د كعبته  ّـعثمان بن طلحة او ې له فتح آيت به د مك

 زل شوىناړاندي ږ كاله وپشې ږدنپارلو د كليانو له س

شأن نزول آيت ې پېښه د دچي دا گه ومنو څنوي، نو 

چي ته وايي هغه حالت او  پېښي يهغخو شأن نزول ده؟!! 

په ارتباط او همغه مهال نازل آيت د هغه كوم  قرآند 

ې آيت يو پارل د دكليانو س څوك ووايي: دشوى وي، كه 

خو د شأن نزول ې سمه وي، ئېدى شي ادعاء كمصداق وو، 

عثمان بن طلحة گه غلطه خبره ده، په قطعي توكول نوم ور

ڼلى، دا گهم نشو ې آيت مصداق پارل د دكليانو سته د  ّـ

چي كلياني نه د ده شخصي مال وو او نه دى تر نورو ځكه 

ې له فتح وروسته مسلمان پاره اهل، دى د مكې كار لد د

پاره ې دندي لمسلمانانو د دهغو ې تر گه به ئڅنشوى، 

په په الس فتح شوه او دى د هغوى مكه د دوى  چيگڼو اهل 

پاره دا د خاص مصلحت ل ّـهللا  رسول؟! الس مسلمان شو

چي پام وي ته مو ې ، دېپارلېرته ده ته وسكلياني ب
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ې چول، كلياني ئړول، قفل )كلپ( وراې ته دروازه جوكعب

شرعي اصل چي د مشركو قريشو بدعت وو ځول گرپه جيب كي 

پر ټولو ې د ئى كور دئ، دروازه به نه لري، كعبه د خدا

ړه داسي جوالسالم  عليهوي، ابراهيم ې تل پرانيستمخ 

ې، دروازو ې درلودد ننوتو او وتو دوه الري ئچي ړې وه ك

ې له زمكي سره ې، درشل ئېدبندنه ې او ړي درلودې نه دئ

ې ړه، يوه دروازه ئړه كې سطح لوبرابر وو، قريشو د كعب

چاوو، واقفل ړه او دې ي ته ئړه، بلډبرو بنده كپه 

په واك كي وي، ې ته ننوتل د دوى چي كعبې دا وه موخه ئ

 ّـهللا  رسول! ړي!د ننوتو اجازه وركښي خلكو ته پلي خود خ

ړي خو ڼي كي اعمار كپه ابراهيمي بې ېرته ئښتل بغو

ړ. كلياني عثمان ې دا كار ونه كپام سره ئپه حالت ته 

يوه خاص مصلحت له مخي  پارل همداسي دته س ّـبن طلحه 

  شوى.

    

   

    

    

   

   

   

   

   

  

پر هغه هم كوي  گمان چيونه ليدل  يآيا هغه د -[61]

څه پر هغه او هم  پر تا نازل شوي چيڅه ايمان لري 

د تحاكم  چيړي ، خو غواينازل شو همخد تا تر  چي

 چيامر شوى ورته  چيپاره طاغوت ته ورشي، حال دا ل

 ژوريپه  چي ړياو شيطان غوا يبه انكار كوله هغه 

  ې تېرباسي.سره ئ يتېروتن

د منلو چا د ايمان دعوى د هغه  ې آيت له مخيد د -(61)

د  چيڅوك راجع كوي،  شخړيطاغوت ته خپلي  چينه ده 

 اړهپه پلو مشاجراتو ږدي او د خړه كمنۍ ته غااطاغوت و

ړى، ، شيطان دوكه كسخت تېروتىمني، هغه  د هغه پرېكړي

ځان په ړ نه ده، حتى كه بار وتعې د اد ايمان دعوا ئ
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پر پر قرآن ايمان لري او هم هم  چيوي هم  گمانې دا ئ

 ؛ېړته له طاغوت انكار ونك چيڅو . تر ونوابمخكنيو كت

  هللا تعالى ستا ايمان نه قبلوي.

 ښيي بلكيته را موږد ايمان حقيقت  يوازيدا آيت نه 

پلو خلك د خ چيښيي، طاغوت هغه دئ د طاغوت معنى هم را

پاره ورته رجوع كوي، حاكم او قاضي فصل ل ړو د حل وشخ

په ماانزل هللا د دين مطابق نه دي او ې د خو پرېكړي ئ ئد

منقاد شيطان ته  ، طاغوت شيطان نه بلكيهللا حكم نه كوي

 حاكم دئ.

    

    

   

  

    

په لوري  هڅهغه شي: د  ورته وويل چياو كله -[61]

منافقين  ؛يپه لور پيغمبراو د  ىړهللا نازل ك چيراشئ 

 ډډه كوي. كلكه په څخه به  له تا چيې گوربه و

ڼل گښه دا د نفاق لويه نې مبارك آيت كي په د -(61)

او منازعات د قرآن او سنت  يشخړ څوك خپلي چيې شو

او منازعات، مادي  شخړيكه دا ړي. مطابق حل و فصل نه ك

وي يا معنوي، كه فكري وي يا اعتقادي، كه مذهبي وي يا 

سياسي، كه اخالقي وي يا حقوقي، كه فردي وي يا 

منازعه به قرآن او سنت ته راجع څه كي په هر اجتماعي، 

له  چي ئڅوك منافق دهغه  ې مبارك آيت له مخيد دي، كېږ

 .پل منازعات حل كويڅه خپه بل پرته قرآن او سنت 

   

   

   

   

   

   

ت د هغه كوم مصيب چيگه وي څننو هغه وخت به  -[62]

لي، لېږ مخكيې ئپل الس په خ چيږي ورورسېله امله څه 

له  چيكوي لوړي په نامه بيا تا ته راشي او د هللا 
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 ښتل.څه نه غوپرته مو بل احسان او توفيق 

آيت  خو له مخكني ئې آيت حكم عام دڅه هم د دكه  -(62)

ې ته په د منافقينو وې معنى دا ده: كه دغډه ئگپه سره 

پرته له قرآن او سنت نه  چيږي مصيبت ورورسېخاطر كوم 

څه د حل كولو ه ېاو منازع شخړيكومي ې د ئڅه په بل 

ړه كوي لوبه په نامه ي، د هللا ځې، نو بيا به تا ته راړك

اراده ړى، ك ئكار نه دې دا ئ لپارهد كوم بد غرض  چي

ې دا كار په نيت ئجوړي  روغيښه او نېكه وه او د ې ئ

 ړى!!ك

   

    

   

    

    

په ړونو هللا د دوى د ز چيدا همغه كسان دي  -[63] 

ړوه، نصيحت ورته ې واږي، نو مخ ترپوهېښه شته وو 

ليغه وينا ورته ې بئ اړهپه ځان پل ړه او د خوك

 ړه.وك

ړي پلو قسمونو سره غواپه خ چي دا هغه كسان دي -(63)

خو هللا تعالى ټ وساتي، پپل نفاق خمسلمانان وغولوي او 

ړلي دي، په نفاق لړونه خيرن او د دوى ز چيږي پوهېښه 

څه فرمايي دا د هغه علم له هللا تعالى  چي اړهپه د دوى 

لري،  ړه ئېپه ارو د دوى د سينو د اسرا چيوايي  مخي

خبر ي  النديمعامله كي  پخپلهله دغو منافقينو سره 

 ړه:مراعات ك

 ړوه او اعتناء ورته مه كوه.ې وامخ تر 

 .نصيحت ورته كوه 

 بليغه وينا ورته كوه  ې داسيئ اړهپه پل حالت د خ

 ړي.ځان اصالح كپوه شي او  چي
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پاره څه لپرته د بل ې مو له د پيغمبر او هيڅ -[64]

و ې اطاعت وشي اپه حكم سره ئد هللا  چي لىلېږ ئنه د

ې ځان ئپل پر خ چيي وى كه دوى هغه وخت درته راغل

ښتى وى او څخه مغفرت غوې له هللا ړى وو، بيا ئظلم ك

ې وى، نو هللا به ئ ېښتښنه غوه بختهم ور پيغمبر

 مهربان توبه منونكى موندلى وو.

 ې:شو ښوونيالرستري ډېري ې جامع آيت كي څو په د -(64)

 اطاعت  چي يره رالېږپاې لان د دپيغمبرپل هللا تعالى خ

ښود او مقتداء اقتداء وشي، الر يپسپه دوى ې وشي، ئ

خلك به  چينه دي  يړونكپېغام راو يوازيدوى گنلى شي، و

، ښه عمل كويخو پخپلهپېغام اوري او بيا به ې فقط ئ

ړئ ڼئ، كه غواگپېغام عيني تجسم ودوى د الهي بلكي  ؛نه

ښوي، نو دا وگه انسان خڅنهللا تعالى  چي پوه شئې په د

گورئ، وڅېره كي په  پيغمبرانسان د ښ غوره او هللا ته خو

گه وي، نو څنپه دين عمل كول د هللا  چي پوه شئړئ كه غوا

 دئ. پيغمبرگه ې بېلرښتينپه دين د عمل كولو 

  ،يدكي  ېقضيكومي په كه كله كومه غلطي درنه وشوه 

اطاعت درنه  پيغمبرړ او د مخالفت وكپورتني اصل  د

ښنه بخ هللانو له ، ړعمل ونك يسنت دپه د هغه  شو او هتپا

 ړه.توبه وك او ړهوغوا

 هللا مهربان توبه منونكى دئ، توبه او توبه كوونكى 

 ښي،گناه بخاو  توبه قبلوي چيدا  يوازيښوي، نه خو

 مزيد مهرباني هم كوي.  يپر توبه كوونك بلكي
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ې ايمان ئتر هغه  چيقسم په رب ستا  نو نه؛ -[65]

حكم ونه ړو كي شخ ځيومنپلپه ختا  چيړى ورا ئنه د

نو كي ړوپلو زپه خ اړهپه  يكړځوي، بيا ستا د پرېگر

 .نشيپه بشپړه توگه تسليم  گوالى ونه مومي اوتن

چي تا په خپلو شخړو كي حكم ونه نيسي او هغه تر -(65)

او په خپلو زړونو كي هيڅ  نشيراضي  په پرېكړيبيا ستا 

 نشيمنان ، مؤړيانقياد ونكاو عماًل حرج احساس نه كړي 

 آيتهې . له دىقبلېد نشيبلل كېدى او د ايمان ادعا ئې 

 النديو قبلېدد ايمان د  چيږي ډېر وضاحت سره معلومې په

 دي:  شرائط

 او منازعات شريعت ته محول كول. شخړي 

  رضايت. پرېكړيهري په د اسالم 

 دلړه ايښوغاعمالً ې او هر حكم ته ئ. 

   

   

   

     

    

   

    

    

   

   

   

   

ځان پل خ چيړي وى پر دوى فرض كاو كه دا مو  -[66]

ږو كسانو ځئ نو له لوو يپل كور كلژنئ او له خوو

ې څه ئړى او كه هغه ك ې دا كار نه ووپرته به ئ

 بهي نو دا ې ورته كېږنصيحت ئ چيړي وى ترسره ك

ډېر كلك. كي  يپه مضبوطوالوو او غوره ډېر ورته 

خوا ستر اجر  او هغه وخت به مو له خپلي -[65]

 الري سميپه او هرومرو به مو  -[68] وو.ړى ورك

 ي وو.ړهدايت ك
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 په الريد هللا  چيحالت راولو  پر دوى داسيكه  -(66-68)

 بانديدل ورېتيارته چمتووالى او هجرت شهادت ته كي 

پل منازعات طاغوت ته خ چيفرض شي، نو له دغو كسانو 

، خو وو يچمتو شوې كار ته ې دږ به ئډېر لكوي،  وړاندي

ډېر غوره وو او د ړى وى نو دا به ورته ې كدا كار ئكه 

ې د مضبوط عقيد پر خپليښه او تقامت ندوى د ثبات او اس

په برخه ې لوى اجر ې سره به ئدپه باعث. كېدو  هپات

 ېې وپرانيستل شوپر مخ ې ې به ئ، د هدايت دروازشوى وو

په برخه شوى ې پر سمه الر د تلو مزيد توفيق به ئاو 

 وو.

ځان پل خ چيې ړد )اقتلوا انفسكم( دا معنى كځينو 

 :ئو ضعيف ددالئلڅو په ژنئ، خو دا تعبير ووپل الس په خ

  په ې ژلو نه مكلف كوي. د بقرځان وپه څوك هللا تعالى

ړه دا الفاظ راغلي په اد بني اسرائيلو  سوره كي چي

هغه قوم پل د خ ژنه نه بلكيځان وې هم معنى هلته ئ

 رك مرتكب شوي وو.د ش چيژل دي كسان و

 ې مراد د د چيږي له )اخرجوا من دياركم( معلومې

ځان په الر كي مراد د هللا  (اقتلوا انفسكم) داو دئ هجرت 

 . ئقرباني كول د

  ي او د بحث موضوع بحث كېږ اړهپه دلته د منافقينو

ته نه  السالم عليه پيغمبرپل منازعات خ دوى چيدا ده 

ۍ قربان ،د جهادپه الر كي  راجع كوي، نو كه دوى ته د هللا

نه صورت كي  په هيڅړى شي، دا كار خو او هجرت بلنه ورك

 كوي.

  )به په راتلونكي كي  چيږي څخه معلومېله )يوعظون

پل كور پاره د خهللا لاو د ۍ د جهاد، قرباندوى ته دا 

ي، كه هغه وخت دوى دا بلنه وركول كېږ وښودلد پرې يكل

متو شول نو دا دا اجر او چۍ ته بلنه ومنله او قربان

 چياجرونه دي ټول همغه په برخه شي او دا ې بدله به ئ

په ې مهاجر او مجاهد ته وركوي. د اجرونو هللا تعالى ئ

ې هدايت په مستقيمه الر به ئ چيدا هم ويل شوي ضمن كي 

د په معنى واخلو نو بيا خو به  وژنيځان ړو، كه دا د ك

په مستقيمه الر ژلو نو وځان وآيت ترجمه دا وي: كه دوى 

دا تعبير صحيح نه  چيښانه ده ړو!! او روې هدايت كبه ئ

 دئ.

  شهداوو ذكر او دا د آيت كي  69په  متصل يپسې دپه
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اطاعت كوونكي انبياء، صديقين،  پيغمبرد هللا او  چيويل 

دلته  چيدا مطلب واضح كوي  پخپلهشهداء او صالحين دي، 

 ژل.ځان ونه چمتو كېدل دي مراد شهادت ته 

    

   

    

 

 

 

   

   

     

     

ړ، نو دوى اطاعت وك پيغمبرد هللا او  چيچا او  -[69]

ي، له ې دړك يزوينپېر بانديهللا ور چي سره ديله هغو 

 او څخه صالحينوصديقينو، شهداوو او  انو،پيغمبر

دا خو  -[51] كي.گرتيا په ملي دوى څومره غوره د

 كافي دئ. په توگهپوه ښه او هللا د  ئالهي فضل د

د  اطاعت كوي پيغمبرهغه د  د هللا او د چيڅوك  -(69-51)

 به وي:كي ډلي په شخصيتونو  الندي

 انپيغمبر، 

  په خپل ايمان او له هللا جل شأنه سره  چيصديقين: هغه

 ي وي،رښتينپه خپلو كړو ژمنو او وعدو كي صادق او 

  ې د صحيح ايمان شاهد ژوند ئعملي  چيشهداء: هغه

څوك د شاهد حيثيت لري، هر  پاره دوي، د حق او حقيقت ل

څه او حقيقت  چيږي پوهېې په دنه  دوى له قول او عمل

شهادت په د هللا په الري كي  چياو هغه  ئحقيقي دين كوم د

 رسېدلي وي،

  رغونيد اصالح او ټولني د ځان او  چيصالحان: هغه 

 په چارو كي بوخت وي. 

انو، صديقينو، شهداوو او پيغمبر ؛ډلوڅلورو د دغو 

په ې كي په دپه كوم ترتيب سره راغلى  چيالحينو ذكر ص

 ېته اشاره شوخبري  مهميې ډېر ظرافت او لطافت سره يو

 بانديور ځينيټولني مبعوث شي، د  پيغمبر چياو هغه دا 
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ړي، هغه مقام ته ړي، د دوى وينا تصديق كايمان راو

پاره معيار، مالك او شاهد شي، شهادت د نورو ل چيورسي 

په برخه ې خالفت او وراثت ئ زمكياو د شي، برى چمتو ته 

د اصالح مأموريت دوى ته ټولني او هللا تعالى د  شي

   پاري.وس

  

   

   

    

احتياطي تدابير ونيسئ، بيا پل مؤمنانو! خ اې -[51]

 ئ.ځډه ووگپه ا بېل بېل او يا ي

ټول هغه نيولو مراد  ددلته د احتياطي تدابيرو  -(51)

وي،  وسائلضروري وي، كه دا كي  په جگړي چيتدابير دي 

ښاك وي پوړ خوراك، ړتيا وپاره د ال اسلحه وي، د جگړي

 چي ئڅخه دكه نور، دا هم يو له هغو ضروري مواردو  او

او ښكر شي او كه يو لوى لل ته ولېږ جگړيډلي ې ړې وړو

ټور وي او كله گ، كله دا ترتيب ځاىې يو ئډلي ټولي 

گ، ځايه مرې ل د بضرورت زيات مجاهدين لېږتر هغه بل، 

ماتي ضرورت كم د تر ي او او مصرف باعث كېږژوبلي 

او  څېړيحاالت و چيار ده ځ مشر ته په كموجب، د فو

 مناسب تصميم ونيسي.

   

   

    

     

    

 ټيلهرو مرو  ځينيپه تاسو كي  چياو يقينًا  -[52]

هللا  چيږي، وايي: واقعي نو كه كوم مصيبت درورسې كوي،

 ه وم.له دوى سره حاضر ن چيړ پر ما هغه وخت فضل وك

ټي كوي، لپه وخت كي نيولو  يد تيار چيكوم كسان  -(52)

ې څخه نه دي، نه ئډلي ستاسو له په حقيقت كي هغوى 

ې جهاد، په حكم ده او نه ئې گرتيا د ايمان او عقيدمل

سره مخامخ ماتي ږي، له كه تاسو ته كوم مصيبت درورسې

ښه شو نو هغه وايي:  ؛په برخه شيژوبله مو گ، شئ، مر
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له  چيړ پر ما فضل وكځاى نه وم، هللا و له دوى سره يچي 

ې مصيبت ړم، كه نه نو زه به هم له دك هپاتې ئدوى نه 

څوك كه  چيږي معلومېدا  آيتهې له د سره مخامخ شوى وم.

ڼي او گدرد ونه  او ځان غمدرد د  او غمد مسلمانانو 

 ، هغه منافق دئ.نشيخفه  بانديور

    

    

   

   

   

   

به په برخه شي، حتمًا او كه د هللا كوم فضل مو  -[53]

 ځ هيڅستاسو او د ده ترمن چيوينا كوي لكه  داسي

 دوى سره وى او لويه بريا كاش لهاى  :نه وي يدوست

 ې وى.په برخه شو مي

، نو د ده په برخه شيخو كه فتح او بريا مو  -(53)

ښي ښمن وينا برېد يوه د چيگورئ و وينا به بيا هم داسي

ڼي، گځان بريا نه نه د يوه دوست، ستاسو بريا به د 

شحاله نه وي، هلته به هم به راضي او خو فتحيپه ستاسو 

حاضر وى او كي  ې جگړيپه دكاش زه هم  يچدا ارمان كوي 

د ده له نظره لويه بريا په برخه شوي وى،  مي مئغنا

دا آيت  څه ورته اهميت نلري.م ترالسه كول دي، نور ئغنا

د  چيڅوك ړى او فرمايي: گوته كپه د منافق بل خصلت 

 ڼي منافق دئ.گپله بريا ونه مسلمانانو بريا خ

    

  

  

    

     

   

    

د  چيوجنگېږي هغه كسان  يدنو د هللا په الر كي  -[54]

په الر كي د هللا  چيڅوك پلوري او پر آخرت ژوند دنيا 

ژر به ستر ژل شي، يا بريالى شي، نو وجنگېږي، وو
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 ړو.اجر ورك

هللا ړتيا نلري، څوك د جنگېدو وهر په الر كي د هللا  -(54)

څوك د هغه  يوازيڼي، گپاره اهل نه ې لڅوك د دتعالى هر

ژوند پل خ، وي ې د هللا رضاء ترالسه كولهدف ئ چي ئړ دې ود

له  چيې ته تيار وي د او قرباني كويپه الر كي د هللا 

پاره تېر ټو د اخروي فالح او سعادت لگ يټولو دنيوپلو خ

مجاهد ته به شكور خداى ستر اجر وركوي، كه  شي. داسي

 شهيد شي هم او كه غازي او غالب شي هم. 

     

  

  

  

  

  

   

  

   

    

    

  

په الر كي او د د هللا  چي يڅه شوپه تاسو او  -[55]

 ژغورنيد ځو او ماشومانو ښو، يړس وزلو ېهغو ب

له دې كلي ربه!  موږ: اې زييوا ږئ چيپاره نه جنگېل

خوا  وباسه او له خپلي موږ يظالمان د ېاهل ئ چي

پل لوري راته كوم ټاكه او له خپالونكى وراته كوم 

 ټاكه.ړ ومالت

قاطع او واضح الفاظو  وډېرپه آيت مبارك  دا -(55)

او د مظلومانو د جهاد ه وال وسلپه الر كي د هللا  چيوايي 

الهي  دل يوه داسيپاره له ظالمانو سره جنگېل ژغورني

بهانه  دليل او هيڅ په هيڅې پرېښودل ئ چيفريضه ده 

ې ته ې مرحليو مسلمانان داسي چي، كله ىتوجيه كېد نشي

دل په خالف جنگېښمن ته الس كول او د د ېوسل چيږي ورسې

ښودل او پرې ئفرض د يباندشي، نو دا كار ور ڼلگضروري و

 ښودل دي او هللا تعالى د داسيپرې ېالهي فريض ېې د يوئ
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 دليل او بهانه نه مني.  جهاد له تاركينو هيڅ

به اوس او د  موږ چيخو دا خبره بايد واضح شي 

نو پېژگه څندا مرحله په غياب كي  السالم عليه پيغمبر

ر پته الس كول  ېاوس وسل چيږو پوهېې په دگه به څناو 

؟ يوه مخلص مسلمان ته ده گناهې شوي او ترك ئفرض  موږ

 كله چيي ږپوهېهغه  گران كار نه دئ،ې تشخيص ې مرحلد د

د په مدينه منوره كي شو لكه  حالت داسي موږز

 چيي څه كول الزم كېږهمغه  موږپه مسلمانانو حالت، 

خو  ړ.م وكهللا عنه رضياو صحابه وو  السالم عليه پيغمبر

 النديپاره بايد ځواب وركولو لته د تفصيلي پوښتني ې د

  ځواب شي:پوښتني 

 ي آيا د مسلحانه جهاد اعالن به د حكومت له خوا كېږ

په او كه هرمسلمان  دئ؟پرته جهاد جائز نه  ېده او ل

پاره ئې نور پل سر دا كار كولى شي؟ او كه د اعالن لخ

 كوم دي؟  شرائطنو دا  يو شرائط

 دور  يچي ووايي: زه د مكي حق لر ېآيا مسلمان د د

 عليه، ابراهيم السالم عليهنوح څېر صبر كوم، د په 

او نورو  السالم عليهيوسف  السالم، عليه عيسى، السالم

شان له مسلحانه جهاده په م السالم هيانو علپيغمبرهغو 

په خالف ئې وسله نه ده استعمال ښمن چي د د ډډه كوم

 ؟ېړك

 النديپاره بايد ېدو لپوهځواب د په پوښتني ۍ ړد لوم

 پام كي ولرو:په خبري 

  دا راغلي او نه آيت كي نه صراحتًا  په هيڅد قرآن

چي د "جهاد اعالن" به شو  ىتلويحًا او اشارتًا دا موندل

 ي. د )حكومت( او يا )رياست( لخوا كېږ

  لفظ رياست"ټول قرآن كي نه د "حكومت" او په "

به د حكومت،  چي د جهاد اعالنراغلى او نه دا خبره 

او امارت يا حاكم، رئيس، خليفه او امير  رياست، خالفت

 ي.لخوا كېږ

  په احاديثو كي هم دا نه شو عليه السالم  پيغمبرد

او  حكومت""پاره ئې د ل اعالند چي د جهاد موندلى 

ويل شوي وي ڼلى وي او دا په كي گ"رياست" شتون ضروري 

چي "حكومت" او  ئپه هغه صورت كي جائز د يوازيچي جهاد 

  ړي."رياست" ئې حكم صادر ك
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 ږ معلومات هم ډېر لچي له قرآن او حديث نه وك څ

د اعالن په قرآن كي د جهاد چي نه ږي پوهې ېده پولري 

او "رئيس" يا "حكومت" او "رياست" شرط  حاكم""پاره د ل

چي له څوك ووايي كه  كي.په احاديثو او نه  ىگول شول

ري دئ، دا خبره صحيح ده، خو جهاد نه مخكي جماعت ضرو

چي د جهاد اعالن به د يوه برحال حكومت څوك ووايي كه 

ټه خبره ده، دا له دين بنس ېب ې، نو دا خوشيلخوا كېږ

شي خو د يوه  ىخبره سركاري مفتي خبره كېد ېنه د يوه ب

 .كېدى نشيعالم فتوى واقعي 

  عليه السالم له قول او فعل نه دا  پيغمبرد

پاره دوو اساسي شيانو ته پيل لد جهاد د  چيږي معلومې

د  يعني( او )مهجر ډلهحزب او  يعنيجماعت ): ئضرورت د

 :فرمايي عليه السالم پيغمبرى(، ځاهجرت 

 آُمُرُكمْ  َوَأَنا » -صلى َّللا عليه وسلم-َراَل َفَقاَل َرسُوُل َّللاهِ 

 َوالطَاعَةِ  عِ َوالسهمْ  ِباْلجََماَعةِ  ِبِهنه  َأَمَرِنى َّللاهُ  ِبخَْم   

ُه َمْن خََرَ  ِمَن َفِإنه  َّللاهِ  سَبِيلِ  ِفى َواْلجَِهادِ  َواْلِهجَْرةِ 

اْلجََماَعِة ِريَد ِابْر  َفَقْد خََلَع ِرْبَقَة اإِلسالَِم ِمْن ُعُنِقِه ِإاله 

َأْن َيْرجَِع َوَمْن َدَعا ِبَدْعَوى اْلجَاِهِليهِة َفُهَو ِمْن جُثَاِء جََهنهمَ 

ْن َوإِ  » َرالَ  ؟َصلهى َوِإنْ  َصامَ  َوِإنْ  َّللاهِ  َرسُولَ  َيا َراُلوا. «

 رواه احمد  .«...َصامَ َوَصلهى َوَزَعمَ َأنهُه ُمسِْلم  

چي هللا تعالى هغو شيانو تاسو ته امر كوم  ځوپنپه او زه 

په جماعت، سمع، اطاعت، هجرت او ى: ړامر ك وته د هغ ما

په اندازه له  يچي د يوې لوېشتڅوك  جهاد في سبيل هللا او

 غاړي ۍ له خپليړد اسالم كنو هغه  وجماعت نه لري ش

ځي گرچي بېرته راوگر دا ت( مو)له اسالم نه و هايستلو

د به ړه هغه چي د جاهليت شعارونو ته بلنه وركچا او 

ژه ئې څه هم روخس شي، خلكو وويل: يا رسول هللا! كه دوزخ 

څه هم ړى وي؟ وئې ويل: كه كځ ئې وي او لمون ېنيول

ځان ئې ړى وي او په ځ ئې كوي او لمون ېنيولئې  ژهرو

 چي مسلمان دئ.   يوړى ك گماندا 

چي له ږي گنده معلومېڅرپه مبارك حديث نه  ېله د

حاكم نظام ړ شي او بيا د جهاد نه مخكي بايد جماعت جو

وشي او بيا مسلحانه هجرت  لپارهد وتلو  ېله سلط

په مكي دور كي  عليه السالم پيغمبر. شي پيلمزاحمت 

ړ او مدينې ته له هجرت سره سم ئې د قريشو ړ كجوجماعت 
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    ړ.پيل كپه ضد مسلحانه مزاحمت 

ځه پنچي دغه په خيال كي وساتو بايد دا خبره 

چي مأمور شوي  ېده پ ب دي،پر مسلمانانو واجكارونه 

ړ وال په سمع او اطاعتچي داسي جماعت ړوي، جماعت به جو

د وتلو الري  ېد حاكم سياسي نظام له سلطوي، بيا به 

كوي او بيا به د هجرت به په صورت كي د ضرورت ټوي، ل

 ته الس كوي. ېپاره وسلنظام د رانسكورولو ل ېهمد

ل خو د اسالمي جهاد هدف او مقصد دئ، نه وړرياست جو

به حكومت جوړېږي بيا به دا حكومت د جهاد  ىړچي لومدا 

سره  ېده پچي  ىپاره فرض شو! جهاد خو د دې لوي!اعالن ك

ئې اسالمي  ىځاپرشي او  ىړغيراسالمي نظام رانسكور ك

د ابوجهل د حكومت  عليه السالم پيغمبر حكومت قائم شي.

)مكه(  نهېالزمپپه مركز او ټول حجاز د نسكورولو او د 

 ړ.كپيل جهاد  پارهد يوه اسالمي حكومت د قائمولو لكي 

ږي او نه رانسكورې پخپلهاسالمي حكومتونه نه خو غير

شي،  دىپرته له بلي الري جوړېاسالمي حكومت له جهاد نه 

چي دا غلطه او بابيزه خبره كوي او د جهاد د اعالن څوك 

چي ووايي  يڼي، هغه دگد حكومت شته والى شرط پاره ل

ړ پيل كحال كي جهاد  په داسيولي  عليه السالم پيغمبر

ې د قريشو واكمني وه، دى او ياران ئ يباندچي په حجاز 

ته مهاجر  يكل هړا( نه د مدينې يوه وېپايتخت )مكله 

جنابانو  ېځ!! دنه حكومت وو او نه فو ېوو، هلته ئ يشو

ل بكاد په ضد به د جهاد اعالن ته وايو: آيا د روسانو 

د جهاد به په فلسطين كي كاوو؟!! آيا چارواكو حكومت 

چين كي چيپه كشمير كي واجپاى، په شارون كوي، اعالن 

ډ بارنو يا ډيوېكي جنرال  په افغانستانپوتين او اوس 

 واكمن!!  څىپود دوى كوم الس 

چي يا د ړي تپوري په حكومت څوك د جهاد اعالن هغه  

حكومت نوكر وي، يا د جهاد مخالف وي او يا د جهاد 

اراده او همت نه لري، داسي فتوى تل سركاري مفتيان 

په چي  ىموندل ئداسي غيرسركاري عالم نه ش هيڅ وركوي،

 په حكومتونوجهاد  يپوه وي او هغه دقرآن او حديث 

پوري موجوده مفسدو او غيراسالمي حكومتونو  مخصوصاً 

 پټيړئ او د دا راز مفتيانو ږ دقت وككه ل ړي.مربوط ك

چي دا كسان د ئ حتمًا به درته معلومه شي څېړو اړيكي

كومي د الفينو له خوا استخدام شوي، اسالم او جهاد د مخ

كليسا كومي پاره كار كوي، د ل ېمسيحي او تبشيري مؤسس
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 هپگريزانو ې مأمور دئ. انسسؤخيريه م ېشوجوړي لخوا د 

مفتيان  ډېرپه دوران كي داسي  ېسلط ۍ د خپليړاسالمي ن

ټول توان طاقت د په  ېاوس غربي مؤسس ،ړي وواستخدام ك

نه همفهوم د اسالمي امت له ذ چي د جهادڅه كوي ه ېد

اسالمي خالفت، الفاظ د جهاد، شهادت،  ،هجرت د وباسي،

ړي، اسالمي هېوادونو له تعليمي نصابه خارج ك

 ړ،او عراق كي همدا كار وك په افغانستانو امريكايان

 يوازيچي نه ښتل پاكستان او سعودي ئې همدا وغوله 

قرآني آيات نصابه وباسي بلكي تعليمي جهادي مفاهيم له 

له تعليمي چي غواړي پارلمان  چارواكي لههم وباسي. 

له وړانديز سره توافق نصاب د قرآني آيتونو د ايستلو 

 .گار كويې ټينپر چي امريكاوكړي، او دا ځكه 

 پيغمبر مكه كي د ابوجهل حكومت او رياست وو،په 

د دې رياست د  ۍ ورځيړد بعثت له لوم عليه السالم

د  حكومتئې د يوه الهي او ديني  ىځا پرنسكورولو او 

په مكه كي ئې څه هم كه ړ، پيل كپاره كار قائمولو ل

هره خبره ښمن د ده دخو  ىړاعالن ك ئوسله وال جهاد نه د

ام ظد دوى، د دوى د مذهب او د دوى د ن چيڼله گ داسي

ې ځكه ئگول، ړند دې طاغوتي نظام خالف ده او نتيجه ئې 

څه هم هلته د ده د ده دعوت، كه زغملى شو او نه  ىنه د

ال اله اال هللا  چيد دعوت محوري او اساسي خبره دا وه 

په ښمن د ال اله اال هللا ړئ، خو دڅو نجات حاصل كووايئ تر

په ضد د بغاوت ې د دوى د نظام پوهېدو، هغه ئمعنى 

په طاغوت ړى لوم چياخيسته ترې  ېڼو، دا معنى ئگااعالن 

په هللا ايمان هلته ړه، ايمان راوپر هللا كافر شه بيا 

او نظام نه  حكومتچي له طاغوتي  ئدمنظور او مقبول 

 .ړيانكار وك

ټول غاصب او ۍ اوسني حكام او حكومتونه ړد اسالمي ن

او د داسي ښه په خوجابر حكومتونه دي، نه د ملتونو 

پرته ترسره له اكراه او اجبار چي  راغليبيعت له الري 

د مسئوليت احساس كوي، نه  وړانديپه د ملت ، نه وي ىشو

په ما انزل هللا به حكم كوي او چي ڼي گځان مكلف په دې 

ولس  پروېره لري او نه  هللاله ولس سره مشوره، نه له 

ڼي او نه بيت المال گترحم، نه واكمني يو الهي امانت 

په زور مسلط شوي او د ټو پرديو د مد ولس امانت، د 

چمتو، پل ولس قرباني كولو ته پاره د خټو لگپرديو د 

يو هم له ابوجهل او د ابوجهل له حكومت نه غوره نه 
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الحرم بيت هللا او خادم  م الحجاجته خاد ځاندئ. ابوجهل 

په ديانت  او بالو متولي ېد كعبځان ئې ، ايوالشريف و

 ې: اېچي ويل به ئاڼو گپه حقه ځان هومره كي ئې 

پر ناحقه يو نو  په موږپه حقه او ! كه محمد خدايه!

چي  ووايي ي!! دا جنابان دووروه تيږيله آسمانه  موږ

په د ابوجهل چي نشته څه كوم داسي په دې حكومتونو كي 

پاره په مكه كي د فرعون قصه د دې لكي وو؟ قرآن  حكومت

چي خلكو ته ووايي: ستاسو ابوجهل همغه فرعون رااخلي 

د  ،ى ووشول ته لېږ ېچي موسى عليه السالم ئې مقابل ئد

د مكې د  عليه السالم چي محمدړي پوه كچي خلك پاره دې ل

چي د ده ورور څه كوي په ضد همغه موجوده فرعوني نظام 

چي  فرمايي عليه السالم پيغمبركول.  عليه السالم موسى

گري ابوجهل زما د امت فرعون دئ. د موجوده حكومتونو مل

ي دي، گرپه اصل كي د فرعون او ابوجهل ملاو حاميان 

په صورت كي  ېد اجازچي وايي: د دغو حكومتونو څوك 

 ېپه فساد او بپرته جهاد او له دې  ئجهاد جائز د

چي د موسى عليه !! دا همغه كسان دي يمنتج كېږ ۍامنيت

به ئې ويل: دوي شر  اړهپه  عليه السالماو محمد  السالم

چي د څوك  ړي.امنيتي راولي، اقتدار غوا ېخوروي، ب

ڼي او وايي يا گلكونو موجوده حالت د امن حالت اسالمي م

څه كي داسي  ېپه دړي، دا حالت بايد دوام وكچي ړي غوا

ړو او د جهاد ضرورت نشته چي د شديد بحران نوم ورك

خبره دئ، هم  ېپوه او بډېر ناړو!! دا كس يا احساس ك

او د حكامو  ئد يضډېر غراو يا  ،له دين او هم له دنيا

چي  ئاسالمي ملكونو حالت هومره بد د د نوكر او خادم.

ږه، د فقر، لو .ىكېد نشيد زيات بد حالت تصور  ېتر د

په سر، د مظلومانو ژور تفاوت، ځ غني او فقير تر من

 ديني، ېب شرك، الحاد او ، اخالقي فساد،ىمال، عزت تېر

ټول خو ذلت، اسارت او غالمي، دا  وړانديپه پرديو د 

وادونه نه سياسي استقالل لري پرېږده نن اكثر اسالمي هې

گي او نه اقتصادي، له سياسي، اقتصادي، نظامي او فرهن

چېر اسالمي  پهنن ، حكومت كوي بانديپردي ورلحاظه 

فعال دفترونه لري،  ېآى او سى آى ابي  فكي ايهېوادو 

د ډېرو كي په په هر وخت كي نيولى شي، څوك هر

 افغانستان هپډو له دغو ادي،  ېډو نظامي اامريكايان

د مظلومو حكومتونه ئې كي نظامي عمليات ترسره كوي، 

و مرسته ژلو او نيولو كي د امريكايانپه ومسلمانانو 
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د كابل حكومت له په ضد جنگېږي، پل ولس كوي، حتى د خ

په ضد كي د مخالفينو پاكستان په يانو غواړي امريكا

ټه جهازونه هره پيلوبې  امريكاعمليات ترسره كړي، د 

په سرحدي په فضاء كي الوتني كوي او پاكستان د  ورځ

پر كور راكټي وروي پر يوه او كله كله قبايلي سيمو كي 

ژني، د گان وښځي، ماشومان او بوډاپه خوب ويده او 

ې خوښي كوي او د اسالم آباد حكام ئې له پركابل حكام 

په اسالم آباد د تروريزم مخنيوي عاجز، بر عكس وايي: 

د  !!ى دئگرمخلص او وفادار مل مريكاگ كي د اجنضد 

او  ۍدين ېد ب ځهره ورډېرو اسالمي هېوادو تلويزيونونه 

په د غرب  يوازييي چي مثال ئې ښ ېصحنهغه اخالقي فساد 

چي د رسمي ي ليدل كېږني شبكو كي وتلويزيسيكس هغو 

ډ ي او د آزاد او بربنفاحشه خانو له خوا اداره كېږ

 ېپه نظام كي تر دد فرعون  نه. ښيي مونهليف جنسي عمل

په نظام زيات فساد وو او نه د مكې د جاهليت د دور 

چي دا بيانوي  ځانگړتياويڅو قرآن د فرعوني نظام  كي.

 گورو:په موجوده نظامونو كي ټول او تر هغه زيات 

  موږڼي، زگواكمن ټولو شتمنيو د مصر د ځان فرعون 

 ڼي.گيمت ځان غنڅه د اوسني واكدران همداسي د ملك هر

 په حاكم او محكوم، شتمن او نېستمن پل ولس فرعون خ

ى وو، ړكاتي نظام رائج قبطپه مصر كي ئې وېشلي او 

مرفه او حاكمه طبقه او ناداره او محكومه طبقه، نن 

په اسالمي ملكونو كي رائج دئ، د حاكم او همدا نظام 

په طبقاتي چي د فرعون ژور ځ تفاوت هومره محكوم تر من

 زيات نه وو. ېي تر دنظام ك

  آخري مرجع، د  پرېكړيهري ڼي، د گټولواك ځان فرعون

او حالل او حرام د تعيين آخري مرجع، جائز او ناجائز 

، د مصر تر فرعون زيات مستبد حكام همداسي دي موږنن ز

 او مطلق العنان.

 د حكامو قصرونه  موږفرعون د ستر قصر خاوند وو، ز

مرفه نه وي او ، اشرافي زيات سترتر قصر فرعون د كه 

ه دا قصرونه د عام ك ي اوكم نه دلحاظه  تر هغه له هيڅ

ې ئړو نو تفاوت ړو سره مقايسه كگجونڅو او سمولس له 

چي د فرعون د قصر او د يوه عادي مصري د  ئهومره د

 وت نه وو.اځ دومره تفۍ تر منږدكي

  ژلو د وچي فرعون د موسى عليه السالم قرآن وايي
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چي ، همداراز وايي ړيپلو درباريانو غواخاجازه له 

چي د مصر د هغه وخت يوسف عليه السالم په داسي حال كي 

له  پل ورورخچي نه شو كولى  ېواكمن وزير وو خو دا ئځ

 موږخو زځان سره وساتي، له  څو ورځيپرته قانوني دليل 

چا سره ړه له هيپه الو ژچا د نيولو او وټولواكان د هي

ت احساسوي او نه د قانوني مجوز نه د مشورې ضرور

لفوني ېټد وزارت خارجه د يوه مأمور  امريكاضرورت، د 

ړي خوند خپل ولس په ضد چارواكي چي  ئهدايت كافي د

ټانكونه پونه او ، بمونه ووروي، توړيعمليات ترسره ك

 ىتوانسانانو ويني مظلومو  گونواو د لس ړياستعمال ك

ركولو كي او د په وډو ته د نظامي ا امريكاړي. ك

گ كي جن الندي ېو ترقومندپه ضد د امريكايان افغانستان

چي له ړه دا ضرورت نه محسوسوي په او كېدد شري

مظلوم مسلمانان نيسي او  ړي.پارلمانه موافقه ترالسه ك

 ته حواله كوي. پرته ئې امريكا ېمحكمكومي  له

  چي زه ئې كومسمه خبره همغه ده چي فرعون ويل ،

چي زه ئې وايم، څه كي ده په هغه  يوازيه ښېگڼستاسو 

مخكي دي، ډېر ډېر واكداران له دې لحاظه ترفرعون  موږز

د قانون. دوى ته  پروا كوي او نهنه د خداى او قرآن 

، لرينه ښت په اندازه ارزپارلمان او خلك د يوه توت 

 ړي همغه كوي.غواوړه چي ئې زڅه 

فتوى كي په سركاري مفتيان له جهاد سره د مخالفت 

په مكي  عليه السالم پيغمبرچي استناد كوي خبري  ېپه د

ړه ستلو اجازه ورنكياخ ېدور كي حتى هغه وخت هم د وسل

برعكس هغوى ته ژل كېدل!! پسي وپه بل چي ياران ئې يو 

 جنابانو ته وايو: دا دوى ې!! دصبر توصيه كوله د ېئ

ه ن څه نه وايي؟څوك ولي  ژل كېدل او دا تاسو تهوولي 

په ، نه مو ځورويدينه حكام تاسو  ېدا ظالم، جابر او ب

دا ستاسو او د صحابه وو ژني!! چوي، نه مو وزندان كي ا

ژل و پارهلد ايمان  ىچي هغو ئڅه فرق دځ د ايمان ترمن

 دل؟!!ېكېدل منل خو ابوجهل او د ده نظام ته نه تسليم

ژل كېدل او نه له ه هغوى دا ستاسو خبره كولى نو نه وك

ژل كېدو معنى خو دا دل. د دوى د وېه هجرت ته مجبورلكم

، د دې نظام وو ىړچي دوى له حاكم نظام نه بغاوت كده 

تصادم په ټكر او نه منل، له نظام سره د  ېواكمنان ئ

پاره وېره درلوده، د همدې لوو، نظام له دوى حال كي 
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په صبر استناد د دوى په مكې كي ولي  ژل. دا تاسوو ېئ

په مسلسل جهاد ه مدينه كي د همدغو صحابه وو پخو  ئكو

 په هجرت استناد نه كوئ، ىد دوولي  ،ئاستناد نه كو

بريدونو استناد نه  مسلسلپه  ىد دو بانديښمن پر دولي 

عليه  پيغمبرچي ى كول ئاستناد نه ش ېپر دولي  كوئ؟!!

 نښتيزياتي په لسو كلونو كي تر اويا السالم د مدينې 

عليه  پيغمبرچي دا  يعني، ېدرلودښمنانو سره له د

ښته تنظيم ځو كي يوه نښت ورېڅلوځه پن وپه هرالسالم 

او  ېهم په كي برخه اخيست پخپله ېچي يا ئ، داسي ېړك

په هغه كي شركت نه  ېځينو خاصو وجوهاتو له مخي ئيا د 

  ې بيانوي:دا حديث ئ چيې دا وه تمنا ئخو  ىړك ئد

  َرالَ  -هلالج لج -ُهَرْيَرَة بي أَ  عن 
ه
 »َيُقوُل  هلالج لجسَِمْعُ  النهبِى

َلْوالَ َأنه ِرجَاال  ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن الَ َتِطيُب  ِبيَِدهِ  َنْفِسى َوالهِذى

َأْنُفسُُهْم َأْن َيَتخَلهُفوا َعنِّى ، َوالَ َأجُِد َما َأحِْمُلُهْم َعَليِْه ، 

، َوالهِذى َنْفِسى  َما َتخَلهْفُ  َعْن سَِريهة  َتْغُزو ِفى سَبِيِل َّللاهِ 

ِبيَِدِه َلَوِدْدُت َأنِّى ُأْرَتُل ِفى سَبِيِل َّللاهِ ُثمه ُأحْيَا ، ُثمه ُأْرَتُل 

رواه  . «ُثمه ُأحْيَا ، ُثمه ُأْرَتُل ُثمه ُأحْيَا ، ُثمه ُأْرَتُل 

 البخاري

رسول وايي: له  چي ئروايت د هللا عنه رضيله ابو هريره 

په ې: فرمايل ئ چيواورېدل  مي نهه وسلم صلى هللا عليهللا 

د هغو كه  ئدالس كي په  ېژوند ئزما  چيهغه ذات قسم 

ې ئ اكېد هپاتله ما نه وروسته  چيمؤمنانو خاطر نه وى 

ۍ نه شم موندلى، پاره سورلنه خوښېږي او زه هم د دوى ل

د هللا  چيشوى  هپاتبه وروسته نه وم ډلي  هيڅ هغينو له 

ژوند زما  چيپه هغه ذات قسم . او ځيته وپه الر كي غزا 

په الر كي د هللا  چيم ښوډېره خوزه دا  چي ئدالس كي په  ېئ

ژوندى شم، بيا شهيد شم، بيا ځل شهيد شم بيا رايو 

او بيا  شم ىژوند، بيا شهيد شم او بيا راشم ىژوندرا

  شهيد شم!!

د شهادت تمنا عليه السالم په وار وار  پيغمبرولي  دا

خبري ږده د جهاد د و تاسو د شهادت خبره خو پرېكوي خ

 ډه كوئ؟!! ډله كولو نه هم 

عليه السالم د سنت او اسلوب  پيغمبرد چي ړو كه وغوا

 وړانديځور يو ان ېد سياسي او اجتماعي مبارزمطابق 

 ډولپه څرگند  ېڅلور مرحل النديپه هغه كي نو ړو ك

 موندلى شو:
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  ېسلط ځواكونه ئمټولني د داسي دعوت مرحله چي په 

او د  ې، محاصرېزغملى، د تعذيب، زندان، مقاطع نشي

تبعيد له گواښونو سره مخامخ دعوت، چي سازش او مصالحه 

خبره په كي نه جوړي  روغي، چي له دښمن سره د ينه من

، چي له حاكم نظام نه د كامل بغاوت او عصيان بلنه يو

د بنسټونو  ياو اعتقاد ينظام له فكر ې، د ديوركو

نظام نه حاكم . داسي دعوت نه چي له يبرائت شعار وركو

چي  يهغه خبره په كي كېږ يوازياو  يمجوز ترالسه كېږ ېئ

. مهمه ياجازه وركو ېاو نظام ئ يزغملى ش ېواكداران ئ

، مهمه دا ده چي يكه علن يو ينه ده چي دا دعوت به سر

 ځانگړتياويټولي دور  ياو د مك يخپل خصوصيات حفظ كړ

 . يولر

  عليه السالم د دعوت په څېر  پيغمبركوم دعوت چي د

او له دښمن  يانقالب غواړ ياو فكر ي، اجتماعي، سياسيو

كولى، هغه به حتمًا د  نشيسره د اصولو په سر سازش 

 ياسالم ي، هجرت د حقيقيسره مخامخ كېږ ېهجرت له مرحل

او  ۍيارښيو طبيعى پړاو دئ، دا پړاو په هو ېمبارز

 يمسير په انحراف او له اصل يبلكي له اصل احتياط نه

 . يكېدى ش يسره منتف يتېروتن الري په

  پړاو له دښمن سره د مسلحانه تصادم  درېيمد مبارزې

، يپړاو دئ، دا پړاو د مهجر له موندلو سره سم پيل كېږ

له  يكل هړاپه څېر د يوه و ېعليه السالم د مدين پيغمبر

ارزه پيل كړه. په موندلو سره سم خپله مسلحانه مب

 يسر كي پټه مسلحانه مبارزه، د وړو وړو چريك يلومړ

ډلو په واسطه، چي هدف ئى د دښمن سلطه متزلزل كول او 

ټه او گهغه امنيت له منځه وړل وو چي د حاكم نظام په 

د هغه د بقا باعث وو. او په دوهمه مرحله كي څرگنده 

امنيت او نظام په گټه " يمقابله او مخامخ نښته. د كفر

نو مسلط رعب راد واكدا بانديول او په ولس قړجاقتصاد" 

. ياو مهم اهداف د ياساس ېمرحل ېاو هيبت ختمول د د

، له دې نه پرته ويامكاناتو ته اړ  يهمداراز نظام مال

د عملياتو په نتيجه كي  يموندلى، د چريك نشيهغه دوام 

نيت ، د لويو الرو اميكېږ يامنيت متالشخوښي حكامو د 

چي بډاى  ي، نظام له دې عاجز شيډېر ژر له منځه الړ ش

مه ستنه ده، د كار الزم او ياو تاجر ته چي د نظام درې

 ې. هيڅ نظام دا حالت د اوږديشرائط برابر كړ يخوند
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زغملى، عام ولس چي د نظام له ظلم نه  نشيلپاره  ېمود

او نه څه كولى،  ينه څه ويلى شوېري خو له  ىدلېتل ځور

دغو عملياتو په نتيجه كي د څه ويلو او كولو جرأت د 

او د يوه  يپاڅون مقدمه ش ياو همدا د عموم يپيدا كړ

 عليه پيغمبر .يځايه پيل ش ېستر انقالب كار له همد

پيل ټولو د مخه داسي عمليات پاره تر ې لد همد السالم

امنيت ختمول قريشو د تجارتي الرو  ې دمقصد ئ چيړل ك

عملياتو سره د رژيمونو نسكورول او  په دا رازوو، 

، دا ادعا كولى يوركول ممكن دماتي لويو ځواكونو ته 

انو وروسته د رژيمونو د نسكورولو تر گشو چي له كودتا

عليه السالم تر  پيغمبرټولو آسانه الر همدا ده. كه د 

ته ځير شو نو وبه گورو چي  ېمسلحانه مبارز النديقيادت 

ضد له چريكى بريدونو "سريو"  په دا مبارزه د قريشو

ه شوه، د پراخلمن تر مخامخ نښتو  ېئ ورو وروپيل شوه، 

له نورو ځواكونو سره او  ېوروسته د جزير فتحيله  ېمك

په پاى كي په نړۍ واله سطح د روم او فارس په څېر 

چي د  يلويو ځواكونو سره مخامخ شوه. دا بهير ښي

طبيعى طور له مبارزې لمن بايد په تدريج سره او په 

پوري ځواكونو  ياو بين الملل يځواكونو تر منطقو يمحل

 .   يشوغزول 

د ه كي كپه مچي ږي پوهېپه دې هم نه دا جنابان 

نه هلته جهاد چي نه وركولو وجه دا وه  هد اجازجهاد 

مدينې ته له راتلو وروسته جهاد فرض شو،  ،ىوو فرض شو

چي د ځكه  د جهاد دا فرضيت ترقيامته دوام كوي، دا

د  بانديپه مكي دور منسوخ شوى.  ئجهاد فرضيت نه د

چي كه د ړخه استناد وشي ړه بايد له دې اپه اجهاد 

په مكه كي او شمېر ئې داسي وي لكه  مسلمانانو وضعيت

په مكه كي د مسلمانانو شمېر، نو دوى ته هومره وي لكه 

ته  ېړي او وسلڅېر صبر وكپه چي د صحابه وو په كار ده 

چي مدني دور خو كه د دوى وضعيت داسي شو  ړي.س نه كال

چي هلته د ته ورته وي او د مسلمانانو شمېر هومره وي 

چي جهاد ته په كار ده مسلمانانو شمېر وو نو دوى ته 

سنت د عمل كولو  پهعليه السالم  پيغمبرد ړي. مال وت

څه په ميدان كي هم هغه چي د جهاد تقاضا خو دا ده 

په مكه ، هغه مبارك خو يړعليه السالم ك برپيغمچي ړو وك

په دې  گيا وو اوپه كار لړولو كي د يوه مؤمن جماعت جو

پيدا ، داسي كوم قوم ړيپيدا كچي كوم مهجر څه كي وو ه
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په الر كي جهاد ته ړي او د هللا پناه وركچي ده ته ړي ك

ته تيار شول،  ېتيار شي، د مدينې يو شمېر اوسېدونكي د

 يړپه لوم، ړپيل كراتلو وروسته هغه جهاد مدينې ته له 

 يگټولڅو كسيز ړه ړه واپاره واسر كي ئې د عملياتو ل

ښمن ته كي ئې د ىځاپه هر گولو، ښمن ئې تنل، دلېږ

په ولس كي ئې د هغه رعب، وېره او تاوان رساوو، 

سلطه ئې ښمن دد  بانديپر ولس او ملك اعتبار ختمولو، 

پيل فلو بريدونه قاارتي تجپه ښمن ړقوله، بيا ئې د دج

ښمن مخامخ يارانو سره د د 313په بدر كي ئې له ړل، ك

د كله  چي  دا خبره نه شئ كولىولي  ړه، تاسومقابله وك

ږي كولى شي رلس ته ورسېاڅوسوه  ېشمېر در نانوامسلم

  !ړل؟!وك عليه السالم پيغمبرچي ړي څه وكهمغه 

ي امت چي د اسالمږي پوهېپه دې نه د جهاد مخالفين 

اسالمي خالفت په چي جه ده نتيماتي  يۍ وضع د هغدا اوسن

پلو په خۍ ړو اسالمي نځواكونړ او غربي ځه الله منكي 

ځواكونه بېل ئې بېل  برخيهري په ځونو كي ووېشله او من

مسلط شول، له هغه وروسته دا څوومه پېړۍ ده چي 

، له يمسلمانان په ذلت، اسارت او محكوميت كي ژوند كو

او  ي، اقتصادي، په سياسيمحروم ددۍ او خپلواكۍ آزا

، الس يحكومت كو بانديځواكونه ور يلحاظ استعمار يفكر

، له داسي اختناق يړكمسلط  بانديورئې حكومتونه  يپوڅ

چي د نړۍ په هيڅ گوټ كي ئې  ياو استبداد سره مخامخ د

 وړانديد پرديو په  ېمثال نه شو موندلى، واكداران ئ

 ېاو د خپل ولس په مقابل كي مغرور او بسپك او ذليل 

. ياو ولس د ځان غالمان گڼ يرحمه، دوى د پرديو غالمان د

، ذلت او محكوميت دغه دردونكى حالت په ولسونو ۍد غالم

كي د عزت النفس احساس، د آزادۍ او خپلواكۍ جذبه او د 

ده، يو وخت  ېاو پتمن ژوند تلوسه په كلكه ځپل يسرلوړ

مى ملكونو استعمارى ځواكونو مخامخ او خو په ټولو اسال

وو، خو پس له هغه چي اد خپلو فوځونو په زور حكومت ك

خوا  ېدا ځواكونه د خاصو عواملو په وجه ووتل نو له يو

 يخوند گټيداسي رژيمونه شا ته پرېښودل چي د دوى  ېئ

هېوادونو د مسلح ځواكونو جوړښت ئى داسي  ې، د ديوسات

 يڅو رژيمونو مدافع او د هر ملتنظيم كړ چي د الس پو

پاڅون د ځپلو لپاره د دغو ځواكونو په خدمت كي الس په 

نظام او نصاب ئى داسي جوړ كړ چي  ي، تعليميسينه والړ و

ځوانانو كي د  الندي روزنيمؤسساتو كي تر  يپه علم
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 ۍ، د پرديو په غالمنشيكۍ جذبه راوالړه اآزادۍ او خپلو

كړي او له خپل اسالمى او او تقليد كي د فخر احساس و

 ې. د وتلو په وخت كي ئى د ديهويت نه پردى ش يمل

 ېچي له يو ېكړجوړي داسي  ينقش يهېوادونو جغرافيائ

 يمنازعات روان و يخوا د دغو هېوادونو ترمنځ تل سرحد

ځواكونو  ياو له بلي خوا هغه قومونه چي له استعمار

، په يش ترمنځ ووېشل د مختلو ملكونو يسره جنگېدل

ونو ته ، هغو اقليتيمحروم كړى ش برخياقتدار كي له 

ځواكونو سره ئى  يچي له استعمار يش قدرت وسپارل

او  يو يكي تل په دوى متك ېاو په راتلونك ېملگرتيا كړ

كېدو لپاره د دوى شرائطو منلو  يپه اقتدار كي د پات

، چي يښه مثالونه پښتانه او كردان د ې. د ديته اړ و

په وجه  ېمبارز يځواكونو سره د دوامدار يارله استعم

 يشو. استعمار او بل په څلورو برخو ووېشل دريويو په 

كي په پراخو تبليغاتو سره  ېمود ېاوږد ېځواكونو په د

چي  ېتعصباتو ته هومره لمن وهل ياو محل ي، ژبنيقوم

هيڅوك د لوى او متحد ملت او امت تصور او فكر ونكړى 

 ېاو تغيير نه منونك يمقدس يليك سرحدي ي، استعماريش

 يپرد ياوسېدونك ېوگڼي، دا دره د هغي بلي گاونډۍ در

نه په دې . يدښمن هېر كړ ياو حتى دښمن وگڼي او اصل

د اسالمى هېوادونو اكثر حاكم نظامونه يا چي ږي پوهې

هېوادونو د  ياو په اسالم ياو الس پوڅ يپرديو تحميل كړ

چي  يد ي، يا خاندانيد ينشو ېپات ېزاړه استعمار د سلط

خالف په زور او د پرديو په  ېكورنۍ د ولس د اراد خاصي

بڼه  ياو فرقه ئ ي، يا قوميدوى حكومت كور مرسته پ

پلويان اختيارات په واك كي  ېفرق يمذهب ې، د يويلر

حقوقو  ياو اسالم يله خپلو ټولو انسان ې، نور ئيلر

، چا د يوژنمشران  ياو مذهب ي، د دوى سياسيمحروم كړ

 ياو له خپلو ټولو اسالم يسنيان ځپل النديشيعه ترنامه 

په جامه  ياو چا د سن يحقوقو ئى محروم كړ ياو انسان

 يپه دې دردونك، د اسالمي هېوادونو كي شيعه محروم كړى

او اسارت  ۍغالم پهچي يا ښيي حالت به هغه څوك رضايت 

ني او د پېژنه ۍ ذهنيت لري، آزادي كي ستر شوى، د غالم

 په خپليچي څوك كلى او يا هغه څ ىۍ خوند ئې نه دآزاد

 ۍامنيت ېاو ب ۍعدالت ېكي له خور فساد، ظلم، بټولني 

څه روان دي، هره چي دلته ږي پوهېپه دې نه خبر نه دئ، 

وزلو  ېڅومره بي، د ۍ تباه كېږڅومره كورنځ ور
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گه څنډايان بي، كېږ ىپه سر، مال او عزت تېرانسانانو 

په وجه  يچا د ظلم او تېراو د ولي  شوي او نادار اىډب

موجود حالت د ټولني د هغه ته  ي؟!!محروم شوڅه له هر

 يوازيچي دلته ږي پوهېپه دې نه ښي، امن حالت برې

وك د امن پرته هيڅپه امن كي دي، له حاكمانو واكداران 

سر، مال او ځه نوي خلكو پنپه سلو كي د احساس نه كوي، 

دئ، كه دلته تاسو له يوه عادي انسانه  عزت خوندي نه

په  ېدوپه خوا كي د تېر سيپولچي د يوه  ئړوكښتنه پو

پوليسان د ده كلي ته  كله چيڅه احساس كوي، وخت كي 

دا چي كوي  گمانڅه احساس كوي، آيا دا ورشي كليوال 

د په يونيفورم كي كه دوى حفاظت كوي او  ىپوليسان د دو

چي له دوى نه هومره وېره لري ڼي او له گغله  ڼا ورځير

څه فكر  اړهپه او قاضي  ې! د محكمغلو ئې نه لري؟!

د دفتر ڼي كه د ظالم حامي، گكوي، هغه د مظلوم مدافع 

عدالت او په گوري، د ده گه په كومه سترمأمور ته 

ړي څه ترالسه كله نظام نه ئې څومره باور لري، امانت 

، ىژغورلنه ئې ى، له كوم ظلم ليدل ېئې ترڅه خير او 

چا او د  ېړئې د ده له سر، مال او عزت نه دفاع ك چېري

څومره ځ پوليس هره ورچي هر  ئگورراشئ و ؟!ېپه مقابل ك

په هركلي كي خان، ملك، شتمن او د ځ ځوروي، هره ورخلك 

د څومره ظلمونه كوي، كليوالو وزلو  ېپه بد و خاونزمك

لخوا غصب  اكمنووځاو جايدادونه د  زمكيڅومره كسانو 

ي، د په زور نكاح كېږ لوڼيڅومره وزلو  ېد بي، كېږ

په هر دفتر كي هره ي، په عفت تېرى كېږغلو ېپڅومره 

په بيت المال كي ، يكېږ ۍاو حق تلف يڅومره نارواوځ ور

ي، چارواكو له هغه بيت المال څومره غدر او خيانت كېږ

 په يوهوزلو انسانانو نه  ېچي له بسره  ېپه استفادنه 

گه اشرافي څنځانته  ي،په ناروا ترالسه شواو بل نامه 

، خوف او لوږيد فقر، گه څناو عام خلك  ىړژوند برابر ك

چي عجيبه ده ډېره !! دا ژوند تېرويپكاوي دردونكى س

وي او وايي: بايد داسي حالت ته د امن نوم ورك ېڅوك د

ږي، بايد هغه موجود امن ته صدمه ورسې ېدچي ړو څه ونك

 ېتر دمطمئن وو چي ړو څه وكحالت د بدلولو هدې وخت د 

خبره  ېدغو له واقعيتونو ب شو!! ىغوره حالت راوست

انو ته همدا خبره پيغمبرټولو كسانو ته بايد ووايو: 

ړو شخد شرارت خوروي، موجود امنيت ختموي،  ىچي دو ېشو

چي ړو باعث دي!! دوى ته بايد ووايو: هغه امنيت گجاو 
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ټه، د گپه ظالمانو  د كي،په خدمت لم او ظ ۍعدالت ېبد 

په وزلو او مظلومانو  ېد دوام ضامن او د ب ېدوى د سلط

د دوامدار  ىپه مظلوميت او محروميت كي د دواو تاوان 

ار دي، چول په كته اور ا ېكېدو باعث وي، د يپات

چي دغه دروغجن امنيت ختم پاره راغلي ان د دې لپيغمبر

په عدالت چي ي امنيت راولي ئې هغه واقع پر ځاىړي او ك

څوك عجيبه ده كه ژغوري. مظلوم له ظلم نه ووي او ړ وال

د اسالمى نړۍ موجود حالت د چي ږي پوهېحقيقت نه  په دې

ه استعمارگرانو په گټه دئ، پداخلي ظالمانو او بهرني 

د دوى د منافعو خالف او د ملتونو په  يكي هره تبديل ېد

احزاب  ياسالم يوازيدونو كي . اوس په اسالمى هېواهنفع د

ډلي ، فقط دا يقوتونه د يمنظم او ځواكمن سياسډلي او 

 .ياستفاده وكړ يله دې تبديل يكولى ش

چي چي آيا مسلمان د دې حق لري ښتنه پواما دا 

 عليهنوح څېر صبر كوم، د په ووايي: زه د مكي دور 

يوسف  السالم، عليه عيسى، السالم عليه، ابراهيم السالم

شان په م السالم هيپېغمرانو علاو نورو هغو  السالم يهعل

په خالف ئې وسله ښمن چي د د ډډه كومله مسلحانه جهاده 

وضاحتونه ضروري  الندي اړهپه دې  ؟ېړنه ده استعمال ك

 ڼو:گ

  هيڅ په دين پوه انسان دا خبره نه كوي، څوك چي د

اسالم نه ډېر لږ معلومات هم ولري دا خبره غلطه گڼي او 

ه كولو ئې ډډه كوي، هغه پوهېږي چي د جهاد له فرض ل

چي ووايي: د جهاد  حق نه لريوك دا كېدو وروسته هيڅ

په ئې د مكي دور  پر ځاىڼل شي او گضرورت بايد منتفي و

د چي ږي پوهېپه دې هم هر مسلمان صبر ته مخه شي، څېر 

دو وروسته ټول مخكني كتابونه منسوخ شوي ېقرآن له نازل

 هسي، ديآن پرته په بل كتاب عمل كول حرام اوس له قر

 ئډمنه مرجع او كتاب نه دډاپرته بله داسي هم له قرآن 

ته ثقه او  موږ اړهپه انو پيغمبرچي د نورو  هپات

چي هغوى د ړي پوه كمو  ېپر دړي او ډمن معلومات راكډا

 ړېپله كپاره كومه طريقه خكفري نظامونو د بدلولو ل

ته  موږخو  اړهپه ليهم السالم انو عپيغمبروه، د دغو 

پل وخت كي په خچي هر يوه ټول صراحت سره وايي په قرآن 

زندان ته تللي،  ځينيړې، د مسلطو نظامونو مقابله ك

چا چول شوي، د په اور كي ا ځينيړ شوي، هجرت ته ا ځيني
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، ياران ېفيصله شوپه دار كولو ژولو او ېپه صليب د خ

 موږچول شوي، ژوندي ا په كندو كيد اور ژل شوي، ئې و

څېر له صبر كولو نه انو په پيغمبرچي د دغو ږو پوهېنه 

 هيوخو انو نه پيغمبرله دغو  دئ؟څه مراد د دغو كسانو 

 هږم تپوهېچي دوى ئې وايي، نه  ىړك صبر نه دئهم داسي 

، كه د ېړپه سنت عمل كول غواد موسى عليه السالم 

عيسى  سليمان او د،ؤنوح، داد ابراهيم عليه السالم، كه 

دينه، مفسدو او ظالمو  ېعليهم السالم؟!! ته خو د ب

، نه ته د ېژوند كوآرام  النديحكومتونو تر حكم 

او نه حكومت ستا  ېپه نارواوو اعتراض كوواكدارانو 

نه زندان ته ، ېنو نوكري كووي، د همدې حكومتمزاحم كېږ

، ېپه اعدام محكوم شو، نه ې، نه هجرت ته مجبور شوېړال

ږم تا د كوم پوهې، نو زه نه ېدېپه اور كي ولونه 

په سنت له انو پيغمبراو د دغو  ىړپه سنت عمل ك پيغمبر

په سنت د عمل د دوى  !!دئ؟څه عمل كولو نه ستا مقصد 

په چي ته د ابراهيم عليه السالم خو دا ده  ىكولو معن

 ېړاو د نمرودي نظام هغه بت نسكور ك ېڅېر تبر راواخل

پروا هم زېږي او د دې ړۍ ورسره ولل نظام ماڼټوچي د 

چوي او يا د موسى عليه السالم ا يپه اور كي دچي  ېونلر

او  ېړ شالوته  ېعصا سره د فرعون مقابل ېڅېر له يوپه 

گند څرټ او پله زر كاله څېر په يا د نوح عليه السالم 

څېر په يا د عيسى عليه السالم ، ېدعوت نه ستومانه نه ش

پاى كي د ده په شو او  ته وايستلښار نه بل ه له يوچي 

 يپه دار كولو فيصله وشوه!! خو كه مقصد دژلو او د و

په پله نوكري د مصر په دې حكومتونو كي خچي دا وي 

حكومت كي د يوسف عليه السالم له وزارت سره تشبيه 

 ږ شه:څو خبرو ته غو!! نو ېړك

  چي ال  ىړپه هغه وخت كي كيوسف عليه السالم دا كار

انو عليهم پيغمبرنه وو مبعوث شوى. د  ۍپيغمبرپه 

چي په هغو كارونو د استناد كولو حق لرو  يوازيالسالم 

ي وي او يا قرآن د هغه ړله بعثت نه وروسته كې يا ئ

 .څه ويلي ويكي  تأييدپه كار 

  ،يوسف عليه السالم له زندان نه دربار ته رسېدلى

و مِلك د وزارت عظمى چا اپاد مصر په دربار كي هغه ته 

ټول مصر كامل د  ړم تاغوا ز كوي او ورته وايي:يړاندو

 يعنيټاكم، ټولو شتمنيو "امين" واو د  )مكين( واكدار
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واكدار، خو يوسف ځواكمن ټول مصر دوهم باصالحيته او د 

چي د ڼله گدا غوره و پر ځاى دنديعليه السالم د سياسي 

 ېد راتلونك او ړه واخليپه غااجتماعي خدماتو وظيفه 

شي. ده د  پارلكار ورته وس ېد مقابل ۍقحط ياحتمال

دنده غوره  ېد وزارت مالي پر ځاىصدارت او وزارت عظمى 

واكمن رقيبه  ېبپه عمل كي هغه د مصر داسي خو  ڼله.گو

تخت او تاج خاوند د  ىگه وروسته دچا له مرپاچي د وو 

كار  په دېد يوسف عليه السالم چي ته شو. عجيبه ده 

ليل مأموريت توجيه ذپل په موجوده حكومتونو كي خ باندي

 ده.او مقايسه ډېره قبيح او شنيع توجيه دا  !!ېكو

 پيغمبر اړهپه په داسي حكومتونو كي د كار كولو 

 عليه السالم فرمايي:

ل ي أِتي نَّ ع ل ْيُكْم أمراء ُيقرِّبون  ِشر ار  الناس، وُيؤخِّرون  

تها، ف م ْن أ ْدر ك  ذ لك  ِمْنُكْم، فال ي ُكون نَّ الصَّالة  ع ْن مواقي

رواه ابن حبان  * ع ِريفًا وال شُْرِطيًا وال ج اِبيًا وال خ اِزناً 

 و ابو يعلى

ټولو زيات شرير چي ترپرتاسو مسلط شي داسي امراء به 

پل اصلي وخت ځ به له خكوي او لمون ېږدځانته نكسان به 

چا دا حالت بياموندو نو چي هر څخه ډوي، له تاسو ځننه 

 يد خلكو استازيتوب كوي، نه د ي(ام كظپه دې ن) ينه د

خزانه نه او  ىټولونكپوليس شي، نه د زكات او عشر را

 دار. 

چي د اسالمي گورو و ئڼا كي راشپه رمبارك حديث د دې 

 دئ؟څه په موجوده نظامونو كي د كار كولو حكم ملكونو 

له  الندير قيادت داسي امراوو او حاكمانو ت كه د

دوه عيبه لري:  يوازيچي حكومتي كارونو نه منع شوي وو 

پل له خځ كوي او لمون ېږدځانته نسد كسان فشرير او م

هغو حكومتونو كي د كار كولو  په، نو ډويځنږ وخت نه ل

په الس ځواكونو چارواكي ئې د كفري چي څه وي حكم به 

 ېفساد، بپه په ماانزل هللا حكم نه كوي، مسلط شوي، 

ديني، خيانت او غدر كي ترستوني غرق دي، د دين، ايمان 

ډډه نه څه  پاره له هيڅړو د ايستلو لاو اخالق د جر

گرم ڼي، د شرابو بازار ئې گحالل  سود او قماركوي، 

او نارينه اختالط، د دوى د هر  ښځيړى، رقص، سرود، د ك

ه گه توډاو بربن دگنڅرپه ټه بلكي پپه محفل لوازم، نه 

 !! په صفحهټلويزيون او د 
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ښمن سره له د چياو د جهاد د مخالفينو دا خبره 

د عدد او  چيپه مسلحانه جهاد مكلف يو هغه وخت  يوازي

 پيغمبرورسره برابر شو، هغوى ته وايو:  عدة له مخي

چي نه ړ پيل كپه ضد جهاد عليه السالم هغه وخت د قريشو 

په اندازه وو و يگيالئې د مجاهدينو شمېر د قريشو د جن

 موږاو سامان. كه ز وسائلگي او جن ېاو نه ئې وسل

عليه السالم دا تعادل ضروري او حتمي نه وي  پيغمبر

ښمن سره ړه به له دگچي جې نه وي ويلي ڼلى او دا ئگ

و تعادل او وسائلد قوت او  چيپيل كوئ هغه وخت  يوازي

په كوم دليل دا گه او څن، نو ته ځ ته شيرامنتوازن 

گ كيفيت او خو د جن و له مخيوسائلد شمېر او ې؟ حكم كو

ې، كه ستا ي، نه فرضيت او ضرورت ئټاكل كېږگوالى څرن

ړه او كه ډول غوره كگ يو ږ وو، د جنښمن لتر دشمېر 

په عراق او  چيگورئ آيا نه ې، ډول ئزيات شو بل 

ښمن مقابله كوي او گه دڅنمجاهدين د كي  افغانستان

 ې كوي؟ گه ئڅن

 ته څو نور مهم وضاحتونه هم ضروري برېښي:دل

  وسله واله مبارزه د يوه منظم او روزل شوي حزب او

او  جماعت دنده ده نه د افرادو او وړو وړو ډلو

چي د مكي دور مرحله ده حزب دنده دا د داسي ، ټولگيو

داسي روزل شوي، متعهد او اسالمي اصولو ئې پلې كړې وي، 

ولري چي وسله د خپل ايمان ته ملتزم افراد په واك كي 

په حكم كاروي نه د خپلو جذباتو او احساساتو په 

غوښتنه او د انتقام او غچ په موخه، داسي حزب چي له 

 مدني دور ته ورته حالت اومكي دور بريالى وتلى وي او 

 شرائطو ته ننوتى وي.

  وسله به د هغه دښمن په ضد كاروي چي د مسلمانانو

جگړه د  ې وي اوه تېكي راايستلپه ضد ئې خپله وسله ل

  ې وي.دښمن له لوري پيل شو

  وسله واله مبارزه به هغه مهال پيلوي چي د سوله

له ييز دعوت امكانات په بشپړه توگه له منځه تللي وي، 

غيير او بدلون راوستل ممكن نه نورو الرو په ټولني كي ت

  وي.

  د جنگي اقداماتو په دا به تل په پام كي نيسي چي

څ كي بې گناه او غير محارب كسانو ته صدمه او تاوان تر

له هغه چا سره به له جگړي ډډه كوي چي نه ونه رسېږي، 
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ئې له مسلمانانو سره جگړه كړې او نه ئې د هغه چا 

  مرسته كړې چي له مسلمانانو سره جنگېږي.

  

     

  

   

  

   

    

   

ږي او په الر كي جنگېايمان لرونكي د هللا  -[56]

ږي، نو د شيطان له په الر كي جنگېكافران د طاغوت 

تدبيرونه  ټولد شيطان  چي ئگرو سره وجنگېږمل

 كمزوري دي .

 :شوې ښوونيالر مهميڅو ې مبارك آيت كي په د -(56)

  ې د هللا گ هدف ئجنگېږي، د جنپه الر كي مؤمنان د هللا

 تقاضاء ده.ايمان  دوى د گ دجن داسي او دين قائمول وي

 رهاپكافران د عاصي او باغي حكمرانانو د اقتدار ل 

گ سره هغه جنپل په خي، ي دگرجنگېږي، دوى د شيطان مل

 ښوي.ې خوشيطان ئ چيړي څه ترسره كول غوا

  چل، كيد او تدبير كمزورى دئ. د دوى هر  
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: السونه ووويل شچي ورته ونه كتل ته دي هغو  -[55]

ړئ، خو كله او زكات ورك ئړځ وكمونل ئ،ړراتم كمو 

ډله ئې له خلكو ړى شو نو يوه ك پر دوى جهاد فرضچي 

هم سخته وېره  ېاو يا تر د هللاداسي وېرېده لكه له 

دل جنگې موږ رپ يدولي  ربه! موږاو ويل ئې: اې ز

ډولو؟ ځنونه  نېټې ېږدن ېتر يو يدولي  ؟لړفرض ك

او آخرت  ى دئړوكى شدنيا متاع خو و ورته ووايه: د

او د  ړهچي تقوا ئې غوره كپاره لهغه غوره دئ، د 

چي  -[58] ي.ونش ىتاسو تېر رپپه اندازه به  يڅركب

گو په دنڅه هم گ به مو بيا مومي، كه مر ئځاى وهر

په برخه شي ه ئې ښېگڼڼيو كي وئ او چي كومه كلكو ما

په ړاو ئې و كه كنو وايي: دا خو د هللا له لوري ده، خ

څخه دئ، ورته برخه شي نو وايي: دا خو له تا 

چي  يڅه شوخلكو دې ه ، پيد يله لور هللاټول د : ووايه

څه ستا چي  ښېگڼيله  -[59] ي.ږپوهېنه خبري  هيڅپه 
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ړاو او چي كپه برخه شي نو د هللا له لوري ده او 

ستا لخوا ده، ته خو  پخپلهنو هغه  يږدرورسې هستونز

په او هللا د شاهد  ېلى يلېږى استازيو ته كو مو خل

 كافي دئ. توگه

 موږښووني زالر النديمباركو آيتونو كي  ېده پ -(55-59)

 :دل شوېمخي ته ايښو

 ړو د وخت له گج ښمن سره دله دچي خلك داسي وي  ځيني

له بايد  او وايي: گار كوي،ټين په جگړيرارسېدو مخكي 

ته پاى ه الري خبره ل نښتي كنديپرې ېيوښمن سره د د

گار ئې ټين، خو دا ړوپاره حل كله د تل ورسوو او ستونز

 څخه ېله جذب ۍپه الر كي د قربانله قوى ايمان او د هللا 

ي، دلى وړه راخوټېار زمبي لهبلكي  ،ړ شوىراوال وينه 

ځان مخلص او چي  يړگار سره غواټينوخته  ېپه دې ب

او غلطلو ويناوو پلو غلطو عملونو په خښيي او و يانقالب

 سختيچي كه اوس او د  يښيچوي او خلكو ته وپرده وا

په عمل كي او  يڅه قصور لرله رارسېدو مخكي هغوى  ورځي

پلو ديني او مذهبي دندو د خي او د يپاتتر نورو شاته 

 بانديه ورړاپه دې  كله چيي، كوي ټكولو كي ل ءپه ادا

او له  نښتيښمن سره د اعتراض وشي نو وايي: كه له د

ټولو مخلص به تر موږدين د دفاع وخت راورسېدو نو 

په پوه شئ چي ه هلته په اخالص او صداقت ب موږومومئ، ز

 !!ئگورو ېبروهلمټي په الس او خط كي مو توره  يړلوم

خط كي د  يړپه لومچا مخكي يو او چي تر هر گورئ به و

جگړي اصلي وخت چي د كله  خو ښمن مقابله كوو!!د

صريح او واضح فيصله وشي او د  اړهدې ه پ او يږراورسې

ړي نو دا كسان ښتنه وكقرآن صريح او واضح حكم د هغه غو

گنده څرڅېرو كي په چي سخته وېره به ئې به داسي ومومئ 

او وېري گ له چي د مرڅېر په چا د هغه  ؛سترگي يړ، خوى

 هللالكه له  يږبه داسي وېرې، له خلكو هوشه شوىې هيبته ب

به  هللاچي له  يخلكو به ئې وېره هومره واو حتى له 

 ي!!ږدومره نه وېرې

  ،بيا به وايي: اوس خو د جگړي مناسب وخت نه دئ

ضرورت وخت ته نور څه ضروري وسائل نه دي برابر شوي، 

 ي!!ږېډځنه وړگلرو، بايد ج

 لكه  گڼيښمن سره مخامخ كېدل داسي ړه او له دگدوى ج
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چي تيار دوى گ مر، لكه ول كېږيځچي خو يپه لورگ د مر

 ېه ئې رارسېدلگ نېټد مر او يستى ويپرانپل كومى خته 

پاره ل ېمود نوريڅه ته د  موږولي  وي!! وايي به: خداى

ژر ئې له او داسي  ړهكېدو موقع رانك يپاتژوندي د 

 !ړو!ړو سره مخامخ كگج

 چي: او هغه دا  كار دئپه ځواب خلكو ته فقط يو  ېد

، آخرت مو يگه وېرومو له مرمينه  يله دنيا سره افراط

پاره ل ېئ، د همدپه آخرت ترجيح وركوړى، دنيا ته هېر ك

په عدالت ډه كوئ. د هللا ډږئ او له جنگه گه وېرېله مر

او  ځليهلي  هللا به د مسلمانانوچي كوئ  گمان، ئباور نلر

په اندازه  ېذر ېړچي هللا د وي، حال دا ړۍ ضايع كقربان

 .ينه كو گانو ظلمپلو بندپه خهم 

 او كلكو سره  يپه كور كي ناستچي  ئپه دې پوه ش

هم له ړلو سره په پناه وگانو ته گو كالچلو او دنمور

ته  يگ داعپه هر صورت به د مر، ىدېخالص ئگه نه شمر

 ئ.لبيك واي

 څه گ كي ئې څنپه چي كه ستاسو  يد دا كسان داسي

گرتيا نتيجه نه ستاسو د ملدا  په برخه شوه نوه ښېگڼ

كومي ، خو كه له گڼيزوينه پېر هللاځان د پل په خكي بل

گڼي، دوى  ينو دا ستاسو له لور لسره مخامخ شو ستونزي

ټول د هللا له لوري دي، دوى په دې ښه او بد چي ته ووايئ 

او تاوان  گټيښه او بد، خير او شر، چي د ي ږپوهېنه 

 ي.كېږ يړه د هللا له لوركپرې

  پل عمل مبادا هغه د خده، زوينه ه د هللا پېرښېگڼهره

چي د نېك عمل توفيق هم د هللا ه كځئ، دا گڼنتيجه و

 زوينه ده.پېر

 گناه نتيجه ه ستا د بد عمل او ړاو او ستونزهر ك

 څوك مه مالمتوه.پرته بل ځان نه ده، له 

  هم د خير او شر واكدار نه بلكي د  پيغمبرد هللا

چي ي وركوشهادت هللا په دې  ل شوى.لېږ په توگه ياستاز

ړلى تپوري په عمل او ستا  ئد يشر د ده له لور، خير

دنده تر سره  ياستازفقط د يوه امين  پيغمبردئ، د ده 

په اختيار كي ړه د ده ك، د خير او شر واك او پرېيكو

 نه ده.
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په حقيقت كي ړي، اطاعت وك پيغمبرد  چي څوك -[81]

ړوي نو ته مو مخ وا چيڅوك ړى او ې د هللا اطاعت كئ

 لى.لېږ څارونكى نه يېردوى پ

 داو  ئد هللا اطاعت دپه حقيقت كي اطاعت  پيغمبرد  -(81)

 چيدنده دا ده  پيغمبرمخالفت، د  سره ده مخالفت له هللا

ى دئ، نه د استازخلكو ته ورسوي، هغه د هللا م اپېغ د هللا

ې ئولي  چيي ښتنه نه كېږپوڅارندوى، له ده دا خلكو 

مكلف  ئې نه دپه دړى شو، دى له مخالفته منع نه كخلك 

 خلكو ته د هللا دين ورسوي. چي دا دئې شوى، مكلفيت ئ

   

    

   

    

    

   

     

   

ستا لخوا  چي، خو كله )كوو( او وايي: اطاعت -[81] 

خالف څه ه كي د هغه پش پهې ډله ئه ويځي، نو بهر وو

ې پې وايي او هللا د دوى دا د شئدلته  چيې كوي مرك

ړه كپر هللا توكل وړوه او نو له دوى مخ وا ،ليكي ېركم

 كافي دئ. په توگههللا د وكيل  او

د  وړانديپه  السالم عليه پيغمبرمنافقينو به د  -(81)

گرو سره به پلو ملايمان او اطاعت دعوا كوله، خو له خ

څه وينا خالف نور ۍ مخكن ډو كي د خپليپه غونې پې د شئ

ۍ، دلته د ښمنۍ خبره او هلته د دد دوستويل، دلته 

اطاعت او هلته د بغاوت، دلته د اخالص او هلته د نفاق، 

، هغه څهڅه وايي او تر شا بل مخامخ يو  چيڅوك هر 

دا  وظائفستا  اړهپه منافقينو  او د داسي ئمنافق د

 دي:

 اعتناء ورته مه كوه او هيڅ هوړله دوى مخ وا. 
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 په هللا د وكيل  چيځكه ، دا ړهپر يوه هللا توكل وك يوازي

 كافي دئ. توگه

  

    

    

   

   

ړى، كه ك ئې تدبر نه دئپه قرآن كي نو آيا  -[82]

ډېر ې لوري وى نو حتمًا به ئ هغه د ماسوى هللا له

 موندلى وو.اختالف په كي 

ې په د، ړ شوپبشكلونو كي شتو يپه دروقرآن  -(82)

گ حاالت گارنرن السالم عليه پيغمبرې كي په ې مودږداو

خاص مشاعر او عواطف په انسان كي راغلل، هر حالت 

نيسي،  النديپل اغېز ې تر خړوي، افكار او نظريات ئراوال

وي او د قوت د  بېليې ئخبري الت احساسات او د ضعف د ح

ې ئپه حالت كي د غضب ې بېل، حالت جذبات او افكار ئ

ړ ې سوقهر ئ چيخو  كي،ډ ېوينا او پرېكړي له قهر او غص

د مانه وي او ېښپپلو خبرو په خي نو كښېنې شي او غصه ئ

حال  داسيپه  السالم عليه پيغمبرې كوي، خو څه ئترميم ه

په شمېر كسانو گوتو وو، د  يوازيكي سر په  چيكي 

ړ، د ورسره مخالفت وكپل قوم ، خراوړايمان  بانديور

ې وويل پلو زامنو ته ئې يو تره وو، خل ئېمخالفينو سرخ

ړئ، هغوى دا كار كطالقي  لوڼي( د محمد )عليه السالم چي

، هجرت ته مجبور شو، النديې تر تعذيبونو ياران ئړ، وك

بدل شو،  ورو وروې، دا حالت غلرا بانديورځي ور سختي

ې د برياوو او فتوحاتو مرحله ئې زيات شول، پلويان ئ

ړه او تر وركماتي په وار وار ې ښمن ته ئدپيل شوه، 

راغى،  النديۍ ټول حجاز د ده تر واكمنې ږدن رحلت مخكي

ړو ټولو لوپلو له خ كي،ې موددغي ټولي په دغه قرآن 

 ورو ورو ،سرهبرياوو و او ړاوونو، مات، ستونزو، كژورو

اختالف په الفاظو او كلماتو كي ې ړ شو، خو نه ئپبش

په مطالبو كي د حقيقت خالف يوه ې ځ ته شو او نه ئرامن

دا خبره د انسان له وس گو شو، وينا او يو لفظ تر ستر

د  ده چي هچته او ورته محال او ناممكناوډېره ډېره نه 

شي او يوه  يتښتيا ثابې رئخبري ټولي درويشتو كلونو 
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گانو خالف پلو وينا ې د حقيقت خالف او د ده د خئ

چا له لوري پرته د بل ، كه دا قرآن له هللا نشيگو ترستر

په مدعا او هم او په متن كي ې وى نو هرو مرو به ئ

ډېر اختالفات موندل شوى وو، دا كافي ده هم مفهوم كي 

ن د هللا ى او قرآاستازد هللا  السالم عليه پيغمبرومنئ  چي

  كتاب دئ.

څه هم د آيت مدعا عامه ده خو دلته خطاب كه 

ستاسو د  چياو دوى ته ويل شوي  ئمتوجه دمنافقينو ته 

ي استازد هللا د  پيغمبرنه پر  چيمنافقت اصلي وجه دا ده 

په د هللا د كتاب قرآن  رپنه او ايمان لرئ  په توگه

  .توگه

    

   

    

   

   

   

   

    

  

     

كوم خبر ورته وېري د امن يا د او كه كله  -[83]

پلو او خ پيغمبرې ې، خو كه هغه ئروي ئپراشي، خ

به  ، نو د دوى استنباط كوونكيوىسولى چارواكو ته ر

پر تاسو د هللا فضل او پوه شوي وو او كه ې حتمًا پر

د شيطان ټولو پرته به تاسو ږو رحمت نه وى نو له ل

 ړى وو.متابعت ك

په كله  چيڼي گهم د منافقينو كار  قرآن دا -(83)

طمع، كله له ځايه ې وېره خوروي او كله بمسلمانانو كي 

ې له هغه غافل كوي ښمن نه مسلمانان وېروي او كله ئد

پيدا كوي، راپه دوى كي  هيليځايه ې ب اړهپه او د هغه 

ځايه وېره خطرناك عواقب لري او هم له ې ښمنه بهم له د

او د هغه له  ټولپ سترگيې طر ئپه خهغه غافل كېدل او 

دا كار كوي هغه  چيڅوك لوري د امنيت احساس كول. هر

 نهم او نپه وخت كي  السالم عليه پيغمبرد  منافق دئ،
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  هم.

هغو شايعاتو د  چيمسلمانانو ته ويل شوي ې سره دپه 

ړوي او ځايه وېره راوالې بيا  چي ئړډه وكډله خورولو 

په ښمن غافل كوي، كه د د من له خطرهښيا مسلمانان د د

پلو مشرانو ته كومه اطالع ترالسه كوئ نو دا بايد خ اړه

 ئ.ورسو

هللا  بلكي ئمنافق د يوازينه دا كار كوي هغه  چيڅوك 

 چي ړىپه نامه ياد كشيطان خطرناك  دلته د داسيتعالى 

 هپاتشره خوندي په فضل سره د هغوى له د هللا مسلمانان 

د  يوازيې ئ څخهش ېمار دئ، له نڼي دا د لستوكېدى شي، 

 . كېدى شئ يپات يپه فضل خوندهللا 

     

    

   

     

    

    

  

پرته بل ځانه ږه، له په الر كي وجنگې نو د هللا -[84]

هللا د  اميد دئڅوه، مكلف كوه او مؤمنان وهڅوك مه 

او  ئگ شديد دړي، د هللا خو هم جنړه بنده كگكافرانو ج

 .عذابول ېهم ئ

او  اړهپه گ د جن په ارتباط؛ۍ موضوع د مخكن -(84)

 مهميڅ كي څو په ترته د خطاب  السالم عليه پيغمبر

 ې:شو ښوونيالر

  وجنگېږه.په الر كي د هللا 

 ي ړ شو، اېړړ كگ ته انور جن چيڅه مه كوه ې هد د

  تاوان دررسوي. پر ځاى گټيد گ كي په جنكسان 

 څوه.گ ته وهمؤمنان جن 

 پاى په نتيجه كي ماتي ښمن د ړه د دگدا ج اميد دئ

 نشيپاره مقاومت ې لې مودږدښمن د او، ستا دږيته ورسې

د هغه  چيپه مخكي نلري هدف كوم مقدس  كولى، داسي

 گالي.و ستونزي ې د جگړيمود ېږدتر اوپاره ل

 ې گه به له دڅنله هللا سره دئ، په اصل كي گ د دوى جن
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 ړى شي؟گ كومه نتيجه ترالسه كجن

 ې عذاب. او هم ئ ئگ سخت دد هللا هم جن 

    

     

   

    

     

     

ړي، ښتنه وكپارس نيښتپاره سښايستد  چيڅوك  -[85]

 يړد ناو چيچا ې برخه وي او ړگځانې هغه ته به د د

ړى د گځانې ړه، هغه ته به د دښتنه وكپارس يښتنپارس

 څار كوونكى دئ.ښه څه په هر هللا  وي او ىپېټگناه 

په عامه او  ې آيت الفاظ عام ديڅه هم د دكه -(85)

ې به ئ ړي، ثوابه وكښتنپاره سك نېكوڅويل شوي كه گه تو

ې گناه به ئړه ښتنه وكپارې بده سپه برخه شي او كه ئ

په واضح په برخه شي، خو د آيت له سياق او سباق نه 

ړه په اگه د جهاد ې توړگځانپه دلته  چيږي گه معلومېتو

مسلمانان جهاد ته تشويق  چيچا ښتنه مراد ده، پارس

ورسره شريك شي او به په ثواب كي ړل، نو د مجاهدينو ك

ې غافل ښمن نه ووېرول، له هغه ئمجاهدين له د چيچا 

ړه، د دوى عزم او ړه كې سړل، د دوى شوق او جذبه ئك

او  ې شريك ويه ئبگناه كي په ړه، ك هې متزلزلاراده ئ

څه د ده پېټي به يو گناه له ستري ښودو د د جهاد د پرې

 ږو بار شي.په او

   

   

     

    

   

وويل پر تاسو سالم ښه سالم په كوم كله  او كه -[86]

ې غوره سالم ووايئ او يا همغه ، نو يا تر دشو

ښه حساب كوونكى څه په هر هللا  چيې شكه ، بځوئگرورو

 دئ.

ځواب به يا ې، و يژوندى د الست اوغښه راد سالم،  -(86)
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په ئ او يا به همدغه كلمات په غوره كلماتو وركوې تر د

له  ئهللا تعالى حسيب د چي پوه شئې په دوايئ، ځواب كي 

 حساب كوي.څه كي په هر بنده سره 

      

   

     

    

   

پرته بل معبود نشته، له ده  چي ئهللا همغه د -[85]

څوك او  ،ړيډ كراغون ورځي تهحتمًا به مو د قيامت 

 ي؟وى رښتينزيات  هللاپه وينا كي تر به 

د ځ ورپه پرته بل معبود نشته، د قيامت له هللا  -(85)

دل يو حقيقت دئ، دا د هللا ونډيستاسو راغ وړانديپه هللا 

ى رښتينزيات وينا كي  په خپليڅوك تر هللا به وينا ده، 

 وي؟ 

   

  

   

    

     

     

     

   

    

  

  

    

    

  

    

    

  

 اړهپه د منافقينو  چيي څه شوپر تاسو نو  -[88]

السته پلو ى د خوهللا تعالى د چيشوئ، حال دا ډلي ه دو
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څوك ړئ هغه ، آيا غواړلور كپه وجه رانسكو راوړن

 ې الريڅوك ب چياو هللا  ى،ړك ې الريهللا ب چيړئ هدايت ك

ې دا ئښه خو -[89] ې.الر به ورته ونه موم ړي هيڅك

كافران  چيكافران شئ لكه دوى  تاسو هم داسي چيده 

نو تر هغه له دوى سره برابر شئ، به شول، نو بيا 

ړي، هجرت وككي په الر د هللا  چيدوستان مه نيسئ  څخه

ې ئ چيځاى ې نيسئ او هر ړه، نو وئډډه وكې نو كه ئ

ژنئ او مه له دوى كوم دوست نيسئ او مه ې ومومئ وئ

 كوم مرستندوى.

دلته  چيږي څخه معلومېړو آيتونو له دغو دوا -(88-89)

ې كوله د ايمان دعوا ئ چي ئد اړهپه بحث د هغو خلكو 

ې ئحال كي  سيپه داي او شو يپاتپه دارالكفر كي خو 

ې خوا د هجرت له يو چيې ړې ته له راتلو ډډه كمدين

دل ېې نتوانپه دخوا كولو امر ورته شوى وو او له بلي 

په گه او گنده توڅرپه پل ديني شعائر هلته خ چي

ې ئ النديې د هغو خلكو تر سلطړي، ترسره كاطمئنان سره 

له مسلمانانو سره  چيړى ژوند كولو ته دوام ورك

اصلي وجه  اكېد هپاتد دوى د په دارالحرب كي  دل،جنگې

چمتو ته  ۍقربان لپارهپل دين او ايمان د خ چيدا وه 

پل پاره له خد اسالم ل چيته تيار نه وو ې نه وو، د

او د اسالم آزاد شي ې ځي، د كافرانو له سلطوو كور، كلي

ي، نه ې ته راشپاره مدينژوند كولو لد  النديتر بېرغ 

ډېر ځله ۍ. وو او نه ضعف او ناتوان يړمجبوريت منع ك

گ كي څنپه د كافرانو به دوى  چيهم واقع كېده  به داسي

ړو گپه جپه ضد د مسلمانانو  النديې ندماو د دوى تر قو

له مجاهدينو سره دا ډېر ځله به كي برخه اخيسته. 

 سيميكومي په ښمن د د موږكه  چيپيدا كېده ښنه رااندې

پر ښمن ديا سلمانان وي او م بريد كوو او هلته داسي

برخه ې كي ې حملپه دكسانو  حمله كوي او داسي موږ

څه وي حكم به  موږژل شي، زپه الس وو موږتي وي او زاخيس

ې د رفع ښناندېڅه؟ هللا تعالى د دوى د دغي او د دوى حكم 

 ې دا دي:ئ برخي مهمي چيړه ښوونه وكپاره دا الركولو ل

 .دا منافقين دي 

  اختالف مه كوئ. اړهپه د دوى 

 ړ دارااليمان ته د راتلو و چيدي  د دوى عملونه داسي
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ې ستاسو خوا ته ئ چيڼل گړ ونه ې ونه دي، هللا تعالى د د

د كافرانو  پر ځاىتلو  په لوري د مخكيراولي، د اسالم 

راضي شول، هللا تعالى  بانديكېدو  هپات النديې تر سلط

 نسكور شي.په هغه كي  چيښودل پرې

  ټه گڅه اختالف  يځپل منخستاسو به  اړهپه د دوى

هللا  چيگه به د دوى د هدايت باعث شي، حال دا څنلري او و

 ئې نه ددا توفيق ئ ڼي اوگړ نه ې د هدايت وتعالى ئ

 ځي؟!ډه راووډنله هغه ناولي  چيړى په برخه كور

 ئ، وڅېر په كاش تاسو هم د دوى  چيښوي دوى خو دا خو

ړى. له نورو سره جرت نه وى كهټوبي ټاپل له ختاسو هم 

 موږړى وى، نه هغوى زپيدا كژوند كوم صورت مو راډ گد 

كولى  دژون داسي موږكه  د دوى. موږمزاحم كېدى او نه 

 نه شئ كولى؟ولي  ېشو نو تاسو ئ

 پل ړي، خهجرت ونكپه الر كي د هللا دا خلك  چيڅو تر

 ڼئ.گې مه اولياء او دوستان ئ

  په نيولو او ړه نو وك ډډهې كه له هجرت كولو ئ

ڼئ گې وڅخه ئډلي ښمن له صرفه مه كوئ، د د ې هيڅژلو ئو

 ، هيڅې كوئښمن سره ئله د چيړئ څه ورسره وكاو همغه 

 طمع كوئ. مرستيد ترې  ڼئ او مهگپل دوست ې مه خئيو 

په د هغو خلكو وضع ڼا كي په رمباركو آيتونو  د دغو

ۍ تر واكمن نوااوس د امريكاي چيگنده معلومولى شو څر

كي ژوند كوي او نورو ته هم بلنه  په افغانستان الندي

په شان د دوى  او الس واخلي څخهله مقاومت  چيوركوي 

د ايمان  چيد هغو وضع او حكم هم  ښمن ته تسليم شي اود

له  النديې و تر قومندامريكايانه دعوا كوي خو د دروغجن

 مسلمانانو سره جنگېږي.  
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پيوست قوم سره  كوم داسيله  پرته چيله هغو  -[91]

ځ كومه معاهده وي او ستاسو او د دوى ترمن چيي كېږ

ې ې له دې ئسين چيراشي حال كي  په داسييا تاسو ته 

پل يا له خ وجنگېږي اوسره له تاسو  چيوي  ېشو يگتن

ې ښتى نو دوى به ئقوم سره وجنگېږي او كه هللا غو

ړي وو او بيا به حتمًا درسره مسلط ك بانديدر

شول او درسره ونه  هت ې خوانو كه درنه يو دل،جنگې

ړه، نو بيا هللا ك وړانديې درړه ئدل او روغه، جوجنگې

 ئگودر نه دكومه الر ېري( )د تپر دوى تاسو ته 

 ټاكلى.

ډډه ژلو د دوى له نيولو او ودوه صورته كي  په -(91)

 ړئ:وك

 چيړى وي پيوستون اعالن كپل ې خقوم سره ئ له داسي 

 تاسو ورسره د عدم تعرض معاهده لرئ.

  كركه ړو گله ج چيراشي حال كي  په داسيتاسو ته

ړي دل غوادي، نه له تاسو سره جنگېستومانه گندوي، څر

 پل قوم سره.او نه له خ

الس اخلي، دا  په خالف له جگړيستاسو  ډلهيوه  چيدا 

ړئ، ځواب وركڼئ، فورًا مثبت گزوينه ود هللا يوه پېر

 ړئ.ډډه وك په خالف له جگړيد دوى  اوې ومنئ ښتنه ئغو

دل او روغه، شول، درسره ونه جنگې هت ې خواكه دوى يو

د تعرض  بانديپر دوى ړه، نو بيا ك وړانديې درړه ئجو

د  چيې ړې اجازه نه ده دركد د حق نلرئ، هللا تعالى هيڅ

 ړئ.په خالف وسله استعمال كدوى 
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ړي هم له غوا چيومومئ  نور هم داسي چيده ژر  -[91]

په  څخهپل قوم له خهم وي او په امن كي تاسو نه 

شي، په كي  ته وبلل ه كله فتنېخو ك كي،امان 

ې خوا ته نه شول او ځي، نو كه له تاسو يوپرېو

ې پل السونه ئړه او خنه ك وړانديې درړه ئروغه، جو

ې مومئ ئځاى چي هر ې نيسئ او ړل، نو وئراتم نه ك

گند حجت تاسو ته څر موډلي ې دپر  ژنئ اوې ووئ

   ړى. درك

ښي امن خو چي خلكو سره به هم مخامخ شئ له داسي -(91)

پل قوم ړي او له خهم امان تر السه كړي له تاسو دي، غوا

ړه فتنه گجړي، تېرى ونك بانديڅوك ورنه هم خوندي وي، 

 بانديشي، خو كه ور يپاتې لري ې فتنړي له دڼي، غواگ

ټول توان، په بيا ړى شي نو ړ كته ا تېرى وشي او جگړي

ې مه ئ ته ړئ، جگړيېچطاقت په كي برخه اخلي، دوى مه 

ړئ، ې مطمئن كخوا ئ ړئ، له خپليځواب وركړ كوئ، مثبت ا

ې خوا ته نه شول، روغه، ه تاسو يولې سره له دكه  خو

ځان ونه ې ئ له تېريړه او نه ك وړانديې درړه ئجو

هللا ژنئ، ې وې مومئ وئئځاى چي هر ې نيسئ او نو وئ ،ساتو

 ې حق او اجازه تاسو ته دركوي.د دتعالى 
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ژني، بل مؤمن وو چيښايي نه  تهمؤمن  هيڅ او -[92]

په خطا سره كوم مؤمن  چيچا په خطا سره او گر م

ټبر ته آزادول او  مرييو نو بيا د يوه مؤمن ژووا

او  ،ړيې كمعاف ئ چيگر دا ې مسلم ديت وركول دي، مئ

ښمن وي، ستاسو د چيڅخه وو يوه قوم  كه هغه له داسي

آزادول دي  مريين خو دى مؤمن وو، نو بيا د يوه مؤم

كومه پلو كي په خ چيڅخه وو قوم  او كه له داسي

مسلم ديت وركول ې ټبر ته ئ معاهده سره لرئ، نو بيا

ې ونه څوك ئآزادول دي، خو كه  مريياو د يوه مؤمن 

روژه نيول دي،  ېپسپر له  مياشتيمومي نو بيا دوه 

 پوه دئ.توبه او هللا باحكمته الهي يوه 

قصدًا او بل مؤمن  چين له شأنه لري ده دا د مؤم -(92)

قتل احتمال  په خطا سره د داسي يوازيژني، ووعمدًا 

 ې:شو ښوونيالر النديدلته  اړهپه قتل  او د خطائيشته. 

  به  مرييد مقتول ورثه ته به ديت وركوي او يو مؤمن

څه جبران څه نابه هم هغه تاوان ې سره ه دپآزادوي. 

 چيه رسېدلى او هم هغه تاوان ټبر تد مقتول  چيشوى وي 

ته ټولني ژل كېدو سره د ده اسالمي په ود مقتول 

 رسېدلى.

 له  چيړى وو كوم قوم غ كه دا مؤمن مقتول د داسي

دئ، نو په حالت كي  ۍ او جگړيښمنه د دمسلمانانو سر

 آزادوي. مريييو مؤمن  يوازيبه بيا 

  قوم له مسلمانانو سره د عدم تعرض او كه د ده

او هم د  ئالزم د بانديه درلوده، نو هم ديت ورمعاهد
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 آزادول. مريييوه مؤمن 

  د آزادولو توان نه لرلو، نو بيا  مرييكه قاتل د

 ده. هالزم بانديې روژه ورپسپر له  مياشتيدوه 

 پوري و شرائطپه دغو ې قبلول هللا تعالى ستاسو د توب

 . ې دهړ لت

 ښوونيردا د حكيم او عليم خداى له لوري حكيمانه ال 

 ډېر حكمتونه مضمر دي.ې كي په ددي، 

   

  

   

   

   

    

ژني نو په قصد سره ووكوم مؤمن  چيڅوك او  -[93]

ې غضب پراو هللا په هغه كي  هپاتتلې دوزخ دئ، ئ سزا

ې ورته تيار ستر عذاب ئ ې ويلى اوپرې ړى، لعنت ئك

 ړى.ك

د يوه حال كي  په داسياو په ناروا سره او عمدًا  -(93)

او  ئې خبر دڅخه ئني، له ايمان پېژې ښه ئ چيژل مؤمن و

 ژلو حق نلري، نو د داسيوده د د  چيږي پوهېې هم پر د

 :دا ده سزاكس اخروي 

  اكېد هپاتپاره د تل لپه هغه كي جهنم او. 

 .د هللا غضب 

 .د هللا لعنت 

 .ستر عذاب 

 158په ې د البقرة سور چي دهې هغه ئ سزادنيوي او 

 . ېآيت كي بيان شو
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د جهاد په الر كي د هللا  چيه مؤمنانو! كل اې -[94]

پر  چا ته چينه كوئ او هغه څېړښه ځئ نو وپاره ل

په ، ېته مؤمن نه ي چيدا مه وايئ  ؛چويتاسو سالم ا

وئ، نو له هللا ټلدنيوى مال، متاع  چيحال كي  داسي

وئ،  غسيتاسو هم د ې مخكيدتر ډېر غنائم دي، سره 

ې شكه وئ، بښه تحقيق كړ، نو احسان وك بانديخو هللا در

 ې كوئ؟تاسو ئ چي ئښه خبر دڅه په هغه هللا  چي

په دوران كي د جهاد  چيې ښوونه شومؤمنانو ته الر -(94)

 پام كوئ:په كلكه خبرو ته  النديبه 

  ړئ، ې كي ډېر احتياط وكمعامل په خپليله خلكو سره

گناه انسان، ې ب چيډېر محتاط وئ بايد  اړهې په د

 شي. ژلپه الس ونه واسو مخصوصًا كوم مسلمان ست

 ې چولو ئله اچوي او د سالم پر تاسو سالم ا چيوك څ

ږى دئ، او د مسلمانانو خواخوهغه مسلمان  چيږي معلومې

ې يا ئ مسلمان نه دئ، چيدا مه واياست  اړهه پد هغه 

ې الفاظو په همداو يا خدعه كوي،  چولىسالم اوېري له 

ځورولو او ڼئ او له گې وړئ، مسلمان ئې اكتفاء وكئ

 ړئ.ډډه وكې ژلو ئو

  پل السونه په وينو خپه غرض د هغه مبادا د غنيمت

او له ډېر غنائم دي، د هغو حاللو ، له هللا سره ړئسره ك

 ړئ.ترالسه كول وغواې وتلو غنائمو شك شبه

  پر څېر وئ، هللا تعالى په ې د مخه تاسو هم د دوى دتر

ار ړ، په ككې دردو توفيق ئېړ او د مسلمانتاسو فضل وك

چي له  ړئاحسان وك غسيخلكو سره همدغو ده تاسو هم له 

 تاسو سره شوى.

  خبير خداى ستاسو له هر عمل او د  چيپوه شئ ې دپه

 ښه خبر دئ.موخي او غرض ستاسو له هغه تر شا 
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ه و سرهغد مؤمنانو غير معذور ناست كسان له  -[95]

 ځان سره د هللا د الرياو مال پل په خ چيبرابر نه دي 

ځان سره پل مال او په خمجاهدين دي، هللا دغو 

يلت ضف ېدرج ړېگځانپر ناستو كسانو د مجاهدينو ته 

ې ښد له هر يوه سره هللا  چيحال كي  په داسي، ړىورك

پر ناستو كسانو ې ې، خو مجاهدينو ته ئړې وعده كبدل

 ېړگځاند ده له خوا  -[96] ړى.د ستر اجر فضيلت ورك

 ښونكى دئ.زوينه او هللا مهربان بخښنه او پېرې، بخدرج

 وځ د ستردلته د مجاهد او غير مجاهد تر من -(95-96)

 :يوضاحتونه شو الندي اړهپه يرونو پتو

  ه وروسته معذور نه وي او له جهاد چيمسلمان هغه

پل سر د خ چيدى ېبرابر نشيسره چا له هغه ، يكېږ هپات

 برخه اخلي.په جهاد كي  بيعپه او مال 

 ې ړه ده او هم ئهم د مجاهد مقام او درجه تر ده لو

مقام  نېك عمل سره نه د دوى په بل هيڅاجر، ناست كسان 

 څېر اجر ترالسه كوى شي.په ته رسېدى شي او نه د دوى 

 پل ايمان، اخالص او نېك عمل ناست كسان به هم د خ

 نشياجر ترالسه كوي، خو د مجاهدينو فضيلت او اجر 



 

 

                                                                                                                        النساء

 ېپلواد ررآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588 

 موندئ.

 ڼئ، دا د گمه پيرونه عادي درجو توپيرونه د دا تو

 دي. پيرونهو تورجړو دلو ړولو د مخيله هي معيارونو ال

 ښي او گناهونه ورته بخد دوى ښونكى خداى بان بخمهر

 په حال شاملوي.پل ستر رحمت د دوى خ

ړه په ادلته د هغه حالت  چيپام وي  ته مو بايدې د

برخه اخيستل د مسلمانانو په جهاد كي  چيي بحث كېږ

فرض  بلكيښودل شوى وي، فرض عين نه ته پرېخوښي خپلي 

ټولو ته دا نه كفايي وي، د نفير عام حالت نه وي او 

په هغه حالت كي خو ځئ، پاره وود جهاد ل چيوي ويل شوي 

 چيگناه ده ستره  داسي اكېد هپاتوروسته  څخهله جهاد 

   چوي.اپه خطر كي د انسان ايمان او آخرت 

   

  

   

    

    

    

   

   

   

    

  

  

  

   

   

    

    

     

ئې روح قبضوي، په  مالئكيشكه هغه كسان چي ې ب -[95]

داسي حال كي چي دوى پر خپلو ځانونو ظلم كوونكي 

ت كي وئ؟ وايي: په څه حال تاسيوي، ورته وايي به: 

ه كي كمزوري او مستضعف وو، ورته وبه زمكپه  موږ
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ه پراخه نه وه چي هجرت مو په كي زمكوايي: آيا د هللا 

 ئدوزخ دې ځاى ئ مېشت چيكړى وى؟ نو دوى همغه دي 

هغه گر م -[98] !و څومره بد ځاىگرځېداو د ور

ې حيلكومي د نه  چيښځي او ماشومان  ،نارينه كمزوري

نو  -[99] د موندو. الريكومي او نه د توان لري 

دونكى ېښونكى تېرړي او هللا بخهللا دوى ته عفو وكښايي 

 دئ.

د هجرت  چيبحث شوى  اړهپه دلته د هغو كسانو  -(95-99)

په ې، ړډډه كې له هجرته له فرض كېدو وروسته ئ

د هللا  هسيې نه وو، عذر ئڅه ي، شو يدارالحرب كي پات

پل مال، دولت الس وتل او له خ يپل كور، كلپاره له خل

وضاحتونه  الندي اړهپه گران وو، د دوى اخيستل ورته 

 ي:شو

  پله دنيا او آخرت ځان ظلم كوي او خپل پر خدوى

 تباه كوي.

 ړ د منلو ودا بهانه  مالئكيې به ئپه وخت كي گ د مر

 وايي: مجبور او ناتوانه وو. چيڼي گنه 

 دومره ه زمكپراخه ا به ورته وايي: آيا د هللا د مالئكي

ځاى نه كوم  پاره مود هجرت ل چيوه  ېگه شوتن بانديدر

پل دين او ايمان سره هلته تللي له خڅو شو موندلى تر 

 ؟!ړى وىځان آزاد كې مو وى او د كفر له سلط

  ځاى دوزخ دئ. مېشتد دوى 

  ،ښځي او ماشومان خو هغه واقعي مستضعفين نارينه

چاره لري او نه د له او نه كومه حي چيمستثنى دي ترې 

 وتلو كومه الر.

 پام سره دوى په هللا تعالى به د دوى عذر ته  چي ښايي

 ړي.ته عفو وك

د طاغوت تر په دارالحرب كي  چيږي ې نه معلومېله د

گناه ډېره ستره په دين كي ژوند كول د هللا  النديې سلط

ځان ې نه ده، له دارالحربه وتل او د طاغوت له سلط

ې د ې خاطر هجرت كول فرض دئ، تارك ئپه دژغورل او 

 ړ او د جهنم مستحق دئ.ې ومواخذ يشديد
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په  ي،ړپه الر كي هجرت وكچي د هللا څوك او  -[111]

او  يوموم يپراخځايونه او آرام ډېر كي به  زمكي

 يلوراو د ده د رسول د هللا څخه پل كور چي له خڅوك 

و ن يگ ئې بيا ومومځي او مرڅېر ووپه ته د مهاجر 

خو مهربان  هللاپه ذمه شو او په يقين سره ئې اجر د هللا 

 ښونكى دئ.بخ

مؤمنان هجرت ته  يپاتپه دارالحرب كي دلته دغه  -(111)

 څو خبرو اطمئنان وركوي:څوي او د ه

  د هللا كه  چيمه كوه  گمانهللا ستا د روزي ضامن دئ، دا

او  وسائلد روزي موجود او  ېړهجرت وكپه الر كي 

سره به  لوږيي، نو له فقر او ش يپاتات درنه امكان

 ړي.په برخه كځايونه درڅرې، رزاق خداى به نور مخامخ ش

  دا  مه كوه چي گمانڼه، دا گه مه ه تنگزمكد هللا

له پل ملك كي په خې او گه شوتن بانديۍ درړنپراخه 

 .ېچاره نلرپرته بله كېدو  هپات

 هغسيگ باعث شيكه احيانًا ستا دا هجرت ستا د مر ، 

ې بدله ې، هللا تعالى ئږوېرېولي  ې، نوكو گمانته  چي

  ذمه اخلي. پخپلهدركوي، ستا اجر 

 په نتيجه كي د هجرت  چينه خوښېږې  يآيا دا د

 ښي او خپليگناهونه درته وبخښونكى رب ستا بخمهربان 

  ړي؟!په حال شامل كت ستا ماو رحپېرزويني 
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ې كي په ده سفر كوئ، نو زمكپه  چياو كله  -[111]

كه ، ړئك ډرالنځ نولم چيگناه نشته پر تاسو كومه 

چوي، وافتنه كي په كافران به مو  چيدا وېره مو وه 

 ښمنان دي. گند دڅركافران ستاسو  چيې شكه ب

ښمن نه له د چياو هغه وخت په حالت كي د سفر  -(111)

، ړئډ كځ رالنپل لمونخنو كولى شئ څه وېره وي، مو 

 ، ركوع او سجده مو مختصر اوڅلور ركعته مو دوه ركعته

 نوريقصر كي په . ړئډ كيحات مو رالنقرائت او تسب

ې د ې د البقريوه برخه ئ چيي د يهم شامل يآسانتياو

 .هتوضيح شوآيت كي  239په ې سور

 : ځواب وموموښتنو ته بايد پوڅو دلته 

 څخه اخيستل شوى له دغه آيت د قصر حكم سفر كي ه پ

 ه مرجع لري؟كه بل

  رخطخوف او د ه وجه جائز شوى كه پدلته قصر د سفر 

 ؟په وجه

  قصر په شمېر كي تونو عد رك يوازيله قصر نه مراد

، او مخكي همپه هيئت او كيفيت كي ځه كه د لمان ئد

 ؟ې هموروسته كول ئ

خبري  النديپه كار كي ځواب موندلو ښتنو ته د پودغو 

 مرسته كوي:

  په دلته د خوف او خطر  چيږي معلومې آيتهله وروستي

 .ړى شوېد قصر اجازه ورك جهو

 د له قصر نه  چيږي معلومې آيتهوروستي ې له همد

ځكه ځه په كيفيت او هيئت كي قصر كول هم مراد دي، لمان

دو ځاى ته د خوځېځايه بل له يوه ځه كي په لماندلته 

 ې.هغه اجازه راغل ذكر او د

 قصر ځونو كي لمونپه په سفر كي  السالم عليه پيغمبر

حال كي  اسيپه دړي، ك نيماييڅلور ركعته ې ړى، تل ئك

 خطر وېره نه وه. د هيڅ هم چي

  پرته بل آيت نه مومو.ې له د اړهپه د قصر 

د سفر قصر هم له  چيږي گه معلومېډاپه رو له دغو خب

هم په قصر كي قصر هم او خوف اخيستل شوى او د  آيتهې د

  او هم د هيئت او كيفيت قصر. ئعتونو قصر شامل دكد ر
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خطر خوف او پرته د  له سفر چيگ كي په جند احزابو 

پرته  يمعله ج  گورو: حالت وو، د قصر دوه صورتونه 

 اداء ېي ئې او قضائئډول ځنلمونځ او  يوازي يوازي

 كول. 

    

   

   

  

   

   

   

   

  

   

   

   

  

     

    

     

    

   

     

  

   

ځه ورته په لماناو  ېاو كه ته له دوى سره و -[112]

او  ېږيله تا سره ودر يډله د، نو د دوى يوه ېېدودر

ې سجده ئ چيورسره واخلي، نو كله  يې دوسل خپلي

ډله هغه بله  تر شا شي اونه تاسو له  يبيا د ړهوك

او له تا راشي  يهغه د ړىك ئځ نه دې لمونال ئ چي

 يدپل احتياطي تدابير خ ړي اووكځ لمون يسره د

ښوي ي، كافران دا خوورسره واخل ياو اسلحه دونيسي 

په پلو وسلو او مال متاع غافل شئ نو تاسو له خ چي

ځوريدئ ، خو كه له بارانه رامات شي بانديدرواري يو
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پله خ چينشته  بانديگناه درڅه بيمار وئ نو يا 

ې شكه دئ، خو احتياطي تدابير مو ونيسئ، بكېږوسله 

 ړى.پكوونكى عذاب تيار كپاره سهللا د كافرانو ل چي

بحث شوى، له  اړهپه د صلوة خوف ې آيت كي په د -(112)

وخت كي  په داسيې دا برخه ې سورد د چيږي ې نه معلومېد

ې حاالت سخت بحراني وو، هره شېبه د د چي ېشو هنازل

گي له ټولپه كوم د مسلمانانو  چياحتمال او وېره وه 

پي بريد وشي، دا حالت د احد له څاخوا ناې او بلي يو

ج او د گ منتپه جنپيدا شو او د احزابو را وروسته جگړي

 .پاى ته ورسېدپاى ته رسېدو سره په  جگړيدغي 

ښووني الر النديړه په اخوف ة ود صلكي  ې آيتدېه 

  ې.شو

 ي، يوه ډلو وېشل كېږدوو  پهپاره به خلك ځه لد لمان

 پيره كوي.ې اقتداء كوي او بله به پسپه امام به 

 ې ي او له سجدړوكځ ړۍ ډله به يو ركعت لمونلوم

په وخت ځه پاره تر شا شي. د لمانې لپيروروسته به د 

 ځان سره لري.پله وسله له خكي به 

  ځ پل لمونړي او خډله به راشي، اقتداء به وكدوهمه

ځان هم به وسله له  چيدوى ته ويل شوي  ړي.پوره كبه 

ځكه سره لري او هم به احتياطي تدابير مراعاتوي، دا 

بل ته حواله كول د احتياط تقاضاء كوي، كار ې پيرد  چي

پيل ې كار پيرنورو د  چيځه ته راشي هلته بايد لمان

 ړى وي.ك

 ړيك ځ تكميللمون هپاتپل هغه وخت خړۍ ډله به لوم 

ځاى شي او د دوى  هځه فارغډله له لماندوهمه  چي

 .ونيسي

 يو ركعت  يوازي او په دوو برخو وېشل شوىهم ځ لمون

د سفر او  چيږي ې معلومېې، له دڼل شوگيوه برخه ې ئ

څلور ركعته نه دئ، يا دوه ځ د قصر لمونپه وخت كي خطر 

په سفر كي هم  السالم عليه پيغمبرې. يا در ئركعته د

او د نورو وختونو دوه ې ركعته ځ درښام لموند ما يوازي

 ړى.ځ كدوه ركعته لمون

په كم حالت بيان شوى، ځنى دلته د خوف متوسط او من

په زيات خطر كي ځاى جماعت كېدى شي او يو خطر كي 

او حتى د قضاء كولو  يوازي يوازيشي،  جماعت پرېښودى
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  او وروسته اداء كولو اجازت شوى. 

ځانه د له هغه صورت كي په  يوازيې حالت كي دپه 

په تكليف ښت نه وريا له  چيې وسلي لري كولو اجازه شو

نه عاجز  ې له حملد وسل چيدومره بيمار وئ  ياوئ او 

  .وئ

    

   

   

   

    

   

  

   

ړه، په والنو هللا ړئ، ځ اداء كلمون چيخو كله  -[113]

 كله چي، بيا ئيادومالسته كي  ړخپر اناسته او 

دا  چيې شكه ړئ، بځ اداء كغه لمونممطمئن شئ نو ه

 .فرض شوىله مهال وېش سره سم پر مؤمنانو ځ لمون

 ځي:ته را مخي موږز ښوونيې اساسي الردلته در -(113)

  په صر قځه كي لمان پههغه په حالت كي د سفر او خوف

مالسته كي  ړخپر اړه، ناسته او په وال چيړئ ې جبران كد

 ئ.يادوهللا 

 وروسته يا  ځ مخكيلمون چيدا هم شامل وو ه قصر كي پ

د قصر د حالت له  چيې ويل شوي پسور چيځكه ړئ، دا ك

مطمئن شوئ نو بيا مكمل  چياو كله وروسته  ېدوختم

ه پې نه له د ړئ.پل وخت كي اداء كپل خځ په خلمون

رخصت )د دوو د جمع صالتين  چيږي گنده معلومېڅر

 آيتهې كولو جواز( هم له د ءپه يوه وخت ادا وځونلمون

   اخيستل شوى.

 ويل ډېر صراحت سره په  اړهې په دآيت كي  نيپه مخك

صر كولى شئ، خو په حالت كي ق وفد سفر او خ چيشوي وو 

 به قصر كوئخوفه سفر كي ې په ب چيې دا نه وه واضح شو

په سفر كي  چيږي ې آيت له فحوى معلومې؟ خو د دكه نه

ې د پاره ئځه لپوره لماند  چيځكه به هم قصر كوئ، دا 

في كېدل تمن وفد خ يوازيړى، كه اطمئنان شرط وضع ك
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ې د )امن( لفظ به ئ پر ځاى( اطمئنان)مراد وى نو د 

ې ځي، لكه د بقرد امن لفظ راپه مقابل كي ، د خوف راوړ

د پاره لد خوف منتفي كېدو  چيآيت كي  196په ې د سور

شوئ نو بيا په امن كي لفظ راغلى. او ويل شوي: كه امن 

ه سفر كي پ كولو حكم دا دئ. ءې د اداد عمر تر حج مخكي

په كي  و انسانخوي سفر ې تكليفه څومره آرام او بكه هر

  ې نامطمئن. ړه ئشانه وي او زاللهانده او پرې

 پل په خځ ، هر لمونيټاكل شو پاره اوقاتځه لد لمان

مخكنى رخصت د يوه ضرورت له  پل وخت اداء كول فرض دئ.خ

په ځ به هر لمونپه عادي حاالتو كي  ،وورخصت  مؤقت مخي

په حالت خو د سفر او خوف كلي وخت ترسره كوئ. اټپل خ

وروسته يا  ځ مخكيټاكلي وخت نه لمونپل به دا له خكي 

ښين او سپدي: د ما أييردوه  اړهې په دگه وي؟ څنول ك

په يو  كي،په يوه وخت  او ځاىيو  ،ځونهگر لمونمازدي

د  كول او اداء په يوه آذان او دوه اقامته، يپسبل 

ج د ح چيگه څنداسي، لكه  هم ځونهلمونښام او ماخستن ما

گر او مازديښين سپد ماپه عرفات كي  كي،په دوران 

و ماخستن ښام اپه مزدلفه كي د ماځاى او ځونه يو لمون

له  چيدا ده  هي، دوهمه رأيكېږ اداء ځاىځونه يو لمون

ځاى ځونو يو د دوو لمونپه نورو سفرونو كي پرته حج 

په او بل پل آخري وخت كي په خيو  چيوي  كول بايد داسي

ې ته دشي،  اداء ځاىيو  همداسيړني وخت كي پل لومخ

ه ده، دا د احنافو رأيصوري او شكلي جمع صالتين وايي، 

له او  ڼيگټول مخكنى صورت غوره نور پرته له احنافو 

پير باور په توځ ې لحاظه د حج او نورو سفرونو ترمند

ځونو د لمون -1كوي:  وړاندي دالئلڅو پاره ې لد دنلري، 

پل په خونځ هر لم چي كار دئگران ډېر ې صوري جمع تر د

ځونه يوه وخت شي، دوه لمون اداء وخت او بېل بېلپل خ

گران كار دئ، قصر په سفر كي او هغه هم ابرول ته رابر

ځه د هر لمانپاره دي، د تخفيف لخو جمع صالتين او 

پراخوالى او صوري جمع دا  ،ټاكل شوىپراخ وخت پاره ل

ې راخالصه ئپه يوه محدود وخت كي ړي او ځه وسهولت له من

ځ رامخكي كول يا وروسته كول لمونپه سفر كي  -2كوي. 

ړى دا رخصت وركپاره مسافر او مريض ل د چيلكه  ئد داسي

ډوي، ځنوځو ته بل وخت او د كال نورو ورژه رو چي شوى

څېر ثابت وخت لري خو د مسافر او په ځه ژه د لمانرو
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په موسم كي د حج  -3. ړىدا سهولت وركې پاره ئض ليمر

ښين او اسپد مپه عرفات كي ې دوه جمع صالتين لرو، يو ئ

ې او بل ئوخت كي ړي په لومښين سپځ د ماگر لمونمازدي

په ځ د ماخستن ښام او ماخستن لموند ماپه مزدلفه كي 

په حالت كي او د عرفات او حج د جمع صالتين كه  كي،وخت 

خو په نورو وختونو كي جائز وي نو په مقام كي ې مزدلف

 په اولى درجه جائز دئ.

مخكنى  چي ڼي خو داسيگاحناف هم جمع صالتين جائز 

په ځ به ې لمونپساو ورپل آخري وخت كي خپه ځ به لمون

ې ته جمع ي، دكېږ اداء يپسپه بل يو ړي وخت كي لوم

  .ڼيگصوري وايي، نور مذاهب جمع حقيقي جائز 

ړه دا په اځه د توقيت د لمان چيحال كي  داسيپه 

د  چيحال كي  په داسيښوونه كوي او ډېره واضح الرآيت 

پروت دئ، هغه ته  مخي موږسنت ز السالم عليه پيغمبر

په مدينه منوره كي ونه ځې اتلس زره لمونږدمبارك ن

ځه پناوسېدونكو گونو په زراو گونو په سلې ، د مدينېړك

په امامت كي  السالم عليه پيغمبروخته آذان اورېدلى، د 

ې ، د آذان او اقامت الفاظ ئځ ليدلىې د جماعت لمونئ

دلى او ې ليځه كيفيت ئ، د ده او اصحابو د لمانياورېدل

له يوه نه بل  يپسپه بل ې مسلمانانو يو ټول د مديندا 

ټول  ځيني چيگورو ې خو سره له دړي، نسل ته انتقال ك

ڼي، له سفر او گهم جائز كول په يوه وخت كي ځونه لمون

په  ونهځځه لمونپند ورځي په عادي حالت كي پرته خطر 

 ځان ته د آذانڼي، گترسره كول هم جائز كي  نوتوخې ودر

او د  ترتيب او تركيب لريخاص ځه او د لمانالفاظ خاص 

په بل كيفيت او  چيهومره تعصب لري  اړهپه مسلك  پلخ

په ښكاري، د بل مسلك ځ نه ځ ورته لمونلمونهيئت كي 

ه ژآذان روپه ڼي، د هغه گځ كول جائز نه لمون يامام پس

ټول امت ڼي. اى كاش گنه ماتوي او حتى هغه مسلمان نه 

له اختالفه لري و كي مسائلواضح  غسيپه دږه ږ تر لل

واضح سنت او  پيغمبر، د قرآن صريح نص، د وى ىشو هپات

ې د ځه هيئت او كيفيت ئې د مسلمانانو د لماند مدين

 منلى وى. په توگهمالك 
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ټي او سستي مه لټه كي په لې قوم او د د -[114]

څېر په ئ نو دوى هم ستاسو كوئ، كه تاسو دردمن كېږ

هغه  هللاتاسو له  چيحال كي  په داسيي، دردمن كېږ

 پوه دئ.نلري او هللا باحكمته  ېوى ئد چيلرئ  هيلي

ي مه كوئ، ټكسالت او لپه تعقيب كي ښمن د د -(114)

ړي او د ې، تلفات او زخمونه بايد تاسو سست نه كمات

 هړيا نه منونكي تعقيب نه مو وانښمن له مسلسل او ستد

ړوي، كه تاسو ته درد او زخم دررسي، دوى هم تلفات 

پلو قربانيو دا خړي او زخميان لري، تاسو له گوري، م

ړي ك قبوليپل دربار كي په خې ئهللا تعالى به  چيطمع لرئ 

ړي، خو هغوى دا عوض او بدله دركې او تاسو ته به ئ

تر دوى د تاسو  چيډېره عجيبه وي هيله هم نلري، دا به 

ښمن د مسلسل تعقيب ستومانه شئ!! دا د د او ړيستمخه 

او  ئپوه دښه څه په هر  چيښوونه د هغه ذات لخوا ده الر

ې حكمتونه او مصالح مضمر ئحكم كي  او پرېكړيهري په 

 دي.
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 ړ كتابپه حقيقت والتا ته مو دا  چيشكه ې ب -[115]

څه مطابق ځ د هغه څو د خلكو ترمنړ، تر رانازل ك

ړه پاره شخښودلي او د خائنانو لهللا در چي ېړحكم وك

ې ړه، بښنه وغوااو له هللا بخ -[116] شه.كوونكى مه 

او د هغو  -[115] ښونكى دئ.هللا مهربان بخ چيشكه 

ځان سره خيانت كوي، له  چيمجادله مه كوه پاره ل

گار خائن وي. گنه چيښوي وك نه خوڅهغه هللا  چييقينًا 

ې نه ئڅخه ړي او له هللا ټول غواپې له خلكو ئ -[118]

ې پد ش چيدى هغه وخت هم ورسره وو  چيټوي، حال دا پ

او هللا ښوي. ې خونه ئ چيمركه كوله خبري  په هغيې ئ

 -[119] ې كوي.دوى ئ چي ى دئڅه احاطه كوونكپه هغه 

د له دوى ژوند كي  پهد دنيا تاسو  چيهغو كسانو  اې

څوك ځ به په ورړه، د قيامت پاره مجادله وكدفاع ل

ې څوك به ئپاره مجادله كوي او له هللا سره د دوى ل

 وكيل شي؟!

أن نزول بيان كوم ش چي اړهپه ې آيتونو د د -(115-119)

پوهېدو كي ډېره مرسته كوي: ښه په معنى شوى هغه د آيت 

ې د مسلمانانو د يو د يوه صحابي له كوره غال وشوه، غل

يوه د  ځاى هپپل كور د خې وو، د غال مال ئړى ې غقبيل

پل مال ې د خگري كور ته ورساوو او هغه ته ئمليهودي 

سبا د مال خاوند په ړ، پاره وركپه نامه د ساتلو ل

 السالم عليه پيغمبرړ، قضيه تر همدغه كس د غال شك وك

غال  چيه نو وروسته معلومه شوږېگوښتنو پوورسېده، له 

دا خو  چيهغه وويل دئ، په كور كي شوى مال د يهودي 

ښود، غله انكار په امانت پرېپه دغه شهمغه غله ده ته 

پيل ې له ده دفاع ې ئگرو او قبيلپلوانو، ملكړ، خو
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برائت  ته راتلل او د ده په السالم عليه پيغمبرړه، ك

تأكيد كاوو، مال د يهودي له كوره وتلى وو، غله ې به ئ

مسلمانانو له ده دفاع كوله او  وډېرنكار كاوو او ا

ې خاطر له ده دفاع كوله په دځينو ڼو، گاې برئ هغه ئ

ې خاطر دى په دځينو ، يرژغوو ۍله بدنام قبيلهپله خ چي

خو له تحقيق او هغه يهودي،  وومسلمان  ىد چيڼلو گبرئ 

، للبل ته به ورته او ې له ده دفاع كوله، يوپرته ئ

قضيه د غله  چي ېې كېدبه مجلسونه او مشور لته، هلتهد

په خالف فيصله ې وه د يهودي ږدټه حل و فصل شي، نگپه 

ې مباركو آيتونو كي په د، لدا آيتونه نازل شو چيوشي، 

او د ده له  السالم عليه پيغمبرړه په اقضاياوو  د داسي

 ې:وشو ښوونيالر مهمي النديمسلمانانو ته  الري

  ې كتاب په داب دئ، حق او حقيقت ړ كتالپه حقيقت ودا

او څه په بل پرته ې كتاب راخالصه شوى، حق به له دكي 

 ټوئ.نه لځاى كي بل 

 د خلكو  چيړى پاره نازل كې لهللا تعالى دا كتاب د د

حل و فصل  غسياو همڼا كي ې په رټول منازعات د دځ ترمن

 ښودلي.هللا تعالى تاسو ته در چيشي 

 وئ.له خائن نه به دفاع نه ك 

 ړئ.ښنه وغواژر بخ هللاي درنه وشوه له طغل كه داسي 

  ځان سره له  چيټه مجادله مه كوئ گپه چا د هغه

 ښوي، تاسو به همگار او خائن نه خوگنهخيانت كوي، هللا 

 كركه لرئ.ترې 

  تر خلكو د په هر كار كي گناه د  چيكار دا ده په

له  چي پر ځاىې ړئ، د دوكشرم او حياء مخه له هللا تعالى 

 ړئ.ټ كپپه نه كولو سره ې ټوئ له هللا ئپې خلكو ئ

 او له  ې مه كوئې او مركگپاره جرد ناروا كارونو ل

 ښوي.ې نه خوهللا ئ چيړئ ډډه وكويناوو  داسي

  ي او نه مو عمل، هم كېږ هپاتټه پ هللانه مو وينا له

 څارنه كوي.مو وينا اوري او هم مو د عمل 

 رسولى،  نشيټه گ ه هيڅستاسو دا ناحقه دفاع دوى ت

به ځ ور پهړي، د قيامت دفاع وكترې  څوككي په دنيا كه 

 څوك وي؟ې مدافع او وكيل ئ
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پل پر خې ړه او يا ئگناه وكه كوم چيچا او  -[111]

ښته، هللا به ښنه وغوبخ هللاې له ړ، بيا ئځان ظلم وك

گناه د  چيڅوك او  -[111] ښونكى ومومي.مهربان بخ

پوه ې كوي او هللا باحكمته ځان ئپل ر خپكوي نو كار 

ړي او گناه وككومه خطاء يا  چيڅوك او  -[112] دئ.

گند بهتان څرړي، نو تورن ك بانديپاك كس وربيا كوم 

 .ېښږو ايپلو اوپر خې ناه ئگاو 

 دا دي: ښوونيمهمي الرې آيتونو د د -(111-112)

  ښنه بخ هللاړئ او له گناه وروسته توبه وككه له

 ښونكى ومومئ.ړئ، نو هللا به مهربان بخوغوا

  گار ته گنه پخپلهچا د مخه تر هر پايلي بديگناه د

 ځي.گررو

 ړي او بيا كوم گناه وكسره يا عمدًا  ءپه خطا چيوك څ

ند گڅرړي، نو د يوه تورن ك بانديپاك لمنى انسان ور

 ښى.ږو ايپلو اوپه خې ى ئپېټگناه ښكاره ې بهتان او يو
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د هللا فضل او د ده رحمت نه وى پر تا او كه  -[113]

ځانه تا تېرباسي، له  چيښتل غوډلي ې نو د دوى يو

 نشيڅه تاوان  څوك نه تېرباسي او د هيڅپرته بل 

ړ ب او حكمت نازل كپر تا دا كتادررسولى او هللا خو 

پر تا او  ېپوهېدې پرنه  چيښودل ې دروڅه ئهغه  او

 ډېر ستر فضل دئ.د هللا 

تا تېرباسي، د خائن  چيښتل غوډلي ې د دوى يو -(113)

ړي، د دوى استدالل او الحاح ړه ترالسه ككټه پرېگپه 

فضل او پل په خې وه تا تېرباسي، هللا ږدن چيهومره وه 

تاوان نه شو  ې هيڅې، تا ته ئساتلو ېرحمت سره ته تر

و له دالئلړه به د هغو كستا هره پرې چيځكه رسولى، دا 

د هللا د كتاب به خو  ا، تي ووشو وړانديدرته  چيوه  مخي

 چيړه كوله كپرې له مخياو حكمت پوهي او د هغي  له مخي

ټول دا خو  ېږپوهېته نن  چيڅه په ړي، په برخه كهللا ستا 

په دغو خبرو نه ې د مخه خو ته ه دښودلي، لهللا در

 ړى.ډېر ستر فضل كهللا تعالى  بانديپر تا ، ېپوهېد

     

    

    

    

   

   

   

   

ږ كېدو كي څه خير په غوږ غوډېرو په د دوى  -[114]

، كوم معروف كار او د ېڅوك د صدق چيگر دا نشته، م

 چيڅوك ړي او ښتنه وكپارسجوړي  روغيځ د خلكو ترمن

ژر به ستر اجر ړي دا كار وكټه كي په لد هللا د رضاء 

 ړو.ورك

په بد نيت او ږ كېدل اكثرًا په غوږ نجوى او غو -(114)

ې انسان ښكاره كولو ئپه  چيړه وي په اد هغو خبرو 
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ږ غوډېرو په د دوى  چيپاره ويل شوي ې لد همدېږي، شرم

چا ته ټه پپه ، خو كه دا ږ كېدو كي څه خير نشتهپه غو

ښه كار په غرض وي، يا د كوم ې وركولو صدقكومي د 

 ،په نيتجوړي  روغيځ د پاره او يا د دوو كسانو ترمنل

پاره د هللا د رضاء ل بلكي هجائز د چيدا  يوازينو دا نه 

 ړ دئ.ر كول د ستر اجر وادا ك

   

     

   

  

   

   

    

سره له هغه وروسته  پيغمبرله  چيڅوك او  -[115]

ې او له گنده شوڅرسمه الر ورته  چيړي وك تلفاخم

ړي، همغه لوري متابعت وك الريپرته د بلي مؤمنانو 

په دوزخ ړولى او مخ اورته ده  چيړو ې مخه كته به ئ

 ځاى.بد  هڅومرو گرځېدې ننباسو او د وربه ئكي 

سمه الر او حقيقت معلوم شي خو سره له  چيچا ته  -(115)

او د هغه له پرېكړي او سنت  السالم عليه پيغمبرې له د

جاهليت او  او ړي، د مؤمنانو الر پرېږديسره مخالفت وك

ې نو هللا تعالى به ئړي، د هغه ناروا تعصباتو ته مخه ك

، د ىړې غوره كئ پخپله چيږدي په همغه لوري تلو ته پرې

 په برخه شي.ې ځاى به ئ مېشتدوزخ بد 

     

    

     

    

     

له ده سره شرك  چيښي هللا دا نه بخ چييقينًا  -[116]

ې وئ چيښي چا ته بخغه څه هې راكوز هروشي او له د

په  چيړ، نو يقينًا له هللا سره شرك وك چيچا ړي او غوا

 شوى. ې الريژور ضاللت سره ب

گناه  النديښي، له شرك راهللا تعالى شرك نه بخ -(116)
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ڼي. او گړ وو بخښنيې ې د ددى ئ چيچا ته ښي خو هغه بخ

 گمراهي ده.ټولو ستره شرك تر 

     

    

   

    

   

   

  

  

  

  

     

    

    

   

   

   

   

   

   

  

عبادت كوي و ځد ښ يوازيپرته دوى خو له هللا  -[115]

 څه عبادت نه كوي.پرته د بل او له سركښ شيطان 

ې دي: هرومرو به ټلى او ويلي ئهللا ر چيهمغه  -[118]

 -[119]برخه ترالسه كوم.  ېټاكلڅخه گانو ستا له بند

په كي  هيليې تېرباسم او حتمًا به او حتمًا به ئ

څاروو ا به ورته امر كوم نو د ړوم او خامخراوال

د ې گمارم نو د هللا څوي او هرومرو به ئغوږونه به غو

شيطان پرته له هللا  چيڅوك به بدلوي او ړښت جومخلوق 

 ړ.ې تاوان وكښكاره تاوان سره ئپه دوست ونيسي نو 

ړوي او په كي راوال هيليورسره كوي او  ېوعد -[121]

 كوي.سره ه نه ورڅه وعدپرته  شيطان خو له تېرايستو

او له  ئې دوزخ دځاى ئ مېشت چيدوى همغه دي  -[121]
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 چاره نه مومي.هغه نه به د خالصون 

ارشادات دا ې مباركو آيتونو ستر ستر د د -(115-121)

 دي:

 پل خ ،چتويالسونه اودعاء  پرته بل ته دله هللا  چيوك څ

ډېر كمزوري ، د هغه عبادت كوي كوي او وړانديحاجات ور

ه پځو ښمشركانو د  ېريوډته رابلي،  مرستيدان معبو

ې كوي، ړي او عبادت ئړ كڅېره كي ځان ته معبودان جو

ې هغه ې الريتوب ئځو عبادت كوي، جنسي بښد  يوازيدوى 

ې مهاره جنسي ې بړه او ذهن ئپر ز چيځاى ته ورسوي 

 النديې تر اغېز ې د دژوند ئټول تمايالت مسلط شي، 

گوري، د جنسي هوس بنده شي،  ېاويزڅه له دغي راشي، هر 

ې له د ښمني،دې ئپاره وي او هم ې لې دوستي د دهم ئ

د ړي، ز كېني، شراب دا اور ال تپېژپرته بله مينه نه 

 بانديډتوب وربربنځو او نارينه وو آزاد اختالط او ښ

د عشق  او څا، مسته موسيقي، رقص او نړييد تيل توى كمز

، هم الزيات ورته لمن ووهيسندري كي  ستاينيپه او شهوت 

. كه تاسو  شيه نځوروځو انښد  سميې مجې بتان او هم ئئ

نو د  ئځير شپه دقت سره ږ ته لټولني دا اوس غربي 

هري گورئ، گو وپلو سترپه خمصداق به آيت قرآن د دغه 

هم په معبد كي گو شي، ترستر سميځو مجښد  يدخوا ته به 

هم د  اوينا كي په وهم د كشيش  كي،په مغازه هم او 

پاره هلته د تجارت ل كي،ناتو اعالتجارتي  پهټلويزيون 

ړو مراتبو ته ېږي، هلته لواستعمال ښايستې ځه او د دښ

او پالر هېر شوي، د وي، هلته مور  ځو له الريښرسېدل د 

ې جنسي هوس او تعلق ته ځاى ئټول شوى، ټغر ميني  ېد

ي دا ډه كېږډړولو له جوۍ خالي شوى، له نكاح او د كورن

ي، له اوالد نكاح د آزاد جنسي تعلقاتو مانع كېږ چيځكه 

ې ه عالقه او مينه نشته او دا د دښځي او مېړسره د 

د جنسي ړي او ساتل او روزل زحمت غوااوالد  چيپاره ل

ه او مېړي، ډ كېږخن وړانديه پتلذذ او خوند اخيستو 

ۍ ساتي، پشپى او اوالد ولري، س چي پر ځاىې ځه د دښ

 امريم عليه چينه هم واورئ  انوله كشيشهلته به تاسو 

خاص تأكيد كوي او خبري ې په دپه زنا تورنوي او  السالم

ړ ې دا مقام ترالسه كړه او بيا ئې توبه وكهغ چيوايي 

د يوه زناكار ولس معبود هم بايد  چيپاره ې لاو دا د د

د دوى څېر په د فرويد د زنا سمبول وي، هلته به تاسو 
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ړو ټولو كوايي: د انسان د  چيفيلسوفانو هم واورئ له 

پالر ړيكو او روابطو منشأ جنسي تمايل دئ، د ړو، او

زوى سره له دغه مينه له لور سره او د مور مينه له 

ټول فعاليتونه  يښتمايل نه راوالړېږي، هم د انسان د وي

 د خوب خوبونه جنسي منشأ لري. ې او هم ئ

بادت كوي، شيطان غولولي، د شيطان عپه اصل كي دوى 

مجسمه  السالم اعليه مريميد  چيڅولى ې ته هې دڅوك ئ

 د مناة، نائلة او عزى   چيې ته ې دڅوك ئړي او ړه كجو

ې ئ وړانديپه معبودان ونيسي او نه بتان ښځيڅېر په 

 ډه شي.گون

په تحريك د شرك مرتكب ي شيطان ټل شودوى د هغه ر

 :ېړړه كې لوئڅو خبرو په  چيشوي 

 په دام كي گانو يوه برخه به هرو مرو د هللا د بند

 ځوم.غور

  ې تېرباسم.به ئ الري سميله 

  له  چي ه كوم، داسيښايستگ به ورته ږو الرو تكپه

ين خوبونه گگين رنولري او رن طمعياو  هيليډېري ې هغ

 گوري.ورته و

  څاروي پاره پلو بتانو لد خ چيگمارم ې ئې به دپه

 ي.ړڅ كې ورغوه ئږوني او غوړښه كپه نخ

  ړي، د الهي سنن بدل ك چيگمارم ې ئې به په داو

ښت كي تغيير ړجوپه گام واخلي، د هللا د مخلوق فطرت خالف 

 راولي. 

ټول هغه خبيث د شيطان ډو جملو كي څو لندغو په 

گرو ئې ترسره كوي. پلو ملپه خ چي يگوته شوپه كارونه 

د شيطان د  چيټول هغه كارونه كول گرتيا او د شيطان مل

انحراف او  الري سميړي، له ې بايد ترسره كړي ئحزب غ

څه و موخو ته د رسېدو هپلخږو الرو كي په ك دل اوېږك

له فطرت سره پاره قرباني، شرك، د دروغجن معبود لكول، 

ټولو د  چيڅه سننو د بدلولو هالهي هغو گ او د جن

 چيدا  مراعات شوي.ښت كي ړاو جو پيدايښتپه مخلوقاتو 

 ږدي اوپاكيزه جنسي تعلقات پرېڅوك سالم او گورئ 

د غوره كوي، دا  ېاو غير فطري طريق ې الريناول

فطرت پل ځ غير فطري جنسي تعلقات، د خهمجنسانو تر من

 او د ړيې كې سده ئب چي مالولعمخدره مواد استخالف هغه 

نارينه  چيدا ړي، پلو حواسو اداره كول له السه وركخ
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په ځان د نارينه ځه ښړي او كڅېر په ښځي ځان د ړي غوا

هم، په حركاتو او سكناتو كي هم او په لباس كي څېر، 

 پوستكيد پل مخ ځ د خږيره خريي، هره ورنارينه  چيدا 

ې مخ ډه موده وروسته ئپه مليونهاوو حجرات ريبي، لن

دا ېږي، ړځې راوښه ئغو الندي ېنشي، د ز يځگون يځونگ

 بانديگري ورپل ملشيطان خ چي ئگ دهمغه له فطرت سره جن

په پاره څوك د دروغجنو معبودانو لگورئ  چيدا گماري، 

څوك د ځان ظلم كوي، پل په خانسان، حيوان او حتى 

ځان په څوك رياضتونه ځان وهي، څوك څوي، ږ غوڅاروي غو

ډه ډڅوك له نكاح څوك رهبانيت ته مخه كوي او مني، 

قسمونه د شيطان هغه په حقيقت كي هر يو كوي، دا 

 ي كوي. رښتين

  

  

   

   

    

     

      

عملونه ړى او صالح ې راوايمان ئ چياو هغه  -[122]

 چيكړو جنتونو ته داخل  ې داسيړي، حتمًا به ئې كئ

تر ابده، په هغه كي  يپاتږي، تللې بهېويا النديې تر

زيات په وينا كي څوك به  هللاتر ي وعده او رښتيند هللا 

 .ويى رښتين

په مقابل كي گرو د مشركانو او د شيطان د مل -(122)

ئ، د دوى ې صالح دايمان لري او عمل ئ چيهغه كسان دي 

ژوند او دا د هللا تعالى  هپاتتلپه هغه كي اجر جنت دئ، 

 .ده ې وعدهرښتين
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په د اهل كتابو هيلو ده او نه په نه ستاسو  -[123]

په هغه به مجازات شي او ړي بد كار وك چيڅوك هيلو، 

پرته نه كوم دوست ومومي او نه كوم  هللاله ځان ته به 

 مرستندوى.

ړه نه كپرې دلته د هيلو او تمنياتو له مخي -(123)

ټولو ځان ورته تردونه وي، ډېرو سره كاذب اميي، له كېږ

 چيې دا وي ئ گمانڼي، گمسلم حق  پلجنت خښي، غوره برې

پلويان به جنت ته درومي، خو دى او د ده د مسلك  يوازي

ړ كاذب تمنيات ناتو والتلقيي شيطان په هسيكېدى شي دا 

به په  هيلي غسيد چي ېړړه كې لوشيطان د دوي، 

گار به گنه ړوم. خبره دا ده چيراوالانسانانو كي 

 نشيې سزا دې له وك ئگوري، هيڅپله سزا هرومرو خ

چا دا طمع او هيله لري له هر  چيپرته ژغورلى، له هللا 

ي، ژغورل كېږپه طفيل گناه له سزا به د هغه د  چي

 هيله ده. واهي  خوشې او هسي، دا ېړې كاشتباه ئ

   

    

   

  

   

   

و ونه ينارله ړي، صالح كارونه وك چيڅوك او  -[124]

، نو دوى به جنت څخه او هغه مؤمن ويينه وو ښځيا 

په ( پكيټا ړي)د خرما د ز ځي او د نقيرته ننو

 ونشي. باندياندازه به ظلم ور

ي، ېږك دلته فيصله د ايمان او صالح عمل له مخي -(124)

ړى د ايمان خاوند او صالح انسان به جنت ته درومي، س

ي. چا ظلم نه كېږپه الهي عدالت كي په هيځه، ښوي كه 

ړه كوم معيارونه په اتلو د جنت او دوزخ ته  چيتاسو 

او نور  ئڼگځان د جنت مستحق  ې له مخيړي او د هغوضع ك

 او د عدالت خالف. يغير مستحق، دا ظالمانه د
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په دين كي غوره كېدى شي څوك  چاهغه تر او  -[125]

او د حنيف  ئړى، نېك دځان تسليم كې هللا ته ئ چي

پل ړى او هللا خو ابراهيم خې كابراهيم د دين متابعت ئ

په آسمانونو كي  چيڅه او  -[126] خاص دوست ونيوو.

په ټول د هللا دي او هللا دي، كي  زمكيپه  چيڅه دي او 

 دئ.څه احاطه كوونكى هر 

هللا ته  چيغوره او واقعي ديندار هغه دئ  -(125-126)

ې نېك وي او د ابراهيم دين ته منقاد تسليم وي، عمل ئ

ې زاره او حق پال وو، له باطل بحق چيوي، هغه ابراهيم 

او آسمانونو  زمكيد  چيهللا هغه  ته مايل او د هللا دوست.

 ې.ړې احاطه كڅه ئپه هر څه د ده دي او هر 

  

    

   

   

   

   

    

   

  

   

   

    

    

   

ځواب او فتوى له تا  اړهپه ځو ښاو د  -[125]

ځواب دركوي او د هم  اړهپه ړي، ووايه: هللا د دوى غوا

ځو ښد هغو يتيمو په كتاب كي  چيړه هم په اڅه هغه 
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ې نه ټاكلى مهر ئ چي يېږلوستل ك بانديدر اړهپه 

ړئ او د كمزورو ې كپه نكاح ئړئ وركوئ او غوا

په عدل  اړهپه يتيمانو د  چياو دا  اړهپه هلكانو 

 بانديړئ نو هللا وروك چيقائم اوسئ او د خير هر كار 

 پوه دئ.ښه 

ړه تأكيداتو په اځو او يتيمانو د حقوقو ښد  -(125)

و پلړه د خمه ك خداى چيچول اښنو كي ې انديپه دصحابه 

رانشي او تېرى  يولو كي پاتپه اداء كو مسئوليتونديني 

د دوى  چيښتل پوې ئ السالم عليه پيغمبرشي، له نې وتر

په  ؟هللا راضي شي چيړو څه وكړو او ډډه وكڅه له  اړهپه 

ډېر ښتنو ته دوه مختصر خو پود دوى ې مبارك آيت كي د

 ځوابونه ويل شوي:جامع 

 ړئ.عدالت وك 

 د خير هر كار ځكه ډډه مه كوئ،  هكار ر له هيڅد خي

 .ږيپوهې بانديورړئ نو هللا وك چي

    

   

   

   

   

   

  

    

    

   

  

بد خويي ه له كوم پل مېړځه د خښاو كه كومه  -[128]

گناه څه ې كي په دې اعتنائي ووېرېده، نو يا ب

ړي او دا صلح وكپلو كي كومه په خ چينشته  بانديرو

ته سر حرص صلح غوره ده او نفسونه خو د بخل او 

په ړئ نو هللا كه احسان او تقوى وك او يودرول شوحاضر 

 ې كوئ.تاسو ئ چي ئښه خبر دڅه هغه 

ښه سلوك ه ورسره مېړ چيړه ښځي دا احساس ككه  -(128)
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ڼي، نو دا حق گې نه ړ ئد اعتناء او توجه و او نه كوي

جوړي  روغيپه  چيكړي څه و ړي، داسيپل حق وغواخ چيلري 

ړي او يا د ه سره خبره وكله مېړ پلهپخمنتج شي، 

په گناه به د ې كار ته ړي، ددا كار وك پلوانو له الريخ

ې بخل گورئ، انسان بخيل او حريص دئ، كله ئگه نه ستر

پل عيب څوك خې بل څوي او كله حرص، كه ئغلط كار ته وه

په ي، د ده نه متوجه كېږ پخپلهړي، نو ته متوجه نه ك

خصلتونه ده ته غلط كارونه  نفس كي دا د بخل او حرص

ه ښځي او مېړد  چيكار خوا دا وه ه پړي وي، ه كښايست

پل حق نه بل احسان، له خ پر ځاىځ د بخل او حرص ترمن

ساتنه وى ځان دل او هر راز تېري او تجاوز نه ېته تېر

څاري عملونه  موږهللا ز چينيول شوي وى پام كي په او دا 

اه او تجاوز يوه وجه گنڅه خبر دئ، د له هر  موږاو ز

ځكه هللا نو كمزورى شي. په انسان كي دغه احساس  چيدا وي 

 چي ئښه خبر دڅه په هغه هللا پام كوئ  چيتعالى وفرمايل 

 ې كوئ. تاسو ئ

   

  

   

    

  

   

   

    

  

ځو ښد  چيېږئ ې ونه توانپه دكله به او هيڅ -[129]

ې او حرص ئډېره تلوسه څه هم ړئ كه ځ عدالت وكتر من

تمايل  ې خوا ته داسيټول ميالن سره يوپه ړئ، نو وك

او كه صلح  څېر پرېږدئپه  يړندځوه د هغ چيمه كوئ 

 ښونكى دئ.ړئ نو هللا مهربان بخاو تقوى وك

كامل عدالت  چينه ده  هانسان ته دا ممكن -(129)

ړه مينه ې د زبل سره ئ ه اويوله  چي داسيړي، مراعات ك

ده او نه د  هځ ممكنځو ترمنښهم برابره وي، دا نه د 

ره ده، هللا تعالى ې خبځ، دا د ده له وسه وتلاوالد ترمن

څه محاسبه له ده سره به د هغه ې نه نيسي، په دې ئ
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معامله ې ټولو سره به ئله وي، ئې  په وس كي چيي كېږ

چا حق به نه تلف كوي، د ، د ړه ويپه عدالت والورته او 

 چينه  كوي، داسي النديښو نه پپاره تريوه حق به د بل ل

ې ئهغه  چيړوي پام او توجه واته ې هومره بلي يوله 

گه ورته په سترښځي نه د وي،  ېولپامه غورځكاماًل له 

 گوري او نه طالق وركوي. 

ې. ښتنه شوپاراو تقوى س يهم د صلححالت كي  داسيپه 

په حقوقو بل  د ړئ او يومشكل حل ك له الريجوړي  روغيد 

 ځان وساتئ.له تېري 

    

     

     

پل ه خپې هر يو او كه سره بېل شي، هللا به ئ -[131]

هللا باحكمته د وسعت  ړي اومستغني ك سرهپراخ رزق 

 خاوند دئ.

په بايد ږي، ته ورسې ېدوبېلكه النجه يو له بله  -(131)

 يدوېري رزق او روزي له غوره طريقه سره بېل شي، د 

د ې ژوند ته ادامه نه وركوي، هللا به ئډ گ غه ستونزمند

. دلته د هللا دوه ړيرزق او روزي بله مناسبه چاره وك

دوو مطالبو سره تعلق لري: هللا له  چي صفتونه ياد شوي

هللا د  ې حكمتونه مضمر دي.ئټولو احكامو كي په حكيم دئ، 

دلته مو د رزق ذمه وار له السه كه وسعت خاوند دئ، 

  .ړيچاره وكې بله خزانستري  خپلي لهې ه ئهللا بړ، ورك
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كي هر  زمكيپه  ه اوڅ او په آسمانونو كي هر -[131]

حكم ې هغو ته هم د د موږ چيد هللا دي او يقينًا څه 

ړى شوى او تاسو كتاب ورك تاسو مخكيتر  چيړى وو ك

ړئ نو په ږئ او كه كفر وكچي له هللا ووېرې ؛ته هم

د هللا دي او څه كي هر  زمكيپه څه او آسمانونو كي هر 

څه او  په آسمانونو كي هر -[132] هللا ستايلى غني دئ.

 په توگهد هللا دي او هللا د وكيل څه كي هر  زمكيپه 

ځه ړي نو تاسو به له منكه وغوا -[133] كافي دئ.

ښه ې پر ديوسي، اې خلكو! او نور به راولي او هللا خو 

 قادر دئ.

ټولو رالېږلو كتابونو كي څو اساسي په د هللا  -(131-133)

 ې:په تأكيد سره راغلخبري 

  ږئ.وېرېوتعالى له هللا 

  څه د هللا دي.او آسمانونو هر  زمكيد 

  هيڅ كمى نه ۍ كي په واكمنستاسو انكار او كفر د ده

ځان ته تاوان پل خ ې سره هغه ته نه بلكيدپه راولي. 

 رسوئ.

  ،هم پل ذات، صفات او افعالو كي په خهغه ستايلى دئ

ې هم، هر حكم ئاو اوامرو كي  اموكاحپلو په خاو 

 هرعيب او نقص منزه. او له ئحكيمانه د

 ړ اڅه كي  په هيڅچا ته ې نياز دئ، هيهغه غني او ب

  او محتاج نه دئ.

 او آسمانونو هر  زمكيد  چي تاسو ته هم مكرر وايي

 كافي دئ. په توگهاو هغه د وكيل  څه د هللا دي
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ړي نو د دنيا او د دنيا بدله غوا چيڅوك  -[134]

پوه هللا  او له هللا سره ديړه خو دوا ېآخرت بدل

 اورېدونكى دئ.

د په فكر كي وي، د خپلي دنيا  يوازيخلك  ځيني -(134)

اهداف او ټوي، ثمره او نتيجه ل يپل هر عمل د نيوخ

هغو وي او  يراخالصه شواغراضو كي دنيوي په ې مقاصد ئ

خو كه غوره كوي،  ې او ناروا الريږپاره كته د رسېدو ل

وى  ېړې غوره كړى وى او همغه الر ئپه هللا ايمان راودوى 

پلو عملونو د خ چيدا  يوازيې نو نه ښودلهللا ورته  چي

 وه بلكي ېړې مكمله ترالسه كثمره او نتيجه به ئدنيوي 

 ې وه.په برخه شوې هم بدله به ئ د آخرت غوره

  

   

   

    

 

    

    

    

   

    

    

   

   

پاره عدل قائم اوسئ، د هللا لپر مؤمنانو!  اې -[135]

پر ځان مو وي يا پل هم پر خڅه شهادت وركوونكي، كه 

هللا  پلوانو، كه غني وي يا فقير، نوپالر او يا خمور، 

د هوى او هوس پاره نو د عدول كولو لدئ، اولى ې تر

ډډه ړئ يا تاو كاتاو ر ژبي متابعت مه كوئ، كه خپلي

تاسو  چيښه خبر دى څه په هغه هللا  چيړئ نو يقينًا وك

 ې كوئ.ئ

اساسي او  ړه څو داسياپه دلته د عدل او شهادت  -(135)

دالت همدا د ع يوازيكه ووايو  چي ېشو ښوونيالري مهم
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 ې:ړپاره كافي دي نو مبالغه مو نه ده كلقائمولو 

 دقيق قياممضبوط او ښه قائم اوسئ، ه عدالت پ 

 كوونكي.

  ستاسو حضور بايد د هغو شهادت كي ټولني په

شهادت پاره د حق مدافع تل د هللا ل چيوركوونكو حضور وي 

 ي.نكي ووركو

  په خالف او ضرر وي  ځانپل دا شهادت مو د خڅه هم كه

 په خالف. پلوانوپالر او يا د خا د مور، ي

  چا فقر او غناء بايد ستاسو شهادت متأثره نه د

پاره له حق شهادت ل طمعيكومي چا د نه به له  ړي.ك

ي او ترحم ړه سوچا د زپر ډډه كوئ او نه ه څخوركولو 

 .پارهل

 له عدل او حق نه مه گي مه كوئ او د هوى او هوس بند

 ېږئ. ږك

 ړه كېدل ړه ناززپه ويلو كي  مجامله او د حق

گنده څرپه  چيمه تاو راتاووئ  داسي ژبيپرېږدئ، خپلي 

ځان تېر ښكاره او واضح الفاظو د حق له بيانولو او 

 ړئ.ك

  وېره تاسو د  يډډه مه كوئ، نه دد شهادت له وركولو

 ړي او نه طمع.شهادت له وركولو منع ك

  پر هللا ته  پلو شهادتونو كيپه خى دئ، چا اول  هللا تر هر

 چيخبره مه كوئ  داسيپاره چا لړئ، د هيچا ترجيح وركهر

پالر او مور، د غني يا فقير هللا ناراضه شي، كه مو 

ړه ډډه وكي شهادت له وركولو رښتينپاره د پلوانو لخ

كه ړه. پر هللا ترجيح وركتاسو نورو ته  چيې دا ده معنى ئ

پر دوى هللا ې: شو بله ترجمه داسي برخيې څه هم د آيت د د

مهربانه چا زيات تر هر  بانديپر دوى ى دئ، يعني هللا اول  

ې ده ړښوونه كې كومه الرئ چيپه ارتباط د شهاد ت  دئ،

په په هغه كي د دوى خير او مصلحت هم مضمر دئ. خو 

ى( ې كي )اول  په د( ى دئ) هللا تر دوى اول  ېترجمه ك ۍمخكن

 :راغلىتونو كي آي النديپه  چي په هغه معنى اخيستل شوى

 
 
...  ُأمهَهتُهمْ  َأْزَوجُهُ  َأنُفِسِهْم وَ  ِمنْ  ِباْلُمْؤِمِنينَ  َأْولى النهبى

 6االحزاب: 

... االحزاب:  َّللاهِ  كَتبِ  فى ِببَْعض   َأْولى َبْعضُهمْ  األَْرحَامِ  ُأوُلوا وَ 
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په د قاضي  يوازي)شهادت(  چيپام وي ته مو بايد ې د

ي، نه راخالصه كېږشهادت وركولو كي  اړهپه چا د  وړاندي

يو مورد دئ، د شهادت مجال او ميدان ډېر  يوازيې دا ئ

 كوي. ژوند احتوى  ټول پراخ او وسيع دئ، د انسان 

  

   

  

   

  

     

   

  

  

    

   

پر هغه او ې ئ پيغمبرهللا او  رپمؤمنانو!  اې -[136]

پر هغه ړى او ې نازل كئ پيغمبرپل پر خ چيكتاب 

څوك او  ،ړئايمان راوړى، ې نازل كئ كيمخ چيكتاب 

پر ې، پر كتابونو ئ، ېمالئكو ئپر پر هللا،  چي

ې كافر شي، نو بپر ورځي ې او د آخرت انو ئپيغمبر

 سره تېروتى دئ. يتېروتن ژوريپه  چيشكه 

ځان  چيڅخه مراد هغه كسان دي دلته له مؤمنانو  -(136)

معنى  په واقعي چيي ، دوى ته ويل شوته مؤمن وايي

 .ړئايمان راو

    

    

   

    

   

   

  

   

   

، بيا كافر راوړې ايمان ئ چييقينًا هغه  -[135]



 

 

                                                                                                                        النساء

 ېپلواد ررآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

616 

ې ئبيا  ،ړوكفر كې ئ، بيا راوړې ايمان ئشول، بيا 

ښنه بخړ، نو دوى ته خو نه هللا والى وكتزياكفر كي په 

 -[138] په سمه الر هدايت كوي.ې كوي او نه ئ

دردونكى  تهدوى  چيړه ې زېرى وركمنافقينو ته د د

 عذاب دئ.

محروم دي ښني او بخه الهى مغفرت منافقين ل -(135-138)

له  چيې ده. دوى ړل شوپر مخ تې او د هدايت دروازه ئ

پلو ناولو پلو منافقتونو كومه طمع او هيله لري او خخ

ړې دا د نفاق الر غوره كې پاره ئغرضونو ته د رسېدو ل

رسېږي، دوى ه وخو تومپلو ې سره به خپه دكوي  گماناو 

 ړه.ناك عذاب زېرى وركپل انتظار خالف د دردته د خ

  

  

    

  

   

    

په پرته كافران له مؤمنانو  چيهمغو ته  -[139]

و عزت ټوي؟ ني، آيا د دوى خوا ته عزت لۍ نيسدوست

 ټول هللا لره دئ.خو 

او  گماندوى له كافرانو سره دوستي كوي،  -(139)

گ به عزت تر السه څند كافرانو تر  چي دا دئې ئانتظار 

په ښمن ته منافقت او د په چيږي پوهېې نه په دړي، ك

پل موجود عزت او اعتبار هم له السه سره خدو ېتسليم

ه هللا كوي، عزت ړكد عزت پرې چيږي پوهېې نه په دوركوي، 

د  يوازي، كېدىترالسه  نشي الريپرته له بلي له ايمانه 

هللا مؤمن او صالح بنده د واقعي عزت خاوند دئ، منافق د 

ې څوك ئهر ې اعتباره وي،پك، ذليل او بسچا له نظره هر 

په وك د يوه مطمئن دوست هيڅڼي، گې اعتباره وسله يوه ب

 گوري. گه ورته نه ستر

دوستي او سره له كافرانو  چيږي معلومې آيتهې له د

په طمع دا كار ښه ده، منافق د عزت گرتيا د نفاق نمل

ښمن ورته قوي او مسلمانان د چيې كوي كوي او هغه وخت ئ

  ورته ضعيف معلوم شي. 
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دا په كتاب كي  بانديپر تاسو  چياو يقينًا  -[141]

څخه انكار هللا له آيتونو  اورئ دوكله  چيي نازل شو

ي، نو تر هغه مه ې وهل كېږپر ملنډيي او يا كېږ

په بله خبره بوخت شي، پرته ې له د چي ئكښېنورسره 

 هللا چيڅېر وئ، يقينًا په كه نه نو تاسو به هم د دوى 

و او كافران ونامنافقټولو د په دوزخ كي 

په ستاسو  چيهمغه منافقان  -[141] ډوونكى دئ.راغون

په برخه ړه منتظر دي، كه د هللا له لوري مو كوم برى ا

درسره نه وو؟ او كه د  موږ: آيا ، نو وايييشوى و

 موږ: آيا وي، نو وايي په نصيب شويڅه كافرانو كوم 

ونه څخه مو له مؤمنانو برالسي نه وو او  بانديدر
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ځ ځ ستاسو ترمنپه ور؟ نو هللا به د قيامت ژغورلئ

كافرانو ته پر مؤمنانو كله ه هيڅبړه كوي او هللا كپرې

 ټاكي.د برالسي الره ونه  باندي

به مجلس كي  په داسي چيړى هللا تاسو ته امر ك -(141-141)

 احكامو او اوامرو نه انكارد هللا له هلته  چيئ كښېننه 

څه روان  ي، هلته داسيوهل كېږ ملنډيپر دين د هللا ي، كېږ

تمسخر له  بانديپر دين د انكار او  څخهله دين  چيوي 

مجلسونو  غسيپه د چيڅوك سره مترادف وي، او استهزاء 

ې هللا تعالى له ځ به ئپه وربرخه اخلي نو د قيامت كي 

 ځاى حشر كوي. دغو كافرانو سره يو 

ي ځاى حشر كېږهغه منافقين يو له كافرانو سره به 

د دوى خوا ته په وخت كي د مسلمانانو د برياوو  چي

گرتيا اخالص او ملد مسلمانانو سره اسالم او ، له ځغليرا

ړي، ټه ترالسه كگڅه ې حالت نه له دړي دعوا كوي او غوا

برالسي شي،  چېريښمنان خو كه وضعيت بدل شي او د اسالم د

ځغلي، له ي، نو هغوى ته ورړټه واوگپه ښمن وضعيت د د

، هغوى ته اعالنوياو اخالص فاداري وپله ه خهغوى سر

څخه نه له هغو متعصبو او افراطي مسلمانانو  موږ: وايي

 چيوو  يړړ كې ته احاكم وضعيت د سيمي د خپلي هسييو، 

ږي مو تل له تاسو ږو، خواخوځاى واوسېله هغوى سره يو 

مترقي  ،دي څېرپه  سره وه، افكار او نظريات مو ستاسو

ښان فكره يو، نه مذهبي تعصب لرو او نه قومي، له او رو

په ډلو د مذهبي ړو كركه لرو، آزاد فكر لرو، مه مو دوا

 كي،ډله په پالو پالو او ملت نيسئ او مه د وطنلست كي 

ښته او ستاسو تل تاسو ته منتظر وو، ستاسو بريا مو غو

ړاوونو د ټولو كد مو ماتي په الس د دغو افراطي عناصرو 

گري نه وى نو ستاسو مل موږڼله!!! كه گۍ الره حل يوازن

په خالف برخه ټه او ستاسو گپه ړو كي به مو د دوى گپه ج

كله مو دا كار دلو، خو هيڅېښه توانې په دوه،  ېاخيست

په ضد د دوى ستاسو  چيې ړڅه كې هړى، تل مو د دك ئنه د

ېژو او نو ته وخهم كولى شو غرو موږړو، ډ كبريدونه شن

وجنگېږو، خو په ضد ستاسو په خوا كي د مجاهدينو 

ې، برعكس تل مو د دوى ړكله مو دا غلطي نه ده كهيڅ

د منافقينو  منورېې د مدين يوازيخبري ، دا ړىمخنيوى ك

ټول منافقين دغه نه دي، د قيامت تر ورځي به خبري 

او هم په وخت كي تكراروي، د مسلمانانو د برياوو خبري 
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د خبري دغه هم. په وخت كي ښمنانو د برالسي د اسالم د د

مو خبري ې او همدا ړپه وخت كي ډېرو وكروسانو د تېري 

ې . بېډېرو واورېدله په وخت كي و د تېري د امريكايان

 ۍژوندې تر قيامته ئ ويناويقرآن معجزه ده او  چيشكه 

 ې.دونكېړاو نه ز

 دي:  د دغو منافقينو د نفاق اصلي الملونه دوه

  ،په ې ئ اړهې په دپه آخرت باور او ايمان نلري

ځ د مؤمنانو، په ورهللا به د قيامت  چي ئړونو كي شك دز

ته چا فيصله كوي او هر  اړهپه منافقينو او كافرانو 

 وركوي. سزاپلو عملونو مناسبه د خبه 

  ي سلطه او بريا به مؤقتښمن دا د د چيگمان كوي

 .دائمي وي

فرمايي: د قيامت د ورځي ځواب كي په  هللا تعالى د دوى

كافران به د تل  چي ئمحاسبه حتمي ده، د هللا سنت دا نه د

ده او  ېړلې ت، دا الر ئپر مسلمانو برالسي ويپاره ل

 ښى.پرې ئگودر نه د هيڅ ۍبرالس ې د داسيهغوى ته ئ

  

   

   

   

   

    

   

    

    

     

     

 قين له هللا سره خدعه كوي اومناف چيشكه ې ب -[142]

 چياو كله  ى دئچوونكاپه خدعه كي ې هم هغه ئ

ښودنه ځان څي، خلكو ته پاټ څي نو لاپځه ته لمان

كي ې همدپه  -[143] ږ.ډېر لگر كوي او هللا نه يادوي م

غو هپه لوري دي او نه د مذبذب او متردد، نه د دغو 

به ورته  ړي هيڅ الرك ې الريبڅوك  چيي او هللا ورپه ل

 .ونه مومې
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 ي:گوته شوپه خصلتونه  النديدلته د منافق  -(142-143)

 ړه عملونو پل نفاق او ناوله هللا سره خدعه كوي، د خ

 ړي. هغه جائز ثابت ك چيتوجيهات برابروي  پاره داسيل

  په و وجائبپلو ديني ټ وي او د خلځه كي لمانپه

 سستي كوي.ترسره كولو كي 

  پاره ل ښودنيځان نورو ته د ې ئرياكار وي، هر كار

 په حكم نه وي.او ايمان  ېې د عقيدعمل ئ ، هيڅوي

 هم  ې يادوي،ږ ئډېر لوي،  سستي اړيكيې له هللا سره ئ

تحليلونو او پلو تبصرو خپه  ږ يادوي او هملژبه په ې ئ

پلو تصميمونو په خپه خوله اخلي او هم ږ د ده نوم لكي 

 په هللا حساب كوي.كي ډېر كم 

ې ته ورته ې آيت او دله د چيته بايد متوجه وئ ې د

د قضاوت  اړهپه د بل د تللو او د هغه  يوازيآيتونو 

ځان پل ې د مخه خړئ، بلكه تر دپاره استفاده ونككولو ل

ه څخپخپله بايد له نفاق گورئ، وپه هينداره كي د هغه 

 وساتو.ترې  ځانوېره ولرو او 

  

   

  

    

   

    

  

په مؤمنانو! له مؤمنانو عالوه كافران  اې -[144]

خالف ځان  ته دهللا  چيړئ ۍ مه نيسئ، آيا دا غوادوست

 ړئ؟ ليل وركاو دگند الزام څر

ې د ئپه ضمن كي خو  ئدلته بيا هم خطاب عام د -(144)

ښمن سره دوستي، ې: له دړتيا ښودل شوگځاننفاق يوه بله 

ښمن ته د گرتيا، د اسالم او مسلمانانو دله كافر سره مل

 داسيې ړي، هللا ته ئدا كار وك چيوك څ ږدول.ۍ الس اودوست

د ده د تعذيب  په خالف اود ده  چيړى گند دليل مهيا كڅر

 پاره كافي دئ.ل پاره د الهي پرېكړيل
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ټ تل ټيټولو د اور تر به منافقين  چييقينًا  -[145]

 .ېكله به كوم مرستندوى ورته ونه مومي او هيڅكي و

ړه، صالح شول، له هللا ې وكئتوبه  چيهغه گر م -[146]

ې هللا لره خالص ئ پل دينې او خړك ټينگي اړيكيې سره ئ

ژر ډېر ړ، نو دوى له مؤمنانو سره دي او هللا به ك

 ړي.مؤمنانو ته ستر اجر ورك

ټولو ځاى د جهنم تل دئ، ترد منافقينو  -(145-146)

تر بد كافر او مشرك هم ، النديچا ې، تر هر ئكنده ژوره 

څومره په نزد د هللا  چيئ معلومولى ش ېي. له دپرېوت الندي

څومره زيات او د ې خطر و اسالم ته ئا يمنفور د

 ښمن.څومره بد دمسلمانانو 

 څخهې بد عاقبت له دپه هغه صورت كي  يوازيدوى به 

ځان ړي، چي له منافقته الس واخلي، توبه وكي ژغورل كېږ

 مضبوطيورسره  اړيكي ړي او خپليړي، هللا ته مخه كاصالح ك

و چه اباورونو سوړو او ناولو پل دين له ناوخ ړي،ك

ډله كي په ې سره به هغه د مؤمنانو دپه ړي. خالص ك

 په برخه شي.ې شامل شي او د هللا ستر اجر به ئ

ې د واقعي مؤمن او د خالص منافق درې آيت كي دپه 

 ې:گوته شوپه  ځانگړتياوياو  ياساسي نښ

  ې نېك او منافق بدعمله صالح وي او عملونه ئمؤمن

 غرق.گناهونو كي په او 

  گ ټين ېوي او تعلق ئ مضبوطيسره له هللا  اړيكيد مؤمن

 .ېدلېاو شل سستي اړيكيدونكى او د منافق ېاو نه شل

  د هللا دين ته  يوازيڅه كي په هر مؤمن مخلص وي او

او منافق التقاطي او الابالي وي او د  تابع او منقاد

 .ړهړنو او باورونو ككړه كپه ناوې دين هره برخه ئ
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ړئ څه كوي كه شكر وكپه عذابولو هللا به ستاسو  -[145]

 پوه قدر كوونكى دئ.ړئ او هللا خو او ايمان راو

خو له  ئې مبارك آيت خطاب عام دڅه هم د دكه  -(145)

ه افقينو ته متوجمن چيږي ې معلومېسياق او سباق نه ئ

ړئ، ړئ او ايمان راوشكر وككه  چي دئ، هغوى ته ويل شوي

د بنده د  او ئتاسو تعذيبوي، هللا خو شاكر دولي  نو هللا به

 و قدر كوي. ښېگڼ

مفهوم د شكر يادونه هم خاص  دلته له ايمان نه مخكي

پاسه يو ناسپه اصل كي منافق  چيافاده كوي؛ او هغه دا 

ئ، نه د هللا د نعمتونو شكر كوي، نه د او ناشكره انسان د

و هغ وټولنه د  او زوينواو پېر وښېگڼمسلمانانو د 

ه پټولني په وجه د ده او د ده د د اسالم  چيبركاتو 

 گلوي، عزت او سوكالي.، امنيت، عدالت، وروربرخه شوي

    

   

      

    

پرانيستل د هللا نه خوښېږي، خوله خبري  بديپه  -[148]

پوه اورېدونكى هللا  ې شوى اوپرظلم  چا چيگر د هغه م

 دئ.

ې مطلب د د دپه ضمن كي د منافقينو د بحث  -(148)

 ټولاو نفاق او منافقت وغندئ  چيراتلو معنى دا ده 

قرآن ويلي،  چيپه ضد ووايئ افقت د نفاق او منڅه هغه 

چا  چيې پرته له دچا نوم واخلئ او د  چيې پرته له د

 چيدا د هللا تعالى نه خوښېږي ړئ، خطاب وكمنافق د ته 

گر ي، مپرانېزځلو خوله ښكنبدو خبرو او  داسيپه څوك 

چيغه اوري، مظلوم وي، هللا تعالى د مظلوم  چيچا له هغه 

حجاب نشته، د هغه فرياد  ځ هيڅد ده او مظلوم ترمن

 مخامخ هللا ته رسي. 

 :راغليپه يوه حديث كي 
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  -رضى َّللا عنهما  -َعْن اْبِن َعبهاس  
ه
صلى  -َأنه النهبِى

 »َبَعَث ُمَعاذ ا ِإَلى اْليََمِن ، َفَقاَل  -َّللا عليه وسلم 

 َّللاهِ  َوَبيْنَ  َبيَْنَها َليْ َ  َفِإنهَها ، اْلَمظُْلومِ  َدْعَوةَ  اتهقِ 

 رواه البخاري . « حِجَاب  

هللا صلى هللا  رسول چي ئما روايت دهللا عنه رضيله ابن عباس 

و او هغه ته يمن ته ولېږ هللا عنه رضيمعاذ عليه و سلم 

او دعاء  ېږه، د دووېرېدعاء  ې وفرمايل: د مظلوم لهئ

 حجاب نشته. ځ هيڅهللا ترمن

د  يوازيه هللا تعالى ن چيراښيي  ادد آيت الفاظ 

پل مظلوميت ې د خاو هغه ته ئ چيغه اوريمظلوم 

ې ړچتولو اجازه وركږ اوپه خالف د غگندولو او د ظالم څر

هم خبري ې خوښېږي، حتى د ده هغه ئخبري د ده دا  بلكي

پرته په ښي او له مظلوميت برې بديپه عادي حالت كي  چي

 په، خو د مظلوميت خوښېږيتعالى نه  د هللابل حالت كي 

په ښوي، د ظلم او ظالم ې له يوه مظلومه خوئوخت كي 

دئ، خو ر بجهاد اكوينا ږ غچت خالف خو د يوه مجاهد د او

د له ظالم نه  چيښوي هم خوله مظلوم نه هغه بده وينا 

پاره پل حق ترالسه كولو او د ده د ظلمونو د غندلو لخ

 ې كوي.ئ

 ې لهشعر ئ چيښيي قرآن د يوه مؤمن شاعر يو صفت دا 

په خدمت كي ظالم نه د انتقام او له مظلوم نه د دفاع 

 وي.

    

    

    

    

او له  ،ټهپې ړئ يا ئښكاره كه ښېگڼكه كومه  -[149]

ى ړئ، نو هللا قادر عفو كوونكك پټي سترگيۍ بدكومي 

 دئ.

ې دمظلوم په مخكني آيت كي  چيحال كي  په داسي -(149)

ړي او ك چتاوږ پل غپه خالف خلم اد ظ چيتشويق شوى ته 

مصلحت كه  چيي ړي، خو دلته هغه ته ويل شوپل حق وغواخ

پل حق ې او له خړعفو وكهغه ته  چيې تقاضاء كوله د د

بنده حال كي  په داسيړه، ستا رب ې نو دا كار وكتېر ش

د انتقام او څه قادر دئ، ته هم په هر  چيه عفو كوي ت
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عفو بايد د ضعف ړه. قدرت سره سره عفو وكله چ اخيستو غ

ې، كه يو ړه شونه وي راوالڅخه له احساس ۍ او ناتوان

پل خاو ڼي گځان مجبور  چيي عفو كوپاره ې لمظلوم د د

ترالسه كولى، دا بيا عفو نه ده، د آيت له  نشيحق 

له قدرت او توان سره سره له  چيږي معلومې برخيۍ وروست

 ده.ښل عفو ته بخمسلمان پل حق بل دل او خېانتقامه تېر

   

  

   

   

   

  

   

    

   

   

  

   

  

  

   

   

   

    

  

 انوپيغمبرپر پر هللا او د ده  چييقينًا هغه  -[151]

انو تر پيغمبرد ده د ړي د هللا او ي او غواكافران كېږ

ړو او ځينو ايمان راوپر : او وايي ړيبېلتون وكځ من

الر  بلهځ ې ترمنړي د دانكار كوو او غوا ځينو له

كافران دي او  چيښتيا په ردوى  -[151] ړي.كاختيار 

 ړى.پكوونكى عذاب تيار كدغو كافرانو ته س موږ

ې انو ئپيغمبرپر پر هللا او د ده  چياو هغو  -[152]

 قيفرتې ئيوه كي  په هيڅاو د دوى  راوړايمان 

ړي او هللا پل اجر وركژر خډېر ړ، دوى ته به ونك
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 ښونكى دئ.مهربان بخ

د يوه كافر او مباركو آيتونو كي  ېپه د -(151-152)

ښودل پيرونه توڅو اساسي ځ منافق او د يوه مؤمن ترمن

 ي:شو

  نه مني او د هغه  پيغمبرمنافق كله خداى مني خو

مني او بل نه  پيغمبرڼي او كله يو گاطاعت ضروري نه 

 چيړي كومه الر غوره ك ځان ته داسيړي مني او كله غوا

ايمان، د كفر او ايمان له نه صريح كفر وي او نه خالص 

دوى  ړي.ړ ككوم مسلك او مذهب جوخوښي  تلفيق نه د خپلي

 ي عذاب مستحق.كپكوونكافران دي او د سپرته له شكه 

  پر هللا او  چيمخلص مؤمن هغه دئ په مقابل كي د دوى

 پيغمبران مني، د پيغمبرټول ې ايمان لري، ئ پيغمبر

 په هيڅژوند د  كله اوڼي، هيڅگاطاعت د ايمان تقاضاء 

پل څخه نه بېلوي، دوى به خړه يو له بل كي دا دوا برخي

ونه گناهې ښونكى هللا به ئمهربان بخ اجر ترالسه كوي او

 ښي.ورته بخ

   

   

    

   

   

   

  

   

   

    

   

    

    

له آسمانه كوم  يچړي اهل كتاب درنه غوا -[153]

ې لويه ې، نو دوى خو له موسى تر دړې نازل كرپكتاب 

ښيه، نو د ښكاره راوې ويل: هللا ړه او وئكښتنه وغو

له هغه ې تندر ونيول، بيا ئله امله پل ظلم خ

ورته نښي  څرگندي چي ولسخوندر معبود ونيووروسته 

ې ورته تېر شوو او موسى ته مو له د موږنو ې، راغل
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 ړ.ورك ښكاره حجت

ړي خارق العاده معجزه درنه غوا اهل كتاب داسي -(153)

د يوه كتاب  بانديپر دوى مخامخ  آسمانهله ه كل

 ښتنهغو داسي چي ېڅوك يهغه  يوازينىراكوزېدل!! نه ته 

 داسي فوق چيي او نه دوى يوازني هغه كسان دي كېږترې 

ړي، جاهل قومونه تل العاده او غير طبيعي معجزه غوا

 پيغمبرټوي، د لپه خارق العاده حوادثو كي خداى 

حقانيت هم نه د ده د دعوت له محتوى نه او نه د ده له 

په  يوازيمعلوموي، له معجزو د ده  چت شخصيت نه بلكياو

ې ې معجزاو حيرانوونك ينادر چيې مني ئهغه صورت كي 

ويل: هلته پل قوم وته خ السالم عليهړي، موسى ك وړاندي

گورو، كه گو وپلو سترپه خخداى مخامخ  چيړو ايمان راو

ښيه!! ته راو موږنو خداى  ېي پيغمبرته واقعي د خداى 

ته ځان ه سخوندرله ې پرېوت، بيا ئې راپرځكه تندر نو 

 څرگنديډېري  چيړ او دا هم له هغه وروسته ړ كمعبود جو

ې هم ورتېر شو، موسى عليه ، هللا له دېورته راغلنښي 

ليكلى، د په لوحو كي تيار ړ، ركتورات وې ته ئ السالم

و حامل تورات، خو بني اسرائيلو ايمان دالئلگندو څر

ي، كه و نه قانع كېږدالئلپه جاهل قومونه ، رانه وړ

په  چيڅوك ، ړيغوا ېگند وي، معجزڅرڅومره قوي او هر

 نشيې قانع معجزستري څېر په و او د قرآن دالئل وگندڅر

 السالم عليهموسى  آياي، هم نه قانع كېږ زومعجنورو په 

ې معجز يبني اسرائيلو ته كم عيسى عليه السالماو بيا 

انو پيغمبرپلو ې، له دغو معجزو سره سره دوى له خښودو

 ړل؟څه ونه كسره 

   

   

   

     

   

    

پر دوى طور پاره مو ل ژمنياو د دوى د  -[154]

ې سجده دروازې دپه او ورته ومو ويل:  ړچت كرااو

ځ په ورې ځئ او ورته ومو ويل: د شنبكوونكي ننو

 واخيسته.ترې  ژمنه موتېرى مه كوئ او كلكه 
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تورات ومني  چيې ته تيار نه وو ل دبني اسرائي-(154)

ړي، هللا تعالى د طور غر د ژمنه وكپه هغه د عمل كولو او 

ته فلسطين  چي وويل شوورته ړ، چت كپاسه رااودوى له 

د هللا د  څېر نه بلكيپه ځي، خو د مغرورو فاتحانو ننو

ې د د شنب چيې مأمور شول په دڅېر، په گانو مطيع بند

پاره مختص و هغه به د عبادت لورځي احترام به كوي ا

 ې.ړك النديښو پتر ژمنيټولي  كوي، خو هغوى خپلي

   

   

  

   

     

    

    

  

   

   

   

    

    

   

    

    

      

    

    

    

    

    

او د هللا له امله ژمنو د ماتولو پلو نو د خ -[155]

په ناحقه د او په سبب د كفر  د دوىپر آيتونو 

 چيې ئپه وجه ې وينا د داو  وژنيانو د پيغمبر

په هللا د دوى د كفر  دي، بلكيپردو كي په مو  هړونز

ډېر گر ړي مگولى، نو ايمان نه راوې مهر لپروجه 

د  مريميپر په وجه او او د دوى د كفر  -[156] ږ.ل
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ې داو د  -[155]. )له امله( دوى د ستر بهتان وينا

زوى  مريميمسيح د  پيغمبرد هللا  موږ په وجه چيخبري 

په صليب ې او نه ئ ى دئژلوې نه ئ چيحال دا ژو، ووا

 چيړى شو او يقينًا هغه كمشتبه ورته  ړولى، بلكيځ

دي، له په شك كي ړه ې اپه داختالف كوي ې كي په د

ې په يقين سره ئې نه لري، پرعلم  پرته هيڅه گمان

ړ چت كپل لوري ته اوهللا خ بلكي -[158] ژلى.و ئنه د

  دئ.عزتمن او هللا باحكمته 

بني اسرائيلو د په دغو مباركو آيتونو كي  -(155-158)

ړل ې مواخذه كپرهللا  چيې گوته نيول شوهغو انحرافاتو ته 

 ړل:ې مخامخ كاو له دردناك عذاب سره ئ

 ېړكماتي ې ئ ژمني خپلي. 

 ړ.ې انكار وكد هللا له آيتونو ئ 

  ړله.ې مال وتپاره ئژلو لانبياوو د ود 

 ړوند  ې داسيپه نسبت ئنده جعلي مذهب ږپل ذهن زيد خ

دليل اورېدو ته  په خالف د هيڅد هغه  چيړ پيل كتعصب 

 تيار نه وو.

 هللا تعالى د  چيځاى ته ورسېدل هغه پل كفر كي ه خپ

پر مخ ې ئې گاوو او د هدايت دروازړونو مهر ولپر زدوى 

  ې.شو ړلوت

 گاوو.تور ول ۍد بدكارې ئ السالم اعليه مريمير پ 

  په ړه او ې وكړه ئكژلو پرېد و السالم عليهد عيسى

 په داسيدا  ژو.هغه ووا موږ چيې ويل افتخار سره به ئ

څوك ې بل ئ پر ځاىژلى، د ده ې نه وو وهغه ئ چيحال كي 

شكمن وو،  اړهپه ژلو د ده د و چيې ژلى وو، سره له دو

ږ او افتخار سره ويل: عيسى، هغه چت غاوپه خو دوى به 

ژو او د ده ڼو، هغه مو وواگا پيغمبرې د خداى ځان ئ چي

 ړاوو.ځپه صليب وجسد مو 
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گر ه به هيڅوك نه وي مڅخاهل كتابو  او د -[159]

ايمان  ده پربه هرومرو  مخكيگه مرپل له خ چي سيدا

 ې شاهد وي.پرځ به پر ورړي او د قيامت راو

 ې:ې شوې آيت دوه ترجمد د -(159)

  له  چي نشي هپات داسيوك به هيڅ څخهاهل كتابو له

حقيقت ورته معلوم  السالم عليهد عيسى  گه مخكيپل مرخ

هغه نه خداى وو او نه د  چي نشيپوه ې ه دپاو  نشي

 وو. پيغمبرد خداى بنده او د هغه  خداى زوى، بلكي

  ټول له راكوزېدو وروسته به  السالم عليهد عيسى

پر ده ايمان  گه مخكيموجود اهل كتاب د ده له مر

 ړي.راو

: د ڼل شويگكي دوه مطلبه مقدر  ېترجم دوهميپه 

اهل موجود هغه وخت گ او بيا رات عيسى عليه السالم

ي، ې كېږپات هپرته ترجمه ناقص ونوې تقديركتاب، له د

 هيڅپرته پلو الفاظو د آيت له خې كي ۍ ترجمړپه لومخو 

ې خاطر په دړۍ ترجمه ى، لومشوعالوه  ئدلفظ او مطلب نه 

په آيت كي ټولو اهل كتابو ته اشاره  چيښي هم غوره برې

ې ترجم دوهميپه ې، حصر او استثناء په كي نشته، خو شو

په وخت كي د راكوزېدو  السالم عليهد عيسى  يوازيكي 

 ي.او نور مستثنى شو اخيستل شويموجود اهل كتاب 

په وخت كي گ د مر چيږي د قرآن له بياناتو معلومې

پلو غلطيو او په خگند شي، څرډېر حقايق انسان ته 

د هغو آيت كي  95په ې ې سورلكه د دپوه شي، اشتباهاتو 

 يشو يپه دارالكفر كي پات چي ويل شوي اړهپه و كسان

ې ظلم ئځان پل پر خچي پوه شي ، د مالئكو له وينا به وو

وه او له  ېڼلگگه ه تنزمك هپراخې د هللا ئ هسيړى وو، ك

پل دين او د خ ار وه چي، په كوه ېړډډه كې هجرته ئ

او د كفر له ړى وى ې هجرت كپاره ئد حفاظت لايمان 

 ؟!ړى وىاد كځان آزې ئې سلط

ڼي گد خداى زوى  عيسى عليه السالم چيهغه اهل كتاب 

په وجه به له عذاب او الهي د ده  چيكوي  گماناو 

 چيپوه شي به په وخت كي گ پل مرخوندي وي، د خ ېاخذؤم

ې، نه هغه خداى وو او نه د و هيليې بنياده ب هسيدا 

 ذمه وار. ژغورنيد  موږخداى زوى او نه له عذابه ز

د  عيسى عليه السالم چيگوري ځ به هم وپه ورامت د قي

 په خالف شهادت وركوي.دوى 
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پاكيزه شيان هغه  ځينييهودانو مو پر نو  -[161]

 په وجه؛ د دوى د ظلم ورته حالل شوي وو چيړل حرام ك

 .له املهمخنيوى  ډېرد څخه د دوى  او د هللا له الري

 په داسي، سببو د دوى د سود اخيستو په ا -[161]

د خلكو ې ئپه ناحقه منع شوي وو او  ېتر چيال كي ح

په وجه او دغو كافرانو ته مو ړلو د مال خو

   ړى.دردوونكى عذاب تيار ك

ځينو هغو سترو سترو دلته د يهودانو  -(161-161)

ې د هللا له دردناك عذاب دوى ئ چيې گناهونو ته اشاره شو

 ړل:مخ كسره مخا

 ې كاوو.ظلم ئ 

 ډډه كوله او له تلو  الري سميپه  د هللا پخپلهې هم ئ

 .منع كولې نور هم ئ

 ړي منع كترې  هللا چيحال كي  په داسيړلو، ې خوسود ئ

 .ول

  ې د خلكو مالونه ناحقه او له ناراوو الرو ئپه

او د جنت  گانياخيستل، فتوا ېړل، دوكه، رشوت، شكرانخو

 .اسناد پلورل
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لكن د دوى راسخين في العلم او هغه مؤمنان  -[162]

چي پر تا نازل  ړيپر هغه څه ايمان راو هم چيې ئ

، يمخكي نازل شو تاشوي او هم پر هغه څه چي له 

لمونځ كوونكي، زكات وركوونكي او پر خداى او آخرت 

و ، ډېر ژر به دوى ته ستره بدله اېايمان لرونكي ئ

 اجر وركړو.

 :ې دا ديصفات ئ چينېك خلك هم شته په دوى كي  -(162)

 ړى.گچه او نيمنه ك ئپوخ دې علم ئ 

 لوري نازل له د هللا  چيړي ه هر هغه كتاب ايمان راوپ

 شوى وي.

 كوي.ځ لمون 

 .زكات وركوي 

 ځ ايمان لري.پر ورر هللا او د آخرت پ 
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نوح  چي ېړوحي ك غسيتا ته هم موږ چيشكه ې ب -[163]

وه او  ېده وروسته انبياوو ته مو وحي كړ تراو 

ې، عيسى، ابراهيم، اسمعيل، اسحاق، يعقوب او اوالد ئ

وه او  ېړاو سليمان ته مو وحي ك هارونيونس، ايوب، 

 او داسي -[164] ړى وو.داؤد ته مو زبور ورك

الد مخه د دوى قصه تا ته مو  چيانو ته هم پيغمبر

ال مو د دوى قصه  چيانو ته هم پيغمبر ې او داسيړك

تكلم  ړېگځانپه هللا له موسى سره  او ېړنه ده درته ك

زېرى وركوونكي او انذار  -[165] ړ.سره تكلم وك

پر ذمه د هللا څو خلكو لره تر  ان،پيغمبروركوونكي 

 او هللا باحكمته عزتمن دئ. نشي هپاتكوم حجت 

ې، څېر وحي شوپه انو پيغمبرتا ته د نورو  -(163-165)

ا دد دوى مأموريت ، يان تېر شوپيغمبرډېر  تا مخكيتر 

ړي او ې زېرى وركې راتلونكښنېكانو ته د  چيوو 

په پاره يو ې لپل بد عاقبت ووېروي، هللا د دبدكاران له خ

لي رالېږان پيغمبرړاو كي پپه هر ې او د زمان يپسبل 

نسان ته د كفر، ې سره الهي حجت تكميل شي، اپه د چي

، دا نشيې پاتبهانه  پاره هيڅشرك، ظلم او انحراف ل

ته سمه الر اچا رپوهېدو، نه  چيړى شي نه ك وړانديعذر 

 پاره موځ د تفكيك لې، د حق او باطل ترمنښودلنه وه 

  نه وو.په واك كي كوم معيار او مالك 

ڼل شوى گد حجت اتمام ې خاطر په دگ راتانو پيغمبرد 

 نشيسان سره نڅه له اې زيات وروسته او تر دې له د چي

ې ټولو مخلوقاتو ئپر ړى، تعالى ده ته عقل ورك، هللا كېدى

 ې داسيئپه فطرت كي ړى، د ده ده ته فضيلت ورك

په موندلو كي  الري سميد  چيښي ايې استعدادونه او ملك

، ئپر خداى باور د ده د فطرت جزء دد ده مرسته كوي، 

 ېښې ايې ملكنكوڅوهاو  ېنكومالمتو ې داسيئپه ضمير كي 
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په هر نېك كار كي دى مالمتوي او په هر بد كار كي  چي

ې ئښو سره پاروي او له ې كركه راې تشويقوي، له بدو ئئ

ړي ان راشي او انسان ته هغه خداى معرفي كپيغمبرمينه، 

ړي، ټول ښ كې راويدئ، ويده ضمير ئټه كي په لې دى ئ چي

ړي، د ده د ضمير ې غواه فطرت ئد د چيښيي څه وروهغه 

 ماحول او محيطغلط  چيډي څنگ وگرد او زنهغه  ېله صفح

د انسان  چيڅه ورته ووايي دوى همغه ، ړلىل بانديور

ټولو ې وي، خو كه له دپه انتظار كي ې د اورېدو فطرت ئ

ه سره له دځي، نو گركږو الرو راونه سره سره انسان له 

 چيېدى شي او هغه دا يو كار ك يوازيله دې وروسته 

په ې مخلوقاتو اراد ېې سلب شي، د باستقالل او آزادي ئ

ړى شي او دا هغه په سمه الر روان كپه زور او جبر  څېر

 ،ې سره انسانپه دې نه كوي او هللا تعالى ئ چيڅه دي 

له السه ړتيا گځانهغه  هپلي او خكېږ هپاتانسان نه 

 ړى.وركضيلت فقاتو وټولو مخل رپې ته ئده  چيي وركو

    

    

  

  

    

  

ې نازل پر تا ئ چي اړهپه څه ليكن هللا د هغه  -[166]

پل علم سره ې له خهغه ئ چيې شهادت وركوي ړى د دك

هم شهادت وركوي او هللا د شاهد  مالئكيړى او كنازل سم 

 كافي دئ. په توگه

په كتاب دئ، د هللا  دهقرآن د  چيهللا شهادت وركوي  -(166)

ې له الهي علم او هر حكم ئعلم مبني كتاب، هره وينا 

 ې وينا او حكم. ړه شونه راوال
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ې ئ شول او د هللا له الري كافران چييقينًا هغه  -[165]

 ې الريې الريتوب بب ژورپه  چيښتيا په رړ، مخنيوى وك

ې او ظلم ئ لكافران شو چيشكه هغه ې ب -[168] شول.

ړي او نه ښنه وكدوى ته بخ چينه دى  نو هللا داسي ،ړوك

د گر م -[169] ړي.ې هدايت كالري ئكومي په  چيداسي 

دا خو هللا ته تل به په كي وي او  چيالر، په جهنم 

 آسانه دئ.

گمراهي ژوره انحراف  كفر او د هللا له الري -(165-169)

د هم  او ظلم په نسبتهم د عدل او حقيقت لم دئ، ظده، 

ي نه محروم د بخښنيدوى له الهي ، ظلم په نسبتپل عقل خ

يوه الر  يوازيې. ړل شوت بانديور الريټولي او د هدايت 

 د جهنم الر. ې ده،پاتې پرانيستپر مخ ې ئ

   

  

   

    

     

    

    

  

ه لوري مو پل رب لد خ چيشكه ې خلكو! ب اې -[151]

 چيړئ نو ايمان راوړى، دا حق درته راو پيغمبردغه 

د  چيې شكه ړئ نو باو كه انكار وكئ درته غوره ددا 

پوه او هللا باحكمته  څه د هللا ديهر  زمكيآسمانونو او 

 دئ.

ې دا حق ئ يدئ، د هغه له لور پيغمبردا د هللا  -(151)

دنيا او ړئ، ستاسو د راوايمان په ده ړى، دين درته راو

په ده، انكار او مخالفت مو ې كي په همده ښېگڼآخرت 

او آسمانونو  زمكيد  چي كار دئحقيقت كي له هغه هللا ان
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عليم او  چي كار دئڅه د ده دي او له هغه دين نه انهر 

په الهي علم او حكمت  چيلى، هغه دين حكيم خداى رالېږ

 دئ. نړ ديوال

   

    

    

   

   

   

  

     

  

    

    

     

    

      

    

    

   

غلو مه كوئ پل دين كي خپه اهل كتابو!  اې -[151]

كه ې شڅه مه وايئ، ببل پرته له حق  اړهپه او د هللا 

د هللا رسول او د ده  يوازيخو زوى  مريميد مسيح  چي

ې وه او د ده ړې القاء كته ئ مريمي وو چيهغه كلمه 

ړئ او ې ايمان راوانو ئپيغمبرپر هللا او يوه روح، نو 

دا درته غوره  چيړئ، ډډه وك، ديې در چي مه وايئ

كوم  چي ئې منزه داله دئ، له د يوازينىدئ، هللا خو 

په  چيڅه دي او په آسمانونو كي  چيڅه ې وي، زوى ئ

كافي  په توگهټول د ده دي او هللا د وكيل دي كي  زمكي

 دئ.

ې مبارك آيت كي د محرف مسيحيت د ترديد په د -(151)

كنده پرې سره داسيجزو او مختصرو الفاظو مؤپه پاره ل

پاره ې جعلي مذهب د ترديد لد د چيشوى  اللداو قاطع است

 ت كوي:همدا كفاي يوازي
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  ې.ړغلو كپه دين كي دوى 

  د دوى وينا د حق خالف ده. اړهپه د هللا 

  پيغمبرهغه  چيشريكوي، حال دا په الوهيت كي مسيح 

پيدا شوى انسان، د هللا  مريميهغه يو انسان وو، له وو، 

ړه پيدا شو، هللا ورته روح وركپرته پالر په يوه امر له 

 ړ.ې كژوندى ئاو را

  په او هم  ئدوى باور ناسم د د بانديپه هللا هم

 انو.پيغمبر

  خدايانو باور لري. حال دا  دريوپه  پر ځاىد يوه هللا

 هللا يو دئ، نه شريك لري او نه زوى. چي

  زوى درلودل خو د فناء كېدونكي مخلوق د بقا ذريعه

ړتيا ده او شريك درلودل خو د ضعيف او ناتوانه واكمن ا

ځاى ناستى يا شريك زوى،  چي ئې منزه دده، هللا خو له د

 ولري.

  ولي  څه د ده وياو آسمانونو هر  زمكيد  چيهغه ذات

 !! ځاى ناستى نيسي؟، زوى او شريكځان ته به 

  ان ته وكيل او د بل خيالي معبود ځپرته  هللادوى له

 په توگههللا د وكيل  چيچارو سنبالوونكى نيولى، حال دا 

 كافي دئ.

مذهبي ځينو اهل كتابو گه د څن چيڼئ گدا عجيبه مه 

ې پر داو ژلو دعوا كوله د و السالم عليهد عيسى مشرانو 

ځاى ناستى زوى او  اىهغه د خدډلي ې فخر كاوو او بلي ئ

دوى د طاغوت د دربار سركاري مفتيان  چيځكه دا  ړ،ك

ته باغي ويل او د  پيغمبرې پاره ئوو، د يوه طاغوت ل

د ړ، ړ كوجه( باغي )المزعوم ې له هماغه پاره ئبل ل

پلورونكو سركاري مفتيانو تل دين ږدو كي په اوتاريخ 

 كوم چيړاو كي پپه هر ځل او د تاريخ ړي، هر همداسي ك

د محكومو او ، ىړداعي او مصلح د ظلم خالف قيام ك

 ښتى اوعدالت غو آزادي اوې ئپاره مظلومو انسانانو ل

پيدا شوي، ټول برابر ې ويلي: انسانان ږ ئچت غپه او

ې بادار وېشلي، له يوه ئپلو كي په خلم او جهل دوى ظ

دا د ړئ، گ كړنړى، دا د ظلم نظام ړ كجو مريي بلاو له 

ړئ، ځيرونه مات كځنپراته ښو كي پپه الس مظلومانو 

ړي. ټ نه كټيبل ته سر پرته پل رب انسان بايد له خ

كتلي، گه په سترمظلومانو ده او د ده دعوت ته د شك 



 

 

                                                                                                    ې                    پلواد ررآن 

 النساء

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

635 

له نظام، دين او ر وپراطڼلى، د امگظالمانو خطرناك 

ې د متهم شوى، مذهبي مشرانو ئپه جرم مذهب نه د بغاوت 

په دار  ،ىړكپه قتل محكوم ، قاضي ېړژلو فتوى وركو

ړول شوى، ځپه صليب اچول شوى، په اور كي ې جسد ئ، وىش

ړول ځپه صليب خو همدا مزعوم باغي، مطرود، محكوم او 

پاره د پراطور لنوى ام د يوه ېمود ېډپس له لنشوى، 

دلى، هغه ېځگرپه ضد يوه مؤثره وسيله پل مخكني رقيب خ

، ېړكجوړي ې ئ سميڼلى، د ده مجگد ظلم قرباني ې ئ

، د لېڼگهستي  ېېڅلپيوه سهماغه مخكنيو مذهبي مشرانو 

هر مخالفت  ېله ده سره ئ، ېړوركې فتوى ئ لمانځنيده د 

ې هر انكار ئاو له عظمت نه  هره ويناپه ضد او د ده 

له خداى او له نوى نظام او له دين او مذهب نه بغاوت 

ې خداى عوام ئ چي يړورته ك ېڼلى، هومره تبليغات ئگ

 دكانمجسمو د ې ، يو ئيړكجوړي ې ئ سميڼي، د هغه مجگو

څه ترالسه ې ډېر څولو ئپه خرې حرفه شي، ړي، دا ئړ كجو

سجده  پهته  سميپاره مجڅه ترالسه كولو لې د ړي، بل ئك

ې ئته به  مرستيكوي،  وړانديپل حاجتونه خ هت، هغه شي

به ړي، په دې ترتيب ې كئبه ځاى ناستى رابلي، د خداى 

ځته شي، د نوى مذهب رامنگ كي څنپه د نوي سياسي نظام 

گمار مذهبي ټ، شي (اله)د نوي نظام به ړ نظام باغي زو

پله اجوره په فتوى سره خځولو گرمشر به هم د )باغي( 

په ړولو ړي او هم له هغه )باغي( نه د )اله( جورالسه كت

د مخكني نظام د معبد مجاور وو او نن پرون ! فتوى سره!

په د هغه )باغي( د قبر مجاور او متولي، دا د طاغوت 

دا د  ځ ته كېدو قصه ده اوهر محرف مذهب د رامنالس د 

قصه ده. له  نكوځوبتانو د لماناو شخصيتونو، قبرونو 

له حسين رضي هللا  او وشول سره همداسي السالم ليهععيسى 

  عنه سره همداسي.

ږ په ضد غحسين رضي هللا عنه هم د ظالم او مفسد يزيد 

ې ړ، خو دى ئډ وركډاگرتيا خلكو د مل ېړ، د كوفچت كاو

ده سره ه ې لړه ئښود، زپرې يوازيپه ميدان كي د كربال 

له اوياوو ۍ كورن ، د خپليېې له يزيد سره شوئ ېتور خو

 يد يزيد واكمن چيپه شهادت ورسېد، خو كله كسانو سره 

په ۍ د مخالفينو پاى ته ورسېده، اقتدار د ده د كورن

له  پخپله يوازيالس كي پرېووت، نو حسين رضي هللا عنه نه 

شهادت نه وروسته امام حسين شو، بلكه امارت د ده د 

ړ رت جوپه قبر زياد ده  يوازينه  !!اوالد الهي مسلم حق
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غه پاره هم په دعنه لپالر علي رضي هللا د ده د شو، بلكه 

زيارت  يگوته شو او د وخت حاكم ورباندپه وخت كي قبر 

 (خوب او رؤيا)ې هم د وخت حاكم د يوه قبر ئړ، ړ كجو

چا ته نه هيې قبر ئې وخته وموند، تر دڅ كي په تر!!! 

 په نجف كي يوازيوروسته نه  نېټې وو معلوم، له دې

په نامه هم د ده ځايونو كي ډېرو نورو په بلكه 

كارته د كابل په په مزار شريف او ول، ش ړزيارتونه جو

يزيد ته د امام حسين رضي هللا عنه د  چا چي! هم!سخى كي 

ې ژلو فتوى وركوله د يزيد له تلو وروسته د دو

اوس  ېله يزيد سره و يتور چيچا زيارتونو مجاور شو، د 

ځيرونو وهي، ځنپه  ېسين په ياد خپلي پېښيد كربال د 

د  خاورياغوندي او وير كوي، د كربال له  ېجام يتور

ني يړوي!! همدا كسان د ده اوالده يوازې مهر جوسجد

امام  داسيې لمسى ئږ كلن پڼي او يو شگحقيقي امامان 

: واييگانو كي پلو دعاپه خخداى ته  چيڼي گ زمان

خدايه! د قيامت  !!ړهكراضي  موږامام زمان له  خدايه!

 !!ېړشرمنده نه ك وړانديپه ځ مو د امام زمان په ور

اوس نو  گانى امام زمان ته ورسوه!!دعا موږخدايه ز

په خداى د امام زمان قاصد شو، خداى د امام زمان 

امام چي د ړي شو، له هغه دا غوا يو شفيعدربار كي 

 !! ړيد دوى شفاعت وك وړانديپه زمان 

او د قصرونو له واكمنانو نه كركه  قصرونوله  چا چي

جرم  ېپه همدڼله او گښه ې د ظلم ندرلوده او هر قصر ئ

گ قبر هر ج چيچا له مخالفتونو سره مخامخ كېدو او 

 ړ شويقصرونه جو گاوو اوس د دوى له قبرونو نه داسيړن

درلود او نه نمرود او نه ژوند كي پل په خنه فرعون  چي

پاره قصر ژوندي لجيبه؛ د عډېره هم يزيد. عجيبه ده، 

 پاره جائز او د صواب كار!!ړي لاو د م ئحرام د

ړ او د ده د مذهب هېر ك السالم عليهمسيحي د عيسى 

د امام حسين د جد دين  دهې مذهب شو او ځل ئلمان سميمج

ئې مذهب شو. ځل ړه، د امام حسين د قبر لمانته شا ك

دا د او ځوي گرړه په غامسيحي د صليب طوق  چيئ گور

 پل تندي!!په خ ېپټا مهر يړ شود جو خاوريكربال له 

نه د مذهب  پيغمبرله سياست كله چي گورئ  دا دئ

 ړي او كله له دينداره باغي نه خداى!!ړ كجو يباغ

ارو كمد ټگمارو مذهبي مشرانو او كه د 

چا ې د هغه سياستمدارانو مكرونه عجيب دي نو تر د
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په د دوى د مكر  چي ئدړ سفاهت د الزيات حيرت او تعجب و

په نامه مني!! خو  (مذهب)د  (دروغ)ځي او دام كي پرېو

دنيا وي ساده لوح او سفيه انسانان به هم  چيڅو نه؛ تر

! كه !د دوى پرېوتل همبه په دام كي گمارو ټد  وي او

، !!ړولى شي او هندو له غواسامري له سخوندر معبود جو

په مريم بار كي په دركه د يهودو ماليان د يوه واكمن 

په خو د بل واكمن ڼي، گې ساحر زنا متهم كوي او زوى ئ

ې د خداى ڼي او زوى ئگې دا د خداى مور ئدربار كي 

ړول ږ كلن غائب ماشوم نه امام زمان جوپزوى، نو له ش

 ډېره نادره نه ده!!ڼل هم گاو خداى د ده قاصد 

بيا راتلو ته منتظر  السالم عليهمسيحيان د عيسى 

د ده  به دوىچا د مخه و كه هغه راغى نو تر هردي، خ

ژلو د هغه د وبه څېر په پلرونو پلو د خمخالفت كوي، 

ډ ژلو هوې په دې خاطر د ده د وپلرونو ئړي، پاره مال تل

ځانه دفاع كولى شي او نه له دى يو انسان دئ،  چيړ وك

نه  خو بايد داسي پيغمبرگرو، د خداى پلو ملنه له خ

 يگوتپ او د په يوه ر سترگيه وي او د بايد مالئكوي، 

ولى شي او ځه او آسمان وخوزمكسره بايد  ېپه يوې اشار

: ڼي ورته وايي بهگدروغجن هم ې د دوى اوسني زامن به ئ

ورته منتظر وو، ته يو عادي  موږ چيې ته هغه عيسى نه ي

ې د ئټو كي په ماو  ى دئ، عيسى خو د خداى زوېانسان ي

 خداى زور.

تظر نورته م ځيني چيهغه امام زمان راشي  كه دا نن

په د فرعون او د وخت د يزيد  ېد زمان: ووايي دي او

پل چمتو شئ، خله اسالم نه دفاع ته ړئ، خالف قيام وك

ړئ، نو وبه آزاد ك ېځواكونو له سلطواد د صليبي ېه

 چيړي څوك مخالفت وكې هغه چا د مخه ئتر هر  چيگورئ 

ل تود ده را يلشريف: خداى د: عجل هللا فرجه انن وايي

: ته خو هغه امام ړي!! دغه خلك به ورته واييك رانږدې

 موږوو، ته خو له په انتظار كي ې ئ موږ چي ېزمان نه ي

ښته، ته مرسته غو موږې او له هغه خو به ړمرسته غوا

خو امام زمان  چي، حال دا ېقيام او جهاد ته رابل موږ

  ځولى شي!! و آسمان خوه ازمكځولو سره په خو يگوتد يوې 

هم د مسيح راتلو ته منتظر يو، خو )انسان  موږ

به ژوند كوي او څېر په د يوه انسان  چيمسيح( ته، هغه 

هم مهدي ته  موږې د صليب ماتول وي. ړى كار به ئلوم

منتظر يو، خو يوه )انسان او مجاهد( مهدي ته، نه د 
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حيد او د تو چيته مهدي  داسيمهدي ته،  يځاى ناستخداى 

ې له هغو گ به ئړى جنپاره به جهاد كوي او لومعدالت ل

ي او ت كومشرك شوي، د جهاد مخالف چيآخوندانو سره وي 

حيرانوونكو خبرو  په دېړى. ړ كې دكان جوله دين نه ئ

نه د مذهب  پيغمبرسياست له  چيځكه تعجب مه كوه، دا 

 ړولى شي او له باغي نه خداى او معبود!!باغي جو

   

     

 

   

   

  

    

د هللا بنده  چيړى گ كې ننله دكله نه مسيح هيڅ -[152]

ه د ده له عبادت چيڅوك  او ،وي او نه مقربو مالئكو

پل لوري ته ټول خژر به ړي نو وكاو تكبر گ نن

 ړي.ډ كراغون

ې خلك د تل ئزه د هللا بنده يم،  چيمسيح تل ويلي  -(152)

خلكو ته د  چيته وايي  موږقرآن ۍ ته رابللي، گهللا بند

اني عبد هللا: زه د ، دا وه ړۍ وينالوم السالم عليهعيسى 

د مور  چيده د هغه وخت وينا هم وه  هللا بنده يم، دا د

 بانديپه صليب خلك  چيوو او د هغه وخت هم ېږ كي په غ

 ډ شوي وو.پاره راغونړولو لځد ده د 
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صالح عملونه  ړى اوې راوايمان ئ چينو هغه  -[153]

پل فضل ړي او له خپوره وركپوره ې اجر به ئ ؛ړيې كئ

ې ئي يو لوگ انن چيړي او هغه څه وركڅخه به مزيد 

ړي او له ې تعذيب كپه دردناك عذاب به ئوي، نو  ېړك

ځان ته ومومي او نه كوم كوم ولي نه پرته به هللا 

 مرستندوى.

هللا تعالى له بنده سره د ده د ايمان او عمل له  -(153)

ړي او صالح عملونه ايمان راو چيڅوك معامله كوي،  مخي

ړي او هللا به د كپوره ترالسه پوره پل اجر به ړي، نو خوك

د دوى له اصلي حق نه زياته بدله  پل فضل له مخيخ

تكبر ړي، گ وكۍ نه ننگد هللا له بند چيړي او هغه ورك

، دردناك عذاب به ڼيگړ وځان لوۍ گبند او له داسي ړيوك

له  چيړي پيدا ككوم دوست  په برخه شي، نه به داسيې ئ

د عدالت  ژغوري او نه كوم مرستندوى. دغهې وئې عذابه د

څه هللا ته منسوبوي بل پرته ې له د چيڅوك تقاضاء ده، 

او ظلم نسبت كوي،  ۍې عدالتبته د هللا په حقيقت كي هغه 

عيسى به مسيحيان د هللا له  چيې باور وي په دڅوك كه 

په طفيل به جنت ته درومي، له ژغوري، د مسيح  ېمحاسب

لو ټوي، ده د ژغورل كېږپه وساطت دوزخ نه به د ده 

ې باور او په دې، ړگناهونو فديه وركټولو مسيحيانو د 

ي، نسبت كېږۍ ې عدالتبستري هللا تعالى ته د عقيده كي 

 داسي ي،هللا د د نيا له يوه ظالم حاكم سره تشبيه كېږ

ښتنو متأثره پارې د درباريانو له سړي ئكپرې چيحاكم 

كوم په دربار كي لري او د ده واسطه و چيڅوك ي، كېږ

 ېاو محاسب ېاو مرستندوى، نو له هر راز مواخذ دوست

ښايي نو ا له حاكم سره نه يكار د دن كه داسي خالص وي.

 ؟!!ښاييگه څناو آسمانونو له رب سره به  زمكيد 

    

   

  

     

پل رب له لوري مو د خ چياې خلكو! يقينًا  -[154]

مو درته  ڼاه رگندڅربرهان او دليل درته راغى او 

 .هړك هنازل
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 ئڅراغ دڼ گند برهان او روڅرپورته آيت هم دا  -(154)

 او قرآن هم.

   

   

   

   

   

  

ړي او له هغه سره راو ايمان پر هللا چينو هغه  -[155]

او ت مپل رحپه خې ړي، نو حتمًا به ئك ټينگي اړيكي

 الري سميپه ې پل لوري ته به ئخ فضل كي ننباسي او

    ړي.هدايت ك

 ېڼا تاسو ته دورځالنده گند برهان او څردغه  -(155)

 ښانه كوي:روخبري اساسي 

 ړئ.ر هللا ايمان راوپ 

 ړئ.ك مضبوطي اړيكي له هللا سره خپلي 

ړي، نو د هللا فضل او رحمت دا دوه كارونه وك چيوك څ

به  الري سميپه گ لوري د ت پهد هللا  په برخه شي اوې به ئ

    ي.هدايت ش
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ړي، ووايه: هللا تاسو ته د له تا فتوى غوا -[156]

 اړهپه پالر وي او نه اوالد( ې نه ئ چي)هغه  كاللې

و يوه ې نه وي اڅوك ومري، زوى ئفتوى دركوي: كه 

ده  چيده  نيماييڅه د هغه  تهې ې وي، نو دخور ئ

ړي په ميراث وڅه ې خور نه هر له دبه پرېښي او دى 

دوى  نو وي، خوينديې زوى نه وو او كه دوى دوه كه ئ

د ميراث دي او كه دوى نارينه  برخيدوه  دريوته له 

ته به د دوو  وي، نو نارينه خوينديڼه، وروښځي او 

وي، هللا تاسو ته وضاحتونه كوي تر  برخهڅېر په ځو ښ

 پوه دئ.څه ښه په هر نه شئ او هللا  ې الريڅو ب

پيل په بحث ځو او يتيمانو ښدا مباركه سوره د  -(156)

د چا پاى ته ورسېده، دلته د هغه ې موضوع په همداو 

پالر وي او ې نه ئ چيگوالى بيان شوى څرنميراث د وېش 

ې يوه خور ولري، كه ئ ديخوينڼه او ورو يوازينه اوالد، 

 به ترالسه كوي او ورور به د داسي نيماييوه د ميراث 

د ټول ميراث وارث وي، كه ميراث دوو خويندو ته خور 

به د دوى وي او كه له يوه  برخيدوه  دريووو، له  هپات

ته شوى وو نو نارينه  هپاتخويندو ته ڼو او زيات ورو

 ي.ځو برابر برخه وركول كېږښد دوو به 

په خير ستاسو  چيښوونه ده دا د هغه هللا له لوري الر

 پوه دئ.ښه او مصلحت تر تاسو 
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 ځوابته پوښتني ې يو

 كه د دماغ ؟ كار دئادراك او احساس د زړه 

څه ليدلي وي  ځايه داسيڅو به تاسو ې سورتونو كي دپه 

، لكه چي د ېو ړېزړه ته منسوب كخبري  ځينيقرآن  چي

فرمايي: )لهم قلوب اليفقهون بها(،  اړهكافرانو په 

ېر نورو آيتونو كي ڼ شمگپه )ختم هللا على قلوبهم( ...، 

د قرآن له  اړه. د زړه په ورته مطالب راغليته ې هم د

زړه د احساس او  گواكينو داسي معلومېږي چي دغو څرگندو

ادراك مركز دئ، حال دا چي علمي تحقيقات زړه نه بلكي 

د انسان دماغ د احساس او ادراك مركز گڼي، او زړه 

د پمپ كولو وسيله بولي، دغه توپير ته  ويني د يوازي

بې خبره خلك اعتراض كوي چي  ويقاپه پام سره له حق

منسوب كړي چي په اصل كي د  هغه څه زړه تهولي  قرآن

د خبري ئې دا ولي  زړه كار نه بلكي د دماغ كار دئ.

ته د پوښتني ؟!! دې ېانسان دماغ ته نه دي منسوب كړ

 النديځواب او د دغو كسانو د تشويش د رفع كولو لپاره 

 وضاحت كوو:

قرآن چي څه زړه ته منسوب كړي، دا د نړۍ په هر گوټ 

هره ژبه كي زړه ته منسوب د هر قوم لخوا او په  كي،

شوي، تاسو به په هر ځاى كي له هر چا واورئ چي مينه 

او خوښي او كركه، جرأت او جبن، تصديق او تكذيب، 

د  اړهخفگان، باور او انكار زړه ته منسوبوي، په دې 

قرآن وينا نه د تعجب وړ ده، نه اعتراض پرې وارد او 

نه خبري دا  او نه د علمي تحقيقاتو خالف ده. ئمعقول د

په تورات، انجيل، زبور او ټولو مذهبي كتابونو  يوازي

كي زړه ته منسوب شوې بلكي د ماركس، انگلز او لينين 

په څېر د ملحدينو په كتابونو كي هم، شعراوو هم زړه 

ته منسوب كړې او ليكواالنو هم، عوامو هم او علماوو 

وو هم، ديندارو شعراوو او علماوو هم او بې دينه شعرا

او د څه لپاره؟ دليل ئې ولي  او ساينس پوهانو هم! دا
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 :دا دئ

و، غوږونو، پوزې او زړه د دماغ لپاره د سترگ

په څېر يوه وسيله ده، كه دغه پنځه حواس ئې د  پوستكي

كړو د ېدي نو زړه ئې د خپلو پر وسائلپېژندو او احساس 

انعكاس لپاره داسي وسيله ده چي له دې الري خپلي 

په خپلو سترگو كوم خطرناك شى  موږاعالنوي. كړي ېپر

وگورو، او يا په غوږونو كوم خطرناك غږ واورو، او يا 

دو بوى او په ژبه كوم تريخ ېسوزد پزي له الري د څه د 

او زهرجن خوند احساس كړو، دماغ مو خطر درك كړي، 

له دې خطره خبر كړي، نو د خطر دا اعالن  موږغواړي 

كړه د زړه له الري ېوي، خپله پرد زړه له الري ك موږز

د خطر لومړى زنگ په خپل زړه كي  موږمنعكس كوي، 

احساسوو، ناڅاپه مو د زړه دربا زياته شي، همدا وجه 

ده چي په ټولو انساني ژبو كي وېره او د خطر احساس 

به له هيچا وانه ورئ چي  چيريزړه ته منسوب شوى. هي

وب كړي، ډاډ او وېره له زړه پرته بل څه ته منس

جرأتمند ته زړه ور او ډارن ته بې زړه د همدې لپاره 

ويل كېږي. د ميني او كركي احساس په زړه كي كېږي، د 

خپل گران زوى، لور او كوم دوست څېره راپه ياد شي، او 

له همدې سره سم په خپل زړه كي خاص حركت احساس كړو، د 

 مي ځاى لري، د زړه سر مي همدې لپاره وايو: په زړه كي

ورته پرېشانه دئ. او له چا چي كركه لرو،  مي دئ، زړه

د څېرې په رايادولو سره ئې په خپل زړه كي خاص حالت 

موړ دئ، زما په زړه كي ترې  مي احساسوو، او وايو: زړه

. يوه خبره واورې، سمه درته هپات ئهيڅ ځاى ورته نه د

دماغ كړې، د غوږ له الري لومړى  يمعلومه شي، فيصله د

غور شوى، خو د دې غور  بانديغ ته رسېدلې، هلته وردما

نتيجه په خپل زړه كي محسوسوې، د همدې لپاره وايې: دا 

راته وايي چي دا خبره  مي زړه ته ولوېده، زړه مي خبره

وايې: زما زړه ئې  اړهپه خبري غلطي رښتيا ده، او د 

 مي زړه ته ونه لوېده، د زړه دړه مي نه مني، دا خبره

 صه نه شوه.ورته خال

چي  موږزړه ته د دې خبرو منسوبول داسي دي لكه 

فقط دوه  سترگيلېدل سترگو ته منسوبوو، حال دا چي 

عدسيې دي چي له دې الري نور دماغ ته انتقالېږي، د 

پرېكړه په دماغ كي كېږي، ليدل په  اړهليدل شوي شي په 

نه د سترگو، كه ستا د دماغ  كار دئحقيقت كي د دماغ 
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خه صدمه وگوري چي كار ئې ليدل او د سترگو له هغه بر

پرېكړه ده، نو ته به  اړهالري د وررسيدلو وړانگو په 

په خپلو روغو سترگو هم څه نه شې ليدلى. همدا راز 

غوږونه په حقيقت كي دوه كړكۍ دي چي له دې الري  موږز

نه  كار دئرسېږي، د غږ تشخيص د دماغ پوري غږ تر دماغ 

نور حواس هم چي هر يو ئې  موږرنگه زد غوږونو، همدا 

د دماغ لپاره د يوې وسېلې حيثيت لري، خپل  يوازي

راپور دماغ ته انتقالوي، تشخيص د دماغ كار دئ، نه د 

دغو حواسو. خو هيڅوك داسي نه وايي چي ما په خپل دماغ 

سره ليدلي، يا اورېدلي، يا څكلي، يا بوى كړي، يا لمس 

، يخاند بانديو هرڅوك به وركړي، كه داسي خبره وكړي ن

حال دا چي ده غلطه خبره نه ده كړې، د ده اشتباه او 

غلطي دا ده چي د خلكو د معمول او عادت خالف خبره ئې 

  كړې.
احساسوئ، په زړه كي  چېريما ته ووايئ: تاسو وېره 

كومي ؟ د ميني احساس د خپل وجود په كه په دماغ كي

خبري ؟ د يوې اغ كيكه په دمكي كوئ، په زړه كي  برخي

وي كه په په حقانيت د قانع كېدو احساس مو په زړه كي 

په خپل  موږ؟ دا او دې ته ورته ډېر نور څه دماغ كي

زړه كي احساسوو او د همدې لپاره ئې زړه ته منسوبوو، 

 قرآن همدا كار كړى، او ټول انسانان همدا كار كوي. 

د  يوازيپه قرآن كي زړه ته منسوب شوي امور نه 

حقيقت او واقعيت مطابق دي بلكي د انسانانو د عام 

عادت او معمول سره سم، او په ټولو ژبو كي زړه ته 

 منسوب شوي امور دي.
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