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څو مقدماتي خبري
د دې كتاب متن ته له ننوتو د مخه څو خبرو ته د
گرانو لوستونكو پام رااړوم:
قرآن د هللا كتاب دئ ،د انسانانو د الرښووني لپاره ئې
رالېږلى ،واضح او آسان كتاب ،د خپل مخاطب د فهم
مستوى ته (رانازل) شوى ،لومړى حامل ئې هغه پيغمبر دئ
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
الرښود كړ ،له پالر نيكه ورته پاته دين ،مذهب ،دود
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
قرآن نه ئې مخالف موندل .نه يوازي په خپل كور ،كلي
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،
غالمان او مظلومان آزاد كړي ،د هر مظلوم خوا ته
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
يو وړوكى ټولگى وو ،له خپل كور كلي نه شړل شوي او د
مدينې په څېر د يوه واړه كلي يوې برخي اوسېدونكو
ورته پناه وركړې وه ،هيچا دا گمان نه شو كولى چي دوى
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
ئې د دوى دې خبرو ته حيران حيران كتل چي هللا تعالى به
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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
وخت كي غولوونكي رنگين خوبونه معلومېدل ،خو هللا د دوى
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
فارس د مغرورو واكمنانو ماڼۍ ئې هم تصرف كړې او په
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
وجه دوى غالب شوي او مخالفينو ئې ماتي خوړلې؟ د دې
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.
همدغه قرآن له يوه جاهل او ناپوه قوم نه داسي سرلوړى
او فاتح امت جوړ كړ چي د ټولي نړۍ قيادت ئې په الس كي
پرېووت ،هم له فكري او اخالقي لحاظه د خلكو امامت او
زعامت وروسپارل شو او هم په سياسي او نظامي لحاظ د
نړۍ په ستري او پراخي برخي مسلط شول او د مدينې هغه
وړوكى كلى د يوه داسي ستر ملك په پالزمېني بدل شو چي
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
كاوو ،خپلي لوڼي ئې ژوندۍ ښخولې ،په داخلي خونړيو
جگړو كي ښكېل ول ،روم او فارس ته ئې جزيې وركولې،
روميان او فارسيان به د دوى بازارونو ته د غالمانو د
اخيستلو لپاره راتلل ،د يوه مريي بيع د يوه كس د يوې
اونۍ تر خوراكه كمه وه ،د ښه او مضبوظ غالم بيع تر
ډنگر آس نه كمه وه!!
هر څوك په دې پوهېږي چي له پيغمبر عليه السالم سره
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نه فوځ وو ،نه وسائل ،نه مال او دولت ،نه قومي او
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،
هم مشرك او هم اهل كتاب ته ،يوازي او يوازي قرآن
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
لپاره چي قرآن له بل څه سره خلط نشي ،بلكي د دې
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
وو ويلي چي لومړى عربي او صرف او نحو ئې زده كړئ ،په
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
ايمان وو او په هغه ئې عمل كاوو ،د قرآن حرف حرف به
ئې د زړه په غوږونو اورېدو او له اورېدو سره سم به
ئې سمالسي په هغه د عمل كولو ټينگ هوډ كاوو .كله چي
ه
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 :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،
په دې به ئې كلك باور كاوو چي هللا تعالى به دا دين د
زمكي د سر پر ټولو اديانو غالبوي ،بلكي همدغه د دين
غالبول به ئې خپله الهي فريضه گڼله ،د دين د غلبې
لپاره ئې مال تړله او د هر هغه ځواك په ضد ئې خپلي
توري له تېكيو راايستلې چي د دين د غلبې په وړاندي
خنډ كېدو .كله چي ئې د قرآن دا وينا واورېده:

سآ ِء َوٱل ِول َٰ َد ِن
سبِي ِل ٱ َّللِ َوٱل ُمستَض َعفِ َ
َو َما لَ ُكم ََل تُ َٰقَتِلُ َ
ين ِم َن ٱل ِّر َجا ِل َوٱلنِّ َ
ون فِي َ
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ون َربَنَآ أَخ ِرجنَا ِمن َٰ َه ِذ ِه ٱلقَريَ ِة ٱلظَالِ ِم أَهلُ َها َوٱج َعل لَنَا ِمن لَدُن َك
ين يَقُولُ َ
ٱلَ ِذ َ
٥٧
صي ًرا
لَ ُدن َك
ِمن
لَنَا
َوٱج َعل
َولِ ّٗيا
نَ ِ
النساء55 :
او تاسو ولي د هللا په الر كي او د هغو مستضعفو نارينه
وو ،ښځو او ماشومانو (د ژغورني ) لپاره نه جنگېږئ
چي وايي :اې زموږ ربه! له دې كلي چي خاوندان ئې
ظالمان دي موږ وژغوره او له خپل لوري موږ ته كوم
ولي وټاكه او له خپل لوري موږ ته كوم مرستندوى
وټاكه.

د دې آيت په اورېدو سره دوى د نړۍ د ټولو
مستضعفينو او مظلومانو ژغورنه خپله فريضه وگڼله او د
دې فريضې د اداء كولو لپاره ئې مال وتړله ،له روم او
فارس سره وجنگېدل او له مدينې نه تر هند او هسپانيا
پوري پلي او په اوښانو سپاره والړل ،لوېشت لوېشت او
تيږه تيږه د دوى په وينو سره شوه ،له هغو كسانو نه
چي د پيغمبر په الس او د قرآن په مدرسه كي وروزل شول،
ډېر كم ئې له شهادت پرته په عادي مرگ مړه شوي او د
جنگ له ميدان نه بهر ئې خپله روح هللا ته تسليم كړې.
همغه قرآن زموږ مخي ته پروت دئ ،له مؤمنانو سره د
هللا وعدې همغه دي چي له صحابه وو سره ئې كړې وې ،زموږ
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
شي چي د صحابه وو په الس ترسره شو ،په دې شرط چي موږ
د قرآن په اړه همغه څه وكړو چي صحابه وو كول.
په پښتو كي د قرآن د ښايسته او دقيقي ترجمې
نشتوالي ځورولم ،غوښتل مي د دې تشي ډكولو ته مال
وتړم ،خو دا راته ډېر دروند كار معلومېدو ،د قرآن
ترجمه زيات دقت او زحمت غواړي ،لكه څنگه چي له يوې
ژبي بلي ته د شعر ترجمه د معمولي نثر له ترجمې نه
گران كار دئ او زيات اهتمام ،دقت او زحمت غواړي ،د
قرآن د آيتونو ترجمه تر دې هم ډېر ډېر گران كار دئ
او زيات دقت او زحمت غواړي ،په يوازي ترجمې سره كه
هرڅومره هم دقيقه وي د آيتونو ټول مطلب افاده كول
ممكن نه دئ ،مترجم دې ته اړ كېږي چي يوازي په ژباړي
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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
ليكواالنو او اديبانو يوې معتبري جرگې په گډه د قرآن
د ترجمې دا ستره دنده په غاړه اخيستې وى او پښتنو او
پښتو ادب ته ئې دا عظيم خدمت كړى وى .هم پښتو ادب له
دې اړخه ډېر فقير دئ او هم پښتانه د ډېر زړه سوي وړ.
د قرآن په ترجمه كي معموالً دوه اسلوبه گورو :تحت
اللفظي ترجمه او آزاده ترجمه .د تحت اللفظي ترجمې
عيب دا وي چي جملې ئې خوندور او جالب ادبي تركيب نه
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
ً غلط
نظمه الفاظو نه انسان ستومانه كېږي او اكثرا
ً دا گمان كوي چي ښايي ترجمه
مفهوم ترې اخلي او احيانا
شوى متن به هم ترجمې ته ورته خواره واره او نامنظم
الفاظ وي ،حال دا چي قرآن له ادبي لحاظه او د كلماتو
د ډېر دقيق ،خوندور ،ښايسته ،جالب او مؤثر تركيب له
مخي هومره اوچت او لوړ دئ چي هيڅ بليغ كالم د هغه پښو
ته نشي رسېدلى.
د قرآن د آيتونو په ترجمه كي نه يوازي دا چي د هر
لفظ په دقيقه ترجمه كي بايد پوره اهتمام وشي بلكي
بايد د آيت ښايسته او خوندور ادبي تركيب هم په پام
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
آيتونو خوندور او ژور ادبي تركيب ،خوږ غږ ،وزن او
سجع انتقال كړي.
ما د ځينو سورتونو په ژباړي كي هڅه كړې چي د
آيتونو سجع او وزن هم تر يوه حده انتقال شي او ژباړه
مسجع وي ،د سورتونو په مقدمه كي مي دې ته اشاره كړې
چي د آيتونو فواصل ئې څه وزن لري ،اميد دئ گران
لوستونكي دې ته متوجه وي چي له وزن نه زموږ مراد
صوتي وزن دئ نه صرفي وزن ،په صوتي وزن كي عاملون،
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
اوزانو له مخي دا بېلي بېلي صيغې دي.
د قرآن تحت اللفظي ترجمه د دې لپاره هم صحيح نه
ده چي د پښتو د جمالتو تركيب له عربي ژبي سره ډېر
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
وروسته ،په عربي كي مضاف مخكي وي او مضاف اليه
ً مضاف اليه له مضاف نه
وروسته ،خو په پښتو كي اكثرا
مخكي راځي ،په عربي كي مكان او زمان وروسته ذكر كېږي
خو په پشتو كي مخكي راځي ،دې ته ورته ډېر نور
توپيرونه شته ،له عربي نه پښتو ته تحت اللفظي ترجمه
نه سم كار دئ او نه صحيح او د داسي ترجمې هره جمله
به غلطه وي او لوستونكي ته به غلطه انتباه وركوي.
د مثال په توگه :د (وهو السميع العليم) الندي
ترجمې كېدى شي:
او هغه اورېدونكى او پوه دئ
او هغه اورېدونكى پوه دئ
او هغه پوه اورېدونكى دئ
په دې ترجمو كي دوه لومړۍ ژباړي ناسمي دي ،يوازي
درېيمه ئې صحيح او دقيقه ده.
يا د (انزل الكتاب) الندي ژباړي:
ده نازل كړ كتاب.
نازل ئې كړ كتاب
دا كتاب ئې نازل كړ
دلته هم لومړۍ دوه ترجمې ناسمي دي ،سمه او دقيقه
ترجمه درېيمه ده .دا ځكه چي د (كتاب) او (الكتاب)
ترمنځ توپير بايد په ترجمه كي مراعات شي( ،كتاب)
نكره ده او الكتاب معرفه ،د عربي كمال دا دئ چي نكرة
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
وي چي كله مفرد د جنس لپاره راځي او د جمع معنى
وركوي ،په هرځاى كي له قرائنو نه معلومېږي چي دلته
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.
هللا ليكلي چي هم به زه هرومرو غالبېږم او هم زما
پيغمبران.
دلته يوازي په څلورمي ژباړي كي د آيت مطلب سم
افاده شوى او د ژباړي ادبي تركيب سم دئ.
يا د (كتاب هللا المبين) دغه ترجمې:
كتاب د هللا څرگند
څرگند كتاب د هللا
د هللا څرگند كتاب
يوازي درېيمه ژباړه سمه ده ،لومړۍ دوه ژباړي غلطي
دي.
يا د (ضرب هللا مثالً) الندي ژباړي:
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
راغلى او معنى ئې يو مثال دئ ،خو په پښتو كي د مثال
بيانولو پر ځاى متل تېرول راځي او پښتون مخاطب له دې
نه ډېر ژر مطلب اخلي ،نو د مخكنۍ فقرې ښه ترجمه دا
ده :هللا يو متل تېر كړ .متل په اصل كي د عربي مثل دئ
چي (ث) ئې په (ت) بدله شوې.
ما په ترجمې كي د خپل توان تر حده د دې هڅه كړې
چي:
 هر لفظ په ډېر غور او دقت ترجمه شي .په ترجمه كي
نه يوازي مفرد ،تثنيه ،جمع ،مذكر ،مؤنث ،ماضي ،حال،
مستقبل ،معرفه ،نكره ،تأكيد او ټول نور اړخونه په
دقت سره مراعات شي بلكي له دې هم ډډه وشي چي څه زايد
وگڼل شي او حذف شي او څه مقدر وگڼل شي او عالوه شي،
له هر راز كمولو او زياتولو پرته ټول الفاظ په پوره
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.
 د امكان په صورت كي د هر لفظ د ژباړي موقعيت
هملته وي چي اصلي لفظ ئې د آيت په متن كي لري ،تر څو
لوستونكى د هر لفظ ترجمه په آسانۍ وموندلى شي .خو دا
په هغه صورت كي چي د جملې ادبي تركيب ته تاوان ونه
رسېږي.
ما غوښتل چي يوازي په ژباړي او خوا ته ئې په
مختصري شرحي بسنه وكړم ،خو تفاسيرو ته د رجوع په
دوران كي او د دوى ترمنځ زيات اختالف دې ته اړ كړم چي
په مختصري شرحي اكتفاء ونكړم.
ما ته تر ټولو گران كار په پښتو د قرآن ژباړه وه،
دا ځكه چي په پښتو كي موجودي دوه درې ترجمې يا تحت
اللفظي ترجمې دي يا له اردو ترجمه شوې ،متأسفانه له
افغانانو كوم داسي عالم چي هم د عربي ژبي په صرف او
نحو پوه وي او هم د پښتو ښه ليكوال او د پښتو ژبي په
گرامر پوه ،دې كار ته نه دئ راوړاندي شوى ،زموږ په
مدرسو كي پښتو او فارسي ليك لوست نشته ،د ديني مدرسو
فارغان په پښتو او فارسي سم ليك لوست نشي كولى،
موجودي ترجمې داسي دي چي كه څوك په عربي نه پوهېږي
او يوازي ترجمه لولي او هلته ئې نامرتب او خواره
واره الفاظ ترسترگو كېږي او د هري جملې تركيب ئې د
پښتو ژبي له قواعدو سره متعارض مومي نو د قرآن په
اړه عجيب تصور او احساس ورسره راپيدا كېږي.
د آيتونو د تفسير او شرحي لپاره مي ټولو هغو
معتبرو تفاسيرو ته رجوع كړې چي د كتاب په پاى كي ذكر
شوي .ما د هغو درنو مفسرينو رأيي رااخيستې چي:
 قرآن ئې په قرآن سره تفسير كړى .د هر آيت هغه
تفسير ئې وړاندي كړى چي د قرآن له نورو آيتونو سره
اړخ لگوي .د هغه څه له ويلو ئې ډډه كړې چي په قرآن
ً څه نه دي
ً يا تلويحا
كي ئې د هغه په اړه صراحتا
ليدلي.
 د آيت په تركيب كي ئې له هر راز الس وهني او تغيير
ډډه كړې وي ،نه ئې په قرآن كي كوم حرف او لفظ زائد
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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هغو كسانو رأيه مي ضعيفه موندلې چي د آيتونو په
ترجمه كي په تصرف قائل دي ،كله كوم حرف او لفظ زائد
گڼي او له پامه ئې غورځوي او كله كوم لفظ مقدر گڼي
او عالوه كوي ئې.
 حديث ئې په تأييد كي راوړى.
 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
مخالفينو ته بد رد نه وايي ،د خپلي رأيي د هر مخالف
په تندي د بدعت ،شرك ،ارتداد او الحاد ټاپې نه وهي،
خپل مخالفين ضاله فرقو ته نه منسوبوي ،د استدالل په
وخت كي د خپلي رأيي په تأييد كي په ادب سره دالئل
وړاندي كوي او د ضعيفي رأيي د ضعف اړخونه په گوته
كوي .ما ته ځاى پر ځاى د هغو كسانو رأيه كمزورې
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
مي ضعيفه موندلې چي د جدل لپاره او د خپل مخالف د
پرځولو او پړ كولو لپاره ئې تفسير ته مالتړلې ،د نورو
د مسلمانولو لپاره نه بلكي د كافر كولو لپاره ،هدف
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
ناپوه كسان د ده له مخالف فريق سره يو ځاى نشي!! هغه
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.
 ما نه د هغه مفسر نوم اخيستى چي د ده رأيي ته مي
ترجيح وركړې او نه د هغه چا چي رأيه مي ضعيفه
موندلې .د دې لپاره چي هم د كالم له بې ځايه اطالې نه
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
ضعف ته پام كوي او نه د بل قوي استدالل ته څه اعتناء،
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د نومونو يادول د دوى حساسيتونه راپاروي ،غوښتل مي
دا كسان هم په سړه سينه خبره واوري.
 ځيني كسان داسي دي چي د تفسير او ترجمې په دوران
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
خاص ځاى كي كومه ځانگړې معنى مراد ده!! دوى گمان كوي
چي د يوه كالم كمال په دې كي دئ چي ډېري معاني ولري!!
حال دا چي بليغ كالم هغه دئ چي معنى ئې څرگنده وي،
مخاطب مشخص ،محدد او واضح مفهوم ترې واخلي ،دا شك
ورته راپيدا نشي چي د كالم د خاوند هدف څه دئ ،برعكس
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
شوې ،په واضح عربي ژبي كي لېږل شوى ،ابهام او اغماض
په كي نشته او د هرڅه تفصيلي بيان په كي راغلى.
 اصوالً د هر لفظ دقيقه معنى او مفهوم بايد تر ټولو
د مخه په هغي جملې كي ولټوو چي دا لفظ په كي راغلى
او بيا د همدې جملې نه مخكي او وروسته جملو كي او
بيا په ټول مضمون كي .د قرآن د هر لفظ معنى هم بايد
ترټولو مخكي په هغه آيت كي ولټوو چي دا لفظ په كي
راغلى ،بيا په مخكنيو او وروستنيو آيتونو كي ،بيا په
ً يو لفظ
مربوطه سورې كي او بيا په ټول قرآن كي .اكثرا
د ډېرو شيانو لپاره استعمالېږي او بېلي بېلي معنىوي
ترې اخيستل كېږي ،خو كله چي د يوې جملې په قالب كي
لوېږي ،معنى ئې محدده او مشخصه شي ،له ټولو معانيو
نه ئې يوازي يوه معنى مراد وي ،دا غلط اسلوب دئ چي
څوك د آيت په ترجمه او تشريح كي د هر لفظ گڼ شمېر
معاني راواخلي او د آيت لپاره د مختلفو معانيو
احتمال وركړي .هغه كسان چي د يوه آيت گڼ شمېر معاني
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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معنى افاده كوي ،له مخكنيو او وروستنيو آيتونو سره
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
پوهېدو سعي وكړو چي دا آيت ئې يوه برخه ده ،بيا په
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
پامه غورځوي هم په خپله د آيت د اصلي مراد په موندلو
كي پاته راځي او هم خپل مخاطب په تردد كي اچوي.
 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
عليه السالم په صحيح االسنادو احاديثو ،په ډېر معمولي
دقت سره به وگورئ چي دا آراء په اصل كي له اسرائيلي
رواياتو پرته بله مرجع او مأخذ نه لري ،اسرائيلي
ً ،كيسې او افسانې دي ،عوام ډېر ژر د
روايات اكثرا
ً چي دا ډېري
كيسو تر اغېز الندي راځي ،مخصوصا
حيرانوونكې وي او خارق العاده پېښي بيان كړي ،دوى
هغه تفسير او مفسر خوښوي چي همدا حيرانوونكې او
عجيبي كيسې رانقل كړي ،دا كيسې په عوامو كي خورې شوې
دي ،د دين برخه ئې گڼي او اوس هري هغي خبري ته د شك
په سترگه گوري چي له دغو كيسو سره اړخ نه لگوي ،كه
څه هم د قرآن په صريح آيت او صحيح حديث مستنده وي،
اى كاش دغو درنو مفسرينو دا اشتباه نه وى كړې او د
دغو رواياتو له رانقلولو ئې په كلكه ډډه كړې وى.
 يو بل مشكل دا دئ چي ځينو مفسرينو د هر آيت لپاره
د يوه شأن نزول راوړل ضروري گڼلى ،په دغو شأن
نزولونو كي به ډېر ژور او پراخ اختالف او تعارض
وگورئ ،د هر مسلك او مذهب پلويان ځانته ځانته د شأن
نزول سلسله لري ،شيعه لږ تر لږه د دريو سوو آيتونو
شأن نزول داسي گڼي چي گواكي د علي رضي هللا عنه په اړه
نازل شوي ،خو له شيعه وو پرته نور بيا دا بې بنسټه
ادعا گڼي او وايي چي په ټول قرآن كي يو داسي آيت
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ً ئې د علي رضي هللا عنه په اړه
ً يا اشارتا
نشته چي صراحتا
څه ويلي وي او شأن نزول ئې د ده په اړه وي .ځيني شأن
نزول د خپل مسلك په گټه رانقل كوي او ځيني ئې د دې
لپاره چي گمان كوي دا د قرآن په مطلب باندي په ښه
پوهېدو كي مرسته كوي ،دا خبره تر يوه حده صحيح ده خو
په دې اړه دوه خبري بايد په پام كي ولرو:
 -1د هر بليغ كالم يوه ځانگړتيا دا وي چي اورېدونكى
په خپله له كالم او الفاظو او فحوى ئې د هغه په شأن
نزول هم پوه شي ،په دې اړه كوم ابهام او اغماض ورته
پاته نشي چي دا كالم به په كومو ظروفو او شرائطو كي
ويل شوى وي ،مقصد به ئې څه وي او د چا په اړه به وي،
عظيم الشأن قرآن د هللا بليغ كالم دئ اورېدونكي ته د
ابهام هيڅ مجال نه پرېږدي ،په لږ دقت سره ورته واضح
كېږي چي مقصد ئې څه دئ او چا ته متوجه دئ.
 -2يو عام مخاطب د شأن نزول له اورېدو نه دا انتباه
اخلي چي ښايي دا اړوند آيت او حكم به ئې خاص وي،
همغو خاصو خلكو ته به متوجه وي او نور به ترې مستثنى
وي ،بديهي ده چي داسي انتباه خطرناكي پايلي لري ،د
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
ځاى كي سم كار دئ چي هم ئې اسناد له هر راز شك او
شبهې اوچت وي او هم ئې يادول ضروري وي او د مطلب د
ښه توضيح په اړه مرسته وكړي.
 يو بل مشكل دا دئ چي د آيتونو د تفسير په اړه به
هم په تفسيرونو كي د مفسرينو له بېالبېلو او مختلفو
آراوو سره مخامخ شئ او هم د يوه آيت په اړه متعددو
او متعارضو رواياتو سره ،حتى وبه گورئ چي د يوه آيت
په ارتباط يوه كس ته څو بېالبېل آراء منسوب شوي ،كه
چيري له داسي اختالف سره مخامخ شوئ نو پوه شئ چي:
 -1له پيغمبر عليه السالم نه په دې اړه موثق حديث
نشته .كه داسي حديث وى نو هيڅكله به دا مختلف آراء
نه وړاندي كېدل.
 -2كه درنو مفسرينو صحابه وو ته منسوب آراء موثق
گڼلى هيڅكله به ئې بله رايه نه وركوله.
 -3يوه شخص ته په يوې موضوع كي منسوب دوه متعارض
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آراء؛ روايت او اعتبار ئې تر سؤال الندي راولي.
 -4دا اختالف نه يوازي له موږ څخه غواړي چي په ټولو
آراوو غور وكړو او تر ټولو مضبوطه او مستدله ئې
انتخاب كړو ،بلكي موږ ته حق راكوي چي د قرآن د نورو
آيتونو په رڼا كي د دغو آيتونو د اصلي معنى په لټه
كي شو.
 -5په داسي مواردو كي به دې ته نه گورې چي روايت چا
ته منسوب شوى او په دې بنياد به يوه ته پر بل ترجيح
نه وركوې ،دې ته به گورې چي كوم يو په قوي دالئلو والړ
دئ او له قرآن سره سمون خوري.
 -6د صحيح حديث او د قرآن ترمنځ هيڅكله تعارض نشي
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
سره اختالف كوي وجه ئې دا وي چي په ثقه والي ئې باور
نه لري ،يو حديث د يوه محدث له نظره صحيح وي خو بل
ئې ضعيف گڼي ،مگر تاسو نه گورئ چي د ډېرو څرگندو
مسئلو په اړه د محدثينو او فقهاوو تر منځ اختالف شته،
د اختالف وجه همدا ده چي يوه ته يو روايت صحيح معلوم
شوى او بل ته ضعيف ،د پيغمبر عليه السالم نږدې اتلس
زره لمونځونه په زرهاوو خلكو په مدينه منوره كي
ليدلي ،خو سره له دې گورو چي د رفع اليدين ،آمين
بالجهر ،د بسم هللا الرحمن الرحيم قرائت ،اقامت  ...په
اړه اختالف شته ،د پيغمبر عليه السالم په ژوند كي په
زرهاوو كسانو د حجاب څرنگوالى په خپلو سترگو ليدلى،
خو دا دئ گورئ چي په دې اړه اختالف شته ،د فقهاوو
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
منځ اختالف شته!! كه د داسي څرگندو قضاياوو په اړه د
اختالف (حتى ژور اختالف) شاهد يو ،نو د قرآن د آيتونو
د تفسير په اړه به اختالف رأى څومره وي؟!! په دې هغه
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!!
موږ چي كله وايو د صحيح حديث او د قرآن ترمنځ هيڅكله
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تعارض نشي راتلى ،معنى ئې دا ده چي كله كوم روايت
داسي ومومو چي له قرآن سره تعارض لري بايد ووايو چي
دا په هيڅ صورت كي د پيغمبر عليه السالم حديث نشي
كېدى .او د دې معنى دا نه ده چي نعوذباهلل موږ په كوم
راوي د درواغو ويلو تور لگوو ،معنى ئې دا ده چي د
ً چېري اشتباه شوې ،اورېدونكى
مطلب په انتقال كي حتما
په مطلب سم نه دئ پوه شوى ،د الفاظو په انتقال كي
ترې اشتباه شوې ....د هر مؤمن او غير متعصب محقق له
نظره بايد قرآن د هر څه لپاره ،د رواياتو په شمول،
معيار او مالك وي ،يوازي هغه روايت ومني چي له قرآن
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.
ابوبكر رضي هللا عنه له همدې وېري ونه غوښتل چي له ده
نه ليكلي احاديث پاته شي ،له همدې وېري صحابه وو د
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
موضوعي احاديث په خلكو كي خواره شول .كاش داسي څوك
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
بېل مذاهب او فرقې متحد شي .دا يوازي مسلمانان نه دي
چي د مختلفو رواياتو په وجه په اختالف اخته شول ،تېر
امتونه هم د رواياتو په وجه په اختالف اخته شوي ،د
همدغو رواياتو په وجه دوى د هللا تعالى كتاب شا ته
غورځولى او په جعلي رواياتو پسي تللي ،تاسو كه بايبل
وگورئ نو ډېر ژر به متوجه شئ چي دا د څو قصو او
رواياتو مجموعه ده ،له خرافاتو ډكي قصې ،داسي قصې چي
هيڅ عقلمن انسان ئې نشي منلى ،انسان حيران پاته شي
چي مسيحيان څنگه دا د يوه مقدس الهي كتاب په څېر
مني ،باور وكړئ چي د دې كتاب په سلو كي تر اتيا
زياتي برخي ئې مسخره روايات او بې بنسټه قصې دي ،څه
چي په دې كتاب كي ډېر لږ تر سترگو كېږي نو هغه د
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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 په امت لوى احسان كړى ،هللا تعالى دي دوى ته ستر
اجر او د جنت لوړي درجې وركړي ،خو بايد دا گمان
ونكړو چي د پيغمبر عليه السالم ټول احاديث په بشپړه
توگه نقل شوي ،دا خبره يوازي هغه څوك كولى شي چي له
غلو او افراط نه وېره نه لري .د مدينې منورې په لسو
كلنو كي پيغمبر عليه السالم څومره د جمعې او اختر
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
زموږ په واك كي ده ،هغه مبارك چي څه ويلي خالصه ئې
دغه قرآن دئ ،د ده ويناوي د دغه قرآن شرح او تفصيل
وو ،د دغه قرآن په رڼا كي ډېر په آسانۍ سره قضاوت
كولى شو چي پيغمبر عليه السالم به كومه خبره كړې وي
او كومه نه!! له دې د مخه چي د يوه روايت د اسنادو
په اړه غور وكړو بايد په دې غور وكړو چي دا روايت له
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
راوټوكېدو ،هغه چي په خبرو د پوهېدو له ورځي تر
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
وېروونكې بمبارۍ ليدلې ،هره ورځ ئې د توپونو او
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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راپيدا شوې ،غواړي په قرآن پوه شي ،د دې لپاره نه چي
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
اسالم لپاره هري قربانۍ ته چمتو دئ ،په عربي نه
پوهېږي ،صرفي او نحوي تحقيق ته ضرورت نه لري ،په
ديني مدرسو كي ئې سبق نه دئ ويلى ،زده كړې ئې په
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
دئ چي پوه شي قرآن د هغو شيانو په اړه څه ويلي چي ده
د كيميا او فزيك په كتابونو كي لوستي ،دا ئې هم په
مكتب كي له مخالفينو نه اورېدلي چي د قرآن ډېري
ويناوي له ساينس سره تعارض لري او هم ئې له خطيب او
امام نه اورېدلي چي د معاصرو علومو ادعاگانو ته
اعتناء مه كوئ ،دا د قرآن خالف دي ،غواړي پوه شي چي د
قرآن او ساينس تر منځ تعارض او توپير شته كه نه؟ ده
د انسان ،حيوان ،نبات ،زمكي ،آسمان او غرونو د
پيدايښت په اړه ډېر څه په خپلو درسي كتابونو كي
لوستي ،غواړي پوه شي چي په دې اړه قرآن څه ويلي؟ كله
ئې له كمونيستانو سره مناقشه راشي او كله له غربپالو
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 غربپال ديموكراتان شوي او له هغوى سره ئې
د اسالم په ضد گډه جبهه جوړه كړې او د غربپالو تر
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
مفيده وسيله ئې گڼي له غربپالو ديموكراتانو نه هومره
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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نسبت د التزام دعوى كوي او په اسالم باندي د اعتراض
مواد په واك كي لري .مسلمان ځوانان له دې مبارزې سره
مخامخ دي ،د مدرسو په كتابونو كي د مخالفينو د
اعتراضاتو ځوابونه نشي موندلى ،د دغو مبارزو ځوانانو
لپاره د قرآن داسي ترجمه او شرحه ضروري وه چي د دوى
تنده رفع كړي ،كه زه په دې موفق شوم چي د دغه ځوان
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
ډېره لويه اشتباه او جفا كوي چي درسونه ،ليكني ،خطبې
او موعظې ئې له قرآن پرته له بلي چينې نه خړوبېږي او
له قرآن پرته بل څه ته بلنه وركوي .اسالمي امت تر هر
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
لومړى او اساسي مضمون قرآن وي او نور ټول ثانوي،
ضمني او ممد مضامين ،نه دا چي قرآن وروستى مضمون او
صرف ،نحو ،فقه ،حديث ،منطق او فلسفه لومړي او اساسي
مضامين ،داسي نه چي قرآن هم د صرف او نحوي د تمرين
لپاره ولوستل شي!! د نشراتو اساسي برخه بايد د قرآن
په رڼا كي څېړني او تبصرې وي نه دا چي په يوه گوښه
كي ئې د څو آيتونو تحت اللفظي ترجمه د تبرك لپاره او
يا په دې غرض راشي چي وښيي دا نشريه اسالمي ده!! د
خطيب او واعظ وينا بايد د قصو او ضعيفو رواياتو پر
ځاى  ،په قرآني آيتونو مستنده وي او خلكو ته د ژوند د
ټولو ورځنيو مطرحو قضاياوو په اړه د قرآن په استناد
الرښووني وكړي ،دا همغه كار دئ چي پيغمبر عليه السالم
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
مؤثره ،استدالل ئې تر هر استدالل قوي او وعظ ئې تر هر
وعظ اغېزناك ،څومره چي په قرآن سره كولى شئ خپل
مخاطب قانع كړئ په بل څه ئې نه شئ قانع كولى.
ً وارزقنا اتباعه
اللهم ارنا الحق حقا
و ارنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابه
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بسم هللا الرحمن الرحيم

الفاتحة
د سورې پېژندنه
(الفاتحة:
نوم
معروف
سورې
مباركي
دې
د
پرانيستونكې او كونجي) دئ ،اوه آيتونه لري ،د مكي
دور په لومړيو كي نازله شوې ،د ځينو معتبرو رواياتو
له مخي دا لومړنۍ سوره ده چي مكمله نازله شوې ،تر دې
د مخه بله سوره ټوله يو ځاى نه ده نازله شوې ،د دې
مباركي سورې په اوو آيتونو كي ټول قرآن راخالصه شوى،
په حقيقت كي قرآن د دې سورې شرحه او تفصيل دئ ،د
همدې لپاره ئې مسلمانان د لمانځه په هر ركعت كي لولي
او پيغمبر عليه السالم فرمايلي چي له فاتحې پرته
لمونځ بشپړ لمونځ نه دئ.
دا سوره په گڼ شمېر نومونو ياده شوې ،هر نوم ئې
د پراخو او ژورو مطالبو يو اړخ بيانوي ،ځيني نومونه
ئې دا دي:
 السبع المثانى :تكرار شوي اوه گوني :يعني هغه اوه
آيتونه چي په قرآن كي په مكرره او مشرح توگه راغلي،
يعني د دغي سورې اوه آيتونه په ټول قرآن كي په
مختلفو الفاظو او په مشرح او مفصله توگه راغلي ،قرآن
د دې سورې شرحه او تفصيل دئ او ټول قرآن په دې سوره
كي راخالصه شوى.
 فاتحة الكتاب :د كتاب پرانيستونكې او كونجي :د
قرآن د كتاب مقدمه او مفتاح ،په دې سره قرآن
پرانيستل كېږي ،دا د قرآن د اسرارو كونجي ده ،په دې
سورې ښه پوهېدل په ټول قرآن د ښه پوهېدو مقدمه او
ذريعه ده .په دې سره كولى شې د قرآن د اسرارو دروازه
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پرانېزې ،دا په حقيقت كي په قرآن باندي د پوهېدو رمز
او كونجي په الس دركوي.
 ام الكتاب :د كتاب اساس او مركزي او محوري مطلب.
 كافيه :كه له قرآن نه يوازي دغه سوره نازله شوې
وى كافي وه.
 الحمد :دا سوره تا ته د هللا د ستايني طريقه او
څرنگوالى درښيي.
 اساس القرآن :د قرآن بنسټ دئ ،د قرآن ستره ماڼۍ
په دغه بنياد او بنسټ درېدلې.
 الشافيه :شفا بخښونكې؛ د انسان د ټولو فردي او
اجتماعي بيماريو درمل ،د بيمارو زړونو معالج ،د ټولو
دردونو د عالج لپاره كافي.
د دې مباركي سورې عظمت هغه حديث ښه بيانوي چي
پيغمبر عليه السالم فرمايي:

والذي نفسي بيده ما أنزل هللا في التوراة وال في
اإلنجيل وال في الزبور وال في الفرقان مثلها وإنها
المثاني.
من
السبع
رواه احمد
په هغه ذات قسم چي زما نفس ئې په واك كي دئ ،د دې
سورې په څېر نه په تورات كي نازله شوې ،نه په انجيل
كي ،نه په زبور كي او نه په خپله په قرآن كي .او دا
همغه سبع المثاني ده.
دې ته مو پام وي چي هللا تعالى د قرآن يوه مكمله
جمله هم آيت گڼلى او د دې عالم هر توكى ئې هم د آيت
په نامه ياد كړى ،يو د مقروء كتاب آيت دئ او بل ئې د
مشهود كتاب آيت ،يو له حروفو او تورو جوړ شوى او بل
ئې له توكو ،يو لوستل كېږي او بل ليدل كېږي ،يو كتاب
هومره وړوكى چي ته ئې په خپل جيب كي وړى شې او بل ئې
هومره ستر چي ته ،ستا زمكه او لمر او سپوږمۍ ئې د
تورو او ټكيو حيثيت لري ،خو په دغه واړه كتاب كي دا
ستر كتاب راغونډ شوى ،كه ووايو چي په دې واړه كتاب
كي هومره اسرار دي چي په دې ستر كتاب كي نشته مبالغه
مو نه ده كړې!! دا ستر غوړېدلى كتاب د دغه واړه كتاب
شرحه ده او دا ووړ كتاب د دغه پراخ كتاب خالصه .ته
پوهېږى چي دا ستا زمكه له داسي يوسل څوارلسو عناصرو
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نه جوړه شوې چي شمېر ئې ثابت دئ او تر دې نشي
زياتېدى او د هللا مقروء كتاب قرآن له يو سل څوارلسو
سورتونو نه او د فاتحې سوره له يو سل څوارلسو حروفو
نه!! تا ته دا هم معلومه شوې چي زمكه اوه طبقې ده،
آسمان ئې اوه طبقې او د زمكي او آسمان د هر وړوكى
جزء؛ اتم ،انتهائي مدارونه هم اوه او د فاتحې د سورې
آيتونه هم اوه ،دا يو تصادف مه گڼه ،دا هغه حقيقت
درپه گوته كوي چي د دواړو كتابونو مرجع يوه ده،
دواړه يو د بل شرح او تفصيل.
مقروء كتاب ئې د دې لپاره ووړ كړى چي ته ئې په
خپل جېب كي هم وگرځولى شې او لوستل ئې درته آسان وي
او مشهود كتاب ئې د دې لپاره خور او ستر كړى چي ته
هري خوا ته سترگي وغړوې ،د ده د قدرت نښي وگورې،
هرڅه ئې هره شېبه درپه ياد كړي.

ف
َ
س ِهم َحتَىَٰ يَتَبَيَ َن لَهُم أَنَهُ ٱل َحق أَ َو لَم يَك ِ
اق َوفِ ٓي أَنفُ ِ
سنُ ِري ِهم َءا َٰيَتِنَا فِي ٱ ٓۡلفَ ِ
٧٥
ش ِهي ٌد
شَي ٖء
ُك ِّل
َعلَ َٰى
بِ َربِّ َك
َ
أَنَهۥُ

فصلت53:
خپل آيتونه به دوى ته په آفاق او په خپله د دوى په
نفسونو كي هرومرو وروښيو ،ترڅو ورته څرگنده شي چي دا
حق دئ ،آيا دا ستا د رب په اړه كافي نه ده چي هغه پر
هرڅه باندي شاهد دئ.
ستا په نفس او خپل ځان كي د قدرت نښي او په دې
آفاق او عالم كي د قدرت نښي ،د دې مقروء كتاب قرآن
په حقانيت شهادت وركوي ،دا ځكه چي هللا د هرڅه شاهد دئ،
د هرڅه شاهد خو به خود داسي څه وايي چي هر څه د ده د
هري وينا په حقانيت شهادت وركړي.
نو كه دي كله د هللا د مقروء كتاب د كوم آيت په اړه
داسي تعبير واورېدو چي د هللا له مشهود كتاب سره ئې
مغايرت درلود ،دا تعبير په دېوال ووهه او كه دي كله
د مشهود كتاب د كوم توكي په اړه داسي څه ترغوږ شو چي
د مقروء كتاب له كوم آيت سره ئې توپير درلود ،نو لري
ئې وغورځوه او ترپښو ئې الندي كړه ،دا دواړه آيتونه
په هيڅ صورت كي يو د بل خالف خبره نه كوي ،ځكه رب ئې
يو دئ .ناپوه كسان به د دې يا هغه په اړه داسي تفسير
او تعبير وړاندي كوي چي يو له بل مغايرت ولري.
د سورې په لومړيو دريو آيتونو كي د هللا تعالى درې
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نومونه ذكر شوي :رب العالمين ،الرحمن الرحيم او مالك
يوم الدين ،كه په قرآن كي غور وكړئ وبه گورئ چي په
دغو دريو نومونو كي د هللا تعالى ټول نومونه راخالصه
شوي .كه د هللا تعالى هغه مبارك نومونه چي په قرآنكريم
او احاديثو كي راغلي دي ،د فاتحې د سورې د دريو
لومړنيو آيتونو په رڼا كي وڅېړئ دا به په آسانى درته
جوته شي چي د فاتحې مباركه سوره نه يوازي د قرآنكريم
اساس او خالصه ده ،بلكي د هللا تعالى د نومونو خالصه هم د
همدې سورې په دريو لومړنيو آيتونو كي راغلې ده.
دا درې آيتونه نه يوازي د هللا تعالى نومونه او صفات
معرفي كوي ،بلكي د هغو دالئلو خالصه هم وړاندي كوي چي
قرآن ئې د هللا تعالى د شتون د اثبات لپاره د انسان مخي
ته ږدي .په لومړي آيت كي ويل شوي چي هللا همغه دئ چي په
دې عالم كي ئې د ربوبيت ،پالني او روزني نښي گورو،
همغه چي د عالم هرڅه په دې شهادت وركوي چي دى له هر
عيب او نقص نه منزه او د ټولو ستاينو وړ دئ .د
عالمونو رب او پالونكى له هغه هللا پرته بل څوك نشي
كېدى چي د عالم ذره ذره دا شهادت وركوي چي هغه د
ټولو ستاينو وړ دئ.
په دوهم آيت كي ويل شوي :د ستاينو وړ هللا همغه دئ
چي د رحمت او پېرزويني نښي او مظاهر ئې د دې پراخ
عالم په هر گوټ كي خورې دي.
په درېيم آيت كي د همغه هللا دې صفت ته اشاره شوې چي
د جزاء د ورځي ټولواك دئ ،په دنيا كي هم د مالك او
ټولواك په توگه تصرف كوي او په آخرت كي هم ،په دې
عالم كي د ده د واكمنۍ آثار څرگند دي ،همغه چي دعالم
هر څه اداره كوي ،هر څه په خپل خپل ځاى كي ساتي ،هر
څه ته ئې خپل مسير ټاكلى او هغه چار او ناچار ،كه
وغواړي كه ونه غواړي په همغه مسير كي درومي .كه د هللا
د اثبات لپاره د قرآن دالئلو ته لږ ځير شو ،وبه گورو
چي د قرآن ټول دالئل په همدغو پورتنيو دريو برخو كي
راخالصه كېږي.
په څلورم آيت كي د كالم لهجه بدلېږي ،مخكي مو ويل
چي د عالمونو رب ،هغه ډېر ډېر مهربان او هغه مالك
الملك هللا د ټولو ستاينو وړ دئ ،خو اوس له همغه هللا سره
مخامخ خبره كوو ،دا ځكه چي هغه مو موندلى ،مخكنيو
دالئلو موږ ته راښودلى ،د عالمونو دې مهربان او واكمن
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رب ته دوې اساسي خبري لرو :يوازي ستا عبادت كوو او
يوازي له تا مرسته غواړو .د فاتحې سورې محوري او
ياك
د و إ
ْب
ياك نع
مركزي مطلب همدا څلورم آيت" ،إ
ُُ
َِّ
َِّ
ُ " دئ ،د محتوى له لحاظه هم او د آيت د موقعيت
ِين
نستع
له مخي هم چي درې آيتونه ترې مخكي او درې وروسته دي،
نو لكه څنگه چي فاتحه د ټول قرآن اساس دئ او دا آيت
د فاتحې اساس او محور ،له دې نه معلومېږي چي د قرآن
محوري او اساسي مدعا دا ده چي د انسان او د ده د رب
ترمنځ همدا رابطه ټينگه كړى شي چي عبادت ئې يوازي د
ده لپاره وي او استعانت ئې يوازي له ده څخه وي.
په پنځم آيت كي د عابد او موحد بنده لومړنۍ دعاء
د لومړنۍ اړتيا او احتياج په اړه راغلې ،خدايه ! موږ
په سمه الر هدايت كړې ،د انسان لومړنۍ اړتيا دا ده چي
الرښوونه ئې وشي ،له نورو مخلوقاتو نه د ده يو اساسي
توپير په دې كي دئ چي نورو ته په فطري توگه خپله الر
ښودل شوې ،د همغي فطري الرښووني مطابق ژوند كوي ،د
غرڅه بچى په هغه لومړۍ ورځ او له پيدايښت نه څو شېبې
وروسته په خپلو پښو ودرېږي ،په خپلي مور پسي زغلي ،د
هغه څه له خوړلو او د هغه كار له كولو ډډه كوي چي
ورته تاوان لري ،مفيد او مضر بوټي پېژني ،خو انسان
تر اوږدې مودې مور ته سخت اړ وي ،اور ،تيږي ،لوټي ته
الس كوي ،هر څه په خوله منډي ،كه ئې مور څو شېبې ترې
غافله شي ،يا په اور كي ځان اچوي يا اوبو كي ،هغه ته
بايد ښه او بد ،مفيد او مضر ،شهد او زهر ،حالل او
حرام عمالً وروښودل شي ،هغه تر بل هر مخلوق دې ته زيات
اړ دئ چي د ښه ژوند كولو ټولي غوښتني او مقتضيات
ورزده كړى شي ،فطري ښوونه ورته كافي نه ده .د ده وضع
له نورو مخلوقاتو نه فرق كوي ،دى له ځانگړو
استعدادونو سره پيدا شوى.
په شپږم آيت كي ويل شوي چي دا سمه او مستقيمه الر
مجرده ذهني او فكري الر نه ده ،هسي يو اعتقاد او باور
نه دئ چي يوازي باور او اعتقاد ورباندي كافي وي،
برعكس د تلو الر ده ،دا تگالره ده ،عملي تگ غواړي ،تر
تا د مخه ډېر پرې تللي دي او په دې باندي د تلو په
وجه د هللا د پېرزوينو او انعاماتو مستحق گڼل شوى،
سعادت او نېك بختي ئې په برخه شوي.
په اوم آيت كي د دغو بختورو انسانانو دوه نوري
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ځانگړتياوي معرفي شوې :دوى نه داسي دي چي په نعمتونو
كي ئې ناشكري كړې ،د هللا نعمتونه ئې په غلطو الرو
كارولي او په دې سره د هللا د غضب وړ گرځېدلى وي او نه
هم داسي چي د الري په نيمايي كي تېروتي او ښي يا كيڼ
لوري ته منحرف شوي وي او نه داسي چي په ظاهر كي ئې
نعمتونه په برخه وي خو په حقيقت كي د الهي غضب
مستحق ،بې الري او منحرف وي.
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د ډېر مهربان رحم كوونكي هللا په نامه
 -1ټولي ستايني د عالمونو رب هللا ته دي -2 .همغه
ډېر مهربان رحم كوونكى -3 .د بدلې د ورځي ټولواك.
 -4يوازي ستا عبادت كوو او يوازي له تا مرسته
غواړو -5 .په دغي سمي الر مو هدايت كړې -6 .د هغو
كسانو په الر چي تا پرې پېرزوينه كړې -5 .نه غضب
پرې شوى او نه بې الري دي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)1دا د سورې لومړى آيت دئ ،بسم هللا الرحمن الرحيم د
دې سورې جزء نه دئ ،د بسم هللا تعلق له دې سورې سره
همغسي دئ لكه له ټولو نورو سورتونو سره .په دې لومړي
آيت كي يوې داسي ستري او اساسي خبري ته اشاره شوې چي
تر هرڅه د مخه ورباندي پوهېدل ضروري او همدا د توحيد
بنسټ او د هللا د پېژندلو لومړى پړاو دئ .په دې آيت كي
ويل شوي :هغه ذات چي دا عالمونه ئې پيدا كړي ،د هغه
ساتنه او پالنه كوي ،په هر څه او ټولو برخو كي ئې د
رب (پالونكي) په توگه تصرف كوي او د ربوبيت او پالني
او روزني دا آثار او مظاهر هري خوا ته په هرگام كي
تر سترگو كېږي ،بې شكه چي دا ذات د ټولو ستاينو وړ
دئ ،دا مشهود او ستا تر سترگو الندي عالم او په هغه
كي دا بې شمېره توكي تا دغه حقيقت ته هدايت كوي او
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په دغه اعتراف دې مجبوروي ،دا هري خوا ته تر سترگو
كېدونكې ښكال او ښايست ،كمال او جمال ،نظم او دقت او
دا چي گورئ هر څه سم پيدا شوي ،هر څه د خاص مقصد
لپاره پيدا شوي ،سمه پالنه او روزنه ئې كېږي ،دا ټول
په دې شهادت وركوي چي د دې عالمونو (رب) د ستاينو وړ
او له هر عيب او نقص نه منزه او پاك دئ .د دې پراخ
او ستر عالم دا بې شمېره توكي ،چي هر يو ئې په ډېر
دقت او ظرافت سره ،په ډېره غوره او ښايسته بڼه كي
پيدا شوى ،هر يو ئې د يوه مشخص هدف او ځانگړې غايې د
تحقق لپاره په كار گمارل شوى ،چي په منظم او پرله
پسې توگه او په كامل انهماك سره په خپل خاص كار او د
خپل ځانگړي مأموريت په ترسره كولو كي شپه ورځ لگيا
دي ،په خپله او په خپل وجود سره ئې هم يوه تشه ډكه
كړې او په هغه څه هم چي د ده په كار او هلو ځلو مرتب
كېږي هم يوه تشه ډكوي او يوې اړتيا ته ځواب وايي .په
ټول خور وور عالم كي ،خوشى ،بې هدفه ،له اړتياوو
زيات او له ضرورت نه كم څه نه شئ موندلى ،هغه ذات چي
دا بې انتهاء پراخ عالم ئې له ټولو دغو ښكالوو او
ښېگڼو او له دې ژور او دقيق نظم سره پيدا كړى ،د
عالم پالنه او روزنه ئې په واك كي ده ،هره ذره ئې
ساتي او پالي ،رشد وركوي ،كمال ته ئې رسوي ،د كمال
په لوري د خوځېدو توفيق وركوي او له مخكي نه ټاكلې
نتيجې پرې مرتب كوي ،بې له شكه چي دا ذات د ټولو
ښېگڼو واجد او د ټولو ستاينو وړ دئ .دغه ذات؛ هللا دئ
او ټولي ستايني همدغه د عالمونو پالونكي او ساتونكي
هللا لره دي ،چي زه په دې خور عالم كي هري خوا ته ،د ده
د ربوبيت ،پالني او روزني څرگند مظاهر او نښي گورم،
د دې عالم هري خوا ته چي مخ واړوم ،گورم چي هر څه له
هيڅ نه پيل شي ،ورو ورو ستر شي ،د كمال په لوري وده
وركړى شي ،د خپلي ارتقاء او كمال آخري پوړي ته
ورسولى شي ،يو ضروري او الزم كار پرې ترسره شي ،يو
ضرورت پرې رفع كړى شي ،يوه خأل پرې ډكه كړى شي ،بيايې
زوال پيل شي ،په زړښت او مرگ محكوم شي او ځاى ئې بل
ته خالي كړى شي .دا كار هره شېبه ،هري خوا ته
تكرارېږي ،د دې مظاهرو تر شا ،ما ته د ربوبيت او
پالني يو نامرئي او ناڅرگند الس په نظر راځي ،هماغه
زما هللا دئ او هماغه د دې عالم هللا دئ .زه نه يوازي په
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دې عالم كي د روزني او پالني يو نامرئي الس احساسوم،
بلكي گورم چي د هرڅه پيدايښت ،پالنه ،روزنه او ساتنه
په ډېر دقت سره ترسره كېږي .د دې عالم په هر جزء او
د هرجزء په حركت او خوځښت كي زه ښايست ،ښكال ،كمال او
هدفمندي گورم .خوشى ،بې مقصده ،اضافي او غيرضروري شى
مي په نظر نه راځي .زما هري خوا ته خواره شيان ،هر
يو بېل بېل هم او ټول په گډه هم ،د خاص مقصد لپاره
په كار لگيا دي ،د ټولو ترمنځ د نظم ،يووالي او ژور
تنسيق شاهد يم .د دې عالم همدا ملموس او مشهود
كيفيت ،زما په ژبه د دې الفاظو د جاري كېدو باعث دئ
چي :ټولي ستايني د عالمونو رب هللا لره دي .موږ د دې
خور عالم په پراخي غېږ كي داسي شى نه شو موندلى چي
پيدايښت ئې بې مقصده او بې هدفه وي ،داسي شى نه شو
په گوته كولى چي ځاى ئې خالي وي ،هرڅه ښه پيدا شوي
او د واضح هدف او مقصد لپاره پيدا شوي ،په پيدايښت
كي ئې د "علم"" ،حكمت" او "قدرت" څرگند آثار گورو.
د دې عالم هرڅه د هللا په شته والي شهادت وركوي ،پر
هللا له ايمان پرته نه د دې ستر او خور عالم عظمت او په
ډېر دقت سره د هغه ساتنه او پالنه تعبيرولى شو او نه
په دې عالم كي نظم ،ښايست او هدفمندي تفسيرولى شو.
دلته موږ د "ربوبيت" او پالني آثار گورو چي د "رب"
او "پالونكي" په شتون شهادت وركوي ،گورو چي هرڅه له
هيڅ نه پيل شي ،ورو ورو وده كوي ،پالنه او روزنه ئې
ترسره كېږي ،اړتياوو ته ئې ځواب ويل كېږي ،د خپلي
ودي او تكامل آخري پوړ ته ورسېږي ،په هغه سره يوه
خالء ډكه شي ،يو ضرورت رفع شي ،د خپل مأموريت په پاى
كي د هغه زوال پيل شي ،د ضعف او ناتوانۍ په لوري
وخوځېږي ،په زړښت محكوم شي او عمر ئې پاى ته ورسېږي،
له منځه والړ شي ،خپل ځاى نوي ځوان توكي ته پرېږدي،
زموږ عقل د دې بهير تر شا د يوه داسي پالونكي ذات ،د
قدرت الس احساسوي چي د هرڅه پالنه او روزنه د ده په
الس ترسره كېږي.
كه تاسو ټول قرآن په دقت سره تالوت كړئ ،وبه گورئ
چي پر ځاى ځاى كي او په گڼ شمېر آيتونو كي د هللا د
اثبات لپاره ،د فاتحې د سورې د دغه آيت په څېر،
استدالل شوى او ويل شوي :دا زمكه ،آسمان چا پيدا كړي؟
د دې لمر ،سپوږمۍ ختل او پرېوتل د چا په اراده ترسره
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كېږي؟ دا له آسمانه باران څوك وروي او له زمكي نه
دانه او مېوه څوك راباسي؟ دا د مرگ ،ژوند پرېكړه څوك
كوي؟ دا مړه خاوره د چا په حكم په ژوندي توكي
بدلېږي؟ او دې ته ورته په سلگونو نور دالئل.
( -)2د فاتحې د دوهم آيت په ترڅ كي په دې عالم كي د
رحمت او پېرزويني خورې نښي د رحمن خداى د شته والي
لپاره د دليل په توگه وړاندي شوى او ويل شوي :هماغه
ډېر ډېر مهربان او د ډېري پېرزويني خاوند هللا ،هغه چي
د ده رحمت هومره زيات دئ چي د مبالغې يوه صيغه ئې د
عظمت او زياتوالي د بيانولو لپاره كافي نه ده ،دوه
صيغې ورته په كار دي ،همغه ډېر زيات مهربان ،همغه چي
ته ئې په دې عالم كي د رحمت او پېرزويني څرگندي نښي
او واضح مظاهرگورې :ماشوم ال دنيا ته نه وي راغلى او
د خپلي مور په گېډي كي وي خو د ده ټول حياتي
ضروريات ،د خوندورو شيدو په شكل كي د مور په تي كي،
مخكي له مخكي ورته تيار كړى شوي وي .او د مور ،پالر
په زړه كي ئې هومره مينه ورته ځاى پر ځاى شوې وي چي
د ده لپاره هر كړاو زغمي!! هغه ماشوم ته د ده له
احتياج نه د مخه؛ څوك روزي برابروي؟ د ده د مور ،پالر
په زړه كي دا مينه چا اچولې؟ چا د ده څېره ،حركات او
غږ داسي جوړ كړي چي نه يوازي د مور پالر بلكي د هر چا
مينه پرې راځي او دا هغه څه دئ چي دا ماشوم ورته تر
هرڅه زيات ضرورت لري! دا څوك دئ چي د انسان ،حيوان
او نبات هر ضرورت ته ځواب وايي؟ د رڼا ،تودوخي ،اوبو
او هوا انتظام ورته كوي؟ د څښاك اوبه ئې له استعمال
نه وروسته؛ يا د نهرونو له الري د لويو لويو بحرونو
په لور وخوځېږي ،تروې او تېزابي شي او يا په زمكه كي
ننوځي او انسان ته ئې هم له زمكي نه راايستل گران شي
او هم ئې له بحرونو نه بېرته راوړل محال شي ،خو گورو
چي د لمر د وړانگو په ذريعه د بحرونو همدا تروې او
تېزابي اوبه تبخير او تصفيه شي ،دا بخارات د بادونو
په ذريعه د آسمان په لوري اوچت كړى شي ،هلته د سړې
هوا په وجه په ورېځو بدل شي ،مؤظف بادونه دا ورېځي
پر سر واخلي ،ناڅاپي ووېشل شي ،هر يو ،خپله برخه ،په
خپل خاص سمت ،خاصي منطقې ته د رسولو لپاره وخوځوي،
په بيديا او د آواري په محتاجو او باران ته سترگي په
الره خلكو باندي باران ووروي او په غرونو باندي
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واوري .چي د دنگو دنگو غرونو په ژورو او پراخو لمنو
كي ،د واوري كافي ذخيره ،د دوبي لپاره خوندي وساتي
او بيا د دوبي په سختي گرمۍ كي چي انسان ،حيوان او
نبات اوبو ته سخت اړ وي ،همدا ذخيره شوې واوره ورو
ورو ويلي شي او په نهرونو ،كاريزونو او چينو كي د
دوى د خړوبولو لپاره راوخوځېږي او د هر يوه ضرورت
رفع كړي .بې شكه چي ټولي ستايني هغه رب لره دي چي په
دې عالم كي د ده د بې انتهاء رحمت او پېرزويني وسيع
آثار او نښي هري خوا ته خورې گورو.
موږ په دې عالم كي د "رحمت" او " پېرزويني"
څرگندي نښي گورو او د نښو تر شا د داسي ذات نامرئي
السونه چي په پوره زړه سوي او خواخوږۍ د هرڅه پالنه
او روزنه كوي" .انسان" ال د زمكي پر سر قدم نه وي
ايښى چي د مور په تي كي ده ته داسي شيدې برابري شوې
وي چي ټولو اړتياوو ته ئې ځواب وايي ،دا كار څوك
كوي ،د چا په اراده د راتلونكو پېښو لپاره تيارى
نيول شوى ،كوم مهربان ذات د انسان اړتياوي په پام كي
نيولې او د ده له پيدايښت نه مخكي ئې د مهرباني مور
په تي كي ورته تياري كړې؟ كله چي انسان ،حيوان او
نبات باران ته اړ شي دا څوك دئ چي د هغه په اراده
باران ورېږي ،كله چي رڼا او حرارت ته اړ شي دا څوك
دئ چي لمر ئې ورته پيداكړى چي د دوى مېشت ځاى روڼ او
تود كړي ،چا په دوى كي د هري بيمارۍ او د هر مكروب د
مقابلې استعداد ايښى؟!
( -)3په درېيم آيت كي د واكمنۍ ،ادارې ،نظم او ضبط
هغه مظاهر چي په دې عالم كي هري خوا ته په نظر راځي،
د واكمن او مالك خداى د شته والي دليل گڼل شوى .ته
په دې عالم كي د يوه داسي ټولواك ذات د واكمنۍ آثار
په څرگند ډول گورې چي د هر څه ساتنه كوي ،هرڅه د ده
په وړاندي منقاد دي .ده چي د هرڅه د پيدايښت ،خوځښت،
كمال او زوال لپاره كوم مسير او حد ټاكلى ،له يوې
ذرې انحراف او تغيير پرته په هماغه مسير كي درومي.
لمر په خپل وخت ،هره ورځ ،له خاص ځايه راپورته كېږي،
زمكي ته رڼا او تودوخه وركوي او بيا په ثابت وخت كي
په ثابت ځاى كي پرېوځي.
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
يو د بل په مدار كي داخلېږي او نه يو بل جذبوي .هغه
ذات چي دا هر څه ده ته منقاد دي او د ده له حكم سره
سم په ټاكلى مسير كي خوځېږي ،هماغه د عالمونو مالك
الملك هللا دئ .هره ستاينه همغه هللا لره ده چي په دې عالم
كي د مالك الملك په توگه تصرف كوي او هرڅه د ده
واكمنۍ ته منقاد دي .د قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي به
هم وگورئ چي د فاتحې د دغه درېيم آيت په څېر استدالل
شوى او په عالم كي د واكمنۍ ،نظم او ضبط مظاهر د
مالك الملك خداى د شته والي دليل ښودل شوى ،لكه چي
فرمايي:

ض طَوعّٗ ا َو َكرهّٗ ا
أَفَ َغي َر ِدي ِن ٱ َّللِ يَبغُ َ
ون َولَ ٓهۥُ أَسلَ َم َمن فِي ٱل َ
س َٰ َم َٰ َو ِ
ت َوٱۡلَر ِ
٣٥
ون
َوإِلَي ِه
يُر َج ُع َ

آل عمران83 :
آيا د هللا له دين پرته كوم بل څه لټوي ،په داسي حال كي
چي د آسمانونو او زمكي هرڅه ،طوعا اوكرها (په خوښۍ
او ناخوښۍ) ده ته غاړه ايښې او د ده لوري ته ورگرځول
كېږي.
د دې عالم هرڅه د هغه د ساتونكي (مالك) خداى وضع
كړى شوو سننو ته غاړه ايښې ده .موږ گورو چي د دې
عالم هر څه د خاصو سننو او ضوابطو محكوم دي ،هري خوا
ته د سننو او ضوابطو د حاكميت شاهد يو ،هرڅه د دغو
سننو مطابق تر سره كېږي ،موږ ته وواياست چي دغه
ضوابط چا وضع كړي؟ د چا اراده د دغو سننو په څېر
څرگنده شوې او هرڅه د ده په وړاندي خاضع او محكوم
شوي؟!
هر "مخلوق" او "مصنوع" د "خالق" او "صانع" په شته
والي شهادت وركوي ،د "بې خالقه" مخلوق او "بې صانع"
مصنوع تصور د انسان عقل نشي قبلولى .د هر "رسم" په
ً يو ماهر
ليدو سره زموږ عقل فيصله كوي چي دا حتما
رسام لري ،هر "تصوير" خپل مصور موږ ته را په يادوي.
كه تا ته څوك ووايي چي دا "رسم" له "رسام" نه پرته
په خپله جوړ شوى ،دا "تصوير" د "مصور" نه پرته په
خپله تركيب شوى ،دا "كتاب" د ليكوال نه پرته ليكل
ً په داسى خبرو تمسخر كوي ،نه
شوى ،ستا عقل حتما
پوهېږو چي ستا "عقل" څنگه مني چي دا ټوله هستي ،په

الفاتحة
32پلوشې
د قرآن
دې كي بې شمېره ښكلي او ښايسته مخلوقات ،په هري برخي
كي ئې د "علم"" ،هنر"" ،دقت" او "هدف والي" خورې
نښي ،له "عليم"" ،قدير" او "حكيم" خالق نه پرته پيدا
شوي؟! په يوه "مصنوع" او "جوړ شوى" شي كي د "علم" او
پوهي نښي موږ دې ته هدايت كوي چي پيداكوونكى ئې پوه
دئ ،د "دقيق" او "ظريف" انځورني نښي موږ ته وايي:
پيداكوونكى ئې ماهر رسام دئ ،په ظرافت پوه دئ ،كه څه
هم موږ د دې توكي "پيداكوونكى" او "رسام" نه دئ
ليدلى ،فقط د ده په "پيدا كړي" شي كي مو د ده د الس
آثار ليدلي ،زموږ عقل له آثارو نه د خالق ،صانع،
رسام او مصور په شته والي باور كوي.
همدا راز د "مصنوع" هر "صفت" د صانع صفت په گوته
ً بصير او
كوي .كه مصنوع سترگور وي صانع به ئې حتما
سترگور وي ،په مخلوق كي د علم او پوهي صفت په دې
ً پوه او
شهادت وركوي چي پيدا كوونكى او خالق ئې حتما
عليم دئ .بې سترگو طبيعت سترگور انسان نشي پيدا
كولى ،مړ طبيعت ژوندى موجود نشي پيدا كولى ،كوڼ
طبيعت اورېدونكى مخلوق نشي پيدا كولى ،د هيڅ انسان
عقل دا خبره نشي منلى چي ړوند ،كوڼ ،مړ او بې عقله
طبيعت دي داسي مخلوق پيدا كړي چي سترگي لري ،غوږونه
لري ،ژوندى دئ ،خوځېږي ،د عقل او ارادې خاوند دئ ،د
همدې طبيعت مهار په الس كي نيسي او د خپلي خوښي مطابق
په هغه كي تصرف كوي!!
موږ د هغو پرله پسې او منظمو بدلونونو چي د خاصو
ضوابطو او سننو مطابق تر سره كېږي ،د يوه داسي ذات
نامرئي السونه په خپل عقل او شعور سره لمس كوو چي په
ډېر دقت او انتهائي ظرافت سره چاري سنبالوي ،د هر شي
پيدايښت له هيڅ نه پيل كړي ،له يوه حالت نه ئې بل ته
واړوي ،ورو ورو وده وركړي ،كمال ته ئې ورسوي ،ځانگړى
له مخكي ټاكلى كار پرې ترسره كړي ،خاصي اړتياوي پرې
رفع كړي ،زړښت ته ئې ورسوي او په پاى كي ئې په مرگ
محكوم او ځاى ئې بل نوي ،ځواكمن او وده موندونكي
توكي ته خالي كړي.
د دې عالم له ښكال ،نظم او بامقصده بدلونونو نه هر
باشعوره او بااحساسه انسان دې نتيجې ته په آسانۍ رسي
چي دا هر څه هرو مرو د هغه حكيم رب او عليم پالونكي
د تصرف مظاهر دي چي په ټولو غورو صفاتو متصف او د
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ټولو ستاينو مستحق دئ .موږ ته د پالسټيك يوه ټوټه ،د
مات شوي چيني لوښي يوه برخه ،په سپين كاغذ څو كرښي
په نظر راشي ،ورته ځير شو ،په هغه كي د يوه رسام،
انجنير ،خطاط او ليكوال د الس اثر گورو او ډېر ژر دې
نتيجې ته رسو چي په دې كي دا رسم د هغه چا د الس نښه
ده چي ښه رسام دئ ،د پالسټيك دا ټوټه درته وايي چي زه
يوه داسي كس جوړه كړې يم چي د پالسټيك له خصوصياتو
خبر او له هغه نه د راز راز شيانو په جوړولو قادر
دئ ،د چيني لوښي دا ټوټه هم خپل صانع درته معرفي كوي
او ته په هغه كي د چيني جوړوونكي د مهارت ،علم او
هنر نښي گورې ،دا ليكنه هم تا د خپل ليكونكي په
وړتياوو او استعدادونو خبروي ،څنگه ممكنه ده چي
انسان دي د عالم دا بې شمېره ښايسته ،ښكلي او غوره
مخلوقات؛ انسانان ،رنگ رنگ ښكلي مرغان ،واړه او ستر
حيوانات ،گټور او مفيد نباتات ،ښايسته گالن ،خوندوري
مېوې ،زړه راښكونكې منظرې او  ...گوري ،خو د هغه
پالسټيك د ټوټې ،د مات شوي چيني لوښي هغه برخي او پر
سپين كاغذ د هغو څو كرښو په اندازه دي هم اهميت
ورنكړي ،له خالق او صانع دې انكار وكړي؟ ښايي څوك په
ژبه انكار وكړي خو گرانه ده چي د چا زړه او دماغ دي
له داسي دروغجني ژبي سره ملگرتيا وكړي.
( -)4په څلورم آيت كي د بيان لهجه بدله شوې ،مخكي مو
ويل چي د عالمونو رب ،هغه ډېر ډېر مهربان او هغه
مالك الملك خداى دئ چي د ټولو ستاينو وړ دئ ،خو اوس
له همغه هللا سره مخامخ خبره كوو ،دا ځكه چي هغه مو
موندلى ،مخكنيو دالئلو موږ ته راښودلى ،د عالمونو دې
مهربان او واكمن رب ته دوې اساسي خبري لرو :يوازي
ستا عبادت كوو او يوازي له تا مرسته غواړو .د عبادت
معنى مرييتوب ده او ته پوهېږې چي مريى هغه چاته ويل
كېږي چي:
 په بل خرڅ شوى وي او خپل واك ئې په كامل طور هغه
ته سپارلى وي.
 د ده په واك كي چي څه وي هغه د ده نه بلكي د ده د
آقا او مالك وي.
 هيڅ كار په خپله خوښه او د خپلي مرضۍ مطابق نشي
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
لټوي ،د خپلي رضا لپاره هيڅ نشي كولى.
 مريى نه شخصي دوست لري او نه دښمن ،د آقا دوست ئې
دوست او دښمن ئې دښمن وي.
مسلمانان په دې مكلف شوي چي په لمانځه كي به
هرومرو او مكرر دا سوره لولي او هره ورځ به ئې لږ تر
لږه  32ځله تكراروي او پر دغي پورتنۍ ژمني به تعهد
كوي ،دا د دې لپاره چي د دې سورې دا اساسي خبره ئې
تل په ياد وي او يوه شېبه ترې غافل نشي ،خو زه له
خپل لمونځ كوونكي ورور او خور نه پوښتنه كوم:
 په رښتيا ته چي په لمانځه كي د هللا په وړاندي ،الس
په سينه ودرېږې او همدغه كلمات تكراروې ،آيا كله دي
د دې تعهد او ژمني ،معنى او مقتضى ته توجه كړې؟ او
دې ته دي پام شوى چي په دې سره تا د خپل رب په
وړاندي د كومو كومو سترو سترو خبرو تعهدكړى؟ او آيا
په دې تعهداتو دي وفا هم كړې؟
 كه تا د هللا په الر كي خپل ځان ،وخت او مال سپمولى
وي ،خپل مال ،نفس او اوالد دي د هللا امانت نه وي گڼلى
او د هللا په الري كي د هغوى له قربانۍ نه دي ډډه كړې
وي .هر كار دي د خپلي هوى او هوس په حكم ترسره كړى
وي ،د هيڅ كار په پيل كي دي؛ دې ته نه وي كتلي چي
ستا رب تا ته په دې اړه څه حكم كړى ،كه تا د هللا د سخط
او غضب په بيع په وار وار د خپل نفس رضا لټولي وي،
كه تا د هللا له دوستانو سره دښمني او له دښمنانو سره
دوستي كړې وي ،نو ستا دغه تعهد يو دروغجن تعهد وو،
گواكي په وار وار دي له هللا سره دروغجنه ژمنه كړې او
ياك
هرځل دي خپله ژمنه ماته كړې ،ته چي وايې( :إ
َِّ
ُ ) ،معنى ئې دا ده:
ِين
نستع
خدايه ! يوازي او يوازي تا ته د احتياج الس اوږدوم،
له تا پرته د بل چا لمن نه نيسم ،بل ته طمع نه كوم،
تا ځانته كافي گڼم ،عقيده مي دا ده چي هرڅه ستا په
واك كي دي ،ته د خپلو بندگانو پالنه او روزنه كوې او
په هغوى بې انتهاء مهربانه يې ،نو ځكه هرڅه فقط له
تا غواړو.
په دې ترتيب ته د فاتحې په لوستلو سره ،له خپل رب
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سره مكرر تعهد كوې چي :له تا پرته بل ته د عبادت او
مرييتوب سر نه كوزوم او بل ته د سؤال او غوښتني
السونه نه اوږدوم.
خوكه د دې مكرر تعهد سره سره ،ستا طمع له هللا پرته
بل چا او بل څه ته وه ،مستعان خداى دي ځانته كافي نه
گڼلو او د خپلو حاجتونو ترسره كېدو لپاره دي د بل
لمنه نيوله او گمان دي كولو چي په ربوبيت او د عالم
په پالني ،روزني ،ساتني او د مخلوقاتو د حوائجو او
اړتياوو په پوره كولو كي هللا ځانته شريكان لري او دا
شريكان يا په خپله ستا دعاء ته ځواب وايي او يا ئې
ياك
په هللا هرو مرو مني ،نو ته ما ته ووايه چي ستا د (إ
َِّ
ُ) د ويلو معنى څه شوه؟
ِين
نستع
ښايي په دې پوهېږې چي د فاتحې سوره د ټول قرآن
عظيم الشان خالصه ده ،يا په بل عبارت ،ټول قرآن د
همدې مباركي سورې شرحه او تفصيل دئ او د فاتحې سورې
د و
ْب
ياك نع
محوري او مركزي مطلب همدا څلورم آيت" ،إ
ُُ
َِّ
ُ " دئ ،له دې نه معلومېږي چي د قرآن
ِين
ياك نستع
إ
َِّ
محوري او اساسي مدعا دا ده چي د انسان او د ده د رب
ترمنځ همدا رابطه ټينگه كړى شي چي عبادت ئې يوازي د
ده لپاره وي او استعانت ئې يوازي له ده نه وي.
( -)5په دې ستري خبري له تعهد او ژمني نه وروسته ته
خپله لومړنۍ غوښتنه او لومړى سؤال خپل موال ته وړاندي
ِيم  :په سمي الري مو
مستق
ِنا الصرط ْ
هد
كوې او وايې( :اْ
الُ
هدايت كړه)! ستا د دغي دعاء معنى دا ده چي:
 ته په سمي الري د تلو تلوسه لرې او د همدې لپاره
ستا لومړنۍ تمنا او دعاء همدا ده.
 ته يوازي د ځان لپاره نه بلكي د نورو لپاره هم په
سمي الري د تلو توفيق غواړې ،ته پوهېږې چي يوازي ستا
سموالى كفايت نه كوي ،ته دې ته اړ يې چي په سمي الري
د تلو لپاره د يوه صالح ټولگي په خوا كي حركت وكړې.
كه ټولنه اصالح نه وي افرادو ته په هغې كي سم پاته
كېدل او په سمه الر تگ گران وي ،همدا راز له نورو
انسانانو سره ستا مينه او پېرزوينه تا هڅوي چي د ځان
په څنگ كي هغوى هم په خپلو دعاگانو كي راياد كړې.
 له سمي الري څخه ستا مراد هماغه په څلورم آيت كي
ذكر شوى مطلب دئ ،يعني يوازي د هللا عبادت او يوازي له
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هغه نه استعانت.
 تا په يوې داسي مستقيمي الري د تلو توفيق غوښتى چي
مخامخ دي هللا ته رسوي ،يوې خوا بلي خوا ته كږېدل په كي
نشته .كه تا يوازي دومره ويلي وى چي موږ هدايت كړه،
معنى به ئې دا وه چي تا ته د سم فكر ،صحيح نظريې او
علمي رأيي ښوونه وشي .خو تا ويلي دي چي موږ په
مستقيمي الري هدايت كړه! په يوې الري تگ د نظر او رأيي
ترڅنگ ،عزم ،عمل او حركت او د سرمنزل او هدف ټاكل
غواړي ،حال دا چي رأى او نظريه يوازي د ذهني اقناع
غوښتنه كوي ،په دې خاطر ته په دې دعاء سره له هللا
تعالى غواړي چي د رأيي سموالى ،د هدف پاكوالى ،د عزم
رښتينوالى او د تگالري سموالى دي په برخه شي.
له ځان سره لږ فكر وكړه او قضاوت وكړه چي ته هره
ورځ په وار وار د هدايت او الرښووني تمنا كوې او له هللا
جل شأنه نه په خپل لمانځه كي په سمي الري د تلو توفيق
غواړې ،خو له لمانځه نه وروسته او مخكي ،نه تا د سمي
الري د پېژندلو هڅه كړې او نه په دې الر دتلو تكل!! نو
له دې دعاء څخه ستا مقصد څه دئ؟
ته چي د سهار له لمانځه نه فارغ شې او د ورځني
كار لپاره منصوبې جوړوې ،نو نيت دي كوږ وي ،عزائم دي
ناولي ،د مال ،عزت او اقتدار ترالسه كولو لپاره كږې
وږې الري لټوې .سمه مستقيمه الهي الر پرېږدې او د
شيطان په كږو وږو الرو روان شې .په دې صورت كي به څوك
له تا دا دروغج نه ادعا ومني چي تا په خپل لمانځه كي
له هللا نه په مستقيمي الري د تلو تمنا او دعاء كړې وه؟
( -)6ستا د دغي دعاء ترڅنگ او ورپسې ،هللا جل شأنه هغه
غوښتلې مستقيمه الر داسي توضيح كړې :د هغو كسانو الر
چي تا ورباندي پېرزويني كړې او په هغي الري د تلو په
نتيجه كي ئې ستا نعمتونه په برخه شوي.
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
اوږدو كي په وار وار د هللا صالح بندگان په دې الر تللي
او د مستعان الرښوونكي رب نعمتونه ئې په برخه شوي،
عزت او سرلوړۍ ته رسېدلي ،د زمكي خالفت ،د ولسونو
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فكري ،اخالقي ،سياسي او اجتماعي قيادت او مشري او د
زمكي د ټولو شتمنيو وراثت ورته سپارل شوى.
قرآن موږ ته په دې الر تلونكي او د هللا د پېرزوينو
او انعاماتو الس ته راوړونكي داسي معرفي كوي:
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النساء 69 :
او څوك چي د هللا او پيغمبر اطاعت وكړي نو دوى به له
هغو كسانو سره وي چي هللا پرې پېرزوينه كړې ،د
پيغمبرانو ،رښتينو ،شهيدانو او صالحانو سره او دا
خلك څومره غوره ملگري دي.
ته په دغي تمنا سره غواړې چي د پيغمبرانو ملگرتيا
دي په برخه شي ،په خپل ايمان او له هللا جل شأنه سره په
خپلو كړو ژمنو او وعدو كي صادق او رښتينى شې او د هللا
په الري كي هره شېبه شهادت ته چمتو وې او تل د ځان او
ټولني د اصالح او رغوني په چارو كي بوخت وې .خو ما ته
ووايه:
 آيا كله دي د دې دعاء معنى او ابعادو ته توجه
كړې؟ د پيغمبرانو ،صديقينو ،شهداوو او صالحينو د
ملگرتيا او د دوى په الر د تلو عزم او اراده دي كړې؟
 آيا د هللا جل جالله په الري كي د شهادت جذبه او ولوله
دي په زړه كي راوالړه شوې؟ ستا د دغي دعاء معنى خو
همدا ده چي ته د هللا په الر كي د شهادت تلوسه لرې او له
هللا نه د شهداوو په الر د تلو توفيق غواړې!؟
 ته ښايي په دې هم پوهېږې چي د شهادت جذبه د هغه
چا په زړه كي مري او له مرگ نه وېره او خوف ئې په
زړه كي راپيدا كېږي چي :يا ئې په هللا ايمان نه وي او
يا د هللا جل شأنه په ربوبيت باور نه لري ،په اجل او د
مرگ په معيني له مخكي نه ټاكل شوې نېټې عقيده نه
لري ،په دې خبري ايمان نه لري چي مرگ په خپل ثابت
ليكل شوي وخت ،د هللا جل جالله په اذن او حكم سره راځي
او د انسان روح يوازي د مؤظفي او موكلي مالئكي په
ذريعه قبضېږي او په دې نه پوهېږي چي مرگ د نوي
ژوندون پيل دئ.
( -)5ته د فاتحې په آخري برخي كي ،له هغه كسانو څخه
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د محسوب كېدو نه امان غواړې چي د هللا جل جالله غضب پرې
نازل شوى او الروركي دي .دا غضب كړى شوي كسان يا هغه
دي چي د خپل منعم خداى د نعمتونو ناشكري ئې كړې او
په داسي الرو ئې كارولي چي د هللا تعالى د غضب موجب دي،
يا هغه دي چي منعم خداى جل شأنه په ظاهر كي دوى ته
ښه ډېر انعامات وركړي او يا د دوى ظاهري وضعيت داسي
برېښي چي دا نعمتونه ئې ښايي د څه وړتياوو په وجه په
برخه شوي وي ،خو په حقيقت كي د هللا جل جالله په غضب
اخته دي ،يا هغه چي د ايمان له راوړلو وروسته ئې
داسي څه كړي چي د هللا جل جالله په غضب اخته شوي او دا
الر وركي هغه كسان دي چي له ايمان راوړو وروسته ئې
اصلي الره وركه كړې كه څه هم د دوى ظاهري وضع او يا د
دوى ادعا داسي وي چي گواكي په سمه الره روان دي ،خو
په حقيقت كي سخت بې الري دي.
د دې سورې په پاى كي ته د آمين په ويلو مكلف شوى
يې چي معنى ئې دا ده :خدايه! دعاء مو قبوله كړې! ستا
د دغي دعاء په ځواب كي هللا تعالى د فاتحې له سورې سره
متصل ،د بقرې د سورې په لومړي آيت كي فرمايي( :ذلك
الكتاب الريب فيه هدى للمتقين :دا همغه كتاب دئ چي شك
په كي نشته ،هدايت متقيانو لره) .تا د فاتحې په سوره
كي د هدايت غوښتنه كړې او هللا تعالى درته ويلي چي ستا
د دعاء ځواب دغه كتاب دئ ،د متقيانو لپاره الرښود.
د دې لپاره چي لوستونكو ته دا خبره ښه جوته شي چي
د فاتحې د سورې په لومړيو دريو آيتونو كي د هللا تعالى
ټول نومونه او صفات راخالصه شوي ،الندي وضاحت ضروري
گڼو:
په يوه حديث كي د هللا جل شأنه  99نومونه ښودل شوي ،دا
هر نوم د هللا تعالى يو صفت معرفي كوي .دا ټول نومونه د
فاتحې د سورې په دريو صفاتو (رب ،رحمن او مالك) كي
په دې شرحه راخالصه شوي:
 د رب نوم په ټولو هغو نومونو او صفاتو شامل دئ چي
د خالق ،بارئ ،بديع او مصور په څېر دي.
 د رحمن نوم په ټولو هغو نومونو او صفاتو احتواء
كړې چي د پېرزويني او رحمت له صفاتو سره اړخ لگوي،
لكه غفور ،كريم ،عفو ،حليم...
 او د مالك نوم ټول هغه صفات او نومونه احتواء كوي
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چي له پاچايي ،ټولواكۍ او اقتدار سره تعلق لري ،لكه
قهار ،جبار ،عزيز ،قدير ،غالب ،مؤمن ،مهيمن...
لومړى آيت په ټولو الندنيو نومونو شامل دئ:

الرب ،الخالق ،البارئ ،المصور ،هللا ،االله ،الواحد،
االحد ،الوتر ،االول ،اآلخر ،الظاهر ،الباطن ،الحق،
المبين ،الحي ،الصمد.
دوهم آيت په الندنيو نومونو:

الرحمن،
الحليم،
الودود،
المحسن،
الشاكر،
السميع،
الرقيب.

ْوف ،االكرم ،البر ،التواب،
الرحيم ،الرو
العفو ،الغفور ،الكريم ،اللطيف ،المجيب،
الوهاب ،الولي ،المولى ،الرفيق ،الشافي،
المعطي ،المنان ،القريب ،الجميل ،الطيب،
الشكور ،الواسع ،النصير ،البصير ،الخبير،
العليم ،العالم ،الشهيد ،الحافظ ،الحفيظ،

او درېيم آيت په دغو نومونو:

الملك ،المليك ،القاهر ،القهار ،القادر ،القوي،
المقتدر،
المهيمن،
المؤمن،
القدير،
الكبير،
المتعال ،المتكبر ،المجيد ،المعز ،المذل ،المقدم،
ْخر ،الحكم ،الحكيم ،الباسط ،القابض ،الرزاق،
المو
الجبار ،االعلى ،العزيز ،القيوم ،العلي ،القدوس،
السالم ،السبوح ،الحميد ،الوارد ،الغني ،المحيط،
الفتاح ،الوكيل ،المقيت.
د الحشر د سورې په دريو الندنيو  24 ،23 ،22آيتونو
كي هم د هللا نومونه د فاتحې د سورې په څېر په دريو
برخو وېشل شوي:
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ً د سميع ،بصير او عليم صفات هلته
په قرآن كي اكثرا
ذكر شوي چي هللا تعالى خپلو بندگانو ته دا خبره كوي چي
هللا ستاسو دعاگاني اوري ،پر تاسو ئې نظر دئ ،ستاسو په
حالت پوه دئ ،يوازي مو نه پرېږدي ،هغه د رحمت او
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پېرزويني خاوند دئ .د الحشر په سوره كي هم گورئ چي د
عالم الغيب و الشهادة صفت د الرحمن الرحيم په څنگ كي
راغلى.
همدا راز كه د فاتحې د سورې آيتونو ته په دقت سره
ً به دې ته متوجه شئ چي :د هغو صفاتو
پام وكړئ نو حتما
په مقابل كي چي په لومړنيو آيتونو كي راغلي:
ِين
ِّ العالم
دِهلل رب
الحم
ُِ

الر
َّحمنِ
َّحيم
الر
الدين
ِكِ يوم
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ِّ
ِ

د وروستيو آيتونو مطالب په دې شكل راغلي:
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نوموړى ترتيب دا مطلب په گوته كوي:
 يوازي هغه هللا د عبادت وړ دئ چي ستايني ټولي هغه
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.
 بايد الرحيم رب ته دانعاماتو او پېرزوينو دعاء
وشي نه بلي مرجع ته.
 بايد د مالك الملك رب له غضب نه ووېرېږو چي د
دنيا او عقبا مالك دئ ،نه د بل چا له قهر او غصې نه.
 او بايد يوازي له دې نه په اندېښنه كي وو چي د
قيامت په ورځ د همدې مالك الملك هللا جل شأنه په وړاندي
د گمراهانو په ډله كي ونه درېږو.
ځيني مترجمين د اووم آيت ترجمه داسي كوي :نه د
هغو كسانو الر چي غضب كړى شوي او نه د هغو كسانو الر
چي گمراهان دي .خو دغه ژباړه سمه نه ده ،غيرالمغضوب
عليهم ....د الذين بدل يا صفت دئ او دقيقه ترجمه
همغه ده چي موږ ليكلې( :نه غضب كړى شوي او نه بې الري
دي) .عالمه شبير احمد عثماني د كابلي تفسير معروف او
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منلى مفسر هم د دغو كسانو ترجمه د آيت د تركيب خالف
گڼي ،دا ځكه چي كه تاسو وغواړئ چي د الصراط لفظ په
دې ځاى كي عالوه كړئ نو د آيت ټول تركيب بايد بدل
كړئ ،د الصراط په عالوه كولو سره ئې موجود تركيب په
خپل حال نشي پاته كېدى.
متأسفانه چا چي د عالمه عثماني تفسير په پښتو
ترجمه كړى ،دا آيت ئې د ده د رأيي او نظر خالف داسي
ترجمه كړى :نه د هغو الر چي غضب پرې شوى (يهودان) او
نه د هغو الر چي گمراهان دي (نصارا).
ځيني نور هم له (المغضوب عليهم) نه يهود او له
(الضالين) نه نصارا مرادوي ،خو د دې دواړو نطاق عام
دئ ،په هر هغه چا ئې اطالق كېږي چي د هللا تعالى له
پيرزوينو وروسته د ده د غضب وړ گرځېدلي او له هدايت
نه وروسته بې الري شوي ،يهود او نصارا ئې يوه بېلگه
ده.
د فاتحې د سورې په اړه يوه بل مطلب ته همم ااماره
كول گټور برېښي او هغه دا چي :د مذاهبو تر ممنځ يموه
اختالفي موضوع دا ده چي آيا پمه لمانځمه كمي د فماتحې
سوره لوستل فرض د ي كه غوره؟ آيا لوستل ئې هم پر امام
الزم دي او هم پر مقتدي ،كه يوازي پر امام؟ آيا مقتدي
به په امام پسي په جهري يا خفيه لمونځونو كمي ررا ئ
كوي كه نه؟ آيا له فاتحې پرته لمونځ صحيح كېمږي؟ په
دې اړه ررآن څه حكم كوي او احاديث څه وايي؟
راائ لومړى دا وگورو چمي رمرآن پمه لمانځمه كمي د
په اړه مموږ
ررائ په اړه څه حكم كوي؟ ررآن د ررائ
ته څو الرښووني لري:
 دوه ځلي امر كوي چي په خپلو لمونځونو كي يوه
ِن
ءوا ما تيسر م
آسانه برخه د ررآن ووايئ( :فاق
ْرُ
ه) .
ِن
ءوا ما تيسر م
ْءانِ) او (فاق
ُر
الق
ْ
ُْ
ْرُ
 موږ ته امر كوي چي كله ررآن لوستل كېږي نو غوږ
ن
ُر
الق
ُر
ِذا ق
ورته ونيسئ او پټه خوله اوسئ :و إ
ِئ ْ
ْءاُ
ُوا لعَّ
ُون * االعراف214 :
ْحم
تر
ُم
لك
ِت
ه و أنص
ِع
فاستم
ْ ُ
ُوا لُ
 پيغمبر عليه السالم ته امر كوي چي كله فرشته تا ته
قرآن در اوروي نو له ځان سره ئې مه وايه او تلوار مه
ْك
ِلي
ْضى إ
يق
ْل
ِن قب
ْءانِ م
ُر
ِالق
ْ ب ْ
ْجل
پرې كوه :و ال تع
ِ أن ُ
ه  ...طه :114 :تر هغه د مخه چي تا ته د ررآن وحي
ْي
وح
ُُ
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بشپړه اي پر ررائ ئې تلوار مه كوه.
 د دغو دريو آيتونو معنى دا ده چي -1 :په لمانځه
كي يوازي د قرآن يوه آسانه برخه لوستل فرض دي ،دا
ځكه چي په قرآن كي دا امر نشته چي په لمانځه كي به د
فاتحې سوره لولئ ،په احاديثو كي راغلي چي څوك په
لمانځه كي د فاتحې سوره ونه لولي لمونځ ئې ناقص دئ.
 -2د امام د قرائت په وخت كي له ځان سره قرآن ويل او
شونډي پرې خوزول او غوږ نه نيول د قرآن د صريح حكم
خالف عمل دئ.
 كه موږ ته داسي دوه متعارضي رأيي يا متضاد روايات
مخي ته رااي چي يو ئې وايي :د امام ررائ د مقتدي
ررائ هم دئ ،مقتدي به د امام د ررائ په وخ پټه
خوله وي او ررائ به نه كوي او بل ئې وايي :مقتدي به
هم د امام تر څنگ د فاتحې سوره له ځان سره لولي ،نو
موږ له ځنډ نه پرته ويلى او چي دا دوهمه رأيه له
ررآن سره تعارض لري او لومړۍ رأيه له ررآن سره په
بشپړه توگه توافق لري.
اوس راائ د هغو خلكو رأيه وڅېړو چي په لمانځه كمي
د فاتحې سوره لوستل فرض گڼمي ،دا وگمورو چمي دوى پمه
كومو رواياتو استناد كوي او څه دليل لري؟ دوى په دغه
رواي استناد كوي:

َهَّللا  -صلى َّللا عليه وسلم
ِ
َسُول
ه ر
َن
ِِ أ
هام
بنِ الص
َة
ُبَاد
ْ ع
َن
ع
َ ْ
َابِ ) .
ِت
لك
ِحَة
َات
ِف
ْ ب
َأ
ْر
يق
ِمن
َالَة
َ ( الَ ص
 َرالِ اْ
ْ َ
لمْ َ
َ لَ
له عباده بن صام (رضي َّللا عنه) نه رواي دئ چي رسول
َّللا (صلى َّللا عليه و سملم) فرممايلي ( :څوچ چمي فات حه
(الحمد هلل) ونه لولي ،لمونځ ئې لمونځ نه دئ)
دا رواي په بخاري كي يو ځل راغلى.
د دې رواي په تعبير كي د محدثينو او فقهماوو تمر
منځ اختالف دئ ،ځيني ئې داسي تعبيمروي چمي گمواكي پمه
لمانځه كي د فاتح ې سوره لوستل فمرض وي ،لمه دې پرتمه
لمونځ نه صحيح كېږي ،هم د جماع په لمانځه كي او همم
په انفرادي لمونځونو كي ،هم په جهر لمونځونمو كمي او
هم په خفيه لمونځونو كي ،هم د مقتدي لممونځ او همم د
امام لمونځ ،په جهر لمون ځونو كي هم بايمد مق تدي لمه
امام نه وروسته دا سوره ووايي ،كه نه نمو لممونځ ئمې
صحيح نه دئ!! د دې لپاره چي په دې اړه صحيح رأيمه
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معلومه كړو بايد الندي ټكي په پام كي ولرو:
 په ررآن كي د لمانځه د تركيب په اړه څو خبري اوې
دي :د لمانځه په پيل كي د َّللا نوم يادول (و ذكر اسم
(فاررأوا ما تيسر من
ربه فصلى) ،ريام ،ررائ
القرآن)( ،و ررآن الفجر) ،ركوع ،سجده .په ررآن كي د
دې لپاره ااهد نه مومو چي په لمانځه كي د فاتحې د
سورې لوستل ترې معلوم اي .بلكي په مكرره توگه ويل
اوي چي د ررآن كومه آسانه برخه تالوت كړئ .
َّ للا تعالى موږ ته امر كوي چي د ررآن د تالوت په وخ
كي ساك وو او غوږ ونيسو ،د دې معنى دا ده چي د امام
د ررائ په وخ كي به غوږ نيسو او له څه ويلو به ډډه
كوو .
 رسول َّللا صلى َّللا عليه و سلم فرمايلي چي د امام ررائ
د مقتدي ررائ دئ :من صلى خلف االمام فان قراءة االمام
له قراءة  :څوك چي په امام پسي لمونځ كوي نو د امام
ررائ د ده ررائ هم دئ .
 كه څوك امام په ركوع كي ونيسي نو بشپړ ركع ئې
نيولى دئ او د دغه ركع اعاده پرې الزمه نه ده ،كه څه
هم نه ئې فاتحه اورېدلې ده او نه ئې ويلې ده ،په دې
اړه د ټولو فقهاوو اجماع ده.
دغو خبرو ته په پام سره ويلى او چي:
 په جهر لمونځونو كي او هغه مهال چي امام قرائت
كوي د فاتحې سوره يا د قرآن نور آيتونه لوستل د قرآن
د صريح حكم خالف عمل دئ .څوك چي د امام د قرائت په
وخت كي له ځان سره قرائت كوي ،شونډي خوزوي ،په عجله
او تلوار سره قرائت كوي ،دا كار ئې د قرآن او سنت
خالف دئ ،ځكه هللا تعالى خپل پيغمبر له داسي كولو منعه
كړى ،رسول هللا صلى هللا عليه و سلم به د بعثت په لومړيو
كي د وحي د نزول پر مهال او د فرشتې د قرائت په
دوران كي همدا كار كولو چي هللا تعالى ترې منعه كړ!!
 اورېدل د لوستلو ځاى ناستى دئ ،څوك چي قرآن اوري
داسي دئ لكه چي په خپله ئې لولي ،ډېر ځلي د اورېدو
اغېز تر لوستلو هم زيات وي ،كه اورېدل او لوستل يو
شان نه وى نو په هغه چا به د قرائت سجده نه الزمېده
چي د سجدې آيت ئې اورېدلى!!
 په خفيه لمونځونو كي په امام پسي ررائ داسي دئ
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لكه له ررائ نه پرته نور تكبيرات او تسبيحات ويل،
نه يوازي د ممانع لپاره ئې د منلو وړ دليل او توجيه
اړوند حكم په ناسمه توگه
نشته بلكي د جهري ررائ
خفيه ررائ ته غزول اوى .
 كه له فاتحې پرته لمونځ لمونځ نه وى نو د هغه
مقتدي لمونځ به صحيح نه گڼل كېدو چي له ررائ نه
وروسته او په ركوع كي ئې امام نيولى .
 فرض هغه دئ چي َّللا تعالى ئې د كولو حكم كړى وي ،نه
د فاتحې د ويلو په اړه په ررآن كي كوم حكم مومو؛ نه
صريحا او نه ااارتا؛ او نه د رسول َّللا صلى َّللا عليه و
سلم له حديث نه داسي معلومېږي چي ويل ئې فرض وي ،ځكه
د رسول َّللا صلى َّللا عليه و سلم گڼ ام ېر احاديث داسي مومو
چي په نورو امورو كي ئې دې ته ورته الفاظ كارولي،
لكه (ال دين لمن ال عهد له)( ،ال ايمان لمن ال امانة
له) ،آيا د دې معنى دا ده چي كه څوك يو ځل له چا سره
خپله ژمنه ماته كړي له اسالمه ووت؟ كه څوك په يوه
واړه امان كي يو ځل خيان وكړي ايمان ئې حبط او؟
لكه دلته چي كمال د اسالم او ايمان مراد دئ په هغه
رواي كي كمال او حسن د ښه لمانځه مراد دئ ،نه دا چي
له فاتحې پرته لمونځ هي څ اعتبار نه لري .
د جَمعي په لمانځمه كمي د فاتحې د لوسمتلو او نمه
لوستلو په اړه ځيني روايات يو څه وايمي او ځي ني بمل
څه.
له عبدَّللا بن اداد رضي َّللا عنه ،جابر رضي َّللا عنه او عبمدَّللا
بن عمر رضي َّللا عنه ما نه راغلي روايات وايي چي د اممام
ررائ د مقتدي ررائ هم دئ .روايات دا دي:

عن عبد هللا بن شداد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مـن
السـنن
كان له امام فان قراءة االمام له قراءة.
الكبرى للبيهقي
عن جابر قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  « :مـن
صلى خلف إمـام  ،فـنن قـراءة اإلمـام لـه قـراءة .
المعجم االوسط للطبرانى
عن جابر ،عن النبي صلى َّللا عليه وسملم رمال  « :ممن
كان له إمام فإن رراءة اإلمام لمه رمراءة »
عبد بن حميد

مسمند
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عن جابر رال  :صلى رسول َّللا  -صملى َّللا عليمه وسملم -
ورجل خلفه يقرأ فنهاه رجل فلما انصرف تنازعا حتمى
بلغ رسول َّللا  -صلى َّللا عليه وسملم  -فقمال رسمول َّللا -
صلى َّللا عليه وسلم -من صملى خلم إممام فمإن رمراءة
رواه البيهقي
اإلمام له رراءة .
ِل :
عن عبد َّللا بن عمر -رضي َّللا عنهما  «: -كان إذا سُئ
أحدكم خل
هل يقرأ أحد خل اإلمام ؟ رال  :إذا صلى
ُ
ْ
وحده فليقمرأ
ِمام  ،وإذا صلى
ة اإل
اإلمام فحسبُه رراءُ
َ
ُ عمر ال يقرأ خل اإلممام » أخرجمه
 ،رال  :وكان ابن
الموطأ.
تكْف
ممام
ْ َ اإل
ِ خَل
اءة
ِر
لق
َ ف
ُ َرال
نه
َ أ
مر
ابنِ ع
ع
ِى اْ
َه
ِ َ
ِيمكَ
َنِ ْ
َِ
َُ
َ َ
ِ 924/1 .سنن الداررطني
مام
ة اإل
ِر
ر
اءُ
َِ
َ َ
ِ ِ رضمي َّللا عنمه،
همام
بمنِ الص
ُبَماد
خو بل لوري تمه لمه ع
ََ
ة ْ
ابوهريره رضي َّللا عنه او ابو امامه رضي َّللا عنه نه راغلي
روايات وايي چي له فاتحې نه پرته لمونځ يما نمار دئ
يا اصال لمونځ نه دئ .روايات دا دي:

َ «:
َهَّللا -صلى َّللا عليه وسلمَ -رال
ُ
َسُول
ه ر
َن
ة أ
ير
هر
َب
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ِى ُ
ِمدا ».
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يق
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َالَة الَ ُ
ُ ف َ
رواه البيهقي
عن أبى أمامة رال رال رسول َّللا -صلى َّللا عليه وسملم -
مدا  .رواه
مالته خم
مام فصم
مرأ خل م اإلمم
مم يقم
من لم
 :مم
البيهقى .خو دا په مشخصه توگه د فاتحې يادونه نمه
كوي.
عن ابن عمرو بن ميمون بن مهران عمن أبيمه ممن لمم
مدا  .رواه
مى خم
مالته فهم
مى صم
مرآن فم
مأم القم
مرأ بم
يقم
الطبرانى فى األوسط
َهَّللا  -صلى َّللا عليه وسلم-
ِ
َسُول
ه ر
َن
ِِ أ
هام
بنِ الص
ُبَاد
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الدارمي
عن ابى هريرة رضى َّللا عنه رال امرني رسمول َّللا صملى َّللا
مة
مرآن بفاتحم
ملوة اال بقم
مادى ال صم
ملم ان انم
مه وسم
عليم
الكتاب .سنن الكبرى للبيهقي
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سنن الداررطني كي دوه روايات راغلي چمي دواړه ئمې
ضعي گڼلي ،يو ئې ابن عباس رضي َّللا عنهما ته منسموب
اوى چي الداررطني ئې د اعتبار وړ نه گڼمي ،روايم
دا دئ:
َ «
هبِى  -صلى َّللا عليه وسملمَ -رمال
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دې ته مو پام وي چي د يوې رأيي پلويانو دغو رواياتو
ته صحيح ويلي او د بلي رأيي پلويانو مخكنيو ته ،د
اسنادو له مخي د دغو رواياتو د صح او عدم صح په
اړه وروستۍ پرېكړه كه محال نه وي نو ډېره گرانه ده،
دومره چي د ام محققينو په تېرو څوارلسو پېړيو كي
ونشوى كړى .خو كه د ررآن په رڼا كي د دې رواياتو په
اړه رضاوت وكړو نو ويلى او:
 .1څوك چي په امام پسي په جهري لمونځونو كي اقتداء
كو ي د امام قرائت ورته كافي دئ.
 .2په جهر لمونځونو كي او هغه مهال چي امام قرائت
كوي د فاتحې سوره يا د قرآن نور آيتونه لوستل د قرآن
د صريح حكم خالف عمل دئ.
 .3په خفيه لمونځونو كي په امام پسي قرائت داسي دئ
لكه له قرائت نه پرته نور تكبيرات او تسبيحات ويل.
 .4كه څوك په ركوع كي امام ومومي ركعت ئې بشپړ گڼل
كېږي او اعاده پرې نشته ،ځكه د لمانځه ټولي هغه برخي
ئې بشپړي كړې دي چي په قرآن كي ورته اشاره شوې:
تكبير تحريمه ،قيام ،ركوع او سجده ،يوازي قرائت ترې
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پاته شوى او دا نقيصه هم په دې سره رفعه شوې چي د
امام قرائت د ده قرائت گڼل شوى.
 .5د دواړو تر منځ وسطه رأيه دا ده چي په جهري
لمونځونو كي د امام قرائت د مقتدي قرائت دئ ،مقتدي
به ساكت وي او قرائت ته به غوږ نيسي ،په خفيه
لمونځونو كي تر ساكت ودرېدا دا غوره ده چي فاتحه
ولولي او قرآن له ځان سره تالوت كړي ،په دې سره به پر
دواړ رواياتو عمل شوى وي ،كوم روايات چي وايي د امام
قرائت د مقتدي قرائت هم دئ په دغو رواياتو كي له
قرائت نه مراد په لوړ ږغ قرآن لوستل دي ،د قرآن له
وينا معلومېږي چي قرائت په لوړ غږ د قرآن لوستلو ته
وايي نه په خفيه او ټيټ غږ ،له دې رواياتو نه دا
معنى راايستل چي په خفيه لمونځونو كي د مقتدي له
لوري قرآن لوستل مكروه دي ،په تكلف مبني رأيه برېښي،
داسي صحيح روايت نشته چي وايي په خفيه لمونځ كي به
مقتدي د قرآن له تالوت نه ډډه كوي ،كوم روايات چي
وايي د امام قرائت په جهر او خفيه لمونځونو كي د
مقتدي قرائت هم دئ ضعيف گڼل شوي.
دا خبره هم په پام كي ولرئ چي ځيني وايي :د الحجر
په سورې كي د  85آيت معنى دا ده چي د فاتحې سوره د
قرآن په نامه ياده شوې ،آيت دا دئ:
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خو دا لويه ااتباه ده ،دلته له سبعا من المثمانى نمه
مراد د فاتحې سوره ده او له القرآن العظميم نمه ټمول
ررآن ،دا تعبير په بشپړه توگه غلمط دئ چمي څموك د دې
آي په استناد د فاتحې سوره د ټول ررآن په نامه ياده
كړي .كه د فاتحې سورې ته د ررآن نوم وركړى اي نو بيا
خو به د فاررءوا ما تيسر من القرآن معنى دا وي چمي د
فاتحي يوه آسانه برخه ولولئ!! او په لمانځه كي بمه د
دې سورې يوه برخه ويل هم كافي امېرل كېده!! خو هيڅوك
د دې خبري جسارت نه كوي!!
د بخاري له مخكني روايت نه وروسته چي كوم روايت
زموږ مخي ته راځي ښيي چي د فاتحې لوستل فرض نه دي
ځكه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يوه سړي ته د لمانځه په
اړه د نورو الرښوونو په ضمن كي وويل :بيا له قرآنه
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داسي آسانه برخه ولوله چي حفط دي وي ،كه فاتحه فرض
وى نو رسول هللا صلى هللا عليه و سلم به ورته ويلي وو چي
لومړى فاتحه ولوله او بيا يوه آسانه برخه د قرآن!!
روايت دا دئ:
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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
و سلم) سالم واچاوو ،رسول هللا (صلى هللا عليه و سلم) ئې د
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
عليه و سلم) ئې سالم واچاوو ،رسول هللا (صلى هللا عليه و
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
ز ما خو تر دې ښه لمونځ زده نه دئ ،نو را وئې ښيه؟
رسول هللا (صلى هللا عليه و سلم) وفرمايل( :کله چي لمانځه
ته پاڅېدلې ،نو تکبير ووايه ،بيا له قرآنه داسي
آسانه برخه ولوله چي حفط دي وي ،بيا رکوع وکړه ،تر
هغه په ركوع كي پاته شه چي ډاډه او آرام شې ،بيا
پورته شه او سم صحيح ودرېږه ،بيا سجده وکړه ښه په
آرامۍ سره بيا له سجدې نه پورته شه او ښه آرام
کښېنه ،دا کار دي په ټول لمانځه کي کوه).
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له دې روايت نه معلومېږي چي د فاتحې لوستل فرض نه
ً
دي ،كه فرض وى نو رسول هللا صلى هللا عليه و سلم به حتما
دې سړي ته د هغې يادونه كړې وه!! څوك چي وايي دا
حديث په بل نسخه شوى د خپلي ادعاء لپاره هيڅ موجه
دليل نه لري.
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البقره
د سورې پېژندنه
د دې مباركي سورې نوم (البقرة) دئ ،دا د سورې د
مضامينو عنوان نه؛ بلكي يوازي نوم دئ ،يعني هغه سوره
چي د البقره ذكر په كي شوى 286 .آيتونه لري ،له څو
محدودو آيتونو پرته ئې نوره ټوله سوره د مدني دور په
لومړيو كي نازله شوې .پيغمبر عليه السالم دا سوره د
قرآن سنام گڼي او فرمايي :هر څه خپله اوچته څوكه او
لوړه لري ،د قرآن لوړه او اوچته څوكه د بقرې سوره
ده.
دا مباركه سوره د (الف ،ل ،م) په دريو تورو پيل
شوې ،د سورې اساسي او محوري مطالب هم په دريو برخو
كي راغلي ،د دغو دريو برخو خالصه د سورې په آخرى آيت
كي داسي راغلې چي د آيت لومړۍ فقره ئې د لومړۍ برخي
لپاره عنوان گڼلى شو ،دوهمه فقره ئې د دوهمي برخي
لپاره او پاتې برخه ئې د درېيمي برخي لپاره .د سورې
له پيل نه تر  51آيت پوري لومړۍ برخه ده چي عنوان ئې
ُسعها) دئ ،له  52آيته تر  141آيت
ِال و
ً إ
ْسا
َُّهللا نف
ِّف
يكل
(ال ُ
پوري دوهمه برخه ده چي عنوان ئې (لها ما كسبت و
مٌ
ة
ْك أ
ِل
ْتسبت ) دئ او په دې آيت ختميږي (ت
عليها ما اك
َُّ
َّا
ُون عم
تسئل
ُم
ْت
ما كسب
د خلت لها ما كسبت و لك
ْ و ال ُ
قْ
ُم َّ
ُون) او درېيمه برخه ئې له  142آيته د سورې
ْمل
ُوا يع
كان
تر پايه ده ،چي په دې كي د ژوند د بېالبېلو برخو په
اړه الرښووني او احكام راغلي.
د لومړۍ برخي په سر كي هغه كسان او د دوى
ځانگړتياوي ښودل شوې چي د قرآن له الرښوونو نه د گټي
اخيستو وړتيا او استعداد لري ،د دوى پنځه مهم صفات
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په گوته شوي :په غيب باور ،د صلوة اقامه ،انفاق ،عدم
تعصب ،هر ما انزل هللا منل او دنيا تلپاتې نه گڼل.
ورپسې ويل شوي چي د پورتنيو حقايقو كافران ،نه هر
كافر ،يوازي هغه چي د پورتنيو ځانگړتياوو د نشتوالي
له امله كافران دي ،په هيڅ توگه ايمان نه راوړي ،د
دوى پر زړونو او د دوى پر غوږونو مهر لگول شوى او پر
سترگو ئې ځانگړې پرده ده ،نه په خپله د حقيقت د
پېژندو جوگه دي ،نه د بل خبره اوري او نه دا بصيرت
په كي شته چي د دوى چار چاپير خورې نښي ئې سمي الري
ته هدايت كړي .بيا د هغو كسانو وضعه بيان شوې چي د
دغو پورتنيو دواړو تر منځ دي ،ځيني ئې يوې ته ډېر
ورنږدې دي او ځيني ئې بلي ته ،ځيني ئې داسي دي چي
كله ئې رڼا ترسترگو شي ،د دې پر ځاى چي دا رڼا ځان
ته الرښود كړي او له تيارو ووځي ،برعكس دا ځالنده رڼا
د دوى د بيمارو سترگو نور او ليد هم ختم كړي او ځيني
ئې بيا داسي دي چي كله كله د حق په لوري څو گامه
ً هلته چي د حق په څنگ كي ئې دنيوى گټه
واخلي ،مخصوصا
ترسترگو شي ،خو بيا كله چي د خطر احساس وكړي ،ودرېږي
او ترشا شي .بيا ويل شوي چي څنگه كولى شئ هغه تقوى
په ځان كي راپيدا كړئ چي په نتيجه كي ئې دا قرآن
ستاسو الرښود گرځي ،دا تقوى د خپل هغه رب د عبادت په
نتيجه كي ترالسه كولى شئ چي تاسو او له تاسو نه مخكي
خلك ئې پيدا كړل ،هغه چي زمكه ئې درته فرش او آسمان
ئې درته سقف ك ړ ،له آسمانه باران وروي او په دې
باران سره له زمكي دانه او مېوه راشنه كوي ،هغه چي
ستاسو د الرښووني لپاره ئې پيغمبر او د ده په الس هغه
كتاب لېږلى چي هيڅوك ئې د هيچا په مرسته د يوې وړې
سورې په څېر څه نشي راوړى ،په كوم كي چي ستاسو د
پوهولو لپاره نه د ماشې د مثال له راوړو ډډه شوې او
نه تر هغه د كوم ستر شي ،د ايمان خاوندان پرې پوهېږي
چي دا هر څه حق او د دوى د رب له لوري دي ،يوازي هغه
كسان پرې كافران كېږي او له ايمان راوړو ډډه كوي چي
فاسق دي ،ټولي هغه فطري اړيكي شلوي چي د دوى رب ئې د
وصلولو او مضبوط ساتلو امر كوي او په زمكه كي فساد
كوي ،د دوى د انكار وجه دا نه ده چي د دوى د اقناع
لپاره ئې كافي دالئل نه دي وړاندي كړي ،وجه ئې د دوى
فسق ،فساد او له ټولو انساني حدودو نه سرغړاوى دئ.
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په دې پسي د آدم عليه السالم د خالفت قصه راځي چي په
ترڅ كي ئې همدا مطلب توضيح كېږي چي مكلفيت د ظرفيت
په اندازه وي ،ده ته د زمكي خالفت په دې خاطر وسپارلى
شو او پر مالئكو د دې مأموريت لپاره غوره وگڼل شو چي
د مالئكو په نسبت ئې علم او پوهه جامع وه ،د هر څه د
پېژندو او د هغه لپاره د خاص نوم وضع كولو هغه
ځانگړتيا په كي شته چي نه په مالئكو كي وه او نه د
ټولي زمكي پر سر په بل مخلوق كي .مالئكي په دې وگمارل
شوې چي د آدم لپاره سجده وكړي او په دې سره د كائنات
ټول مخلوقات ده ته مسخر كړى شوو ،له شيطان نه پرته.
بيا په جنت كي د آدم او د ده د زوجې عليهما السالم د
استقرار او د شيطان د وسوسې له امله د ممنوعه وني
مېوه خوړل او د همدې په وجه له جنت نه د دوى د
كوزېدو ذكر راځي ،گورئ چي له جنت او لوړو مقاماتو نه
راپرېوتل هم د ښويېدو نتيجه ده ،كه يو د تل لپاره
ملعون او مردود كېږي ،په خپله ئې اسباب برابر كړي او
كه بل ته د توبې قبلېدو سعادت په برخه كېږي په خپله
ئې د دې شرف او سعادت ور ځان ته پرانيستى .همدا مطلب
د بني اسرائيلو په قصې كي څېړل كېږي او د دوى په قصه
كي ئې نوري تاريخي بېلگي وړاندي كېږي .په لږ دقت سره
په دې پوهېدى شو چي د بني اسرائيلو دا قصې په حقيقت
كي په جنت كي د آدم عليه السالم د استقرار او بېرته
وتو تاريخي مثال او مزيده شرحه وړاندي كوي ،دوى ته د
من او سلوى وركړه او له تيږي دولس چينې ورته راوتل،
په جنت كي د آدم عليه السالم استقرار ته ورته او له
فقر لوږي ،ذلت او سپكاوي سره د دوى مخامخ كېدل ،له
جنت نه زموږ د جد د كوزېدو بله بېلگه ده ،آدم عليه
السالم ته وويل شو (اهبطوا منها) او بني اسرائيلو ته
ً ) .هلته هم د ممنوعه وني مېوه
وويل شو ( اهبطوا مصرا
له جنت نه د محرومېدو باعث او دلته هم په من او سلوى
اكتفاء نه كول او مزيد غوښتل د هبوط باعث .بيا په
بني اسرائيلو كي د هغه ډلي ناوړه پايله چي د شنبې د
ورځي حرمت ئې تر پښو الندي كړ ،د گناه لپاره ئې مذهبي
حيله جوړه كړه او مسخه شوه ،بله بېلگه ،د هللا د عبادت
له لوړ مقام نه راپرېوتل ،هومره راپرېوتل چي سخوندر
خپل معبود كړي ،دا ئې بله بېلگه.
د سورې دوهمه برخه له دې نه پيل كېږي چي په بني
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اسرائيلو كي له دين نه د انحراف په وجه د داخلي
قتلونو ،له قاتل نه دفاع او يو د بل د تورنولو لړۍ
پيل شوه ،زړونه ئې د كاڼو په څېر سخت شول ،علماوو ئې
په دين كي تحريف وكړ ،منافقانه چلند ئې غوره كړ ،د
مؤمنانو په مخ كي به ئې يو څه ويل او خپلو بې ايمانه
ملگرو ته بل څه ،له خپله لوري به ئې څه وليكل او هغه
به ئې د هللا له لوري او د الهي كتاب برخه گڼله ،هدف به
ئې د خلكو غولول او له دوى نه څه شكول وو ،دين ئې په
دنيا خرڅولو ،د كورنيو نښتو لړۍ ئې هغه ځاى ته
ورسېده چي په دوى كي د مظلومانو نه سر خوندي وو او
نه مال او عزت ،بې وزلي به وژل كېدل او له خپل كور
كلي به شړل كېدل ،له الهي پيغمبرانو او له زړه
سواندو مصلحينو او حق پالونكو داعيانو سره ئې مخالفت
وكړ او د دوى د وژلو لپاره ئې مال وتړله ،هغه ځاى ته
ورسېدل چي سخوندر خپل معبود وگڼي او مخي ته ئې گونډه
شي ،د شرك ،عصيان او د حق د مخالفت الر ئې غوره كړه،
د هللا په غضب اخته شول ،خو سره له دې ئې گمان كاوو چي
دوى مؤمنان دي ،د هللا غوره بندگان ،د جنت يوازيني
مستحق او له دوزخ نه د تل لپاره په امان كي ،له دوى
پرته بل څوك جنت ته نشي ننوتلى!! خو له دغي ادعا سره
سره له مرگ نه وېرېدل ،له دنيا سره د دوى افراطي
ميني او د هللا په الر كي له جهاد نه كركي ،دې حد ته
رسولي وو چي هر يوه ئې د زرهاوو كالو عمر تمنا كوله،
كه څه هم دا ژوند به ئې د ذلت او سپكاوي ژوند او د
پرديو په اسارت او غالمۍ كي ژوند وو .د هللا كتاب ئې
داسي شا ته وغورځاوو لكه چي په هيڅ ئې نه پوهېږي ،د
دې پر ځاى ئې كوډو ،تعويذونو او فال نيولو ته مخه
كړه ،لويه مشغله ئې دا وه چي ښځه له خپل مېړه نه
رابېله كړي ،د عبادت كوونكو بندگانو مخي ته ئې
خنډونه راوالړول او د عبادت او ذكر ځايونو ته د دوى د
تلو مانع كېدل ،خو له دې ټولو سره سره هغوى ځان د هللا
د خاصي كورنۍ غړي ،د پيغمبرانو ورثه او ځاى ناستي
گڼل او ابراهيم عليه السالم ته ئې ځان منسوباوو ،هللا
تعالى د دوى په ځواب كي فرمايي :ابراهيم مشرك نه وو،
خپل اوالد ته ئې دا غوښتي وو چي د خلكو د ارشاد او
هدايت لپاره ئې امامت او قيادت په برخه شي ،خو هللا
تعالى د ده د غوښتني په ځواب كي ويلى وو :دا مقام د
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ظالمانو نشي په برخه كېدى ،ابراهيم عليه السالم خو
كعبه د دې لپاره جوړه كړه چي دا د امن كور وي ،د امن
وسيله وي ،دلته خلك په ډاډ او اطمئنان سره د هللا عبادت
او ذكر وكولى شي ،ده خو دا تمنا كړې وه چي د دې سيمي
اوسېدونكي د هللا شاكر بندگان وي ،تل په دوى كي داسي
پيغمبران مبعوث شي چي دوى ته دين وښيي او له گناهونو
نه ئې وژغوري ،ده خو خپل اوالد ته د دې توصيه كړې وه
چي د يوه هللا عبادت به كوئ ،د ابراهيم او ستاسو د جد
يعقوب عليهما السالم توصيه خو دا وه ،تاسو څنگه له
خپل شرك ،فساد ،ظلم ،د دين او ديندارانو له دښمنۍ
سره سره ځان هغوى ته منسوبوئ؟! دا برخه په دې آيت
مٌ
ما
د خلت لها ما كسبت و لك
ْك أ
ِل
پاى ته رسي :ت
ة قْ
ُم َّ
َُّ
ُون *
ْمل
ُوا يع
ما كان
ع
ُون
ل
تسئ
ُم
ْت
كسب
ْ و ال ُ
َّ
درېيمه برخه په بېالبېلو احكامو شامله ده او د
سورې تر پايه دوام كوي ،په سر كي د قبلې حكم او
مربوط بحثونه ئې ،بيا د هللا په الر كي ثبات او استقامت
او د خوف او لوږي په حالت كي صبر او زغم له السه نه
وركول ،په كړاوونو كي هللا ته رجوع او په لمانځه سره د
ده مرسته ترالسه كول ،د حق له كتمان نه ځان ساتل ،په
حالل او پاكيزه رزق قناعت او اكتفاء او له حرامو ډډه،
د (صدق) او (تقوى) لپاره شرق يا غرب ته مخ اړول ،دا
او هغه قبله غوره كول ،معيار نه گڼل بلكي په هللا،
آخرت ،مالئكو ،كتابونو او پيغمبرانو ايمان ،له
يتيمانو او مسكينانو سره مالي مرسته او د غالمانو او
پوروړو د ژغورني لپاره خپل غوره او محبوب مال وقف
كول ،لمونځ ،زكات ،په خپلو ژمنو وفا ،په ستونزو،
كړاوونو او خاص طور د جنگ په ميدان كي صبر ،اصلي
معيار گڼل او همدا د صدق او تقوى نښي منل .بيا د
قصاص حكم راځي او فرمايي چي په دې به هم باور لرئ،
هم به ئې منئ او هم به هغه د ژوند د تحفظ او د خلكو
د سر مال د خوندي پاته كېدو وسيله گڼئ .ورپسې د وصيت
كولو او بيا د روژې حكم او د روژې د بحث په منځ منځ
كي دا امر شوى چي په ناروا به د خلكو د مالونو له
خوړلو او حكامو ته له رشوت وركولو ځان ساتئ ،ورپسې د
قتال او د هللا په الر كي د جنگېدو په اړه ابتدائي او
مقدماتي الرښووني او احكام راغلي ،بيا د حج او عمرې
احكام او بيا دا حكم چي په اسالم كي په ټوله معنى
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داخل شئ ،د ژوند هيڅ برخه مو بايد له اسالم نه بهر
پاتې نشي ،د انفاق حكم او په دې لړ كي يو ځل بيا د هللا
په الر كي د جنگ په اړه نور هدايات او د مهاجر او
مجاهد فضائلو ته اشاره ،د شراب او قمار تحريم ،د
يتيمانو د مال حفاظت او ښه ساتنه ،د نكاح ،مهر ،طالق،
عدت ،رضاعت او د كورني ژوند د گڼ شمېر نورو قضاياوو
په ارتباط تفصيلي او دقيق احكام راځي ،ورپسې يو ځل
بيا د قتال په اړه او په هغه كي د زعامت او مشرتابه
د ونډي په اړه مفصل بحث ،له تاريخي مثالونو سره ئې
راځي او د هللا په الر كي د انفاق په اړه ډېر مفصل بحث
كېږي ،د سود د تحريم حكم او د بدو پايلو بيان ئې
راځي او د دغو احكامو د لړۍ په پاى كي د قرض او پور
د راكړي وركړي په ارتباط جامع احكام ذكر كېږي.
دا مباركه سوره په هغو دريو جامع آيتونو پاى ته
رسي چي خالصه ئې دا ده:
 د آسمانونو او زمكي هرڅه د هللا دي ،كه د خپل زړه
خبري مو ښكاره كړئ يا ئې پټي كړئ ،هللا به د هغوى
محاسبه درسره كوي ،چا ته چي وغواړي بخښنه به ورته
وكړي او څوك چي وغواړي تعذيب به ئې كړي او هللا په هر
څه ښه قادر دئ.
 پيغمبر او مؤمنان پر هغه څه باور لري چي د خپل رب
له لوري ورته نازل شوي ،ټولو پر هللا ،پر مالئكو ئې ،پر
كتابونو ئې او پر پيغمبرانو ئې ايمان راوړى ،وينا ئې
دا ده چي د هللا د پيغمبرانو په هيڅ يوه كي فرق نه كوو
او همدا وايي چي موږ ستا حكم ته غوږ نيسو او اطاعت
كوو ،ستا غفران او بخښنه غواړو او ستا په لور مو
درتگ دئ.
او وروستى آيت د ټولي سورې خالصه او درې فقرې ئې د
سورې د دريو برخو لپاره عنوانونه( ،هللا هيڅوك له خپل
ظرفيت نه لوړ نه مكلف كوي) د لومړۍ برخي عنوان( ،ده
لره خپلي السته راوړني دي او پر ده ئې خپلي السته
راوړني) د دوهمي برخي لپاره عنوان او آخري فقره ئې
چي د څو دعاگانو په بڼه راغلې ،د ټولو هغو احكامو
لپاره عنوان دئ چي په درېيمه برخه كي راغلي :اې زموږ
ربه! په دې مو ونه نيسې چي په هېره څه وكړو يا خطا
رانه وشي ،اې زموږ ربه! پر موږ هغسي دروند پېټى مه
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ږده چي له موږ نه پر مخكنيو دي ايښى وو ،اې زموږ
ربه! او پر موږ هغه پېټى مه ږده چي توان ئې نه لرو،
زموږ (له گناهونو) نه تېر شه ،موږ ته بخښنه وكړه ،پر
موږ رحم وكړه ،ته مو موال يې ،نو پر كافرانو بريا را.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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بِس ِم ٱ َّللِ ٱل َرح َٰ َم ِن ٱل َر ِح ِ
َٰ
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ب ََل َري َۛ َ

 -1الف ،الم ،ميم -2 ،دا همغه كتاب دئ ،شك په كي
نشته ،د متقيانو لپاره الرښود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)1دا سوره د (ا -ل -م) په دريو حروفو پيل شوې ،په
دې اړه مو الندي څو ټكي په پام كي وي:
 د قرآن  29سورې په دغسي مقطعاتو حروفو پيل شوې.
 د دې حروفو په تفسير كي له پيغمبر عليه السالم نه
هيڅ روايت نشته ،په صحابه وو كي هيچا له هغه نه په
دې اړه پوښتنه نه ده كړې.
 صحابه وو ته منسوب آراء مختلف دي او په اسنادو ئې
هم مالحظات وارد شوي .د همدې لپاره مفسرينو بېل بېل
آراء وړاندي كړي ،طبيعي ده چي د صحيح حديث او موثقو
رواياتو په شته والي كي مفسرينو بېل بېل آراء نه
وركول.
 د جاهليت د دور په ادبياتو كي هم د دې بېلگي په
نظر راځي چي ليكواالنو خپلي ليكني په دغسي حروفو پيل
كړې ،له دې معلومېږي چي په هغه وخت كي هر څوك د دې
په معنى پوهېدو ،خو وروسته وروسته دا اسلوب پرېښودل
شوى او وروستنيو ته ئې په مطلب پوهېدل گران شوي.
 كه په دغو حروفو پيل شوو سورو ته لږ په دقت سره
ځير شئ نو وبه گورئ چي د هري سورې د محوري او اساسي
موضوعاتو شمېر د همدغو حروفو په تناسب وي ،په يوه
حرف شروع شوې سورې كي يوه اساسي موضوع او په دوه او
دريو شروع شوو كي دوه او درې اساسي موضوعات څېړل
شوي .كه دا حروف د ا-ل-م په څېر يو په بل پسي په خپل
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هغه ترتيب راغلي وي چي د هجا حروفو په لړ كي ئې لري،
په سر كي (الف) او په پاى كي (ياء) ،نو موضوعات هم
يو په بل پسي مرتب څېړل شوي او كه د ط -س -م په څېر
يو په بل پسي مرتب نه وي راغلي ،نو موضوعات ئې هم په
همدې شكل گډ او يو ځاى څېړل شوي .كه منظم او مرتب
راغلي وي نو د موضوعاتو خالصه د سورې په وروستي آيت
كي راځي او كه نامرتب وي نو خالصه ئې په وروستيو څو
آيتونو كي راځي .لكه چي د دې سورې په پېژندنه كي مو
ويلي دا سوره په دريو برخو وېشل شوې او خالصه ئې په
وروستي آيت كي راغلې.
( -)2دا كتاب كه څه هم مخاطب ئې هرڅوك دئ او هر چا
ته حقايق بيانوي ،هر چا ته ئې په مطلب پوهېدل آسان
كړى شوى او د انسان د فهم مستوى ته راكوز كړى شوى،
خو له الرښوونو نه ئې گټه اخيستل خاص او ځانگړي صفات
غواړي ،په چا كي چي دا ځانگړي مواصفات نه وي هغه ئې
هم له منلو عاجز دئ او هم ئې په الرښوونو له عمل
كولو .په دې آيت كي دا صفات د (تقوى) په لفظ كي
راخالصه شوي او ويل شوي چي (هدايت متقيانو لره) خو په
وروستيو آيتونو كي ئې تفصيل او شرحه داسي راغلې چي د
دغو ځان ساتونكو متقيانو ايجابي صفات بيان شوي ،نه
هغه څه چي دوى ترې ځان ساتي او په نتيجه كي ئې دا
وړتيا ترالسه كوي چي قرآن ئې الرښود شي .له دې ډډه كوي
چي يوازي حاضر ،د ده د پښو مخي ته پراته او په سترگو
ليدل كېدونكي شيان ومني او له نورو نه انكار وكړي ،د
هغو اړيكو له غوڅولو نه ځان ساتي چي د ده انساني
فطرت ئې تقاضا كوي ،كه دا د ده او د هللا تر منځ وي ،كه
له انسانانو سره او كه د هللا له نور مخلوق سره ،له بخل
نه ډډه كوي ،له تعصب نه ځان ساتي ،دا دنيا ابدي او
تلپاتې نه گڼي ،دا مني چي دا دنيا نه تل وه او نه به
تل پاتې وي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

ون ٥
صلَوَٰ ةَ َو ِم َما َرزَق َٰنَ ُهم يُنفِقُ َ
ب َويُقِي ُم َ
ين يُؤ ِمنُ َ
ٱلَ ِذ َ
ون ٱل َ
ون بِٱل َغي ِ

 -3هغه چي په غيب ايمان لري ،لمونځ اقامه كوي او
له هغه څه چي موږ ورروزي كړي انفاق كوي.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)3په دې مبارك آيت كي د دغو متقيانو درې صفتونه
په گوته شوي:
 په دې ئې باور وي چي د ده له سترگو پټ او له
حواسو او ادراك نه بهر هم څه شته ،لنډ نظره نه وي،
خپلي سترگي ،احساس او ادراك د شته والي لپاره معيار
او مالك نه گڼي ،دا مني چي د ده له لنډ او محدود نظر
نه آخوا هم كېدى شي څه وي ،څوك چي خپلي سترگي او
حواس د شته والي معيار وگڼي د دغه كتاب له الرښوونو
نه هيڅ برخه نشي ترالسه كولى ،قرآن د بني اسرائيلو په
څېره كي د دې بېلگه وړاندي كوي او فرمايي :دوى د
همدغي بيمارۍ په وجه موسى عليه السالم ته وويل ،ترڅو
چي هللا په څرگنده او ښكاره ونه گورو ايمان نه راوړو.
 د هغو اړيكو په ټينگ ساتلو باور لري چي د ده
انساني طبيعت ئې غوښتنه كوي ،كه دا له خپل خالق سره
وي او كه له خپل همنوع سره ،د هغو په څېر نه وي چي هللا
ُون ما
تعالى په همدې سوره كي داسي معرفي كړي :و يقطع
ِې األرض.
دون ف
يفس
ِه
أمُرَّهللا ب
ُِ
يوصل و ُ
ِ أن ُ
دا مطلب د الرعد په سوره كي په دې صيغه راغلى:
ُضون
َِّهللا و ال ينق
هِد
ُون ب
يوف
الذ
ولوا األْلببِ* َّ
ُأ
َّر
ِنما يتذك
إ
ُ ُ
ِعْ
ِين ُ
ْو
هم
يوصل و يخْشو
ِه
ُون ما أمُرَّهللا ب
ِل
ِين يص
الذ
ِيثق * و َّ
الم
ْ
ْن ربُ
ِ أن ُ
ِ
َْسابِ* الرعد21-19:
ُون سوء الح
يخاف
يوازي عقلمن كسان پند اخلي ،هغه چي د هللا په عهد وفا
كوي او دا تړون نه ماتوي او دوى هغه څه وصلوي چي هللا
ئې د وصلولو امر كړى او له خپل رب نه وېرېږي او له
بد حساب نه ترهه لري.
 دا كتاب گام په گام قربانۍ ته بلنه وركوي ،هغه
څوك ئې منلى شي چي قربانۍ ته چمتو وي ،طماع ،حريص او
بخيل نه وي ،برعكس دې ته تيار وي چي خپل شته د هللا په
الر كي ،د يوه بې وزلي انسان د الس نيوي لپاره او يا د
يوه مقدس او سپېڅلي هدف د تحقق لپاره وقف كړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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ون ٤
ون بِ َمآ أُن ِز َل إِلَي َك َو َمآ أُن ِز َل ِمن قَبلِ َك َوبِٱ ٓۡل ِخ َر ِة هُم يُوقِنُ َ
ين يُؤ ِمنُ َ
َوٱلَ ِذ َ

[ -]4او هغه چي پر تا نازل شوي (كتاب) هم ايمان
راوړي او په هغه هم چي له تا مخكي نازل شوي او
دوى په آخرت يقين كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)4دلته د دوى دوه نوري ځانگړتياوي ښودل شوي:
 د خاص فكر او مذهب په اړه تعصب نه لري ،حق او
حقيقت مني ،كه څه هم دا د ده د مذهب خالف وي او د ده
د دښمن له لوري وړاندي شوى وي ،داسي نه لكه بني
اسرائيل چي ويل به ئې :يوازي له خپل پالر ،نيكه نه
راپاته مذهب منو او يوازي په هغه څه ايمان راوړو چي
د هللا له لوري پرموږ او زموږ پر پالر نيكه نازل شوى ،خو
كه په بل چا نازل شوى وي ايمان پرې نه راوړو.
 دا دنيا ابدي او تلپاتې نه گڼي ،په دې ئې باور وي
چي دا دنيا نه تل وه او نه به تل پاتې وي ،له دې
وروسته بله دنيا داسي راتلونكې ده لكه چي دا نه وه
او راپيدا شوه .دنيا پال او هغه چي هرڅه په دې دنيا
كي راخالصه كوي په دې كتاب له ايمان راوړو عاجز دي.

ٓ
ٓ
ون ٧
أُ ْو َٰلَئِ َك َعلَ َٰى هُدّٗ ى ِّمن َربِّ ِه ۖۡم َوأُ ْو َٰلَئِ َك هُ ُم ٱل ُمفلِ ُح َ

[ -]5دوى د خپل رب په الرښووني (سم) دي او همدا
دوى بريالي دي.
( -)5دغو كسانو ته هللا تعالى د هدايت دروازې پرانېزي،
الرښوونه ئې كوي ،د هللا دا كتاب ئې الرښود شي او د دنيا
او عقبى سعادت او بريا ئې په برخه شي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

س َوآ ٌء َعلَي ِهم َءأَن َذرتَهُم أَم لَم تُن ِذرهُم ََل يُؤ ِمنُ َ
إِنَ ٱلَ ِذ َ
ين َكفَ ُرو ْا َ
ون َ ٦ختَ َم ٱ َّللُ
صرهم غ َٰ َ ۖۡ
اب َع ِظ ٞيم ٥
ش َو ٞة َولَ ُهم َع َذ ٌ
َعلَ َٰى قُلُوبِ ِهم َو َعلَ َٰى َ
سم ِع ِه ۖۡم َو َعلَىَٰ ٓ أَب َٰ َ ِ ِ ِ

ً هغه چي كافران شوي ،په دوى برابره ده
[ -]6يقينا
چي وئې وېروې يا ئې ونه وېروې ،ايمان نه راوړي.
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[ -]5هللا د دوى پر زړونو او د دوى په غوږونو مهر
لگولى او پر سترگو ئې ځانگړې پرده ده او دوى لره
ستر عذاب دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
(  )6په چا كي چي پورتني صفات نه وي ،غيبي شيان نه
مني ،د صلوة په قائمولو اعتقاد نه لري ،بخيل او حريص
وي او انفاق ته چمتو نه وي ،متعصب وي او دا نه مني
چي اوسنۍ دنيا پاى او انتهاء لري ،هغوى په دې كتاب د
ايمان راوړلو جوگه نه دي ،دا ظرفيت او استعداد نه
لري چي د دې كتاب له الرښوونو نه گټه واخلي .نو خپل
وخت د داسي كسانو په قانع كولو مه ضايع كوه ،د دوى
پر ځاى هغو خلكو ته مخه كړه چي د حق پېژندو تنده او
تلوسه په كي گورې .د همدې سورې په ،55 ،56 ،55 ،55
 155 ،151 ،96 ،91او گڼ شمېر نورو آيتونو كي به
وگورې چي بني اسرائيل د همدغو خصلتونو په وجه له
ايمان نه محروم شول.
( -)5دا آيت موږ ته ښيي چي كله كله انسان داسي مرحلې
ته ورسي چي د هدايت كېدو ټول امكانات ئې ختم شي،
ټولي الري ورباندي وتړل شي ،زړه ئې سخت ،د نصيحت
اورېدو استعداد ئې منكوب او بصيرت ئې ختم شي ،نه د
حق خبره مني ،نه نصيحت ورباندي تأثير كوي ،نه له
پېښو پند اخلي او نه د عبرتناكو صحنو له ليدو نه
متأثر كېږي .نه په خپله د حقيقت د پېژندو جوگه وي،
نه د بل خبره اوري او نه دا بصيرت په كي وي چي د دوى
چار چاپېر خورې نښي ئې سمي الري ته هدايت كړي ،خپل
گناهونه ئې دغه حالت ته ورسوي .هللا تعالى هيڅوك په
داسي څه نه گماري او داسي څه ورسره نه كوي چي په
خپله د هغه وړتيا ونلري .په الندي مبارك حديث كي دا
خبره واضح شوې چي د انسان زړه څنگه له نېك او بد عمل
نه متأثر كېږي ،څنگه گناه او عصيان انسان هغه حالت
ته ورسوي چي نور نو ښه او بد ورته يو شانته شي:
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حذيفه رضي هللا عنه وايي :له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نه
مي واورېدل چي فرمايل ئې :فتنې پر زړونو باندي داسي
راوړاندي كېږي لكه د پيزي كړكي يو په بل پسي ،نو هر
زړه چي پرې خړوبه شي يو تور ټاپى په كي راپيدا شي او
هر زړه چي ترې كركه وكړي ،سپين ټاپى په كي راپيدا
شي ،تر هغه چي دا زړونه دوه ډوله شي ،يو ئې تك سپين
لكه سپينه ښوى تيږه ،چي تر څو زمكه او آسمان وي هيڅ
فتنه به تاوان ورونه رسوي او بل ئې تك تور لكه توره
تيږه ،لكه سرالندي كوزه (چي څه په كي نشي تم كېدى)،
نه ښه ښه گڼي او نه بد بد ،له خپل هوى او هوس نه
پرته بل څه زړه ته نه پرېږدي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

ين ٣
س َمن يَقُو ُل َءا َمنَا بِٱ َّللِ َوبِٱليَو ِم ٱ ٓۡل ِخ ِر َو َما هُم بِ ُمؤ ِمنِ َ
َو ِم َن ٱلنَا ِ
[ -]8او د خلكو ځيني داسي دي چي وايي :پر هللا او د
آخرت پر ورځ مو ايمان راوړى ،حال دا چي دوى مؤمنان
نه دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)8ډېر خلك داسي دي چي وايي په هللا او آخرت ايمان
لرو خو ايمان نه لري او ډېر بيا داسي دي چي ځان مؤمن
گڼي خو مؤمنان نه دي او ځيني بيا داسي چي ته ئې له
ظاهرى حالت او عباء او قباء نه د مسلمان گمان پرې
كوې ،خو مسلمان به نه وي ،دا ځكه چي ايمان نه په
ادعاء دئ ،نه په هيلي او تمناء او نه په لباس ،عباء
او قباء ،ليس االيمان بالتمني و ال بالتحلي و لكن هو
ما وقر في القلب و صدقه العمل :ايمان نه په تمناء دئ
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او نه په حليې او ظاهري لباس ،بلكي هغه داسي څه دئ
چي په زړه كي ځاى نيسي او عمل ئې تصديقوي او په شته
والي ئې شهادت وركوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

ون ٩
س ُهم َو َما يَش ُع ُر َ
ين َءا َمنُواْ َو َما يَخ َدع َ
ُون ٱ َّللَ َوٱلَ ِذ َ
يُ َٰ َخ ِدع َ
ُون إِ َ َٓل أَنفُ َ
فِي قُلُوبِ ِهم َم َر ٞ
ون ١١
اب أَلِي ُۢ ُم بِ َما َكانُواْ يَك ِذبُ َ
ض فَزَا َدهُ ُم ٱ َّللُ َم َر ّٗ
ض ۖۡا َولَ ُهم َع َذ ٌ
[ -]9له هللا او له مؤمنانو سره خدعه كوي ،خو له
ځانه پرته بل څوك نشي غولولى ،خو نه پوهېږي.
[ -]11په زړونو كي ئې خاصه بيماري ده ،نو هللا ئې
بيماري ورزياته كړه او دوى لره دردناك عذاب دئ،
په دې خاطر چي دروغ وايي.
( -)9دوى هم له هللا سره خدعه كوي ،هم له مؤمنانو سره
او هم له خپل ځان سره ،خو له ځان نه پرته بل څوك نشي
دوكه كولى .دوى د خپلي هري گناه لپاره مذهبي توجيه
او شرعى حيلې جوړوي ،دا كار ئې داسي دئ لكه له هللا سره
خدعه او دوكه ،له مؤمنانو سره هم خدعه كوي ،د هغوى
په وړاندي د ايمان او اخالص تيږه په سينه وهي ،خو په
دروغو او د دوى د غولولو لپاره ،خو هللا تعالى فرمايي
چي په دې خدعو سره يوازي ځان او د ځان په څېر خلك
غولولى شي ،نه هللا او نه مؤمنان ،ډېر بې شعوره دئ چي
گمان كوي دا خدعه به ئې خپل مقصد او منزل ته ورسوي.
( -)11د دوى زړونه بيمار او ژبي ئې دروغجني دي او
همدا د دوى د نفاق ستري نښي دي .د نفاق بيماري به ئې
ورځ په ورځ زياتېږي ،په دنيا او آخرت كي به په
دردناك الهي عذاب اخته وي ،په دنيا كي به تل په وېره
او اضطراب كي وي او د مسلمانانو برياوي به ئې ځوروي
او په آخرت كي به ئې د دوزخ تر ټولو ژوره كنده او تر
هرچا سخت عذاب په برخه وي.
له دې مبارك آيته معلومېږي چي د نفاق تر ټولو
ستره نښه دروغ ويل دي ،پيغمبر عليه السالم فرمايي :د
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منافق درې نښي دي ،په چا كي چي دا ټولي نښي وي خالص
منافق دئ او په چا كي چي ئې يوه وي په هغه كي د نفاق
يوه نښه ده ،كه څه هم روژه نيسي ،لمونځ كوي او د ځان
په اړه ئې گمان دا وي چي مؤمن دئ:
 چي خبري كوي دروغ وايي.
 چي وعده وكړي په شا كېږي.
 چي امين ونيولى شي خيانت كوي.

ون  ١١أَ َ َٓل إِنَهُم
ض قَالُ ٓو ْا إِنَ َما نَحنُ ُمصلِ ُح َ
َوإِ َذا قِي َل لَهُم ََل تُف ِ
سدُو ْا فِي ٱۡلَر ِ
ون ١٢
ُون َو َٰلَ ِكن ََل يَشعُ ُر َ
سد َ
هُ ُم ٱل ُمف ِ

[ ]11او كله چي ورته وويل شي :په زمكي كي فساد او
تباهي مه كوئ ،وايي :موږ خو په يقين سره مصلحين
يو -]12[ .خبردار چي همدا دوى مفسدين دي خو نه
پوهېږي.
( -)11له دښمن سره خپلي پټي او څرگندي اړيكي داسي
توجيه كوي چي گواكي د روغي جوړي لپاره لگيا دئ ،مصلح
دئ او جگړي نه خوښوي ،غواړي د نښتو او جگړو مخه
ونيسي او د روغي جوړي كوم صورت راپيدا كړي!!
( -)12خو په حقيقت كي لوى مفسد او د فساد اصلي عامل
دئ ،د مسلمانانو په ليكو كي هم د فساد باعث او پر
مسلمانانو باندي د دښمنانو د هر بريد هڅوونكى هم دئ،
همدا منافقين دي چي دښمن پر مسلمانانو باندي بريدونو
ته هڅوي ،دښمن په خپل هر بريد كي تر ټولو د مخه او
تر هرڅه زيات په دغو منافقينو حساب كوي ،اطالعات له
دوى ترالسه كوي ،د مسلمانانو په ليكو كي اختالفات دوى
راوالړوي ،له مقاومت نه د الس اخيستو روحيه دوى راپيدا
كوي ،كه دا منافقين نه وي نه به دښمن پر مسلمانو
بريد ته زړه ښه كړي او نه به د دوى د كوم سنگر په
نيولو موفق شي .د صلح غوښتني تر غولوونكې پردې الندي
خپله ناولې څېره پټوي او د مسلمانانو او واقعي صلحي
په ضد هغه څه كوي چي څرگند دښمن ئې له كولو عاجز دئ.

اس قَالُ ٓو ْا أَنُؤ ِمنُ َك َمآ َءا َم َن ٱلسفَ َهآ ُء أَ ََلٓ
َوإِ َذا قِي َل لَ ُهم َءا ِمنُواْ َك َمآ َءا َم َن ٱلنَ ُ
ون ١٥
إِنَ ُهم هُ ُم ٱلسفَ َهآ ُء َو َٰلَ ِكن ََل يَعلَ ُم َ

[ -]13او كله چي ورته وويلى شي :د دغو خلكو په
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څېر ايمان راوړئ ،وايي :آيا د دغو كمعقلو په څېر
ايمان راوړو؟! پام كوه چي همدا دوى په خپله
كمعقله دى خو نه پوهېږي.
( -)13كله چي منافقينو ته وويل شي :تاسو هم د دغو
نورو مؤمنانو په څېر شئ ،كوم چي اخالص لري ،له دښمن
سره نه پټي اړيكي لري نه څرگندي ،د هللا په الر كي
قرباني وركوي ،ستونزي او كړاوونه گالي ،د دوى ځواب
به دا وي :غواړئ موږ هم د دغو كمعقلو په څېر شو؟ تل
او د زمانې په هر پړاو كي به وگورئ چي منافقين ځانته
(مصلح) او (روښان فكر) وايي او مخلص مؤمنان افراطي،
بې عقله او ناپوه گڼي ،د دوى له نظره دا لويه بې
عقلي ده چي څوك له خطرونو سره ډغري ووهي ،د يوه مقدس
هدف او كوم ديني آرمان لپاره خپل سر او مال قرباني
كړي ،ستونزي او كړاوونه وگالي ،د نورو د راحت او
آرامۍ لپاره له خپل راحت او آرامۍ نه تېر شي او خپل
آرام ژوند په خطر كي واچوي .د دوى په معيارونو كي
هغه كسان هم ناپوه او بې عقله دي چي په چل ول نه
پوهېږي ،له هر چا سره ئې معامله صادقانه وي ،په خاصو
اصولو باور لري ،خپل دوستان او دښمنان د اغراضو له
مخي نه بلكي د اصولو او ضوابطو په رڼا كي ټاكي ،په
خپلو ژمنو وفا كوي او پر خپله خبره ودرېږي .هوښيار
هغه دئ چي په هر كار كي او له هر چا سره په هري
معاملى كي خپلي گټي په نظر كي ولري ،د گټي لپاره هر
كار جائز وگڼي ،د اخالص ،همت ،مېړانى او ايثار تر
نامه الندي داسي څه ونكړي چي گټي ئې په خطر كي واچوي.
شهيد ،زخمي ،بندي ،مهاجر او په سنگر كي پروت مجاهد،
د دوى له نظره ډېر ناپوه او نافهمه كسان دي .چي ورته
وويل شي :تاسو هم د دوى په څېر اخالص وښيئ ،ايمان مو
د دوى په څېر كړئ ،وايي :د دغو ليونيو او بې عقلو په
څېر ايمان راوړو؟ !

ش َٰيَ ِطينِ ِهم قَالُ ٓو ْا إِنَا َم َع ُكم
ين َءا َمنُو ْا قَالُ ٓواْ َءا َمنَا َوإِ َذا َخلَواْ إِلَىَٰ َ
َوإِ َذا لَقُواْ ٱلَ ِذ َ
ون
ئ بِ ِهم َويَ ُمدهُم فِي طُغ َٰيَنِ ِهم يَع َمهُ َ
إِنَ َما نَحنُ ُمستَه ِز ُء َ
ون  ١٤ٱ َّللُ يَستَه ِز ُ
١٧
[ -]14او كله چي له مؤمنانو سره مخامخ شي وايي:
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ايمان مو راوړى ،خو كله چي د خپلو شيطانانو په
ً له تاسو سره يو،
لور گوښه شي؛ وايي :موږ يقينا
موږ خو هسي "په دوى" ملنډي وهونكي يو -]15[ .هللا په
دوى باندي استهزاء كوي او په خپل طغيان كي ورته
مهلت وركوي ،په داسي حال كي چي اللهانده وي.
( -)15-14دوى تل خپله څېره بدلوي ،په هري ټولني كي
ځان د دوى په څېر كړي ،له هر يوه سره د دوستي او
ملگرتيا خبره كوي ،خو په حقيقت كي نه د چا دوست وي
نه ملگرى ،د خپل غرض په لټه كي وي ،د مؤمنانو د
برياوو په وخت كي د دوى خوا ته راشي او په ډېر تأكيد
سره وايي :موږ هم ايمان راوړى!! خو چي د كفر د جبهې
له شيطانو مشرانو سره گوښه شي نو نه يوازي دا چي له
خپل كفر او بې ايمانۍ نه ډاډ وركوي بلكي د مؤمنانو
خوا ته تگ او څه وخت د دوى په څنگ كي پاته كېدل هسي
په دوى ملنډي وهل گڼي .دوى گمان كوي چي په دې سره
كولى شي دواړه خواوي دوكه كړي او له هر يوه نه
امتيازات ترالسه كړي ،خو په حقيقت كي هللا تعالى د دوى د
منافقانه عمل مناسبه او ورته جزا وركوي ،هيڅوك پرې
باور نه كوي ،هيڅوك ئې خپل دوست نه گڼي ،هر څوك د
ذليل ،سپك او بې اعتباره انسان په سترگه ورته گوري.

ٓ
ين
ض َٰلَلَةَ بِٱلهُ َد َٰى فَ َما َربِ َحت تِّ َٰ َج َرتُهُم َو َما َكانُو ْا ُمهتَ ِد َ
أُ ْو َٰلَئِ َك ٱلَ ِذ َ
ين ٱشتَ َر ُواْ ٱل َ
١٦

[ -]16دا همغه ډله ده چي ضاللت ئې په هدايت پېرلى ،خو
نه ئې تجارت گټه وكړه او نه هدايت شوي دي.
( -)16دوى د ايمان سودا كوي ،د ايمان او اعتقاد په
اړه ئې هم معامله داسي وي لكه د يوه بازاري تاجر ،خو
نه په خپل تجارت كي څه گټه ترالسه كولى شي او نه خپل
غرض ته د رسېدو الر موندلى شي ،تل په خپل نفاق او
ضاللت كي اللهانده او مضطرب.
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[ -]15مثال ئې د هغه چا مثال ته ورته دئ چي اور
ئې بل كړ ،خو چي كله ئې د ده ماحول روښانه كړ ،هللا
د دوى (د بصيرت) نور ختم كړ او په داسي تيارو كي
ئې پرېښودل چي څه نه ويني -]18[ .كاڼه ،گونگيان
او ړانده ،نو بېرته راگرځېدى نشي.
( -)18-15په دې مثال كي د منافقينو يوه ډله هغو
كسانو ته ورته ښودل شوې چي په تياره كي روان وي،
ناڅاپه ئې څوك مخي ته اور بل كړي ،كله چي دا اور د
بلوونكي شا او خوا روښانه كړي او رڼا ئې د دوى
ترسترگو شي ،د دې پر ځاى چي دا رڼا ئې الرښودونكې شي
او د دې په مرسته خپله الر بيامومي ،برعكس رڼا د دوى
د سترگو د نور د ختمېدو باعث شي .رڼا وگوري خو د دوى
خپل حالت داسي دئ چي له رڼا نه د گټي اخيستو پر ځاى
د سترگو مخكنى نور هم له السه وركړي .هللا تعالى د دوى د
سترگو نور ختم كړي ،دا د هللا سنت دئ چي بيمارې سترگي د
رڼا په ليدو سره خپل نور له السه وركړي .خو داسي
ړانده دي چي د بل خبره هم نه اوري ،له بله د الري په
اړه د پوښتني ژبه هم نه لري.
د دې مثال په اړه څو خبري په پام كي وساتئ:
 له (ذهب هللا بنورهم) نه مراد د دوى د سترگو نور
ختمول دي ،د آيت په وروستۍ برخي كي د (عمي :ړانده)
ذكر همدا مطلب افاده كوي .په ورپسې مثال كي د (و لو
شاء هللا لذهب بسمعهم و ابصارهم :كه هللا غوښتې وى نو د
دوى سمع او بصر به ئې ختم كړي وو) نه هم دغه مطلب
معلومېږي .له (اليرجعون) نه معلومېږي چي دا ډله له
ړندېدو وروسته د اور خوا ته درومي ،نه په خپله الر
ويني چي په اور كي له لوېدو ځان وژغوري ،نه د بل غږ
اوري او نه بل ته غږ كولى شي چي الر وروښيي ،ځكه
ړانده ،كاڼه او گونگيان شوي ،د پتنگانو په څېر ځان
په اور ستي كوي .له الندي حديث نه چي بخاري ،مسلم او
ترمذي هم رااخيستى معلومېږي چي د دې مثال شرحه همدا
ده چي موږ بيان كړه ،حديث دا دئ:
عن ابي هريرة رضي هللا عنه أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه
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ُ الناس كمثل رجل
وسلم يقول« :إنما مثلي ومثل
ه جعل الفراشُ وهذه
نارا
ً ،فلما أضاءت ما حولُ
التي تقع في النار يقعن فيها ،فجعل الرجل
ُ
ِكم عن
ُجز
ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بح
وأنتم تقتحمون فيها».
زما او د خلكو مثال داسي دئ لكه څوك چي اور بل كړي،
كله چي د ده شا و خوا روښانه كړي ،پتنگان او هغه
خزندگان چي په اور كي ځان اچوي ،ورلوېږي ،نو دا كس
ئې مخنيوى كوي خو ورباندي غالب شي او په اور كي
ورغورځي ،زه هم تاسو رانيسم او له اوره مو راگرځوم
خو تاسو په كي ننوځئ.
عجيبه ده چي له دغو صراحتونو سره سره ځيني له دې
مثال نه داسي تعبيرونه وړاندي كوي چي هم د آيت له سر
او پاى سره اړخ نه لگوي او هم له دغه نبوي حديث سره
مغايرت لري!!

استوقد
الدواب
ُّ
ُهن
يزع
َّ
النار

صبِ َعهُم فِ ٓي َءا َذانِ ِهم
س َمآ ِء فِي ِه ظُلُ َٰ َم ٞت َو َرع ٞد َوبَر ٞق يَج َعلُ َ
ب ِّم َن ٱل َ
ون أَ َٰ َ
أَو َك َ
صيِّ ٖ
ُۢ
ق يَخطَفُ
ين  ١٩يَ َكا ُد ٱلبَر ُ
ت َوٱ َّللُ ُم ِحيطُ بِٱل َٰ َكفِ ِر َ
ِّم َن ٱل َ
ق َح َذ َر ٱل َمو ِ
ص َٰ َو ِع ِ
ضآ َء لَهُم َمشَو ْا فِي ِه َوإِ َذآ أَظلَ َم َعلَي ِهم قَا ُمو ْا َولَو َ
ص َره ُۖۡم ُكلَ َمآ أَ َ
أَب َٰ َ
شآ َء ٱ َّلل ُ
ص ِر ِهم إِنَ ٱ َّللَ َعلَىَٰ ُك ِّل شَي ٖء قَ ِد ٞير ٢١
سم ِع ِهم َوأَب َٰ َ
ب بِ َ
لَ َذ َه َ

[ -]19او يا لكه كوم تېز باران له آسمانه چي په
كي تيارې ،تالنده او برېښنا وي ،د تندر په وجه
خپلي گوتې په خپلو غوږونو كي نيسي ،د مرگ له
وېري ،حال دا چي هللا په كافرانو احاطه كړې-]21[ .
نږدې ده چي برېښنا ئې سترگي يوسي ،چي كله ئې ورته
روښانه كړي ،په كي درومي او چي كله ئې ورباندي
ً به ئې د
تياره كړي ودرېږي او كه هللا غوښتى نو حتما
دوى غوږونه او سترگي ختمي كړې وې ،بې شكه چي هللا په
هر څه قادر دئ.
( :)21-19په دوهم مثال كي د منافقينو بله ډله له هغه
چا سره تشبيه شوې چي په يوې داسي تيارې شپې كي درومي
چي تېز باران په كي ورېږي ،له برېښنا سره د تالندي
درانه غږونه په كي اورېدل كېږي او تندر راپرېوزي ،دا
الروركى د برېښنا په رڼا كي څو گامه مخكي واخلي ،خو
چي ورباندي تياره شي ،نو په خپل ځاى ودرېږي ،له دې
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وېري چي تالنده او تندر ورباندي راپرې نوزي او ژوند
ئې پاى ته ونه رسوي ،نو د مرگ له وېري خپل غوږونه په
گوتو بند كړي .منافقين همداسي دي ،كله چي د اسالم په
غېږ كي كومه دنيوى گټه په نظر ورشي نو د اسالم لوري
ته راوړاندي شي ،خو چي فضاء مجهوله وي او د خطر
احساس وكړي ،په خپل ځاى ودرېږي او مخ واړوي ،له مرگ
نه د ژغورني په طمع د دوى تدبيرونه داسي دي لكه څوك
چي له تندر نه د ځان ژغورلو لپاره خپل غوږونه په
خپلو گوتو بند كړي ،په دې سره خو نه څوك له تندر نه
ځان ژغولى شي او نه له مرگ نه ،دوى په دې نه پوهېږي
چي د مرگ او ژوند پرېكړه هللا كوي او په خپلو منافقانه
تدبيرونو سره له مرگ نه ځان نشي ژغورلى ،دا ځكه چي هللا
تعالى په كافرانو او د دوى په هرڅه احاطه كړې ،هيڅ
څه ئې د هللا له سيطرې او احاطې بهر نه دي.

ون ٢١
ين ِمن قَبلِ ُكم لَ َعلَ ُكم تَتَقُ َ
اس ٱعبُدُو ْا َربَ ُك ُم ٱلَ ِذي َخلَقَ ُكم َوٱلَ ِذ َ
َٰيَٓأَي َها ٱلنَ ُ
س َمآ ِء َما ّٗٓء فَأَخ َر َج بِ ِهۦ
س َمآ َء بِنَا ّٗٓء َوأَن َز َل ِم َن ٱل َ
ض فِ َٰ َرشّٗ ا َوٱل َ
ٱلَ ِذي َج َع َل لَ ُك ُم ٱۡلَر َ
ون ٢٢
ت ِرز ّٗقا لَ ُك ۖۡم فَ ََل تَج َعلُواْ ِ َّللِ أَن َدادّٗ ا َوأَنتُم تَعلَ ُم َ
ِم َن ٱلثَ َم َٰ َر ِ
[ -]21اې خلكو! د خپل هغه رب عبادت وكړئ چي تاسو ئې
هم پيدا كړي يئ او له تاسو نه مخكني ئې هم ،ترڅو مو
ځان ساتلى وي -]22[ .هغه چي زمكه ئې تاسو ته فرش او
آسمان ئې چت كړ او له آسمانه ئې اوبه راكوزي كړې او
په هغه سره ئې مېوې راوايستې ،ستاسو لپاره روزي ،نو
هللا لره سياالن مه نيسئ په داسي حال كي چي پوهېږئ (هغه
سيال نه لري).
( -)22-21د هغه ذات عبادت وكړئ چي تاسو او له تاسو
نه مخكي ټول انسانان ئې پيدا كړي ،همغه چي زمكه او
آسمان ئې داسي پيدا كړي او د دواړو ترمنځ ئې داسي
تنسيق او يووالى راپيدا كړى چي يو ئې ستاسو د كور د
فرش او بل ئې د چت په څېر وي ،له يوه اوبه راورېږي
او بل په همدغو اوبو تاسو ته دانه او مېوه راشنه كوي
او تاسو ته روزي برابروي .ښه پوهېږئ چي نه ستاسو په
پيدايښت كي او نه له آسمان نه د باران په ورولو او
له زمكي نه د دانې او مېوې په راايستلو كي له هللا پرته
بل څوك څه ونډه لري ،ښه پوهېږئ چي هللا سياالن نه لري.
دلته درې نوري خبري هم دقت او غور غواړي:
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 زمكه ستاسو د كور فرش ده ،نه د تيږي په څېر سخته
او نه د خټي په څېر نرمه ،نه ډېره سړه او نه ډېره
توده ،نه ئې فشار ډېر زيات نه ډېر كم او آسمان د دې
كور لپاره چت دئ ،دقرآن په گڼ شمېر آيتونو كي آسمان
د چت او محفوظ سقف په نامه ياد شوى ،نن او له څوارلس
پيړيو وروسته انسانان په دې پوهېږي چي د دوى د زمكي
په فضاء كي داسي څه شته چي د زمكي لپاره د يوه محفوظ
چتر او سقف حيثيت لري ،چي هم ئې د لمر له ځينو
خطرناكو وړانگو خوندي ساتي او هم له شهاب ثاقب نه چي
په ډېر سرعت سره د زمكي په لوري خوځي خو له دغه سقف
سره د تصادم په نتيجه كي يا ذره ذره شي او يا ئې
مسير بدل او په بل لوري مخه كړي .كه يوه باانصافه
ساينس پوه ته ووايئ چي زموږ په يوه كتاب كي چي
څوارلس پېړۍ ورباندي تېري شوې ،څو ځايه راغلي چي دا
آسمان ستاسو د زمكي لپاره محفوظ سقف او چت دئ ،خو يو
وخت به په دې كي چاودونه او سوري راپيدا شي! همغه
خبره چي تاسو ئې نن كوئ ،د زمكي فضاء د هغې خوندي
سقف گڼئ او د اوزون پرده ئې د لمر له مضرو وړانگو نه
د خوندي پاتې كېدو وسيله ،همغه پرده چي اوس د كاربن
داى اكسايد گازونو د زياتېدو په وجه ځاى ځاى كي
سوليدلى او سوري په كي راپيدا شوي ،ما ته ووايئ چي د
هغه عكس العمل به څه وي؟ د دې دقيقي علمي وينا او
وړاندويني په اړه به څه وايي؟ د قرآن او د هغه د
راوړونكي په اړه به څه قضاوت كوي؟ آيا له دې پرته د
بلي خبري مجال ورته شته چي ووايي :دا خبره د يوه
انسان خبره نشي كېدى ،هغه څوك ئې كولى شي چي زموږ د
فضاء له ډېرو اسرارو خبر وي .او په قرآن كي د دغسي
خبرو په استناد ويل شوي چي د دې كتاب رالېږونكى هغه
ذات دئ چي د زمكي او آسمانانو په اسرارو پوه دئ.
 همدا راز د آسمان او زمكي ترمنځ دا دقيق يووالى
او تنسيق ښيي چي د انسان او د آسمان او زمكي پيدا
كوونكى او پالونكى يو ذات دئ ،له يوه اوبه راوروي او
په همدغو اوبو له بلي نه ښايسته بوټي او دانې او
خوندوري مېوې راپيدا كوي او په دې سره د انسان اړتيا
ته ځواب وايي او هغه ته رزق او روزي برابروي .دا
تنسيق چا راوستى او د كومي خبري شهادت وركوي؟ آيا
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همدا كافي نه دئ چي ووايئ :هللا سياالن نه لري.
 د هللا په عبادت سره په انسان كي تقوى راپيدا كېږي
او دغه تقوى انسان ته د هللا په كتاب د پوهېدو دروازه
پرانېزي ،تاسو د دې سورې په لومړي آيت كي وليدل چي د
هللا دا كتاب د متقيانو الرښود دئ ،كه غواړئ د هللا كتاب مو
الرښود شي او په اسرارو ئې پوه شئ نو په ځان كي تقوى
راپيدا كړئ ،دا تقوى د عبادت له الري ترالسه كولى شئ.
د آيت له سياق و سباق نه هم او له وروستي آيته هم په
څرگنده معلومېږي چي دلته هم د كتاب په اړه خبره شوې.

    








   
   
[ -]23او كه د هغه څه په اړه شك لرئ چي موږ پر
خپل بنده نازل كړى ،نو له هللا پرته خپل شاهدان
راوبلئ او د هغه په څېر يوه سوره خو راوړئ كه
رښتيني ياست.
( -)23د انسان له پيدايښت او ده ته د رزق او روزي له
برابرولو وروسته ،په ده باندي د هللا تعالى تر ټولو
ستره پېرزوينه دا ده چي د ده د الرښووني لپاره ئې
كتاب راولېږو .داسي كتاب چي د هغه په حقانيت هر سالم
الفطرت انسان په ډېره آسانۍ پوهېدى شي ،له دقيقو
څېړنو او ژورو بحثونو نه ئې ډېر ژر پوهېدى شي چي دا
د هللا له لوري راغلى كتاب دئ ،هري پوښتني ته ئې ځواب
وايي او هر شك ئې ختموي .كه تاسو په دې كتاب كي شك
لرئ او گمان مو دا وي چي دا به د هللا له لوري نه وي،
نو د يوې وړې سورې په څېر ئې كوم څه راوړئ كه رښتيني
ياست .ځيني خلك داسي گمان كوي چي دلته يوازي د قرآن
اوچت ادبي اړخ ته اشاره شوې او مقابل لورى يوې ادبي
مقابلې او مبارزې ته رابلل شوى او ورته ويل شوي چي د
قرآن د كومي وړې سورې په څېر ادبي ټوټه نه شئ وړاندي
كولى ،دا سمه ده چي قرآن له ادبي پلوه هم داسي لويه
معجزه ده چي څوك ئې مقابله نشي كولى ،خو د قرآن علمي
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اعجاز تر دې هم ستره معجزه ده ،هغه ژور علمي بحثونه
چي د انسان ،زمكي ،آسمان ،لمر ،سپوږمۍ ،ستورو او ټول
عالم په اړه ئې كړي ،هغه اسرار چي قرآن په ډاگه كړي،
هغه ضوابط چي د انسان د فردي او اجتماعي ژوند د سمون
لپاره ئې وضع ك ړي ،د قرآن عميق او جامع مطالب ،د حق
او باطل ،روا او ناروا ،حالل او حرام په اړه د قرآن
دقيق او عادالنه معيارونه او له ډېرو نورو اړخونو نه
هم قرآن معجزه ده ،دا د عربو له شعراوو او ليكواالنو
نه عالوه د نورو قومونو لپاره هم او تر قيامته معجزه
ده.







  



  
[ -]24او كه ونه توانېدئ او هيڅكله نه شئ
توانېدى ،نو له هغه اور نه ځان وساتئ چي سوند ئې
خلك او تيږي دي ،د كافرانو لپاره تيار كړى شوى.
( -)24د قرآن د علمي اعجاز يوه بېلگه تر دې آيت د
مخه ذكر شوې او يوه هم په دې آيت كي او هلته چي
فرمايي( :له هغه اور نه ځان وساتئ چي سوند ئې خلك او
تيږي دي) ،د قرآن د نزول په وخت كي هيچا دا خبره نه
شوى منلى چي تيږي هم د اور سوند كېدى شي ،معلومه نه
ده چي مخالفينو به هغه وخت په دې خبري باندي څومره
تمسخر كړى وي ،څومره به ئې په خپلو مجالسو كي ويلي
وي چي دا ليونيان اوس دا خبره هم مني چي تيږي سوزي،
هيڅ عاقل انسان د تيږي سوزيدل نه مني!! خو تاسو اوس
يوه فزيك پوه ته ووايئ :جنابه! آيا تيږي سوزي؟ هغه
به ډېر ژر او له كوم تأمل نه پرته درته ووايي :هو؛
سوزي ،يوازي تيږي نه بلكي هرڅه ،حتى اوسپنه هم ،هرڅه
د اور په اوچتو درجو كي سوزي ،دغه اوبه او دا خاوره
هم چي ته ئې د اور وژلو لپاره كاروې .او كه هغه ته
ووايئ :زموږ په دغه كتاب كي چي څوارلس پېړۍ ورباندي
تېري شوې راغلي چي تيږي به د اور سوند وي ،هغه وخت
زموږ د كتاب په دې خبري مخالفينو ملنډي وهلې او دا
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ئې ستر دروغ گڼلو ،ما ته ووايئ :د دې فزيك پوه
غبرگون به څه وي او د دې كتاب او د هغه د وړاندي
كوونكي په اړه به څه فكر كوي؟








   



   




    
  
   




 
[-]25او هغو ته چي ايمان ئې راوړى او صالح عملونه
ئې كړي ،د دې زېرى وركړه چي دوى لره به داسي
جنتونه وي چي ترالندي به ئې ويالې بهېږي ،چي كله
ئې له مېوې نه څه ورروزي كړى شي ،وايي به :دا خو
همغه دي چي تر دې د مخه راكړى شوې وې ،حال دا چي
يوې بلي ته ورته مېوې به وركړى شوې وي او هلته به
ئې سپېڅلې جوړې په برخه وي او په هغه كي به
تلپاتي وي.
( -)25د ايمان او صالح عمل خاوندانو ته د داسي
جنتونو زېرى وركړه چي تر ونو او بنگلو الندي به ئې
ويالې بهېږي ،د مېوو ظاهري بڼه به ئې سره ورته وي خو
هره يوه به ئې په خوند كي تر مخكنۍ غوره او ښه ،داسي
پاكيزه جوړې به ئې په برخه وي چي هم له انساني
كمزوريو نه پاكي وي او هم له اخالقي ضعف او ناخوالو
نه ،تلپاتى ژوند به ئې په برخه وي ،نو كه تاسو په
حالل رزق اكتفاء وكړه ،په بدل كي به ئې د جنت مېوې
دركول كېږي ،كه په گنده كارونو كي له پرېوتو نه مو
ځان لري وساتو ،د جنت سپېڅلې جوړې به مو بدله وي ،كه
د ايمان په الر كي مو د خټو كور له السه وركړ ،په عوض
كي به ئې د جنت باغونه او بنگلې دركړى شي ،كه مو خپل
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لنډ ژوند د هللا په الر كي وقف كړ ،د جنت تلپاتى ژوند به
مو په برخه شي.

     






















    
   
    
  
ً چي هللا له دې نه حيا نه كوي چي د كوم
[ -]26يقينا
ماشي مثال راوړي او يا تر هغې د اوچت څه ،نو چا
چي ايمان راوړى پوهېږي چي دا د دوى د رب له لوري
حقيقت دئ او هغه چي كافران شوي نو وايي :هللا په دې
مثال سره څه اراده او قصد لري ،ډېر پرې بې الري
كوي او ډېر پرې هدايت كوي او له فاسقانو پرته بل
څوك ورباندي نه بې الري كوي.
( -)26دا د هللا لويه پېرزوينه ده چي د انسان د پوهولو
لپاره ئې د ماشې په څېر له واړه شي نيولى تر لمر او
آسمان پوري د سترو سترو شيانو مثالونه بيان كړي،
قرآن ئې د انسان د فهم مستوى ته (نازل) او راكوز
كړى ،د ايمان خاوندان پرې پوهېږي ،هر څوك چي د ايمان
په رڼا كي دي مثالونو ته ځير شي ډېر ژر ئې په مقصد
او هدف پوه شي ،خو كافران ئې په مقصد له پوهېدو عاجز
دي ،دوى د وړو شيانو يادول د ستر هللا له شأن نه لري
گڼي ،په دې نه پوهېږي چي د يوه وړوكي ژوندي مخلوق
پيدا كول تر يوه ستر ژوندي حيوان نه ډېر ډېر گران
دئ ،په دې كي ډېر ظرافت او لطافت كارول شوى،
انسانانو په سر كي لويي لويي راډيوگاني ،ټلويزيونونه
او كمپيوټر جوړ كړل ،خو چي هرڅومره مخكي والړل ،پوهه
او تجربه ئې زياته شوه ،نو دا ټول ئې ورو ورو كوچني
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كړل ،د څو كاله مخكي ستره او درنه راډيو او لوى
كمپيوټر چي يوه كس په آسانۍ نه شو انتقالولى اوس ئې
هومره واړه كړي چي ستا د كميس په جيب كي ځائېږي.




   
   









 
[ -]25هغه (فاسقان) چي الهي ژمني له ټينگولو
وروسته ماتوي او هغه څه غوڅوي چي هللا ئې د وصلولو
امر كړى او په زمكه كي فساد كوي ،همدا دوى خاسر
او تباه شوي دي.
( -)25له دې آيته په ډېر صراحت سره معلومېږي چي د
فطري اړيكو شلول او هغه څه قطع كول چي هللا ئې د وصلولو
امر كوي ،د هغو فاسقانو كار دئ چي له الهي هدايت او
الرښووني نه محروم دي او د هللا په كتاب د ايمان راوړو
سعادت ئې نه په برخه كېږي او دا همغه مطلب دئ چي د
سورې په سر كي راغلى وو ،لمونځ په حقيقت كي د اقامه
صلوة تر ټولو ستره بېلگه ده ،دا هم د انسان او هللا
ترمنځ او هم د انسانانو ترمنځ د اړيكو د مضبوطولو
ترټولو مؤثره ذريعه ده ،د همدې لپاره هللا تعالى د
لمانځه اداء كولو لپاره د اقيموا الصلوة صيغه غوره
كړې.
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[ -]28څنگه د هللا په اړه كفر كوئ! حال دا چي تاسو
مړه وئ خو هغه راژوندي كړئ ،بيا مو مړوي او بيا
مو بېرته راژوندي كوي او بيا د ده په لور ورگرځول
كېږئ -]29[ .دى همغه ذات دئ چي د زمكي ټول څه ئې
تاسو ته راپيدا كړل ،بيا ئې آسمان ته مخه كړه ،نو
هغه ئې اوه آسمانه جوړ كړ او دى په هرڅه ښه پوه
دئ.
( -)28له هللا انكار د ډېري حيرانتيا خبره ده ،انسان
څنگه خپل زړه او عقل په دې قانع كولى شي؟ له مړې
خاوري چا راپيدا كړ؟ د ده له ژوند سره تړلي دا ټول
صفات چا وركړل ،علم ئې كوم عليم وركړى ،سترگي ئې كوم
سترگه ور ،سمع ئې كوم سميع ،د وينا توفيق ئې له كومه
كړى او د حافظى استعداد چا په كي ايښى؟ ما ته داسي
كوم مخلوق او مصنوع وښيه چي په هغه كي د خپل خالق او
صانع د الس نښي له ورايه نه برېښي؟ په انسان كي دا
ټول صفات د كوم خالق وديعه گڼې؟ څنگه د يوه پالسټيك
له صانع نه انكار نه شې كولى خو د انسان له خالق نه
انكار كوې؟ ستا د مرگ پرېكړه څوك كوي؟ دا ته ولي خپل
مرگ نه شې ځنډولى؟ هغه څوك دئ چي ته ئې د ارادې په
وړاندي مقهور يې او د مرگ د نېټې له بدلولو عاجز؟ چا
دا د زمكي پر سر هرڅه ستاسو لپاره پيدا كړي ،داسي چي
كه يو ئې هم نه وي او په مقدار كي ئې معمولي كموالى
راشي او د دوى ترمنځ موجود تناسب ختم شي ،نو د زمكي
پر سر ستا ژوند ممكن نه دئ ،كه د زمكي د حرارت درجه
كمه يا زياته شي ،كه ئې له لمر نه فاصله ډېره يا لږه
شي ،كه ئې دا او هغه او هر څه له خپل طبيعي حالت نه
ووځي ،نو د زمكي پر سر او د آسمان الندي ژوند درته
گران كړي .دا هر څه په دومره دقيقه توگه او په داسي
ضروري او الزمي تناسب چا پيدا كړي؟ د زمكي او آسمان
تر منځ دا يووالى او تنسيق او دا چي په گډه لگيا دي،
ستا اړتياوو ته ځواب وايي ،يو اوبه راوروي او بل ئې
دانه او مېوه درته راشنه كوي ،دا د چا كار دئ؟ دا د
زمكي او آسمان په هر څه كي د (علم) نښي او آثار خو د
دې خبري شهادت وركوي چي دا هر څه هغه ذات پيدا كړي
چي په هر څه پوه دئ.
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كوم حقيقت چي په دې مبارك آيت كي ورته اشاره شوې،
انسان اوس او څوارلس پېړۍ وروسته پرې پوه شوى ،علم
نن د قرآن همدا خبره كوي چي دا د زمكي هر څه ،كه
حيوان دئ ،كه نبات دئ او كه عناصر او مركبات ئې ،دا
ټول او په همدې موجود مقدار او تناسب كي ئې د انسان
د ژوندي پاته كېدو لپاره ضروري دي ،ټول ژوي له يوه
بل سره داسي تړلي دي چي كه يو ئې له منځه ځي نور به
ورپسې يو په بل پسي له منځه ځي ،داسي لكه د غاړي هار
چي وشلېږي او مرغلري ئې يوه په بلي پسې راپرېوځي .او
دا هغه مطلب دئ چي په دې روايت كي راغلى:
عن جابر بن عبدهللا قال عمر بن الخطاب سمعت رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يقول خلق هللا عز وجل ألف أمة ستمائة في
البحر وأربعمائة في البر فأول شيء يهلك من هذه األمم
الجراد فنذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه.
جابر بن عبدهللا رضي هللا عنه وايي چي عمر رضي هللا عنه وويل:
له پيغمبر عليه السالم نه مي اورېدلي چي فرمايل ئې :هللا
زر امتونه پيدا كړي چي شپږ سوه ئې په اوبو كي او
څلور سوه ئې په وچه كي ،لومړى شى چي له منځه به ځي
ملخان دي ،نو كله چي دوى له منځه والړ شي نور انواع د
ژوو به داسي يو په بل پسي له منځه ځي لكه د هار تار
چي وشلېږي.
( -)29قرآن وايي چي هللا تعالى اوه زمكي او اوه
آسمانونه پيدا كړي ،نن د علمي ژورو تحقيقاتو په ترڅ
كي انسان ته معلومه شوې چي زمكه اوه طبقې لري او د
زمكي پر سر د زمكي مربوطه فضاء هم اوه طبقې ده.
انسانانو ته دا هم جوته شوې چي د اتم د مدارونو
اعظمي شمېر هم اوه دي ،له دې نه معلومېږي چي دا
كائنات او مربوط ستوري او كهكشانونه ئې يوه داسي
مجموعه ده چي اوه آسمانونه پرې راتاو دي.
له دې آيت نه ځينو دا انتباه اخيستې چي ښايي زمكه
له آسمان نه مخكي پيدا شوې وي ،دا اشتباه ده ،په څو
دليله:
 په خپله په دې آيت كي ويل شوي چي بيا هللا تعالى
آسمان ته متوجه شو ،د دې معنى دا ده چي آسمان تيار
موجود وو.
 دا توجه د آسمان د تسويې او د اوه آسمانونو په
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څېر ئې د جوړولو په ارتباط شوې ،نه د پيدايښت لپاره.
 قرآن په صريح الفاظو وايي چي زمكه او آسمان سره
يو ځاى وو موږ سره بېل كړل .له دې نه په وضاحت سره
معلومېږي چي دواړه په يوه وخت پيدا شوي ،له يوه بل
وروسته ئې يادونه د لومړي پيدايښت په ارتباط نه ده د
تسويه او برابرولو په ارتباط ده .قرآن په دې اړه
فرمايي:

ً
تقا
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ْم
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هما و جعل
ففتق
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ء حىٍ أ فال ُ
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االنبياء31 :
آيا كافران په دې نه پوهېږي چي آسمانونه او زمكه سره
نښتي وو ،نو موږ سره بېل كړل او هر ژوى مو له (اوبو)
نه پيدا كړى ،نو آيا ايمان نه راوړي؟!
له دې آيت نه په څرگنده معلومېږي :چي په سر كي
ټول كائنات ،زمكه ،لمر او د آسمان ټول اجرام يوه
كتله وه او هللا تعالى په يوې چاودنې سره دوى بېل بېل
كړل او اوسنۍ بڼه ئې وركړه .او دا هغه حقيقت دئ چي
انسان نن پرې پوه شوى.




  




   







    
    
[-]31او كله چي ستا رب مالئكو ته وويل :زه پر زمكه
د يوه خليفه او نائب راپيداكوونكى يم ،دوى وويل:
آيا داسي څوك په كي پيدا كوې چي فساد به په كي
كوي او ويني به تويوي ،حال دا چي موږ ستا له
ستايني سره لگيا يو او ستا لپاره په تقديس بوخت
يو .وئې فرمايل :زه په هغه څه ښه پوه يم چي تاسو
پرې نه پوهېږئ.
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ً د يوې مهمي خبري له كولو وروسته ،د
( -)31قرآن اكثرا
مزيد وضاحت لپاره تاريخي مثال او د دې خبري عملي
بېلگه راوړي ،دا تاريخي مثال او عملي بېلگه د (إذ)
په لفظ پيل كېږي .دلته له دغه ستر او مهم مطلب نه
وروسته چي هللا تعالى د زمكي هر څه ستاسو لپاره پيدا
كړي ،ستاسو د خدمت او گټي اخيستو لپاره اوس د خليفه
په توگه د آدم عليه السالم د پيدايښت قصه او مالئكي ده
ته په سجده گمارل د پورتني مطلب د مزيد توضيح لپاره
وړاندي كوي.
په دې مبارك آيت كي څو اساسي الرښووني شوې:
 آدم عليه السالم په زمكي كي پيدا شوى ،دلته د
(جاعل) معنى (پيدا كوونكى) دئ.
 هللا تعالى مالئكو ته خبر وركړ چي زه پر زمكه داسي
څوك راپيدا كوم چي هغه به د خليفه او نائب په څېر
عمل كوي ،د دې خليفه ځيني مواصفات او ځانگړتياوي ئې
وروښودې ،فرشتو د دې تصور نه شو كولى چي يوه
بااختياره او د استقالل او ارادې خاوند موجود ته دي د
زمكي واگي وسپارلى شي ،گمان ئې كاوو چي داسي كس به
هرو مرو له خپل واك او اختيار نه غلطه استفاده كوي،
فساد به خوروي او قتلونه به كوي .وئې ويل :په داسي
حال كي چي موږ ستا د اوامرو په تعميل كي په پوره
انهماك سره لگيا يو ،په زمكي كي د تقديس او ستره
ساتلو امور هم ترسره كېږي ،د دې خليفه او نائب د
پيدا كولو څه ضرورت دئ ،په داسي حال كي چي له ده نه
د فساد كولو او وينو تويولو احتمال هم شته؟ مالئكي د
آدم عليه السالم له ټولو وړتياوو خبري نه وې ،يوازي
دومره پوه شوې وې چي دا به خليفه وي ،يا ئې د خليفه
له مفهوم نه دا مطلب اخيستى وو او يا ورته ويل شوي
وو چي دى به د واك او اختيار خاوند وي ،هم به ښه كار
كولى شي او هم بد ،ستاسو په څېر به نه وي چي هيڅ څه
په خپله خوښه او استقالل سره نه شئ كولئ ،د همدې
لپاره ئې وويل :مبادا هغه د فساد او وينو تويولو
باعث نشي ،هللا تعالى وفرمايل :زه په هغه څه ښه پوه يم
چي تاسو ورباندي نه پوهېږئ ،تاسو ته هغه ځانگړتياوي
نه دي معلومي چي ده ته ئې ورپه برخه كوم .نه مالئكو
ته دا وينا د مشورې په توگه شوې او نه مالئكو د
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اعتراض په توگه دا پوښتني كړې ،هللا تعالى له مشورې بې
نيازه دئ او مالئكي له اعتراض كولو نه برئ دي .دا
خبره هم بې دليله او بې بنياده خبره ده چي مالئكو د
پيريانو مخكنيو كړو وړو ته په پام سره ويلي چي د آدم
عليه السالم اوالد به هم د دوى په څېر شي .برعكس هللا
تعالى دوى ته د آدم عليه السالم په اړه هومره معلومات
وركړى چي له دوى سره ئې دغه سؤالونه راپيدا كړي.
په دې آيت كي درې ځله ويل شوي چي آدم عليه السالم

به په زمكي كي پيدا كېږي او د زمكي خالفت به ورسپارل
كېږي ،يو ځل د هللا له لوري ويل شوي او دوه ځله د مالئكو
له لوري ،دا كافي ده چي ووايو آدم عليه السالم په
زمكي كي پيدا شوى او د زمكي خالفت ورسپارل شوى ،د
ً داسي څه موندلى شو چي
قرآن په هيڅ آيت كي نه صراحتا
ً.
د دې مطلب خالف خبره ترې معلومه شي او نه تلويحا
ډېره عجيبه ده چي څوك د قرآن د دې وضاحت او صراحت
سره سره د اسرائيلي رواياتو تر تأثير الندي راشي او
گمان وكړي چي آدم عليه السالم له زمكي نه پرته په بل
ځاى كي پيدا شوى!!

  








   












  
[ -]31او آدم (عليه السالم) ته ئې نومونه ورزده
كړل ،ټول ئې ،بيا ئې مالئكو ته وړاندي كړل ،نو وئې
ويل :د دغو پر نومونو مي خبر كړئ؛ كه رښتيني
ياست -]32[ .وئې ويل :پاكي ده تا لره ،موږ له هغه
پرته چي تا راښودلي هيڅ علم نه لرو ،ته خو بې شكه
چي ښه پوه او ښه د حكمت خاوند يې.
( - )32-31هللا جل شأنه آدم عليه السالم او د ده نسل ته
په مالئكو باندي دا فضيلت وركړى چي علم ئې تر فرشتو
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جامع دئ ،د هرڅه د پېژندلو او هغه ته د خاص نوم
وركولو استعداد په كي ايښودل شوى ،خو مالئكي داسي دي
چي هر صنف ئې د خپل خاص كار په اړه علم لري او د
نورو شيانو په اړه نه پوهېږي ،هر څه پېژندل او بيا
هغه ته خاص نوم وركول د انسان ځانگړتيا ده ،دا
خصوصيت په بل هيڅ مخلوق كي نشته ،د زمكي د خالفت
لپاره همداسي يوه مخلوق ته ضرورت وو ،مالئكو دا كار
نه شو كولى .متأسفانه ځيني داسي گمان كوي چي مالئكو
غوښتل د زمكي خالفت د دوى په واك كي وي او بل چا ته
ورنكړى شي ،هللا غوښتل دوى په دې مالمت كړي او ورته
ثابته كړي چي ترتاسو آدم عليه السالم د دې مقام لپاره
وړ دئ ،نو آدم عليه السالم ته په غوږ كي وويل شو چي د
دې او هغه شيانو نومونه څه دي ،بيا د همدغو شيانو د
نومونو په اړه له ده او مالئكو نه امتحان واخيستل شو،
مالئكي ناكامه او دى بريالى شو!! حال دا چي نه دا كار
د امتحان اخيستو لپاره ترسره شوى ،نه مالئكي داسي دي
چي د هللا له حكم نه مخالفت وكړي او د ځان لپاره كومه
دنده وغواړي او نه په داسي امتحان سره د آدم عليه
السالم وړتيا ثابتېدى شي .دا له اسرائيلي رواياتو نه
اخيستل شوي آراء دي ،په دې كي هم هللا تعالى ته د عدل
او عقل خالف كارونه منسوب شوي او هم مالئكو ته د گناه
كارونه! هللا تعالى خو نه د عدل خالف كار كوي او نه د
عقل ،دا تأويل هم د عدل منافي دئ هم د مشاهدې ،داسي
امتحان چي په هغه كي يوه ته نقل وركړى شي ،د عدالت
منافي امتحان دئ او موږ په مشاهدې سره گورو چي آدم
عليه السالم او اوالد ته ئې د ټولو شيانو نومونه نه دي
ښودل شوي ،په څو دالئلو:
 كه ده ته نومونه ورښودل شوي وى نو بايد ترقيامته
د ده په ټول اوالد كي همدا نومونه پاتي وى ،د ده عرب
او عجم زامنو بايد ورته نومونه كارولى او د ټولو ژبه
يوه وى .خو عمالً گورو چي نه ژبه يوه ده او نه نومونه.
دا دوى ولي د قرآن د آيتونو داسي تعبيرات كوي چي د
مشاهدې خالف دي ،آدم عليه السالم ته به نومونه همغسي
ښودل شوي وي لكه د ده اوالد ته چي ئې ښيي ،د آدم عليه
السالم قصه خو د دې لپاره راوړي چي د ده اوالد ته وښيي
چي پر تاسو مي دا او دا نعمتونه پېرزو كړي ،تاسو ته
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مي پر ټولو مخلوقاتو فضيلت دركړ ،پر مالئكو هم ،د هر
څه پېژندل او خاص نوم ورته وضع كول ستاسو هغه
ځانگړتيا ده چي هيڅ مخلوق ته نه ده وركړى شوې ،په
كوم ترتيب چي هللا تعالى د آدم عليه السالم اوالد ته
نومونه ښيي همداسي ئې آدم عليه السالم ته ښودلي ،د
آدم عليه السالم هر لمسى چي پيدا شي نو هر څه ته الس
اچوي ،يوه خوا بله خوا ئې گوري ،نوم ورته ږدي ،مور،
پالر ،ډوډۍ او اوبو ته له خپلي خوا نومونه ږدي ،په سر
كي خوراك او څښاك په ژړا غواړي ،چي لږ لوى شي خپلو
ضروري شيانو ته داسي وړوكي وړوكي نومونه كېږدي چي
خپله مور ورباندي پوهولى شي ،كه ئې مور پالر خپله ژبه
ورباندي تحميل نه كړي نو ځان ته به نوې ژبه او
نومونه غوره كړي ،آدم عليه السالم ته د نومونو د
ښودلو معنى دا ده ،نه هغه چي په اسرائيلي رواياتو كي
راغلي.
 د ټولو شيانو علم له هللا پرته هيچا ته ممكن نه دئ،
آدم عليه السالم او اوالد ئې دا توان نه لري چي د ټولو
شيانو نومونه زده او حفظ كړى شي ،حافظه ئې دومره
ظرفيت نه لري.
 دا خبره مو بايد تل په پام كي وي چي قرآن د حق او
باطل د پېژندو لپاره وروستى معيار او مالك دئ ،هره
اختالفي خبره بايد قرآن ته محول شي او يوازي هغه خبره
حق وگڼو چي له قرآن سره موافق وي ،روايت به د قرآن
په تله تلو ،نه دا چي د قرآن آيت د روايت لپاره
تأويل كړو! دا خو هغه كار دئ چي اهل كتابو وكړ او په
نتيجه كي ئې د هللا كتاب شا ته وغورځاوو ،په رواياتو
پسې او په اختالفاتو اخته شول ،حاشا و كال چي صحابه دي
هغه خبره وكړي چي قرآن نه وي كړې ،صحابه خو د قرآن
لومړي زده كوونكي او حامالن وو ،تر هرچا ښه ورباندي
پوه شوي وو ،له هغه چا ئې مخامخ اورېدلى وو چي دا
قرآن ورباندي نازل شوى وو ،څنگه به هغوى د قرآن خالف
خبره كوي؟ كه كله له داسي روايت سره مخامخ كېږو چي
له قرآن سره اړخ نه لگوي نو د دې پر ځاى چي د قرآن
آيتونه د روايت لپاره تأويل كړو بايد ووايو چي يا
راوي اشتباه كړى او يا مروي عنه د اهل كتابو خبره
كوله او اورېدونكي گمان كړى چي دا د ده خپله خبره او
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رأيه ده او نورو ته ئې د ده د خبري په توگه انتقال
كړې .په رواياتو كي بې شمېره داسي روايات شته چي په
اصل كي د اهل كتابو روايات دي خو صحابه وو ته منسوب
شوي.
 د (علم آدم االسماء كلها) تفسير بايد تر هر څه د
ًم) په
َُ
مخه په خپله په قرآن كي ولټوو او وگورو چي (عل
كومه معنى راغلى ،قرآن موږ ته د دې وضاحت كړى ،د
قرآن په رڼا كي په دې پوهېدل آسانه دي چي آدم عليه
السالم ته د اسماوو تعليم او ښوونه داسي ده لكه چي د
ده اوالد ته د بيان د تعليم په اړه ئې فرمايلى( :علمه
البيان :خبري كول ئې وروښودل) .هللا تعالى انسان ته د
وينا استعداد وركړى ،دا ښوونه داسي نه ده چي د
پيدايښت له لومړۍ ورځي خبري كولى شي ،بلكي ورو ورو
ئې زده كړي ،همدا راز ئې د ټولو شيانو د پېژندو او
هر يوه ته د خاص نوم وركولو استعداد وركړى.









    









 
[ -]33وئې ويل :اې آدمه ! په نومـونو ئې خبر كړه،
نو چي كله ئې پر نومونو خبر كړل ،وئې ويل :آيا
تاسو ته مي نه وو ويلى چي زه د آسمانونو او زمكي
په پټو ښه پوهېږم او په هغه څه هم ښه پوهېږم چي
څرگندوئ ئې او په هغه هم چي پټوئ ئې؟
( -)33له دې مبارك آيت نه په څرگنده معلومېږي چي
مالئكو ته د آدم عليه السالم دا علمي استعداد او فضيلت
نه وو معلوم د كوم په وجه چي هللا تعالى د زمكي د خالفت
لپاره غوره كړى وو .د ده (اختيار) او استقالل ته په
پام سره ئې دا اندېښنه څرگنده كړې وه چي مبادا په
زمكي كي د فساد او وينو تويولو باعث شي .دا خبره بې
بنياده ده چي گواكي مالئكو غوښتل د خالفت مقام دوى ته

البقرة
84پلوشې
د قرآن
وركړى شي.

  





  
  
[ -]34او كله چي مو مالئكو ته وويل :د آدم لپاره
سجده وكړئ ،ټول په سجده شول مگر ابليس ،ډډه او
تكبر ئې وكړ او له كافرانو څخه وو.
( -)34دلته څو خبري د خاص پام وړ دي:
 له دې سجدې نه يا يوازي اطاعت او تسليمېدل مراد
دي او يا د اطاعت او تسليمېدو ترڅنگ سجدې ته ورته
كوم حركت هم ،دا ځكه چي مالئكي او ابليس د انسان په
څېر نه دي ،سجده ئې هم د انسان سجدې ته ورته نه ده،
د لمر ،سپوږمۍ ،ونو او غرونو سجده هم د انسان د سجدې
په څېر نه ده .په دې توجيه سره هغه اشكال هم رفع
كېږي چي د مالئكو سجده آدم عليه السالم ته وه كه د آدم
لپاره هللا تعالى ته؟ ځكه له هللا پرته بل څه ته سجده كول
جائز نه دي.
 له دې آيت نه دا هم معلومېږي چي د مالئكو مقام او
منزلت په دې عالم كي داسي دئ چي چا ته د دوى په
انقياد او سجدې سره به د زمكي او آسمانونو هر څه هغه
ته غاړه ږدي ،آدم عليه السالم ته د دوى د سجدې په
نتيجه كي به هر څه ده ته مسخر او منقاد كېږي ،ځكه
وروسته ويل شوي چي له ابليس نه پرته ټولو سجده وكړه.
يوازيني چا چي له سجدې ئې ډډه وكړه ابليس وو ،نور
هرڅه آدم ته مسخر شول ،د قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي
دا مطلب ذكر شوى چي د زمكي او آسمانونو هر څه انسان
ته مسخر كړى شوي.
 د زمكي پر سر لومړۍ گناه تكبر وو ،د هللا له رحمت نه
لومړى رټل شوى كس متكبر دئ ،متكبر څوك دئ؟ هغه چي په
نسب كي ځان تر بل غوره گڼي .خپل قوم تر بل قوم نه او
خپل ټبر تر بل ټبر او ځان تر بل غوره گڼل همغه كار
دئ چي د لومړي ځل لپاره شيطان وكړ .په دې سوره كي
راغلي چي د بني اسرائيلو سردارانو د طالوت عليه
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السالم د زعامت له منلو نه انكار كاوو ،دا همغه كار
وو چي شيطان كړى وو ،هغه قصه د دغي لپاره تاريخي
بېلگه او شرحه ده.

  



   
   
















    



  
[ -]35ومو ويل :اې آدمه! ته او مېرمن دي په دې
جنت كي مېشت شئ او له كومه ځايه چي غواړئ پرېمانه
وخورئ ،خو دې وني ته مه نږدې كېږئ ،كه نه نو له
تېري كوونكو څخه به شئ -]36[ .خو شيطان له هغه نه
وښويول او له هغه څه ئې وايستل چي په كي ول ،او
ومو ويل :له دې نه كوز شئ ،ځيني د ځينو نورو
لپاره دښمن او تاسو ته په زمكي كي د ټېكي ځاى دئ
او څه متاع ،تر يوه وخته.
( -)35د دې مبارك آيت څو اساسي ټكي خاصه توجه غواړي:
 انسان داسي پيدا شوى چي هغه ته بايد مفيد او مضر،
حالل او حرام او ښه او بد وروښودل شي ،له نورو ژونديو
مخلوقاتو سره ئې يو اساسي توپير په دې كي دئ چي نورو
ته په فطري توگه خپله الر ښودل شوې ،د همغي فطري
الرښووني مطابق ژوند كوي ،د غرڅه بچى په هغه لومړۍ
ورځ او له پيدايښت نه څو شېبې وروسته په خپلو پښو
ودرېږي ،په خپلي مور پسي زغلي ،د هغه څه له خوړلو او
د هغه كار له كولو ډډه كوي چي ورته تاوان لري ،مفيد
او مضر بوټي پېژني ،خو انسان تر اوږدې مودې مور ته

البقرة
86پلوشې
د قرآن
سخت اړ وي ،اور ،تيږي او لوټي ته الس كوي ،هر څه په
خوله منډي ،كه ئې مور څو شېبې ترې غافله شي ،يا په
اور كي ځان اچوي يا اوبو كي ،هغه ته بايد ښه او بد،
مفيد او مضر ،شهد او زهر ،حالل او حرام عمالً وروښودى
شي ،هغه تر بل هر مخلوق نه دې ته زيات اړ دئ چي د ښه
ژوند كولو ټولي غوښتني او مقتضيات ورزده كړى شي،
فطري ښوونه ورته كافي نه ده .د ده وضع له نورو
مخلوقاتو نه فرق كوي ،دى له ځانگړو استعدادونو سره
پيدا شوى ،دا دئ گورئ چي په هغه جنت كي هم ورته ويل
شوي :له هر ځايه هر څه پرېمانه خوړلى شئ خو هغي خاصي
وني ته به نه نږدې كېږئ .په دې سره عظيم الشأن قرآن
د انسان د فطرت يوه ډېر مهم او اساسي اړخ ته اشاره
كړې.
 د انسان لپاره دحاللو شيانو شمېر د حرامو په نسبت
دومره زيات وگڼئ لكه په يوه ستر باغ كي چي راز راز
وني او مېوې ولري ،يوازي يوه ونه ئې داسي وي چي د
مېوې خوراك ئې منع شوى وي .عجيبه ده چي انسان په
دومره زياتو حاللو اكتفاء نه كوي او حرام ته الس
غځوي!!
 اما دا چي آدم عليه السالم په كوم جنت كي ځاى پر
ځاى شو؟ د زمكي پر سر كوم جنت كي او كه په موعود جنت
كي؟ كومي وني ته له نږدې كېدو منع شوى وو؟ شيطان
څنگه وتوانېدو چي دي جنت ته ننوځي او آدم او حواء
عليهما السالم د ممنوعه مېوې خوړلو ته وهڅوي؟ د دغو
پوښتنو په ځواب باندي د پوهېدو لپاره بايد الندي خبري
په پام كي ولرو:
 په دې اړه هم په رواياتو كي كافي او زيات اختالف
شته او هم د مفسرينو تر منځ ،هم د جنت د موقعيت په
اړه او هم د دې وني د نوعي په اړه ،له دې اختالف
معلومېږي چي له پيغمبر عليه السالم صريح او صحيح حديث
نه دئ نقل شوى.
 قرطبي او ځيني نور مفسرين دا موعود جنت گڼي ،خو
هيڅ دليل ورته نه لري ،ټول مفسرين ورسره موافق نه
د ي ،ما دغه رأيه له قرآن سره موافق نه ده موندلې .په
داسي حال كي چي د البقرة د سورې په يوه آيت (31
آيت)كې درې ځلي ويل شوي چي آدم عليه السالم به په
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زمكه كي پيدا كېږي او دلته به خليفه وي او په داسي
ً
ً يا اشارتا
حال كي چي نه د قرآن په كوم آيت كي صراحتا
دا مطلب راغلى چي آدم عليه السالم په آسمان كي پيدا
شوى او نه په احاديثو كي ،او په هيڅ آيت او حديث كي
نه دي ويل شوي چي آدم عليه السالم له پيدايښت وروسته
آسمان ته اوچت كړى شوى ،نو دا ادعاء به څنگه منو چي
د ده لومړى اسكان د آسمان په جنت كي وو ،كه داسي وى
نو دا مطلب به په ډېر صراحت سره په قرآن كي راغلى
وو ،چي آدم عليه السالم په آسمان كي پيدا شوى يا په
زمكه كي له پيدايښت وروسته آسمان ته بېول شوى .په
قرآن د ايمان تقاضا خو دا ده چي له خپله ځانه كوم
مطلب ورته منسوب نه كړو او د دې آيت مصداق ونه گرځو
(ام تقولون على هللا ما التعلمون) برعكس په همغه څه
اكتفاء وكړو چي قرآن په خپله ويلي.
 آدم عليه السالم له خاوري او د زمكي پر سر او د
زمكي د خالفت لپاره پيدا شوى .دلته وفات شوى او له دې
به بېرته راژوندى كېږي .او همدا د ده د اوالد برخليك
هم دئ.
 ځينو د (اهبطوا) له لفظ دا مطلب اخيستى چي دوى ته
له آسمان د كوزېدو امر شوى ،دا خبره په دوه دليله
ضعيفه ده :لومړى دا چي په همدې سورې كي او څو آيته
وروسته ،بني اسرائيلو ته په همدغه صيغه ويل شوي چي
(اهبطوا مصرا :نو مصر ته كوز شئ) او د بنى اسرائيلو
دا قصه په حقيقت كي له جنت د آدم عليه السالم د
كوزېدو ل پاره بل مثال او مزيده شرح ده .دوهم دا چي د
(اهبطوا :كوز شئ) امر هغه چا ته كېږي چي د كوزېدو له
ځايه په خپله او په خپلو پښو كوزېدى شي .آدم عليه
السالم ته له آسمانه په خپله راكوزېدل ممكن نه وو.
 آدم عليه السالم له پيدايښت وروسته په داسي جنت كي
ځاى پر ځاى شوى چي هلته هم شجرة ممنوعه وه او هم
شيطان ورتلى شو .په موعود جنت كي نه شجرة ممنوعه شته
او نه شيطان ورتلى شي .شيطان الدمخه رټل شوى وو،
موعود جنت ته د ده ننوتل ممكن نه وو.
 د جنت لغوي معنى باغ دئ او په قرآن كي د جنت لفظ
يوازي د موعود جنت لپاره نه دئ كارول شوى .په داسي
حال كي چي جنت د مېوې باغ ته ويل كېږي او له دې
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معلومېږي چي شجره ممنوعه به د مېوې يوه ونه وه ،قرآن
نه ده ښودلې ،موږ ته په كار ده چي په دې اړه له ځانه
څه ونه وايو ،خو متأسفانه ځينو په دې اړه هم له
اسرائيلي رواياتو ډېر څه رانقل كړي ،هغه ئې د (غنمو
ونه) گڼلې ،نه ئې دې ته پام كړى چي د (غنمو نه ونه
وي او نه ئې باغ)!! او نه هم دې ته چي هللا تعالى يوازي
هغه څه انسان ته حراموي چي ضرر ئې تر گټي زيات وي.
 موعود جنت ته داخلېدل له محاسبې وروسته ترسره
كېږي  .دا جنت په اصل كي د انسان د عملونو محصول دئ،
لكه چي په رواياتو كي راځي :د جنت زمكه سمسوره او
اوبه ئې خوږې دي ،ستاسو له تسبيح د جنت وني او له
نېكو عملونو مو د جنت قصرونه جوړېږي.
 له دې دالئلو په څرگنده معلومېږي چي دا جنت د زمكي
پر سر وو نه په آسمان كي ،د هغو مفسرينو رأيه صحيح
ده چي دا جنت د زمكي پر سر گڼي او دا رأيه چي دا
همغه موعود جنت او په آسمان كي وو له اسرائيلي
رواياتو نه اخيستل شوې رأيه ده ،د دې په تأييد كي
ټول استدالالت ډېر ډېر ضعيف دي ،نه په نقل سره دا خبره
ثابتولى شي او نه هم په عقل سره ،د دوى ځيني خبري خو
ً جنت ته د شيطان د ننوتو په
د ډېر تعجب وړ دي ،مخصوصا
اړه د دوى وينا ،ځينو ئې ويلي چي شيطان د مار په
خوله كي پټ ورننوتى او ځينو ويلي چي له بهر د دېوال
له شا ،يا د جنت په دروازه كي ،يا له جنت د وتلو په
وخت كي او حتى له زمكي ئې د آسمان په جنت كي هغوى
وسوسه كړي!! او ځينو خو هومره بې باكي كړې چي ويلي
ئې دي :شيطان د مالئكو له ډلي او حتى د دوى استاد
وو!! دوى دې ته هم پام نه دئ كړى چي كه آدم عليه
السالم شيطان په خپلو سترگو ليدى نو نن به د ده اوالد
هم هغه په خپلو سترگو ليدو او دې ته ئې هم توجه نه
ده كړې چي آدم عليه السالم ته د شيطان وسوسه بايد
همغسي وي لكه نن چي د ده اوالد وسوسه كوي .كه د دوى د
استداللونو په اړه لږ غور وكړئ نو هر يو به ئې د عقل
او مشاهدې خالف ومومئ .نه پوهېږو چي ولي نه وايي :د
آدم عليه السالم جنت داسي وو لكه بني اسرائيلو ته د
من او سلوى وركول او د ورېځو سيوري ورباندي جوړول،
له جنت ئې هبوط داسي وو لكه د بني اسرائيلو هبوط،
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شيطان داسي وسوسه كړل لكه د ده اوالد چي وسوسه كوي،
دا ځكه چي د آدم عليه السالم په قصه كي هللا تعالى موږ
ته (انسان) او د هغه ځانگړتياوي او خصوصيات معرفي
كوي ،د انسان د عروج او زوال عوامل راښيي ،شيطان او
د هغه وسوسې را په گوته كوي ،دا زموږ د جد قصه ده ،د
دې قصې په هينداره كي بايد خپل مخ وگورو او خپل ځان
وپېژنو ،مگر نه گورئ چي د آدم عليه السالم له دغي قصې
وروسته د بني اسرائيلو د عروج او هبوط قصه راغلې،
مگر دا قصه د هغې لپاره شرح نه ده؟!
 په دې مبارك آيت كي دا خبره هم توضيح شوې چي آدم
او حواء عليهما السالم ته ويل شوي وو چي دغي وني ته
مه نږدې كېږئ ،كه ورنږدې شوئ نو تېرى به درنه وشي او
ممنوعه مېوه به ئې وخورئ .له گناه نه د ځان ساتلو په
اړه ،قرآن په څو نورو ځايونو كي هم دې ته ورته
الرښوونه كړې او ويلي ئې دي چي د گناه له ځايه ځان
لري وساتئ ،نږدې مه ورځئ ،د حاللو شيانو تر آخري پولي
مخكي مه ځئ او د حرامو د پولي پيل كېدو ته مه ورنږدې
كېږئ كه نه په حرامو كي به پرېوځئ .څوك چي خپله رمه
د نورو د پټي خوا ته څروي هرومرو ئې څاروي د بل پټي
ته ننوځي.
( -)36شيطان وښويول او د هغه جنت له ټولو نعمتونو نه
ئې محروم كړل ،قرآن په دې سره موږ ته دا الرښوونه كوي
چي د شيطان وسوسو ته تسليمېدل ،له يوې خوا د انسان د
ښوېېدو باعث شي ،له الهي نعمتونو نه ئې محروم كړي او
د عزت له لوړو ئې راپرې باسي او له بلي خوا ئې په
عداوت او دښمنيو سر كړي.

   







 
[ -]35نو آدم عليه السالم له خپل رب نه داسي څو
ټكي ترالسه كړل چي د هغه په وجه ئې توبه قبوله
كړه ،بې شكه چي هغه ډېر مهربان توبه منونكى دئ.
( -)35آدم عليه السالم د توبې اراده وكړه ،د داسي
الفاظو په لټه كي شو چي خپل ندامت ورباندي بيان كړى
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شي او هللا ئې توبه قبوله او اشتباه ئې عفو كړي! هللا
تعالى ورته هغه الفاظ تلقين كړل چي په كوم سره ئې هم
خپل ندامت څرگندولى شو او هم ئې د هللا تعالى د مغفرت
او رحمت غوښتنه پرې كولى شوه ،د همدې الفاظو په ويلو
سره هللا تعالى د ده توبه قبوله كړه .قرآن د دغو كلماتو
په اړه داسي فرمايي:

ْنا
ْحم
ْ لنا وتر
ِر
ْف
ْ تغ
ن لم
ُسنا وإ
نف
بنا ظلم
ْنا أْ
ِْ
قاال رَّ
ِين *
ِر
الخاس
َّ م
ُونن
لنك
ِن ْ

دواړو وويل :اې زموږ ربه! په رښتيا چي موږ په خپل
ځان ظلم وكړ ،كه ته راته بخښنه ونه كړې او راباندي
رحم ونكړې ،نو هرومرو به له زيانمنو نه وو.
په دې سره قرآن موږ ته وايي چي له هرچا خطاء او
غلطي كېدى شي ،غلطي او اشتباه كول ستاسو فطري كمزوري
ده ،خو كه له غلطي نه وروسته توبه وكړئ ،ندامت وښيئ،
هللا ته رجوع وكړئ او د خپلي غلطۍ د جبران په لټه كي
شئ ،هللا تعالى به بخښونكى او مهربان ومومئ.




   




   














 
[ -]38ومو ويل :له دې ځايه ټول كوز شئ ،خو كه كله
زما له لوري كومه الرښوونه درته راغله ،نو چا چي
زما د الرښووني متابعت وكړ ،نو نه په دوى څه وېره
شته او نه به دوى غمجن شي -]39[ .او كوم كسان چي
كافر شول او زما آيتونه ئې تكذيب كړل ،دوى
دوزخيان دي ،په هغه كي تلپاتي.
( -)39-38آدم عليه السالم ته په هغه جنت كي الزمي
روزنه وركړى شوه ،دا ئې عمالً او په خپلو سترگو وليدل
چي شيطان ئې دښمن دئ ،حرام ته ئې هڅوي ،حرام ته الس

د قرآن پلوشې
91
البقرة
كول له الهي نعمتونو نه د محرومېدو او له لوړ مقام
نه د راپرېوتو سبب دئ ،له غلطۍ نه وروسته ندامت او
توبه په كار ده ،چا چي له توبې ډډه وكړه او په خپلي
گناه ئې ټينگار وكړ د شيطان په څېر د هللا له رحمت نه
رټل كېږي ،اوس هغه د خپل مأموريت د تر سره كولو
لپاره تيار شوى ،بايد والړ شي او د خالفت دنده ترسره
كړي .كه څه هم د ده توبه قبوله شوې ،خو د خپلي دندي
لپاره بايد له جنت نه ووځي .ده ته وويل شو :تاسو ته
به الهي هدايات راځي ،دا ځكه چي ورته اړ ياست ،له
هغه پرته د خير او شر له تفكيك نه عاجز يئ ،شيطان
هغه څه درته ښايسته كوي چي ستاسو په ضرر او تاوان
وي ،مثال ئې آدم عليه السالم په جنت كي وليد ،نو چا
چي د الهي الرښوونو متابعت وكړ هغه ته نه له هيڅ څه
نه وېره په كار ده او نه په هيڅ څه وير او چا چي د
كفر الر غوره كړه او زما آيتونه ئې تكذيب كړل ،دوزخ
ئې ځاى دئ.





  
  


 
[ -]41اې د اسرائيل زامنو! زما هغه نعمتونه درپه
ياد كړئ چي پر تاسو مي پېرزو كړل او له ما سره په
كړو ژمنو وفا وكړئ ترڅو زه له تاسو سره په خپلو
ژمنو وفا وكړم او يوازي له ما ووېرېږئ.
( -)41له دې مبارك آيت نه معلومېږي چي د دينداره قوم
لومړني انحرافات درې دي -1 :د الهي پېرزوينو او
نعمتونو هېرول او ناشكري -2 ،له هللا سره په كړو ژمنو
كي بې وفايى -3 ،او له هللا تعالى پرته له بل چا وېره
درلودل .همدا راز دا مبارك آيت موږ ته وايي چي د هللا
ژمني مشروطې دي؛ هلته به ترسره كېږي چي ته له هللا سره
په خپلو كړو ژمنو وفا وكړې.
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[ -]41او په هغه څه ايمان راوړئ چي ما نازل كړى،
له تاسو سره د شته (كتاب) تصديقوونكى او لومړى
انكار كوونكى او كافر ئې مه كېږئ او زما آيتونه
په لږه بيع مه پلورئ او يوازي له ما نه ځان ساتنه
او وېره ولرئ.
( -)41له دې مبارك آيت نه معلومېږي چي د دين لومړني
او تر ټولو خطرناك دښمنان هغه دين پلورونكي دي چي
دين په ډېره ارزانه بيع خرڅوي ،د دې پر ځاى چي دوى د
هر واقعي ديني تحريك لومړني مؤيدين او حاميان وي،
برعكس تل به گورئ چي دين خرڅوونكي دكاندار علماء په
لومړي خط كي د ديني تحريكونو مقابله كوي ،دښمن به ئې
په ډېره كمه بيع اخلي او په لومړي خط كي به ئې د
واقعي علماوو او ديندارانو په ضد جنگوي.









  




 
[ -]42او حق له باطل سره مه خلطوئ ( ،باطل ته د
حق جامه مه وراغوندئ) او حق مه پټوئ ،په داسي حال
كي چي پوهېږئ -]43[ .او لمونځ قائم كړئ او زكات
وركړئ او له ركوع كوونكو سره ركوع وكړئ.
( -)42دوى به كله په خپلو غلطو توجيهاتو سره حق ته د
باطل جامه وراغوندي او كله به باطل ته د حق ،او كه
په خپلو غلطو او دروغجنو توجيهاتو او تأويالتو په دې
موفق نه شول چي باطل حق ثابت كړي او حق باطل ،نو حق
به پټوي ،دا كار په داسي حال كي كوي چي پوهېږي حق
كوم دئ او باطل كوم ،په ناپوهۍ سره دا كار نه كوي ،د
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غرض او مرض په وجه ئې كوي ،اخيستل شوي او استخدام
شوي ،د خپل مزد او اجورې په مقابل كي دا كار كوي،
مزد ئې هم ډېر كم :كومه چپنه ،كومه سپينه پگړۍ ،يو
نس مړۍ او حتى يوازي يو شاباش!
( -)43په دې مباركو آيتونو كي د بې الرو او منحرفو
دين خرڅونكوو علماوو څو نوري ځانگړتياوي بيانېږي :له
هللا سره ئې تعلق ضعيف او كمزورى وي ،لمونځ ئې يا پرېښى
او يا له حقيقي روح نه عاري او په شكلياتو لگيا وي،
د دې پر ځاى چي زكات وركړي د زكات ترالسه كول ئې عادت
شي ،له عام ولس سره ئې هم اړيكي سستي شي ،له نورو
سره يو ځاى عبادت هم پرېږدي ،د همدې لپاره دوى ته د
دغو څو خبرو امر شوى :لمونځ وكړئ ،زكات وركړئ او له
نورو ركوع كوونكو سره يو ځاى ركوع وكړئ ،ستاسو د
ټولو انحرافاتو عالج په همدې كي دئ.





  
   

[ -]44آيا خلك په ښېگڼو گمارئ او خپل ځان هېروئ،
په داسي حال كي چي تاسو كتاب لولئ! آيا تعقل نه
كوئ؟
( -)44په رياء او نفاق اخته شول ،نورو ته ئې د خير
خيرات وركولو او احسان او نېكي كولو بلنه وركوله خو
ځان ئې هېر كړى وو ،په داسي حال كي چي دوى بايد تر
نورو زيات نېك عمل درلودى او د هللا په الر كي ئې تر هر
چا زياته قرباني وركولى ،دا ځكه چي دوى خو په كتاب د
پوهېدو دعوى كوي او ځان ته عالم او د هللا د كتاب حامل
او د پيغمبرانو وارث وايي!!
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[ )45او په صبر او لمانځه سره مرسته ترالسه كړئ او
ً چي گران او ستر كار دئ مگر خاشعينو
دا خو يقينا
ته -]46[ .هغه (خاشعين) چي گمان كوي له خپل رب
سره مخامخېدونكي دي او هرومرو د ده په لوري
ورگرځېدونكي دي.
( -)46-45له حق نه دفاع ،په حق عمل او حق ته بلنه،
هغه څه ته ضرورت لري چي يوازي په لمانځه او صبر سره
ئې ترالسه كولى شئ او دا لمونځ او صبر د هرچا كار نه
دئ ،دا كار هغه څوك كولى شي چي په هللا او آخرت ئې كلك
باور وي او په دې ئې يقين وي چي خپل رب ته ورتلونكى
او له هغه سره مخامخېدونكى دئ.





  





   





   
    
 
[ -]45اې بني اسرائيلو! زما هغه نعمتونه درپه ياد
كړئ چي پر تاسو مي پېرزو كړل او تاسو ته مو پر
ټولو نړۍ والو فضيلت دركړ -]48[ .او له هغي ورځي
ووېرېږئ چي نه يو كس د بل كس مجازات په غاړه
اخيستى شي ،نه د ده په اړه كوم شفاعت قبلېدى شي،
نه څه بدله ترې اخيستل كېدى شي او نه ئې مرسته
كېدى شي.
( -)45بني اسرائيلو ته د ايمان ،جهاد ،هجرت ،صبر او
د موسى عليه السالم د ملگرتيا په وجه په ټولو نړۍ
والو فضيلت او لوړوالى وركړى شو ،د فرعون واكمني د
دوى په الس نسكوره شوه ،د فرعون شتمنۍ او د ده د
لښكرو وسائل د دوى په الس كي پرېوتل او د خلكو فكري
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او اخالقي قيادت د دوى په برخه شو ،خو د بې صبرۍ او
له جهاد نه د الس اخيستو په وجه ئې دا ټول افتخارات
بېرته له السه ووتل.
ً مجرمان يا په دې خاطر له
( -)48په دنيا كي اكثرا
مجازات نه ژغورل كېږي چي بل ئې د جرم مسئوليت پر
غاړه واخلي ،يا ئې كوم مخور شخصيت شفاعت وكړي ،يا
جريمه وركړي او يا ئې كوم د زور او ځواك خاوند مرسته
وكړي او له مجازات نه ئې وژغوري ،په دې مبارك آيت كي
منحرفو ديندارانو ته ويل شوي چي د قيامت په ورځ به
نه ستاسو هغه پيران ،شيخان او منلي شخصيتونه ستاسو
شفاعت كولى شي چي تاسو د دوى الس او لمن نيولې او د
شفاعت طمع ترې لرئ ،نه به مو مال او دولت ژغورلى شي
او نه خپل زور ځواك او نه د هغه چا زور ځواك چي تاسو
ورباندي تكيه او بروسه كوله .د نصاراوو عقيده دا وه
چي عيسى عليه السالم د خپل امت د ټولو گناهونو پېټى
په خپلو اوږو واخيست ،د همدې لپاره په صليب ځوړند
شو ،د قيامت په ورځ به د دغي قربانۍ په وجه د ده امت
له هر راز پوښتني او گروېږني پرته جنت ته درومي ،له
ً همداسي وي
اصل مذهب نه بې خبره جاهل مذهبيان اكثرا
چي گمان كوي د قيامت په ورځ به د دوى شيخ ،پير او
مذهبي مشران دوى له هر راز محاسبې او مجازات نه
ژغوري ،د داسي چا لمن ئې نيولې چي جنت ته د دوى د
رسولو ذمه وار دئ او د هللا په وړاندي د دوى شفاعت كافي
دئ چي گناهونه ئې ورته معاف شي .په بني اسرائيلو كي
همدا انحرافات راپيدا شول نو ځكه هللا تعالى هغوى ته
فرمايي چي د قيامت په ورځ داسي شفاعت ،معاوضه او
مناصره نشته چي تاسو د هللا له محاسبې او عذاب نه
وژغوري.

   
















[ -]49او هغه وخت درپه ياد كړئ چي له فرعونيانو
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مو وژغورلئ ،په بد عذاب ئې تعذيبولئ ،ستاسو زامن
ئې ذبح كول او ستاسو لوڼي ئې ژوندۍ پرېښودې او په
دې كي تاسو ته ستاسو د رب له لوري لويه آزموينه
وه.
( -)49هغه بني اسرائيل چي د يوسف عليه السالم د
اقتدار په كلونو كي ئې په مصر كي عزت او اعتبار وو
او هر چا ورته په درنه سترگه كتل ،د يوسف عليه السالم
له رحلت وروسته د دوى وضع ورو ورو بدله شوه ،داسي
شپې ورځي ورباندي راغلې چي فرعونيانو به د دوى زامن
ذبح كول او لوڼي به ئې د وينځو په څېر ساتلې او د
خدمت لپاره به ئې ژوندۍ پرېښودې ،قرآن په دې صراحت
كوي چي فرعونيانو د موسى عليه السالم تر بعثت مخكي هم
د بني اسرائيلو زامن د دې لپاره وژل چي د دوى شمېر
زيات نشي او د فرعون د قوم؛ قبطيانو سلطه او واكمني
له كوم گواښ سره مخامخ نه كړي او د ده له بعثت
وروسته ئې هم د دې لپاره وژل چي مبادا د دوى زلميان
له موسى عليه السالم سره ملگري نشي او په بغاوت الس
پوري نه كړي .دا توجيه ضعيفه ده چي فرعون خوب ليدلى
وو او يا كاهنانو ورته ويلى وو چي په بني اسرائيلو
كي به داسي څوك راپيدا شي چي دى به له تخت او تاج نه
محروم كړي ،نو د همدې لپاره ئې د بني اسرايلو د
زامنو د ذبح كولو فيصله وكړه .په ټول قرآن كي د دې
توجيه لپاره هيڅ مدرك نه مومو ،برعكس د قرآن الفاظ
په دې اړه پوره وضاحت لري چي فرعون ،هامان او د دوى
لښكري ټول د بني اسرائيلو له راتلونكې نه په وېره كي
وو ،دا وېره ئې هلته زياته شوه چي موسى عليه السالم
له مدين نه راستون شو ،د بني اسرائيلو د آزادۍ خبره
ئې وكړه او له فرعون نه ئې وغوښتل چي دوى خپلي مخي
ته پرېږده او په غالمۍ كي د دوى له ساتلو نه الس
واخله .د القصص د سورې په څلورم آيت كي په ډېر وضاحت
سره ويل شوي چي د بني اسرائيلو د زامنو ذبح كول د
دوى د تضعيف په قصد ترسره كېدو:

ِف طائفً
ة
ً يستضع
ِيعا
هلها ش
ْن عال فى األر
ْعو
ِر
ن ف
إ
َِّ
ِْ
ض و جعل أْ
ِن
ه كان م
ْ إ
هم
ْىِ ن
ْ و يستح
هم
بح
هم
َِّ
نُ
ِساءُ
بناءُ
ُ أْ
يذِّ
ْ ُ
منُ
ِّ
*
ِين
ِد
ْس
ُف
الم
ْ
القصص4:

د قرآن پلوشې
95
البقرة
بې شكه چي فرعون په زمكي كي لويي وكړه او اوسېدونكي
ئې په ډلو ډلو ووېشل ،يوه ئې ترې ناتوانه كوله ،زامن
ً چي هغه
ئې ورحاللول او ښځي ئې ژوندۍ ورپرېښودې ،يقينا
له مفسدينو څخه وو.
گورئ چي دلته په صريح الفاظو ويل شوي چي د ذبح
كولو موخه او مقصد د بني اسرائيلو استضعاف او
ناتوانه كول وو ،غوښتل ئې د دوى شمېر زيات نشي او د
فرعون اقتدار له گواښ سره مخامخ نه كړي .عجيبه ده چي
د قرآن دا وضاحت له پامه غورځوي او د ذبح كولو لپاره
داسي دالئل وړاندي كوي چي هم د عقل خالف دې او هم د
قرآن خالف.
قرآن دا د فرعوني نظام يوه اساسي نښه گڼي چي د
مظلوم ،مستضعف او بې وزلي قوم له ډېرېدو به وېره لري
او د دوى د شمېر راكمولو هڅه به كوي .قرآن د بني
اسرائيلو لپاره د (مستضعف) اصطالح كارولې ،په دې لفظ
كي دغه معنى نغښتې ده چي حاكم نظام په ناتوانۍ او
ضعف كي د دوى د ساتلو هڅه كوله .دا اوس چي تاسو گورئ
غرب او په سر كي ئې امريكا ،په ټول توان طاقت د دې
هڅه كوي چي د درېيمي نړۍ ولسونه دې ته اړ كړي چي د
اوالد پيدا كولو بهير كنټرول كړي او د خپل نفوس د
سريع زياتوالي مخه ونيسي ،دوى خلكو ته دا وايي چي د
نفوس زياتوالى د فقر باعث دئ ،حال دا چي په زمكه كي
د رزق او روزي موجود وسائل هومره دي چي د موجوده
شمېر څو برابره انسانانو ته روزي وركولى شي ،په
ټولنه كي فقر او لوږه له دې نه ده راوالړه شوې چي د
رزق او روزي وسائل د نفوس په تناسب نه دي ،برعكس د
فقر اصلي عامل د زمكي د وسائلو او شتمنيو غيرعادالنه
وېش دئ ،دا ستونزه له طبقاتي نظام نه راوالړه شوې ،دا
د غرب د پانگوال او ظالمانه اقتصادي نظام زېږنده ده.
دا د انسانانو له خپلو ظالمانه تصرفاتو او غيرعادالنه
وېش نه راوالړه شوې ستونزه ده چي د شتمنيو لويه برخه
ئې د محدود شمېر شتمنو په الس كي ده او اكثريت ئې د
ژوند له ضروري اړتياوو نه محروم دي او همدغو
محرومانو ته په دروغو ويل كېږي چي ستاسو د فقر او
لوږي وجه د نفوس زياتوالى دئ ،شمېر مو كم كړئ چي
ستونزه مو حل شي .د هغي زمانې فرعونيانو ئې زامن په
چاړو حاللول خو د اوس زمانې فرعونيان ئې په څو
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تابليتونو د مور په رحم كي وژني.
دې ته مو بايد پام وي چي د بني اسرائيلو د عروج او
زوال په قصه كي هغه ثابت الهي سنن توضيح شوي چي تل
تكرارېږي ،انساني تاريخ په حقيقت كي د هغو پېښو د
تكرار اوږده قصه ده چي د بني اسرائيلو په قصه كي ئې
تاريخي بېلگي گورو .هره زمانه ځانته فرعون لري او په
مقابل كي ئې د موسى عليه السالم په څېر يو مجاهد ،تل
به گورئ چي د مجاهدينو په ليكو كي ټگمار سامري
راپيدا شي او مجاهدين د هللا له بندگۍ نه د سخوندر په
څېر د يوه جعلي او كاذب معبود بندگۍ ته بيايي ،د
زمانې په هر پړاو كي به د بلعم باعور په څېر د
ټگمارو مذهبي مشرانو شاهد وئ ،هغه چي دين په دنيا
پلوري ،د مذهب تر نامه الندي د فرعون ملگرتيا او د
موسى مقابله كوي.






  
  
[ -]51او هغه وخت هم چي بحر مو تاسو ته پرانيست،
نو تاسو مو وژغورلئ او فرعونيان مو په داسي حال
كي غرق كړل چي تاسو (ئې) تماشا كوله.
( -)51هللا تعالى دلته بني اسرائيلو ته خپله هغه
پېرزوينه ورپه يادوي چي له مصر نه د وتلو په وخت كي
ئې مخي ته بحر حائل شو ،له شا د فرعون لښكري ورپسې
راورسېدې ،د ژغورني هيڅ امكان ئې نه تر سترگو كېدو،
موسى عليه السالم ته ئې ويل چي نور نو د دښمن په الس
كي پرېوتو ،نه مخ ته تلى شو او نه د لښكر د مقابلې
توان لرو ،خو هللا تعالى په همغه بحر كي دوى ته د
تېرېدو الر پرانيسته او په همدغه بحر كي ئې فرعون او
د ده لښكري غرق كړې او د دوى هر څه ئې بني اسرائيلو
ته په ميراث وركړل .په دې سره هللا تعالى مجاهدينو ته
اطمئنان وركوي چي له وروستي بري نه مخكي ښايي له
داسي حالت سره مخامخ شئ چي د نجات او ژغورني ټولي
الري په خپل مخ تړلې وگڼئ ،خو مطمئن اوسئ چي په همدې
سخت حالت كي به هللا تعالى ستاسو مرسته كوي او ستاسو
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دښمن به په همدغه حالت كي له منځه وړي.










  
    



 
[ -]51او بيا هغه وخت چي موسى ته مو د څلوېښتو
شپو وعده وركړه ،بيا تاسو په ظالمانه توگه سخوندر
(د معبود په څېر) ونيو -]52[ .خو له دې سره سره
مو تاسو ته عفو وكړه چي شكر وكړئ.
( -)52-51د بني اسرائيلو او د هر جاهل قوم يوه
ستونزه دا ده چي د صالح مشر او زعيم په شته والي كي
په سمه الر راشي ،خو چي هغه ترې لږ يوې خوا ته شي ،په
بې الري او منحرف مشر راغونډ شي او سمه الر پرېږدي،
بني اسرائيل خو داسي ول چي د موسى عليه السالم د دعوت
په نتيجه كي ئې نه يوازي په هللا ايمان راوړ ،بلكي په
دې الر كي د كړاوونو او ستونزو گاللو او له مصر نه
هجرت ته هم چمتو شول ،خو چي موسى عليه السالم څو ورځي
ميقات ته ترې والړ ،د سامري په شا و خوا راغونډ شول،
په هغه پسي ئې اقتداء وكړه او د هغه په وينا
(سخوندر) ته په سجده پرېوتل ،دوى د څارويو او بوده
وو په څېر دي ،شپون ئې په هر لوري بېولى شي .د دوى
دا جرم د سختي نيوني وړ وو ،كه موسى عليه السالم نه
وى ،هغه دروغجن معبود ئې نه وى نسكور كړى او سامري
ئې نه وى مجازات كړى ،نو د هللا ستر عذاب به ورباندي
نازلېدو ،خو هللا تعالى د همدې په وجه ورته عفو وكړه .د
دې نعمت تقاضاء خو دا وه چي تاسو تل د هللا شاكر بندگان
وئ او هيڅكله مو د شرك او عصيان الر نه وى غوره كړې.
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[ -]53او هغه وخت چي موسى عليه السالم ته مو كتاب
هدايت شئ -]54[ .او كله چي
او فرقان وركړ چي
موسى عليه السالم خپل قوم ته وويل :اې زما قومه!
بې شكه چي د سخوندر په نيولو سره تاسو پر خپل ځان
ظلم كړى ،نو د خپل رب لوري ته مخه او توبه وكړئ
او (مشرك شوي ) خپلوان مو ووژنئ ،دا د خپل رب په
نزد كي درته غوره دئ ،ستاسو توبه به قبوله كړي،
بې شكه چي هغه ډېر مهربان توبه منونكى دئ.
( -)54-53له مصر نه له وتلو او د آزادۍ الس ته راوړلو
وروسته ،دوى يوه داسي الرښود كتاب ته اړ وو چي د دوى
فردي او اجتماعي ژوند تنظيم كړي ،هللا ورته تورات
ولېږو ،چي هم ضروري احكام او قوانين په كي وو او هم
د ښه او بد د پېژندو او د مفيد او مضر تر منځ د فرق
كولو او تفكيك روښانه او څرگند معيارونه ،د همدغه
كتاب په ترڅ كي دوى ته حكم وشو چي د سامري په متابعت
او له سخوندر نه ځان ته په معبود جوړولو سره مو ستر
ظلم او جفا كړې ،د دې لوى جرم د جبران لپاره بايد په
يوه ستر جهاد الس پوري كړئ .ځيني گناهونه داسي وي چي
په يوازي توبې سره ئې هللا نه بخښي ،د توبې قبلېدل ئې
شرائط او لوازم لري ،د بني اسرائيلو دا گناه دومره
ستره وه چي د توبې قبلېدا ئې په دې مشروطه شوې وه چي
وسله به اخلي او د هغو كسانو په خالف به جهاد اعالنوي
چي د شرك الر ئې غوره كړه او سخوندر ئې ځان ته معبود
كړ .لكه څنگه چي (والتخرجون انفسكم من دياركم) داسي
ً منكم من ديارهم) دا ښيي
توضيح شوى( :وتخرجون فريقا
چي له تقتلون انفسكم نه د خپل قوم همغه مشرك كسان
وژل مراد دي نه خپل ځان وژل .له دې نه معلومېږي چي
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په ځينو حاالتو كي يوازي گناه كوونكى نه بلكي د گناه
ليدونكى به هم كفاره وركوي .د بني اسرائيلو دا گناه
د هغو افغانانو گناه ته ورته ده چي د روسانو په ضد
له جهاد نه وروسته امريكائيانو ته تسليم شول او پر
خپل هېواد ئې د دوى سلطه او د دوى په الس تپل شوي
حكام ومنل.

   
    




   



  
[ -]55او كله چي تاسو وويل :اې موسى! هيڅكله به
درته ايمان رانه وړو چي هللا څرگند ونه گورو ،نو په
داسي حال كي تندر ونيولئ چي (ورته) كتل مو-]56[ .
بيا مو له مرگه وروسته بېرته راژوندي كړئ چي شكر
وكړئ.
( -)56-55خو بني اسرائيل جهاد ته تيار نه وو ،موسى
عليه السالم ته ئې ځواب وركړ چي ستا دا خبره يوازي په
هغه صورت كي منلى شو چي هللا مخامخ وگورو او دا راته
ثابته شي چي په رښتيا د جهاد دا حكم د ده له لوري
دئ .له مرگ نه د وېري په وجه ئې له جهاد نه ډډه وكړه
او په مرگ محكوم شول ،خو هللا تعالى د خپلو پېرزوينو له
مخي بېرته راژوندي كړل ،دغه د هللا سنت دئ؛ هرڅوك چي له
مرگ نه د وېري په وجه له جهاد نه ډډه وكړي د ذلت په
مرگ محكوم كېږي .په دې سوره كي به د دې اصل نور
مثالونه هم وگورئ .د سورې په سر كي دغه مطلب ته
اشاره شوې چي د هللا كتاب د هغه چا لپاره الرښود كېدى شي
چي يو صفت ئې په (غيب) باور لرل وي ،دا دئ بني
اسرائيل ئې ښه بېلگه ده ،موسى عليه السالم ته ئې
وويل :ترڅو هللا څرگند ونه گورو په خبرو دي باور نه
كوو.
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[ _)55او د ورېځو مو پرتاسو سيورى جوړ كړ او پر
تاسو مو من او سلوى نازل كړل ،له هغو پاكيزه وو
نه چي درروزي كړي مو دي وخورئ ،پر موږ ئې ظلم نه
دئ كړى بلكي پر خپل ځان ئې ظلم كاوو.
( -)55په دې آيت سره نه يوازي بني اسرائيلو ته هغه
نعمتونه ورپه ياد شوي چي د هجرت په دوران كي هللا تعالى
ورپه برخه كړل ،له مصر نه د شام په لوري د تلو په
وخت كي ،د سينا په تودې او وچي بيديا كي او هغه وخت
چي د دوى كيږدۍ هم شړېدلې وې او د صحرا گرمي هوا سخت
ځورول ،هللا تعالى په دوى باندي يوه په بلي پسې داسي
ورېځي راوستې چي هم ئې له گرمۍ وساتي او هم ئې د
اوبو ضرورت رفع كړي ،سېل سېل مړزان به راتلل او دوى
به نيول ،هر سهار به د بيديا د بوټو پر سر داسي
خوندور څه راپيدا كېدل چي دوى به راغونډول او په
خوند خوند به ئې خوړل ،خو دوى د هجرت په دې ژوند او
يو ډول خوړو صبر ونشو كړى ،موسى عليه السالم ته ئې په
څرگندو الفاظو وويل چي نور نو تر دې زيات صبر نه شو
كولى ،د دغه بې صبرۍ له امله له دې نعمتونو نه محروم
او په فقر ،لوږه او ذلت محكوم شول ،د بني اسرائيلو
په دې قصې كي هر مسلمان ته د دې سبق وركړى شوى :كه د
هللا په الر كي هجرت وكړئ ،د رزق او روزي ضامن مو هللا دئ،
د بني اسرائيلو د من او سلوى په څېر به تاسو ته روزي
دركوي ،خو كه بې صبري وكړئ او په نيمه الر كي ودرېږئ
او سفر نيمگړى پرېږدئ ،د دوى په برخليك به اخته شئ.
هللا په هيچا ظلم نه كوي ،د خپلي الري په مجاهد او مهاجر
خو ئې په هيڅ صورت كي نه كوي ،څنگه ممكنه ده چي دوى
يوازي او بې اسرې پرېږدي ،بني اسرائيل چي له كومو
بدو پايلو سره مخامخ شول ،دا د دوى د ظلمونو سزا وه.
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[ -]58او هغه وخت چي ومو ويل :دې كلي ته ننوځئ،
نو له هرځايه ئې چي غواړئ پرېمانه او تازه تازه
وخورئ او له سجدې سره په دروازې ننوځئ او وايئ:
رېژونه (د گناهونو) ،چي خطاگانى مو دروبخښم او ژر
به ئې نېكانو ته زيات كړم -]59[ .خو د دوى
ظالمانو د هغي وينا په عوض كي چي ورته ويل شوې وه
بله وينا خپله كړه ،نو په ظلم كوونكو مو په دې
خاطر له آسمانه د اضطراب عذاب نازل كړ چي فسق ئې
كاوو.
( -)59-58بني اسرائيلو ته وويل شو چي پر دښمن بريد
ته چمتو شئ ،خو دې ته مو پام وي چي د بريا او فتحي
له امله مغرور نه شئ ،مفتوحه سيمو ته د مغرورو
فاتحانو په څېر داخل نه شئ ،د دوى ويناوو ته ورته
ويناوي مو په ژبه رانشي او برياوي د خپل تدبير او د
خپلو مټو د زور نتيجه ونه گڼئ .برعكس هللا ته د مطيع او
ساجد بنده په څېر داخل شئ او له هللا د خپلو گناهونو او
اشتباهاتو معافي وغواړئ .خو دوى په برياوو مغرور شول
او د ظالمو او فاسقو فاتحانو كړه وړه او وينا ئې
تكرار كړه ،د همدې امله هغه له بريا او فتحي نه
ترالسه شوې خوشحالي ،سكون او اطمئنان ئې بېرته په
اضطراب او پرېشانۍ بدل شو .په دې كي د هللا د الري
مجاهدينو ته ډېري مهمي الرښووني شوې ،له برياوو او
فتوحاتو نه وروسته له كبر او غرور نه ځان وساتئ ،د
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نيول شوو سيمو له اوسېدونكو سره د مغرورو فاتحانو
سلوك مه كوئ ،دا ستاسو فتح په اضطراب او ماتي بدلوي.










  
   








    
  
[ -]61او كله چي موسى عليه السالم د خپل قوم لپاره
د خړوبه كېدو غوښتنه وكړه ،نو (ورته) ومو ويل :دا
تيږه په خپلي عصا ووهه ،نو په دې سره له هغې
دوولس چينې راوخوټېدې ،هري ډلي خپل اوبه خور
وپېژندو ،د هللا له رزق نه وخورئ او وڅښئ او په زمكي
كي فساد كوونكى مه گرځئ.
( -)61په دې آيتونو كي د هللا د الري مجاهد او مهاجر ته
ډاډ وركړى شوى چي هللا ستا د رزق او روزي ذمه وار دئ،
كه هللا وغواړي نو له سختي تيږي نه تاسو ته چينې
راايستى شي ،همغسي لكه چي بني اسرائيلو ته ئې د سينا
په لويي وچي صحرا كي له تيږي نه دوولس چينې
راوايستې ،د هري قبيلې لپاره بېله چينه ،د دې لپاره
چي د اوبو په سر ئې النجه راوالړه نشي .هللا تعالى هغه
ولس ته د ډاډه او پراخ رزق او روزي تضمين وركوي چي
ايمان راوړي ،د دين په نسبت التزام ولري او د هللا په
الر كي جهاد ته مال وتړي ،د روزي په سر د دوى ترمنځ د
شخړو راوالړېدو مخه به هم نيسي او هللا به عزت او سوكالي
ورپه برخه كوي.
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[ -]61او هغه وخت چي تاسو وويل :اې موسى! په يوه
رنگ خوراك هيڅكله صبر نه شو كولى!! نو خپل رب ته
دي زموږ لپاره دعاء وكړه چي موږ ته هغه څه
راوباسي چي زمكه ئې راشنه كوي :له ساگ سابه ئې،
تره او بادرنگ ئې ،غنم ئې ،نسك ئې او پياز ئې،
وئې ويل :آيا د هغه څه په عوض كي چي غوره دئ هغه
څه غواړئ چي راټيټ او ناغوره دئ؟ كوم ښار ته كوز
شئ ،چي هلته هغه څه ترالسه كړئ چي تاسو ئې غوښتنه
وكړه ،نو سپكاوى او خواري ورباندي وتپل شوه او د
هللا په غضب اخته شول ،دا له دې امله چي د هللا له
آيتونو ئې انكار كولو او پيغمبران ئې په ناحقه
وژل ،دا هم په دې سبب چي عصيان ئې وكړ او تېرى ئې
كاوو.
( -)61خو كه دوى په خپل حالل رزق قناعت ونكړي او د هللا
په الر كي د جهاد په سنگرونو كي صبر له السه وركړي ،نو
له ذلت ،سپكاوي او خوارۍ سره به ئې مخامخ كوي .په
دوى كي به ترټولو د مخه د عصيان او د دين له حدودو
نه تېرى او د بل په حقوقو د تجاوز او تعدي بيماري
خورېږي ،دا بيماري به هغه حد ته رسي چي د پيغمبر او
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حق پالونكو داعيانو د مخالفت حتى وژلو لپاره به مال
وتړي او د هللا له آيتونو نه به انكار وكړي .دې مطلب ته
مو بايد پام وي چي د آدم عليه السالم په قصې كي هم په
جائز رزق عدم اكتفاء او ممنوعه شجرې ته الس غځول له
جنت نه د وتو باعث شو او ورته وويل شو (اهبطوا) او
بني اسرائيلو ته هم په همدې سبب وويل شو( :اهبطوا)،
له دې نه معلومېږي چي د انسان د سقوط او له لوړو
پوړو نه د راپرېوتو يوه اساسي وجه همدا بې صبرى او
په خپل جائز رزق قناعت نه كول دي .د بني اسرائيلو په
دې قصې كي هغه مطلب په الزيات تفصيل سره راغلى چي په
جنت كي د آدم عليه السالم د ځاى پر ځاى كېدو او بيا
له هغه نه د وتو په قصې كي په اختصار سره راغلى .دا
قصه د هغې شرحه ده ،په دې كي د شجره ممنوعه حقيقت په
ډاگه شوى ،دا يوه مېوه وه نه بل څه ،له شجره ممنوعه
نه هر بل تعبير بې بنسټه او غلط دئ او د قرآن د دغي
شرحي مخالف .شكاك ذهنيتونه د آدم عليه السالم د
پيدايښت ،په جنت كي ځاى پر ځاى كېدل ،شجره ممنوعه او
له جنت نه كوزېدل او د دې قصې له ټولو برخو نه داسي
څه جوړوي چي غير طبيعي ،خارق العاده او د ده د اوالد
له هر څه سره توپير ولري ،حال دا چي قرآن د آدم عليه
السالم په قصه كي موږ ته خپل ځان رامعرفي كوي ،په دې
هينداري كي بايد موږ خپله څېره وگورو او د انسان د
عروج او زوال په عواملو پوه شو!!






 



  







   

[ -]62بېشكه هغه چي ايمان ئې راوړى او هغه چي
يهودان شوي او نصارى او صابئين( ،كه هرڅوك وي) چي
ايمان راوړي او نېك عملونه وكړي ،نو دوى لره د
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خپل رب خوا ته اجرونه دي ،نه په دوى څه وېره شته
او نه به دوى غمجن شي.
( -)62خبره داسي نه ده لكه چي له دين نه بې خبره خلك
ئې انگېري ،نومونه اهميت نه لري ،دې ته نه كتل كېږي
چي ستا نوم مسلمان ،يهودي ،مسيحي يا صابئي دئ ،كه بل
څه ،برعكس دې ته كتل كېږي چي ستا عقيده څنگه ده او
عمل دي څنگه ،هغه څوك دي ډاډه او مطمئن وي چي ايمان
ئې سم او عمل ئې صالح دئ.













   









  


















   


 
[ -]63او كله چي مو ستاسو ژمنه واخيسته او طور مو
ستاسو له پاسه رااوچت كړ( ،او ومو ويل ) :هغه څه
په ښه زور سره كلك ونيسئ چي تاسو ته مو دركړ او
هغه څه تل په ياد وساتئ چي په دې كي (راغلى) دئ،
ترڅو مو ځان ساتلى وي -]64[ .خو بيا تاسو له دې
وروسته مخ واړاوو ،خو كه پر تاسو د هللا فضل او
پېرزوينه نه وى نو له تباه شوو څخه به وئ-]65[ .
او خپل هغه خلك مو هم ښه پېژندلي چي د شنبې په
ورځ ئې تېرى وكړ نو موږ ورته وويل :ذليلي
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بيزوگاني شئ -]66[ .نو دا (پېښه) مو له دې نه
مخكنيو او وروستنيو ته د عبرت وسيله او متقيانو
ته موعظه كړه.
( -)66-63لكه چي له بني اسرائيلو نه د هللا په كتاب د
تمسك او اعتصام كلكه ژمنه واخيستى شوه ،په داسي حال
كي چي د طور غر ئې د سر د پاسه وو ،همداسي هللا تعالى
په هر هغه قوم چي د ايمان دعوى كوي خو گام په گام د
ايمان له غوښتنو انحراف كوي ،داسي حالت راولي چي د
مصيبتونو غر ئې د سر د پاسه وي ،په دې حالت كي له هللا
سره كلكه ژمنه وكړي او دين ته مخه كړي ،خو ډېر ژر ئې
دا ژمنه هېره شي او بېرته خپل مخكني حالت ته واوړي.
د بني اسرائيلو د هغي قبيلې وضع ئې ښه بېلگه ده چي د
بحر خوا ته اوسېدل ،د ماهيانو په ښكار ئې گذاره
كوله ،دوى ته ويل شوي وو چي د شنبې ورځ مو عبادت ته
مختص كړئ او په دې ورځ له ښكار نه ډډه وكړئ ،خو دوى
(مذهبي حيله) جوړه كړه ،د شنبې په ورځ به ئې ماهيان
په ډنډونو كي راگېر كړل ،بيا به ئې سبا ته راوايستل،
گمان ئې دا وو چي په دې كار سره ئې هم په خپل مذهب
عمل كړى او د شنبې د ورځي احترام ئې ساتلى او هم ئې
خپل ښكار كړى.
زموږ لپاره د جمعې ورځ ټاكل شوې ،چي د لمانځه
لپاره ئې بايد په جومات كي راغونډ شو او خطبه ئې
واورو او د همدې لمانځه او خطبې اورېدو لپاره څو
شېبې كار كسب پرېږدو .دغو الهي شعائرو ته د يوه ولس
احترام او عدم احترام د دې نښه ده چي هغه د دين په
نسبت التزام لري كه نه .له دين نه د يوه قوم د وتلو
لويه نښه همدا ده چي هغه د دغسي مباركو ورځو احترام
ً چي همدا د شعائرو عدم
تر پښو الندي كړي او مخصوصا
احترام ئې له (مذهبي حيلې) سره يو ځاى وي.
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 او كله چي موسى عليه السالم خپل قوم ته-]65[
 وئې، هللا درته امر كوي چي يوه غوا ذبح كړئ:وويل
 هللا ته له دې: آيا په موږ ملنډي وهې؟ وئې ويل:ويل
: وئې ويل-]68[ .نه پناه وړم چي له جاهالنو څخه وم
خپل رب ته زموږ لپاره دعاء وكړه چي موږ ته ئې
 دا: هغه فرمايي:څرگنده كړي چي دا څه دئ؟ وئې ويل
 ځوانه د دې، نه وړه،داسي غوا ده چي نه زړه ده
. نو په څه چي گمارل شوي يئ هغه ترسره كړئ،ترمنځ
 خپل رب ته زموږ لپاره دعاء وكړه: وئې ويل-]69[
چي موږ ته ئې څرگنده كړي چي رنگ ئې څنگه دئ؟ وئې
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ويل :هغه فرمايي :دا داسي تكه زيړه غوا ده چي
ليدونكي ښادوي -]51[ .وئې ويل :خپل رب ته زموږ
لپاره دعاء وكړه چي موږ ته ئې څرگنده كړي چي دا
څه ده ،موږ خو دې غوا په شك كي اچولي يو او كه هللا
ً هدايت موندونكي شو -]51[ .وئې
كول موږ به حتما
ويل :هغه فرمايي :دا داسي غوا ده چي نه خواركۍ ده
چي زمكه يوې كوي او نه كښت خړوبه كوي ،روغه رمټه
چي هيڅ ټاپى په كي نشته ،وئې ويل :اوس دي سمه ( د
حق) خبره راوړه ،نو هغه ئې په داسي حال كي ذبح
كړه چي نږدې وو وئې نه كړي.
( -)51-65دلته د بني اسرائيلو په څېره كي د هغو خلكو
حالت انځور شوى چي د هللا د عبادت له لوړ مقام نه د
سخوندر په څېر د يوه دروغجن معبود د عبادت ټيټ او
پرېوتي مقام ته راپرېوځي ،بيا په دې دروغجن معبود
داسي كلك ودرېږي چي د هغه په ضد د پيغمبر د هغي خبري
په منلو كي زړه نازړه وي چي هللا ورته ويلي ،دا دئ گورئ
چي بني اسرائيلو د هغه (هللا) پر ځاى چي دوى ته ئې موسى
عليه السالم ولېږو او له فرعون نه ئې وژغورل،
(سخوندر) غوره كړ او چي موسى عليه السالم ورته وويل:
د دې خبري د اثبات لپاره چي تاسو بېرته هللا ته
راگرځېدلي يئ او د سخوندر عبادت مو پرېښى ،نو يوه
غوا ذبح كړئ ،خو دوى چي له زړه نه دې كار ته چمتو نه
وو نو كله به ئې ويل :په موږ خو به ملنډي نه وهې؟ او
كله دا چي عمر ئې څومره دئ ،رنگ ئې څنگه دئ ،څه كار
ترې اخيستل كېږي؟ دا ټولي خوشې حيلې او بهانې وې،
اصلي خبره دا وه چي د دوى په زړونو كي د دې دروغجن
معبود احترام او مينه په خپل حال پاتې وه او
پرېښودلو ته ئې چمتو نه وو .د هر جاهل او مشرك قوم
وضع همداسي وي ،په خپل شرك ټينگار كوي ،شيطان ئې دې
ته نه پرېږدي چي له خپلو (جعلي او دروغجنو معبودانو)
نه الس واخلي .د ايمان دروغجن مدعيان هم د بني
اسرائيلو په څېر وي ،كله چي د دين د كوم داسي څرگند
او صريح حكم عملي كولو ته راوبلل شي چي د دوى له
نفسي غوښتنو سره تصادم كوي نو په راز راز بهانو او
حيلو الس پوري كړي او خپلي سرغړوني ته رنگ رنگ مذهبي

د قرآن پلوشې
111
البقرة
توجيهات برابروي.
























 
[ -]52او كله چي تاسو يو كس ووژلو او بيا د ده په
اړه په اختالف اخته شوئ او هللا د هغه څه رابرسېره
كوونكى وو چي تاسو پټولو -]53[ .نو ومو ويل :هغه
ئې په يوې برخي ووهئ ،همدا راز هللا مړي راژوندي كوي
او خپلي نښي درښيي چي تعقل وكړئ.
( -)53-52د موسى عليه السالم له بعثت نه د مخه په بني
اسرائيلو كي له دين نه د انحراف له امله د خپلمنځي
قتلونو ،له قاتل نه دفاع او د بل د تورنولو لړۍ پيل
شوې وه .د موسى عليه السالم په زمانه كي يوه كس بل
ووژلو ،د قاتل قبيلې بل څوك په قتل تورن كړ ،نږدې وه
د دوو كورنيو او بيا د دوو قبيلو ترمنځ يوه بله
خونړۍ جگړه پيل شي ،هللا تعالى اراده وكړه چي دا شخړه د
موسى عليه السالم په الس حل شي ،بني اسرائيلو ته ئې د
يوې غوا د ذبح كولو امر وكړ ،دوى له ډېر ځنډ او ډېرو
پوښتنو وروسته دې كار ته چمتو شول او هغه ئې ذبح
كړه ،ورته وويل شو چي اوس نو د دغي غوا په يوې برخي
دا مړى ووهئ ،همداسي ئې وكړل ،هغه د څو شېبو لپاره
راژوندى شو او خپل قاتل ئې وښود ،په دې سره له يوې
خوا د هغي خونړۍ محتملي جگړي مخه ونيول شوه او له
بلي خوا بني اسرائيلو ته وښودى شوه چي ستاسو د دغه
دروغجن مقدس معبود په ذبح كولو سره ستاسو النجې حل
كېږي ،نه هغسي چي تاسو گمان كولو چي معمولي بې
احترامي به ئې د سترو سترو مصيبتونو راپرېوتو باعث
شي .دا مبارك آيت موږ ته دغه مطلب په گوته كوي چي
يوازي دين كولى شي د خلكو د سر او مال خوندي پاته
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كېدا تضمين كړي او په يوه بل د تېري مخه ونيسي ،چېري
چي دي ن نه وي نه به د خلكو سر خوندي وي ،نه مال او
نه عزت .ممكنه نه ده چي له دين نه پرته په بل څه
امنيت راشي او پر يوه بل د تېري مخه ونيول شي.








  




  







   
   








 
[ -]54بيا له دې وروسته ستاسو زړونه سخت شول،
داسي لكه چي تيږي وي او تر دې هم ډېر سخت او له
تيږو نه خو ځيني داسي دي چي ويالې ترې بهېږي او
ځيني داسي چي ټوټې ټوټې شي نو اوبه ترې راوځي او
ځيني ئې داسي چي د هللا له وېري راپرېوځي او هللا له
هغه څه غافل نه دئ چي تاسو ئې كوئ.
( -)54په دې مبارك آيت كي كه له يوې خوا د سخت زړو
بني اسرائيلو دا حالت انځور شوى چي د مړي د راژوندي
كېدو له ستري پېښي نه وروسته هم د دې پر ځاى چي
ايمان راوړي ،برعكس ئې زړونه مزيد سخت شول ،هومره
لكه كلكه ډبره او تر دې هم زيات ،خو له بلي خوا يو
داسي حقيقت په كي توضيح شوى چي انسان فقط په شلمه
پېړۍ كي او د قرآن له نزول نه څوارلس سوه كاله
وروسته او له ډېرو علمي تحقيقاتو نه بعد ورباندي پوه
شو او هغه دا چي د سختو تيږو په تركيب كي د اوبو
ماليكولونه شته ،په دې حقيقت هلته پوه شو چي تيږي او
منرالونه ئې تجزيه كړل او د ټولو په تركيب كي ئې د
اوبو ماليكولونه وموندل او دا همغه حقيقت دئ چي قرآن
په دې الفاظو سره بيان كړى :او له تيږو نه خو ځيني
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داسي دي چي ويالې ترې بهېږي او ځيني داسي چي ټوټې
ټوټې شي نو اوبه ترې راوځي!! چي كله قرآن دا خبره
كوله هيچا دا گمان هم نه شو كولى چي د كلكو ډبرو په
تركيب كي به د اوبو ماليكولونه وي!!
اما دا چي قرآن دلته ويلي چي ځيني تيږي د هللا له
وېري راپرېوځي ،آيا په رښتيا تيږي احساس لري او كه
دلته كومه استعاره كارول شوې او مقصد ئې فقط دا دئ
چي تيږي هم په خپل زړه كي نرمي اوبه لري او هم له
خپل هللا وېرېږي خو د اهل كتابو علماوو نه په خپلو
زړونو كي ترحم درلود او نه له هللا وېره؟ بايد پوه شې
چي دا تيږي چي تا ته بې احساسه او بې شعوره ښكاري او
سخت زړي او بې رحمه انسانان ورسره تشبيه كوې ،داسي
نه دي ،ته اشتباه كوې ،دا تيږه احساس لري ،خپل رب
پېژني او كله كله د هللا له وېري راپرېوځي ،ستا د وجود
غوښه ،مغز ،وينه او عصبي رشتې له هغي خاوري جوړ شوي
چي يو وخت سخته تيږه وه ،ورو ورو په خاورو تبديل
شوه ،له دې خاوري وني ،بوټي ،مېوې او دانې راوټوكېدې
او همدا ستا په غوښه ،مغز ،ويني او عصبي رشتو بدلي
شوې ،كه په دې تيږو كي دا كمال نه وى نو په ژونديو
شيانو به د هغوى بدلون ممكن نه وو ،له هغې به ژوندي
شيان نه راپيدا كېدل ،تا ته به دا وني او بوټي هم بې
احساسه برېښي ،دا حيوانات به هم بې شعوره گڼې ،خو دا
هر يو په ډېرو برخو كي تر تا مخكي دي ،د وني د سټي
پوستكى په لور وشكوه ،وبه گورې چي ډېر ژر په هغه
زخمي ځاى كي ښويه او سريښناكه مايع راپيدا كړي ،زخم
پټ كړي ،له چينجيو او مكروبونو نه ئې خوندي كړي ،څو
ورځي وروسته به گورې چي دا زخمي ځاى تر نور پوستكي
هم سخت شوى دئ ،د وني د يوه اړخ يو ښاخ پرې كړه ،څو
ورځي وروسته به وگورې چي د همدې ځاى خوا ته ،ترې
الندي يا بر ،نوې څانگه راټوكېدلې ،دا د دې لپاره چي
ونه غواړي خپل تعادل بېرته برابر كړي ،آبله خوا ئې
درنه نشي او په هغه لوري ئې كږه نه كړي .په كوټه كي
د گل بوټى كېږده ،څو ورځي وروسته ئې وگوره چي د كړكۍ
په لوري به مايل شوى وي او دا هڅه به كوي چي ځان نور
او رڼا ته ورسوي ،هر بوټى پوهېږي چي له زمكي نه كوم
مواد جذب كړي او څنگه له دې نه خوندوره دانه يا مېوه
جوړه كړي ،په محفوظ پوستكي كي او داسي چي ته ئې هم
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له شكل او رنگ نه خوند اخلې او هم له بوى او ذائقې
نه او كه ته دا خپل ټول (شعور)( ،عقل) او (علم) او
خپل ټول پرمختللي وسائل دي په كار واچوې ،د دې واړه
بوټي او دغي وني په څېر څه نه شې پيدا كولى .د شاتو
موچۍ چي څه جوړوي ستا ټول البراتوارونه ترې عاجز دي،
ډېر حيوانات په خپلو ډېرو حواسو كي له تانه مخكي دي،
ځنگلي حيوانات ،پشۍ ،سپى ،غرڅه ،مارغان په ليدو
اورېدو او د بوى په احساسولو او پېژندلو كي تر تا
ډېر ډېر وړاندي دي .ډېر حيوانات د باران ،طوفان او
زلزلې راتگ تر تا د مخه احساسوي ،ته هسي مغرور شوى
يې او دوى ته د حقارت په سترگه گورې.
قرآن په دې اړه موږ ته ډېري عبرتناكي ويناوي لري،
وايي :سليمان عليه السالم ،دا په انساني تاريخ كي تر
ټولو ستر واكمن ،د ډېرو لښكرو خاوند ،چي بادي كښتۍ د
لومړي ځل لپاره ده جوړه كړې ،خو له هغه څه نه خبر نه
وو چي هدهد ورباندي خبر وو ،د سبأ له هېواد او د هغه
ځاى له وضعي نه هدهد خبر كړ ،له لښكرو سره روان وو،
له ده نه څو گامه مخكي يوه مېږي نورو ته غږ كړ چي
خپلو كورونو ته ننوځئ ،داسي نه چي سليمان او د ده
لښكري مو په ناپوهۍ كي ترپښو الندي كړي.
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النمل18 :
دلته د (هم اليشعرن) خبره ډېره جالبه او د خاص توجه
وړ ده؛ ته هغوى بې احساسه گڼې خو هغوى ستاسو د ستر
ساالر په اړه وايي :دوى نه پوهېږي.
دا يوازي تيږي نه دي چي قرآن د هغوى په اړه دا
وينا كوي ،قرآن د كائناتو هر څه داسي معرفي كوي چي
ً خپل رب ته منقاد دي ،په ټول انهماك سره
ً او كرها
طوعا
خپل مأموريت او وركړى شوې دنده ترسره كوي او هر يو
ئې د خپل رب تسبيح وايي ،خو موږ د دوى د تسبيح په
څرنگوالي نه پوهېږو.
نو د قرآن دا خبره حق ده چي ځيني تيږي د هللا له
وېري راپرېوځي ،دا تيږي ،لوټي ،بوټي ،ستاسو السونه،
پښې او پوستكى به د قيامت په ورځ ستاسو په ټولو كړو
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وړو او هر څه شهادت وركوي او دا هغه حقيقت دئ چي
ساينس ئې د پوهېدو لومړي پړاو ته نږدې شوى ،ډېر نور
مزل بايد ووهي چي مزيد حقايق ورته څرگند شي.











   




 
[ )55آيا دا طمع لرئ چي دوى به ايمان درته راوړي،
حال دا چي د دوى يوه ډله د هللا كالم اوري خو د هغه
په مطلب له پوهېدو وروسته ئې تحريفوي په داسي حال
كي چي پوهېږي.
( -)55مسلمانانو ته ويل شوي د بني اسرائيلو له مذهبي
مشرانو نه دا طمع مه كوئ چي ايمان به راوړي ،له هغه
چا نه چي د هللا كالم ئې اورېدلى ،د هللا په كتاب پوه شوى،
خو سره له دې په هغه كي تحريف كوي ،غلط ئې تعبيروي،
غلطي او د ظالمو حكامو په گټه فتواگاني ترې راباسي،
له دوى نه د ايمان راوړو طمع بې ځايه ده.




  
   


  
  
    



   
   

[ -]56او كله چي له مؤمنانو سره مخامخ شي وايي:
ايمان مو راوړى او كله چي په خپلو كي سره گوښه شي
وايي :آيا هغه خبري ورته كوئ چي هللا تاسو ته
پرانيستې ،تر څو د خپل رب په وړاندي مو پرې پړ
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كړي ،آيا له عقل نه كار نه اخلئ؟ [ -]55آيا په دې
نه پوهېږي چي هللا په هر هغه څه پوهېږي چي دوى ئې
پټوي يا ئې څرگندوي؟
( -)55-56له هغو خلكو چي ځان ته (اهل كتاب او په
كتاب پوه) وايي خو له دين نه ئې ځان ته دوكان جوړ
كړى ،دين په دنيا خرڅوي ،په كتاب كي تحريف كوي ،د
مؤمنانو په وړاندي د ايمان دعوى كوي خو تل د باطل په
څنگ كي والړ وي او د ظالمانو ملگرتيا كوي ،له دوى نه
دا طمع كول چي د هللا د الري د مخلصو داعيانو او
مجاهدينو ملگرتيا به وكړي او د حق په څنگ كي به
مخلصانه ودرېږي ،بې ځايه طمع ده .دوى خو تل خپلو
ملگرو ته په خلوت كي دا وايي چي د (كتاب) له هغو
برخو څخه پرده مه اوچتوئ چي ستاسو د رسوايۍ باعث او
د هللا په وړاندي ستاسو د مالمتيا موجب گرځي او واقعي
داعيانو او مجاهدينو ته پر تاسو برالسي وركوي!! هللا
تعالى دوى ته په ځواب كي فرمايي :آيا په دې نه
پوهېږي چي هللا په هر هغه څه پوهېږي چي دوى ئې پټوي يا
ئې څرگندوي؟


























    






 
[ -]58او له دوى نه ځيني امي (نالوستي) دي ،له څه
هيلو پرته نور په كتاب نه پوهېږي او دوى نه دي
مگر گمان كوونكي -]59[ .افسوس د هغو په حال چي
كتاب په خپل الس ليكي بيا وايي :دا د هللا له لوري
دئ ،ترڅو ناڅيزه بيع پرې ترالسه كړي ،افسوس د دوى
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د السونو پر ليكني او افسوس په هغه څه چي دوى ئې
ترالسه كوي.
( -)59-58علماء او اهل كتاب ئې داسي دي چي په خپل
الس ليكلې او له خپل غرض او مرض نه راخوټېدلې فتوى هللا
او د هغه دين ته منسوبوي ،هدف ئې دا وي چي په دې سره
څه متاع ،يو ټوك ډوډۍ او كومه چپنه او پگړۍ ترالسه
كړي ،خو عوام ئې داسي چي په كتاب او د هغه په
الرښوونو خبر نه دي ،په كتاب د ايمان دعوى فقط دومره
كړي چي په دوى كي ئې څه دروغجني هيلي او اميدونه
راوالړ كړي او څه گمانونه ورسره راپيدا شوي ،هيلي ئې
دا دي چي جنت ته به درومي او گمان ئې دا چي د كتاب
او الهي الرښوونو په اړه چي دوى كوم تصور لري او خپلو
منحرفو مذهبي مشرانو ورته څه ويلي ،همدا حقيقت دئ او
د الهي حقيقي دين اصلي غوښتنه ،دا دواړه ډلي ( ټگمار
او دين پلورونكي علماء او له دين نه بې خبره عوام) د
تأسف وړ دي خو اصلي مجرمان او د ډېر تأسف وړ هغه
علماء دي چي دين تحريفوي او د دنيا په متاع ئې
پلوري!!







   








     


























  
[ -]81او وئې ويل :اور نشي رارسېدى مگر د څو ورځو
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لپاره ،ووايه :آيا له هللا مو كومه داسي ژمنه ترالسه
كړې چي هللا هيڅكله له خپلي دې ژمني څخه نه په شا
كېږي او يا د هللا په اړه هغه څه وايئ چي نه ورباندي
پوهېږئ؟ [ -]81داسي نه ده بلكي هرڅوك چي بدي
ترسره كړي او خپلي خطاگاني ئې رااحاطه كړي ،نو
دوى دوزخيان دي چي په هغه كي به تلپاتي وي-]82[ .
او هغه چي ايمان ئې راوړ او نېك عملونه ئې وكړل،
دوى جنتيان دي چي په هغه كي به تلپاتي وي.
( )82-81په دې آيتونو كي د يوه جاهل قوم دا غلط تصور
انځور شوى چي تر ستوني په گناه كي غرق وي خو سره له
دې گمان كوي چي دا يا هغه څه به ئې له دوزخ نه ژغوري
ً دوزخ ته درومي نو د لږ وخت لپاره به
او كه احيانا
وي ،دلته په صريح الفاظو د بني اسرائيلو او هر هغه
چا دا غلطه عقيده رد شوې چي له ايمان او صالح عمل نه
پرته نور څه له دوزخ نه د نجات او جنت ته د رسېدو
سبب او وسيله گڼي.

   






  



  
























  
[ -]83او كله چي مو د بني اسرائيلو دا ژمنه ترالسه
كړه چي له هللا پرته به د بل څه عبادت نه كوئ او له
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مور پالر سره او له خپلوانو ،يتيمانو او مسكينانو
سره به احسان كوئ او خلكو ته به په ښه توگه وينا
كوئ او لمونځ به اداء كوئ او زكات به وركوئ ،بيا
ستاسو له لږو كسانو نه پرته ،تاسو ټولو شا كړه په
داسي حال كي چي ډډه كوونكي وئ -]84[ .او كله چي
مو ستاسو دا ژمنه ترالسه كړه چي يو د بل ويني به
نه تويوئ او يو به بل له خپل كور كلي څخه نه
باسئ ،بيا مو اقرار وكړ په داسي حال كي چي (د دې
ژمني او اقرار) شاهد وئ.
( -)84-83دلته د دين له بنيادي غوښتنو نه د يوه
منحرف ولس اساسي انحرافات په گوته شوي ،د دين اساسي
غوښتني دا دي :يوازي د يوه هللا عبادت ،له مور پالر،
خپلوانو ،يتيمانو او مسكينانو سره مرسته ،كه احسان
او مرسته نه شې كولى نو لږ تر لږه له ښې وينا سره
خلكو ته مخامخ كېدل ،لمونځ كول او زكات وركول ،له
ناحقه وينو تويولو نه ډډه كول او له خپل كور كلي نه
د مظلومانو د ايستلو اسباب نه برابرول .بني اسرائيلو
په ايمان راوړو سره په دغو ټولو خبرو له هللا سره ژمنه
كړې وه ،خو خپلي ټولي ژمني ئې ترپښو الندي كړې ،له
دغو ټولو ديني وجائبو نه ئې سرغړونه وكړه ،خو له دې
سره سره ئې د ايمان او ديندارۍ دعوى كوله.
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[ -]85بيا تاسو همغه ياست چي يو بل وژنئ او خپله
يوه ډله له خپل كور كلي باسئ ،د دوى په ضد په
گناه او تېري كي د (تېري كوونكو) مرسته كوئ او كه
د اسيرانو په توگه درته راشي نو فديه ئې وركوئ،
حال دا چي د دوى ايستل درباندي حرام دئ ،آيا د
كتاب په يوې برخي ايمان راوړئ او په بلي برخي ئې
كافران كېږئ؟! او له تاسو نه چي هرڅوك دا كار
وكړي ،نو سزا ئې په دنيا كي له سپكاوي پرته بل څه
نه ده او د قيامت په ورځ به د شديد عذاب په لور
گرځول كېږي او هللا له هغه څه چي تاسو ئې كوئ غافل
نه دئ -]86[ .دا همغه خلك دي چي دنيوي ژوند ئې د
آخرت په بيع وپېرو ،نو نه به عذاب ترې سپك كړى شي
او نه به ئې مرسته وشي.
( -)86-85د خپل قوم پر بې وسه او بې وزلو به ئې
ظلمونه كول ،له خپل كور كلي نه به ئې ايستل ،د دوى د
وينو له تويولو ئې هم ډده نه كوله ،خو چي كله به د
بل په الس كي اسير پرېوتل نو د هغوى د ژغورني لپاره
به ئې بسپني راټولولې ،دا كار به ئې د خپل قومي تعصب
په اساس كولو خو هغه ته به ئې ديني او مذهبي رنگ
وركاوو ،نو ځكه هللا تعالى هغوى ته فرمايي :آيا د كتاب
په يوې برخي ايمان راوړئ او په بلي برخي ئې كافران
كېږئ؟!
دلته دا خبره هم د زيات دقت وړ ده چي په كتاب عمل
او نه عمل ئې په كتاب له ايمان او كفر سره مترادف
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گڼلى ،د دې معنى دا ده چي په كتاب د ايمان لومړنۍ او
اساسي غوښتنه پر هغه عمل كول دي ،په كتاب د هغه چا د
ايمان ادعا دروغجنه ده چي عمل ورباندي نه كوي.
دا آيت موږ ته دا هم راښيي چي د يوه ديندار ولس د
ذلت او سپكاوي ستر عامل دا وي چي د كتاب پر يوې برخي
عمل كوي او بله ئې شا ته غورځوي.
همدا راز موږ ته راښيي چي د هللا كتاب وېشل ،په يوې
برخي ئې عمل او بله ئې شا ته غورځول د هغه چا كار دئ
چي دين په دنيا پلوري ،دوى به په دنيا او آخرت كي له
الهي عذاب سره مخامخ وي ،هيڅ څه به ئې له دې عذاب نه
ونه ژغوري ،هيڅوك او هيڅ څه به ئې مرسته ونشي كړى.






























 
[ -]85او په يقين سره مو موسى عليه السالم ته كتاب
وركړ او له ده نه وروسته مو نور پيغمبران ورپسې
كړل او عيسى د مريمي زوى ته مو هغه څرگندي نښي
وركړې او په روح القدس سره مو د ده مالتړ وكړ ،نو
آيا هر كله چي كوم پيغمبر درته هغه څه راوړل چي
ستاسو نفسونو نه خوښول ،كبر او لويي غوښتنه مو
وكړه ،نو ځيني مو تكذيب كړل او ځيني وژنئ!!
( -)85له پيغمبرانو او له زړه سواندو داعيانو سره د
مخالفت يوه لويه وجه دا وي چي ځان غوښتونكي او د هوى
او هوس بندگان د دوى په بلني او دعوت كي د خپلو نفسي
غوښتنو خالف الرښووني گوري .د دوى د مخالفت وجه دا نه
وي چي په حقيقت نه پوهېږي يا دعوتگرانو كافي او مقنع
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دالئل د دوى مخي ته نه وي ايښي .عيسى عليه السالم بني
اسرائيلو ته څومره څرگندي نښي راوړې ،خو د دې پر ځاى
چي ايمان پرې راوړي ،د ده د وژلو لپاره ئې مال وتړله،
د ده ياران ئې په صليب وځړول ،په اور كي ئې واچول او
د دوى د ځورولو لپاره ئې له هيڅ جنايت نه ډډه ونكړه.

   






 
[ -]88او وئې ويل :زړونه مو په پرده كي دي ،نه،
داسي نه ده ،بلكي هللا د دوى د كفر په وجه پر دوى
لعنت لېږلى ،نو ځكه لږ ايمان راوړي.
( )88د دوى لجوجو علماوو به ويل :په موږ باندي ستا
تبليغات تأثير نشي كولى ،زموږ زړونه له علومو ډك دي،
زموږ او ستا تر منځ ډېري پردې حايل دي ،د دې لجاجت
او سرتمبگۍ وجه په اصل كي دا وه چي د خپلو كافرانه
عقايدو او كړو وړو په سبب هللا تعالى رټلي او د لعنت وړ
گرځېدلي وو ،نو ځكه له ايمان راوړو محروم شوي وو.
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[ -]89او كله چي د هللا لخوا داسي كتاب ورته راغى چي
له دوى سره د شته (كتاب) تصديقوونكى وو او دوى د
هغه (له راتلو) د مخه ( د همداسي يوه كتاب په
راتلو سره) پر كافرانو د بريا غوښتنه كوله ،خو
كله چي همغه څه ورته راغى چي ښه ئې پېژندو ،په
هغه كافران شول ،نو په دې كافرانو دي د هللا لعنت
وي -]91[ .څومره بد دئ هغه څه چي خپل ځان ئې پرې
وپلورو ،په دې چي په باغيانه توگه پر ما انزل هللا
كافران شول ،په دې خاطر چي هللا ولي له خپلو بندگانو
نه (له دوى پرته په بل هغه چا) چي دى ئې غواړي له
خپل فضل او پېرزويني نه څه رانازلوي ،نو د هللا په
پر له پسې غضب اخته شول او دغو كافرانو ته
سپكوونكى عذاب دئ.
( -)91-89دوى د پيغمبر له راتلو د مخه تل دا تلوسه
كوله چي كاش يو ځل بيا په دوى كي كوم پيغمبر مبعوث
شي او د كافرانو له سلطې نه ئې وژغوري ،خو كله چي
پيغمبر راغى او له ځان سره ئې همغه څه راوړو چي
مخكنيو پيغمبرانو راوړي وو او بني اسرائيل ښه پوه
شول چي دا د دوى د اصلي دين په څېر دئ ،خو د دې
لپاره ئې ايمان رانه وړ چي پيغمبر د دوى له قوم څخه
نه وو ،د دوى مذهبي قيادت او هغه گټي چي د دين
ترنامه الندي ئې له غولېدليو مذهبي عوامو نه ترالسه
كولې په خطر كي ولوېدې ،نو د پيغمبر د مخالفت لپاره
ئې مال وتړله او د هللا تعالى د پرله پسې غضب وړ
وگرځېدل .هم له مخكني كتاب نه د مخالفت په وجه او هم
له نوي كتاب سره د مخالفت په سبب.
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[ -]91او كله چي ورته وويل شي :په هغه څه چي هللا
نازل كړي ايمان راوړئ ،وايي :په هغه څه ايمان
راوړو چي پر موږ نازل شوى او له دې عالوه په هر څه
كافران كېږي ،كه څه هم هغه حق وي او له دوى سره د
شته كتاب تصديقوونكى ،ورته ووايه :نو كه تاسو
مؤمنان وئ ولي مو تر دې د مخه د هللا پيغمبران وژل؟
[ -]92او په يقين سره چي موسى عليه السالم څرگندي
نښي درته راوړې خو له دې وروسته تاسو سخوندر
(معبود) ونيو ،په داسي حال كي چي ظالمان وئ.
( -)92-91يو له هغو سترو خنډونو نه چي هر صالح داعي
ورسره مخامخ كېږي ،هغه قومي تعصب دئ چي كله كله
مذهبي بڼه غوره كړي او مذهب د يوې خاصي ډلي او قوم
په الس كي د ناروا سياسي ،اقتصادي او اجتماعي
امتيازاتو د الس ته راوړو وسيله شي ،دغه ډله بيا د هر
دعوت مقابله د مذهب په توره كوي ،حتى د هغه دعوت هم
چي د دوى مذهب ته ورته وي او د دوى د اصلي مذهب
تأييد او تصديق كوي .د بني اسرائيلو مذهبي مشران ښه
پوهېدل چي قرآن همغه څه وايي چي تورات ئې وايي او
محمد عليه السالم همغه څه وايي چي موسى عليه السالم
ويل ،خو سره له دې ئې تر هر چا زيات د اسالم مخالفت
كاوو .د دوى په ځواب كي ويل شوي :له اسالم سره ستاسو
دا مخالفت نه د هللا لپاره دئ ،نه د تورات لپاره او نه
د موسى عليه السالم لپاره ،تاسو خو همغه خلك ياست چي
تر دې د مخه مو د موسى او عيسى عليهما السالم او د
تورات او انجيل مخالفت وكړ ،دا كوم ايمان دئ چي تاسو
ته د سخوندر د عبادت اجازه دركوي؟
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[ -]93او كله چي مو ستاسو ژمنه درنه واخيسته او د
طور غر مو ستاسو له پاسه رااوچت كړ( ،او ومو
ويل ):په هغه څه منگولي كلكي ولگوئ چي تاسو ته مو
دركړى او غوږ شئ ،وئې ويل :غوږ شوو خو سرغړونه
كوو او د خپل كفر په سبب ئې سخوندر په زړونو كي
ننه ايستى شو ،ووايه :كه تاسو مؤمنان ياست دا
ايمان خو مو په ډېرو بدو شيانو گماري!!
( -)93له هللا سره ئې په داسي حال كي كړې ژمني ماتي كړې
چي د طور غر ئې د سر له پاسه وو ،په همدغه وخت كي ئې
په ژبه د منني او اطاعت الفاظ وو خو په زړونو كي ئې
د عصيان هوډ او اراده ،له همدې تعهد نه وروسته ئې
جعلي معبود غوره كړ ،دوى ته ويل شوي :كه ستاسو دا
ټول ناوړه اعمال د كوم ايمان په حكم او د كومي عقيدې
له مخي وي نو دا خو ډېر كرغېړن ايمان او بده عقيده
ده چي په داسي بدو كارونو مو گماري.
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[ -]94ورته ووايه :كه د هللا په خوا كي د آخرت كور؛
له خلكو نه پرته يوازي ستاسو لپاره وي نو د مرگ
تمنا وكړئ كه رښتيني ياست -]95[ .او په خپلو
السونو ئې چي څه وړاندي كړي د هغه په وجه به
هيڅكله د مرگ تمنا ونكړي او هللا په دې ظالمانو ښه
پوه دئ -]96[ .او دوى به تر ټولو زيات په ژوند
حريص ومومې او له مشركانو نه هم ،هر يو ئې دا
خوښوي چي كاش زر كاله عمر وركړى شي ،خو همدا د
عمر اوږدوالى له عذاب نه د دوى ژغورونكى نه دئ او
هللا د هغه څه ډېر ښه ليدونكى دئ چي دوى ئې كوي.
( -)96-94سره له خپل ټول شرك ،عصيان ،له جهاد نه
ډډه ،د ظالمانو ملگرتيا او د پيغمبرانو او حقپالو
مخالفت ،دوى گمان كاوو او مذهبي مشرانو ئې ورته همدا
ويل چي جنت يوازي ستاسو لپاره پيدا شوى او تاسو د
جنت لپاره ،د دوى په ځواب كي ويل شوي :كه داسي وي نو
تاسو خو بايد له مرگه نه وېرېدى او د هللا په الر كي د
شهادت تلوسه مو په زړونو كي نه وى مړه شوې ،دا ولي
له مرگ نه وېرېږئ؟ دا ولي ستاسو هيڅ مذهبي مشر په
سنگر كي نه دئ ليدل شوى؟ ولي مو تل خپل پيغمبران په
جهاد كي يوازي پرېښي؟ له دې نه خو په ډاگه معلومېږي
چي په خپلي دعوى باور نه لرئ .په دې آيتونو كي او دې
ته ورته په ډېرو نورو كي له مرگ نه وېره ،د ډېر
اوږده ژوند تمنا او د هللا په الر كي له شهادت نه ډډه ،د
هغه قوم نښي گڼل شوې چي د ايمان په دعوى كي دروغجن
دي ،نه په آخرت او جنت باور لري او نه په دې چي د
مرگ ژوند پرېكړي هللا كوي.
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[ -]95ووايه :څوك چي د جبريل دښمن وي ،نو هغه خو
د هللا په اذن او حكم سره ستا پر زړه نازل كړ ،له ده
نه د مخكنيو تصديقوونكى او مؤمنانو لره الرښود او
زېرى -]98[ .څوك چي د هللا ،د ده د مالئكو ،د ده د
پيغمبرانو ،د جبريل او ميكائيل دښمن وي ،نو هللا د
دغو كافرانو دښمن دئ.
( -)98-95يهودانو به ويل :كوم جبرائيل چي محمد عليه
السالم وايي پر ده ئې د هللا وحي نازله كړې ،هغه تل له
موږ سره دښمني كړې ،زموږ پر قوم ټول عذابونه د ده په
الس نازل شوي او دا دئ ستره دښمني ئې البله چي له
يهودو نه پرته ئې بل ته وحي راوړه!! د دوى په ځواب
كي ويل شوي :له جبرائيل سره دښمني په اصل كي له هللا
سره دښمني ده ،ده خو له دې پرته بل څه نه دي كړي چي
دا كتاب ئې د هللا په حكم پر محمد عليه السالم نازل كړ،
دا خو همغه كتاب دئ چي ستاسو او د ټولو مخكنيو
كتابونو تأييد كوي ،له دې كتاب سره مخالفت په اصل كي
له تورات او انجيل سره مخالفت دئ .له دې كتاب او د
هغه له څرگندو آيتونو څخه ستاسو د انكار ستره وجه
ستاسو فسق او فجور دئ ،په گناهونو ككړ زړونه مو د
دغو څرگندو نښو منلو او ايمان راوړلو ته نه پرېږدي.












 
ً چي تا ته مو څرگندي نښي رانازل
[ -]99او يقينا
كړې( ،هغه چي) له فاسقانو پرته بل څوك ترې انكار
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.نه كوي
 لكه څنگه چي مخكنيو پيغمبرانو ته مو څرگندي-)99(
معجزې او آيتونه وركړل خو بني اسرائيلو له ټولو
 تا ته مو هم داسي واضح آيتونه دركړي چي،انكار وكړ
 د دوى.له فاسقانو نه پرته بل څوك ترې انكار نه كوي
 نه د دالئلو،د انكار او مخالفت وجه د دوى خپل فسق دئ
.او څرگندو نښو كموالى
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[ -]111او چي كله هم دوى كومه ژمنه كړې نو يوې
ډلي ئې (دا ژمنه لري) غورځولې ،بلكي اكثر ئې
ايمان نه راوړي -]111[ .او كله چي د هللا له لوري
كوم داسي پيغمبر ورته راغلى چي له دوى سره د شته
(كتاب) تصديقوونكى وو ،نو د اهل كتابو يوې ډلي د
هللا كتاب داسي شا ته وغورځاوو لكه (په هيڅ) چي نه
پوهېدل -]112[ .او د هغه څه متابعت ئې پيل كړ چي
شيطانانو به د سليمان عليه السالم د پاچاهى (په
اړه) لوستل ،دا په داسي حال كي چي سليمان د كفر
الر نه وه غوره كړې ،بلكي په خپله دا شيطانان
كافران شوي وو ،خلكو ته ئې جادو او هغه څه ورښودل
چي د بابل په دوو مالئكو :هاروت او ماروت نازل شوي
وو( ،دې مالئكو) به هيچا ته څه تعليم نه وركاوو
مگر دا چي ورته ويل به ئې :موږ (خو د يوه) امتحان
(لپاره راغلې) يو ،نو ته مه كافركېږه ،خو دوى له
دې دواړو نه هغه څه زده كول چي په هغه سره نارينه
او مېرمنه ئې سره بېل كړي ،دا په داسي حال كي چي
په دې سره دوى د هللا له اذن نه پرته هيچا ته تاوان
رسوونكي نه وو او په داسي حال كي چي هغه څه ئې
زده كول چي تاوان ئې وررساوو او گټه ئې نه
ً په دې پوه شوي وو چي هرڅوك دا
وررسوله او يقينا
وپېري نو په آخرت كي به ئې هيڅ برخه نه وي او
ً چي ډېر بد دئ هغه څه چي خپل ځان ئې پرې
يقينا
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وپلورو ،كاش پوهېدلى -]113[ .او كه دوى ايمان
راوړى وى او تقوى ئې غوره كړې وى نو د هللا له لوري
ثواب ډېر غوره دئ ،كاش پوهېدلى.
( -)113-111دلته په اصل كي د بني اسرائيلو په څېره
كي د يوه بې الري ديندار ولس څو سترو سترو انحرافاتو
ته اشاره شوې :په خپلو ژمنو نه ودرېدل ،د هللا كتاب
داسي شا ته غورځول لكه چي په هيڅ څه ئې نه پوهېږي او
د هللا د كتاب پر ځاى كوډو ،جادو او تعويذونو ته مخه
كول ،دا حرام كارونه نه يوازي حالل گڼل بلكي د سليمان
عليه السالم هغه ستره واكمني ،چي بېلگه ئې په تاريخ
كي نه ده ليدل شوې ،د يوې جادوئې گوتې او د څه كوډو
او منتر نتيجه گڼل ،نه د ده او د ده د مجاهد پالر
داؤد عليه السالم د جهادونو نتيجه ،د دوى لويه مشغله
دا شي چي په كوډو سره د مېړه او مېرمني ترمنځ ئې
بېلتون راولي .بني اسرائيل هم ورو ورو له الهي دين
نه لري شول ،په دوى كي فكري او اخالقي انحرافات
راپيدا شول ،له اخالقي لحاظه هومره راپرېوتل چي يو د
بل ناموس ته په كمين كي كښېناستل ،يو به په دې لټه
كي وو چي څنگه د بل مېرمن د ځان لپاره ترې رابېله
كړي ،د هللا كتاب ئې شا ته وغورځاوو ،كوډو ،جادو او
تعويذونو ته ئې مخه كړه .هللا تعالى د اتمام حجت لپاره
دوى ته دوې مالئكي د انسانانو په څېره كي ولېږلې،
ترڅو دوى له انحرافاتو ،جاهالنه دودونو او كافرانه
مشغلو وژغوري او دوى ته ووايي چي كوډو او جادو ته په
پناه وړلو سره مه كافران كېږئ ،خو دوى له مالئكو نه
هم د هغه څه زده كولو هڅه كوله چي ښځه له خپل خاوند
نه پرې بېله كړى شي.













 
[ -]114اې مؤمنانو! راعنا (زموږ رعايت وكړه) مه
وايئ او انظرنا (موږ ته نظر وكړه) ووايئ او په
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غور سره واورئ او دغو كافرانو لره دردناك عذاب
دئ.
( -)114يهودانو به د پيغمبر عليه السالم په مجلس كي
هغه ته داسي الفاظ استعمالول چي ظاهري معنى ئې د ښه
لفظ وي خو د ژبي په لږ كږولو سره داسي بد مفهوم
افاده كوي چي دوى ئې د ښكنځلي په معنى اخلي ،لكه د
(راعنا) لفظ چي ظاهري معنى ئې (زموږ رعايت وكړه) ده
خو د ژبي په كږولو او د (راعينا) په ويلو سره دا
معنى وركوي چي (زموږ شپون) او په خپله يهودانو دا
لفظ د ناپوه او بې عقله په معنى اخيستو ،مسلمانانو
ته وويل شو چي په خپلو خبرو كي داسي الفاظ وكاروئ چي
معنى ئې صفا او واضح وي ،له دوه مخۍ او د دوه مخو
الفاظو له كارولو نه ډډه وكړئ .همداراز ورته ويل
شوي :د پيغمبر عليه السالم په مجلس كي بايد د هغه هري
خبري ته په غور او دقت سره پام وكړئ ،داسي چي د ده
مبارك د كومي خبري په اړه د پوښتني ځاى درته پاته
نشي او هر څه مو په همغه سر كي ښه اورېدلي او په
هرڅه ئې ښه پوه شوي وئ .د راعنا ويلو ته هغه څوك اړ
كېږي چي خبرو ته ئې پام نه وي او په غور سره ئې نه
اوري.
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[ -]115نه د اهل كتابو كافران او نه هم مشركان دا
خوښوي چي پر تاسو دي د هللا له لوري كومه ښېگڼه
رانازله كړى شي ،په داسي حال كي چي هللا تعالى په
خپلي پېرزويني سره هغه څوك مختص كوي چي دى ئې په
خپله غوره كړي او هللا خو د ستر فضل خاوند دئ.
[ -]116كه كوم آيت منسوخ كوو يا ئې (درباندي)
هېروو نو يا تر هغه غوره رالېږو او يا د هغه په
څېر ،آيا په دې نه پوهېږې چي هللا په هر څه ښه قادر
دئ؟ [ -]115آيا په دې نه پوهېږې چي د آسمانونو او
زمكي واكمني هللا لره ده او له هللا پرته نه كوم موال
لرئ او نه مرستندوى.
( -)115-115اهل كتابو به پر مسلمانانو دا اعتراضونه
كول چي دا ولي په قرآن كي داسي احكام راغلي چي
وروسته منسوخ شوي او پر ځاى ئې نوي حكمونه راغلي؟
ولي ئې ځيني مخكني هدايات وروسته وروسته كامالً له
پامه غورځول شوي؟ ولي بايد تورات چي د هللا كتاب دئ
پرېښودل شي او پر ځاى ئې نوى كتاب راشي؟ هللا ته خو
ماضي او مستقبل معلوم دي ،ولي به داسي الرښووني كوي
چي وروسته ئې بدلي كړي؟ له عادي مسلمانانو نه به ئې
دې ته ورته ډېري نوري داسي پوښتني كولې چي په دوى كي
شكوك او شبهات راوالړ كړي ،په حقايقو پوه مسلمانانو
خو به دوى ته مناسب ځوابونه وركول ،خو هغه كسان چي
نوي مسلمان شوي وو ،د دغو پوښتنو تر اغېز الندي به
راتلل او له پيغمبر عليه السالم نه به ئې ځواب غوښتو،
په دې آيتونو كي مسلمانانو ته د دغو پوښتنو په اړه
څو الرښووني شوې ،دې ته مو پام وي چي دا ځوابونه
يهودانو ته مخامخ نه دي وركړى شوي بلكي په خپله
مسلمانانو ته ويل شوي:
 كه هللا كوم آيت منسوخوي ،يا ئې د هېرولو او پرېښودو
حكم كوي ،نو يا خو هغه ته ورته او يا تر هغه غوره او
د خپلو بندگانو له حالت او وضعيت سره مناسب حكم
لېږي ،قضاوت بايد پر دې بنياد نه وي چي ولي د يوه
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حكم پر ځاى بل راغى ،دا ځكه چي د انسان وضع بدلېږي
رابدلېږي ،د ده د وضعي له بدلېدو سره سم به مناسبي
الرښووني ورته كېږي ،په داسي حال كي به د يهودانو د
اعتراض څه ارزښت او اهميت وي چي وروستى حكم د مخكني
په څېر يا ترهغه هم غوره وي؟
 په دنيا كي خو د واكمنانو حكمونه په دې خاطر
بدلېږي رابدلېږي چي ناچار د خپل ضعف او بې وسۍ په
وخت كي يو حكم صادر كړي او د خپل قوت او غلبې په وخت
كي بل ،نه د ضعف په وخت كي د غلبې او ځواكمنۍ د وخت
امرونه كولى شي او نه د قدرت په وخت كي د ضعف دوران
ته ورته احكام صادرول خوښوي ،هللا تعالى خو په هر څه
قادر دئ ،په احكامو كي تبديلي ستاسو ضعف ته په پام
سره راځي نه د هللا تعالى د عدم قدرت په وجه.
 دا احكام خو د هغه چا له لوري دي چي د زمكي او
آسمانونو د هر څه ټولواك او ستاسو ولي او نصير دئ،
نه خو د داسي ذات په اوامرو اعتراض كېدى شي او نه خو
له انسان سره دا ښايي چي د خپل ولي او نصير خداى د
الرښوونو په اړه دا شك ولري چي په مخكنيو يا وروستنيو
كي به د ده خير او مصلحت په تمامه معنى نه وي مراعات
شوى.
 مشركان او اهل كتاب خو د كينې او حسد په وجه دا
سؤالونه كوي ،نه د دې لپاره چي كه په حقيقت پوه شي
نو ايمان راوړي .اعتراضونه ئې له دې راخوټېدلي چي پر
تاسو ئې د هللا تعالى فضل نه لورېږي.




  
     





  
[ -]118آيا غواړئ له خپل پيغمبر نه همغسي پوښتني
وكړئ چي تر دې د مخه له موسى عليه السالم نه وشوې
او څوك چي ايمان په كفر بدل كړي نو له شكه پرته
ئې سمه الر وركه كړې.
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( -)118داسي نه چي له خپل پيغمبر نه د هغو كسانو په
څېر پوښتني وكړئ چي له موسى عليه السالم نه ئې پوښتني
كولې ،خو د ځواب له ترالسه كولو وروسته ئې هم ايمان
رانه وړ .د دې سورې له  65آيت نه تر  51آيت پوري
تاسو له موسى عليه السالم نه د بني اسرائيلو ځيني
پوښتني وليدې ،د دې پوښتنو اصلي وجه دا وه چي د هللا
تعالى د امر تعميل ته چمتو نه وو ،د ځنډولو له حربې
نه ئې كار اخيست ،مبادا ستاسو پوښتني د بني اسرائيلو
په څېر له شك نه راوالړي شوې وي ،هغوى خپل ايمان په
كفر بدل كړى وو ،د پوښتنو اصلي وجه ئې همدا وه.











   













    






   



    
   
 
[ -]119له اهل كتابو نه ډېر دا خوښوي چي له خپل
ايمان نه وروسته مو بېرته كفر ته راوگرځوي ،د خپل
حسد له امله او له هغه وروسته چي حق ورته څرگند
شوى .نو ترې تېر شئ او مخ ترې واړوئ ،تر هغه چي هللا
خپله پرېكړه وكړي ،بې شكه چي هللا په هر څه ښه قادر
دئ -]111[ .او لمونځ اداء كړئ او زكات وركړئ او
له ښېگڼو نه چي څه هم د ځان لپاره مخكي لېږئ د هللا
ً چي هللا ستاسو د
په خوا كي به ئې بيامومئ ،يقينا
كړنو ښه ليدونكى دئ.

د قرآن پلوشې
135
البقرة
( -)111-119د اهل كتابو هغه مذهبي مشران چي تاسو
داسي پوښتنو ته هڅوي ،هغوى دا غواړي چي تاسو بېرته
كافر شئ ،په داسي حال كي چي دوى ته حقيقت ښه په ډاگه
شوى ،دا پوښتني ئې ټولي د كينې او حسد محصول دي ،د
دوى پوښتنو ته اعتناء مه كوئ ،له دوى سره په بې
فايدې بحثونو كي مه لوېږئ ،د هللا پرېكړي ته انتظار
وكړئ ،قدير خداى به د دوى چاره كوي .خپل اصلي كار ته
توجه وكړئ ،د دې پر ځاى چي خپل وخت له دوى سره په
بحثونو ضايع كوئ ،لمونځ ،زكات او د خير او ښېگڼي
نورو كارونو ته مخه كړئ ،ستاسو معامله له هغه هللا سره
ده چي ستاسو د هر كار شاهد او ليدونكى دئ.




    




   







   







   

[ -]111او وئې ويل :هيڅكله به جنت ته داخل نشي
مگر هغه چي يا يهودي وي او يا نصراني!! دا (خو
هسي) د دوى هيلي دي( ،ورته) ووايه :كه رښتيني
ياست دليل مو راوړئ -]112[ ،نه؛ بلكي خبره دا ده
چي څوك هللا ته ځان تسليم كړي او په خپله نېك انسان
وي ،نو ده لره خپل اجر د خپل رب خوا كي دئ او نه
به پر دوى څه وېره وي او نه به غمجن شي.
( -)112-111گورئ چي مذهب په قوم بدل شوى ،څوك چي له
يهودي مور پالر نه پيدا شوى وي ،هغه يهودي دئ او د
جنت يوازينى مستحق ،له يهودي پرته بل څوك جنت ته نشي
تلى ،لكه چي اوس گورئ له سني مور پالر نه پيدا شوى
سني دئ ،له سلفي نه پيدا شوى سلفي ،له شيعه مور پالر
نه پيدا شوى شيعه ،د جنت يوازينى مستحق او له دوزخ
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نه د ائمه په طفيل د تل لپاره خوندي .خو هللا تعالى دوى
ته په ځواب كي فرمايي :د دې مزعومي ادعا د ثبوت
لپاره خپل دليل وړاندي كړئ! د هللا په كوم كتاب كي مو
لوستي چي يوازي تاسو به جنت ته درومئ ،د هللا په هر
كتاب كي خو دا راغلي چي :څوك هللا ته ځان تسليم كړي او
نېك انسان وي ،نو اجر ئې د خپل رب خوا كي دئ ،نه څه
وېره پرې شته او نه به غمجن شي .د هللا په دين كي خو
معيار ايمان او صالح عمل دئ ،نه دا چي په كوم قوم
پوري تړلى ،په كومي كورنۍ كي پيدا شوى او نوم ئې څه
دئ.

  



  












  
   































   




[ -]113او يهودانو وويل :نصرانيان په هيڅ (سم دين
او مذهب) نه دي ،او نصرانيانو وويل :يهودان په
هيڅ (سم دين او مذهب) نه دي ،په داسي حال كي چي
دوى كتاب لولي ،همداراز هغو كسانو هم چي نه
پوهېږي دوى ته ورته وينا وكړه ،نو هللا به د قيامت
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په ورځ د دوى ترمنځ په هغه څه كي قضاوت كوي چي
دوى په كي اختالف كاوو -]114[ .او له هغه چا نه به
ستر ظالم څوك وي چي د هللا په جوماتونو كي د هللا د نوم
د يادولو مخنيوى او يا ئې د ورانولو هڅه كړې ،دوى
خو هغه دي چي نه ښايي ورداخل شي مگر وېرېدونكي،
په دنيا كي ورته سپكاوى دئ او په آخرت كي دوى ته
ستر عذاب.
( -)113له مسلمانانو سره د دوى اختالف نوې خبره نه
ده ،دوى په خپلو كي هم يو له بل سره تل په اختالف كي
پاتي شوي ،په شديد او نه پخال كېدونكي اختالف كي،
هومره چي يهودانو به ويل :نصارا خو اصالً كوم د پام وړ
دين او مذه ب نه لري او نصاراوو به دغه خبره د
يهودانو په اړه كوله حال دا چي دواړو به په الهي
كتاب د ايمان دعوى كوله ،د هللا كتاب خو يو دئ ،تورات
او انجيل يو د بل مؤيد او د هللا دا كتابونه خو د
اختالفاتو د حل لپاره راغلي ،څنگه دوى د هللا كتاب د
اختالف وسيله گرځولى؟!! ناپوهو مشركانو به هم د دوى
دواړو په اړه دغه خبره كوله چي د دوى مذهب خو اصالً څه
مذهب نه دئ ،د دوى د اختالفاتو په اړه پرېكړه هللا تعالى
ته پرېږده ،هغه به د قيامت په ورځ دا فيصله كوي .هر
قوم چي د هللا كتاب شا ته وغورځوي له همدې برخليك سره
به مخامخ كېږي او په ډلو ډلو به وېشل كېږي ،دا يوازي
د هللا كتاب دئ چي د انسانانو د وحدت او يووالي ضامن او
باعث دئ.
( -)114دوى خو هغه دي چي تل د هللا د بندگانو مخي ته
خنډ شوي ،د عبادت ځايونو ته د دوى د تلو مانع شوي،
يوه د بل معبدونه وران كړي ،خپل عبادت ځايونه ئې هم
له معنوي لحاظه ويجاړ كړي ،دوى څنگه د دين او مذهب
خبره كوي ،كوم الهي مذهب د داسي ستر ظلم اجازه
وركوي؟! دوى د دې وړ نه دي چي د معبدونو او عبادت
ځايونو مجاور او متولي وي ،په كار خو دا ده چي دا
معبدونه د داسي صالحو خلكو په الس كي وي چي دا مشركين
د هغوى له وېري دې ځايونو ته د نږدې كېدو او ننوتو
جرأت هم نشي كولى.
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[ -]115او دا مشرق او مغرب خو (دواړه) د هللا دي ،نو
ً چي هللا
چي هري خوا ته مخه كړئ ،هللا هملته دئ ،يقينا
ښه پوه واسع دئ.
(-)115اهل كتابو په داسي حال كي چي هللا ئې هېر كړى او
مشركان شوي وو ،د هللا كتاب ئې شا ته غورځولى وو ،د
ژوند په هري برخي كي ئې جهل ،فساد ،ظلم او تېري ځاله
كړې وه ،له دين نه فقط څه شكلي مراسم او دود دستور
ورته پاتي شوي وو ،خو په دې سخت پارېدلي وو چي
پيغمبر عليه السالم ولي مخكنۍ قبله بدله كړه ،د دوى
په ځواب كي ويل شوي :اصلي مسئله هللا ته مخه كول دي،
ټولي خواوي د هللا دي ،هري خوا ته چي مخه كړئ هللا هملته
دئ ،هللا نه محدود دئ او نه مكان ته محتاج ،د قبلې معنى
دا نه ده چي هللا په دغه خاص ځاى او خاص سمت كي محدود
شوى ،يوه امت ته قبله د دې لپاره ټاكي چي د دوى سمت
او جهت يو كړي او همدا قبله ئې د يووالي وسيله او د
يوه هللا لور ته د مخه كولو نښه وي ،د ابراهيم او
اسمعيل عليهما السالم د دعوت سيمه حجاز وو ،د دوى
لپاره ئې كعبه قبله وگرځوله ،د موسى او عيسى عليهما
السالم د دعوت سيمه داسي وه چي بايد بيت المقدس ئې
ورته قبله كړې وى.




    














   
    
[ -]116او وئې ويل :هللا ځانته زوى نيولى!! هللا لره
پاكي ده ،داسي نه ده ،بلكي د آسمانونو او زمكي هر
څه د ده دي ،ټول ده ته منقاد دي( -]115[ .همغه) د
آسمانونو او زمكي د پيدايښت پيل كوونكى او كله چي
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د كوم كار پرېكړه وكړي نو فقط ورته وايي :وشه ،نو
هغه وشي.
( -)115-116د مشركو او الروركو اهل كتابو مذهبي
مشرانو به خلكو ته ويل :هللا خاص نازولي بندگان لري،
هغوى ته ئې خاص خاص اختيارات سپارلي ،د عامو بندگانو
عبادت او دعاء د دغو نازولو له الري او د دوى په
سپارښتنه او وساطت قبلوي ،كه څوك غواړي هللا ته ورسي،
حاجتونه ئې ترسره او دعاگاني ئې قبولي شي ،بايد د
د غو نازولو الس او لمن ونيسي!! يهودانو به ويل :عزير
د هللا زوى دئ ،نصاراوو به ويل :عيسى د هللا زوى دئ ،دا
خبره دغو ټگمارو مذهبي مشرانو د دې لپاره نه كوله چي
د عيسى او عزير عليهما السالم د مقام په درناوي باندي
خلك قانع كړي ،برعكس هدف ئې دا وو چي له دې الري
ځانته په عوامو كي خاص مقام ترالسه كړي ،دوى ځانونه د
دغو پيغمبرانو وارثان گڼل او په دې سره ئې په عوامو
كي دا باور راپيدا كاوو چي اوس د دغو پيغمبرانو هغه
مقام دوى ته راانتقال شوى ،كه څوك غواړي دعاگاني ئې
قبولي او حاجتونه ئې ترسره شي بايد دوى ته رجوع
وكړي ،د دوى لمن ونيسي او د شكرانو په وركولو سره د
دوى رضا حاصل كړي ،د دوى په رضا كي د هللا رضا نغښتې
ده .دوى به ويل :موږ د هللا زامن او نازولي يو:
يعِّ
ُم
بك
ْ فل
ُل
ه ق
َّؤ
ُِاَّهللا و أحِب
بنؤ
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ب
ِك
ُوب
ذن
ُِ
ب
ُ
ُم ْ
ٌ ِّ َّ
ويل :موږ د هللا زامن او محبوبان يو ،ورته ووايه :نو
ولي مو په خپلو گناهونو تعذيبوي؟ داسي نه ده بلكي
تاسو همغه عادي انسانان يئ چي هللا پيدا كړي.
د هر انحرافي مذهب بې الري او ټگمار مذهبي مشران
همداسي شي ،همداسي د پيغمبر اوالده د هللا ځاى ناستي او
ځانونه د هغوى ځاى ناستي وگڼي او له دې الري له مذهب
نه دكان او د عوامو د غولولو دام جوړ كړي.
دلته هللا تعالى د دوى په ځواب كي فرمايي :چي د زمكي
او آسمانونو هر څه د چا په واك كي وي او هر څه ده ته
منقاد او تابع وي ،زمكه او آسمانونه ئې پيدا كړي وي
او چي د هر كار اراده وكړي نو په محض امر سره ترسره
كېږي ،هغه به ولي ځانته شريك ،ځاى ناستى او زوى غوره
كوي ،د څه لپاره به د خپل ملك د ځينو چارو واك بل ته
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سپاري؟ دا كار خو هغه څوك كوي چي ټولو چارو ته په
خپله او يوازي او د بل له مرستي پرته نشي رسېدى .په
دې ژور او دقيق ځواب سره نه يوازي د دغو ټگمارو
مذهبي مشرانو ادعا رد شوې ،بلكي د هر هغه باور او
عقيدې جرړي ايستل شوې چي وايي :هللا تعالى داسي خاص
نازولي بندگان لري چي هغوى ته ئې خاص خاص اختيارات
سپارلي او د عامو بندگانو عبادت او دعاء د دغو
نازولو له الري او د دوى په سپارښتنه او وساطت
قبلوي!!

   




   




   












    






  
    
    



  
    
     
 
[ -]118او د غو بې علمو او ناپوهو هم وويل :هللا ولي
له موږ سره (مخامخ) خبري نه كوي او ولي كومه
څرگنده نښه نه راځي؟! همداراز له دوى نه مخكنيو
هم د دوى په څېر خبره وكړه ،زړونه ئې سره ورته
دي ،بې شكه چي موږ يقين كوونكو ته دا آيتونه بيان
كړي -]119[ .او بې شكه چي ته مو په حقه سره بشارت
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وركوونكى او انذار وركوونكى لېږلى يې او ته خو د
جهنميانو په اړه نه پوښتل كېږې -]121[ .او نه به
يهودان هيڅكله له تا راضي شي او نه نصارا ،ترڅو
چي د دوى په دين پسي روان نه شې( ،ورته) ووايه:
يوازي د هللا الرښوونه الرښوونه ده او كه د دوى په هوى
او هوس پسي له هغه وروسته والړې چي تا ته د علم څه
برخه راغله ،نو له هللا به نه كوم موال ترالسه كړې او
نه كوم مرستندوى.
( -)118مشركينو به پيغمبر عليه السالم ته ويل :دا ستا
خداى ولي له موږ سره مخامخ خبره نه كوي ،ولي داسي
نښي نه رالېږي چي هيچا ته د شك مجال پاته نشي؟ دا
يوازي د دوى خبره نه ده ،له دوى نه مخكي ډېرو
ناپوهانو دغه خبره كړې او له دوى نه وروسته به ئې
ډېر نور وكړي ،د دوى زړونه سره ورته دي ،يو رنگ
افكار او خياالت ئې په سينو كي دي .دوى نه په ټول
عالم كي په دې خورو ورو بې شمېره نښو قانع كېږي او
نه ستا په قوي او قانع كوونكو دالئلو ،په چا كي چي د
حقايقو د منلو او په واقعيتونو د اعتراف ماده وي،
هغوى هرومرو په دغو دالئلو قانع كېږي ،خو په دوى كي
دا ماده ځپل شوې ،هيڅ دليل ئې نشي قانع كولى.
( -)121-119په دې مباركو آيتونو كي پيغمبر عليه
السالم ته او د ده له الري هر داعي ته ډېري مهمي
الرښووني شوې ،هغه ته ويل شوي:
 ته مو په حقه بشير او نذير لېږلى يې ،د دوى د
مخالفتونو پروا مه كوه ،د دوى د ايمان نه راوړو
پوښتنه له تا څخه نه كېږي.
 ځيني كسان داسي وي چي په هيڅ صورت كي او د هر راز
دالئلو اورېدو او نښو له ليدو سره سره ايمان نه راوړي
او له كفر او فساد نه الس نه اخلي.
 د دوى د ايمان نه راوړو په وجه مه مأيوس كېږئ ،مه
د خپل دعوت د حقانيت په اړه شكمن كېږئ ،مه دا تلوسه
كوئ چي كاش د دوى د قناعت لپاره مو كافي دالئل
درلودى ،د هللا له لوري وړاندي شوي دالئل كافي وگڼه او
يوازي همدا اصلي الرښود گڼه ،خپل گران وخت له دوى سره
په بې فايده مناقشو مه ضايع كوه ،په دوى كي د هدايت
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ماده ختمه شوې او زړونه ئې د توري تيږي په څېر دي ،د
هيچا د حق وينا ورباندي تأثير نه كوي.
 د دوى پر ځاى هغو كسانو ته مخه كړئ چي د حق منلو
او له حقپالو سره د ملگرتيا چمتو والى په كي گورئ.
 د دوى د راضي كولو او د دوى د دښمنۍ د راكمولو
هڅه مه كوئ ،تر څو تاسو له حق ويلو الس وانخلئ او خپل
دين او خپله الر پرې نږدئ او د دوى الر او مذهب ونه
منئ ،دوى نه درنه راضي كېږي.
 كه په دې حقايقو له پوهېدو وروسته مو د دوى د
راضي كولو هڅه وكړه ،د دوى شرائطو ته تسليم شوئ او د
دوى له هوى او هوس نه راوالړه شوې الره مو غوره كړه،
نو پوه شئ چي له هللا سره مو ټولي اړيكي شلېدلې ،نه مو
هغه موال او مرستندوى دئ او نه به بل موال او مرستندوى
پيدا كړئ.












   
 
[ -]121هغه چي كتاب مو وركړى او په حقه ئې تالوت
كوي ،هغوى به ورباندي ايمان راوړي او څوك چي ترې
انكار كوي نو دوى زيانمن او خاسر دي.
( -)121څوك چي د هللا كتاب په حقه او هغسي لولي چي له
دې كتاب سره ښايي ،هغه به هرو مرو په دې كتاب هم
ايمان راوړي او څوك چي په دې كتاب ايمان نه راوړي،
دنيا او آخرت ئې تباه دئ ،هيڅ څه ورته گټه نشي
رسولى.
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[ -]122اې بني اسرائيلو! زما هغه نعمتونه درپه
ياد كړئ چي پر تاسو مي پېرزو كړل او تاسو ته مو
په ټولو نړۍ والو فضيلت دركړ -]123[ .او له هغي
ورځي ووېرېږئ چي نه يو كس د بل كس مجازات په غاړه
اخيستى شي ،نه څه بدله ترې منل كېږي او نه كوم
شفاعت ورته گټه رسولى شي او نه ئې مرسته كېدى شي.
( -)123-122دا مبارك آيتونه مخكي هم تېر شوي ،په
تكرار سره د دې مطلب راتلل دا ښيي چي په دې كي د بني
اسرائيلو د عملي او اعتقادي انحرافاتو اساسي ټكو ته
اشاره كېږي ،دا د دوى د شرك او فساد جرړي په گوته
كوي.





   












  
[ -]124او كله چي خپل رب ئې ابراهيم (عليه السالم)
په څو خبرو وآزمويلو ،كومي چي هغه ترسره كړې ،وئې
فرمايل :زه خو دې د خلكو لپاره د يوه امام او
پيشوا جوړونكى يم ،وئې ويل :او زما له اوالد نه
هم ،وئې فرمايل :زما ژمنه ظالمانو ته نه رسېږي.
( -)124ابراهيم عليه السالم له گڼ شمېر الهي آزموينو
سره مخامخ شو ،د پالر او قوم مخالفت ،زندان ته تگ ،په
اور كي لوېدل ،هجرت او وطن پرېښودل ،د مكې په
وېروونكې وچي بيديا كي هاجر او اسمعيل يوازي
پرېښودل ،د اسمعيل په ذبح كولو ئې گمارل ... ،هغه په
ټولو دغو الهي آزموينو كي بريالى شو ،د دې بريا بدله
او جزاء دا وه چي د خلكو د امامت او پيشوايۍ مقام ئې
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په برخه شي ،هللا تعالى ورته وفرمايل چي اوس نو ته د
خلكو د امامت وړ يې ،دا مقام تا ته سپارم .تمنا ئې
وكړه چي كاش د خلكو د الرښووني دا مقام د ده د اوالد
هم په برخه شي! هللا تعالى وفرمايل :زما په دې فرمان كي
ظالمان نه دي شامل ،ظالمان كه څه هم ستا زامن وي د
دې جليل مقام وړ نه دي.
ډېره عجيبه او د حيرانتيا وړ خبره ده چي دلته هم
ځينو كسانو د دې پر ځاى چي دا ابتالءات همغه وگڼي چي
په قرآن كي راغلي ،برعكس د نوكانو د قطع كولو او د
اضافي ويښتانو د خرييلو په څېر څو كارونه ئې گڼي!!
بني اسرائيل په دې غره وو چي د ابراهيم عليه
السالم اوالده دي ،گڼ شمېر پيغمبران په دوى كي مبعوث
شوي ،دوى د دغو پيغمبرانو ورثه دي ،د خلكو امامت او
پيشوايي د دوى حق دئ ،دوى د جنت لپاره او جنت د دوى
لپاره پيدا شوى ...،دلته د دوى د دې غلطو او بې
بنسټه تصوراتو د نفي لپاره ويل شوي چي له ابراهيم
عليه السالم سره د هللا تعالى په هغي وعدې كي چي د خلكو
امامت به د ده اوالد ته سپاري ،ظالمان نه دي شامل،
تاسو د ابراهيم عليه السالم له طريقې عدول كړى ،ستاسو
ظلم او شرك تاسو د هغه له وراثت او امت نه ايستلي
ياست ،د هللا په وړاندي د خپلوۍ اړيكي ،قومي او نسلي
تعلقات هيڅ ارزښت نه لري ،په دې اساس د خلكو په اړه
فيصله نه كوي ،ټول ئې له يوې مادې او له يوې جوړې
پيدا كړي ،له بندگانو سره د هللا معامله د دوى د ايمان
او عمل له مخي وي ،نه د جاه او نسب له مخي.
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[ -]125او كله چي مو دا (د كعبې) كور د خلكو
لپاره د غونډېدو ځاى او د امن سبب وگرځاوو او
(ومو ويل ):د ابراهيم عليه السالم د درېدو ځاى ،د
لمانځه ځاى وگرځوئ او ابراهيم او اسمعيل ته مو دا
حكم ولېږو چي زما كور د طواف كوونكو ،اعتكاف
كوونكو او ركوع سجده كوونكو لپاره پاك كړئ.
[ -]126او كله چي ابراهيم عليه السالم وويل :اې
زما ربه! دا يو خوندي ښار وگرځوه او هغو
اوسېدونكو ته ئې روزي وركړه چي پر هللا او آخرت ئې
ايمان راوړ ،وئې فرمايل :او څوك چي كافر شو نو لږ
به ئې (د دنيا له متاع نه) برخمن كړم ،بيا به ئې
د اور په لوري (تلو ته) اړ كړم او څومره بده ده
دا ورگرځېدنه.
( -)126-125په دې مباركو آيتونو كي څو مهمي خبري د
خاص پام وړ دي:
 مشركينو ته ويل شوي :دا تاسو څنگه ځان ابراهيم
عليه السالم ته منسوبوئ ،حال دا چي هغه مأمور شوى وو
چي د كعبې په جوړولو سره دا ټوله سيمه له شرك ،كفر،
فساد او ظلم نه پاكه كړي ،خو تاسو همغه كعبه له
بتانو نه ډكه كړې ،د ده د دعاء او تمنا خالف تاسو د
همغه كعبې شا و خوا ته د بې امنيو اورونه بل كړي او
د هللا كور ته د طواف كوونكو د راتلو مخه نيسئ!!
 دا اصل توضيح شوى چي هللا تعالى هغه دعاگاني نه
قبلوي چي د ده د سننو خالف وي ،كه دا حتى د ابراهيم
عليه السالم په څېر د ستر شخصيت له لوري هم وي ،نه ئې

البقرة
146پلوشې
د قرآن
د ده هغه دعاء قبوله كړه چي د خپل اوالد په اړه ئې
وكړه او نه دا چي يوازي مؤمنانو ته رزق او روزي
وركړي ،دا ځكه چي د روزي په اړه د هللا سنت دا دئ چي له
محاسبې پرته مؤمن او كافر ته روزي وركوي او د امامت
په اړه ئې سنت دا دئ چي ظالمانو ته ئې نه سپاري،
برعكس هغه چا ته ئې سپاري چي په الهي آزموينو كي
بريالى شي .له دې آيت نه دا هم معلومېږي چي هر زعامت
او واكمني د امامت په زمره كي نه راځي ،ظالم واكمنان
او په زور مسلط شوي مشران په اصل كي د بې الري ولسونو
د مجازات وسيله وي .ځيني كسان دا دواړه نشي
تفكيكولى ،هر واكمن ته د داسي چا په ستره گوري چي
گواكي د هللا تعالى ستره پېرزوينه ئې په برخه شوې او د
دې ستري الهي پېرزويني وړ او مستحق دئ!! حال دا چي
يو امامت داسي دئ لكه د ابراهيم عليه السالم امامت او
بل ئې داسي دئ لكه د فرعون ،يو ئې د خلكو د الرښووني
ل پاره او د دوى د صالح عملونو بدله وي او بل ئې د
خلكو د بدو عملونو محصول او د دوى د تعذيب وسيله.
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[ -]125او كله چي ابراهيم او اسمعيل د دې كور
بنسټونه جگول( ،او ويل ئې ):اې زموږ ربه! له موږ
نه ئې قبول كړه ،بې شكه چي ته خو ښه پوه
اورېدونكى يې -]128[ .اې زموږ ربه! موږ دواړه
درته منقاد او تابع وگرځوه او له اوالدې مو تا ته
يو منقاد امت او موږ ته زموږ ديني مناسك راوښيه
ً چي ته ډېر مهربان
او توبه مو قبوله كړه ،يقينا
توبه قبلوونكى يې -]129[ .اې زموږ ربه! په دوى كي
په خپله له دوى نه داسي پيغمبر مبعوث كړه چي ستا
آيتونه پرې لولي ،كتاب او حكمت ورښيي او روزنه ئې
كوي ،بېشكه چي همدا ته باحكمته عزتمن يې.
( -)125هللا تعالى اراده كړې وه چي په مكه كي د توحيد
بنسټ كېښودى شي او دلته كعبه او د موحدينو د
راغونډېدو مركز جوړ شي ،غوښتل ئې دا مركز د يوه ستر
موحد او بت ماتوونكي په مبارك الس بناء شي ،ابراهيم
او د ده سرتېرى زوى اسمعيل عليهما السالم ئې د دې ستر
كار لپاره غوره كړل ،هغه په عراق كي د يوه بت
لمانځونكي او بت جوړوونكي په كور كي پيدا شو ،د
نمرود تر سلطې الندي يوې شرك وهلې جاهلي ټولني كي،
هلته چي خلك هم د ژوندي نمرود په وړاندي سر ټيټوي او
هم له مرگ نه وروسته د ده مجسمي ته!! خو ابراهيم
عليه السالم ته نه د مړه بت لمانځل د منلو وو او نه د
ظالم نمرود واكمني ،پالر او قوم ته ئې ويل :دا ستاسو
د الس او ذهن مولود جعلي خدايان نه منم ،نه دا بتان،
نه دا لمر ،سپوږمۍ او ستوري او نه هيڅ فنا كېدونكى
په خدايئ منم ،هللا همغه دئ چي هر څه ئې پيدا كړي .خو
كله چي ئې وليدل دا خلك يوازي د ده په بلني او
استدالل له شرك نه الس نه اخلي ،پرېكړه ئې وكړه چي دا
بتان رانسكور كړي ،پوهېدو چي هم د نمرود ظالمانه
واكمني د دغو بتانو په بنسټ والړه ده او هم د ولس د
مظلوميت او په خوارۍ ،ذلت او جهل كي د ژوند كولو
عامل ئې همدا بتان او د هغوى لمانځنه .نه ئې د ولس د
انتقام پروا وكړه او نه د نمرود له غضب نه وېره،
يوازي وو ،له يوه تبر نه پرته ئې بل څه نه شو
برابرولى ،خو دغو اندېښنو د ده اراده او عزم نه شو
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بدلولى ،تبر په الس د بتانو خوني ته ورننوت ،ټول ئې
يو په بل پسي رانسكور كړل او تبر ئې د ستر بت په
غاړه كي ځوړند كړ او له خوني په ډاډه زړه وووت .خلك
له مېلې راوگرځېدل ،هلته ئې نمرود لمانځلى وو ،كور
ته له تلو مخكي بايد د نمرود بتان هم ولمانځي ،خو
دلته ئې ناڅاپه ټول بتان مات ،نسكور او نړېدلي
وموندل او ستر بت مزيد سپك شوى ،تبر ئې په غاړه كي،
د نورو د ماتولو اتهام ورته متوجه ،خو نه اتهام
ردولى شي او نه اصلي ماتوونكى ښودلى شي ،دا همغه
خدايان وو چي خلكو له دوى نه د خپلو حاجتونو ترسره
كېدو او د ستونزو د حل طمع كوله او دا ورته تلقين
شوې وه چي د ستونزو د حل مرجع دغه ده ،ستاسو د
مشكالتو عامل نظام او واكمنان ئې او د دوى تصرفات نه
دي ،مشكالت مو له دې راوالړ شوي چي دا خدايان درنه
ناراضه دي .او دا هغه څه دي چي هر نمرودي نظام تر هر
څه مخكي او زيات ورته ضرورت لري .له ابراهيم نه پرته
بل څوك په دې كار نه شو تورن كېدى ،هغه ئې راحاضر
كړ ،پوښتنه ئې وكړه :دا كار تا كړى؟ ابراهيم عليه
السالم د داسي غونډي ،همدې حالت او د بت لمانځونكو
داسي يوې پوښتني ته منتظر وو ،وئې ويل :تبر خو د ستر
بت په غاړه كي دئ ،له هغه پوښتنه وكړئ كه خبري كولى
شي!! ځواب ئې وركړ :ابراهيمه! ته خو پوهېږې چي دوى
خبري نشي كولى! هغه همدا ځواب غوښتو ،وئې ويل :نو دا
تاسو څنگه د هغه څه عبادت كوئ چي نه خبري كولى شي،
نه له ځانه ضرر دفع كولى شي ،نه بل ته گټه رسولى شي،
افسوس پر تاسو او ستاسو پردغو معبودانو!! د قوم او د
دوى د ساالر نمرود پرېكړه معلومه وه ،زندان ،په اور
سوزول ،داسي سزا چي د نورو لپاره عبرت شي .خو
ابراهيم عليه السالم د نمرود له لوري د ده د مرگ او
سوزولو د پرېكړي د اورېدو په ځواب كي وويل :د مرگ
ژوند پرېكړه هغه ذات كوي چي دا لمر له مشرقه راپورته
كوي او په مغرب كي ئې پرې باسي!! اور ته د لوېدو په
وخت كي ئې ويل :هللا راته كافي دئ ،هماغه تر ټولو غوره
وكيل او نصير .دا ابراهيم ئې د كعبې د جوړولو لپاره
له سوزېدو وژغورو ،له عراق نه ئې شام ته او بيا له
هغه ځايه مكې ته راوست ،دلته ئې په بې اوبو او
وحشتناك بيابان كي د هاجر او تي خور اسمعيل يوازي
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پرېښودو امر ورته وكړ ،په دې ستر امتحان كي هم
بريالى شو ،كله چي اسمعيل ځوانۍ ته ورسېد ،په خوب كي
ئې داسي څه وليدل چي د اسمعيل د قرباني كولو اشاره
ئې ور ته كوله ،د ده لپاره همدا اشاره كافي وه ،زوى
ته ئې دا خبره وكړه ،هغه په ځواب كي ورته وويل:
پالره! څه چي درته ويل شوي ،هغه ترسره كړه ،ما به
صابر او مطيع ومومې ،په دې لوى او خطرناك امتحان كي
دواړه بريالي شول او اوس نو دوى د هغه ستر كار لپاره
جوگه شوي چي د زمكي پر سر د هللا مبارك كور ،كعبه ،د
موحدينو قبله د دوى په الس جوړه شي ،كله چي دوى د
دېوالونو په اوچتولو لگيا او تيږي ئې يوه د بلي پر
سر ايښودې ،دا وينا ئې په ژبه وه :اې زموږ ربه! له
موږ نه ئې قبول كړه ،بې شكه چي ته خو ښه پوه
اورېدونكى يې .اې زموږ ربه! موږ دواړه درته منقاد او
تابع وگرځوه او له اوالده مو تا ته يو منقاد امت ،او
موږ ته زموږ ديني مناسك راوښيه او توبه مو قبوله
ً چي ته ډېر مهربان توبه قبلوونكى يې .په
كړه ،يقينا
هغي وېروونكې بيديا كي د دوو مهاجرو او له خپل هېواد
نه د شړل شوو په الس چي كوم كور جوړ شو ،دا دئ څلور
زره كاله وروسته هم ،هر كال تر شلو لكو نه زيات خلك
د هغه طواف كوي ،هملته د دوى پر پله گام ږدي او همغه
څه كوي چي دوى دواړو له خپل رب نه غوښتي وو.
( -)129-128په دې مباركو آيتونو كي د بني اسرائيلو
او هري هغي مذهبي ډلي غلط تصورات رد شوي چي مذهب او
مذهبي مقام موروثي گڼي او گمان كوي چي له پالر نه
اوالد ته په ميراث رسي او دا طمع لري چي پيغمبرانو او
د هللا دوستانو ته د انتساب په وجه د هللا د پېرزوينو وړ،
د امامت وارث او د جنت مستحق دي ،دوى ته ويل شوي چي
نه مذهب او عقيده داسي شى دئ چي په ميراث وړل كېدى
شي او نه مذهبي مقام داسي مقام دئ چي له پالر نه اوالد
ته په ميراث رسېدى شي ،د هللا په دين كي له هر چا سره
معامله د ده د عقيدې او عمل له مخي كېږي ،له هر چا
نه به د خپلو كړو وړو پوښتنه كېږي ،پيغمبرانو ته ځان
منسوبول او ځان د دوى د مقام او منزلت وارث گڼل او
له دې الري د امتيازاتو ترالسه كول ،دا هغه كارونه دي
چي د بني اسرائيلو ټگمارو مذهبي مشرانو كول .دوى ځان
د هللا د خاصي كورنۍ غړي ،د پيغمبرانو ورثه او ځاى
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ناستي گڼل او ابراهيم عليه السالم ته ئې ځان
منسوباوو ،هللا تعالى د دوى په ځواب كي فرمايي :ابراهيم
مشرك نه وو ،خپل اوالد ته ئې دا غوښتي وو چي د خلكو د
ارشاد او هدايت لپاره ئې امامت او قيادت په برخه شي،
خو هللا تعالى د ده د غوښتني په ځواب كي ويلى وو :دا
مقام د ظالمانو نشي په برخه كېدى ،ابراهيم عليه
السالم خو كعبه د دې لپاره جوړه كړه چي دا د امن كور
وي ،د امن وسيله وي ،دلته خلك په ډاډ او اطمئنان سره
د هللا عبادت او ذكر وكولى شي ،ده خو دا تمنا كړې وه چي
د دې سيمي اوسېدونكي د هللا شاكر بندگان وي ،تل په دوى
كي داسي پيغمبران مبعوث شي چي دوى ته دين وښيي او له
گناهونو نه ئې وژغوري ،ده خو خپل اوالد ته د دې توصيه
كړې وه چي د يوه هللا عبادت به كوي ،د ابراهيم او ستاسو
د جد يعقوب عليهما السالم توصيه خو دا وه ،تاسو څنگه
له خپل شرك ،فساد ،ظلم ،د دين او ديندارانو له دښمنۍ
سره سره ځان هغوى ته منسوبوئ؟!!


















  
    





















  
[ -]131له هغه چا پرته چي خپل ځان ئې تحميق كړى
وي بل به څوك د ابراهيم له دين نه مخ واړوي ،په
داسي حال كي چي هغه مو په دنيا كي غوره كړ او په
آخرت كي به هغه له صالحينو څخه وي -]131[ .هغه
وخت چي خپل رب ورته وويل :تابع او تسليم اوسه،
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وئې ويل :د عالمونو رب ته (الد مخه) تسليم او تابع
يم -]132[ .او په دې باندي خو هم ابراهيم خپلو
زامنو ته وصيت كړى وو او هم يعقوب (عليهما
السالم)؛ چي اې زما زامنو! هللا تاسو ته دا دين غوره
كړى ،نو مه مرئ مگر په داسي حال كي چي مسلمان وئ.
( -)132-131د ابراهيم عليه السالم خو لويه نښه دا وه
چي هللا ته منقاد او تسليم وو ،ده او لمسي ئې ،يعقوب
عليه السالم خپل اوالد ته د دې سپارښتنه كړې وه چي مرگ
ژوند به مو په اسالم او د هللا په بندگۍ كي وي ،تل به د
هللا اوامرو ته غاړه ږدئ .تاسو په كومه خوله او كوم مخ
ځان دوى ته منسوبوئ؟

























   





    








[ -]133آيا هغه وخت تاسو حاضر وئ چي يعقوب ته مرگ
رانږدې شو ،هغه وخت چي ده خپلو زامنو ته وويل :له
ما نه وروسته به د څه عبادت كوئ؟ وئې ويل :ستا د
معبود او ستا د پالر نيكه ،ابراهيم ،اسمعيل او
اسحاق معبود ،هغه يوازينى معبود او موږ ورته
تسليم شوي يو -]134[ .دا خو يوه تېره شوې ډله ده،
چي دوى لره به خپله السته راوړنه وي او تاسو ته
خپله السته راوړنه او تاسو به د دوى له كړنو نه نه
پوښتل كېږئ.
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( -)134-133يعقوب عليه السالم خو له خپلو زامنو نه دا
ژمنه اخيستې وه چي د يوازيني رب عبادت به كوئ او هغه
ته به تسليم وئ ،يو مشرك قوم چي له هللا نه عالوه د گڼ
شمېر معبودانو عبادت كوي ،د هللا مطيع بندگان ئې له هغه
سره په خدايۍ كي شريك كړي ،په هر څه كي د هللا له
اوامرو سرغړونه كوي ،دوى څنگه ځان د ابراهيم عليه
السالم په څېر د يوه ستر موحد وارث گڼي .تېرو
شخصيتونو ته ځان منسوبول څه گټه لري چي هللا تعالى هر
چا ته د خپل عمل له مخي سزا وركوي ،هر چا ته خپلي
السته راوړني په الس ورځي ،يو د بل په كړو نه نيول
كېږي.




    



    





   













   






 
[ -]135او وئې ويل :يا يهودي شئ يا نصراني چي سمه
الر ومومئ! ورته ووايه :نه بلكي د ابراهيم (دين سم
الرښود دئ) چي حنيف وو او له مشركانو څخه نه وو.
[ -]136ووايئ :پر هللا مو ايمان راوړى او په هغه څه
چي موږ ته نازل كړى شوي او ابراهيم ،اسمعيل،
اسحاق ،يعقوب او اوالدې ته ئې نازل كړى شوي او په
هغه څه چي موسى او عيسى ته وركړى شوي او په هغه
چي نورو ټولو پيغمبرانوته د خپل رب له لوري وركړى
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شوي ،د دوى په هيڅ يوه كي هم فرق نه كوو او موږ
هغه ته منقاد او تسليم يو.
( -)136-135د دوى گمان او ادعا دا وه چي په يهودي او
نصراني كېدو سره خلك سمه الر موندلى شي ،هللا تعالى د
دوى په ځواب كي فرمايي :سمه الر خو د ابراهيم عليه
السالم الر ده ،حق ته مايل او له شرك نه برئ ،هغه خو
تل حق ته تسليم او له شرك نه بېزاره وو ،تاسو خو د
حق مخالفت كوئ او مشرك شوي يئ ،د دې وړ نه ياست چي
ابراهيم عليه السالم ته ځان منسوب كړئ ،د هغه په الر
خو تاسو نه بلكي موږ روان يو ،دا موږ يو چي ټول
پيغمبران او په دوى نازل شوي كتابونه منو ،د حق هره
خبره منو ،د هر چا له خوا چي وي او په هر كتاب كي چي
راغلې وي.

   



   





   
  
[ -]135نو كه ئې همغسي ايمان راوړ چي تاسو
ورباندي راوړى نو هدايت شوي به وي او كه ئې مخ
واړاوو نو دوى به په داسي اختالف كي (پرېوتي) وي
ً د دوى (د مخالفت) په مقابل كي تا ته
چي هللا به حتما
كفايت وكړي او هغه خو ښه پوه اورېدونكى دئ.
( -)135مسلمانانو ته الرښوونه شوې چي د اهل كتابو د
مذهبي مشرانو تبليغاتو ته اهميت مه وركوئ ،دوى سمه
الر وركه كړې ،يوازي په هغه صورت كي ئې په سمي الري
برابر وگڼئ چي عقيده او عمل ئې د مؤمنانو په څېر وي،
د دوى د مخالفتونو او دښمنۍ په وړاندي هللا درته كافي
دئ ،هغه هم د دوى د مخالفت خبري او ستاسو د حق بلنه
اوري ،هم ستاسو له حالت نه ښه خبر دئ او هم د دوى له
حالت نه.
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[( -]138همدا راز ووايئ ) :الهي رنگ (مو غوره
كړى) او تر هللا به څوك په رنگ كي غوره وي او موږ د
ده عبادت كوونكي يو -]139[ .ورته ووايه :آيا له
موږ سره د هللا په اړه شخړه كوئ؟! په داسي حال كي چي
هغه هم زموږ رب دئ او هم ستاسو رب او موږ لره به
خپل عملونه وي او تاسو ته خپل عملونه او موږ هغه
لره مخلص يو.
( -)138نصرانيانو د نورو جاهلو قومونو په څېر د هللا
په دين باندي عمل پرېښود او له خپله ځانه ئې د دين
تر نامه الندي څو داسي مسخره دودونه جوړ كړل چي گمان
ئې كاوو په دې سره هللا تعالى د دوى له ټولو گناهونو
تېرېږي او د جنت ټولي دروازې ئې پر مخ پرانيستل
كېږي ،همدا چي ماشوم به ئې پيدا شو په زيړو اوبو كي
به ئې غوټه كړ او په همدې سره به هغه مسيحي او د
عيسى عليه السالم په مخلصو امتيانو كي شامل شو ،داسي
چي نور نو هيڅ گناه هغه له دې ډلي نشي ايستلى او هيڅ
عمل ئې له جنت نه نشي محرومولى ،په اونۍ كي يوه ورځ
د يكشنبې په ورځ كليسا ته تگ ،يوه ترانه ويل او د
سينې په ښي او كيڼ اړخ او تندي باندي داسي الس ايښودل
چي د صليب نښه تمثيل كړي ،همدا كافي ده چي هللا درنه
راضي او جنت دې په برخه شي!! نور نو شرك ،شراب ،سود،
زنا ،د خوگ غوښه ،د بل په حق تېرى او بله هره گناه د
زيړو اوبو په پاشلو سره محو كېږي .مؤمنانو ته ويل
شوي :دغو بې عقله او الروركو اهل كتابو ته ووايئ:
اصلي خبره دا ده چي څوك په الهي رنگ رنگ شي ،هغه
صفات په كي راپيدا شي چي هللا ئې خوښوي ،ژوند ئې داسي
وي چي په هري برخي كي ئې د الهي دين رنگ احساس شي،
دعاء او عبادت ئې يوازي د يوه هللا لپاره وي او په دې
كي بل رنگ ونه ليدى شي.
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( -)139په داسي حال كي چي موږ په همغه هللا باور لرو چي
تاسو هم په هغه د ايمان دعوى كوئ او په داسي حال كي
چي موږ ته به د خپلو عملونو سزا راكول كېږي او تاسو
ته د خپلو عملونو سزا او په داسي حال كي چي موږ خپل
عبادت او ديانت د شرك له هري گندگۍ نه سوچه كړى دئ،
له موږ سره ستاسو د مخالفت او دښمنۍ وجه څه ده؟!!















    




    




 
[ -]141آيا تاسو دا وايئ چي ابراهيم ،اسمعيل،
اسحاق او يعقوب او اوالده ئې يهوديان او نصرانيان
وو؟! ورته ووايه :تاسو ښه پوهېږئ او كه هللا؟ او تر
هغه به لوى ظالم څوك وي چي له ځان سره كوم الهي
شهادت پټ كړي؟ او هللا خو له هغه څه چي تاسو ئې كوئ
غافل نه دئ.
( -)141يهودو او نصاراوو دواړو دا دعوى كوله چي د
دوى مذهب همغه دئ چي د ابراهيم ،اسمعيل ،اسحاق او
يعقوب عليهم السالم او د دوى د اوالد وو ،خو هري ډلي
بله تكفيروله ،دواړو حقيقي دين پټولو ،دواړه په عمل
كي له دين نه بې الري شوي وو .نه ئې عقيده سمه وه او
نه عمل.

     




   




[ -]141دا خو يوه ډله وه چي تېره شوه ،دوى لره به
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خپله السته راوړنه وي او تاسو ته خپله السته راوړنه
او تاسو به د دوى له كړنو نه نه پوښتل كېږئ.
( -)141دا مختصر آيت د دې مباركي سورې د دوهمي برخي
عنوان دئ او د ټولو هغو جامع او ژورو مطالبو خالصه
وړاندي كوي چي په تېرو 51آيتونو كي په مشرح او مفصله
توگه راغلي .په دې كي نه يوازي د دين يو بنيادي اصل
توضيح شوى ،بلكي د مذهبي انحراف يوه اساسي او بنيادي
اړخ ته هم گوته نيول شوې ،د دين اساسي خبره دا ده چي
هر څوك به د خپل عمل سزا گوري ،يو د بل پېټى نشي
وړى ،يو د بل لپاره نه مجازات كېږي ،نه پالر د زوى په
گناه نيول كېږي او نه زوى د پالر د ښو عملونو په وجه
جنت ته درومي ،هر څوك به د خپلو السته راوړنو پېټى په
اوږو وړي .او د مذهبي انحراف تر ټولو ستره او اساسي
خبره دا ده چي د هللا صالحو بندگانو ته د انتساب تر
نامه الندي څوك ځان د جنت مستحق او د مذهب وارث وگڼي
او له دې الري د امتيازاتو د ترالسه كولو په لټه كي
وي ،مذهب قومي رنگ غوره كړي ،قومي تعصب ته د مذهب
جامه ورواغوستل شي او مذهبي مشران ئې ځان د
پيغمبرانو د امتيازاتو وارث وگڼي نه د دوى د
مسئوليتونو او دندو وارث .هللا تعالى دا نه خوښوي چي
څوك د ده صالحو بندگانو ته خپل ناوړه عمل او ناسمه
عقيده منسوب كړي ،هم د مذهب نوم بد كړي او هم د هللا د
صالحو بندگانو نوم.
هللا تعالى په دې آيت كي مسلمانانو ته الرښوونه كوي
چي د مخكنيو صالحانو په سر له جاهالنو سره په شخړو او
منازعاتو كي ځان مه مصروفوئ ،د دې پر ځاى خپل عمل ته
پام وكړئ ،هغه څه چي تاسو له عذاب نه ژغورلى شي
ستاسو خپل عمل دئ نه بل څه.
دا مسئله نه يوازي په مكه او مدينه كي او له
مشركانو او يهودانو سره يوه كشاله وه بلكي دا اوس هم
اكثر مذهبي اختالفات له دغه ذهنيت نه خړوبېږي چي يو
دې مخكني منلي شخصيت ته ځان منسوبوي او بل ئې بل ته،
يو ځان د پيغمبر د اهل بيت محب او وارث گڼي او له
پيغمبر عليه السالم نه وروسته علي رضي هللا عنه او زامن
ئې د هغه ځاى ناستي او د خالفت اصلي او يوازيني
وارثين بولي او ابوبكر ،عمر او عثمان رضي هللا عنهم او
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ټولو هغو صحابه وو ته د غاصب په سترگه گوري چي له
علي رضي هللا عنه نه پرته ئې له بل چا سره بيعت كړى او
د بل په خالفت راضي شوي ،حال دا چي علي رضي هللا عنه په
خپله له مخكنيو خلفاوو سره بيعت كړى او خپله لور ئې
عمر ته په نكاح وركړې .د امام حسين رضي هللا عنه لپاره
به د محرم په ورځو كي توره جامه اغوندي او په كربال
كي به د هغه د شهادت وير كوي ،خو په عمل كي به په
كربال او نجف باندي د صليبي ځواكونو د بريد په وخت كي
د يرغلگرو مرسته كوي او د دوى په الس د زرگونو هغو
مسلمانانو د وژلو به هيڅ پروا نه كوي چي د امام حسين
په څېر د ظلم او تېري مقابله كوي!! پر يزيد به لعنت
وايي خو په عمل كي به تر يزيد نه د الزيات ظالمو
واكمنانو ملگرتيا او له بې دينه ،منافق ،ظالم او
مفسدو واكدارانو سره بيعت كوي!! كه د پيغمبر عليه
السالم په ژوند كي دومره مسلمانان په عراق او
افغانستان كي وژل شوي وى ،مگر هغه مبارك به د كربال
تر شهيدانو په دغو شهيدانو زيات نه وو خواشينى
شوى؟!!
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[ -]142ژر ده چي د خلكو ناپوهان به ووايي :څه شي
له خپلي هغي قبلې واړول چي پرې (معتقد) وو ،ورته
ووايه :ختيځ او لوېديځ (دواړه) د هللا دي ،هغه څوك
مستقيمي الري ته هدايت كوي چي دى ئې په خپله
وغواړي -]143[ .او همداراز مو تاسو غوره امت
وگرځولئ ،چي تاسو پرخلكو شاهدان وئ او پيغمبر
پرتاسو شاهد وي .او ستا مخكنۍ قبله مو له دې پرته
د بل څه لپاره نه وه گرځولې چي معلومه كړو څوك د
پيغمبر متابعت كوي او څوك په خپلو پوندو بېرته
ً گران كار دئ مگر هغو ته چي
گرځي .او دا خو يقينا
هللا هدايت كړي وي او هللا داسي نه دئ چي ستاسو عملونه
ً چي هللا پر خلكو ډېر مهربان رؤف دئ.
ضايع كړي ،يقينا
( -)143-142په دې مبارك آيت سره د دې سورې درېيمه
برخه شروع كېږي ،له دې نه وروسته د سورې ترپايه د
ژوند د بېالبېلو قضاياوو په اړه احكام راغلي ،پيل ئې
د قبلې له حكم نه شوى .پيغمبر عليه السالم په مكه او
مدينه كي د دې آيت تر نازلېدو پوري په لمانځه كي د
بيت المقدس لوري ته مخامخ ودرېدو ،دا په داسي حال كي
چي د قريشو قبله كعبه وه ،د پالر نيكه قبله بدلول او
د كعبې پر ځاى بيت المقدس قبله كول او بيا دا قبله
بېرته پرېښودل او كعبه د قبلې په توگه ټاكل ،له سختو
اعتراضاتو سره مخامخ كړل ،په دغو مباركو آيتونو كي
اعتراض كوونكو ته څو ځوابونه وركړى شوي:
 مشرق او مغرب د هللا دي ،قبله د ده له لوري ټاكل
شوې ،دا د ده خوښه ده چي چا ته كوم لورى د قبلې
لپاره غوره كړي.
 تاسو دا وړتيا له السه وركړې چي د هللا تعالى هدايت
مو په برخه شي.
 مسلمانانو ته د نوې قبلې په غوره كولو سره هللا
تعالى وغوښتل چي د هدايت مركز مكې ته راانتقال كړي
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او د ديني قيادت دا لوړ مقام مسلمانانو ته وسپاري.
 له دې نه وروسته به د هدايت ډيوې د مسلمانانو په
الس كي وي ،د دوى د كړو وړو له مخي به خلك په دې
پوهېږي چي حقيقت څه ته ويل كېږي ،حقيقي دين كوم دئ،
د هللا په اړه مو عقيده څنگه وي او څنگه د ده عبادت
وكړو او څنگه د يوه واقعي مخلص بنده په څېر ژوند
وكړو؟ دوى ،د دوى فكر او عقيده او د دوى عملي ژوند
به د نورو لپاره د شاهد حيثيت لري او د مسلمانانو
لپاره به پيغمبر شاهد وي.
 مخكي مو د دې لپاره دوى ته د كعبې پر ځاى بيت
المقدس قبله ټاكلې وه چي معلومه كړو دا خلك د پيغمبر
په متابعت كي د خپل پالر نيكه له قبلې تېرېدو ته تيار
دي كه نه او د ايمان لپاره ټولو قومي او ژبني
تعصباتو ته لغته وركوي كه نه؟
 دوى دي مطمئن وي چي د مخكنۍ قبلې په اړه د دوى
باور او اعتقاد او د همدې عقيدې له مخي د دوى مخكني
لمونځونه نه دي ضايع شوي ،هللا پر خلكو د رأفت (زړه
سوي) او رحمت (پېرزويني) خاوند دئ.
 دې ته مو پام وي چي ځينو په دغه آيت كي (وما كان
ْ :او هللا ستاسو ايمان نه ضايع كوي،).
ُم
ِيمانك
ِيع إ
ُض
لي
َُّهللا ِ
ً دا يو
ايمان د لمانځه په معنى اخيستى چي يقنا
احتمالي او كمزورى تفسير دئ ،غوره تفسير دا دئ چي
دلته ايمان په اصلي معنى واخيستل شي ،ځكه په قبلې
باندي باور يوه عقيده ده ،د بيت هللا پر ځاى بيت المقدس
د قبلې په توگه منل او له خپلي پلرنۍ قبلې الس اخيستل
د عربو لپاره يوه ستره آزموينه وه ،مسلمانان په دې
آزمويني كي بريالي شول ،خپله پلرنۍ قبله ئې پرېښوده
او په داسي حال كي ئې بيت المقدس د نوې قبلې په توگه
قبول كړ چي د هللا تعالى له لوري كوم څرگند حكم هم نه
وو راغلى ،يوازي د دې لپاره ئې دا نوې قبله ومنله چي
دا تر محمد عليه السالم د مخكي پيغمبرانو (له سليمان
عليه السالم نه تر عيسى عليه السالم پوري) قبله وه ،په
دې آيت كي دوى ته ويل شوي چي ستاسو هغه مخكنى باور
او اجر ئې د هللا تعالى په وړاندي حبط او ضايع شوى نه
دئ ،هللا تعالى ئې نه ضايع كوي .كه هللا تعالى غوښتى چي
ً چي
ورته ووايي ستاسو لمونځونه نه ضايع كوي نو يقينا
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ً د لمانځه صيغه راوړله.
د ايمان پر ځاى به ئې حتما
 د پيغمبر په متابعت كي د پالر نيكه قبله پرېښودل،
بلي قبلې ته مخ كول او بيا هغه بېرته پرېښودل ،دا
گران كار يوازي هغه څوك كولى شي چي د هللا تعالى
الرښوونه ئې په برخه شوې وي.

    




   















  









[ -]144موږ خو د آسمان لوري ته ستا د مخ اړول
رااړول وينو ،نو هرو مرو به دي هغي قبلې ته مخامخ
كړو چي ته ئې خوښوې ،نو مخ دي د مسجد الحرام په
لوري وگرځوه او چي هر ځاى وئ د هغې په لوري مخ
كړئ او بې شكه چي اهل كتاب په دې ښه پوهېږي چي دا
د دوى د رب لخوا يو حقيقت دئ او هللا له هغه څه غافل
نه دئ چي دوى ئې كوي.
( -)144له دې آيت نه معلومېږي چي پيغمبر عليه السالم
د قبلې د بدلېدو طمع درلوده او دا ئې خوښوله چي د
بيت المقدس پر ځاى كعبه ورته قبله وټاكل شي ،تل ئې
دا تمنا په زړه كي وه چي په دې اړه الهي فرمان راشي.
اهل كتاب په دې پوهېدل چي د وروستي پيغمبر قبله
به كعبه وي ،په دې هم پوهېدل چي هر پيغمبر ته د ده د
دعوت او امت په سيمي كي قبله ټاكل كېږي ،د دوى د
اختالف وجه ناپوهي نه وه ،خپلو كړو وړو او عملونو دې
اختالف ته هڅول ،د دې اختالف تر شا ناروا او ناولي

د قرآن پلوشې
161
البقرة
اغراض پټ وو ،اختالف ئې له مذهبي او قومي تعصب څخه
راوالړ شوى وو.




 








   



   
   







  













 
[ -]145او كه ته اهل كتابو ته هر دليل راوړې ،ستا
د قبلې متابعت نه كوي او ته هم د دوى د قبلې
متابعت كوونكى نه يې او دوى هم د يوه بل د قبلې
متابعت كوونكي نه دي او كه له هغه وروسته چي (په
دې اړه ضروري) علم دركړى شو ،تا د دوى د هوى او
ً چي له ظالمانو
هوس متابعت وكړ ،نو ته به يقينا
څخه وې -]146[ .هغه كسان چي كتاب وركړى شوى ،داسي
ئې پېژني لكه خپل زامن چي پېژني ،خو د دوى يوه
ډله حق په داسي حال كي پټوي چي ( ښه ورباندي)
پوهېږي.
( -)146-145اهل كتاب ستا قبله نه مني ،ستا په قبلې
دا اعتراض كوونكي هغه دي چي په حق له پوهېدو وروسته
د غرض او مرض په وجه اعتراضونو ته مال تړي ،دوى په
دالئلو نه قانع كېږي ،په دوى باندي خپل وخت مه ضايع
كوه ،دا گمان هم مه كوه چي د دوى د قبلې په منلو سره
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به هغوى له لجاجت او مخالفت نه الس واخلي ،د قبلې له
بدلولو د مخه ئې هم ستا مخالفت كولو ،دوى د خپل هوى
او هوس بندگان دي ،د دوى د متابعت معنى يوازي دا ده
چي د دوى هوى او هوس ته تسليم شې او دا خو هم په حق
او حقيقت باندي ظلم دئ او هم په خپل ځان.

    



   
  








    
   
[ -]145حق همغه دئ چي ستا د رب له لوري دئ ،نو له
شك كوونكو څخه مه كېږه -]148[ .او هر چا ته (د مخ
كولو) يوه قبله ده چي هغه ئې پالي ،نو تاسو په
ښېگڼو كي يو له بل د مخته كېدو هڅه وكړئ ،چي
هرځاى وئ هللا به تاسو ټول راغونډ كړي ،بې شكه چي
هللا په هر څه قادر دئ.
( -)145د اهل كتابو مخالفتونه او اعتراضات دي تاسو
په شك كي وانه چوي ،هللا چي د قبلې په اړه څه حكم كړى
حقيقت همدا دئ.
( -)148قبله خو يوازي يو رمز دئ ،د هللا لوري ته د مخ
كولو رمز ،اصلي خبره خو دا ده چي د خير او ښېگڼو په
لوري هڅه وكړئ ،له دوى سره د قبلې په سر له بحثونو
نه ډډه وكړئ ،دا هيڅ گټه نه لري ،نه دوى ستاسو قبله
مني او نه تاسو د دوى ،د خير په كارونو كي مسابقې او
يو له بل مخكي كېدو ته راوړاندي شئ .په دې مبارك آيت
كي نه يوازي دا حقيقت بيان شوى چي هللا تعالى د ټولو
انسانانو په راغونډولو قادر دئ ،بلكي د قبلې د بحث
په ضمن كي ئې د راتلو معنى دا ده چي هللا تعالى قبله د
يوه امت د راغونډولو او وحدت وسيله گرځوي.
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[ -]149او چي له هره ځايه (د لمانځه لپاره)
راووځې نو مخ دي د مسجدالحرام په لوري وگرځوه او
ً چي دا ستا د رب له لوري يو حقيقت دئ او هللا
يقينا
له هغه څه غافل نه دئ چي تاسو ئې كوئ -]151[ .او
له هره ځايه چي ووځې نو مخ دي د مسجدالحرام په
لوري وگرځوه او چي هر ځاى وئ نو مخ مو د هغه په
لوري وگرځوئ ،ترڅو خلكو ته ستاسو په خالف هيڅ
اعتراض (پاته) نه وي ،مگر ظالمانو ته ئې ،نو لدوى
مه وېرېږئ ،له ما ووېرېږئ او د دې لپاره چي خپله
پېرزوينه په تاسو باندي ترسره كړم او د دې لپاره
چي تاسو هدايت شئ.
( -)151-149چي هر ځاى وئ ،په سفر او حضر كي ،يوازي
او په گډه ،په لمانځه كي د قبلې په لوري مخ كړئ،
حقپالونكي ستاسو په قبلې اعتراض نه كوي ،يوازي مغرض
كسان به پر تاسو اعتراض كوي ،د سرتمبه او متعنتو
مخالفينو د غرضناكو اعتراضونو پروا مه كوئ ،يوازي له
خپل رب نه ووېرېږئ ،دا د قبلې تبديلي په حقيقت كي پر
تاسو د هللا تعالى يوه ستره پېرزوينه ده ,هللا تعالى خو
تاسو سمي الري ته هدايت كوي.
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[ -]151همداسي لكه چي په تاسو كي مو ستاسو له منځ
نه داسي پيغمبر درولېږو چي زما آيتونه درباندي
لولي ،ستاسو روزنه كوي ،علم او كتاب درښيي او هغه
څه درښيي چي نه ورباندي پوهېدئ -]152[ .نو ما ياد
كړئ چي ياد مو كړم او ما ته شكر وباسئ او ناشكري
مي مه كوئ.
( -)152-151ستاسو په خپلي سيمي او په يوه مركزي ښار
كي تاسو ته قبله ټاكل داسي ده لكه چي هللا تعالى په
خپله له تاسو نه پيغمبر درته غوره كړ او د دغه
پيغمبر د تعليم او روزني په وجه تاسو د نړۍ تر ټولو
غوره امت او د ټولو لپاره شاهد شوئ .د هللا تعالى د دغو
سترو پېرزوينو شكر وكړئ او ناشكري مه كوئ.
د قبلې د بحث په پاى كي الزمه ده چي وگورو قبله څه
ته وايي او هدف ئې څه دئ او په لمانځه كي د قبلې په
لوري د مخ كولو معنى څه ده؟
ته د دنيا له ټولو مسلمانانو سره يوځاى هره ورځ
څو څو ځله ،د يوه خاص ځاى په لوري مخ كوې او لمونځ
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
جالله) د كور په لوري مخه كوې او په دې سره عمالً دا
عزم اعالنوې چي له هللا (جل جالله) نه پرته د بل چا كورته
نه مخه كوم ،نه پناه وړم او نه ئې دروازه ټكوم.
ته ډېر خلك داسي گورې چي قبله ئې د هللا (جل جالله)
كور نه ،بلكي د دنيا د واكمنانو قصرونه وي ،مخه ئې
همدې قصرونو ته ،طمع ئې له همدې قصرونو نه ،وېره ئې

د قرآن پلوشې
165
البقرة
له همدې قصرونو نه ،طواف ئې د همدې قصرونو ،د دې
قصرونو د خاوندانو احترام ئې په زړه كي او د دوى
لويي او عظمت ئې پر دماغ مسلط.
آه ،څومره ډېر خلك داسي گورم چي په ظاهركي ئې مخه
د هللا د كور په لوري وي خو په حقيقت كي د دوى د زړونو
قبلې نوري وي ،په هماغه وخت كي چي د بيت هللا په لوري
ئې مخه وي ،زړه ئې نورو قبلو ته متوجه وي.
هغه څوك چي د ورځي پنځه ځله په واقعي معنى او له
دې شعور سره قبلې ته مخه كوي چي زه د زمكي او
آسمانونو او ټول عالم د رب د كور لوري ته مخه كوم او
د هغه دروازه ټكوم ،آيا ممكنه ده بلي دړې ته ودرېږي
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
غړي په دې خاطر يوه كورنۍ او يو موټى وي چي كور ئې
شريك دئ ،د يوه ټبر خلك د كور د بېلوالي په وجه ورو
ورو هومره سره لري شي لكه پردي.
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
قبلې ورور ،ستا ورور او ستا د لويي ديني كورنۍ غړى
دئ.
ډېر خلك داسي دي چي د قبلې د سم او دقيق استقامت
معلومولو لپاره ښه غور او احتياط كوي ،حتى قطب نما
په جيب كي گرځوي ،خو كه د دوى د زړه كيفيت معلوم كړې
پوه به شې چي د دوي د زړونو قبلې څومره كږې دي او
څومره له اصلي قبلې په معنوى لحاظ كاږه ودرېږي.
ډېر د تقوى مدعيان بيا داسي دي چي بل كس په څو
سانتي متره ،د ده له تخميني قبلې نه يوې بلي خوا ته
په ودرېدو تكفيروي ،په داسي حال كي چي د قبلې مالك
خداى ،هغه چاته چي نيت ئې سم وي او د قبلې په لوري د
خپل استقامت سمولو الزم دقت او احتياط ئې كړى وي
وايي:

ينما
فأْ

توُّلوا
ُ

فثم
َّ

ه
وج
ُْ

َِّهللا

البقرة115 :
نو هري خوا ته چي مخه كړئ ،هللا په هماغه لوري كي دئ.
په دې حالت كي چي هري خوا ته لمونځ وكړې ستا
ً له قبلې نه بل لوري
لمونځ قبليږي كه څه هم اشتباها
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ته ودرېدلى وې  .ډېر جنابان بيا داسي دي چي له بل سره
په يوې فرعي او جزئي مسئلې كي د اختالف په وجه ،د
خپلي قبلې ورور تكفيروي او د هغه په خالف هرڅه ويل او
هر څه كول جائز گڼي .حال دا چي د قبلې په مقصد پوه،
ُ اهل
ُكفر
زموږ د مذهب امام ابوحنيفه(رح) وايي :الن
قبلتنا :موږ د خپلي قبلې اهل نه تكفيروو.
په داسي حال كي چي د قبلې د يووالي يو ستر مقصد
او هدف دا دئ چي د دنيا ټول مسلمانان متحد كړي ،خو
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.





  
   



























  
  













   
 
[ -]153اې مؤمنانو! په صبر او لمانځه سره مرسته
ً چي هللا له صبر كوونكو سره دئ.
ترالسه كړئ ،يقينا
[ -]154او هغو ته چي د هللا په الر كي وژل كېږي ،مړه
مه واياست ،بلكي ژوندي دي خو تاسو نه پوهېږئ.

د قرآن پلوشې
165
البقرة

[ -]155هرومرو به تاسو په څه وېري ،لوږي او د
مال ،ځان او مېوو( د حاصالتو) په كمښت او تاوان
وآزمويو ،نو صابرانو ته زېرى وركړه -]156[ .هغو
(صابرانو) ته چي كله مصيبت ورورسېږي وايي :موږ د
هللا يو او د ده په لوري ورتلونكي -]155[ .دا هغه
ډله ده چي د خپل رب له لوري ورباندي صلوات
(درودونه) او رحمتونه دي او همدا دوى هدايت
موندونكي دي.
( -)155-153په دې مباركو آيتونو كي مؤمنانو ته څو
الرښووني شوې دي:
 په صبر او لمانځه سره د هللا مرسته ترالسه كولى شئ،
هللا د صابرانو مل او مالتړ دئ.
 نه به شهيدان مړه گڼئ او نه به هغوى ته مړه
واياست ،نه به په ذهن كي دا خبره درگرځوئ چي هغوى
مړه شوي او نه به په خوله دا خبره كوئ چي هغوى مړه
شول ،دوى ژوندي دي ،تاسو د دوى د دې ژوندون په كيفيت
نه پوهېږئ.
 په دې بايد پوه وئ چي د هللا الر له امتحانونو ډكه الر
ده ،هللا ته رسېدل او د ده رضا ترالسه كول ،آسان او
ارزان كار نه دئ ،په دې الر كي د سر مال او كور كر
تاوانونه شته ،له خطرناكو دښمنانو سره مخامخ كېدل
شته ،وېره او لوږه شته ،دا له اغزيو ډكه الر ده ،خو
كه دي صبر وكړ ،نو د دې الري هر اغزى به درته گل شي،
د بري زېرى هغه چا ته انتظار كوي چي صابر وي ،لوى
عزم لري او د هللا په الر كي كړاوونه په ورين تندي
قبلوي.
 صابر هغه دئ چي له مصيبتونو سره د مخامخ كېدو په
صورت كي وايي :زموږ هر څه د هللا دي ،هرڅه ده راكړي ،دى
ئې د بېرته اخيستو حقدار دئ ،د هللا په الر كي ئې له السه
وركول داسي دي لكه د چا امانت چي بېرته ورته وسپارې،
هسي هم هللا ته ورتلونكي يو ،له مرگ نه خالصون نشته ،ولي
مو مرگ د ده په الر كي نه وي ،ولي مو ورتگ په جگ سر
او په داسي حال كي نه وي چي هرڅه مو د ده په الر كي
وقف كړي وي.
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 دغو صابرانو ته هللا تعالى د دريو خبرو وعده وركوي:
هللا تعالى به ئې ستاينه كوي ،خپل رحمت او پېرزويني به
ورپه برخه كوي او د هدايت دروازې به ئې پر مخ
پرانېزي.

  
    



   
    




  
ً چي صفا او مروه له الهي شعائرو او
[ -]158يقينا
نښو څخه دي ،نو څوك چي د بيت (هللا) حج وكړي او يا
عمره ترسره كړي نو څه گناه ورباندي نشته چي د دوى
طواف وكړي او چا چي په خپله خوښه د خير كوم كار
وكړ نو هللا ښه پوه شاكر دئ.
( -)158صفا او مروه هغه دوه غونډۍ دي چي هاجر رضي هللا
عنها د دوى تر منځ د دې لپاره منډي وهلې وې چي خپل
زوى اسمعيل له لوږي ،تندي او مرگه وژغوري ،هللا تعالى د
دغه مخلص بنده چي ابراهيم عليه السالم ته ئې د
رخصتېدو په وخت كي ويلي وو :چي د هللا په امر مو دلته
په دې بيديا كي يوازي پرېږدې ،د هغه امر ته تابع يم،
هغه به مو نه ضايع كوي ،هللا تعالى د دې مخلص بنده دا
سعى د حج له مناسكو څخه وگرځوله او د بيت هللا ټول حج
كوونكي او عمره كوونكي ئې ترقيامته پوري په دې مكلف
كړل چي د هللا كور ته د راتلو په ورځ به د هاجر خاطره
تازه كوئ او د دې په څېر به د دغو غونډيو ترمنځ سعى
كوئ .دا ځكه چي هللا پوه او شاكر دئ ،هم خپل مخلص
بندگان پېژني او هم د خپل بنده د اخالص قدر كوي .په
مخكني آيت كي د صبر او صبر كوونكو د اجر ذكر راغى او
دلته د صفا او مروې په ذكر سره د مخكني مطلب لپاره
تاريخي مثال وړاندي شو .دا هم د يوه صبر كوونكي بنده
نښي دي ،وگوره چي هللا تعالى د صابرانو څنگه قدر كوي؟
كه څه هم دلته صفا او مروه د دې خبري لپاره د يوې
بېلگي په توگه ذكر شوي چي هللا تعالى د صابرانو تقدير
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او تمجيد كوي خو په داسي ترتيب او الفاظو ئې ذكر شوى
چي په ضمن كي ئې د مدينې د خلكو دا تشويش هم رفع كړى
شي چي د دغو غونډيو طواف ئې په دې خاطر د گناه كار
 هللا تعالى.گاڼو چي مشركينو ورباندي بتان درولي وو
ورته وفرمايل چي د دوى په طواف سره د گناه احساس مه
.كوئ
په وروستيو آيتونو كي د بې صبرو كسانو بد عاقبت
 د هغه چا بد عاقبت چي له حق نه د دفاع په،بيان شوى
كار كي د صبر پر ځاى حق پټوي او په دې سره قليله
.متاع ترالسه كوي

   












  


   


  











  


  
    
   
  
     




 له څرگندو آيتونو او الرښووني نه چي موږ-]159[
 وروسته له هغه، څوك چي دا پټوي،كوم څه نازل كړي
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ً چي
چي موږ خلكو ته په كتاب كي بيان كړي ،نو يقينا
په دغو كسانو هم هللا لعنت وايي او هم هر لعنت
ويونكى پرې لعنت وايي -]161[ .مگر هغه چي توبه او
رجوع ئې وكړه او خپل كړه ئې اصالح كړل او بيان ئې
ً
كړ ،نو د دوى توبه به قبوله كړم او زه خو يقينا
چي ډېر مهربان توبه منونكى يم -]161[ .بې شكه هغه
چي كافران شول او په داسي حال كي مړه شول چي
كافران ول ،په دغو د هللا ،د مالئكو او ټولو خلكو
لعنت دئ -]162[ .تلپاتي په هغه كي ،نه به عذاب
ترې سپك كړى شي او نه به مهلت وركړى شي-]163[ .
او ستاسو معبود يوازينى معبود دئ ،له ده پرته بل
معبود نشته ،هماغه ډېر مهربان رحم كوونكى.
( -)163-159دلته هغو دين په دنيا خرڅوونكو ته اشاره
شوې چي حق پټوي او په دې سره د فساد او فتنو خورولو
باعث گرځي ،د دوى دا حق پټول د هللا په دين كي دومره
ستره گناه گڼل شوې چي د هللا ،مالئكو او ټولو خلكو د
لعنت وړ ئې گڼي ،خو كه دوى له دې جرم توبه وكړي ،هغه
فتنې او فسادونه چي په همدې پټولو سره ئې راوالړ كړي
هغه اصالح كړي او پټ كړي حقائق بيان كړي ،يوازي په دې
صورت كي هللا د دوى توبه مني ،له دې پرته كه په خپل
مخكني حالت كي ومري نو همداسي به د تل لپاره په لعنت
كي پاتي وي .دلته گورئ چي د توبې قبلېدو لپاره درې
شرطونه ايښودل شوي :له خپلي گناه بېرته راگرځېدل او
هللا ته مخه كول ،د حق په پټولو سره چي كوم فساد
رامنځته شوى ،د هغه اصالح او جبران او پټ كړي حقائق
بيانول.
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ً چي د آسمانونو او زمكي په پيدايښت
[ -]164يقينا
كي او د شپې او ورځي په اختالف (يوه په بلي پسي
راتلو) كي او په هغو بېړيو كي چي په بحر كي
درومي ،له هغه څه سره چي خلكو ته ئې گټه رسي او
په هغو اوبو كي چي هللا له آسمانه نازل كړې ،چي په
هغه سره ئې زمكه له خپلي مړيني وروسته بيا
راژوندۍ كړې او په هغې كي ئې ډول ډول خوځېدونكي
خواره كړي او د بادونو په گرځولو راگرځولو او د
آسمان او زمكي ترمنځ په دې مسخر شوو ورېځو كي،
هرومرو عقلمنو ته څرگندي نښي دي.
( -)164په داسي حال كي چي زمكه او آسمانونه هللا پيدا
كړي ،شپه او ورځ د ده په اراده ځي راځي ،په بحرونو
كي بېړۍ د ده په إذن او اراده خوځي ،له آسمانه اوبه
هغه رانازلوي ،په دې سره مړه زمكه راژوندۍ كوي او
دانه او مېوه په كي راشنه كوي او ډول ډول ژوي په كي
راپيدا كوي ،بادونه د ده په حكم چلېږي ،ورېځي د ده
په امر د آسمان او زمكي ترمنځ يوې خوا بلي خوا ته
درومي ،نو كه څوك عقل لري ولي به له هللا پرته له بل چا
طمع او وېره لري ،ولي به په خپل رزق او روزي او په
خپل مرگ ژوند له هللا پرته له بل چا وېره كوي او د دې
وېري او طمعي په وجه به حق پټوي؟! دا كار يوازي هغه
څوك كوي چي نه ئې په هللا ايمان وي او نه هر څه د هللا په
واك او اختيار كي گڼي.
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[ -]165او له خلكو ځيني له هللا پرته داسي سياالن
نيسي چي له هللا سره د ميني په څېر ورسره مينه كوي
او هغه خلك چي ايمان ئې راوړى؛ د هللا په ميني كي تر
ټولو شديد دي .او كاش ظالمان په هغه څه پوه شي چي
د عذاب د ليدو په وخت كي ئې په خپلو سترگو گوري
ً ځواك ټول هللا لره دئ او هللا سخت عذاب
چي يقينا
متبوعان
چي
وخت
هغه
[-]166
دئ.
وركوونكى
(پيشوايان) به له خپلو تابعانو (پلويانو) بې زاره
وي او عذاب به وگوري او ټولي اړيكي به ئې وشلېږي.
[ -]165او هغه چي متابعت ئې كولو وبه وايي :كاش
(دنيا ته) بېرته گرځېدل مو (په برخه شوى) وى،
ترڅو له دوى داسي بې زاره شو لكه چي دوى له موږ
بې زاره شوي ،همداسي به هللا دوى ته خپل عملونه په
خپل ځان د حسرتونو په بڼه كي وښيي او له اور به
وتونكي نه وي.
( -)165-165ځيني په محبت كي شرك كوي ،په محبت كي هللا
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ً تر هغه زيات
لره سياالن نيسي ،د هللا په څېر او احيانا
ورسره مينه كوي ،خو واقعي مؤمنان له هللا سره تر هر څه
زياته او كلكه مينه لري ،له هللا سره مينه د ايمان
تقاضاء او د مؤمن نښه گڼل شوې ،انسان يا په دې خاطر
له يوه شي سره مينه كوي چي ده ته ئې كومه گټه رسولې،
له ده سره ئې كوم احسان كړى او داسي كوم څه ئې له
هغه ترالسه كړي چي دى ورته اړ وو او يا په دې خاطر چي
په هغه شي كي ئې د ښكال ،حسن او كمال داسي څه ليدلي
وي چي د ده په ذهن او زړه ئې اغېز كړى او جذبات او
احساسات ئې راپارولي ،له هللا تعالى سره د شديدي ميني
وجه هم دا ده چي پر موږ باندي د ده احسان او
پېرزوينه تر هر چا زياته ده ،موږ ته ئې ټول هغه څه
راكړي او ټول هغه څه ئې راته پيدا كړي چي موږ ورته
اړ وو ،هغه ژوند راكړى ،هغه رزق او روزي راكوي ،هغه
مو ساتي او هغه مو پالي او په دې خاطر هم ورسره مينه
لرو چي په عالم كي د ښكال او ښايست بې شمېره مظاهر او
آثار د هغوى له خالق سره زموږ مينه راپاروي ،چي هري
خوا ته سترگي واړوو نو زړه وړونكې ښكال مو تر سترگو
شي ،په گالنو ،بوټو ،مرغانو ،غرونو ،درو ،دښتو كي ،د
آسمان په ستورو كي او د زمكي او آسمان په هر څه كي
ښايست گورو ،دغه ښايست چي زموږ په زړونو كي كومه
مينه راپاروي ،همدا مينه له هللا سره په ميني بدله شي.
لكه څنگه چي ځيني په مينه كي د شرك مرتكب كېږي،
همداراز ځيني نور په وېره كي د شرك مرتكب شي ،له هللا
پرته له نورو هومره وېرېږي چي داسي وېره يوازي له هللا
ښايي ،انسان له هغه څه وېرېږي چي ده ته گټه يا تاوان
رسولى شي ،د ده په ژوند كي او ده ته د رزق او روزي
په وركړي كي ئې څه اغېز او ونډه وي ،موږ ته ژوند هللا
راكړى او رزق روزي هغه راكوي ،نو ځكه بايد يوازي له
هغه ووېرېږو .هغه كسان چي په دنيا كي ئې د ظالمو او
مفسدو سياسي او مذهبي مشرانو قيادت منلى ،يا ئې د دې
لپاره د ظالمانو مالتړ كړى چي له دوى ئې طمع وه او يا
د دوى له مؤاخذې او نيوني وېرېدل او يا د جهل او
ناپوهۍ او كوم بل غرض او مرض په وجه ،نو د قيامت په
ورځ او هغه وخت چي الهي عذاب او له دوى د خپلو
مشرانو بې زاري په خپلو سترگو وگوري ،په خپلي غلطۍ
به پوه شي چي ولي ئې د هللا عذاب هېر كړى وو او د ظالمو
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واكمنانو له ځواك او عذاب د وېري په وجه ئې د هللا د
دښمنانو ملگرتيا كړې وه ،وبه گوري چي د ځواك اصلي
خاوند هللا دئ او دا په ظاهر كي ځواكمن مشران د ده په
وړاندي څومره ناتوانه او ضعيف دي ،له چا چي دوى د
مرستي طمع كوله په خپله د هللا په عذابونو اخته دي ،نه
يوازي د دوى مرسته نشي كولى بلكي له دوى بې زاره دي،
دا طمع به كوي چي كاش بېرته دنيا ته وگرځي او هلته
له دوى خپله بې زاري اعالن كړي.

  

















 
    
  
[ -]168اې خلكو! په زمكي كي شته حالل او پاكيزه
شيان وخورئ او د شيطان په پلونو پسي مه ځئ ،بې
شكه چي هغه ستاسو څرگند دښمن دئ -]169[ .يقيني
خبره دا ده چي هغه تاسو په كركجنو او قبيح كارونو
گماري او په دې چي د هللا په اړه هغه څه ووايئ چي نه
ورباندي پوهېږئ.
( -)169-168دلته څو اساسي الرښووني گورو:
 په زمكي كي حالل او پاكيزه شيان وخورئ ،نه حرام او
نه گنده او ناپاك شيان ،كه څه هم حالل وي.
 په حالل او حرام كي د شيطان متابعت مه كوئ ،شيطان
ستاسو دښمن دئ ،هماغه دښمن چي ستاسو غور نيكه آدم
عليه السالم ئې د ممنوعه مېوې خوړلو ته وهڅاوو.
 شيطان تاسو په كركجنو او قبيح كارونو گماري ،تاسو
حرام خوړلو ،له حرامو الرو مال ترالسه كولو ،حرص او
بخل ته هڅوي ،د هللا په اړه مو هغه څه ويلو ته تشويقوي
چي نه ورباندي پوهېږئ ،د هللا په اړه به همغه څه وايئ
چي هللا تعالى په خپله درښودلي.
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[ -]151او كله چي ورته وويل شو :د هغه څه متابعت
وكړئ چي هللا نازل كړى ،وايي :نه بلكي د هغه څه
متابعت كوو چي پالر نيكه مو ورباندي موندلي ،كه څه
هم د دوى پلرونه داسي وي چي نه په څه پوهېږي او
نه په سمه الر روان وي؟! [ -]151او د كافر شوو
مثال هغه چا ته ورته دئ چي نارې وهي هغه څه ته چي
له چيغي او نارې پرته بل څه نه اوري ،كاڼه،
گونگيان او ړانده ،نو خود به نه پوهېږي.
( -)151د شيطان د وسوسو تر اغېز الندي راغلي كسان
داسي وي چي د هللا تر دين د خپل پالر نيكه دين غوره گڼي،
تاسو به د قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي وگورئ چي د هر
پيغمبر د دعوت په مقابل كي مفسدو او منحرفو مذهبي او
سياسي مشرانو خلكو ته ويلي :د خپل پالر نيكه په دين
ټينگ پاته شئ ،دا غواړي تاسو له خپل غوره دين نه
واړوي ،د ده دا خبري خو موږ مخكي نه وې اورېدلې ،له
خپل پالر نيكه نه خو موږ ته داسي خبري نه دي راپاتې!!
( -)151د حق په لوري دغو كافرانو ته د بلني او دعوت
مثال داسي دئ لكه چي كوم شپون او غوبه څارويو ته له
لري غږ كوي او هغوى له غږ نه پرته بل څه نه اوري ،د
شپون د غږ په محتوى نه پوهېږي ،يوازي چيغه اوري ،دوى
نه د حقپالو داعيانو خبره اوري ،نه په خپله له بل د
پوښتني تكل په كي شته او نه دا بصيرت لري چي په خپله
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حق له باطل نه تفكيك كړى شي.









   






  



    
    
     
  
[ -]152اې مؤمنانو! د هغه رزق پاكيزه پاكيزه
وخورئ چي موږ در روزي كړى او د هللا شكر پر ځاى كړئ،
كه په رښتيا د ده عبادت كوئ -]153[ .خبره دا ده
چي په تاسو مرداره غوښه ،وينه ،د خنزيرغوښه او
هغه چي د غيرهللا غږ پرې شوى وي (له هللا پرته د بل چا
په نوم ذبح شوى وي) حرام كړى شوي ،او څوك چي اړ
شو ،په داسي حال كي چي نه باغي وي او نه تېرى
ً چي هللا
كوونكى ،نو څه گناه ورباندي نشته ،يقينا
مهربان بخښونكى دئ.
( -)152د هللا د بندگۍ تقاضا دا ده چي د ده حالل او
پاكيزه رزق به خورئ ،له حرامو او ناولو نه به ډډه
كوئ او د هللا تعالى شكر به پر ځاى كوئ ،د ده نعمتونه
به همغسي استعمالوئ چي ده امر كړى ،په حرامو او
ناروا الرو كي به د ده له رزق نه گټه نه اخلئ.
( -)153حالل او حرام به په خپله خوښه نه ټاكئ ،د حالل
او حرام په اړه هللا تعالى خپله فيصله كړې ،لكه څنگه چي
حرام شيان حالل گڼل گناه ده ،همداراز د تقوى په نامه
حالل شيان حرامول هم گناه ده ،هللا تعالى دغه پورتني
شيان پر تاسو حرام كړي ،خو كه څوك ډېر اړ شو ،د مرگ
وېره ئې وه ،بله چاره ئې نه درلوده ،د ضرورت په
اندازه ترې استفاده كولى شئ ،په دوه شرطه :نه به د
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بغاوت په جذبې سره دا كار كوئ او نه به له ضروري حد
نه تېرى كوئ.
مرداره د هغه څاروي غوښه ده چي په شرعي توگه نه
وي ذبح شوى ،له لوړي رالوېدلى وي ،په وهلو يا خفه
كولو مړ شوى وي ،د بې هوشۍ په دوا يا پر سر په گولۍ
ويشتلو وژل شوى وي.
د هغي ويني خوړل حرام دي چي له رگونو بهېږي ،نه
هغه چي د غوښي په منځ كي پاتې وي.
له هللا پرته د بل چا په نامه او يا د بل چا د عزت
او رضاء لپاره څاروى ذبح كول نه يوازي حرام دي او د
څاروي د غوښي د حرامېدو باعث كېږي بلكي يو ظلم دئ،
دا حيوان ستا په څېر ژوند لري ،درد احساسوي ،مور،
پالر او اوالد لري ،كه هللا د هغه د ذبح كولو اجازه نه وى
كړې نو په هيڅ عقلي دليل ئې څوك ذبح كول نشي توجيه
كولى ،دا هللا پيدا كړى ،د ژوند په اړه ئې له هللا پرته بل
هيڅوك د پرېكړي حق نه لري ،هللا د يوه خاص ضرورت لپاره
د هغه د ذبح كولو اجازه وركړې ،د ذبح كولو په وخت كي
ئې بايد يوازي د ده نوم واخيستلى شي ،له هغه پرته د
هيچا په نامه د هغه ذبح كول جائز نه دئ ،نه يوازي د
هغه ذبح شوي څاروي غوښه حرامه ده چي د ذبحي په وخت
كي ئې د هللا نوم نه وي ياد شوى ،هغه هم حرامه ده چي د
بل د تعظيم لپاره ذبح شي كه څه هم د هللا نوم ورباندي
ياد شي .د پاچا ،پير ،بت ،قبر او بل هر چا او هرڅه د
تعظيم او د هغه د رضاء حاصلولو لپاره د ذبح شوي
څاروي غوښه حرامه ده .د مېلمه لپاره د څاروي ذبح كول
جائز دئ ،خو د هغه او د بل هر چا په پښو كي ئې ذبح
كول نا جائز دئ .مسلم روايت كوي چي پيغمبر عليه
السالم فرمايلي :لعن هللا من ذبح لغير هللا :په هغه چا دي د
هللا لعنت وي چي غيرهللا ته د تقرب او تعظيم لپاره څاروى
ذبح كوي.
كه څه هم دلته په ځانگړې توگه د حرامو غوښو په
اړه بحث شوى ،خو محقق مفسرين او فقهاء په (ما اهل به
لغيرهللا) كي ټول هغه څه شامل گڼي چي د غير هللا په نامه
وقف شي ،كه خوراك وي ،كه جامه ،يا پيسه.
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ً هغه چي د هللا كوم نازل كړى كتاب پټوي
[ -]154يقينا
او لږ بدله پرې پېري ،نو دا ډله له اور پرته بل
څه په خپلو گېډو كي نه خوري ( نه اچوي) او هللا به
نه د قيامت په ورځ ورسره خبري كوي او نه به ئې
پاكوي او دوى ته به دردناك عذاب وي -]155[ .دا
هماغه دي چي بې الرتيا ئې په هدايت او عذاب ئې په
مغفرت وپېرلو ،نو څه شي په اور باندي صابر كړل؟!
[ -]156دا له دې امله چي هللا دا كتاب په حقه نازل
كړى او چا چي په دې كتاب كي اختالف وكړ ،نو دوى په
ژور اختالف كي دي.
( -)156-154چا چي د هللا د كتاب له بيانولو ډډه وكړه ،د
كومي دنيوي گټي لپاره ئې د هللا د كتاب كوم څه پټ كړل،
د ظلم او فساد په خالف ئې غږ اوچت نه كړ ،له جهل او
شرك د خلكو د ژغورني لپاره ئې جهاد ونكړ ،يا د دې
لپاره چي ژوند او مال متاع ئې په خطر كي ونه لوېږي
او يا د دې لپاره چي په دې كتمان سره له ظالمو
واكمنانو څه ترالسه كړي ،نو د قيامت په ورځ به هللا
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 همغسي لكه چي ده د هللا،تعالى له ده سره تكلم نه كوي
، له گناه به ئې پاك نه كړي،په كتاب تكلم نه وو كړى
همغسي لكه چي ده له فساد سره مقابله نه وه كړې او
 ده ته به،ټولنه ئې له ظلم او شرك نه وه پاكه كړې
 همغسي لكه چي ده مظلومان په دردناكو،دردناك عذاب وي
 څه چي په دې سكوت او،عذابونو كي يوازي پرېښي وو
مداهنت ترالسه كوي په اصل كي د دوزخ اور دئ چي په
 دوى د هدايت پر ځاى ضاللت غوره،خپلي گېډي كي ئې اچوي
 د هللا له كتاب څخه د،كړى او د مغفرت پر ځاى الهي عذاب
.دوى هر اختالف له حق او حقيقت اختالف دئ

   
  


   



 


















  





   





 
 نېكي دا نه ده چي مخونه مو د مشرق او مغرب-]155[
 د، برعكس نېكي دا ده چي چا په هللا،په لوري وگرځوئ
 په كتاب او پيغمبرانو، په مالئكو،آخرت په ورځ
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ايمان راوړ او په داسي حال كي چي له مال سره ئې
مينه هم وه خو هغه ئې خپلوانو ،يتيمانو،
مسكينانو ،مسافرانو او سؤالگرو ته وركړ او د
(محكومانو) د آزادولو لپاره (ئې ولگولو) ،لمونځ
ئې اداء كړ ،زكات ئې وركړ ،په خپلو ژمنو وفا
كوونكي ،هر كله چي ئې ژمنه كړې ،په كړاوونو،
تاوانونو او د جگړي په دوران كي صبر كوونكي ،دغه
كسان (په خپل دين او ايمان كي واقعي) رښتيني او
صادقان دي او همدا دوى متقيان دي.
( -)155د (صدق) او (تقوى) رښتينى معيار دغه دئ ،همدا
صفات چي په دې آيت كي تشريح شوي( .صادق) او (متقي)
هغه څوك دئ چي دا صفات ولري ،مبادا بل چا ته د نورو
صفاتو په وجه د (صادق او متقي) خطاب وكړئ ،مبادا دا
گمان وكړئ چي له دې پرته له نورو الرو د صدق او تقوى
مقام ته رسېدل ممكن دئ ،مبادا هغه كسان د دې مقام
خاوند وگڼئ چي د قبلې په اړه خو ډېر اهتمام كوي،
مشرق او مغرب ته مخ كول ورته مهم برېښي ،په فرعي
مسائلو ئې تأكيد حيرانوونكى وي ،خو نه ئې د هللا په الر
كي د جهاد لپاره مال تړلې ،نه ئې قرباني وركړې ،نه له
خپل سر او مال نه د هللا په الر كي تېرېدو ته چمتو شوى،
نه ئې د دين په الر كي ستونزي او كړاوونه گاللي ،نه
ئې په سنگرونو كي د جگړو په دوران كي د صبر او ثبات
مظاهره كړې .ناپوه خلك داسي اساسي مسائلو ته د پام
پر ځاى او د هغه په بنياد د قضاوت كولو پر ځاى ،فرعي
او ثانوي مسائلو ته اهتمام كوي او همدا د خپلو
قضاوتونو بنياد گرځوي ،پام كوئ چي تاسو د دوى په څېر
نه شئ.
په دې مبارك آيت كي له زكات نه عالوه هم خپل مال
انفاقول راغلي ،له دې نه معلومېږي چي د مسلمان په
مال كي له زكات نه عالوه هم حقوق شته ،له ډېرو
احاديثو نه هم دا خبره معلومېږي ،په احاديثو كي خو
په دې اړه هومره تأكيد گورو چي انسان مكلف كوي ترڅو
هر هغه څه انفاق كړي او حاجتمن ته ئې وركړي چي د ده
له حاجتونو نه زيات وي.
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[ -]158اې مؤمنانو! د وژل شوو په اړه قصاص
درباندي فرض كړى شوى ،آزاد په آزاد ،مريي په مريي
او ښځه په ښځي ،خو كه چا ته د خپل ورور له لوري
څه وبخښل شو ،نو په ښه توگه ورپسې كېدل دي او په
نېكه وجه ئې ده ته اداء كول ،دا ستاسو د رب له
لوري تخفيف او پېرزوينه ده ،نو چا چي له دې
وروسته تېرى وكړ ،هغه لره دردناك عذاب دئ-]159[ .
او اې عقلمنو! په قصاص كي تاسو ته ژوندون دئ ،د
دې لپاره چي ځان ساتنه مو كړې وي.
( -)158قصاص درباندي فرض كړى شوى ،قاتل به دې ته
غاړه ږدي ،د آزاد په بدل كي آزاد ،د مريي په بدل كي
مريي او د ښځي په بدلې كي ښځه ،همدا راز نارينه د
ښځي ،ښځه د نارينه ،مريي د آزاد او آزاد د مريي په
مقابل كي .يوازي قاتل به وژل كېږي ،كه قاتل نارينه
وي ،يا ښځه ،آزاد وي يا مريي ،د قتل بدل به له بل چا
نه اخيستل كېږي ،داسي نه چي د قاتل خپلوان ووژل شي.
د قصاص پرېكړه به د اسالمي حكومت قاضي كوي ،داسي نه
چي د مقتول ورثه په خپل سر دا كار وكړي .حكومت مكلف
شوى چي د قصاص حكم به نافذوي ،د مقتول ورثه ته به دا
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شرائط برابروي چي قاتل قصاص كړي.
قرآن د جاهليت د دور ټول هغه ناروا او ظالمانه
دود دستور ختم كړ چي د قصاص او بدلې په اړه رائج وو.
دوى خلك په عزيز او ذليل ،شريف او رذيل ،حر او عبد
وېشلي وو ،د قتلونو په اړه هم د دوى دا ناروا وېش په
نظر كي نيول كېدو ،شتمن د بې وزلي ،شريف د رذيل او
بادار د غالم په بدل كي نه وژل كېدو ،اسالم راغى د
خلكو ترمنځ ئې د مساوات اعالن وكړ ،وئې ويل چي ټول
انسانان د يوه هللا مخلوق او بندگان دي ،په رگونو كي ئې
يوه وينه خوځېږي ،يو پر بل له تقوى پرته په بل څه كي
فضيلت او شرف نه لري ،د بدلې لپاره ئې د قصاص نوم
كېښود چي معنى ئې برابري ده .او وئې ويل :نفس د نفس
ْسِ) دا د انسانانو ترمنځ
َّف
ِالن
ْس ب
َّف
ن الن
په مقابل كى( ،أَّ
د برابرۍ هغه اعالن وو چي زركاله وروسته هم د نړۍ د
هيڅ هېواد په مدني قوانينو كي ئې بېلگه نه ليدل
كېده ،په عمل كي خو تر اوسه حتى په هغو هېوادونو كي
چي په دروغو ځان د بشري حقوقو مخكښان گڼي او د
انسانانو ترمنځ د برابرۍ دعوى كوي ،يوه هم دا اصل نه
دئ مراعات كړى ،امريكا خپلو فوځيانو ته په اشغال شوو
سيمو كي د هر جنايت اجازه وركوي ،د جنگي جناياتو په
نړۍ والو محاكمو كي د دوى د محاكمې مخالفت كوي ،د
بگرام ،ابوغريب او گوانتانامو په جهنمي زندانونو كي
چي دوى له بې وزلو بنديانو سره څه وكړل او عكسونه ئې
د ټولي نړۍ په ورځپاڼو او ټلويزيونونو كي خپاره شول،
دې ټولو ثابته كړه چي دا بې رحمه متمدن كافران ال
څومره له هغه څه نه لري دي چي اسالم ئې د انسان د
كرامت د ساتني ،مساوات او د قصاص په اړه وايي ،عجيبه
ال دا ده چي دغه د تمدن او ترحم دروغجن ،مكار او
رياكار مدعيان د قصاص په اړه اسالمي قوانين د اعتراض
وړ گڼي او وايي چي د قتل په مقابل كي د قتل حكم بايد
لغوه شي او د نړۍ د ټولو هېوادونو له اساسي قوانينو
او جزائي احكامو نه حذف شي ،خو اسالم كه له يوې خوا
وايي چي قصاص د خلكو ژوند خوندي كوي ،په قصاص سره
عدالت تأمينيږي ،په قصاص سره د قتلونو مخنيوى كېږي،
له بلي خوا د ديت په قانون سره قاتل او د مقتول د
كورنۍ ترمنځ د روغي جوړي الر پرانېزي او د قصاص واك د
مقتول ورثه ته وركوي ،خو يوه ته ئې ويلي :قصاص ته به
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غاړه ږدې ،بل ته ئې ويلي :يوازي له قاتل نه به قصاص
اخلې نه د ده له خپلوانو نه .يوه ته ئې وويل :كه د
مقتول ورثه له قصاص نه منصرف او په ديت راضي شول نو
په ښه توگه به هغه اداء كوې او بل ته ئې وويل :په
ديت له رضايت نه وروسته به په ښه توگه د هغه مطالبه
كوې ،مبادا د ديت ترالسه كولو وروسته له قاتل نه د غچ
او انتقام اخيستو هڅه وكړې.
( -)159په قصاص سره د قتلونو مخنيوى كېږي ،د خلكو
ژوند د هغو قاتالنو له گواښونو خوندي پاته كېږي چي د
قصاص د نشتوالي په صورت كي په هر بې وزلي تېرى كوي
او د ټولني امنيت او د خلكو ژوند له خطر سره مخامخ
كوي .په ټولني كي واقعي امنيت نه په پوليسي او
جاسوسي نظام او د پوليسو په زياتولو راتلى شي او نه
د زندانونو په جوړولو او ډكولو سره ،له دې الري راغلى
امنيت تل كاذب او مؤقتي وي ،د نيويارك په څېر د
امريكا په لويو لويو ښارونو كي چي په هر گام كي
پوليس او د استخباراتو غړي والړ وي او هري خوا ته
كامرې نصب دي ،خو څوك نه په جيب كي له ځان سره پيسې
ساتي او نه السي بكس گرځوي ،له دې وېري چي بدمعاشان
به ئې په چاړه تهديد او هر څه به ترې واخلي ،كه د څو
ساعتونو لپاره برېښنا والړه شي ،هومره جنائې پېښي
ترسره شي چي د آسيا په لويو لويو ملكونو كي په يوه
كال كي هم دومره پېښي نه كېږي.
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[ -]181كله چي موكوم يوه ته مرگ راوړاندي شي ،كه
څه مال ترشا پرېږدي؛ نو د مور پالر او خپلوانو په
اړه په معروفه توگه وصيت پر تاسو فرض كړى شوى ،دا
پر متقيانو يو الزمي حق دئ -]181[ .او چا چي له
اورېدو وروسته هغه بدل كړ ،نو گناه ئې په هغو ده
چي بدل ئې كړ ،بې شكه چي هللا ښه پوه اورېدونكى دئ.
[ -]182نو كه څوك د وصيت كوونكي له كوم ظلم يا
كومي گناه نه ووېرېدو او د دوى ترمنځ ئې روغه
ً چي
جوړه وكړه ،نو كومه گناه ورباندي نشته ،يقينا
هللا ډېر مهربان بخښونكى دئ.
( -)182-181پر مالدارو متقيانو باندي له مرگ نه مخكي
وصيت كول الزم دئ ،په معروفه توگه وصيت .كه څه هم د
زكات له فرض كېدو او د ورثه وو د حقوقو له تعيين نه
وروسته د وصيت ضرورت منتفي برېښي ،خو بيا هم داسي
حاالت راوړاندي كېږي چي په وصيت سره ډېري ستونزي حل
كېدى شي ،د ميراث له برخو نه د محرومو بې وزلو
خپلوانو مشكل ورباندي حل كېږي ،وصيت كوونكى كولى شي
د خپل مال له درېيمي برخي نه له دغو مستحقو بې وزلو
خپلوانو سره مناسبه مرسته وكړي .مثالً د پالر په ژوندون
كي د ده كوم زوى مري ،د دې زوى ښځه او اوالد په ميراث
كي ثابت حق نه لري ،خو پالر كولى شي له دغي درېيمي
برخي له دوى سره د مرستي وصيت وكړي .په وصيت كي دوه
شرطه وضع شوي :لومړى دا چي د هغه چا په اړه به وصيت
نه كوي چي هللا تعالى په خپله په ميراث كي ورته حصه او
سهم ټاكلى ،دوهم دا چي د مال له درېيمي برخي نه د
زيات څه وصيت حق نه لري .كه وصيت كوونكي دا ضوابط
مراعات نه كړل او په وصيت كي څه تېرى ترې وشو ،د
وصيت اورېدونكي ته دا صالحيت وركړى شوى چي وصيت سم
كړي او مناسبه تبديلي په كي وكړي.
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[ -]183اې مؤمنانو! پر تاسو روژه داسي فرض كړى
شوې لكه له تاسو نه پرمخكنيو چي فرض كړى شوې وه،
تر څو مو ځان ساتنه كړى وي -]184[ .څو شمېرلې
ورځي ،خو كه څوك له تاسو نه بيمار وي او يا په
سفر لگيا وي ،نو بيا ئې د شمېر پوره كول دي له
نورو ورځو نه او پر هغه چا چي په تكليف سره ئې
نيولى شي ،د يوه مسكين (د ورځني) خوراك فديه ده،
نو كه څوك په خپله خوښه د خير كار ترسره كړي ،دا
ورته غوره دئ او كه روژه ونيسئ دا درته غوره ده،
كه وپوهېږئ.
( -)183روژه په مخكنيو امتونو هم فرض وه ،د روژې هدف
دا دئ چي په تاسو كي د تقوى او ځان ساتني ماده
پياوړې شي ،اراده مو مضبوطه شي ،څوك چي يوه مياشت له
حالل رزق نه الس اخيستل تمرين كړي ،نفس ئې په وار وار
له هغه نه مكرر غوښتني وكړي خو هغه ئې غوښتنو ته
تسليم نشي ،ځان وساتي ،په دې سره د ده اراده مضبوطه
او پياوړې شي او له روژې وروسته د نفس د ناجائزو او
ناروا غوښتنو په وړاندي مقاومت او ځان ساتل ورته
آسان شي.
پېغمير عليه السالم د روژې مياشت د صبر مياشت
گڼلې ،يعني روژه په تاسو كي صبر راپيدا كوي .او د
صبر اجر جنت دئ .همدا راز مسلم او بخاري روايت كوي
چي رسول هللا صلي هللا عليه و سلم فرمايلي :الصيام جنة
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فاليرفث و اليجهل :روژه ډال دئ نو روزه نيوونكى دي نه
د بې حيائې كار كوي او نه جاهالنه عملونه.
په سفر كي د روژې د نه نيولو رخصت وركړى شوى ،په
عوض كي به ئې بل وخت روژه نيول كېږي ،د سفر حد له
احاديثو نه معلومېږي ،د دريو ورځو عادي مزل د سفر حد
ً  51-48ميله او د
گڼل شوى او دا د ميل په حساب تقريبا
كيلو متر په حساب نږدې 84- 58كيلومتره كېږي.
( -)184دا آيت اكثرو مفسرينو داسي ترجمه كړى :كه څوك
د روژې طاقت لري خو نه ئې نيسي ،پر ده فديه الزمه ده،
د دې ترجمې له مخي دا آيت د روژې په اړه لومړۍ
الرښوونه ده چي په وروسته راتلونكي آيت سره منسوخ
شوې ،په ابتداء كي د روژې نيول د مسلمانانو خوښي ته
پرېښودل شوې وه ،كه ئې نه نيوله فديه به ئې وركوله.
خو ځيني نور ئې داسي ترجمه كوي لكه چي موږ پورته نقل
كړې ،په دې صورت كي آيت منسوخ نه دئ ،بلكي د هغو
ناتوانه كسانو او بوډاگانو په اړه دئ چي د روژې نيول
ورته ډېر گران وي ،دوى كولى شي د روژې پر ځاى يوه
مسكين ته د يوې ورځي خوراك وركړي او كه تر دې زيات
وركړي نو دا ورته غوره دئ او كه له تكليف سره سره او
په داسي حال كي چي هللا تعالى ورته رخصت وركړى ،روژه
ونيسي دا ال ورته غوره دئ .دا خبره د توجه وړ ده چي د
روژې فديه د يوه كس ورځنى خوراك ټاكل شوى ،د روژې يو
هدف دا دئ چي مسلمانان له بې وزلو سره مرستي ته تيار
كړي.
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[ -]185د روژې مياشت هغه ده چي په هغې كي قرآن
نازل شوى؛ د خلكو لپاره الرښود ،د هدايت څرگندي
نښي او فرقان ،نو چي څوك دا مياشت بيامومي هغه دي
روژه ونيسي او څوك چي بيمار وي او ياپه سفر
باندي ،نو پر ده د نورو ورځو نه شمېر پوره كول
دي ،هللا تاسو ته د آسانتيا اراده لري او د سختي
اراده درته نه لري ،دا د دې لپاره چي شمېر پوره
كړئ او د دې لپاره چي هللا د هغه څه لپاره په لويي
ياد كړئ چي تاسو ئې هدايت كړئ او چي شكر وكړئ.
( -)185د دې مياشتي روژه په دې خاطر فرض كړى شوې چي
په دې كي قرآن نازل شوى ،دا د خلكو لپاره الرښود
كتاب ،دا د څرگندو الرښوونو او د حق او باطل ترمنځ د
فرق كولو لپاره روڼ څراغ په كي نازل شوى ،د دې ستر
نعمت د شكر اداء كولو لپاره بايد روژه ونيسئ ،په دې
سره به تاسو د هللا په لويي او عظمت اعتراف كړى وي او د
همدې روژې او د قرآن د درناوي په وجه به مو هدايت په
برخه شي .داسي گمان مه كوئ چي هللا تعالى له خپلو
بندگانو سره د سختي كولو اراده لري ،نه هغه په خپلو
بندگانو ډېر ډېر مهربان دئ ،قرآن رالېږل او روژه فرض
كول د ده د پېرزويني او رحمت نښي او اسباب دي ،له
سختيو نه د ژغورني لپاره ئې دا قرآن رالېږلى او د
قرآن د راتلو د مياشتي روژه ئې فرض كړې.
له دې آيت نه دا هم په څرگنده توگه معلومېږي چي د
روژې مياشتي په داخلېدو سره د نړۍ په ټولو مسلمانانو
باندي روژه نيول فرض كېږي او د روژې مياشت هغه وخت
پيل كېږي چي د دې مياشت سپوږمۍ له محاق نه ووځي او د
نړۍ په كوم ځاى كي وليدل شي ،له محاق نه وتل او چېري
د هغې څرگندېدلو معنى دا ده چي نوې مياشت پيل شوې او
په ټولو روژه نيول الزم شوي ،د دې آيت له مخي د
مطالعو اختالف اعتبار نه لري ،داسي نه ده چي مياشتي
په هر هېواد كي بېل بېل پيل او پاى لري.
د مياشتو لپاره دوه معروف تقويمونه دي ،يو ئې د
لمر پر محور د زمكي په حركت پوري او بل ئې د زمكي پر
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محور د سپوږمۍ په حركت پوري مربوط دئ ،زمكه په درې
سوه پنځه شپېته ورځو او څه د پاسه شپږو ساعتونو كي
يو ځل د لمر پر محور څرخي ،دې ته ځينو د يوه كال نوم
وركړى ،هغه ئې پر دولسو مياشتو وېشلى ،ځيني ئې دېرش
او ځيني ئې يو دېرش ورځي دي .او سپوږمۍ په څه د پاسه
نه ويشتو ورځو كي يو ځل د زمكي پر محور راڅرخي ،دا
موده ثابته ده ،كه څوك علمي محاسبې ته ارزښت وركړي
نو د بشپړ كال ټولي قمري مياشتي داسي ټاكل كېدى شي
چي كمى او زياتى به په كي نه راځي ،د محاسبې له مخي
دا معلومېدى شي چي سپوږمۍ كله خپل مياشتنى مدار
بشپړوي ،په كوم ځاى كي ،په كوم ساعت ،دقيقه او ثانيه
له سترگو پټېږي او چېري ،په كوم ساعت ،دقيقه او
ثانيه راڅرگندېږي او د نوې مياشتي مدار پيلوي .دا چي
اسالم د مياشتي د پيل او پاى لپاره رؤيت ته اعتبار
وركړى دا ډېره دقيقه او علمي وينا ده ،ځكه د سپوږمۍ
په ليدو سره ثابته كېږي چي هغه د نوې مياشتي مدار ته
داخله شوې .څوك چي رؤيت ته اعتبار نه وركوي او د هري
سيمي لپاره د مستقل او بېل رؤيت خبره كوي ډېر كمعقله
او له دين او علم نه بې خبره دئ .اوس او د پرمخ تللو
وسائلو په مرسته خو هغه ثانيه او سيمه هم په دقيقه
توگه معلومولى شو چي سپوږمۍ له محاق نه وځي ،د مخكنۍ
مياشتي مدار ئې بشپړ كېږي او د نوې مياشتي مدار
پيلوي .دا هم ډېره علمي خبره ده چي د رؤيت لپاره د
يوه متقي انسان شهادت هم كافي گڼل شوى .احمقان او
هغه ټگماران چي د دښمن له لوري گمارل شوي چي په امت
كي اختالفات راوالړ كړي له دې موضوع هم د اختالف وسيله
جوړوي ،شيعه او بريلويان له سعودي او سلفيانو سره د
سياسي او مذهبي اختالف په وجه روژه او اختر يوه او
حتى دوه ورځي وروسته اعالنوي!!

   







   
  
 
[ -]186او كله چي زما بندگان زما په اړه درنه
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ً نږدې يم ،كله چي دعاء
پوښتنه وكړي ،نو زه يقينا
كوونكى راته دعاء وكړي نو دعاء ئې قبلوم ،نو زما
بلنه دي ومني او پرما دي ايمان راوړي ،تر څو رشد
او كمال ته ورسي.
( -)186د قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي دا مطلب توضيح
شوى چي هللا تاسو ته درنږدې دئ ،ډېر نږدې ،د غاړي تر رگ
نه هم درنږدې ،كه دوه ياست درېيم مو هللا دئ او كه درې
وئ څلورم مو هللا دئ ،چي هر ځاى وئ هللا درسره دئ ،ستاسو
دعاگاني اوري او قبلوي ئې ،نه هللا له تاسو لري دئ ،نه
ستاسو او د هللا تر منځ پړاوونه او حجابونه شته ،نه هللا
ته د رسېدو او د خپلو دعاگانو د وړاندي كولو لپاره
واسطې او وسيلې ته ضرورت شته ،هره شېبه ،په هر ځاى
او هر حالت كي ،مخامخ خپل هللا ته خپل عرائض وړاندي
كولى شې او مطمئن اوسه چي هللا ئې په خپله مخامخ اوري
او قبلوي ئې .په دې سره د هغه شركي عقايدو جرړي
ايستل كېږي چي هللا ته د دعاگانو په اورېدو او قبلېدو
كي شريك ثابتوي او وايي :ستا دعاء او عبادت په هغه
صورت كي تر خدايه رسي او قبلېدى شي چي د ده د نازولو
له الري وړاندي شي او هغوى ئې د قبلېدو سپارښتنه
وكړي!!
چي هللا درنږدې دئ ،نو په دعاگانو كي مو دا مطلب
مراعاتوئ ،په چيغو چيغو دعاء كول د دې باور خالف كار
دئ ،په چيغو چيغو خو هغه چا ته دعاء كېږي چي لري وي،
دعاء خپل آداب لري ،يو ئې همدا دئ .د روژې په بحث كي
د دې خبري له كولو نه دا هم معلومېږي چي د روژې په
حالت كي انسان خپل رب ته ډېر ورنږدې وي او دعاء ئې
اجابت ته قريب.
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[ -]185له خپلو مېرمنو سره د روژې د شپې نږدې
والى (جماع) درته حالل كړى شوې ،هغوى ستاسو لپاره
لباس او تاسو د دوى لپاره لباس يئ ،هللا په دې پوه
شوى چي تاسو له ځان سره خيانت كولو ،نو پر تاسو
(له خپل رحمت سره) راوگرځېدو او عفو ئې درته
وكړه ،نو اوس له دوى سره مباشرت كوئ او هغه څه
وغواړئ چي هللا درته مقدر كړي (د اوالد درلودو په نيت
نږدې والى وكړئ) او خورئ او څښئ ترهغه چي د
سباوون سپينه كرښه له توري نه درته څرگنده شي،
بيا مو روژه تر شپې پوري پوره كـړئ او لـه هغـوى
سـره په هغـه وخت كي مبـاشـرت مــه كـوئ چي په
جـومـاتونو كي معتكف وئ ،دا الهي حدود دي نو هغوى
ته مه نږدې كېږئ ،همداراز هللا خپل آيتونه خلكو ته
بيانوي چي ځان وساتي.
( -)185مسلمانانو داسي گمان كاوو چي د روژې په شپه
له ويدېدو وروسته بايد له مېرمنو سره له نږدې والي
ډډه وكړي ،په دې اړه دوى ته كوم حكم نه وو شوى ،كه
څه هم ځيني په دې باور دي چي دا كار په دوى حرام كړى
شوى وو ،خو نه په قرآن كي د داسي حرمت په اړه څه حكم
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راغلى او نه په حديث كي ،په خپله ئې همداسي انگېرله،
ً به ئې د خپل دغه ذهنيت خالف كار وكړ او په
خو احيانا
دې سره به ئې د گناه او خيانت احساس كاوو ،هللا تعالى
ورته په صريحو الفاظو د دې اجازه وركړه او وئې
فرمايل چي مېرمن د خاوند لپاره او خاوند د مېرمني
لپاره له گناهونو نه د حفاظت سبب دئ ،داسي لكه لباس
چي انسان له تودوخي او يخنۍ نه ساتي ،همدا راز ئې
ورته وويل چي د مباشرت هدف او غايه بايد د اوالد
درلودل وي ،نه فقط د جنسي غريزې اشباع .دا وضاحت ئې
هم وكړ چي د روژې وخت د سباوون د سپيني گاري له
راڅرگندېدو نه د شپې تر پيل پوري دئ ،شپه د لمر په
لوېدو سره پيل كېږي ،د پيغمبر عليه السالم يو مبارك
ارشاد په دې مفهوم دئ چي ترڅو زما امت په افطار كي
سرعت او په سيمي( پيشلمي) كي تأخير كوي د خير طمع ئې
كېدى شي ،دا ځكه چي دا كار د دې نښه ده چي دوى د بې
ځايه تقوى په نامه په دين كي له ځانه څه نه دي زيات
كړي ،د اكثرو امتونو انحراف له همدې ځايه پيل شوى،
مذهبي مشرانو او علماوو ئې له خپله لوري په دين كي
زياتوالى راوستى ،د قرآن په اصطالح د خلكو پېټي ئې
درانه كړي او په الس پښو كي ئې ورته ځنځيرونه او
زولنې اچولي ،د هر پيغمبر يوه لويه دنده دا گڼي چي
راغلى ترڅو دا اضافي پېټي د خلكو له اوږو راكوز كړي
او دا ځنځيرونه وشلوي .پيغمبر عليه السالم به د لمر
له لوېدو سره سم خپله روژه ماتوله.
په دې مباركو آيتونوكې دا هم ويل شوي چي په
احتياط سره د هللا د حدودو خيال ساتئ ،له آخري پولي نه
ځان لږ لري ساتئ ،ځكه په آخري حد كي د دې احتمال وي
چي د پښې لږ ښويېدو سره له پولي واوړئ او له حد نه
تېرى وكړئ.
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[ -]188او مالونه مو په خپلو كي په ناحقه مه خورئ
او واكمنانو ته ئې د دې لپاره مه وړاندي كوئ چي د
خلكو د مال كوم څه په ناروا وخورئ ،په داسي حال
كي چي پوهېږئ.
( -)188له ناروا معامالتو نه ډډه وكړئ ،يو د بل مال
په ناروا مه خورئ ،حاكمانو ته د دې لپاره رشوتونه مه
وركوئ چي د دوى په زور د بل مال په ناحقه غصب كړئ،
په داسي حال كي چي ښه پوهېږئ دا د بل مال دئ او غصب
كول ئې درته حرام دي.
د روژې په بحث كي د دې حكم راتگ دا مطلب په گوته
كوي چي روژه په اصل كي له حرامو د ځان ساتني او په
حالل رزق د قناعت كولو لپاره فرض شوې ،څوك چي د هللا
لپاره حالل رزق پرېږدي هغه به څنگه حرام خوري او د دې
لپاره به حكامو ته رشوت وركوي چي د بل مال په ناروا
توگه غصب كړي.

   
   
   
   
  






  




[ -]189د سپوږمۍ رابره كېدو په اړه درنه پوښتنه
كوي ،ورته ووايه :دا د خلكو لپاره د وختونو او د
حج د تعيين وسيله ده او ښېگڼه دا نه ده چي كورونو
ته له شا راشئ ،بلكي ښېگڼه دا ده چي څوك ځان
وساتي ،او كورونو ته له دروازو ننوځئ او له هللا
ووېرېږئ چي بريالي شئ.
( -)189خلكو به له پيغمبر عليه السالم نه راز راز
پوښتني كولې او دا انتظار ئې درلود چي د دوى د هري
پوښتني ځواب به وركوي ،د سپوږمۍ په اړه ئې هم ترې
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پوښتنه كوله چي دا څنگه راڅرگنده شي ،وړه وي ،ورو
ورو لويه شي ،بېرته وړه شي او د مياشت په پاى كي له
سترگو غائبه شي؟ دلته د دوى په ځواب كي دوه خبري
شوې :دا هللا تعالى د وخت د تعيين لپاره په دې بڼه كي
پيدا كړي ،د وخت د تعيين لپاره داسي وسيله ده چي هر
څوك ،لوستى او نالوستى ،هم د ساعتونو تعيين ورباندي
كولى شي ،هم د مياشتو او هم د كلونو ،كه ئې كوم كال
د دوبي په لومړۍ مياشت كي روژه نيولې وه او سږ كال
بيا په همدې مياشت كي روژه نيسي ،ډېر ژر كولى شي پوه
شي چي په ده باندي شپږ ديرش كاله تېر شوي ،د وخت دا
محاسبه له بلي الري ډېره گرانه ده .خو دا چي د مياشتي
حالت څنگه بدلېږي رابدلېږي ،قرآن هغوى ته وايي :اوس
په دې پوهېدل تاسو ته گران كار دئ ،په يوه څه پوهېدل
ځانته وخت او ځانته خاصه الر لري ،په خپل وخت او له
خپلي الري ئې د پوهېدو لپاره صبر وكړئ ،لكه چي كورونو
ته بايد له خپلي دروازې ننوځئ نه له شا څخه ،همداراز
په دې پوهېدل چي د سپوږمۍ حالت څنگه بدلېږي
رابدلېږي ،دا هم خاص وخت او داسي خاصي پوهي ته ضرورت
لري چي اوس ئې تاسو نه لرئ ،تر هغه صبر وكړئ چي په
ً له خپله وخته مخكي د
دې پوهېدل درته ممكن شي .احيانا
يوه څه په اړه پوښتني د دې پر ځاى چي گټه وكړي انسان
ته ستونزي راوالړوي ،قرآن دغه مطلب ته په دې آيت كي
داسي اشاره كوي:
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المائدة111:
اې مؤمنانو! د هغو شيانو په اړه پوښتني مه كوئ چي كه
درته څرگند شي نو خفه به مو كړي او كه د هغه په اړه
هغه وخت پوښتنه وكړئ چي قرآن نازلېږي نو درته څرگند
به شي ،هللا دي د دې عفو وكړي او هللا حليم بخښونكى دئ.
په تفاسيرو كي دا هم راغلي چي ځيني عرب به له حج
نه وروسته خپلو كورونو ته د دروازې له الري ننوتل ،يا
به ئې د شا له دېواله كور ته دانگل ،يا به ئې نوې
دروازه پرانيسته او كور ته به داخل شول .دا ئې د
تقوى نښه گڼله ،په دې آيت كي له يوې خوا مؤمنانو ته

البقرة
194پلوشې
د قرآن
الرښوونه شوې چي هر كار له خپلي طبيعي الري ترسره كړئ،
عجله مه كوئ ،په يوه څه د پوهېدو لپاره له دروازې
داخل شئ مه له شا او غير طبيعي الري ،له بلي خوا د
سعادت او فالح د عواملو په اړه د يوه جاهل قوم
انگېرنه او تصور معرفي شوى ،دوى په داسي منحطو
شكلياتو كي دين راخالصه كړي ،دې ته د تقوى نوم وركړي
او په دې سره دنيوي سعادت او اخروي فالح ترالسه كول
غواړي ،د دين له روح نه غافل شي ،د دين اساسي خبري
شا ته وغورځوي ،هللا هېر كړي ،د شرك مرتكب شي ،منافقت
او خيانت كوي ،د يوه بل ويني تويوي خو همدا دوى به
له خپلو ټولو سترو سترو انحرافاتو سره سره په فروعي
مسائلو سخت نښتي وي او دا به د خپلي تقوى نښي گڼي!!
په دې سوره كي د دې بد خصلت څو بېلگي وړاندي شوې ،د
غوا د رنگ ،عمر او كار په اړه د بني اسرائيلو
پوښتني ،د قبلې په اړه د دوى اعتراضات او دا دئ د
مدينې د خلكو دا تصور چي له حج نه وروسته د دروازې
له الري كور ته ننوتل ئې د تقوى خالف كار گڼلو ،دوى ته
ِر او ښېگڼه دا نه ده ،ښېگڼه له هللا وېرېدل
ويل شوي چي ب
او له حرامو ځان ساتل ده.
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[ -]191او د هللا په الر كي له هغو سره وجنگېږئ چي له
ً
تاسو سره جنگېږي او تېرى او زياتى مه كوئ ،يقينا
چي هللا تېرى كوونكي نه خوښوي -]191[ .او هر ځاى چي
دوى مومئ وئې وژنئ او له هغه ځايه ئې وباسئ چي
تاسو ئې ترې ايستلي ياست او فتنه تر وژني سخته
(لويه گناه) ده او د مسجدالحرام په خوا كي مه
ورسره جنگېږئ ،ترهغه چي دوى له تاسو سره په كي نه
وي جنگېدلي ،كه درسره وجنگېدل ،نو وئې وژنئ ،د
كافرانو سزا دغسي ده -]192[ .خو كه ئې ډډه وكړه،
نو هللا مهربان بخښونكى دئ -]193[ .او له دوى سره تر
هغه وجنگېږئ چي هيڅ فتنه نه وي (پاتې) او دين ټول
هللا لره وي ،خو كه ډډه ئې وكړه ،بيا نو له ظالمانو
پرته دي پر بل چا تېرى نه كېږي.
( -)192-191له هغو كسانو سره د جگړي اجازه دركړى شوې
چي له تاسو سره جنگېږي ،خو په جنگ كي به هم د اسالم د
اصولو مراعات كوئ ،له تېري او زياتي نه به ځان ساتئ،
ښځي ،ماشومان او بوډاگان به نه وژنئ ،ونو او فصلونو
مثله كوئ ،له
ته به اور نه اچوئ ،د دښمن مړي به نه ُ
زخميانو او اسيرانو سره به زياتى نه كوئ ،له خپلو
ژمنو نه به عدول نه كوئ ،د مسجدالحرام او د حج او
عمرې د مياشتو احترام به ساتئ ،خو كه دوى په
مسجدالحرام او حرام مياشتو كي درسره وجنگېدل ،بيا ئې
همدلته او په همدغو مياشتو كي وژلى شئ ،فتنه او د
كفر سلطه تر وژلو هم زيات كركجن كار دئ ،د فتنې د
ختمولو لپاره تاسو ته د دوى د وژلو اجازه دركړى شوې.
( -)193له دې مبارك آيت نه په څرگنده توگه معلومېږي
چي له (فتنې) نه مراد د كفر سلطه او واكمني ده ،د
اسالم له نظره د جنگ غايه او مقصد دا دئ چي دغه فتنه
او د كفر سلطه پاى ته ورسېږي او اقتدار په تمامه
معنى او په ټوله نړۍ كي د هللا د دين په واك كي راشي.
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لكه څنگه چي تر دې د مخه د 122آيت په ترڅ كي
مؤمنانو ته ويل شوي چي له مخالفينو سره پر فروعي او
ثانوي مسائلو د بې فايدې مناقشاتو پر ځاى اصلي او
بنيادي امورو ته توجه وكړئ ،او اصلي مسائل دا دي :پر
هللا تعالى ،د آخرت پر ورځي ،پر مالئكو ،كتابونو او
انبياوو باندي ايمان ،خپل غوره مال د هللا په الر كي او
د محتاجانو د الس نيوي لپاره لگول ،لمونځ ،زكات ،پر
خپلو ژمنو وفا ،د جنگ په ډگر كي او د كړاوونو او
ستونزو په وړاندي صبر ،دلته هم له همداسي يوې فرعي
قضيې نه وروسته دوى ته ويل شوي :جاهالن پرېږدئ چي
ديانت او مذهب ئې په شكلياتو كي خالصه كړى او د
(ښېگڼي) په اړه غلط معيارونه كاروي ،ستر او اساسي
كار ته مخه كړئ چي هغه د هللا تعالى په الر كي له هغو
خلكو سره جنگېدل دي چي د ظلم او تېري الر ئې غوره كړې
او له تاسو سره جنگېدلي.











  






   
 
[ -]194د حرام (محترمه) مياشت د محترمي مياشتي په
مقابل كي او محترم شيان سره برابر ،نو چا چي پر
تاسو تېرى وكړ ،نو داسي تېرى ورباندي وكړئ لكه چي
ئې تېرى درباندي كړى او له هللا ووېرېږئ او پوه شئ
چي هللا له متقيانو سره دئ.
( -)194كه دښمن د شعائرو او مقدساتو احترام نه كاوو
او په حرام (محترمو) مياشتو كي يا په مسجدالحرام كي
ئې په تاسى تېرى كاوو نو تاسو مكلف نه ياست چي په
يوه اړخيزه توگه به د هغوى احترام كوئ او له مقابلې
او دفاع نه به الس اخلئ ،نه ،تاسو دا حق لرئ چي ځواب
وركړئ ،بالمثله معامله ورسره وكړئ ،خو په دې كي به
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تر هرڅه د مخه د هللا د محاسبې خيال ساتئ ،داسي څه به
نه كوئ چي هللا ورباندي ناراضه كېږي ،كه مو تقوى درلوده
نو د هللا تعالى مرسته او مالتړ به درسره وي .دلته هم
گورئ چي قرآن د هللا د الري مجاهدينو ته د تقوى سپارښتنه
كوي ،تقوى د مخلصو او متقي جنگياليو يوه ځانگړتيا
گڼي او په جهاد پوري اړوند خصلت ئې بولي ،يعني اصلي
تقوى دغه ده ،نه هغه چي ځيني ئې په اذكارو او اورادو
كي راخالصه كوي.

   










  
[ )195او د هللا په الر كي انفاق وكړئ او په خپل الس
ځان په هالكت كي مه اچوئ او احسان وكړئ چي هللا
محسنين خوښوي.
( -)195د هللا په الر كي به د سر او مال له قربانۍ نه
دريغ نه كوئ ،د عدم قربانۍ په وجه له تباهۍ سره
مخامخ كېږئ ،په خپل الس ځان په دې تباهي كي مه
غورځوئ ،له جهاد نه او د هللا په الر كي له قربانۍ نه
ډډه د تباهي او هالكت باعث او د دښمن په الس د سپكاوي
او تذليل سبب كېږي ،په هيڅ پلمه او بهانه به له دې
نه ډډه نه كوئ .عجيبه ده چي ځيني بې الري او منحرف
خلك په دې څرگند آيت په غلطه سره دا استدالل كوي چي
له زورور دښمن سره مقابله ،په خطر كي ځان اچول ،له
كم عدد او عدة سره د ځواكمن او په وسلو سنبال دښمن
مخي ته ودرېدل ،ځان په هالكت كي غورځول دي او قرآن
هغه تحريم كړي او يا دا چي شهادت طلبانه عمليات روا
نه دي ،دا ډېر ډېر ناروا او غلط استدالل دئ ،دلته عدم
انفاق او له قربانۍ نه ډډه كول د هالكت باعث معرفي
شوي ،له دې نه دا مفهوم اخيستل چي د زورور او ځواكمن
دښمن له مقابلې نه بايد ډډه وشي او يا په دې سره د
شهادت طلبانه عملياتو په ضد استدالل كول ډېر غلط او
شرمناك استدالل دئ ،نه د ايمان خاوند داسي استدالل
كولى شي او نه د عقل او پوهي خاوند ،كه داسي وى نو
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قرآن به يو مسلمان د لسو كافرانو په مقابلې نه مكلف
كولو ،د مسلمانانو د ترغيب لپاره به ئې د ابراهيم
عليه السالم هغه قصه نه بيانوله چي په يوازي سر ئې د
نمروديانو بتان رانسكور كړل ،دا به ئې نه ويل چي :كم
ِئً
ِين
َُّهللا مع الصبر
ْنَِّهللا و
نذ
ِيرة ب
ة كث
ٍ غ لبت ف
ِيلة
ٍ قل
ِئة
من ف
ِّ
ِِ
* د هللا په اذن سره څومره لږكي ټولگي په لوى ټولگي
غالب شوي ،هللا خو له صابرانو سره دئ .د بې صبرۍ په وجه
ځان وژنه او له هللا سره د كلكي ميني په وجه شهادت
طلبانه عمليات كول يو له بل ډېر ډېر توپير لري ،يو
له هللا نه د يأس او نااميدۍ په سبب دا كار كوي او بل
په هللا او آخرت د كلك باور او د هللا له دين نه د دفاع په
الر كي د سر قرباني كولو په جذبه دا كار كوي ،يو كس
چي د لسو مقابله كوي په حقيقت كي شهادت طلبانه
عمليات كوي ،د ده او هغه چا ترمنځ هيڅ توپير نشته چي
بمونه په ځان پسې تړي او د دښمن هغه ځاى ته ځان رسوي
او داسي گوزار وركوي چي له بلي الري ورته ممكن نه وي.
له دې آيت نه مخكي ويل شوي چي كه څوك په تاسو
ْتدى
تېرى وكړي نو تاسو هم بالمثله ځواب وركړئ (فمنِ اع
ْ) له دې نه
ُم
ْك
ْتدى علي
ِ ما اع
ْل
ِث
ِم
ِ ب
ْه
دوا علي
ْ فاع
ُم
ْك
علي
ْتُ
معلومېږي چي په دې وروستي آيت كي له انفاق نه مراد د
دښمن په ضد جهاد كي مال مصرفول دي .كه دا دواړه
آيتونه يو ځاى او د يوه مضمون د متصلو برخو په توگه
په پام كي ولرو نو له دې نه دوه خبري معلومېږي:
لومړۍ دا چي له انفاق نه په دې ځاى كي د دښمن په خالف
په جهاد كي د مال انفاق مراد دئ او دا مطلب په گوته
كوي چي د جهاد په سامان او وسائلو باندي د مال د نه
مصرفولو عاقبت خطرناك او په خپل الس ځان مرگ ته سپارل
دي او دوهمه خبره دا چي له دښمن سره بالمثله معامله
جائز ده.
له دې آيت نه دا انتباه اخيستل چي ځان په خطر كي
مه اچوئ ،يوه غلطه انتباه ده ،دا سمه نه ده چي څوك د
يوه كالم نيمايي برخه راواخلي او مخكنۍ او وروستنۍ
برخي ته له پام نه پرته ،له هغې خاصه معنى راوباسي.
په دې آيت استناد كول او دا خبره ترې ايستل چي شهادت
طلبانه عمليات جائز نه دي ،نه يوازي بې بنسټه او غلط
استناد دئ بلكي له آيت نه معكوسه معنى او انتباه
اخيستل دي .آيت د قربانۍ بلنه وركوي او د عدم قربانۍ
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عواقب او پايله تهلكه گڼي خو دوي ترې معكوس مطلب
راباسي!!
د شهادت طلبانه عملياتو په اړه پوښتنه هغه وخت په
شدت سره مطرح شوه چي په نيويارك او واشنگټن باندي
همداسي بريدونه وشول ،امريكا د تروريزم تر نامه الندي
د اسالم او مسلمانانو په ضد د پراخ جنگ اعالن وكړ او
له ټولو حكومتونو نه ئې وغوښتل چي په دې جنگ كي د
امريكا تر قومندې الندي برخه واخلي ،كه نه نو د
تروريستانو ملگري به ئې گڼو او په تور لست كي به ئې
نومونه ليكو .د دې حكومتونو بې همتو چارواكو نه
يوازي د امريكايانو غوښتني ته سر ټيټ كړ بلكي له
سركاري مفتيانو نه ئې وغوښتل چي دا عمليات وغندي او
هغه د اسالم خالف وگڼي .په دې اړه څو خبري په پام كي
ولرئ:
 دا د شهادت طلبانه عملياتو مخالفين ولي دې ته
توجه نه كوي چي قرآن له دښمن سره بالمثله معامله
جائز گڼي؟! قرآن مضطر انسان ته حرام روا كړي ،قرآن
مجبور انسان ته د كفر د كلمې ويل هم روا كړي ،قرآن
مظلوم انسان په بدي وينا او ښكنځلو د مؤاخذې وړ نه
گڼي ،د ده د مظلوميت په وجه ،د يوه ناروا او ناجائز
كار سره سره ،هغه ته معافي اعالنوي .څوك چي د
اسرائيلو او امريكا په ضد شهادت طلبانه عمليات ترسره
كوي ،له يوې خوا مظلوم دئ ،له بلي خوا له ظلم نه د
نجات بله الر نه گوري ،له بلي خوا بالمثله عمل كوي او
باآلخره دې ته مجبور شوى.
 كوم كسان چي د امريكايانو په ضد شهادت طلبانه
عمليات ناجائز گڼي ،هغوي په عراق او افغانستان كي پر
امريكايانو د مجاهدينو نور بريدونه هم نه تأييدوي،
دا سركاري مفتيان دي ،هغه خبره كوي چي د دوي
حكومتونه ئې كوي ،هغه فتوى وركوي چي حكومت ورته
ليكلې وي او پر هغې د مهر لگولو امر ورته شوى وي .كه
يو سركاري مفتي په فرانسه كي د حجاب ممنوعيت د
فرانسې داخلي مسئله گڼي او همغه فتوى وركوي چي د مصر
حكومت ئې ترې غواړي نو دا به د امريكا په ضد د شهادت
طلبانه عملياتو څنگه مالتړ كوي او څنگه به د هغه د
جواز فتوى وركوي؟!! څوك چي يوه شېبه هم د هللا په الر كي
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جهاد ته نه وي وتلى ،نه ئې وسله په الس كي اخيستې ،نه
په سنگر كي پاته شوى ،نه ئې زندان گاللى ،نه ئې د
ظالمو حكامو په ضد يوه د حق خبره كړې ،له دې نه څنگه
دا طمع كوئ چي د شهادت طلبانه عملياتو مال تړ وكړي او
هغه جائز وگڼي؟!! د جهاد فتوى بايد له مجاهد عالم او
مجاهد مفتي نه وغوښتى شي نه د قاعد او د جهاد مخالف
سركاري مفتي نه.
 كه څوك شهادت طلبانه عمليات له هغې ځان وژني سره
مقايسه كوي چي يو كس د بې صبرۍ او د هللا تعالى له رحمت
نه د يأس او ناهيلۍ په وجه ځان وژني ،دا ډېره غلطه
مقايسه ده ،د قرآن هغه آيتونه چي د خوف او وېري له
امله له ځان وژني نه ممانعت كوي په شهادت طلبانه
عملياتو تطبيقول ډېر ناروا تطبيقول دي .دا خو د وېري
او يأس په وجه نه بلكي له هللا سره د شديدي ميني او د
ده پر دين باندي د غيرت كولو په وجه ځان قرباني كوي.
نه پوهېږو دا كار چي څوك په خپلي چانټې كي بمونه،
كارتوس او د راكټ مرمۍ اچوي او د هغه دښمن مقابلې ته
درومي چي هم ئې تر ده وسائل زيات او پرمختللي دي او
هم ئې شمېر زيات دئ او له هغه سره د ده د نښتي لوى
او قوي احتمال دا دئ چي دى په شهادت ورسېږي ،خو سره
له دې محتمل قوي خطر نه هغه سنگر ته درومي او د دښمن
مقابله كوي او باآلخره په شهادت رسېږي ،دا كار له دې
څه فرق لري چي يو كس همدا بمونه په ځان پسي وتړي او
د دښمن منځته ننوځي او هلته دا بمونه منفجر كړي او
دښمن له منځه يوسي؟!! دا په داسي حال كي چي دى دغه
كار ته اړ وو ،بله چاره ئې نه لرله ،له څرگندي وسلې
سره دښمن ته نه شو نږدې كېدى ،د دښمن د وژلو نوري
الري چاري ورته نه وې .ډېره عجيبه ده چي څوك هغه كار
جائز او د مكافات وړ وگڼي او دا ناجائز او د سزا وړ.
په كار خو دا ده چي دا كار په دې خاطر تر هغه بل هم
د لوړ اجر مستحق وگڼل شي چي دلته د هللا په الر كي وژل
كېدل يقيني او په هغه بل كي احتمالي دئ .يو د هللا په
الر كي د شهادت وروستۍ او يقيني فيصله كوي او هغه بل
د شهادت ترڅنگ د دې طمع هم لري چي ژوندى بېرته
راوگرځي ،دا د بريد په وخت كي ځا نته هم پام كوي او
دا احتياط كوي چي ده ته صدمه ونه رسېږي خو هغه بل د
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ځان هيڅ پروا نه كوي ،ټول هم او غم ئې دا وي چي د هللا
دښمن ته تر زيات نه زيات تلفات واړوي .كه د هر معيار
له مخي دا دواړه مقايسه كړو نو د عدالت تقاضا دا ده
چي د دې شهادت غوښتونكي كار تر هغه بل ډېر ډېر لوړ
وگڼو .دا به ډېره عجيبه وي چي څوك دا يو كار شهادت
وگڼي او هغه بل ته د شك په سترگه وگوري او له شهادت
گڼلو ئې ډډه وكړي.
مخكي له دې چي څوك په دې اړه څه ووايي چي په
نيويارك او اسرائيلو كي د غيرمحاربو كسانو د وژل
كېدو حكم څنگه دئ ،هغه بايد دا خبره په پام كي وساتي
چي آيا امريكائيانو او اسرائيلو دې ته ورته كار كړى
كه نه ،غيرمحارب كسان ئې وژلي كه نه ،السونه ئې د بې
گناه خلكو په وينو سره دي كه نه ،د قاتالنو مرسته كوي
كه نه ،قاتل ته ئې پيسې او وسلې وركړې كه نه ،په
ښار ،كلي او جومات ئې بمونه ورولي كه نه ،كه هغوي دا
كارونه كړي وي نو د دوي مقابل طرف ته له هره لحاظه
دا حق حاصل دئ چي د دوى په ضد همداسي وكړي ،له دې
لحاظه هم چي هغه مظلوم دئ او د انتقام اخيستو حق لري
او له دې لحاظه هم چي هغه ته هر عدالت د بالمثله عمل
اجازه وركوي .لكه څنگه چي اسرائيليان هر فلسطينى
محارب گڼي ،د هغه په وژلو صرفه نه كوي ،نه په لوى
رحم كوي نه په ووړ ،نه په ښځو رحم كوي نه په سړو ،د
شيخ احمد ياسين په څېر يو سپين ږيرى ،له دواړو سترگو
او پښو محروم ،له جومات نه د راگرځېدو په حال كي ،له
امريكائي هليكوپتر نه په راكټ ولي او له گڼ شمېر
كسانو سره ئې يو ځاى په شهادت رسوي ،امريكائيان همدا
ستر جنايت يو جائز عمل گڼي او وايي چي اسرائيل له
ځان نه د دفاع حق لري!! اوس كه څوك د امريكائيانو او
اسرائيلو په ضد دې ته ورته عمل كوي ،هغه شرعا
ً ،عدالً
او عقالً د دې حق لري .امريكائيانو او اسرائيلو په هغه
څه چي دوى ئې په فلسطين ،افغانستان او عراق كي كوي
هر فلسطيني او هر مسلمان ته د دې مجوز وركړى چي هر
امريكائي او اسرائيلي محارب وگڼي او خپل انتقام ترې
واخلي .دا بېله خبره ده چي څوك مجاهدينو ته مشوره
وركړي او ورته ووايي :په كار ده په خپلو بريدونو كي
دې ته توجه وكړئ چي غير محاربو كسانو ته تاوان ونه
رسېږي ،بريدونه د دښمن هغو ځواكونو او ځايونو ته
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ماشين پرچاو او د مال تير
دا ونكړى شي او ووايي چي
 نو چي،رسېدو توان نه لرم
وكړي او خپل غچ ترې واخلي

متوجه كړئ چي د دښمن جنگي
 خو كه هغه.ئې ورمات كړي
 هلته د،هلته مي الس نه رسي
د خپل دښمن پر هرځاى بريد
.دا د ده مشروع حق دئ







  




  
   
    








    



















   


















  
 كه مو، او حج او عمره د هللا لپاره ترسره كړئ-]196[
مخنيوى وشو نو بيا (ئې فديه) د قربانۍ هغه څاروى
دئ چي ميسر وي او خپل سرونه ترهغه مه خرېيئ چي دا
 نـو كه ستاسو،څـاروى د حـاللېدو خپـل ځاى ته ورسي
كـوم څوك بيمار وي او يا د سر له كومي برخي
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ځورېږي ،نو بيا فديه ده د روژې يا صدقې يا قربانۍ
نه او بيا كله چي په امن شئ نو كه څوك تر حج پوري
له عمرې نه گټه واخلي نو بيا د قربانۍ هغه څاروى
دئ چي ميسر وي ،نو كه چا ونه موندو نو بيا د حج
په ورځو كي درې ورځي روژه او له راستنېدو وروسته
اوه ورځي روژه ده ،چي دا پوره لس ورځي كېږي ،دا د
هغه چا لپاره ده چي كورنۍ ئې د مسجدالحرام (د شا
و خوا) اوسېدونكې نه وي ،او له هللا ووېرېږئ او په
دې پوه شئ چي هللا سخت عذاب وركوونكى دئ.
( -)196حج او عمره مو بايد د هللا لپاره وي ،كله چي د
حج او عمرې اراده وكړئ ،بايد ترسره ئې كړئ ،كه له
خنډ سره مخامخ شوئ نو له احرام نه تر وتلو د مخه
بايد يو څاروى ،لږ تر لږه يو پسه ،د حرم زمكي ته د
ذبحي لپاره ولېږئ ،تر هغه به خپل سر نه خرېيئ او له
احرام نه به نه وځئ ،چي دا څاروى خپل ځاى ته نه وي
رسېدلى ،هغه بيمار ته چي د سر له وېښتانو نه ځورېږي
او خرېيلو ته ئې اړ وي ،دا كار كولى شي خو فديه به
وركوي ،درې ورځي روژه ،يا معادل ئې شپږو مسكينانو ته
خواړه وركول او يا د يوه څاروي ذبح .كه په حج كولو
موفق شوئ او غوښتل مو چي تر حج د مخه عمره اداء كړئ،
نو فديه ئې د يوه څاروي ذبح كول دي ،يو پسه يا د
غويي او اوښ اومه برخه ،خو كه څوك په دې موفق نه شو،
نو لس روژې به نيسي ،درې ورځي د حج په دوران كي ،د
ذي الحجى له لسمي نه د مخه او اوه له ستنېدو وروسته.
دا د تمتع اجازه هغو كسانو ته وركړى شوې چي د مكې
مكرمې اوسېدونكى نه وي .د مكې اوسېدونكي به حج او
عمره بېل بېل اداء كوي ،له بهر نه راغلو حجاجو ته دا
سهولت وركړى شوى چي حج او عمره يو په بل پسې په يوه
احرام سره اداء كړي او يا لومړى عمره اداء كړي ،له
احرام نه ووځي او بيا د حج لپاره نوى احرام وتړي.
ِران او بل ته تمتع ويل شوي ،د قران او تمتع
يوه ته ق
په صورت كي هديه الزمه كېږي.
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[ -]195د حج څو معلومي مياشتي دي ،نو چا چي په دې
كي حج (په ځان) فرض كړ ،نو بيا په حج كي نه له
مېرمنو سره نږدې والى شته ،نه فسق او گناه او نه
جدال او شخړي ،او د خير هر كار چي وكړئ هللا ورباندي
پوهېږي او توښه درسره واخلئ چي ښه والى د توښې
ځان ساتل دي او له ما نه ووېرېږئ اې د عقل
خاوندانو.
( -)195حج ځانته خاص وخت لري او خاص آداب ،په دې كي
نه له مېرمنو سره نږدې والى شته ،نه فسق او گناه او
نه جدال او شخړي .د "حج" لغوي معنى "قصد او هوډ" دئ،
په حج سره ته د يوه ډېر ستر او دروند كار هوډ كوې ،د
هللا كور ته د رسېدو هوډ ،د هللا په كور كي له هغه سره د
نوې ژمني هوډ.
زما حج كوونكي وروره! آيا كله دي په زړه كي دا
طمع راوالړه شوې چي كاش د هللا دربار ته د رسېدو مجال وي
او ده ته مخامخ د حاجتونو د وړاندي كولو مكان او
امكان ،ترڅو په دغه او هغه دروازه كي د ودرېدو پر
ځاى د هللا دروازې ته ودرېدلى وى او د حاجتونو ترسره
كېدو لپاره مي يوې بلي مرجع ته د الس اوږدولو پر ځاى
هللا ته مخه كړې وى او خپل عرائض مي د ده مخي ته ايښى
وى؟ "حج" دغي تلوسې ،هيلي او هوډ ته الهي ځواب دئ،
په حج سره ته دا اراده كوې چي له بل هر درشل نه د تل
لپاره مخ اړوم ،هللا ته مخه كوم ،هغه ځان ته كافي گڼم،
د ده د كور طواف كوم ،د ده د كور دړې ته ودرېږم ،له
ده سره ژمنه كوم ،چي بيا به نه د بل قصر ،كور او گور
طواف كوم او نه به د مرستي لپاره د بل د كور دړه
ټكوم .حج له بل هر كور او دروازې نه استغنا او يوازي
د هللا كور ته ورتگ او د ده د دروازې د ټكولو اراده كول
دي ،يوازي نه او د خپلي خوښي په وخت كي هم نه ،په
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معين وخت كي او د نړۍ له نورو حج كوونكو سره يو ځاى
او ټول په يو رنگ جامو كي ،كفن ته ورته جامه ،يو
څادر او يو لونگ ،دلته به د نړۍ له ټولو حجاجو سره د
يووالي مظاهره كوې ،ټول تفاوتونه به شا ته غورځوې،
له ځان سنگارولو ،د عطر له استعمال ،د نوكانو او
وېښتانو له اخيستلو ،له خپلو مېرمنو سره له نږدې
والي او له هري گناه او له يوه بل سره له شخړو به
كلكه ډډه كوې ،د بېديا د حيواناتو له ښكار او د هغه
په ښكار كي له بل سره له هرراز مرستي نه به هم ډډه
كوې ،ته خو د هللا كور ته روان يې ،غواړې د هللا د كور
طواف وكړې ،غواړې له هللا سره خپلي ژمني تازه كړې او د
همدې لپاره په حجراالسود الس ږدې ،ته غواړې د ابراهيم
په مقام كي ودرېږې ،غواړې د هاجر خاطره راياده كړې
او د دې په څېر د صفا او مروې تر منځ سعى وكړې ،ته
غواړې د اسمعيل عليه السالم د قربانۍ خاطره ژوندۍ
كړې ،تا اراده كړې چي له منى (د ايمان ځاى) نه عرفات
( د معرفت خالص ميدان) ته په رڼا ورځ كي والړ شې او
هلته له خپل رب سره راز او نياز وكړې او بيا له هغه
ځايه راتلونكې شپه هغه ځاى ته رسوې چي د دريو
خطرناكو دښمنانو د څلو ځاى ته نږدې دئ ( مزدلفه)،
دلته به د سبا ورځي د مقابلې او د دښمن د ويشتلو
لپاره تيارى نيسې ،سبا او په لومړۍ ورځ به يوازي لوى
څلى د لومړي او دوهم شا ته والړ څلى ،جمرة الكبرى
ولې؛ اوه تيږي ،د اونۍ د ورځو په شمېر ،هره تيږه د
كارتوس د مردكي په اندازه ،په دې ورځ به د لومړيو
دوو جمرة االولى او جمرة الوسطى له ويشتلو ډډه كوې ،د
دوى له څنگ نه به تېرېږې ،درېيم او تر ټولو ستر ته
به ځان رسوې ،په دې لومړۍ ورځ به يوازي دغه په نښه
كوې ،خو په سبا او بل سبا او ترڅو چي په منى كي وې،
هره ورځ به ،درې واړه ،يو په بل پسې ولې .دا درې څلي
هغه درې خطرناك دښمنان تمثيلوي چي ټول پيغمبران ئې
مقابلې ته تللي ،د هللا د دين په الر كي ستر خنډونه ،د هللا
پر مظلومو او بې وسه بندگانو ظلم كوونكي ،هغه چي د
هر واقعي عالم ،هر مخلص دعوتگر ،هر عدالت غوښتونكي
او هر مصلح مخي ته ودرېدلي ،د حق په خالف ئې د باطل
ملگرتيا كړې ،د زر ،زور او تزوير ځواكونه  -فرعون،
هامان او قارون ،يو د لښكرو خاوند ،بل د كوډگرو مشر،
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درېيم د خزانو څښتن  -جعلي سردار ،سؤالگر سيد او
خائن سرمايه دار  -جاني ملك ،جبون مال ،جابر زمكه وال
 غدار پاچا ،مكار پير او سود خور بډاى ،يو ماليهاخلي ،بل شكرانه ،بل سود او د بې وزلي او محتاج ټول
شته.





    
   






  




  
[ -]198په دې كي په تاسو هيڅ گناه نشته چي د خپل
رب كوم فضل ولټوئ ،نو كله چي له عرفات نه راكوز
شوئ نو د مشعرالحرام خوا ته د هللا ذكر وكړئ او
همغسي ذكر ئې وكړئ چي تاسو ته ئې درښودلى ،په
داسي حال كي چي له دې د مخه تاسو له الروركو څخه
وئ.
( -)198په دې نه پوهېدئ چي هللا څنگه ياد كړئ ،نه مو
خپل رب پېژندو او نه هم د ده د ذكر طريقه او آداب .د
حج په موسم كي تجارت كول د حج خالف عمل مه گڼئ ،دا
گمان مه كوئ چي په داسي كار سره گناهگارېږئ ،له دې
موقع نه جائزه گټه اخيستى شئ.
د مشعر الحرام لفظي تركيب او دغي سيمي ته دا نوم
وركول هم د خاص تأمل وړ دئ ،مشعرالحرام (د درانه او
محترم شعور ځاى) د مزدلفې د وروستۍ برخي نوم دئ،
دلته بايد هللا په خاصه توگه زيات ياد كړئ ،سبا يوه
جگړه په مخكي لرئ ،جمرة الكبرى به په نښه كوئ ،دا
داسي ده لكه چي له دښمن سره د مخامخ كېدو په وخت كي
د هللا تعالى د زيات يادولو امر شوى ،يوازي دا نه چي په
ژبه به هللا هللا وايې ،بلكي دلته به په خاصه توگه دا درپه
يادوې چي هللا د هر څه مالك او په هر څه قادر دئ ،هر څه
د ده په اراده ترسره كېږي ،ماته او بريا د ده په الس
كي ده ،د مرگ ژوند پرېكړه دى كوي ،وېره دي بايد
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يوازي له هللا وي ،نه د دښمن له زور ځواك او وسلو او
لښكرو نه .د مزدلفې دا شپه چي تر شنه آسمان الندي ئې
په بېديا كي تېروې ،داسي ده لكه چي دښمن ته د شپې له
لوري نږدې شوى يې ،د بريد لپاره دي پوره تيارى
نيولى ،شپه د دښمن د مركز خوا ته په تياره كي او تر
شنه آسمان الندي تېروې او سبا به پرې بريد كوې.







   
















   
   








   
















  
[ -]199بيا له هغه ځايه بېرته راكوز شئ چي خلك
ترې راكوزېږي او له هللا بخښنه وغواړئ ،بې شكه چي
هللا مهربان بخښونكى دئ -]211[ .نو كله چي خپل مناسك
ترسره كړئ ،نو هللا داسي ياد كړئ لكه د خپلو پلرونو
يادونه مو ،يا تر دې هم شديد يادول ،خو له خلكو
نه ځيني داسي دي چي وايي :اې زموږ ربه! موږ ته ئې
په دنيا كي راكړه ،چي ده لره به په آخرت كي هيڅ
برخه نه وي -]211[ .او له دوى نه ځيني داسي دي چي
وايي :اې زموږ ربه! موږ ته هم په دنيا كي ښېگڼه
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راپه برخه كړه او هم په آخرت كي ښېگڼه او د اور
له عذابه مو وساته -]212[ .دې ډلي لره به د خپلو
السته راوړنو خاصه برخه وي او هللا ژر محاسبه كوونكى
دئ.
( -)199په حج كي به ستاسو راكوزېدل هم ټولو ته ورته
وي ،نه د قريشو په څېر چي تر عرفاته به نه تلل،
عرفات ئې له حرم نه بهر گڼلو ،له مزدلفې نه به مكې
ته د طواف لپاره راكوز شول .دوى له عوامو او غير
قريشو نه ځان لوړ گڼلو ،خو دې كار ته ئې هم مذهبي
حيله جوړه كړې وه ،ويل ئې چي عرفات له حرم نه بهر
دئ ،موږ غواړو د حرم په حدودو كي پاته شو ،دوى د
كعبې جوړښت هم له هغه حالت نه وايست چي ابراهيم عليه
السالم جوړه كړې وه ،د كعبې د فرش سطح ئې له زمكي نه
لوړه كړه ،يوه دروازه ئې بنده كړه ،بلي دروازې ته ئې
كولپ واچاوو ،هر چا ته ئې د ننوتو اجازه نه وركوله،
يوازي د خپلي خوښي شخصيتونو ته به ئې د ننوتو اجازه
وركوله ،هغه كور چي هللا د (الناس) لپاره جوړ كړى وو،
دوى دروازې ئې وې ،هر څوك له كومي مانع پرته ورننوتى
شو ،قريشو هغه طبقاتي كړه او د خواصو د ننوتو لپاره
ئې مختص كړه.
لكه څنگه چي هللا تعالى له عرفات نه د راكوزېدو په
اړه فرمايي چي له نورو سره يو ځاى راكوز شئ ،دا يو
ځاى راكوزېدل په جهاد كي هم ستر اهميت لري ،له دښمن
سره د نښتو په وخت كي به هم له ميدان نه ستاسو وتل
منظم وي ،له نورو سره يو ځاى ،نه بېل بېل او نامنظم،
ً ستر ستر مشكالت
ًَ
نامنظم او متشتت راكوزېدل اكثرا
راوالړوي او ډېر ځله د فاتح لښكر فتح په ماتي بدلوي.
دې ته دي بايد پام وي چي پيغمبر عليه السالم حج ته د
ټول اسالم نوم وركړى ،د حج په مناسكو كي ټول اسالم
تمثيلېږي ،جامه ئې د جامې د حالل او حرام حدود ،حجاب
ئې د حجاب حدود ،جمع صالتين ئې د جمع صالتين څرنگوالى،
 ...بيانوي ،داسي نه ده چي يو څه دي په حج او حرم كي
جائز وي او له حرم نه بهر ناجائز ،د تقوى او احتياط
تر ټولو ستر او خاص ځاى همدا حرم دئ ،دلته چي هللا
تعالى څه جائز گڼلي ،له دې ځايه بهر په اولى درجه
جائز دي او دلته چي څه حرام گڼل شوي له دې ځايه بهر
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هم حرام دي ،فسق او جدال ئې دلته حرام كړى ،بهر ئې
هم حرام كړى ،په احرام كي له خپلو مېرمنو سره مباشرت
ئې منع كړى ،له دې ځايه بهر ئې هم په روژه او اعتكاف
كي مباشرت منع كړى .د ښځي او نارينه د ستر او حجاب
ضروري او فرضي حد همغه دئ چي د حج په دوران كي بايد
مراعات شي او د جمع صالتين او د تقديم او تأخير حكم
ئې همغه دئ چي په عرفات كي ترسره كېږي.
( -)212-211ستا د حج حاصل به دا وي چي له خپل رب سره
دي اړيكي مضبوطي شي ،له دې وروسته به دې تل په ژبه د
ده نوم وي ،تر هر څه او هر چا به ئې زيات يادوې،
ترخپل پالر هم زيات ،له هغو كسانو څخه به نه وې چي
يوازي د دنيا په لټه كي وي ،كه له هللا څه غواړي نو
يوازي دنيا غواړي ،ته به له خپل رب نه د دنيا او
آخرت ښېگڼي غواړې.








    
    









  
[ -]213او په (دغو) څو شمېرلو ورځو كي د هللا ذكر
وكړئ ،خو چا چي تلوار او بيړه وكړه ،په دوو ورځو
كي ،څه گناه ورباندي نشته او چا چي ځنډ وكړ؛ په
هغه هم څه گناه نشته ،دا د هغه چا لپاره چي تقوى
ئې وكړه او له هللا ووېرېږئ او پوه شئ چي د هللا په لور
به راغونډ كړى شئ.
( -)213په منى كي د قيام په ورځو كي خپل رب زيات ياد
كړئ ،كه دوه ورځي وي او كه درې ،نه په تلوار كوونكي
څه الزام شته او نه په ځنډ كوونكي.
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[ -]214او د خلكو ځيني داسي دي چي د دنيا په اړه
د ده وينا دي حيرانوي او په هغه څه هللا شاهد نيسي
چي په زړه كي ئې دي ،په داسي حال كي چي دى ترټولو
كلك دښمن دئ -]215[ .خو كله چي (د چارو) متولي شي
نو په زمكه كي د دې هڅه كوي چي فساد په كي خور
كړي او فصل او نسل تباه كړي او هللا خو فساد نه
خوښوي -]216[ .او چي ورته وويل شي :له خدايه
ووېرېږه! عزت النفس ئې گناه ته وپاروي ،نو جهنم
ورته كافي دئ او څومره بد ټاټوبى!
( -)214د مخكنيو دوو ډلو نه وروسته اوس هغه ډله
معرفي كوي چي ظاهر ئې د دوست ،وينا ئې حيرانوونكې ،د
دنيوي چارو په اړه وينا ئې ډېره جالبه او جاذبه ،خو
په حقيقت كي تر بل هر دښمن خطرناك او كينه كښ ،له
مسلمانانو سره د مخامخ كېدو په وخت كي ځان د دوى له
ډلي ښيي ،قسمونه خوري چي په زړه كي ئې پوخ ايمان دئ
او له مسلمانانو سره كلكه مينه.
( -)215خو چي بېرته خپلو ملگرو ته ستون او يا قدرت
په الس ورشي او د خلكو د چارو متولي شي ،نو بيا ئې
ټوله هڅه دا وي چي فساد خور كړي ،د جگړو اور ته لمن
ووهي ،كافران پر مسلمانانو بريد ته وهڅوي او د وينو
تويولو او د فصلونو د تباهۍ باعث شي ،دوى هللا د خپل
زړه په حال شاهد نيسي حال دا چي د دوى زړونه له فساد
نه ډك دي او هللا فساد نه خوښوي.
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( -)216كله چي ئې په كړو وړو انتقاد وشي او دا ورته
وويل شي چي له گناه الس واخله او له هللا ووېرېږه ،نو دا
انتقاد په خپل عزت تېرى گڼي ،له خپلي گناه دفاع كوي
او مزيد گناهونو ته هڅول كېږي .له دې مبارك آيت نه
معلومېږي چي د نصيحت په مقابل كي حساسيت ښودل او
سالم انتقاد په خپل عزت تېرى گڼل د نفاق نښه ده.











  
[ -]215او له خلكو نه ځيني داسي دي چي خپل نفس د
هللا د رضاء په لټه كي پلوري او هللا په خپلو دغو
بندگانو رءوف دئ.
( -)215د پورتنيو منافقينو په مقابل كي بيا ځيني خلك
داسي دي چي خپل هر څه د هللا په الر كي قرباني كوي،
يوازي د دې لپاره چي د هللا رضاء ترالسه كړي ،هللا تعالى په
خپلو دغو مخلصو بندگانو ډېر زړه سوانده او مهربان
دئ.




























  
[ -]218اې مؤمنانو! په اسالم كي په مكمله توگه
ننوځئ او د شيطان په پلونو پسي مه ځئ ،هغه خو له
شكه پرته ستاسو څرگند دښمن دئ -]219[ .خو كه له
هغه وروسته چي څرگندي نښي درته راغلې وښويېدئ ،نو
پوه شئ چي هللا باحكمته عزتمن دئ.
( -)219-218په اسالم كي به په كامله توگه داخلېږئ ،د
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ژوند هيڅ برخه مو بايد له اسالم نه بهر پاتې نشي ،يو
گام به هم د شيطان پر پله نه ږدئ ،په هيڅ څه كي به د
ده متابعت نه كوئ ،هغه به د ځان دښمن گڼئ او كه
وښويېدئ ،نو پوه شئ چي هللا هم د عزت او غلبې خاوند دئ
او هم حكيم دئ ،كولى شي او پوهېږي چي څنگه له خپل
دين نه دفاع وكړي ،ستاسو ښويېدل ده او د ده دين ته
تاوان نشي رسولى.

















  
[ -]211آيا له دې پرته د بل څه انتظار كوي چي هللا د
ورېځو په سيوري كي ورته راشي او مالئكي هم او د
كار ترسره كېدو پرېكړه وشي ،په داسي حال كي چي
كارونه ټول هللا ته راجع كېږي.
( -)210له دغو ټولو دالئلو نه وروسته چي دوى ايمان نه
راوړي او په اسالم كي نه ننوځي ،نو آيا له دې پرته د
بل څه انتظار لري چي هللا او مالئكي ئې د ورېځو په سيوري
كي راڅرگند شي او د عذاب كومه وعده چي له دوى سره
شوې هغه ترسره شي؟! د هري پرېكړي او كار مرجع هللا دئ،
د هر كار پرېكړه دى كوي ،دوى دي ډاډه وي چي كار به
هرومرو ترسره كېږي ،هيڅ څه او هيڅوك ئې مخه نشي
نيولى.
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[ -]211له بني اسرائيلو نه پوښتنه وكړه چي څومره
څرگندي نښي مو وركړې؟ او څوك چي د هللا نعمت له هغه
وروسته بدل كړي چي ورته راشي ،نو بې شكه چي هللا سخت
عذاب وركوونكى دئ -)212[ .كافر شوو ته دنيوى ژوند
ښايسته كړى شوى او په هغو پسي تمسخر كوي چي ايمان
ئې راوړى او هغه چي ځان ساتنه ئې وكړه؛ د قيامت
په ورځ به تر دوى بر وي او هللا چي چا ته وغواړي بې
حسابه روزي وركوي.
( -)211چا چي د هللا د نعمتونو ناشكري كړې او د ده
نعمتونه ئې د ده د منشأ او رضاء خالف په غلطو الرو
لگولي ،د هللا تعالى په شديد عذاب اخته شوي ،بني
اسرائيل ئې ښه مثال دئ.
( -)212د كافرانو له نظره مال او متاع د حق او باطل
لپاره معيار دئ ،دوى چي له حرامو الرو مال ترالسه كړى،
په خپل مال نازېږي او همدغه مال ئې دې ته هڅوي چي پر
مؤمنانو له دې امله تمسخر وكړي چي له حرام مال نه ئې
ځان ساتلى او نه يوازي دا چي په خپل حالل رزق ئې
اكتفاء كړې ،بلكي هغه ئې د هللا په الر كي وقف كړى ،داسي
كار د كافرانو له نظره د خندا او تمسخر وړ دئ ،دوى
به د قيامت په ورځ پوه شي چي مؤمنان څومره له دوى نه
لوړ او اوچت دي .په دنيا كي خو هللا تعالى خپلو ځينو
بندگانو ته له محاسبې پرته رزق روزي وركوي ،دې ته ئې
نه گوري چي هغه د دې رزق مستحق دئ كه نه ،د رزق او
روزي په اړه د هللا سنت دا نه دئ چي يوازي صالح او
مستحق ته به ئې وركوي ،دلته خو هللا تعالى كافر ته هم
روزي وركوي ،كه څه هم په اصل كي هللا تعالى دا روزي د
مؤمنانو لپاره پيدا كړې.
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[ -]213خلك ټول يو امت او ټولى وو ،نو هللا زېرى
وركوونكي او انذار وركوونكي پيغمبران ولېږل او له
دوى سره ئې حقيقي كتاب راولېږو چي د خلكو ترمنځ
په هغه څه كي پرېكړه وكړي چي دوى په كي اختالف كړى
وو او اختالف خو له هغو پرته بل چا نه وو كړى چي
كتاب وركړى شوى وو او دا هم په خپلو كي د كينې له
كبله او وروسته له هغه چي څرگندي نښي ورته راغلې،
نو هللا په خپل حكم سره هغه كسان په مختلف فيه شيانو
كي هدايت كړل چي ايمان ئې راوړى وو او هللا خو چي
هرڅوك وغواړي د سمي الري په لوري ئې هدايت كوي.
( -)213خلك د پيغمبرانو تر بعثت وړاندي يو شانى له
حق بې خبره ،په اختالفاتو اخته ،بې الري او په ظلم،
جهل او فساد كي غرق وو ،هللا تعالى د دوى د الرښووني
لپاره داسي پيغمبران راولېږل چي بې الري انسانان له
خپل بد عاقبت ووېروي او ورته ووايي چي ستاسو د دې
اوسني فردي ژوند ،اجتماعي او اقتصادي نظام ،اخالقي
روابطو او د راكړي وركړي طريقه بدي پايلي لري ،هم په
دې دنيا كي او هم په بلي دنيا كي ،خو كه له دې الس
واخلئ ،حق ته غاړه كېږدئ ،په هللا او آخرت ايمان راوړئ،
د هللا دين ته تسليم شئ ،نو د دنيا او آخرت نېك بختي او
سعادت به مو په برخه شي .پيغمبر هم بشير وي او هم
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نذير ،د ده د دعوت وارثان به هم بشير او هم نذير وي،
د بدانو او ظالمانو مخي ته به ودرېږي او د ظلم او
فساد له بدو پايلو به ئې وېروي او مظلومانو ته به د
حق الر ښيي او په سمه الر د تلو د نېكو پايلو زېرى به
وركوي .چا چي ايمان راوړ نو په حقه الر هدايت شو او
په ټولو هغو حقائقو پوه شو چي مخكي ده او نورو په كي
اختالف كاوو.
د (كان الناس امة واحدة) صحيح او دقيقه معنى همدا
ده چي د پيغمبرانو تر بعثت مخكي خلك ټول يوه ډله،
سره ورته او په اختالفاتو كي غرق وو ،ظلم او جهل خور
وو او فساد په بر او بحر باندي خپل سيورى غوړولى وو،
د پيغمبرانو په راتلو سره ځيني د حق په لوري هدايت
شول او سمه الر ئې ومونده او نړۍ له تباهۍ وژغورل
شوه .خو پيغمبرانو چي كومي ډېوې بلي كړې وې ،تر يوه
وخته ئې خلكو ته رڼا وركوله او سمه الر ئې ورښوده ،خو
د زمانې په تېرېدو سره خلك ورو ورو له دې ډېوو لري
شوي او بيا ئې په ظلم او فساد الس پوري كړى .په دې
آيتونو كي د پيغمبرانو تر بعثت مخكي حالت ته اشاره
شوې او د يونس د سورې په  19آيت كي د دوى له تلو
وروسته حالت بيان شوى:
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يونس19 :
او خلك خو يوازي يو امت وو ،بيا ئې په خپلو كي اختالف
وكړ او كه ستا د رب له لوري مخكنۍ وينا نه وى نو
ً به ئې د دوى ترمنځ په هغه څه كي فيصله كړې وه
حتما
چي اختالف په كي كوي.
ځيني د (فاختلفوا) لفظ په مخكني آيت كي هم مقدر
گڼي ،حال دا چي نه دې ته ضرورت شته او نه د آيت
تركيب دا اجازه وركوي او نه له مخكي او وروسته فقرو
سره اړخ لگوي ،د احتياط تقاضا خو دا ده چي د هللا په
كالم كي تصرف ونكړو او په خپل سر او بې ضرورته څه
اضافه نه كړو.
د قرآن په آيتونو كي بې ضرورته څه زائد گڼل او
هغه له نظره غورځول او يا څه مقدر او كم گڼل او په
ً
خاصو الفاظو سره دا كموالى پوره كول ،دا كار اكثرا
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يا هغه څوك كوي چي د آيت له اصلي الفاظو او د هغوى
له تركيب سم مطلب نشي اخيستى او يا هغه څوك چي له
مخكي خاص نظر او رأيه ورسره وي او غواړي دا آيت داسي
جوړ كړي چي د ده رأيه او نظر تأييد كړي ،نو ځكه د
آيت په تركيب كي تصرف كوي ،كله څه ترې راكم كړي او
هغه ته د زائد نوم وركړي او كله څه ورباندي اضافه
كړي او په هغه د مقدر نوم كېږدي.

   




















     
  
[ -]214آيا داسي مو انگېرلې چي جنت ته به داخل شئ
حال دا چي التراوسه پر تاسو هغو كسانو ته ورته
حالت نه دئ راغلى چي ترتاسو مخكي تېر شوي؛ ستونزي
او كړاوونه ورورسېدل او ولړزول شول ،هومره چي
پيغمبر او د ده په خوا كي مؤمنانو به ويل :دهللا
نصرت او مرسته به كله راځي؟ خبردار چي د هللا مرسته
نږدې ده.
( -)214له دې آيت په ډېر صراحت سره دا خبره معلومېږي
چي د ايمان الر له آزموينو او ابتالءاتو ډكه الر ده،
جنت ته د رسېدو او پر دښمن د بريا ترالسه كولو طمع،
يوازي په هغه صورت كي پر ځاى طمع ده چي له ابتالءاتو
بريالى تېر شې او له دې مخكي داسي طمع هسي يو اټكل،
گمان او هيله ده .د تاريخ په اوږدو كي هر پيغمبر او
امت ئې په دې الر كي آزمويل شوي ،له خطرونو سره مخامخ
شوي ،كړاوونه ئې گاللي ،سختي ورځي ورباندي راغلې،
هومره سختي ورځي او كړاوونه چي د با عزمه پيغمبرانو
او د دوى د صابرو يارانو حوصله ئې ختمېدو ته نږدې
كړې او د دغي خبري كولو ته ئې اړ كړى چي ووايي :د هللا
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هغه د نصرت وعده به كله ترسره كېږي؟ په دغه وخت كي
او د سختو ابتالءاتو په دغه پړاو كي هغوى ته ويل شوي:
ډاډه اوسئ چي د هللا نصرت په الر دئ او رارسېدو ته نږدې
شوى .څوك چي د ايمان دعوى كوي ،خو له داسي ابتالءاتو
سره نه مخامخ كېږي ،د ده په اړه يوازي يوه خبره كولى
شو او هغه دا چي :دا جناب په هغه الر نه دئ روان چي د
هللا پيغمبران ورباندي تللي ،د ده الر هغه نه ده چي په
جنت منتهي كېږي ،ده د شر او فساد له ځواكونو سره د
روغي جوړي الر غوره كړې ،د همدې لپاره له كړاوونو
خوندي پاته دئ ،ممكنه نه ده چي څوك دي په حقيقي معنى
د ايمان په الر روان وي او د كفر ،شر او فساد له
ځواكونو سره دي همغه څه وكړي چي ايمان ئې د كولو امر
كوي ،خو سره له دې دي له ابتالءاتو سره مخامخ نشي او
د حق او عدالت دښمنان دي هغه په آرام پرېږدي او د ده
د ځورولو لپاره دي مال ونه تړي.

  
    






   
    
 
[ -]215له تا پوښتنه كوي چي څه (د هللا په الر كي)
ولگوي؟ ورته ووايه :د غوره (مال) څخه چي هر څه
لگوئ ،نو هغه دي د مور پالر لپاره ،د خپلوانو،
مسكينانو ،يتيمانو او بې وزلو مسافرانو لپاره وي
او هر غوره كار چي وكړئ نو هللا ورباندي پوهېږي.
( -)215دوى دا پوښتنه كړې وه چي څه خرڅ كړي ،په ځواب
كي له يوې خوا ورته د انفاق غوره موارد ښودل شوي او
له بلي خوا مال او شته د خير په نامه ياد شوى ،يعني
كه ته له حاللي الري مال ترالسه كړې او په دغو مواردو
كي ئې مصرف كړې؛ نو كه كم وي يا زيات ،هللا ورباندي
پوهېږي او غوره بدله به ئې دركوي.
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[ -]216پر تاسو قتال (جگړه) فرض كړى شوى ،په داسي
حال كي چي هغه درته كركجن برېښي ،خو ښايي تاسو يو
څه بد وگڼئ حال دا چي هغه ډېر درته غوره وي او
ښايي تاسو له يوه شي سره مينه وښيئ خو هغه تاسو
ته ډېر بد وي او هللا پوهېږي او تاسو نه پوهېږئ.
ً له شخړو او جگړو نه كركه لري او
( -)216انسان طبيعتا
دا خوښوي چي له جگړي لري د صلحي او امنيت په غېږ كي
ژوند وكړي ،خو دا آرمان هسي وړيا او آسانه نشي ترالسه
كېدى ،د شر او فساد ځواكونه نه پرېږدي چي امن خوښي
انسانان په آرامه فضاء كي ژوند وكړي ،عدالت ،صلح او
امنيت له جگړي پرته نشي تأمينېدى ،د همدې لپاره هللا
تعالى پر مسلمانانو جگړه فرض كړې ده ،دا د هغه عليم
خداى له لوري فرض كړى شوې چي د انسان له فطرت او
طبيعت نه ،د ده د ټولني له اړتياوو نه ،د عدالت او
امنيت د تأمين لپاره د جگړي له ضرورت نه تر هر چا ښه
خبر دئ ،مه د شيطان او خپل نفس وسوسو ته اعتناء كوئ
او مه د هغو امنيت خوښو استدالل ته اهميت وركوئ چي د
جگړي مخالفت كوي او امنيت غواړي خو د امنيت لپاره
قربانۍ وركولو ته چمتو نه دي او د شر او فساد د
ځواكونو د مقابلې همت او جرأت نه لري .كه څه هم دلته
او د قتال د فرضيت په دې لومړنۍ الرښووني كي ويل شوي
چي تاسو قتال بد گڼئ ،خو په وروستيو آيتونو كي ويل
شوي چي څوك د هللا په الر كي له جهاد (قتال) سره هومره
مينه ونه لري چي دا مينه ئې له مور ،پالر ،اوالد،
وروڼو ،خپلوانو ،مېرمني ،مال ،دولت ،تجارت او له
ښايسته ماڼيو نه زيات نه وي ،هغه فاسق دئ او د هللا له
هدايت نه محروم:

ْ و
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ْ و أز
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ْ و إ
ُكم
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التوبة24:
ورته ووايه :كه مو پلرونه ،زامن ،وروڼه ،مېرمني،
خپلوان ،هغه مالونه چي راغونډ كړي مو دي ،هغه تجارت
چي د بازار له سوړوالي ئې وېرېږئ او هغه كورونه چي
خوښوئ ئې ،تاسو ته له هللا ،د هغه له پيغمبر نه او د ده
په الر كي له جهاد نه زيات محبوب وي ،نو د هللا د پرېكړي
انتظار وكړئ چي هللا داسي فاسق قوم نه هدايت كوي.




    
    















    


   




   





  
  




  
[ -]215په حرامه مياشت كي د جگړي په اړه له تا
پوښتنه كوي ،ورته ووايه :په دې كي جنگ كول ستره (
گناه) ده ،خو د هللا د الري خنډ كېدل او له هغې نه
انكار او له مسجد الحرام نه مخنيوى او اوسېدونكي
ئې ترې ايستل ،تر دې هم د هللا په نزد كي ستره ده او
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فتنه تر قتل نه هم ستره ،او تل به له تاسو سره
جنگېږي تر هغه چي تاسو له خپل دين څخه واړوي؛ كه
وتوانېږي ،او له تاسو نه چي هرڅوك له خپل دين نه
واوړي او په داسي حال كي ومري چي كافر وي ،نو د
دوى عملونه په دنيا او آخرت كي تباه شول او دوى
هغه دوزخيان دي چي په هغه كي به تلپاتي وي.
( -)215پيغمبر عليه السالم يو ځلي د حرامي مياشتي له
رارسېدو د مخه يوه ډله مجاهدين پر دښمن د بريد لپاره
ولېږل ،خو دا بريد له حرامي مياشتي نه يوه ورځ د مخه
يا په بل روايت په لومړۍ ورځ وشو ،قريشو هم دا
تبليغات پيل كړل چي دا دئ محمدعليه السالم د حرامو
مياشتو احترام هم تر پښو الندي كړ او ځينو د جهاد هغو
مخالفينو او امنيت خوښو چي په حقيقت كي منحرف او بې
الري وو ،خو په خپل انحراف ،بې زړه توب او منافقت ئې
د تقوى پرده غوړوله هم دا شور او شر جوړ كړ چي
مجاهدينو د حرامو مياشتو احترام تر پښو الندي كړ ،هللا
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
حج او عمرې مخنيوى مو وكړ ،د هللا د الري خنډ شوئ ،د هللا د
حق دين پر ځاى د كفر سلطه غواړئ ،دا خو د هللا په نزد
كي تر جنگ او وژني نه هم ستره گناه ده .تاسو خو په
هغه صورت كي د اعتراض حق درلود چي د مسجدالحرام او د
حرام مياشتو احترام مو ساتلى ،مسلمانانو ته هم ويل
شوي چي د شر او فساد دا كفري ځواكونه ستاسو او د
ټولو ح ق پالو دائمي دښمنان دي ،كه له وسه ئې پوره وى
تر هغه به تل له تاسو سره جنگېدل چي تاسو له خپل دين
نه واړوي ،نه به ئې د هللا د حكم پروا كوله او نه د
مسجدالحرام او د حرام مياشتو ،په دغو مياشتو كي د
جگړي نه كولو وجه ئې دا نه ده چي دوى دې مياشتو ته
احترام لري ،وجه ئې د دوى بې وسي ده ،پام كوئ چي د
امنيت او صلحي د دروغجنو مدافعينو او حاميانو د غلطو
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
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كېږي چي نه ئې دنيوي نتيجه ترالسه كولى شي او نه د
. او دوزخ به ئې ځاى وي،آخرت بدله






   
  
    

 بې شكه هغه چي ايمان ئې راوړى او هغه چي-]218[
 دوى د،هجرت ئې كړى او د هللا په الر كي ئې جهاد كړى
هللا د رحمت او پېرزوينو طمع لري او هللا مهربان
.بخښونكى دئ
 دوى دا هرڅه په دې خاطر كوي چي هللا تعالى-)218(
 نو كه له دوى نه د جهاد په دوران،ورباندي رحم وكړي
 مهربان او بخښونكى خداى ئې،كي كومه اشتباه كېږي
.ورته بخښي
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[ -]219د شراب او قمار په اړه درنه پوښتنه كوي،
ورته ووايه :په دوى كي ستره گناه ده او څه گټي د
خلكو لپاره ،خو گناه ئې تر گټي ډېره ستره ده ،او
درنه پوښتنه كوي چي څه انفاق كړي؟ ورته ووايه:
هماغه زيات ئې ،همدا راز هللا تاسو ته دا آيتونه
بيانوي چي تفكر وكړئ -]221[ .په دنيا او آخرت كي،
او د يتيمانو په اړه درنه پوښتنه كوي ،ورته
ووايه :د دوى لپاره اصالحي عمل غوره دئ او كه ئې
درسره گډ كړئ نو هغوى مو وروڼه دي ،هللا مفسد له
ً به ئې په
مصلح څخه پېژني او كه هللا غوښتلى نو حتما
كړاو كي اچولي وئ ،بې شكه چي هللا باحكمته غالب ذات
دئ.
( -)221-219گورئ چي دلته د (اثم :گناه) په مقابل كي
د (منفعت :گټي) ذكر شوى ،له دې نه په ډېر وضاحت سره
معلومېږي چي د حالل او حرام د ټاكلو په اړه دا اصل په
پام كي نيول شوى چي څه انسان ته گټه لري او څه
تاوان ،هر څه چي انسان ته ئې تاوان تر گټي زيات وي،
هللا تعالى هغه حرام كړي او هر څه چي گټه ئې تر تاوان
زياته وي هغه ئې حالل كړي ،شراب او قمار د دې لپاره
حرام كړى شوي چي تاوان ئې تر گټي زيات دئ ،هم فرد ته
او هم ئې ټولني ته ،شراب انسان له خپل طبيعي حالت نه
باسي ،په خپلو حواسو او مشاعرو د ده واك كمزورى كوي،
له سده ئې باسي او داسي كارونو ته ئې هڅوي چي په
طبيعي حالت كي ترې ځان ساتي او قمار په ناحقه د بل د
مال غصبولو وسيله ده ،په دې سره هغه حريص انسان په
دام كي اچول كېږي چي غواړي له آسانه الري د ډېر مال
او ثروت خاوند شي ،د ده له دغه كمزورۍ نه په استفادې
سره زرنگ او ماهر ټگماران د ده موجود ثروت هم ترې
غارت كړي ،اوس خو متأسفانه حكومتونه له خپلو ولسونو
سره همدا دوكه كوي ،د الټرۍ په غولونكو اعالناتو كي
وايي :خپل بخت وآزمويئ ،د مليونر كېدو دا طاليي موقع
له السه مه وركوئ ،كېدى شي د شلو روپو يو ټكټ تاسو ته
هومره څه په الس دركړي چي ټول آرمانونه مو ترسره
كړي!! ناپوه او حريص كسان په دې غولوونكو اعالناتو
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دوكه كړي ،له زرهاوو كسانو نه پيسې ترالسه كړي او د
هغه پنځه په سلو كي څو (په اصطالح بختورو گټونكو) ته
وركړي او باقي ئې د غلو او خائنو چارواكو د عيش عشرت
سامان شي.
دانفاق په اړه دلته دا ځواب وركړى شوى چي له خپلو
ضروري اړتياوو نه چي څه زيات وي همغه د هللا په الر كي
انفاق كړئ ،له دې الرښووني نه په ډاگه معلومېږي چي له
ضروري اړتياوو نه د اضافي شيانو په اړه د هللا حكم دا
دئ چي هغه به انفاق كېږي ،كه ستا خوا ته داسي محتاج
انسان وي چي ستا مرستي ته اړ وي ،ته هللا تعالى مكلف
كړى يې چي له خپل اضافي مال څخه به د ده مرسته كوې،
ستا په مال كي د دغو محتاجو خلكو خاص حق دئ ،دا حق
بايد وركړې.
د يتيمانو په اړه مسلمانانو ته الرښوونه شوې چي د
دوى مال به ورته په ښه توگه ساتئ او پالئ ،داسي لكه
خپل مال چي ساتئ او داسي به ئې پالئ چي يتيمانو ته
ئې ښه گټه ورسېږي ،كه د دوى مال بېل او مستقل نه شئ
پاللى نو له ځان سره ئې شريك كړئ ،دا د هللا تعالى يوه
پېرزوينه وگڼئ چي د يتيمانو په اړه ئې تر دې دروند
پېټى ستاسو په اوږو نه دئ ايښى ،هللا تعالى عزيز دئ په
هر څه كولو قادر او حكيم دئ؛ په هر حكم كي ئې
حكمتونه مضمر دي.
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[ -]221مشركي ښځي تر هغه ځان ته مه نكاح كوئ چي
ايمان راوړي او باايمانه وينځه له مشركي ښځي نه
ډېره غوره ده كه څه هم ستاسو خوښه شوې وي او تر
هغه مشركانو ته (څوك) په نكاح مه وركوئ چي ايمان
راوړي او باايمانه مريي تر مشرك ډېر غوره دئ كه
څه هم ستاسو خوښ شوى وي ،دوى خو د اور لوري ته
بلنه وركوي او هللا په خپل اذن او حكم سره د جنت او
مغفرت لوري ته بلنه وركوي او خپل آيتونه خلكو ته
بيانوي چي پند واخلي.
( -)221دلته دوو خبرو ته پام كول ضروري دي:
 قرآن په مخكنيو كتابونو ايمان درلودونكو ته د
(اهل كتاب) نوم غوره كړى او د بت لمانځونكو لپاره ئې
د (مشرك) نوم ،كله چي دواړه فرقې يو ځاى يادوي نو
يوه د مشرك په نامه او بله د اهل كتاب په نامه
يادوي .خو په ځاى ځاى كي د اهل كتابو په اړه فرمايي
چي دوى هم شرك كړى او مشركان دي .په دې آيت كي له هر
مشرك سره نكاح منع شوې ،خو په بل ځاى كي د اهل كتابو
ښځي په نكاح كول جائز گڼل شوې ،د دې معنى يا دا ده
چي له دې عام حكم نه د اهل كتابو ښځي مستثنى شوې او
يا دا چي له اهل كتابو نه هغه ښځي په نكاح كړئ چي
موحدي وي .دا دوهمه توجيه غوره ده.
 په نكاح سره د يوې نوې كورنۍ بنسټ ايښودل كېږي،
دوه كسان په خپلو كي تعهد كوي چي د ژوند په دې سفر
كي به يو د بل مخلص او صادق ملگري وي ،په دې اوږده
سفر كي د دوى تر منځ فكري وحدت تر بل هر څه زيات مهم
او ضروري دئ ،د دوى دواړو لپاره هم او د اوالد لپاره
ئې هم ،د دې همسفر او ملگري په غوره كولو كي تر هر
څه زيات د هغه ايمان او عقيدې ته اهميت وركړه ،يوازي
يو مؤمن همسفر به د ژوند په لوړو ژورو كي ستا ډاډمن
مټ وي ،بل ته به پر تا ترجيح نه وركوي ،نه به له تا
سره خيانت كوي او نه ستا له اوالد سره ،كه د همسفر په
غوره كولو كي؛ دې ته توجه ونكړې او د مال ،جمال او
حسب او نسب له مخي ئې غوره كړې ،نو يا به دا ملگرتيا
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لنډه ثابته شي ،يا به كور درته تنور شي او يا به ئې
پايله د جهنم اور شي ،ستا لپاره هم او ستا د اوالد
لپاره هم ،پيغمبر عليه السالم په دې اړه څومره
عبرتناكه وينا لري:
عن أنس بن مالك قال سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول
من تزوج امرأة لعزها لم يزده هللا إال ذال ومن تزوجها
لمالها لم يزده هللا إال فقرا ومن تزوجها لحسنها لم يزده
هللا إال دناءة ومن تزوج امرأة لم يتزوجها إال ليغض بصره
أو ليحصن فرجه أو يصل رحمه بارك هللا له فيها وبارك لها
فيه .رواه الطبراني
انس رضي هللا عنه وايي :له رسول هللا صلى هللا عليه و سلم نه
مي واورېدل چي فرمايل ئې :چا چي كومه ښځه د هغې عزت
ته په پام سره نكاح كړه ،هللا به ئې له ذلت نه پرته بل
څه ورته زيات نه كړي او چا چي د هغې د مال په وجه په
نكاح كړه نو هللا تعالى به له فقر نه پرته بل څه ورته
زيات نه كړي او چا چي د هغې د حسن په وجه په نكاح
كړه ،نو هللا تعالى به له دنائت نه پرته بل څه ورته
زيات نه كړي او چا چي كومه ښځه يوازي د دې لپاره په
نكاح كړه چي خپلي سترگي (له گناه نه) راتم كړي او
خپل عورت حفظ كړي او د خپلوۍ اړيكي ټينگي كړي نو هللا
تعالى به دوى دواړه يوه بل ته د بركت باعث كړي.
عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال تنكح
المرأة ألربع لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها فعليك
بذات الدين.
له ابو هريرة رضي هللا عنه نه روايت دئ چي رسول هللا صلى
هللا عليه و سلم وفرمايل :ښځي د څلورو خصلتونو له مخي
په نكاح كېږي :ښايست ئې ،حسب و نسب ئې ،مال ئې او
ديانت ئې ،نو ته ئې دينداره غوره كړه.
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[ -]222او د حيض په اړه درنه پوښتنه كوي ،ورته
ووايه :دا يوه ستونزه ده ،نو له مېرمنو نه په حيض
كي ډډه وكړئ او تر هغه نږدې والى مه ورسره كوئ چي
(له حيض نه) پاكي شي ،خو كله چي پاكي شوې ،نو له
هغه لوري ورته راتگ وكړئ چي هللا درته امر كړى ،بې
شكه چي هللا توبه كوونكي خوښوي او له ځان پاك
ساتونكو سره محبت كوي -]223[ .مېرمني مو ستاسو
لپاره يو كرځاى دئ ،نو چي څنگه مو خوښه وئ همغسي
خپل كرځاى ته ورشئ او د ځان لپاره څه وړاندي
ولېږئ او له هللا ووېرېږئ او په دې پوه شئ چي له هغه
سره مخامخ كېدونكي يئ او مؤمنانو ته (ئې) زېرى
وركړه.
ً چي
( -)223-222حيض ته اذيت او بيماري ويل شوې ،يقينا
دا د ښځي لپاره يوه ستونزه او بيماري ده ،په دې حالت
كي له خاص نږدې والي ممانعت شوى ،له جماع نه پرته
نور هرنوع مشروع مباشرت او يو ځاى مالسته او ناسته
والړه جائزه ده ،له حيض نه له وتلو او طهارت نه
وروسته ،د مباشرت اجازه شوې ،خو څو شرطونه ايښودل
شوي :له مېرمنو سره ستاسو نږدې والى به داسي وي لكه
بزگر چي خپل كرځي ته ورځي ،د فصل او حاصل په غرض او
نيت ،چي په دې سره له يوې خوا نيت او موخه په گوته
كوي او له بلي خوا طبيعي او د انسان د فطرت مطابق
مباشرت ته اشاره كوي .په دې مباركو آيتونو كي
همداراز د مباشرت او نږدې والي مقصد او هدف هم په
گوته شوى ،دا بايد يوازي د نفساني حظ او د جنسي
غريزې د اشباع لپاره نه وي ،د نكاح اصلي مقصد او هدف
د اوالد پيدا كول او د نسل دوام دئ ،كه څوك په دې
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خاطر او له دغي تلوسې سره د خپلو مېرمنو خوا ته ځي،
نو دا داسي گڼل شوى لكه چي له مخكي نه ئې ځان ته
غوره ثواب لېږلى وي ،اسالم د انسان هغه كارونه هم د
ثواب مستحق شمېري چي په حالله طريقه او په نېك نيت
ترسره شوي وي كه څه هم دا په خپله د ده د يوه نفسي
غوښتني ترسره كېدل وي ،په دغه مباشرت سره كه څه هم
هغه خپله جنسي غريزه اشباع كړې خو چي په نېك نيت او
مشروع طريقه ئې ترسره كړى ،د هللا په دين كي د ثواب
مستحق گڼل كېږي.

   















  



   
  
[ -]224او هللا د خپلو قسمونو لپاره داسي مه په نښه
كوئ چي نه به نېكي ،نه به تقوى او نه به د خلكو
ترمنځ روغه جوړه كوئ او هللا ښه پوه اورېدونكى دئ.
[ -]225هللا تاسو په خوشي قسمونو نه نيسي ،بلكي په
هغو مو نيسي چي ستاسو زړونو ئې قصد كړى وي او هللا
حليم بخښونكى دئ.
( -)225-224د هللا په نامه به داسي قسمونه نه كوئ چي له
نېكي ،تقوى او د خلكو ترمنځ د روغي جوړي له هڅو به
الس اخلئ ،داسي قسمونه بايد مات شي او كفاره ئې وركړى
شي .هللا تعالى هم ستاسو لوړه اورېدلې او هم پوهېږي چي
تاسو د كوم او څنگه كار د نه كولو لوړه كړې .خو هللا
تعالى تاسو په هغو قسمونو نه نيسي چي لغو او خوشي
وي ،هسي مو له خولې د تكيه كالم په توگه ووځي او يا
په هېره د ماضي كار په اړه لوړه وكړئ او يا دا چي
ووايئ :قسم دئ چي ته به له ما سره ځې ،په خداى چي نن
به باران وورېږي ،وهللا چي يخني په زياتېدو ده ،په دې
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او دې ته په ورته خبرو لوړه په دې خاطر لغو او خوشى
قسم دئ چي دا كارونه ستا خپل كارونه نه دي ،ترسره
كېدل ئې ستا په واك كي نه دي ،هللا تعالى تا په هغه قسم
نيسي چي تا ئې له زړه نه اراده كړې وي ،لكه په
راتلونكې زمانه كي د كوم كار د كولو يا نه كولو قسم
وكړې او يا د دروغ خبري د رښتيا ثابتولو لپاره لوړه
وكړې .په لغو قسمونو نه نيول په دې خاطر دي چي هللا
بخښونكى او حليم دئ ،په كار خو دا وه چي د هللا په نامه
په هره لوړه ئې له تاسو سره محاسبه كولى ،خو د دې
لپاره چي هللا حليم بخښونكى دئ تاسو ته عفو كوي.
كه د كوم كار د كولو قسم وكړې ،كه جايز وو ترسره
كوې به ئې ،كه دي قسم مات كړ كفاره به وركوې ،كه
ً مات كړه ،كه د نېك كار د نه كولو
ناجائز وو قسم حتما
قسم دي وكړ ،نو قسم به ماتوې او كفاره به ئې وركوې،
خو لغو قسم نه كفاره لري او نه مؤاخذه.














   
   
 
[ -]226هغو كسانو ته چي له خپلو مېرمنو سره د نه
نږدې والي لوړه كوي ،د څلورو مياشتو انتظار كول
دي ،نو كه ئې (په دغي مودې كي) رجوع وكړه ،نو هللا
مهربان بخښونكى دئ -]225[ .او كه ئې د طالق هوډ
وكړ نو هللا ښه پوه اورېدونكى دئ.
( -)225-226كه څوك له خپلو مېرمنو سره د نه نږدې
والي لوړه كوي ،نو يوازي تر څلورو مياشتو پوري دا
كار كولى شي ،په دغه موده كي به يا د طالق پرېكړه كوي
يا به بېرته رجوع كوي ،په دغه موده كي نه رجوع طالق
گڼل كېږي ،په ايالء كي د امام ابو حنيفه رأيه دا ده
چي د څلورو مياشتو په تېرېدو سره طالق بائن واقع
كېږي ،خو د نورو رأيه دا ده چي د طالق پرېكړه به قاضي
كوي.
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له دې حكم نه دوه خبري معلومېږي :لومړى دا چي څوك
حق نه لري تر څلورو مياشتو نه زيات له خپلي مېرمني
سره د نه نږدې والي لوړه وكړي ،بله دا چي ښځي
همدومره موده د صبر كولو حوصله او وس لري ،عمر رضي هللا
عنه د همدې لپاره مجاهدين تر څلورو مياشتو نه زيات
په سنگر كي په پاته كېدو نه مكلف كول.

 
  





    
   





   
   












 
[ -]228طالقي شوې ښځي دي د ځان په اړه تر درې واري
حيضه انتظار وكړي او د هغه څه پټول ورته روا نه
دي چي هللا تعالى د دوى په رحم كي پيدا كړى ،كه په
هللا او د آخرت په ورځ ايمان لري ،په دې (موده) كي،
د دوى مېړونه تر هر چا زيات د دې وړ او مستحق دي
چي دوى بېرته راوگرځوي( .په دې شرط چي) د روغي
جوړي اراده ولري .دوى لره (د هغو حقوقو) په شان
(حقونه دي) لكه پر دوى چي (د دوى د مېړونو) دي،
خو د نارينه وو پر دوى يوه خاصه مرتبه ده او هللا با
حكمته عزتمن دئ.
( -)228طالقي شوې ښځي به تر درې واري حيضه انتظار
كوي ،تر څو دا خبره په يقيني توگه څرگنده شي چي په
رحم كي څه لري كه نه ،د انتظار په دې مودې كي د هغې
مخكنى خاوند تر بل هر چا د دې مستحق او وړ دئ چي
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ورسره روغه جوړه او بيا نكاح وكړي ،خو په دې شرط چي
دواړه د جوړ جاړي او اصالح اراده ولري او يو د بل د
حقوقو مراعات وكړي ،مېړه بايد دې ته متوجه وي چي
مېرمن ئې په ده باندي هومره حقوق لري لكه دى چي ئې
په خپلي مېرمني لري او مېرمن بايد دې ته متوجه وي چي
مېړه د كورنۍ د قيم او مدير په توگه ومني او دا هڅه
به نه كوي چي دا د كور واكمنه وي او مېړه ئې دې ته
تابع او منقاد وي ،كورنۍ او وړه او لويه ټولنه يوه
قيم ،رئيس او ناظم ته ضرورت لري ،له مدير او قيم نه
پرته ټولنه د تشتت او بدنظمۍ ښكار كېږي ،اسالم دا
وظيفه نارينه ته سپارلې او د دې لپاره ئې دوه دالئل
وړاندي كړي :لومړى دا چي د كورنۍ ټول مصارف ئې په
غاړه دي ،له مهر نه نيولې بيا تر كور ،جامو او نفقې
پوري او دوهم دا چي د دې وظيفې لپاره نارينه تر ښځي
مناسب دئ .د ښځي د عاطفې او عقل ترمنځ انډول داسي دئ
چي د عاطفې اړخ ئې كافي دروند دئ ،ځواكمنه عاطفه
ً عقل ترخپلي اغېز الندي
وركړى شوې ،هومره چي اكثرا
راولي ،د اوالد د روزني لپاره همدې صفت ته اړه وه ،د
همدغي عاطفې په حكم د اوالد د هوسايۍ او سوكالۍ لپاره
خپله هوسايي قرباني كوي ،دا هغه څه دي چي نارينه ترې
محروم دئ ،د نارينه عاطفه د دې په څېر ځواكمنه نه
ده ،د عقل او عاطفې ترمنځ ئې نسبي انډول شته ،د
قيموميت او مديريت لپاره دغه انډول ته ضرورت دئ ،كه
څه هم د دغو دوو دالئلو له مخي اسالم نارينه د كورنۍ
ً نارينه ئې په ښه سلوك او
قيم ټاكلى خو دواړه مخصوصا
د كورنۍ په ټولو كارونو كي په مشوره مكلف كړى.
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[ -]229طالق دوه ځلي وي ،نور ئې يا په ښه توگه
ساتل دي او يا ئې په ښايسته توگه پرېښودل او دا
درته روا نه ده چي دوى ته مو د وركړو شيانو نه څه
بېرته واخلئ ،مگر دا چي دواړه د الهي حدودو له نه
ساتلو نه ووېرېږي ،نو كه دا وېره مو درلوده چي
دوى به الهي حدود ترسره نه كړي ،بيا په دې كي په
دوى څه گناه نشته چي ښځه څه فديه وركړي (او طالق
ترالسه كړي) همدا الهي حدود دي ،نو تېرى ترې مه
كوئ او چا چي له الهي حدودو نه تېرى وكړ؛ همدا
دوى ظالمان دي -]231[ .نو كه ئې (درېيم ځل) طالق
وركړ ،بيا نو تر هغه (ئې بيا نكاح كول) روا نه دي
چي له ده پرته له بل مېړه سره نكاح وكړي ،نو كه
هغه طالقه كړه ،بيا په دوى دواړو څه گناه نشته چي
يو بل ته رجوع وكړي ،كه ئې دا گمان كولو چي الهي
حدود پاللى شي ،همدا الهي حدود دي چي پوهېدونكو
وگړو ته ئې بيانوي.
( -)231-229اسالمي شريعت د نكاح او يوې نوې كورنۍ د
جوړلو لپاره د جانبينو توافق شرط كړى ،دواړو ته په
ښه سلوك او په خپلو كي په مشوره توصيه كوي ،د النجو
غوڅولو لپاره دواړو ته د صبر ،زغم او عفوي سپارښتنه
كوي او كه په دې ئې النجه حل نه شوه ،د دواړو خپلوانو
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ته وايي چي مداخله وكړي او ستونزه حل كړي ،د روغي
جوړي لپاره دي په گډه د مصالحيكوم هيئت او جرگه غوره
او النجه دي حل كړي ،كه په دې هم مشكل حل نه شو نو
مېړه ته ئې د طالق واك وركړى ،په داسي حال كي چي
وايي :د هللا په وړاندي تر ټولو كركجن حالل كار طالق دئ.
طالق ئې له هغي ترخې دوا سره تشبيه كړى چي ډاكټر ئې د
عالج لپاره ناچار خپل بيمار ته وركوي .د نكاح او طالق
په اړه د اسالمي شريعت الرښووني داسي دي چي هم د مېړه
او ښځي ترمنځ گډ ژوند د ميني ،پېرزويني او احترام په
فضاء كي وي او هم ئې د مجبوريت په صورت كي بېليدل په
ښه او غوره توگه ،داسي ضوابط ئې وضع كړي چي دا
معامله د دوو كورنيو ترمنځ د نږدې والي ذريعه وي نه
د منافرت او دښمنۍ باعث.
د طالق واك نارينه ته او په مقابل كي ئې د مهر حق
ښځي ته وركړى شوى ،دا مهر د ښځي د مستقبل لپاره ډېر
حكيمانه او غوره تضمين دئ ،چي مېړه ونشي كولى بې
موجبه خپلي مېرمني ته طالق وركړي ،يا د دې لپاره چي د
هغې پېغلتوب ختم او د ځوانۍ ښايست ئې نه وي پاته او
مېړه ئې غواړي له دې ځان خالص كړي او بله پېغله او
ښايسته وكړي ،يا هسي تر دې ئې بله خوښه شوې وي ،دې
ته طالق وركړي او په بلي ئې بدله كړي ،د دې لپاره چي
څوك د ښځو په برخليك لوبي ونكړى شي ،اسالمي شريعت د
مهر حق ښځي ته وركړى او د همدې لپاره شريعت د مهر
لپاره خاص حد نه دئ ټاكلى ،دا اختيار ئې ښځي ته
وركړى چي د خپل مستقبل د تضمين لپاره له مېړه نه څه
ترالسه كول ضروري گڼي ،كه مېړه ښځي ته طالق وركوي نو
دا حق نه لري چي دې ته له وركړو شيانو نه د مهر په
شمول څه ترې بېرته واخلي ،خو كه ښځه د طالق غوښتنه
كوي نو بيا به دې ته خود تيارېږي چي له مېړه نه د
اخيستي مهر يوه برخه بېرته مسترد كړي او په دې سره د
دوى النجه پاى ته ورسېږي .د درېيم ځل طالق معنى دا ده
چي دا دواړه نور د گډ ژوند وړتياوي نه لري ،خو كه دې
ښځي له بل سره نكاح وكړه او دا نوې نكاح هم په طالق
منتج شوه ،ښايي دې ترخې تجربې لومړنۍ جوړه دې نتيجې
ته رسولې وي چي يو ځل بيا گډ ژوند پيل كړي ،دوى ته د
دې كار اجازه وركړى شوې ،خو په دې شرط چي يو د بل د
حقوقو د مراعات اراده او توان په ځان كي وگوري.
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[ -]231او كله چي مېرمني طالقي كړئ او دوى د خپل
عدت (پاى) ته ورسېږي ،نو يا ئې په ښه توگه وساتئ
او يا ئې په ښه توگه خوشې كړئ او په كړاو كي ئې د
دې لپاره مه ساتئ چي تېرى وكړئ ،او هر څوك چي دا
ً چي په خپل ځان ئې ظلم كړى او د
كار وكړي نو يقينا
هللا له آيتونو سره ملنډي مه وهئ او د هللا هغه نعمت چي
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.
( -)231هللا تعالى د رجعت جواز د دې لپاره وركړى چي
مېړه او مېرمني ته ئې د تجديد نظر او په خپلو كړو
وړو د بيا كتني فرصت وركړي ،د مؤقت بېلتون په دوران
كي دواړه دا وگوري چي د تل لپاره يو له بل بېلتون؛
دوى دواړو او اوالدونو ته ئې څومره ستونزي راپيدا
كوي ،خو مبادا له دې رخصت او جواز نه غلطه استفاده
وشي او مېړه د ښځي د ځورولو لپاره ترې كار واخلي .هللا
تعالى داسي كار په الهي آيتونو ملنډي وهل او په خپل
ځان له ظلم كولو سره مترادف گڼلى او دا ئې د هغه
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الهي نعمت ناشكري گڼلې چي د كتاب او حكمت په بڼه كي
د دوى په برخه شوى .دوى بايد متوجه وي چي معامله ئې
له هغه عليم خداى سره ده چي په هر څه پوه دئ او د
دوى هيڅ څه ترې پټ نه پاته كېږي.

  






  



    













   
[ -]232او كله چي مو مېرمنو ته طالق وركړ او دوى د
خپل عدت پاى ته ورسېدې ،نو دوى له دې مه راگرځوئ
چي د خپلي خوښي مېړه سره نكاح وكړي ،كه په ښه
توگه په خپلو كي سره راضي شوي وي ،په دې سره
ستاسو هغه چا ته پند وركول كېږي چي په هللا او د
آخرت په ورځ ايمان لري ،دا درته غوره او د تزكيې
او پاكۍ سبب ده او هللا پوهېږي او تاسو نه پوهېږئ.
( -)232طالقي شوې ښځي د خپلي خوښي له مېړه سره له
نكاح نه مه منع كوئ ،كه دا د دې پخوانى مېړه وي او
كه نوى ،نه ئې د كورنۍ غړي بايد دا كار وكړي او نه
ئې پخوانى مېړه ،په ټولني كي د اخالقي مفاسدو د
مخنيوي لپاره همدا طريقه ترټولو غوره ده چي پرېږدئ
دا كونډي ښځي د خپلي خوښي له مېړه سره نكاح وكړي ،په
زور نكاح كول او د خپلي خوښي له خاوند سره له نكاح
نه مخنيوى ،په ټولني كي د فتنو او اخالقي مفاسدو باعث
كېږي.
اسالم له يوې خوا د كونډي اولياوو ته ويلي چي هغه
د خپلي خوښي له خاوند سره له نكاح نه مه منع كوئ ،خو
له بلي خوا ئې ښځه په دې مكلفه كړې چي د نكاح په اړه
د خپل ولي رضايت په پام كي ولري ،دا د دې لپاره چي
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نكاح د كورنيو ترمنځ د نږدې والي سبب شي نه د دښمنۍ
او نفرت سبب.
په دې اړه دوه اساسي خبري بايد په پام كي ولرو:
 د ښځي اولياء بايد خپله خوښه پر هغې تحميل نه
كړي ،له بې ځايه ځورولو او تنگولو ئې ډډه وكړي ،هغه
دي پرېږدي چي د خپلي خوښي له كس سره نكاح وكړي ،دا
هم په خداى او آخرت د ايمان تقاضاء ده او هم له
اخالقي فساد نه د مخنيوي ذريعه.
 ښځه بايد په پټه او د اولياوو په غياب كي دا كار
ونكړي ،له دې نه فتنې راوالړېږي ،د كورنيو ترمنځ كركه
او نفرت راپيدا كوي.
الندي دوه حديثونه همدغه حقايق توضيح كوي:
روي أن معقل بن يسار كانت أخته تحت أبي البداح
فطلقها وتركها حتى انقضت عدتها ,ثم ندم فخطبها فرضيت
وأبى أخوها أن يزوجها وقال :وجهي من وجهك حرام إن
تزوجتيه .فنزلت اآلية .قال مقاتل :فدعا رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم معقال فقال( :إن كنت مؤمنا فال تمنع أختك عن
أبي البداح) فقال :آمنت باهلل ,وزوجها منه .رواه
البخاري
روايت شوى چي د معقل بن يسار خور د ابي البداح په
نكاح كي وه ،هغه طالق وركړ ،عدت ئې تېر شو ،خو په خپل
كار پښېمانه شو ،د بيا نكاح پېغام ئې ورولېږو ،دا هم
راضي شوه خو ورور ئې له دې نكاح سره مخالفت وكړ او
خپلي خور ته ئې وويل :كه دي نكاح ورسره وكړه زما
ليده كاته به درسره حرام وي ،دا آيت نازل شو ،پيغمبر
عليه السالم معقل راوغوښت او ورته وئې ويل :كه مؤمن
يې نو خور دي له ابي البداح سره له نكاح نه مه منع
كوه .هغه وويل :پر هللا مي ايمان دئ .نو هغه ئې په نكاح
وركړه.
ِهَّللا صلى
َسُول
ْ ر
َن
هبِي صلى َّللا عليه وسلم  ،ع
ْ ِ الن
َو
َ ز
ِشَة
َائ
ْ ع
َن
ع
ِّ
ِذن وليهما.
يمما اممرأة نكحم بغيمر إ
َّللا عليه وسملم « أ
َّ
فنكاحها باطل  ،فنكاحها باطل  ،فنكاحها باطل... .
له عائشې رضي هللا عنها نه روايت دئ چي رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وفرمايل :كومه ښځه چي د خپل ولي له اجازې
پرته په نكاح شي نو نكاح ئې باطله ده ،نكاح ئې باطله
ده ،نكاح ئې باطله ده.
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په دې خبري د هغه چا اعتراض ډېر بې بنسټه او غلط دئ
چي وايي د ولي موافقه د ښځي د بشري حقوقو خالف دئ!!
هغوي نه پوهېږي چي دا موافقه څومره اهميت لري او له
عدم مراعات نه ئې څومره ستونزي راوالړېږي .هومره چي
مور او پالر د خپلي لور مستقبل په پام كي ساتي او د
خپلو تجربو له مخي هغې ته سمه الر ښودلى شي او ښه
مشوره وركولى شي ،په خپله دا ئې نشي كولى .دا خو نه
د مور پالر په اندازه تجربه لري او نه معرفت ،ډېر ځله
داسي واقع كېږي چي هغه د جذباتو او احساساتو له مخي
فيصله وكړي ،د چا حسن ،لباس او ظاهري وضع ئې تر اغېز
الندي راولي ،جذباتي فيصلې ته ئې وهڅوي ،خو مور پالر
ئې ډېرو نورو اړخونو ته هم توجه كوي او د خپلي لور
مستقبل او ښه ژوند په پام كي نيسي.
په داسي حال كي چي اسالم د ښځي موافقه د نكاح
لپاره اساسي شرط گڼلى ،نو د داسي بې بنسټه اعتراض
لپاره څه مجال پاته كېږي .دا جنابان دې ته تيار نه
دي چي كومه سيرلۍ ئې د بل له سيرلي سره په خپل سر
والړه شي ،بل ته څنگه وايي چي ستا لور كولى شي له هغه
چا سره په خپل سر او ستا له خبرولو پرته والړه شي چي
ته ئې ورته مناسب نه گڼې!!
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[ -]233او كه څوك غواړي چي د تي وركولو موده دي
پوره شي ،نو ميندي دي خپلو اوالدونو ته تر پوره
دوو كلونو تى وركړي او د اوالد په خاوند باندي په
مناسب ډول سره د دوى روزي او جامه ده او هيڅوك
نشي مكلف كېدى مگر د خپل وس په اندازه ،نه به مور
د خپل اوالد په سر كړول كېږي او نه هم پالر په خپل
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
څه گناه ورباندي نشته او كه مو وغوښتل چي اوالد ته
دايي ونيسئ ،كومه گناه درباندي نشته ،په دې شرط
چي منل شوې اجوره په ښه طريقه وروسپارئ او له هللا
ووېرېږئ او په دې پوه شئ چي هللا ستاسو د كړو وړو ښه
ليدونكى دئ.
( -)233له طالق نه وروسته هم ښځه او مېړه په دې مكلف
شوي چي د خپل تي خور ماشوم په اړه به مشوره كوي ،په
دې موده كي به مور تى وركوي او پالر به د دې د رزق
روزي او جامو ذمه وار وي ،خو نه به مور په خپل زوى
ځورول كېږي او نه پالر ،كه پالر نه وي نو په ورثه وو
دا ذمه واري راځي ،د تي وركولو پوره موده دوه كاله
ده ،خو كه مور پالر وغواړي چي د كوم ضرورت يا مصلحت
له مخي دا موده رالڼده كړي نو په دوه شرطه دا كار
كولى شي :دواړه به په دې كار راضي وي او په خپلو كي
به ئې مشوره كړې وي .مشوره او د دواړو رضايت او
موافقه ئې شرط كړى .گورئ چي اسالم په كورني ژوند كي
مېړه او مېرمن په دې مكلف كړي چي كار به ئې په مشوره
او د طرفينو په رضايت وي .له دې آيت نه د اسالم له
نظره د مشورې حقيقت هم څرگنديږي ،له مشورې نه به هغه
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پرېكړه راوځي چي دواړه خواوي ورباندي راضي او متفق
وي ،مشوره دا نه ده چي يو طرف به له بل فقط نظر او
رأيه غواړي او وروستۍ پرېكړه به دى په خپله كوي،
مشوره د بل د رأيي معلومولو لپاره نه وي ،داسي مشوره
هيڅ ارزښت نه لري ،چي يو كس دي د نورو رأيه واوري خو
پرېكړه دي په خپله او د نورو د موافقې او رضايت نه
پرته وكړي ،مشوره دې ته ويل كېږي چي د تفاهم او بحث
په نتيجه كي د طرفينو د خوښي هغه پرېكړه ترې راووځي
چي دواړه ورباندي راضي او متفق وي .ځيني خلك له
مشورې نه داسي تعبير وړاندي كوي چي د ديكتاتورانو او
مستبدينو خوښ وي ،امير او زعيم ته دا حق وركوي چي د
نورو خبره واوري خو د وروستۍ پرېكړي حق د ده وي!! دا
مبارك آيت دغه غلط تعبير له بنسټه ردوي .كه پالر په
دې مكلف وي چي خپل اوالد ته د تي وركولو په اړه به له
خپلي مېرمني سره مشوره كوي ،په خپل سر به فيصله نه
كوي ،هره پرېكړه به د دواړو په مشوره او رضايت وي،
نو امير څنگه دا حق لري چي د عام ولس د شتمنيو او په
دوى پوري اړوند قضاياوو كي په خپل سر او د نورو له
مشورې او رضايت پرته فيصله وكړي؟ په ټولني كي د ده
حيثيت او مقام په هيڅ صورت كي هومره نه دئ لكه د پالر
او مېړه حيثيت او مقام په خپلي كورنۍ كي ،اسالم خو ده
ته د (قيم) پر ځاى د (خليفه او امين) نوم وركړى ،دى
خو د عام ولس د امانتونو امين دئ ،په هيڅ امانت كي
په خپله خوښه د تصرف كولو حق نه دئ وركړى شوى ،د ده
حيثيت هومره دئ لكه د جمعي په لمانځه كي د امام
حيثيت.

  




   
   









   
[ -]234او له تاسو نه چي څوك مري او مېرمني (ترشا
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) پرېږدي ،دا مېرمني دي تر لس باندي څلورو مياشتو
د ځان په اړه انتظار وكړي ،نو كله چي د خپلي دغي
مودې پاى ته ورسېدې ،بيا نو په دې كي په تاسو
باندي څه گناه نشته چي د ځان په اړه ئې په ښه
توگه هرڅه وكړل او هللا په هغه څه ښه خبر دئ چي تاسو
ئې كوئ.
( -)234په مكرره توگه دا خبره كول چي كونډي كولى شي
د شريعت او د ټولني د غوره دود دستور مطابق د ځان په
اړه او د خپل مېړه د انتخاب په ارتباط پرېكړه وكړي
او په دې كي نه په تاسو كوم الزام راتلى شي او نه دا
د گناه كار دئ ،له دې نه معلومېږي چي دا واك په
كامله توگه كونډو ته سپارل شوى ،د دې خپله كورنۍ دي
هم د دې مخه نه نيسي او د مېړه كورنۍ ئې هم ،هيڅوك
بايد خپله خوښه ورباندي تحميل نه كړي ،داسي تحميل د
گټي پر ځاى تاوان لري ،فساد او فتنو ته الر آواروي .د
ښځي او مېړه كورنۍ بايد په دې خبري د عار او پېغور
احساس ونه كړي او هغې ته د گناه په سترگه ونه گوري.









  
    


   











  








  





[ -]235او د دغو ښځو د غوښتلو (او نكاح كولو) په
اړه چي تاسو كوم څه څرگندوئ يا ئې په خپل زړه كي
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پټ ساتئ ،په دې كي پر تاسو هيڅ گناه نشته ،هللا ته
معلومه ده چي تاسو به ئې هرومرو ورته ياده كړئ،
خو په پټه ورسره وعده مه كوئ ،مگر دا چي كومه
غوره او مناسبه خبره وكړئ او تر هغه د نكاح تړلو
هوډ مه كوئ چي دا مقرره نېټه ترسره شي او په دې
پوه شئ چي هللا ستاسو د زړونو په حال ښه پوهېږي ،نو
له ده ووېرېږئ او پوه شئ چي هللا حليم بخښونكى دئ.
( -)235د هغو كونډو د نكاح اراده كولى شئ چي ال ئې
عدت نه دئ پوره شوى ،خپله اراده هم هغوى ته په همدې
وخت كي په اشاره او مجملو الفاظو سره بيانولى شئ ،خو
په غوره او مناسبه طريقه ،دوى ته په دې وخت كي د
نكاح په اړه داسي خبري كول منع دي چي ډېري واضح او
څرگندي وي .دا ځكه چي په دغه وخت كي له داسي خبرو نه
په فتنه كي د لوېدو احتمال شته ،مه ځان په فتنه كي
اچوئ او مه هغوى ،هللا تعالى ستاسو كمزورۍ ته په پام
سره او په دې خاطر چي هغه حليم او صبرناك بخښونكى
دئ ،دا اجازه ئې دركړې ،خو داسي نه چي دا اجازه په
گناه كي ستاسو د لوېدو باعث شي ،دې ته مو پام وي چي
هغه ستاسو د زړه له اسرارو خبر دئ ،په كار ده چي
احتياط وكړئ.
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[ -]236په دې كي هم پر تاسو څه الزام او گناه
نشته چي ښځي له نږدې والي نه يا دوى ته د كوم مهر
له ټاكلو نه د مخه طالقي كړئ ،خو څه مال متاع
وركړئ ،په توانمن د خپل توان په اندازه او په
نادار د خپل وس په اندازه ،مناسبه متاع په غوره
توگه ،دا يو حق دئ پر محسنينو -]235[ .او كه مو
له نږدې والي د مخه هغه وخت طالقي كړې چي كوم مهر
مو ورته ټاكلى وي نو د دې مهر نيمايى دئ ،مگر دا
چي ښځي ترې تېري شي او يا هغه كس تېر شي چي د
نكاح غوټه ئې په الس كي ده او كه عفو وكړئ ،دا
تقوى ته نږدې ده او په خپلو كي فضل او احسان مه
هېروئ ،بې شكه چي هللا ستاسو د كړنو ښه ليدونكى دئ.
( -)235-236كه له نږدې والي او صحيحه خلوت نه د مخه
په هغه وخت كي ښځي طالقي كړئ چي ال مو مهر ورته ټاكلى
نه دئ ،نو په دې صورت كي نه كوم مكلفيت درپه غاړه دئ
او نه دا د گناه كار دئ ،خو دغو ښځو ته د خپل وس او
توان په اندازه څه وركړئ ،په دې سره به د دواړو
كورنيو ترمنځ د تاو تريخوالي مخه نيول شوې وي او له
بلي خوا به د هغي ښځي تسلي شوې وي ،خو كه مهر مو
ورته ټاكلى وو ،نو بيا د دغه ټاكلي مهر نيمايي
درباندي الزمه ده ،مگر دا چي ښځه ترې تېره شي او يا
دا چي نارينه پاتې نيمايي هم وركړي ،همدغه يو بل ته
عفو ،له خپل حق نه بل ته تېرېدل او فضل او احسان كول
درته غوره دئ.
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[ -]238د ټولو لمونځونو او د هغه غوره ئې ښه
حفاظت كوئ او هللا لره قانت ( غاړه ايښودونكي او
منقاد) ودرېږئ -]239[ .خو كه وېرېدلئ نو بيا يا
پلي او يا سپاره ،خو كله چي د امنيت احساس وكړئ
نو هللا همغسي ياد كړئ لكه چي تاسو ته ئې درښودلى،
همغه څه چي نه ورباندي پوهېدئ.
( -)239-238له (الصلوة الوسطى) نه مراد هغه لمونځ دئ
چي په ټولو شرائطو برابر وي او په قنوت ،خشوع او
خضوع او د زړه او حواسو په حضور تر سره شي ،داسي
لمونځ د خطر او سفر په وخت كي نشي ترسره كېدى ،د
همدې لپاره هللا تعالى وفرمايل چي د خطر په وخت كي كولى
شئ چي په تلو تلو كي ،كه پلى وئ يا سپاره ،لمونځ
اداء كړئ ،په اشاره ،د اصل لمونځ نيمايي او د قبلې
په لوري له مخ كولو پرته ،له لنډ قرائت او مختصرو
تسبيحاتو سره .خو د امن په وخت كي به همغسي لمونځ
كوئ چي هللا درښودلى .دلته (وسطى) په هغه معنى راغلى چي
مً
ة
ْ أ
ُم
ْنك
ِك جعل
د همدې سورې په 143آيت كي راغلى :و كذل
َُّ
ً :لكه دلته چي له وسطى نه زماني او مكاني وسط
وسطا
مراد نه دئ همداراز له الصلوة الوسطى نه هغه لمونځ
مراد نه دئ چي د وخت له پلوه د نورو لمونځونو په منځ
كي وي ،د آيت وروستۍ برخه په ډېر صراحت سره دا مطلب
په گوته كوي چي له الصلوة الوسطى نه غوره لمونځ مراد
دئ ،هغه چي د خطر او سفر په وخت كي ئې ترسره كول
گران وي .له دې نه د مازديگر لمونځ اخيستل داسي
ً له وروستۍ برخي
توجيه ده چي له ټول آيت او مخصوصا
سره ئې هيڅ اړخ نه لگوي.
خو دا چي ولي دلته او د هغه بحث په منځ كي د
لمانځه ذكر راځي چي په كورني ژوند پوري اړه لري،
ځواب ئې دا دئ چي لمونځ د ټولو ښېگڼو سرچينه او د
فردي او اجتماعي ژوند د اصالح لپاره ترټولو غوره
وسيله ده ،په دې لمانځه سره هم د انسان رابطه له هللا
سره ټينگېږي او هم له نورو انسانانو سره ،له
انفراديت نه وځي ،په اجتماع كي ننوځي ،هره ورځ له
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نورو سره يو ځاى او په يوه صف كي د هللا په وړاندي
ودرېږي ،د هللا د بندگۍ او اطاعت او په خپلو كي د
يووالي او برابرۍ مظاهره كوي ،د انساني ټولني اكثره
ستونزي له ځان غوښتنو ،انفراديت ،ترنورو ځان لوړ
گڼلو او د نورو په نسبت د لويي له احساس نه
راوالړېږي ،لمونځ دا ټولي ناخوالې ختموي ،د همدې
لپاره گورو چي د مختلفو مسائلو په اړه د بحث په منځ
منځ كي د لمونځ ذكر راځي.

  
  



   




    










   
  





 
[ -]241او له تاسو نه چي څوك مري او مېرمني تر شا
پرېږدي ،په دوى باندي د خپلو مېرمنو په اړه تر
پوره يوه كاله د نه ايستلو د متاع وصيت الزم دئ،
خو كه (په خپله) ووتلې نو پر تاسو ئې د هغه معروف
كار په ارتباط څه گناه نشته چي دوى ئې د ځان په
اړه ترسره كوي او هللا باحكمته عزتمن دئ -]241[ .او
طالق شوو ښځو ته په ښه توگه څه مال متاع وركول دي،
دا پر متقيانو الزمه ده -]242[ .همدا راز هللا خپل
آيتونه درته بيانوي چي تعقل (عاقالنه عمل) وكړئ.
( -)241د دې آيت په اړه هم د صحابه وو ترمنځ دوه
رأيي گورو او هم له دوى وروسته د مفسرينو ترمنځ،
ځيني ئې منسوخ گڼي او وايي چي د ميراث له تعيين نه
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مخكي نازل شوى ،د ميراث په احكامو كي د مېړه له مال
نه د ښځي برخه وټاكلې شوه او د عدت موده هم مشخص
شوه ،له هغه وروسته ښځه خپل اختيار او خپلي مخي ته
پرېښودل شوې ،د مړي ورثه د خرڅ او كور په اړه څه
مكلفيت نه لري .او ځيني په دې نظر دي چي دلته د عدت
په اړه بحث نه دئ شوى ،بلكي مېړه ته دا حق وركړى شوى
چي كه په هغه كور كي د خپلي مېرمني د پاتې كېدو
ضرورت احساس كړي چي په ميراث كي دې ته نه رسي ،كولى
شي تر يوه كاله له هغه كور نه د مېرمني د نه ايستلو
وصيت وكړي .د آيت له الفاظو نه د دغي رأيي تأييد
مومو.
( -)242-241اسالم كورنۍ ته د ټولني د لويي ماڼۍ د يوې
اساسي خښتي په سترگه گوري ،په كورنۍ كي ناخوالي د
ټولني د ټولو ناخوالو بنسټ گڼي ،پيغمبر عليه السالم
فرمايي چي شيطان تر بل هر كار په دې ډېر خوشحاله
كېږي چي د مېړه او ښځي ترمنځ داسي اختالف راوالړ شي چي
د كورنۍ په متالشي كېدو منتج شي ،شيطان چي د فتنو
راوالړولو لپاره خپلي لښكري هري خوا ته لېږي ،ځيني ئې
خلك قتلونو ته هڅوي ،ځيني ئې غال ،شراب ،زنا او نورو
گناهونو ته ،خو ابليس تر بل هرچا د هغه شيطان په
شرارت خوښ شي او هغه په شا وټپوي چي يوه كورنۍ ئې
تباه كړې او ښځه مېړه ئې سره بېل كړي .د همدې لپاره
دا دئ گورئ چي د كورني ژوند د مختلفو قضاياوو په اړه
څومره په دقت او تفصيل سره بحث كوي او څنگه د ټولو
مسائلو په ارتباط واضح او ژوري الرښووني كوي.
دلته د كورني ژوند په اړه بحث پاى ته رسي او بل
باب پيل كېږي ،په دې مبحث كي د جهاد مربوط مسائل
څېړل كېږي.
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[ -]243آيا هغو كسانو ته دي پام نه دئ كړى چي د
مرگ له وېري په داسي حال كي له خپلو كورونو ووتل
چي په زرگونو ول ،نو هللا ورته وفرمايل :ومرئ ،خو
ً چي هللا پر خلكو باندي د
بيا ئې راژوندي كړل ،يقينا
فضل او پېرزويني خاوند دئ ،خو اكثر خلك شكر نه
كوي.
( -)243دلته په هغه قوم نيوكه شوې چي كه څه هم شمېر
ئې زيات وو ،زرگونو ته رسېدو ،خو د مرگ له وېري ئې
خپل كور كلى دښمن ته پرېښود او وتښتېدل ،دې تېښتې
دوى له مرگه ونه ژغورل ،برعكس هللا تعالى دا جبون قوم
په مرگ محكوم كړ ،له مرگه د وېرېدونكي ولس پاى مرگ
دئ ،هللا تعالى د هغه قوم د مرگ پرېكړه كوي چي له مرگه
د وېري په وجه خپل ملك دښمن ته پرېږدي او تښتي ،په
داسي حال كي چي شمېر ئې ښه ډېر دئ او كه د دوى يوه
برخه هم د دښمن مقابله وكړي نو دښمن ته ماته وركولى
شي .پام كوئ چي تاسو د دغه جبون قوم په څېر د دښمن
له مقابلې ونه تښتئ او د هللا له لوري په مرگ محكوم نه
شئ .داسي تېښته ښايي له محدودو كسانو او له يوه واړه
ټولگي نه د توجيه وړ وي ،خو له يوه ولس او له داسي
ډلي نه چي شمېر ئې زرگونو ته رسېږي په هيڅ صورت د
منلو نه ده .هللا جل شأنه په خپلو بندگانو د فضل خاوند
دئ ،د همدې فضل په وجه په داسي حالت كي دوى ته بيا
مهلت وركوي چي د دائمي مرگ مستحق وي.

   



    
   



   



 
[ -]244او د هللا په الر كي وجنگېږئ او (په دې) پوه
شئ چي بې شكه هللا ښه پوه اورېدونكى دئ -]245[ .هغه
څوك دئ چي هللا ته حسنه او ښايسته پور وركړي( ،داسي
پور) چي هللا ئې ورته په ځلونو ځلونو زيات كړي او دا
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خو هللا دئ چي تنگول او پراخول كوي او د ده په لوري
.بېرته گرځول كېږئ
 د جنگ په اړه چي تاسو څه وايئ او څه كوئ هللا ئې-)244(
.اوري او ورباندي پوهېږي
 دلته او په گڼ شمېر نورو آيتونو كي د هللا په الر-)245(
كي ځاني او مالي قربانۍ داسي گڼل شوې لكه چي څوك هللا
، هللا به د دې پور څو برابره بدله وركوي،ته پور وركړي
د هللا په الر كي وقف كړى مال به هللا څو څو ځله ورته زيات
 دا ځكه چي كمول او زياتول خو د هللا تعالى په واك،كړي
.كي دي
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[ -]246آيا د بني اسرائيلو هغه ډله دي ونه ليده
چي له موسى نه وروسته وه ،كله چي ئې خپل پيغمبر
ته وويل :موږ ته يو پاچا وټاكه ،تر څو د هللا په الر
كي وجنگېږو ،ورته وئې ويل :آيا داسي خو به نه وي
چي جنگېدل درباندي فرض شي نو ونه جنگېږئ؟ وئې
ويل :نو په موږ به څه شوي وي چي د هللا په الر كي به
نه جنگېږو ،په داسي حال كي چي له خپل كور كلي او
ټبر نه ايستل شوي يو؟ خو كله چي جنگېدل پرې فرض
كړى شو نو ټول په شا شول غير له لږ شمېر نه ئې او
هللا خو د ظالمانو په حال ښه پوه دئ -]245[ .او
پيغمبر ئې ورته وويل :هللا خو طالوت درته پاچا
ټاكلى ،وئې ويل :څنگه به پر موږ باندي ده لره
پاچايي وي ،حال دا چي موږ په پاچايي كي تر ده ډېر
وړ او مستحق يو او ده ته د مال پراخوالى هم نه دئ
وركړى شوى؟ وئې ويل :بې شكه چي هغه هللا پرتاسو غوره
كړى او په علم او جسم كي ئې پراخوالى او زياتوالى
وركړى او هللا چي چا ته وغواړي پاچايي وركوي او هللا ښه
پوه واسع دئ.
( -)245-246له موسى عليه السالم نه وروسته او هغه وخت
چي بني اسرائيل په شرك او فساد اخته او له سمي الري
منحرف شول ،نو د جالوت په نامه يو ظالم او بې رحمه
پاچا پرې مسلط شو ،ډېر ئې ووژل ،د دوى كورونه ئې لوټ
او تاراج كړل او دوى ئې له خپل كور كلي وشړل ،په دې
وخت كي اشموئيل عليه السالم د دوى الرښوونه كوله ،هغه
ته راغلل ،له خپلو مخكنيو كړو وړو او د هللا په الر كي د
جهاد له نه كولو نه ئې ندامت وښودو او له هغه نه ئې
د هللا په الر كي د جهاد اجازه وغوښته ،هغه مبارك د دوى
مخكني حالت ته په پام سره ورته وويل :مبادا جهاد
درباندي فرض شي او بيا تاسو له هغه ډډه وكړئ ،دوى
ورته وويل :په داسي حال كي چي پر موږ ظلمونه شوي ،له
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خپل كلي كور شړل شوي يو ،هيڅ داسي دليل نه گورو چي د
هللا په الر كي ونه جنگېږو ،خو چي ورته وويل شو چي اوس
نو وسله واخلئ او له دښمن سره وجنگېږئ ،يوازي محدودو
كسانو تيارى وښود ،نور ټول له خپلي ژمني او د هللا په
الر كي له جنگېدو په ډډه شول .د هللا پيغمبر ورته وويل:
تاسو د يوه پاچا د ټاكلو غوښتنه كړې وه ،دا دئ هللا
تعالى طالوت درته غوره كړى ،د هللا له دين نه اوښتي قوم
ورته وويل :دى خو پر موږ د مشرۍ وړ نه دئ ،نه د نسب
له مخي او نه د مال او شتمنۍ له مخي ،د ټول ولس
قيادت او زعامت خو بايد داسي چا ته وسپارل شي چي
قيادت او زعامت له پالر نيكه ورته په ميراث پاته شوى
وي ،د كومي درنې او معتبري كورنۍ غړى وي ،ښه ډېر مال
او دولت ولري!! پيغمبر د دوى په ځواب كي وايي :دى خو
هللا غوره كړى ،د زعامت او قيادت وړتيا هغه وركړې ،ښه
پوه دئ او د ښه صحت او قوي بدن خاوند دئ ،د مشرتابه
غوره مواصفات خو همدا دي ،خو دوى دې ته تيار نه وو
چي د طالوت قيادت ومني ،د دوى معيارونه بدل شوي وو،
د زعامت د مواصفاتو په اړه ئې همغسي انگېرله چي بې
دينه او الروركي قومونه ئې انگېري ،د پيغمبر دا وينا
ئې نه منله چي هللا تعالى د دوى په څېر نه دئ چي نسب او
مال د قيادت لپاره ضروري وگڼي او د طالوت په څېر يو
نادار او بې نوم نښانه څوك دي د دوى د مشرۍ لپاره
مناسب ونه گڼي ،له پيغمبر نه ئې د ثبوت غوښتنه كوله:

   



  



   






    
   
[ -]248او پيغمبر ئې ورته وويل :د ده د پاچايۍ
نښه دا ده چي تاسو ته به هغه صندوق راشي چي په
هغه كي ستاسو د رب له لوري يوه ډاډينه او د موسى
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او هارون د اوالدې پاتې شوني دي ،هغه چي مالئكي به
ئې حمل كوي ،په دې كي تاسو ته څرگنده نښه ده كه
مؤمنان ياست.
( )248بني اسرائيلو ته له پالر نيكه نه داسي يو صندوق
په ميراث پاته شوى وو چي په هغه كي څه لرغوني او د
قدر وړ شيان لكه د تورات لوحي او د موسى او هارون
عليهما السالم د الس څه نښي وې ،دوى داسي گڼله چي تر
څو دا صندوق زموږ په واك كي وي نو تل به بريالي وو
او دښمن به پر موږ غلبه نشي موندلى ،ناڅاپي د دوى په
سيمو د بريد په ترڅ كي دا صندوق د دښمن په الس كي
پرېووت ،په دې سره د دوى پاتې مېړانه او همت هم ختم
شو ،د دښمن له مقابلې ئې الس واخيست او وتښتېدل،
پيغمبر ئې ورته وويل :دا صندوق به هللا تعالى بېرته
تاسو ته مسترد كړي ،مالئكي به ئې تاسو ته راوړي او دا
به د دې نښه گڼئ چي طالوت د هللا له لوري تاسو ته غوره
شوى ،همداسي وشول .د دې قصې په ترڅ كي هللا تعالى
مؤمنانو ته دا الرښوونه كوي چي مبادا د جهاد له فرض
كېدو وروسته ترشا شئ ،مبادا د قيادت لپاره هغه
معيارونه وكاروئ چي جاهلو قومونو كارولي ،مبادا له
علمي استعداد او جسمي پياوړتيا نه پرته د نورو
مواصفاتو له مخي ځانته قيادت غوره كړئ ،مبادا له هغه
چا سره د مخالفت الر غوره كړئ چي هللا تعالى د قيادت
غوره صفات وركړي وي .تاسو د آدم عليه السالم د خليفه
كېدو په بحث كي هم وليدل چي هللا تعالى د ده علمي
استعداد او د هر څه پېژندل او مناسب نوم ورته غوره
كول د خالفت د وړتيا دليل وښودو ،تاسو په هغي قصې كي
هم وليدل چي شيطان د آدم عليه السالم له خالفت سره
مخالفت وكړ ،دا قصه د هغه مطلب بله بېلگه ده او د
هغې مزيد شرحه او تفصيل وړاندي كوي.
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: وئې ويل، نو كله چي طالوت لښكري راوايستې-]249[
 نو چا چي،هللا په يوې ويالې سره ستاسو آزمويونكى دئ
ترې اوبه وڅښلې زما له ډلي نه نه دئ او چا چي (ئې
 مگر دا چي د خپل، نو هغه زما دئ،خوند) ونه څكو
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يوه الس يوه لپه (اوبه) غوړپ كړي ،خو د دوى له لږو
كسانو پرته نورو هغه وڅښلې ،نو كله چي دى او د ده
مؤمن ملگري ترې واوښتل ،وئې ويل :نن خو موږ د
جـالوت او د ده د لښكرو (د مقابلې) توان نه لرو،
خو هغو كسانو چي په دې ئې باور وو چي له هللا سره
مخامخ كېدونكي دي وويل :څومره لږكي ټولگي د هللا په
اذن سره په ډېركي ټولگيو غالب شوي ،هللا خو له
صابرانو سره دئ -]251[ .او كله چي جالوت او لښكرو
ته ئې راڅرگند شول ،وئې ويل :اې زموږ ربه! پر موږ
صبر نازل كړه او گامونه مو ټينگ كړه او پر دې
كافر قوم برى را -]251[ ،نو د هللا په حكم سره ئې
دوى ته ماتي وركړه او داؤد جالوت وواژو او هللا ورته
پاچايي او حكمت ورپه برخه كړ او چي څه ئې غوښتل
هغه ئې وروښودل او كه د هللا دا د خلكو ځيني په ځينو
نورو دفع كول نه وى ،نو زمكه به تباه شوې وه ،خو
هللا په نړۍ والو د فضل خاوند دئ -]252[ .دا د هللا
ً چي ته له
آيتونه دي چي پر تا ئې لولو او يقينا
پيغمبرانو څخه يې.
( -)251-249جهاد د صابرانو كار دئ ،بې صبره ،بې
همته ،بې عزمه ،بې ارادې او هغه ضعيف النفسه كسان چي
د كړاوونو د گاللو همت او حوصله نه لري ،جهاد نشي
كولى ،د جهاد مشران بايد خپل مجاهدين وآزمويي او
وگوري چي په دوى كي څوك د ستونزو او كړاوونو گاللو
ته تيار دئ ،پياوړې مټي ،غښتلى زړه ،لوړ همت  ،كلك
عزم لري او د صبر او زغم خاوند دئ ،يوازي په دغو
كسانو حساب وكړئ او د همدوى په ملگرتيا بسنه وكړئ،
بې همته او بې صبره كسان د نيمي الري ملگري وي او په
سختو شېبو كي له خپل صف نه بېلېږي او خپل سنگر دښمن
ته پرېږدي ،د داسي كسانو ملگرتيا د گټي پر ځاى تاوان
كوي ،د همدې لپاره طالوت خپلو ملگرو ته وويل :له ما
سره هغه څوك ملگرتيا كولى شي چي د دې راتلونكي نهر
اوبه ونه څښي ،په تنده كي صبر وكړي ،هغه هم راسره
تلى شي چي په يوه غوړپ اكتفاء وكړي ،خو هغه چي ډك نس
اوبه څښي ،زما د ملگرتيا وړ نه دئ( .د طالوت دا
آزموينه داسي ده لكه موږ چي په روژې مكلف شوي يو ،دا
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په اصل كي د روژي لپاره يو مثال او بېلگه ده ،په
روژي سره په انسان كي د صبر او ځان ساتني خصلت وده
كوي) د ده له لوى لښكر نه يو وړوكى ټولگى په دې
آزمويني كي بريالي وختل او همدغو ته هللا پر هغه مغرور
او ظالم دښمن برى وركړ .برى د صابرانو په برخه كېږي،
هغه چي پر هللا ئې باور وي ،د هغه نصرت ته سترگي په الر
وي ،له هللا نه په سنگر كي او د دښمن په وړاندي د صبر
او استقامت غوښتنه كوي ،نه د هغه چا په برخه چي د
جنگياليو شمېر ئې زيات وي .دا په وار وار ليدل شوې
چي يوه وړوكي ټولگي ته هللا تعالى په لوى لښكر فتح او
برى وركړى ،دا ځكه چي هللا د صابرانو مل دئ.
په دې نښتي كي د دښمن د فوځ ساالر د داؤد عليه
السالم په الس ووژل شو او د همدغه زړه وري اتلولۍ په
وجه هللا تعالى داؤد عليه السالم ته د دغه ملك پاچايي او
اقتدار وسپارو ،علم او حكمت ئې وركړ او د پيغمبرۍ
مقام ته ئې ورساوو ،د هللا تعالى سنت دا دئ او په دې
راضي كېږي چي د مؤمنانو قيادت د دغسي مجاهدو مشرانو
په الس كي وي.
له دې آيت نه څو خبري په ډېر وضاحت سره معلومېږي:
له تباهۍ نه د زمكي د مصئون ساتلو يوازنۍ الر دا ده
چي د مؤمنانو د صالح ډلي په الس د كافرانو د فاسدي
ډلي مخنيوى وشي ،هللا تعالى د دوى په ذريعه د هغوى شر
دفع كوي او په دې سره زمكه له تباهۍ ژغوري .د دغه
الهي سنت مطابق به تل د مؤمنانو يوه مجاهده ډله
راپيدا كېږي ،د مفسدو ځواكونو مقابله به كوي او هللا
تعالى به هغوى ته د شر او فساد پر ځواكونو غلبه
وركوي .په بخاري كي راغلي:
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.
له ثوبان رضي هللا عنه نه روايت دئ چي رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وفرمايل :تل به زما د امت يوه ډله داسي وي
چي په حق سره به برالسي وي ،هغه څوك به ئې نشي زيانمن
كولى چي دوى يوازي پرېږدي ،تر هغه چي هللا تعالى خپله
پرېكړه وكړي او دوى په همدې حالت كي وي.
( -)252په مخكنيو آيتونو كي چي د پيغمبرانو او د دوى
د جهادونو په اړه څه ويل شوي دا خو الهي ارشادات دي،
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ټول ئې حقايق دي ،پيغمبران او د دوى مأموريت همداسي
وي ،ته هم يو له دغو پيغمبرانو څخه يې ،ستا مأموريت
هم دوى ته ورته دئ.













   











   











    







   
[ -]253دا همغه پيغمبران دي چي ځينو ته مو په
ځينو نورو فضيلت وركړى ،ځيني ئې هغه دي چي هللا
ورسره تكلم كړى او د ځينو ئې درجې لوړي كړې او
عيسى د مريمي زوى ته مو څرگندي نښي وركړې او په
پاكي روح سره مو د ده مرسته وكړه او كه هللا غوښتلى
نو له دوى نه وروسته به په داسي حال كي نه وو سره
جنگېدلي چي څرگندي نښي ورته راغلې ،خو په خپــلو
كي ئې اختــالف وكړ ،چي ځينــو ئې ايمان راوړ او
ځيني ئې كافر شول او كه هللا غوښتي وى نو په خپلو كي
به نه سره جنگېدل ،خو هللا هغه څه كوي چي اراده ئې
وكړي.
( -)253ډېر پېغمران تېر شوي ،له راز راز معجزو سره،
له راز راز ځانگړتياوو سره ،خو سره له دې په هيڅ
پېغمير ټولو خلكو ايمان نه دئ راوړى ،خلك په ډلو ډلو
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 ځينو انكار كړى او ځينو، ځينو ايمان راوړى،وېشل شوي
، دا د هللا سنت دئ،د پيغمبرانو په ضد جنگ ته مال تړلې
 نو ته اې پيغمبره! او تاسو اې د،تل به همداسي كېږي
پيغمبر امتيانو! دا انتظار مه كوئ چي له مخالفتونو
 هم اختالف يو طبيعي بهير دئ او،سره بايد مخامخ نه شئ
 كه د.هم د مؤمنانو او كافرانو ترمنځ شخړي او جگړي
موسى او عيسى عليهما السالم په څېر پيغمبرانو سره هم
مخالفت شوى او د دوى هغو حيرانوونكو بې شمېرو معجزو
 نو تاسو به هم ورسره،د دې مخالفت مخه ونه نيوله
 له مخالفتونو سره مخامخ كېدو ته تيار،مخامخ كېږئ
 تصادم حتمي دئ او د، د باطل مقابلې ته چمتو شئ،اوسئ
.هللا د سننو مطابق



  




     


















      






















   













  
 اې مؤمنانو! زموږ له لوري دركړل شوې روزي-]254[
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د هغي ورځي له رارسېدو نه مخكي انفاق كړئ چي نه
پېرل او پلورل په كي شته او نه دوستي او نه شفاعت
او كافران ظالمان دي -]255[ .هللا هغه ذات دئ چي له
ده پرته بل معبود نشته ،همغه ژوندى قيوم ذات ،نه
ئې پركالي نيسي او نه خوب ،هغه هرڅه د ده دي چي
په آسمانونو كي دي او چي په زمكي كي دي ،دا به
څوك وي چي د ده له اجازې پرته د ده په وړاندي
سپارښتنه او شفاعت وكړى شي ،په داسي حال كي چي دى
په هر هغه څه پوهېږي چي د دوى مخي ته دي يا ئې
شاته دي او دوى د ده له علم څخه يوازي په دومره
څه احاطه كولى شي چي دى ئې وغواړي( ،د قدرت او
واكمنۍ) كرسۍ ئې پر آسمانونو او زمكي حاوي ده او
د دوى دواړو (زمكي او آسمان) ساتنه ئې نه ستومانه
كوي او هغه ستر لوړ ذات دئ.
( -)254دلته د ركوع په پيل كي د هللا په الر كي انفاق ته
بلنه وركړى شوې او مؤمنانو ته ويل شوي چي د هغي ورځي
له رارسېدو مخكي د هللا په الر كي خپل شته انفاق كړئ چي
نه په كي پېرل پلورل شته ،نه څوك داسي خپلوي پاللى
شي چي مجرم خپلوان د هللا له مؤاخذې وژغوري او نه د يوه
سپارښتنه او شفاعت بل ته گټه رسولى شي ،معامله به مو
يوازي له هللا تعالى سره وي.
( -)255دا مبارك آيت آية الكرسي نومېږي او د عظمت په
اړه ئې گڼ شمېر احاديث راغلي:
عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم سيدة آي القرآن آية الكرسي .رواه احمد والترمذي
له ابوهريرة رضي هللا عنه نه روايت دئ چي رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وفرمايل :آية الكرسي د قرآن د ټولو آيتونو
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
إلى الصالة األخرى .رواه الطبراني
له حسن بن علي رضي هللا عنهما روايت دئ چي رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم وفرمايل :چا چي د فرض لمانځه نه وروسته
آية الكرسي تالوت كړه تر بل لمانځه پوري به د هللا تعالى
په ذمه او امان كي وي.
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پدغه عظيم الشأن آيت كي هللا تعالى په ډېر جامع او
دقيقه توگه معرفي شوى ،په داسي توگه چي د توحيد ټول
بنيادي اساسات ئې هم ښودلي او د هللا په اړه ئې ټول
مشركانه تصورات هم .د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 له هللا پرته بل معبود نشته ،له ده پرته هيڅوك او
هيڅ څه د دې وړ نه دئ چي څوك ئې عبادت وكړي او يا
دعاء ورته وكړي.
 هغه ژوندى او تلپاتى دئ.
 د ټول عالم ساتنه او پالنه كوي ،دى د عالم هر څه
قائم ساتي او هر څه ته دى قوام وركوي ،د عالم له
ادارې ،پالني او ساتني نه يوه شېبه هم نه غافل كېږي،
پركالي او خوب ورباندي نه راځي چي د هغه په وجه له
پالني او ساتني نه غافل شي.
 د آسمانونو او زمكي هر څه د ده دي ،ده پيدا كړي
او ده ته تابع او منقاد دي ،هيڅوك ئې شريك نه دئ،
داسي نه ده چي د آسمانونو يا زمكي كوم څه د بل چا وي
او يا بل څوك له هللا سره په كوم څه كي شريك وي ،په
وركولو او يا اخيستلو كي ئې د بل چا خوښه او رضايت
هم ضروري وي.
 هيڅوك نشي كولى د ده له اذن او اجازې پرته ده ته
كومه سپارښتنه وكړي ،داسي نه ده چي د چا دعاء د بل
په سپارښتنه مني او داسي هم نه ده چي په آخرت كي به
څوك د بل په سپارښتنه د ده له نيوني او مؤاخذې ژغورل
كېږي ،دا پرېكړه دى په خپله كوي چي د چا دعاگاني
قبولي كړي ،د چا په اړه شفاعت ومني او چا ته د شفاعت
كولو اجازه وركړي.
 د دنيوي حكامو او واكمنانو په څېر نه دئ چي مقرب
درباريان ئې د چا له وړتيا نه خبر كړي او ورته
ووايي :صاحبه! دا تا ته مخلص دئ ،د ترحم وړ دئ ،نېك
انسان دئ ،په دې ارزي چي سؤال ئې ومنې ،غوښتنه ئې
قبوله كړې او له گناه ئې ورته تېر شې ،اميد دئ په
راتلونكي كي مفيد ثابت شي!! هللا تعالى د دوى په څېر نه
دئ ،په هر څه پوهېږي ،د خلكو له پټ او څرگند ،عمل او
نيت ،ماضي او مستقبل خبر دئ ،څنگه به څوك د ده په
وړاندي د چا ستاينه ،سپارښتنه او شفاعت كوي؟!
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 هر چا ته علم او پوهه دى وركوي ،سترگي ،زړه،
غوږونه ،دماغ او اعصاب ئې د ده په اراده ورته كار
كوي ،الر ورته ښيي او د ښه او بد ،مفيد او مضر په
ً
پېژندلو كي ئې مرسته كوي ،په هر څه چي انسان علما
احاطه كوي او په كوم څه د پوهېدو توفيق ترالسه كوي نو
دا ټول د هللا په خوښه او اذن او په همغه حد كي وي چي
هللا ئې وغواړي.
 د قدرت او واكمنۍ كرسۍ ئې پر آسمانونو او زمكي
حاوي ده ،دى ئ ې مالك ،واكمن او حاكم دئ ،دلته هر څه
د ده په اراده ترسره كېږي ،داسي نه ده چي د دې ملك د
ادارې ،حفاظت او ساتني كومه برخه او ځيني چارى ئې بل
ته سپارلې وي او اوس همغه واكمن ذوات د خپلي خوښي
مطابق په كي تصرف كوي.
 د آسمانونو او زمكي ساتنه او پالنه په خپله كوي،
د دوى دواړو ساتنه او پالنه ئې نه ستومانه كوي ،داسي
نه ده چي د بل مرستي ته اړ وي او نور ئې له ځان سره
په دې كار كي شريك كړى وي ،د دنيوي واكمنانو په څېر
نه دئ چي د بې وسۍ او ستومانۍ له امله د خپل ملك
ځيني چاري بل ته وسپاري.
 هغه لوړ ستر ذات دئ ،له هر عيب او نقص نه لوړ ،له
هر چا او هر څه نه ستر ،د مشركينو له مشركانه
تصوراتو نه اوچت ،هغسي لوړ او ستر چي نه څوك ورسره
برابري كولى شي ،نه څوك د عالم په ساتني او پالني كي
ورسره شريك كېدى شي او نه داسي كوم ستر كار شته چي
دى عاجز كولى شي.
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[ -]256په دين كي اكراه (او په زور منل) نشته،
(په دين) سره هدايت له ضاللت او بې الريتوب نه
څرگند شوى دئ ،نو څوك چي له طغيان كوونكي نه
انكار وكړي او بيا په هللا ايمان راوړي نو په داسي
كلكي كړۍ ئې منگولي ټينگي كړې چي شلېدل ئې نشته
او هللا خو ډېر پوه اورېدونكى دئ -]255[ .هللا د هغو
ولي دئ چي ايمان ئې راوړى ،له تيارو ئې د رڼا په
لوري باسي او هغه چي كافر شوي؛ پالونكي اولياء ئې
طاغوتان دي ،چي له نور نه ئې د تيارو په لوري
باسي ،دوى دوزخيان دي ،په كي تلپاتي.
( -)256په دې آيت كي ويل شوي :د هللا تعالى سنت دا نه
دئ چي خلك د دين په منلو مجبور كړي ،د ده په دين كي
په زور سره نور دين ته اړ كول نشته ،جهاد ئې د دې
لپاره نه دئ فرض كړى چي دا دين د توري په زور په
نورو تحميل كړي ،جهاد د دې لپاره فرض شوى چي د
مظلومو انسانانو د الس پښو هغه زولنې ماتي كړى شي چي
ظالمانو د دوى په الس پښو كي اچولې ،ټول هغه خنډونه
چي د انسان د آزادۍ مخه نيسي او هغه د بل غالمۍ ته اړ
كوي له منځه والړ شي ،پر مظلومو او مستضعفو انسانانو
د ظالمانو جابرانه او ظالمانه واكمني ختمه شي ،د جبر
او زور سلطه پاى ته ورسېږي ،د انسان سر له خپل رب نه
پرته هيچا ته ټيټ نشي ،هيڅوك ئې حقير او ذليل ونه
گڼي ،هيڅوك ئې په سر ،مال او عزت د تېري كولو جرأت
ونكړي ،دا جهاد انسانانو ته دا موقع برابروي چي په
پوره آزادۍ سره او د هر انسان له گواښ او وېري پرته
د حق او باطل په اړه قضاوت وكړي ،هيڅوك حق نه لري چي
تا د دغه يا هغه څه منلو ته مجبور كړي ،هللا تعالى ته
همداسي پيدا كړى يې چي د ښه او بد ،حق او باطل ،مفيد
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او مضر له منځه چي كوم غواړې هغه غوره كولى شې ،نه
دي د حق په منلو مجبوروي او نه دي له باطل نه په زور
راگرځوي ،ستا د الرښووني لپاره پيغمبر رالېږي ،د هغه
په الس خپل كتاب ستا مخي ته ږدي ،حق او باطل درښيي،
دالئل ئې درته بيانوي او له هغه وروسته دا اختيار تا
ته سپاري چي كوم يو غوره كوې او په كومي الري د تلو
اراده كوې ،خو په دې پوه شه چي كه څوك له طاغوت نه
انكار وكړي او بيا پر هللا ايمان راوړي ،په داسي كړۍ
منگولي لگوي چي شلېدل ئې نشته ،دا داسي رابطه ده چي
هيڅ څه او هيڅوك ئې نشي قطع كولى ،دا ځكه چي له
طاغوت نه په انكار او په هللا باندي ايمان سره تا ټول
هغه خنډونه او موانع له خپلي مخي لري كړي چي د انسان
او د ده د رب ترمنځ خنډ كېږي او دا ځكه چي اوس تا له
هغه چا سره خپلي اړيكي ټينگي كړې چي تل ستا غږ اوري،
دعاء دي قبلوي ،له حاله دي خبر او په اړتياوو دي پوه
دئ ،له داسي (سميع :ښه اورېدونكي او عليم :ښه پوه)
ذات سره اړيكي تل ټينگي وي او هيڅكله نه شلېږي.
په دې مبارك آيت كي دا هم گورئ چي په طاغوت كافر
كېدل پر هللا له ايمان راوړلو نه مخكي ذكر شوى ،د دې
معنى دا ده چي لومړى به له طاغوت نه انكار كوې ،بيا
به پر هللا د ايمان راوړلو جوگه كېږي ،تر څو له طاغوت
نه انكار ونكړې او د هغه له منلو نه خپل برائت اعالن
نه كړې ،هللا ستا د ايمان دعوى نه قبلوي ،د توحيد په
كلمه كي هم تا ته د همدې درس دركړى شوى ،لومړى له هللا
پرته بل هر اله نفى كوې ،بيا د هللا د اثبات خبره كوې:
ال اله اال هللا ،وايې ،ډېر خلك داسي وي چي پر هللا د ايمان
دعوى كوي ،گمان ئې هم دا وي چي پر هللا ايمان لري ،خو
طاغوت ئې نه وي نفى كړى ،له طاغوت نه ئې طمع او وېره
وي ،د هغه واكمنۍ ته سر ټيټوي ،خپل منازعات او شخړي
د حل و فصل لپاره هغه ته وړاندي كوي او د هغه پرېكړو
ته غاړه ږدي ،د داسي كسانو په اړه قرآن په مكرره
توگه او پرېكنده الفاظو وايي چي د ايمان دعوى ئې
دروغجنه ده.
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هغو ته دي ونه كتل چي گمان كوي پر تا نازل شوي كتاب
هم ايمان لري او له تا په مخكي نازل شوي كتاب هم ،خو
غواړي چي د تحاكم (او پرېكړي) لپاره طاغوت ته ورشي،
په داسي حال كي چي دا امر ورته شوى چي له هغه نه به
انكار كوي او شيطان غواړي چي په دې سره دوى په ژور
ضاللت سره بې الري كړي.
( -)255چا چي ايمان راوړى ،هللا ئې موال او كارجوړونكى
وي ،له راز راز تيارو ئې د رڼا په لوري بيايي ،په
داسي وخت كي چي په نورو الر وركه وي ،تيارې خورې او د
سمي الر موندل گران شوى وي ،هللا تعالى د دوى الس نيسي او
له دغو تيارو ئې باسي ،د سخت اضطراب ،پرېشانۍ او
وېري په حالت كي دوى يوازي نه پرېږدي او له كړاوونو
نه د وتلو الر ورته پرانېزي ،خو د كافرانو اولياء او
پالونكي طاغوتان دي ،چي له نور او رڼا ئې د تيارو په
لوري بيايى ،كله ئې هغه طاغوت بې الري كړي چي د
اقتدار خاوند دئ ،كله ئې زرنگ او چاالك سياسي مشران
او كله ئې د مذهب په نامه دين پلورونكي ټگماران.
    
   
   



   




   



   
  





  
[ -]258هغه څوك دي ونه ليد چي له ابراهيم سره ئې
په دې خاطر شخړه كوله چي هللا ورته پاچاهي وركړې وه،
كله چي ابراهيم وويل :زما رب همغه دئ چي ژوندي
كول او وژل كوي ،وئى ويل :زه يم چي د ژوند مرگ
فيصله كوم!! ابراهيم وويل :هللا خو لمر له مشرقه
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راخېژوي ته ئې له مغربه راوله كه رښتينى يې ،نو
هغه چي كافر شوى وو مبهوت او حيران شو ( څه ئې د
ويلو لپاره نه موندل) او هللا ظالمان نه هدايت كوي.
( -)258په دې مبارك آيت كي د ابراهيم عليه السالم او
نمرود د قصې په ترڅ كي همدغه پورتنى حقيقت تشريح كوي
او تاريخي بېلگه ئې وړاندي كوي ،هم د هغه چا چي هللا
تعالى ئې موال وي او له تيارو ئې د رڼا په لوري بيايي
او هم د هغه چا چي موال ئې طاغوت وي او له رڼا ئې
تيارو ته بيايي .يوې خوا ته نمرود دئ چي خپل اقتدار
مغرور كړى ،گمان كوي چي د خلكو مرگ ژوند د ده په الس
كي دئ ،سلطنت او پاچايي ئې "طاغوت" دئ چي دى ئې دوكه
كړى ،د حقيقت له منلو ئې منع كوي او په تيارو كي د
ده د پاته كېدو باعث كېږي ،خو بلي خوا ته ابراهيم
عليه السالم دئ ،د مرگ پرېكړه ئې شوې ،د ده د سوزولو
لپاره ستر اور بل شوى ،ټول ولس راغونډ شوى چي په سره
اور كي د ده د وريتېدو تماشا وكړي ،دى ئې له زندان
نه راايستلى ،اوس د نمرود په دربار كي والړ دئ ،جالد
ئې خوا ته او آخوا خلك په اور كي د ده د اچولو شېبې
ته منتظر ،په همدې حساسي او هيبتناكي شېبې كي
ابراهيم عليه السالم په ټول ډاډ او اطمئنان وايي :د
مرگ ژوند پرېكړه زما رب كوي .په هغه حالت كي د دې
خبري د كولو په عظمت هر څوك نه پوهېږي ،داسي خبره
يوازي هغه څوك كولى شي چي هللا تعالى ئې هادي او الرښود
وي .دا دئ گورئ چي هللا تعالى د مؤمنانو موال دئ ،له
تيارو ئې د نور په لوري بيايي ،د همدغي وينا په سبب
هللا تعالى هغه د نمرود له اوره وژغورو.
دا مبارك آيت څو مهمي خبري زموږ مخي ته ږدي:
 ابراهيم عليه السالم دا خبره چي د مرگ ژوند واك
زما د رب په الس كي دئ؛ د هغه چا په وړاندي كړې چي
اقتدار مغرور كړى وو ،ځان ئې د خلكو د مرگ ژوند
واكدار گڼلو ،ابراهيم عليه السالم ئې بندي كړى وو او
د هغه د وژلو او په ستر اور كي د سوزولو فيصله ئې
كړې وه .د ابراهيم عليه السالم د دې وينا په اهميت
هلته پوهېدى شو چي دا حالت په نظر كي ونيسو .په عادي
حالت كي د دې خبري كول يوه معنى لري خو په داسي حالت
كي بېله معنى لري چي د چا د وژلو او په اور كي د
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سوزولو فيصله دي يوه مغرور او بې رحمه واكمن كړې وي،
د ده د سوزولو لپاره دي ستر اور بل شوى وي ،ټول ولس
دې د ده په سوزولو اتفاق كړى وي او د دې مقصد لپاره
دي ستر اور بل كړى شوى او په اور كي د ده د اچولو
لپاره دي منجنيق تيار شوى وي او ټول ولس دي د تماشا
لپاره راغونډ شوى وي!! هغه دي دا هرڅه په خپلو سترگو
گوري او سره له دې دي ووايي :د مرگ ژوند پرېكړه خو
زما رب كوي!!
 مغرور واكدار د ده په ځواب كي وايي :د خلكو د مرگ
ژوند واك خو له ما سره دئ ،دا دئ په خپلو سترگو
وگوره چي له دوو بنديانو څخه يو چي د خالصولو مستحق
دئ په مرگ محكوموم او بل چي د وژلو مستحق دئ خوشي
كوم!!
 ابراهيم عليه السالم په ځواب كي وايي :زما رب خو
هغه ذات دئ چي لمر له ختيځه راخېژوي ،ته ئې له
لوېديځه راوخېژوه كه رښتينى يې!! يعني لكه څنگه چي
شپه ورځ د هللا په اراده ځي راځي او لمر د ده په اراده
له خپله ځايه راخېژي او په خپل ځاى كي پرېوځي او د
نړۍ هيڅ ځواك نه د هغه د تلو راتلو وخت بدلولى شي او
نه ئې ځاى ،همداسي د مرگ او ژوند پرېكړه هم يوازي د
هللا له لوري كېږي او په دې كار كي هم د نړۍ هيڅ ځواك
هيڅ برخه نه لري.
 ظالمان له الهي الرښوونو نه محروم او د حقيقت له
درك نه عاجز دي ،ظلم د دوى زړونه كاږه او عقل مختل
كړى .د مرگ ژوند په اړه د دوى باورونه د كږو زړونو
او مختل عقل زېږنده دي.
 گورئ چي ابراهيم عليه السالم د مرگ ژوند په طبيعي
او ورځني بهير او د شپې ورځي په تگ راتگ او د لمر په
راختو او لوېد و استدالل كوي او همدا د هللا د شتون او
قدرت نښي گڼي ،خو كافر نمرود په دې نه دئ قانع او
خارق العاده نښي غواړي!! كه قرآن ته ځير شئ نو وبه
گورئ چي كافران تل پر هللا د ايمان راوړو لپاره خارق
العاده معجزې غواړي او قرآن ورته همدا طبيعي حوادث د
دليل په توگه وړاندي كوي .دا موږ ته دوه ذهنيتونه
راپه گوته كوي ،يو هغه چي په عالم كي دا خورې ورې
نښي او آيتونه ئې نه قانع كوي ،له پيغمبر نه هم خارق
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العاده معجزې غواړي ،دا نه مني چي يو عادي انسان هم
د هللا پيغمبر كېدى شي ،د قرآن هر آيت نه هم داسي تعبير
راايستل خوښوي چي غيرعادي او خارق العاده مفهوم
افاده كړي!! خو په دې آيت كي موږ ته ويل شوي چي چا
ته په عالم كي خواره آيتونه كافي نه وي هغه كافرانه
ذهن لري او د نمرود په الر روان دئ او چا ته چي دغه
آيتونه كافي وي هغه مؤمنانه ذهن لري او د ابراهيم
عليه السالم په الر درومي.
 دې ته مو توجه وي چي دا هسي د مناظرې كومه غونډه
نه وه ،چي يوې خوا ته نمرود او بلي خوا ته ابراهيم
عليه السالم ،دا ورته دالئل بيانوي چي هللا شته او هغه
ترې انكار كوي ،متأسفانه ځينو د دې آيت په تشريح كي
همداسي څه ويلي چي گواكي ابراهيم عليه السالم د نمرود
دربار ته ورغلى ،له هغه سره په كومي دوستانه مناقشې
كي مصروف شوى ،هللا ته ئې رابللى او دا دليل ئې ورته
وړاندي كړى چي د مرگ ژوند پرېكړه هللا كوي!! دغو
دوستانو د قرآن ټول هغه آيتونه له پامه غورځولي چي د
ابراهيم عليه السالم قصه په كي راغلې او په ډېر صراحت
سره وايي چي د بتانو له نسكورولو نه وروسته په اور
كي د ده د سوزولو پرېكړه وشوه ،د نمرود دربار ته
بايد د يوه داسي ستر باغي په توگه بېول شوى وي چي د
نمرود او د ده د قوم خدايان ئې رانسكور كړي ،له نيول
كېدو وروسته ئې نه يوازي په خپل كار اعتراف كړى بلكي
له هغه نه ئې په مېړانه او جرأت دفاع كړې او بتان او
بت لمانځونكي ئې مزيد تحقير كړي ،كه د ابراهيم عليه
السالم د قصې دا برخه د قرآن د نورو آيتونو په رڼا كي
وڅېړو نو شرحه به ئې داسي وي :ابراهيم عليه السالم به
د بت لمانځونكو له معبد نه زندان ته لېږل شوى وي ،په
اور كي د ده د اچولو لپاره چي كومه ورځ ټاكل شوې وه،
په دغه ورځ ئې هغه د نمرود مخي ته راحاضر كړى ،ده ته
ويل شوي :څنگه دې زموږ د معبودانو د ماتولو بې باكي
كوله اوس به دې څوك له مرگ نه ژغوري؟ ابراهيم عليه
السالم ويلي :زما رب ،همغه چي د مرگ ژوند پرېكړه د ده
له لوري كېږي ،نمرود ويلي :اوس به درته وښيم چي د
مرگ ژوند پرېكړه ستا رب كوي كه زه ،ابراهيم عليه
السالم په ځواب كي ورته ويلي :كه ته دومره زورور يې
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چي د خلكو د مرگ ژوند اختيار په خپل واك كي گڼې نو
دغه لمر چي زما رب ئې له مشرقه راخېژوى ته ئې له
مغربه رااوچت كړه!! نمرود د دې غاښ ماتوونكي ځواب په
وړاندي له دې پرته بل څه د ويلو لپاره نه موندل چي
ووايي :دا بې باكه په اور كي واچوئ چي هم دى د خپلي
بې باكۍ سزا وگوري او هم نورو ته د عبرت سبب شي.





   
   
   
    





    
     



















  
    
    




 
[ -]259او يا لكه هغه چي په يوه داسي كلي تېر شو
چي په خپلو بامونو راپرېوتى وو ،وئې ويل :هللا به دا
له خپلي داسي مړيني نه وروسته څنگه بياراژوندي
كوي ،نو هللا هغه په سل كلن مرگ مړ كړ ،بيا ئې بېرته
راژوندى كړ ،ورته وئې ويل :څومره وځنډېدې ،وئې
ويل :يوه ورځ ځنډېدلى يم او يا خو د يوې ورځي يوه
برخه ،وئې فرمايل :داسي نه ده ،بلكي سل كاله
ځنډېدلى يې ،نو خوراك او څښاك ته دي وگوره چي نه
دي گنده شوي او خره ته دي وگوره او دا د دې لپاره
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چي تا د خلكو لپاره يوه
ځير شه چي څنگه ئې خوځوو
نو كله چي ورته څرگنده
پوهېږم چي هللا په هر څه ښه

نښه وگرځوو او هډوكو ته
او بيا ئې په غوښي پټوو،
شوه ،وئې ويل( :اوس) ښه
قادر دئ.

( -)259دا د هللا يو مؤمن بنده وو (كه څه هم په يوه
روايت كي عزير گڼل شوى ،هغه چي يهودانو د هللا زوى
گڼلو) ،په سفر روان وو ،د خوراك او څښاك لپاره څه د
سفر توښه ورسره ،په يوه وران او نسكور شوي زاړه كلي
تېرېدو ،هري خوا ته ئې د كليوالو وراسته هډوكي تر
سترگو شول ،ناڅاپه ئې دا خبره په زړه كي راتېره شوه
چي هللا تعالى به دا وراسته هډوكي څنگه بيا راژوندي
كوي ،هللا تعالى غوښتل هم د ده دا پوښتنه ځواب كړي او
هم د ده په واسطه هغه خلك قانع كړي چي بياژوندون ئې
نه منلو ،د همدې لپاره ئې هغه په سل كلن مرگ محكوم
كړ ،سل كاله وروسته ئې بيا راژوندى كړ ،پوښتنه ئې
ترې وكړه ،دلته څومره وځنډېدې؟ ځواب ئې وركړ :نه
پوهېږم ،ښايي يوه ورځ يا خو د يوې ورځي يوه برخه ،هللا
تعالى ورته وفرمايل :نه دلته سل كاله ځنډېدلى يې ،د
سورلۍ ورستو هډوكو ته وگوره ،خو خوراك او څښاك ته دي
سترگي واړوه چي روغ رمټ پاته دي ،وگوره چي څنگه دا
وراسته هډوكي خوځوم ،غوښه ورباندي راټوكوم او بيا ئې
راژوندى كوم ،دغه مؤمن بنده د دې صحنې په ليدو سره د
خپلي پوښتني ځواب ترالسه كړ او وئې ويل :اوس ښه پوه
شوم چي هللا په هر څه قادر دئ.
په دې قصې كي د بياژوندون په اړه څو بنيادي او
اساسي خبرو ته ځواب ويل شوى دئ:
 يوه له هغو خبرو نه چي د بيا ژوندون په اړه د
انسان ذهن تر خپل سيوري الندي نيسي او باور كول ورته
گرانوي ،د اوږدې زمانې تېرېدل دي ،كه په يوه مړي يوه
دوه ورځي تېري شوې وي بياژوندى كېدل ئې ورته دومره
گران نه برېښي لكه د هغه چي اوږده موده ورباندي تېره
شوې وي ،د د غي قصې په ترڅ كي ويل شوي چي زمانه نسبي
امر دئ ،له يوه نه تر بل او له يوه حالت نه تر بل ئې
وضع بدلېږي ،ويښ او ويده ،مړ او ژوندى ،لټ او تېز ته
يو شان نه وي ،هغه زمانه چي يوه ته په يوه حالت كي
بې انتهاء برېښي بل ته د څو ثانيو او دقيقو وي ،كومه
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فاصله چي مېږي ته بې انتهاء برېښي د يوې مرغۍ لپاره
د څو ثانيو وي ،كه په يوه اطاق كي له يوه ويده او
ويښ نه چي ټوله شپه ئې په خوب او ويښه تېره كړې،
پوښتنه وكړئ ،ويښ به درته وايي :ډېره اوږده شپه وه،
لټ په لټ اوښتم ،سخته راباندي تېره شوه او ويده به
درته وايي :زه نه يم پوهېدلى چي شپه څنگه تېره شوه
او څومره خوب مي كړى ،دې مؤمن بنده ته عمالً وښودى شو
چي سل كاله ورته يوه ورځ او حتى تر هغه هم كم ،د يوې
ورځي څو گنټې معلوم شول ،قرآن همدغه حقيقت ته په څو
نورو مواردو كي هم اشاره كړې او فرمايي :د هللا لپاره
يوه ورځ هومره ده لكه ستاسو پنځوس زره كاله ،دا تاسو
يئ چي كلونه او پېړۍ درته اوږده زمانه برېښي او په
واړه ذهن مو د دې سيورى پروت دئ چي په مړو باندي د
اوږدې مودې له تېرېدو وروسته به څنگه بيا راژوندى
كېږي .د نسبيت په اړه د قرآن دغه خبره دولس پېړۍ
وروسته ،د المان يوه ساينس پوه انشټين ،د ساينس په
ژبه وكړه او په دې سره ئې د فزيك د پالر نوم وگاټو.
 دوهم څه چي په دې اړه د انسان ذهن ته راځي هغه دا
دئ چي په مرگ سره د انسان ټول بدن په خاورو بدل شي،
د اوږدې زمانې په تېرېدو سره ئې له غوښي او هډوكو نه
هيڅ اثر پاته نشي ،دا به څنگه بېرته راژوندى كېږي؟
په دې قصې كي هغه مؤمن بنده ته وښودى شو چي د انسان
وجود دوه برخي لري ،جسد او روح ،په مرگ سره ئې يوه
برخه له منځه ځي خو بله برخه ئې روغه رمټه پاتې
كېږي ،دا داسي وگڼه لكه (ستا سورلۍ) او (خوراك
څښاك) ،يو ختم شوى وو خو بل روغ رمټ پاته وو ،ستا
جسد د روح لپاره داسي دئ لكه ستا دغه سورلۍ او ستا
روح داسي لكه دا خوراك څښاك او ستا د قوت او ځواك
منبع ،په مرگ سره ستا هر څه له منځه نه ځى ،يوه برخه
روغه رمټه پاتې كېږي ،روح له منځه نه ځي ،يوازي د
روح سورلۍ خپل حالت بدل كړي ،غوښه او هډوكي ئې په
خاوره كي تجزيه شي ،دا بياژوندون داسي وگڼئ لكه چي
په مني كي ټول نباتات ومري ،وراسته او په خاوره بدل
شي ،په خاوره كي موږ ته د دوى هيڅ اثر په نظر نه
راځي ،ټول ژمى ورباندي تېر شي ،خو په پسرلي كي په
يوه باران سره له زمكي سر رااوچت كړي.
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[ -]261او كله چي ابراهيم وويل :اې زما ربه!
راوښيه چي مړى څنگه راژوندى كوې؟ وئې فرمايل :آيا
په دې باندي باور نه لرې ،وئې ويل :څنگه نه ،خو
غواړم چي زړه مي ډاډه شي ،وئې ويل :نو د مرغانو
څلور درواخله او له ځانه سره ئې آموخته كړه ،بيا
ئې په هر غره يوه برخه كېږده ،بيا ئې راوبوله چي
تا ته به په منډه راشي او په دې پوه شه چي هللا
باحكمته غالب ذات دئ.
( -)261د دې خبري چي هللا د مؤمنانو موال او الرښود دئ،
له تيارو ئې د نور طرف ته بيايى ،درېيمه بېلگه بيا
هم د ابراهيم عليه السالم الرښوونه ده ،ده هم وغوښتل
چي د بياژوندون د څرنگوالي په اړه ئې زړه ډاډه او
مطمئن شي ،په دې پوه شي چي هللا تعالى مړى څنگه او په
څه ډول راژوندى كوي؟ هللا تعالى ورته وفرمايل :څلور
مرغان راونيسه ،له ځان سره ئې آموخته كړه ،بيا ئې
ځيني په يوه ،ځيني په بل او بل غره كېږده ،بيا ئې
ځان ته راوبله ،گورې به چي ټول په منډه ستا په لوري
راشي .كه دا مرغان ستا د څو ورځو پاللو او روزلو په
نتيجه كي له لري ستا غږ ته لبيك وايي او په منډه ستا
خوا ته راځي ،په داسي حال كي چي نه تا پيدا كړي او
نه ته د دوى په زړه او دماغ څه سلطه لرې ،نو د هللا هغه
مخلوق چي هرڅه ئې د ده په واك كي دي ،ژوند ده وركړى،
روح او جسد ئې ده پيدا كړى ،زړه او دماغ ده وركړى،

البقرة
268پلوشې
د قرآن
دا به څنگه د هللا بلني ته لبيك نه وايي ،له خپلو
قبرونو نه به نه راپورته كېږي او د ده په لوري به نه
روانېږي .مگر هللا عزيز او حكيم نه دئ؟ كه څه هم ځينو
درنو مفسرينو د دې آيت په تفسير كي ويلي چي ابراهيم
عليه السالم ته د دغو مرغانو د ذبح كولو ،د غوښو د
گډولو او په هر غره د دوى د گډي غوښي د يوې برخي د
ايښودلو وينا شوې او ده همدا كار كړى او بيا د ده په
وينا دا مرغان بېرته راژوندي شوي او د ده خوا ته
راغلي .خو په آيت كي نه د ذبح كولو او وژلو ذكر
راغلى او نه هم دا ويل شوي چي ابراهيم عليه السالم دا
كار وكړ او مرغان راژوندي شول او د ده خوا ته راغلل.
برعكس له ځان سره د آموخته كولو او د ده په بلنه د
ده لوري ته د راتلو خبره شوې او په پاى كي ورته ويل
شوي :په دې پوه شه چي هللا باحكمته غالب ذات دئ .د آيت
له وروستۍ برخي هم معلومېږي چي ابراهيم عليه السالم
ته دا وينا د يوه استدالل بڼه لري نه د يوې مشاهدې
بڼه ،د مشاهدې صورت په مخكني مثال كي راغلى ،تكرار
ته ئې ضرورت نشته .د ابراهيم عليه السالم شخصيت هم
هومره اوچت دئ چي د زړه د ډاډ او اطمئنان لپاره ئې
همدا استدالل كافي دئ .دا همغه ابراهيم دئ چي په يوې
مشركي ،له هللا او آخرت نه منكري ټولني او كورنۍكي ،د
يوه بت لمانځونكي پالر په غېږ كي دنيا ته راغى ،خو په
خپل عقلي استدالل سره ئې خپل رب وپېژاندو ،خپل پالر او
قوم ته ئې وويل :نه دا لمر ،سپوږمۍ او ستوري او نه
هم ستاسو دا بتان په خدايي منم ،زما رب همغه دئ چي
دا هر څه ئې پيدا كړي ،زه پيدا شوي او فنا كېدونكي
په خدايي نه منم.
كه په مخكنۍ قصې كي د هغه مؤمن بنده په الفاظو كي
غور وكړئ او هغه د ابراهيم عليه السالم د دغي قصې له
الفاظو سره مقايسه كړئ نو وبه گورئ چي په دواړو كي
ژور توپيرونه شته :يو وايي :هللا به د دې كلي دا وراسته
ُِ هللا
ِه
ْيِـي هـذ
يح
هډوكي څنگه بېرته راژوندي كوي؟ (أن
َّى ُ
ِها ) دا الفاظ شك افاده كوي ،خو بل وايي :اې
ْت
ْد مو
بع
زما ربه! ما ته ئې راوښيه چي ته مړي څنگه ژوندي كوې؟
له يوه سره پوښتنه ده ،له بل سره دا غوښتنه او تلوسه
چي د بيا راژوندي كولو په كيفيت پوه شي؟ ابراهيم
عليه السالم مخامخ خپل رب ته وايي چي ما ته د بيا
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راژوندي كولو كيفيت راوښيه ،په بيا راژوندي كېدو مي
باور شته ،خو زړه مي غواړي په كيفيت ئې پوه شي ،د
خپل زړه د ډاډه كولو لپاره دا غوښتنه كوم .هغه مؤمن
بنده ته مشاهده په كار وه او ابراهيم عليه السالم ته
استدالل كافي وو .ابراهيم عليه السالم خو د نمرود په
دربار كي او په اور كي د اچول كېدو په ورځ ويلي وو
چي مرگ ژوند زما د رب په واك كي دئ ،دى خو د نمرود
له اوره روغ رمټ راوتلى او اوس د پيغمبرۍ مقام ته
رسېدلى او له هللا سره تكلم كوي ،داسي چا ته يوازي يوه
اشاره بس ده.
ً به د
كه هدف دا وى چي دا مرغان ووژل شي نو حتما
(قتل) يا (ذبح) صيغه راغلې وه ،قرآن خپل مخاطب په
ابهام كي نه اچوي ،كه (صرهن) د وژلو په معنى واخيستى
شي له (اليك) سره نه جوړېږي ،په دې صورت كي د آيت
ترجمه داسي كېږي( :د ځان په لوري ئې ووژنه) او دا
ً غلطه جمله ده ،د صرهن اصلي او معروفه معنى
قطعا
آموخته كول او ځان ته مايل كول دي ،ورپسې د (الى)
صله هم په دې داللت كوي چي همدغه معنى ترې مراد ده،
ځكه دا (صله) د وژلو له معنى سره نشي جوړېدئ .له
اليك سره ئې يوازي دغه معنى جوړه راځي ،چي ترجمه ئې
داسي كېږي :له ځان سره ئې آموخته كړه.
ً له لفظ نه داسي
ْءا
ُز
ځيني كسان په آيت كي د ج
پوهېدلي چي ښايي مراد ئې يوه ټوټه غوښه وي ،نه د
مرغانو يوه برخه ،دا انتباه صحيح نه ده ،په قرآن كي
ْء لفظ راغلى چي په دواړو كي ئې
ُز
دوه ځايه نور هم د ج
معنى يوه ډله خلك ده:

ٌ *
ِين
مب
ُور
ن االنسن لكف
ً إ
ْءا
ُز
ِ ج
ِه
ِباد
ْ ع
ِن
ه م
و جعل
َِّ
ٌ ُّ
ُوا لُ
الزخرف15:
ْعُ
ٌ *
ْسوم
مق
ُز
ْ ج
هم
لهَا سب
ء َّ
منُ
بوبٍ ِّلكل بابٍ ِّ
ة أْ
ٌْ
الحجر44:
څوك چي له صرهن نه د قطعهن معنى اخلي هغه دې ته اړ
كېږي چي په خپل تعبير كي ښه ډېر تكلف وكړي او كافي
خبري له ځان نه عالوه كړي ،دوى به دې ته اړ كېږي چي
الندي خبري له ځان نه عالوه كړي:
 ابراهم عليه السالم دا مرغان ذبح كړل.
 بيا ئې ښه وځپل او سره گډ وډ ئې كړل.
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 بيا ئې د دوى د گډي غوښي يوه يوه ټوټه په يوه يوه
غره كېښوده.
 بيا ئې ورته غږ كړ.
 ټول راژوندي شول.
 راوالوتل او د ده خوا ته په منډه راغلل.
خو په دې آيت كي دا يو هم نشته ،نه د وژلو صيغه
راغلې او نه د مرغانو د بيا ژوندى كېدو صيغه او نه
دا چي ابراهيم عليه السالم دا كار كړى .دا خبري به
ټولي له خپله ځانه راوړي كه نه نو تعبير به ئې ناقص
وي!! همدا راز دوى دې ته اړ كېږي چي ووايي :د (الى)
لفظ يا زائد دئ او يا د كوم لري لفظ لپاره (صله)
ده!!
موږ دغو دوستانو ته وايو :دې تكلف ته څه ضرورت
دئ؟ ولي د هللا په كالم كي داسي تصرفات جائز گڼئ؟ ولي د
هللا د مبين كالم په اړه دا غلط ذهنيت راپيدا كوئ چي له
دومره تكلف او تصرف نه پرته ئې په معنى پوهېدل ممكن
نه دئ؟ ولي ئې صافه او واضح معنى پرېږدئ او له تكلف
نه ډكه معنى ئې غوره كوئ؟ همدا راز دوى ته وايو :كه
ستاسو دا خبري صحيح وي نو د آيت په پاى كي به د
مخكني مثال په څېر د ابراهيم عليه السالم كومه داسي
وينا ذكر كېده چي اوس پوه شوم او زړه مي ډاډه او
مطمئن شو ،لكه هلته چي راغلي :قال اعلم ان هللا على كل
شئ قدير ،داسي به نه ويل كېدو چي واعلم ان هللا عزيز
حكيم .دا الفاظ خو په دې شهادت وركوي چي پورتنى مطلب
يو استدالل دى نه يوه مشاهده.
ابراهيم عليه السالم ته خو همدا استدالل كافي وو،
دغه ستر موحد ته يوه اشاره كافي وه ،خو څه وكړو چي
ځيني كسان يوازي په هغسي ځواب مبهوت او متقاعد كېدى
شي چي ابراهيم عليه السالم د نمرود مخي ته كېښود :فان
هللا يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت
الذي كفر!!
دې ته مو پام وي چي دغه مفسرين د غلطو اسرائلي
رواياتو تر اغېز الندي تللي او همغه خبره كوي چي محرف
بايبل ئې كوي!! راشئ وگورو چي بايبل په دې اړه څه
وايي؟
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بايبل تر دې عنوان الندي (له ابرام سره د خمداى ژمنمه)
مراهيم
مرام (ابم
مي ابم
په  0فقرې كي ليكي :خداى په امپه كم
مه ئمې
عليه السالم ) له خپله كوره بهر راوغوښ او هغه تم
مولى امې وئمې
ما كم
وويل :د آسمان ستورو ته نظر وكمړه آيم
مه
ممېره وي!! دلتم
امارې؟ ستا نسل به هم دې ته ورته بې ام
نو ابرام په خداى اعتماد وكړ او د همدې لپاره خداى ترې
مل :زه
مه وويم
مرام تم
مداى ابم
راضي او او دى ئې ربول كړ ،خم
مو
متې ترڅم
همغه خداى يم چي ته مي له اوركلدانيان راوايسم
مئن
دغه سيمه تا ته دركړم ،ابرام وويل :خدايه! څنگه مطمم
موه درې
مل :يم
ام چي دا سيمه ما ته راكوې؟ خداى ورته وويم
موه
كلنه سخوندره ،يوه درې كلنه وزه ،يو درې كلن پسه ،يم
مو
رمري او يوه كوتره درواخله ،سرونه ترې پرې كړه ،هر يم
مه
موا تم
له سره تر پښو نيمايي كړه ،ټوټې ئې يوه د بلي خم
مي وكمړل،
مرام همداسم
موه ،ابم
كېږده،خو مرغان مه نيمايي كم
مه
مو بم
مو غوښم
مر دغم
ترماښامه ئې غوښه خوړونكي مرغان چي پم
مه
كښېناستل ،ترې ايسار كړل ،د ماښام په وخ كي ابرام پم
ژور خوب ويده او او يوې وحشتناكي تيارې احاطه كړ!!)
دلته څو خبري د بحث وړ دي:
 بايبل دلته او په گڼ شمېر نورو ځايونو كي د دې هڅه
كوي چي ثابته كړي د بني اسرائيلو خداى د مصر له پولو
تر فرات پوري دا ټوله سيمه دوى ته وركړې ،دلته وايي چي
له ابراهيم عليه السالم سره خداى ژمنه وكړه چي د ده نسل
به د ستورو تر شمېر هم زيات كړي او دا سيمه به د ده
اوالد ته وسپاري!! دا د آسمان تر ستورو او د زمكي تر
شگو د بني اسرائيلو د نسل د زياتېدو مبالغه د بايبل په
څو ځايونو كي مخي ته راځي ،د بايبل ليكوال په دې نه
پوهېدو چي د بني اسرائيلو ټول شمېر (د يعقوب عليه
السالم له پيدايښته تر قيامته پوري) به دومره هم نه شي
لكه د آسمان د يوې وړې برخي د ستورو شمېر ،كه تاسو د
بايبل دا خبره هغه چا ته وكړئ چي د ستورو په اړه تحقيق
كوي او په دې پوهېږي چي په آسمان كي څومره ستور ليكي
او په هر ستور ليكي كي څومره ستوري دي ،هغه به درته
ووايي چي د انسان له پيدايښته تر نن پوري د ټولو
انسانانو شمېر د يوه ستور ليكي د ټولو ستورو د يوې وړې
برخي په اندازه هم نه دئ او په آسمان كي نږدې يو سل شل
مليارده ستور ليكي دي!! آيا ممكنه ده عليم خداى داسي
له مبالغې ډكي او د حقيقت خالف خبره وكړي او ووايي چي د
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ابراهيم عليه السالم د اوالد شمېر به د آسمان تر ستورو
او د زمكي تر شگو هم زيات شي ،داسي خبره خو يوازي يو
شاعر كولى شي نه يو عالم او محقق انسان!!
 خداى ابرام ته وايي چي قرباني وكړه ،كه ستا قرباني
ً ترسره
قبوله شوه نو بايد مطمئن شې چي زما ژمنه حتما
كېږي ،د قربانۍ د قبلېدو نښه دا ده چي د قربانۍ په
غوښه به يوه لوخړه راشي ،همداسي وشول.
 قرآن د بايبل دا ټولي خبري ردوي ،ستورو ته د كتلو
په اړه د بايبل د وينا خالف فرمايي چي دا په ځوانۍ كي
له خپل قوم سره د ابراهيم عليه السالم د مناقشې يوه
صحنه وه ،بتانو ته ئې وكتل او وئې ويل چي دا خو تاسو
په خپلو السونو جوړ كړي څنگه ئې خدايان گڼئ ،د آسمان
ستورو ،سپوږمۍ او لمر ته ئې گوته ونيوله او وئې ويل:
دا خو پرېوځي ،زه پرېوتونكي په خدايۍ نه منم! د مرغانو
د ذبح كولو په اړه فرمايي :ابراهيم عليه السالم دعاء
وكړه :خدايه! ما ته راوښيه چي مړي څنگه بېرته راژوندي
كوې ،هللا تعالى وفرمايل :آيا په بيا راژوندي كېدو باور
نه لرې؟ وئې ويل :ولي به باور نه لرم ،غواړم زړه مي
ډاډه شي ،هللا تعالى وفرمايل :څلور مرغان راواخله ،له ځان
سره ئې روږدي كړه ،بيا ځيني پر يوه ،ځيني پر بل او
ځيني پر بل غره كېږده او بيا ورغږ كړه ،چي خوا ته دي
په منډه راشي ،كه دا مرغان ستا په يوې اشارې ستا خوا
ته راځغلي ،مړي به همداسي زما په يوې اشارې له قبرونو
راپاڅي او زما خوا ته به راځي.
بايبل د هغي قربانۍ په هكله چي خلك ئې خداى ته
وړاندي كوي وايي :كومه قرباني چي خداى ئې قبوله كړي،
لوخړه راشي او وئې سوزوي ،همدا راز وايي :د دې
قربانۍ په وينو به د معبد خاص خاص ځايونه سره كېږي،
يوه برخه به د معبد په خاص ځاى كي سوزول كېږي ،د
غوښي تر ټولو خوندوري برخي به ئې د معبد مجاور كاهن
(د دوى مال) ته وركول كېږي!! خو قرآن وايي چي خداى نه
د دې قربانۍ وينو ته ضرورت لري او نه ئې غوښي ته ،د
خداى برخه فقيرانو ته وركړئ ،دا د كاهن نه بلكي د
فقيرانو برخه ده :لكه چي فرمايي:








....
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الحج35 :
َّللا ته ئې نه غوښه رسي او نه ئې ويني ،خو ستاسو تقوى
وررسي.
همدا راز فرمايي:







الحج22 :
نو په خپله هم ترې وخورئ او پر بې وزلي فقير ئې هم
وخورئ.




   







   













    




    
   
   
[ -]261د هغو كسانو مثال چي خپل مالونه د هللا په الر
كي لگوي؛ هغي دانې ته ورته دئ چي اوه وږي
راوټوكوي ،په هر وږي كي سل دانې او هللا چي چا ته
وغواړي ورته مضاعف كوي ئې او هللا ښه پوه د وسعت
خاوند دئ -]262[ .همغه چي خپل مالونه د هللا په الر
كي لگوي او بيا په خپلو انفاق كړو مالونو پسي نه
كړول كوي او نه منت بارول .دوى ته د خپل رب په
خوا كي خپل اجر دئ ،نه په دوى څه وېره شته او نه
به غمجن شي.
( -)262-261څوك چي خپل مال د هللا په الر كي لگوي ،دا
كار د ده پر زړه ،دماغ او شخصيت ژوري اغېزې او اثرات
پرېږدي ،ډېر ناوړه او خراب صفات او عادات ئې په غوره
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صفاتو او عاداتو بدلوي ،حرص ،بخل ،له مال سره افراطي
مينه ،كبر ،د مال په وجه په بل د لويي احساس ،بې
وزله او نادار انسان ته په سپكه سترگه كتل او ډېر
نور اخالقي رذائل له منځه وړي او پر ځاى ئې ترحم ،زړه
سوى ،ايثار ،قناعت ،په حالل رزق اكتفاء او ډېرو نورو
انساني ارزښتونو او اخالقو ته وده وركوي ،په پورتني
آيت كي د انفاق دا اثرات هومره ژور او پراخ گڼل شوي
لكه يوه دانه چي اوه داسي وږي راشنه كړي چي په هر
يوه كي ئې سل دانې وي او تر دې هم زيات ،دا ځكه چي هللا
ښه پوه د وسعت خاوند دئ ،په دې پوهېږي چي څوك د دې
وړ دئ چي په انفاق باندي ئې تر دې هم زياتي نتيجې
مرتب كړي .خو په دې شرط چي له انفاق نه وروسته نه د
هغو كسانو د كړولو او ځورولو باعث شي چي مرسته ئې
ورسره كړې او نه منت ورباندي بار كړي ،هغوى ته په
سپكه سترگه ونه گوري ،تل خپله مرسته ورياده نه كړي،
د دې انتظار ترې ونه لري چي د مرستو په وجه به د ده
تراحسان الندي وي او د ده لويي به مني .كه څه هم ځينو
مفسرينو د انفاق كوونكي پر ځاى د دوى انفاق كړى مال
له دغسي دانې سره تشبيه كړى او ويلي ئې دي چي د دوى
مال او يا د دوى اجر به هللا تعالى ورته څو څو ځله زيات
كړي ،خو نه يوازي د آيت په الفاظو كي د دې مجال نه
تر سترگو كېږي ،بلكي دا توجيه د آيت له وروستۍ برخي
سره هم اړخ نه لگوي ،كه دلته د انفاق اجر مراد وى نو
د آيت په پاى كي به دا مطلب بيا نه تكرارېدو چي د
دوى اجر له هللا سره دئ ،د آيت له الفاظو نه يوازي دا
مطلب اخيستل كېږي چي په خپله منفق او انفاق كوونكى
له دغسي دانې سره تشبيه شوى( ،مثل الذين ينفقون) ويل
شوي ،نه (مثل ما انفقوا) ،په دوو وروسته راتلونكو
مثالونو كي به هم وگورئ چي دا مطلب په الډېر صراحت
سره راغلى او په ډېر وضوح سره معلومېږي چي په دې
مثالونو كي انفاق كوونكى تشبيه شوى نه د دوى انفاق،
رياكار منفق له سختي تيږي سره او مخلص منفق د لوړي
غونډۍ پر سر له سمسور باغ سره تشبيه شوى.
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[ -]263غوره وينا او بخښنه تر هغي صدقې ډېره غوره
ده چي كړول ورپسې وي او هللا حليم غني دئ.
( -)263تر هغي مرستي چي ځورول او منت ورپسې وي ،يوه
ښه وينا او د بل له اشتباهاتو تېرېدل ډېر غوره دئ.








  
   
  
   



  
    








 
[ -]264اې مؤمنانو! خپل صدقات په منت او اذيت سره
مه باطلوئ ،د هغه چا په څېر چي خپل مال خلكو ته د
ځان ښودني لپاره انفاق كوي ،په داسي حال كي چي پر
هللا او د آخرت پر ورځي ايمان نه لري .نو د ده مثال
هغي ښويي تيږي ته ورته دئ چي څه خاوره ورباندي
پرته وي او داسي زورور باران پرې وشي چي صفا او
ښويه ئې كړي ،د خپلو السته راوړنو د هيڅ څه په
ترالسه كولو به نه توانېږي او هللا داسي كافر قوم نه
هدايت كوي.
( -)264دلته هغه د مال انفاق كوونكى چي انفاق ئې پر
هللا او آخرت له ايمانه نه دئ راوالړ شوى ،بلكي د ځان
ښودني لپاره انفاق كوي ،له هغي ښويي سختي تيږي سره
تشبيه شوى چي پر سر ئې لږ غوندي خاوره پرته وي ،ظاهر
ئې داسي بريښي چي سمسوره زمكه او د كښت لپاره جوگه
وي ،خو چي تېز باران ورباندي راشي ،خاوره ئې له ځان
سره يوسي او حقيقت ئې راڅرگند شي ،دا رياكار منفق هم
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دغسي وي ،له انفاق نه ئې خلك داسي انگېري چي په زړه
كي به ئې ترحم او عاطفه وي ،انفاق به ئې د ايمان او
عقيدې په حكم وي ،خو ډېر ژر ئې اصلي څېره بربنډه شي،
د زړه اصلي كيفيت ئې په هغه كړولو او منت بارولو كي
راڅرگند شي چي له انفاق نه وروسته ئې خلك د ده په
چلن كي گوري .داسي كافران له الهي هدايت نه محروم
دي ،له انفاق نه چي د څه ترالسه كولو طمع لري هغه به
هم ترالسه نه كړي .له دې مثال نه هم په ډاگه معلومېږي
چي په لومړي مثال كي هم تشبيه د منفق په اړه ده ،نه
د ده د انفاق شوي مال په اړه.












  



   
    
  
[ -]265او مثال د هغو چي خپل مالونه د هللا د رضاء
په لټه كي او د خپل نفسي ثبات په وجه انفاق كوي،
د يوې لوړي زمكي پر سر يوه باغ ته ورته دئ چي كه
زورور باران ئې په برخه شي نو دوه برابره مېوه
وركړي او كه زورور باران ورونه رسېږي نو پرخه ،او
هللا ستاسو د كړنو ښه ليدونكى دئ.
( -)265هغه چي انفاق ئې د هللا د رضاء ترالسه كولو لپاره
وي او پوخ ايمان ئې انفاق ته هڅوي ،مثال ئې هغه باغ
ته ورته دئ چي په لوړي زمكي راشين شوى وي ،د ونو
جرړي ئې د لوړي زمكي په پرېړى خاوري كي ژوري ننوتې
وي ،كه تېز باران ئې په برخه شي نو دوه برابره حاصل
وركړي او كه تېز باران نه وو نو نرم باران او پرخه
هم ورته كافي وي.
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[ -]266آيا ستاسو كوم يو دا خوښوي چي د كجورو او
انگورو داسي باغ دې وي چي ويالې ترې الندي بهېږي
او په هغه كي ده ته هر ډول (نوري) مېوې هم وي او
ده ته زوړوالى رسېدلى وي او كمزوري زامن ئې وي،
خو ناڅاپه ئې باغ ته داسي سخته سيلۍ ورسېږي چي په
كي اور وي او باغ ئې وسوزي ،هللا دغسي آيتونه درته
بيانوي چي تفكر وكړئ.
( -)266په خپل الس ،په ريا ،منت او د مسكين په كړولو
سره د خپلو نېكو عملونو او انفاق نه جوړ هغه باغ مه
سوزوئ چي په سختي ورځي به ورته سخت اړ وئ ،كه نه
مثال به مو دغه كس ته ورته وي چي د احتياج په ورځي
ئې باغ په اورنۍ سيلۍ وسوزېدو.









   




  
   






  
[ -]265اې مؤمنانو! له خپلو الس ته راوړو شيانو او
له هغه نه چي موږ له زمكي درته راايستلي ،پاكيزه
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پاكيزه ئې انفاق كړئ او د هغه ناپاكو قصد ئې مه
كوئ چي بل ته ئې وركوئ خو په خپله ئې اخيستونكي
نه يئ ،مگر دا چي سترگي پرې پټي كړئ او په دې پوه
شئ چي هللا ستايلى غني دئ.
( -)265د خپل حالل مال پاكيزه شيان د هللا په الر كي
انفاق كړئ ،نه هغه ردي او ناپاك شيان چي كه بل ئې
تاسو ته دركړي نه ئې اخلئ مگر دا چي سترگي پرې پټي
كړئ ،هللا ستاسو انفاق ته اړ نه دئ ،هغه غني دئ ،هللا له
دې لوړ دئ چي داسي ردي او ناپاك شيان قبول كړي.















 
[ -]268شيطان د فقر وعده دركوي او په فحشاء مو
گماري او هللا د خپل مغفرت او پېرزويني وعده دركوي
او هللا ښه پوه د وسعت خاوند دئ.
( -)268شيطان مو له خوارۍ او فقر وېروي ،په بخل مو
گماري او همدا درته ښايسته كوي ،خو هللا تعالى تاسو
انفاق ته رابلي ،د انفاق په بدله كي د مغفرت او
بخښني او د خپلي پراخي پېرزويني وعده دركوي ،هللا
پوهېږي چي څوك د شيطاني القاءاتو تر تأثير او اغېز
الندي درومي ،له فقر وېرېږي او له انفاق ډډه كوي او
څوك د هللا بلني ته لبيك وايي او په انفاق سره د ده د
مغفرت او فضل ترالسه كول غواړي.

   
    
    



 
[ -]269چا ته چي وغواړي حكمت وركوي او چا ته چي
ً چي ډېره ښېگڼه
حكمت وركړى شو؛ نو هغه ته يقينا
وركړى شوه او له عقلمنو پرته بل څوك پند نه اخلي.
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( -)269د حكمت خاوند همغه دئ چي د هللا بلني ته
وايي ،د هللا د مغفرت او فضل په لټه كي وي او د
لپاره خپل مال د هللا په الر كي لگوي ،چا ته چي دا
وركړ شي په حقيقت كي ئې ستر خير او ښېگڼه په
شوې.

لبيك
همدې
حكمت
برخه

   
    








[ -]251او تاسو چي كوم څه انفاق كړي دي او په ځان
منلى كوم نذر مو ترسره كړى دئ ،نو هللا پرې پوهېږي
او د ظالمانو هيڅ مرستندوى نشته.
( _)251كوم نذر چي تاسو پر ځان منئ او كومه صدقه چي
تاسو وركوئ ،كه دا كمه وي كه زياته ،په ښه نيت وي او
كه په بد نيت ،له حالل مال نه وي كه له حرام نه ،هللا
ورباندي پوهېږي ،كه د انفاق او نذر په اړه په غلطه
الر والړئ او ظلم او تېرى درنه وشو ،نو په دې پوه شئ
چي ظالمان هيڅ مرستندوى نشي موندلى .د كوم ښه او
جائز كار د ترسره كېدو په طمع او د هللا په نامه څه نذر
په ځان منل جائز دئ ،خو دې ته مو پام وي چي پيغمبر
عليه السالم د نذر په اړه فرمايلي :په نذر سره هللا
تعالى له بخيل انسان نه څه شكوي .دا هغه بخيل دئ چي
د هللا د رضاء لپاره او له كوم شرط نه پرته انفاق ته
تيار نه وي ،د كوم حاجت ترسره كېدو لپاره په ځان نذر
مني او وايي :كه مي دا حاجت ترسره شو ،نو دا او دا
به انفاق كړم.
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[ -]251كه صدقات
دئ او كه ئې پټ
دا درته غوره دئ
ځيني سيئات ختم
دئ.

په څرگنده وركړئ نو
كړئ او فقيرانو ته
او (په دې سره به هللا
كړي او هللا ستاسو له

دا هم ښه كار
ئې وركړئ ،نو
تعالى) ستاسو
كړنو ښه خبر

( _)251ستاسو معامله له هغه هللا سره ده چي له هر څه
خبر او په هر څه پوهېږي ،كوم څه چي تاسو د دې لپاره
په پټه كوم مسكين او فقير ته وركوئ چي د هغه عزت
خوندي پاته شي او ستا په انفاق كي د رياء او ځان
ښودني څه شائبه راوالړه نشي ،نو په دې سره به هللا تعالى
ستا ځيني سيئات تكفير كړي ،ستا ځيني بد خويونه ،بد
اخالق ،بد عادات ،بد كړه وړه به له منځه يوسي ،د
تغفير الذنوب معنى د گناهونو بخښنه ده او د تكفير
السيئات معنى د بدو اخالقو ازاله ده ،په انفاق سره د
بخل او حرص په څېر د انسان ډېر ناوړه اخالق اصالح
كېږي .ته بايد ډاډه وې چي ستا په هر نذر او انفاق
خبير خداى پوهېږي.












    



    




   
[ -]252پر تا د دوى هدايت كول نه دئ فرض شوى او
دا خو هللا دئ چي څوك وغواړي هدايت كوي ئې ،او له
مال نه چي څه انفاق كړئ نو دا په خپله ستاسو (په
گټه) ده او تاسو خو د هللا د رضاء لټولو نه پرته د
بل څه لپاره انفاق نه كوئ او له مال نه چي څه هم
تاسو انفاق كړئ؛ پوره به (بېرته) دركړى شي او پر
تاسو به ظلم ونشي.
( -)252دا ستاسو ذمه واري نه ده چي څوك په سمه الر
برابر كړئ ،دا ستاسو نه بلكي د هللا كار دئ چي وگوري
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څوك په سمه الر د تلو وړتيا لري تر څو ئې دا توفيق په
برخه كړي ،مبادا د دې لپاره له يوه مسكين او محتاج
انسان نه خپله مرسته وسپموئ چي ولي ئې ايمان نه دئ
راوړى او نه دئ هدايت شوى ،د هر انفاق گټه تر بل د
مخه په خپله تاسو ته رسي ،تاسو په انفاق سره د هللا
رضاء لټوئ ،ثواب ئې په مكمله توگه تاسو ته دركول
كېږي.



    





  













   
[ -]253هغو فقيرانو لره دي وي چي د هللا په الر كي
مصروف كړى شوي ،په وس كي ئې نه ده چي په زمكه كي
سفر وكړي ،د عفاف (او نه سؤال كولو) په وجه ئې
جاهل او ناپوه انسان غنيان گڼي ،له څېرو نه به ئې
وپېژنې ،له خلكو نه په ټينگار سره څه نه غواړي او
تاسو چي هر څه انفاق كړئ ،هللا ورباندي ښه پوه دئ.
( -)253د مرستي اصلي مستحق كسان هغه مجاهدين دي چي د
هللا په الر كي ئې ځان وقف كړى ،له بل هر مصروفيت نه ئې
الس اخيستى ،شپه ورځ ئې د دين په خدمت كي وي ،د تجارت
او مال دولت گټلو لپاره ئې سفرونه كول پرېښي ،كه څه
هم محتاج وي خو لوړ همت ئې دې ته نه پرېږدي چي چا ته
الس اوږد كړي او مرسته ترې وغواړي ،د دوى ځان ساتني،
قناعت او عفاف ته په پام سره ناپوه كسان په دوى د
غنيانو او شتمنو گمان كوي ،له څېرې نه به ئې وپېژنې،
د لوږي د نښو په څنگ كي به د دوى په څېرو كي ټولي
پورتنۍ نښي وگورې ،كه هر څومره اړ وي له چا نه په
الحاح ،ټينگار او تأكيد سره څه نه غواړي .له محتاج
كافر سره هم مرسته كولى شئ ،خو د مرستي اصلي مستحق
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 په پټه او، هغه چي خپل مالونه شپه او ورځ-]254[
،ښكاره انفاق كوي نو د دوى اجر له خپل رب سره دئ
-]255[ .نه پر دوى څه وېره شته او نه به غمجن شي
هغه چي سود خوري نه پاڅي مگر د هغه چا د پاڅېدو
په څېر چي شيطان په مس (الس راښكلو) سره د ده حواس
 بيع خو هم د: دا په دې خاطر چي وايي،خراب كړي وي
سود په څېر ده! حال دا چي هللا بيع حالله كړې او سود
 نو چا ته چي د خپل رب له لوري موعظه،ئې حرام كړى
 ده ته همغه پخوا تېر شوى، نو ډډه ئې وكړه،راغله
دئ او كار ئې هللا ته (محول) دئ او څوك چي بيا
. په هغه كي تلپاتي،وروگرځېدو نو دوى دوزخيان دي
 په پټه او، څوك چي خپل مالونه شپه او ورځ-)255-254(
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ښكاره انفاق كوي؛ اجر ئې له خپل رب سره دئ ،نه پر
دوى څه وېره شته او نه به غمجن شي ،خو څوك چي سود
خوري ،هغه په حقيقت كي يو مخبوط الحواس انسان دئ چي
شيطان ئې حواس گډ وډ كړي ،له مال سره افراطي ميني او
د زيات مال د ترالسه كولو شديد حرص ،د ليونتوب حد ته
رسولى ،د ده له كاږه نظره بيع د سود په څېر ده ،د ده
ذهن د شيطانى القاءاتو تر اغېز الندي دئ ،په ذهن ئې
شيطان سپور دئ ،په همدې خاطر وايي چي په بيع او
تجارت كي هم يو له بل گټه ترالسه كېږي ،نو كه په سود
كي همدا كار كېږي ولي بايد حرام وگڼل شي؟! شيطاني
استدالل همداسي وي ،ژور توپيرونه له پامه غورځول او
شكلي ورته والي ته گوته نيول او په هغه استناد كول،
د شيطان او د هغه تر اغېز الندي انسانانو خصلت دئ .هر
سليم العقله انسان پوهېږي چي په سود كي د يوه بې
وزلي انسان له مجبوريت نه گټه اخيستل كېږي ،يوې خوا
ته ئې د پانگي خاوند دئ چي له كوم كار نه پرته يقيني
او حتمي گټه ترالسه كوي او بلي خوا ته ئې يو مجبور بې
وسه انسان دئ چي دې معاملې ته د مجبوريتونو په سبب
اړ شوى ،له تاوان نه پرته ئې بل څه نه په برخه كېږي،
څه چي په سود ترالسه كوي يا به ئې په خپلو ضروري
اړتياوو لگوي او يا به ئې په داسي كار چي خولې د ده
په كي توى شي او گټه ئې د سود خور په جيب كي پرېوځي.
سود د هغه پانگوال نظام بنيادي اړخ دئ چي خلك په كي
په دوو ډلو وېشل شوي وي؛ يوې خوا ته د ټولني د ټولو
شتمنيو خاوندان او بلي خوا ته هغه نادار او بې وزلي
انسانان چي د دغو شتمنو لپاره بايد شپه ورځ كار وكړي
او د خپلو تڼاكو او خولو په بيع ترالسه كړى عايد د
شتمنو مخي ته كېږدي .په دې نظام كي شتمن حاكم دئ او
واكمني د شتمنو په الس كي او نظام او ټول فردي او
اجتماعي قوانين او مناسبات ئې د شتمنو په خدمت كي.
پانگوال نظام له سود نه پرته نشي چلېدئ ،د امريكا
اوسنى نظام د دې ښه بېلگه ده ،هلته د سترو سترو
شركتونو او كمپنيو خاوندان او د پراخو زمكو مالكان،
پر امريكا او په ټولو زېرمو ئې حكومت كوي ،د هېواد
په سلو كي نوي شتمنۍ په سلو كي د پنځو شتمنو په الس
كي دي ،له دغو شتمنو نه پرته او د دوى له خوښي پرته
نه څوك د هېواد جمهور رئيس كېدى شي ،نه د كوم ايالت
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گورنر ،نه د كانگريس او پارلمان غړى .د ملگرو ملتونو
د 1383كال راپور وايي چي د امريكا  34مليونه وگړي په
فقر كي ژوند كوي ،يعني په هرو اوه امريكائيانو كي يو
په فقر كي ژوند كوي ،كار ،روزگار او معاش نه لري ،دا
په داسي حال كي چي امريكا د نړۍ ډېر هېوادونه له
اقتصادي پلوه په خپلي استعماري ولكې كي نيولي او هر
كال له دغو مستعمراتو په ملياردونو ډالر ترالسه كوي،
كله دلته او كله هلته د جگړو اور بل كړي او په دې
سره له يوې خوا د خپلو وسلو لپاره د خرڅالو بازار
پيدا كړي او له بلي خوا په دغو جنگ ځپلو هېوادونو كي
د ډار ،وېري او بې امنيتۍ داسي حالت راپيدا كړي چي
شتمن واكمنان ،تاجران او بډايان ئې له خپل هېواد نه
د خپلو شتمنيو ايستلو او د امريكا بانكونو ته په
انتقال مجبور شي ،د امريكا د ډېرو بانكونو د پانگو
يوه لويه برخه په هغو شتمنيو شامله ده چي عربي
شيخانو ورانتقال كړې.
دې ته مو بايد پام وي چي د پورتني آيت د دې برخي
(يتخبطه الشيطن من المس) معنى دا نه ده چي كوم مجسم
يا غير مجسم شيطان ورباندي الس راكاږي او يا د عوامو
په اصطالح پيريان ورباندي كښېني او په دې كښېناستو يا
الس راكښو سره ئې پيرياني كوي!! په دې سره د شيطان
تلقين او د انسان په زړه او دماغ د هغه اغېز ته
اشاره شوې ،قرآن په بل ځاى كي په همدې اړه او د متقي
مؤمنانو په اړه فرمايي:
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ً هغه كسان چي تقوى ئې كړې ،كله چي ئې د
يقينا
شيطانانو كوم طائف مس كړي (كوم شيطانى تلقين ورته
وكړي) سمالسى متوجه شي ،نو هغه وخت ئې بصيرت په برخه
او د خپلي الري د پېژندو وړ شي.
چا چي د سود په اړه د هللا حكم واورېدو او له هغه
وروسته ئې الس ترې واخيست ،په مخكني اخيستي سود به
بسنه كوي ،له خپلو پوروړو به يوازي خپل اصلي پور
ترالسه كوي نه سود ئې او كار ئې هللا ته محول شوى ،اميد
دئ هللا ورته عفو وكړي ،خو څوك چي د سود له تحريم نه
وروسته بياهم سودي معامالتو ته پناه وړي ،دوى دوزخيان
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دي ،تل به په دوزخ كي پاته وي .د آيت له وروستۍ برخي
معلومېږي چي سود څومره ستره گناه ده؟







    
   













   

[ -]256هللا سود تباه كوي او صدقاتو ته وده وركوي او
هللا هيڅ گناهگار كافر نه خوښوي -]255[ .بې شكه هغه
كسان چي ايمان ئې راوړى ،نېك عملونه ئې كړي،
لمونځ ئې اداء كړى او زكات ئې وركړى ،دوى ته خپل
اجر دئ؛ د خپل رب خوا كي ،نه پر دوى څه وېره شته
او نه به غمجن شي.
( -)255-256سود د تباهۍ وسيله ده او صدقه د ودې او
پراخوالي باعث ،په سود سره هم گټه تباه كېږي او هم
اصلي پانگه او په صدقې سره به هم ستاسو په شتمنيو كي
هللا بركت اچوي او هم په صدقاتو او په اجر او ثواب كي
ئې .سود د سخت زړو كافرانو او سختو گناهگارانو كار
دئ ،ځان ترې وساتئ چي هللا ئې نه خوښوي .د دوى په مقابل
كي هغه كسان چي ايمان راوړي ،صالح عملونه كوي ،لمونځ
كوي او د سود خوړلو پر ځاى زكات وركوي ،هللا د دوى اجر
تضمين كړى ،نه وېره پرې شته او نه به غمجن شي.
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[ -]258اې مؤمنانو! له هللا ووېرېږئ او پاته سود
پرېږدئ ،كه ايمان لرئ -]259[ .او كه دا كار ونكړئ
نو د هللا او پيغمبر يوې جگړي ته تيار شئ او كه مو
توبه وكړه ،نو بيا تاسو ته ستاسو رأس المال
(لومړنى له سود پرته مال) دئ ،مه تاسو ظلم كوئ او
نه دې پر تاسو ظلم كېږي -]281[ .او كه (پوروړى)
له تنگسې سره مخ وو نو بيا تر پراخۍ انتظار كول
دي او كه ئې وبخښئ ډېر درته غوره دئ ،كه وپوهېږئ.
[ -]281او له هغي ورځي ووېرېږئ چي هللا ته په كي
ورگرځئ ،چي بيا به هر چا ته خپلي السته راوړني
پوره وركړى شي او ظلم به پرې نه كېږي.
( -)281-258كه ايمان لرئ نو له سود نه ډډه وكړئ ،سود
خوړل د ايمان خالف كار دئ او له هللا او پيغمبر سره د
جگړي مترادف دئ ،سود خوړونكي دي له هللا او پيغمبر سره
جگړي ته تيار شي ،كوم نظام چي په سود والړ وي له هللا نه
باغي نظام دئ .له دې مباركو آيتونو نه دا مطلب په
څرگنده معلومېږي چي هللا تعالى به په سود متكي نظامونه
هرو مرو له جگړو سره مخامخ كوي .په سود والړه ټولنه
به ورو ورو هغي مرحلې ته ورسېږي چي ثروت د څو محدودو
شتمنو په الس كي پرېوځي او د ټولني اكثريت له مسكنت،
فقر او لوږي سره مخامخ شي ،شتمن ورځ په ورځ مزيد
شتمن شي او نادار نور هم نادار ،دغه حالت په دې
دواړو طبقو كي د كينې ،كركي او نفرت داسي حالت
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راپيدا كړي چي محرومه طبقه د شتمنو په ضد وسلې ته له
الس كولو پرته بله الر نه گوري ،د جگړو اور بل شي او
دا د عليم او حكيم خداى د دغي وينا مصداق دئ چي سود
خور دي د هللا او پيغمبر له لوري جگړي ته چمتو شي .له
دې مبارك آيت نه دا هم معلومېږي چي كه سودخورو له
سود خوړلو الس وانخيست اسالمي حكومت مكلف دئ د دوى په
ضد جگړه اعالن كړي.
سود په اصل كي د يوه مجبور انسان له مجبوريت نه
ناروا گټه اخيستل دي ،د قرض په وجه د جنس په مقابل
كي زيات جنس او د پيسو په مقابل كي زياتي پيسې
اخيستل سود دئ .خو كه سود خور حيله وكړي ،د پيسو پر
ځاى جنس وركړي ،مديون او پوروړي ته ووايي چي پيسې نه
شم دركولى ،جنس دركولى شم ،د جنس بيع په نقده لس
افغانۍ ده خو په قرض ئې تر راتلونكي كال پوري په
دولس افغانۍ دركوم ،پوروړى پيسو ته ضرورت لري ،جنس
به له ده نه اخلي په بل به ئې خرڅوي او له هغه نه به
پيسې جوړوي او قرض وركوونكى د نقدو پيسو پر ځاى جنس
وركوي ،په ظاهر كي خو معامله داسي برېښي چي جنس په
پور وركول شوى خو په حقيقت كي يوه پيسې په سود
اخيستې او بل په سود وركړې .ډېر سودخواره همداسي
كوي ،گمان كوي چي په دې سره ئې هم سود ترالسه كړى او
هم له گناه نه خوندي پاته شوى!! ځينو دا فتوى وركړې
او په دې سره ئې د سودخورو مشكل حل كړى او د حرام
سود پر ځاى ئې حالل سود ورته ښودلى .حاشا و كال چي په
داسي حيله دي حرام سود حالل وگرځي ،د حالل او حرام
ُنه او
پرېكړه د شكلياتو له مخي نه كېږي ،د معاملې د ك
حقيقت له مخي او انسان ته د گټي او تاوان له مخي
كېږي ،يوه حرام كار ته د حالل بڼه وركول او ظاهر ئې د
حالل په څېر گرځول ،هيڅكله هغه نشي حاللولى.
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[ -]282اې مؤمنانو! كله چي په خپلو كي تر يوې
نېټې د پور راكړه وركړه كوئ ،نو وئې ليكئ ،كوم
ليكونكى دي هغه په عدل سره ستاسو ترمنځ وليكي او
ليكونكى دي له ليكلو ډډه نه كوي ،لكه څنگه چي هللا
ورښودلي همغسي ئې بايد وليكي او هغه څوك دي امالء
وكړي (د ليك مطلب دي په خوله بيان كړي) چي حق
(پور) ورباندي دئ او له خپل رب نه دي ووېرېږي او
هيڅ څه دي نه ترې كموي او كه هغه څوك چي حق
ورباندي دئ ناپوه يا ضعيف وو او يا ئې امالء نه
شوى كولى ،نو د ده ولي دي عادالنه اقرا ر وكړي او
له خپلو نارينه وو نه د شهادت لپاره دوه شاهدان
ونيسئ ،خو كه دوه سړي نه وو نو ستاسي د خوښي له
شاهدانو څخه دي يو سړى او دوه ښځي وي چي كه له
دوى دواړو نه يوې خبره هېره كړه بله به ئې ور په
ياد كړي او كله چي شاهدان (د شهادت لپاره) وبلل
شي ډډه دي نه كوي او په دې كي اهمال مه كوئ چي تر
خپلي خاصي نېټې يو پور وليكئ ،لږ وي كه ډېر ،دا
(ليكل) مو د هللا په نزد كي ډېر عادالنه دئ او د
شهادت مضبوطوونكى او دې ته ډېر نږدې چي په خپلو
كي شك ونكړئ ،مگر دا چي هغه حضوري او مخامخ تجارت
وي چي په خپلو كي ئې الس په الس كوئ ،نو بيا پر
تاسو د دې گناه نشته چي وئې نه ليكئ او كله چي مو
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په خپلو كي بيع كوله نو شاهدان ونيسئ ،نه به
ليكونكي ته تاوان رسول كېږي او نه شاهد ته او كه
مو داسي وكړل نو دا به ستاسو فسق او گناه شمېرلى
شي او له هللا ووېرېږئ او هللا خو تاسو ته ښوونه كوي او
هللا خو په هرڅه ښه پوه دئ -]283[ .او كه په سفر كي
وئ او كوم كاتب مو ونه موندو ،نو بيا مقبوضه رهن
(ترالسه كړى گرو) دئ او كه ستاسو ځينو ځيني نور
امين وگڼل (او اعتبار ئې پرې وكړ) نو امين گڼل
شوى دي د هغه امانت بېرته وركړي او له خپل رب نه
دي ووېرېږي ،او شهادتونه مه پټوئ او چا چي پټ كړ
نو بې شكه چي زړه ئې گنهگار دئ او هللا په هر هغه څه
ښه پوه دئ چي تاسو ئې كوئ.
( -)282په دې مباركو آيتونو كي څو مهم او بارز ټكي د
خاصي پاملرني او توجه وړ دي:
 سود حرام كړى شوى ،د پور په بدل كي له چا گټه
ترالسه كول منع دي ،د دې پر ځاى يوه بل ته بې سوده
پور وركړئ.
 د پور په وركړه راكړه كي بايد ټول هغه ضروري
تدابير مراعات شي چي د شخړو ،النجو ،اختالف ،د يوه بل
كړولو او د چا د حق تلف كېدو باعث كېږي ،د پور مقدار
او نېټه به ليكئ ،امالء به د پوروړي لخوا وي ،كه هغه
له دې نه عاجز وو ،نو وكيل او ولي به ئې دا كار كوي،
كاتب به ئې په دقت ،احتياط او عدالت سره ليكي ،د
هيچا پلوي به نه كوي ،شاهدان به په منځ كي وي ،غوره
دا ده چي دواړه شاهدان نارينه وي ،خو كه دا ممكنه نه
وه نو د طرفينو په موافقه دي يو نارينه او دوه ښځي
غوره شي ،دا هم يوازي د دې لپاره چي كه يوه ښځه خبره
هېره كړي بله ئې ورپه ياد كړي ،كه مخامخ او الس په الس
تجارت وو نو شاهد ونيسئ ،كه د سفر حالت وو ،نه كاتب
وو او نه شاهد ،نو رهن او گرو اخيستى شئ ،خو كه يوه
پر بل باور وكړ او له رهن نه پرته ئې پور وركړ،
پوروړى دي له هللا ووېرېږي او امانت دي په خپل وخت
مسترد كړي.
( -)283دلته د رهن صورت بيان شوى ،كه په سفر كي ،د
كاتب د نشتوالي په صورت كي چا ته د پور وركولو ضرورت
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احساس شو ،قرض وركړئ ،له پوروړي كوم څه په امانت
واخلئ ،د تضمين لپاره ،كله چي ئې پور اداء كړ ،امانت
ئې مسترد كړئ .خو متأسفانه له دې جواز نه هم سودخورو
د سود لپاره حيله جوړه كړې ،په داسي حال كي چي رهن
يو امانت دئ او له هغه نه گټه اخيستل جائز نه دي ،له
هغه نه گټه اخيستل سود ته ورته كار دئ ،سودخور له دې
نه همغه گټه ترالسه كوي چي د نقدو پيسو په وركولو ئې
ترالسه كوي .اوس په ډېرو هېوادونو كي بډايان زمكي
اخلي ،كورونه ورباندي جوړوي ،په رهن ئې وركوي ،د كور
تر اصلي قيمت نه په كمه بيع ئې هغه چا ته په رهن
وركړي چي په دې كور كي به اوسېږي او له كرايي به خالص
وي ،د كور مالك دا د رهن په نامه ترالسه كړى مبلغ د
گټي په نورو مواردو كي په كار واچوي ،دوه كورونه په
رهن وركړي او د رهن په پيسو ئې درېيم كور جوړ كړي او
په دې سره هومره گټه ترالسه كړي چي د سود له بلي
معاملې ئې نشي ترالسه كولى .ډېر خلك له بانكونو نه په
سود پيسې اخلي او بيا كورونه ورباندي جوړوي او په
ً د
رهن ئې وركوي ،په ايران كي د كورونو مالكان اكثرا
كرايه پر ځاى خپل كورونه په رهن وركوي .او داسي رهن
په حقيقت كي حرام كار ته د حالل بڼه وركول دي.
تاسو گورئ چي اسالم د قضاياوو په اړه څومره دقت
كړى او څنگه ئې د هري معاملې ټول جوانب په پام كي
نيولي او دقيقي الرښووني ئې كړې ،دا الرښووني بايد د
مسلمانانو د ټولو فردي او اجتماعي مسائلو لپاره بنسټ
وي او د همدې په رڼا كي خپل اجتماعي ژوند تنظيم كړي،
كه د پور او مخامخ بيع او تجارت په اړه د اسالم تأكيد
او دقت دومره وي نو د نورو سترو اجتماعي مسائلو په
اړه به ئې غوښتني او الرښووني څنگه وي؟!
د دوه متفق عليه نارينه شاهدانو د نه موندلو په
صورت كي د يوه نارينه او دوه ښځينه شاهدانو د نيولو
دليل هم دلته قرآن بيان كړى او ويلي ئې دي چي دا
يوازي د دې لپاره چي كه يوه ښځه خبره هېره كړي بله
ئې ورپه ياد كړي ،دا ځكه چي د ښځي عاطفه هومره قوي
ده چي د دې حافظه هم تر اغېز الندي نيسي ،گورئ چي
عاطفه ئې د اوالد ټولي نادودي او غلط كارونه حتى
جفاگاني ورباندي هېروي ،هري مور ته خپل اوالد ډېر بې
گناه معلومېږي ،زوى ئې د گاونډي له زوى سره په جگړي
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كي سخت مالمت وي خو دا ترې په حقه او ناحقه دفاع كوي،
خپله مورنۍ عاطفه ئې دې ته هڅوي چي له خپل زوى نه
دفاع وكړي ،همدغه عاطفه د بې وزلي پوروړي په نسبت د
شهادت وركولو په وخت كي په دې همغه كار كوي چي له
خپل زوى نه د دفاع په وخت كي ئې پرې كوي.
هغه ناپوه كسان چي دا د ښځو په نسبت تبعيض گڼي،
په دې هم نه پوهېږي چي شهادت وركول امتياز نه بلكي
يو مكلفيت دئ او اسالم د مكلفيتونو په برخه كي تل ښځو
ته امتيازات وركړي چي څو مثالونه ئې دا دي:
 سنگر ته له تلو ئې معاف كړې ،مگر دا چي نفير عام
وي او دا په خپله خوښه تگ وغواړي.
 جومات ته ئې د تلو حق وركړى خو ورباندي مكلفه كړې
ئې نه ده.
 نكاح د ښځي او نارينه ترمنځ يوه برابره معامله
ده ،په دې سره د دواړو يوې طبيعي او انساني اړتيا ته
ځواب ويل كېږي ،خو اسالم نارينه د مهر په وركولو مكلف
كړى ،د كور او د كورنۍ ټول مصارف ئې او د خپلي
مېرمني او ماشومانو نفقه او جامه ئې د نارينه په
غاړه اچولې او ښځه ئې معافه كړې .دا په داسي حال كي
چي ښځه له مېړه نه مهر اخلي او د مېړه په شمول له
خپلوانو نه ميراث ترالسه كوي او دا حق وركړى شوى چي
كولى شي خپله دغه شتمني په كار واچوي او گټه ترالسه
كړي .گورئ چي په اقتصادي چارو كي هم امتياز وركړى
شوى خو له مكلفيت نه معاف شوې دي.
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 څه چي په آسمانونو كي او څه چي په زمكه كي-]284[
 ټول د هللا دي او كه د خپل زړه خبري مو ښكاره،دي
 هللا به د هغوى محاسبه درسره،كړئ يا ئې پټي كړئ
 نو چا ته چي وغواړي بخښنه به ورته وكړي او،كوي
څوك چي وغواړي تعذيب به ئې كړي او هللا په هر څه ښه
 پيغمبر پر هغه څه باور كړى چي د-]285[ .قادر دئ
،خپل رب له لوري ورته نازل شوي او مؤمنانو هم
 پر كتابونو ئې او پر، پر مالئكو ئې،ټولو پر هللا
 د ده د پيغمبرانو په،پيغمبرانو ئې ايمان راوړى
 واموورېدل او:هيڅ يوه كي فرق نه كوو او وئې ويل
! ستا غفران او بخښنه اې زموږ ربه،اطاعت مو وكړ
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او ستا په لور درتگ -]286[ .هللا هيڅوك له خپل ظرفيت
نه لوړ نه مكلف كوي ،ده لره خپلي السته راوړني دي
او پر ده ئې خپلي السته راوړني ،اې زموږ ربه! په
دې مو ونه نيسې چي په هېره څه (گناه) وكړو يا خطا
رانه وشي ،اې زموږ ربه! پر موږ هغسي دروند پېټى
مه ږده چي له موږ نه پر مخكنيو دي ايښى وو ،اې
زموږ ربه! او پر موږ هغه پېټى مه ږده چي توان ئې
نه لرو ،زموږ (له گناهونو) نه تېر شه ،موږ ته
بخښنه وكړه ،پر موږ رحم وكړه ،ته مو موال يې ،نو
پر كافرانو بريا را.
( -)286-284له هر چا سره به محاسبه كېږي ،نه يوازي د
كړو وړو محاسبه ،بلكي د سينې د پټو اسرارو او عزائمو
محاسبه هم ،كه ئې دا پټ كړى وي يا ئې ښكاره كړى ،څوك
چي د بخښنى وړتيا ولري ،هللا به ورته بخښنه وكړي او څوك
چي د تعذيب مستحق وي هغه به تعذيب كړي .د دې مبارك
آيت وينا مؤمنان سخت ووېرول ،پيغمبر عليه السالم ته
راغلل او وئې ويل :كه داسي وي چي له موږ سره به د
زړه د خبرو او هغو عزائمو محاسبه هم كېږي چي هسي په
زړه كي راوالړ شوي خو عمل مو نه دئ پرې كړى ،نو موږ
خو ټول هالك شوو ،پيغمبر عليه السالم وفرمايل :هو د دې
محاسبه به هم هرومرو كېږي ،خو د چا په زړه كي چي د
گناه عزم او قصد راوالړ شي خو عمل پرې ونكړي ،هللا به دا
د يوه نېك عمل په زمره كي نيسي ،كه ئې عمل پرې وكړ د
همدغي گناه مناسبه سزا به وركوي ،كه نېكه اراده ئې
وكړه خو عمل ئې پرې ونه كړى شو ،دا به د كړي نېك عمل
په توگه ورته ليكي او كه ئې عمل پرې وكړ لس ښېگڼي به
ورته ليكي او لس برابره ثواب به وركوي.
د وروستي آيت له سياق او سباق نه معلومېږي چي دا
د مؤمنانو د وينا ادامه ده ،د آيت په سر كي دوه خبري
هم د مخكنيو او وروستنيو په څېر د دوى خبري دي .دا
آيت د ټولي سورې خالصه ده ،لومړۍ فقره ئې د سورې د
لومړۍ برخي خالصه ،دوهمه فقره ئې د دوهمي برخي او درې
بعدي فقرې په څلورمي او وروستۍ فقرې كي راخالصه شوي
او دا وروستۍ فقره د ټولي سورې د درېيمي برخي خالصه
ده ،يعني( :هللا هيڅوك له خپل ظرفيت نه لوړ نه مكلف
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كوي) د لومړۍ برخي عنوان( ،ده لره خپلي السته راوړني
دي او پر ده ئې خپلي السته راوړني) د دوهمي برخي
لپاره عنوان او دا فقرې چي د څو دعاگانو په بڼه كي
راغلې :اې زموږ ربه! په دې مو ونه نيسې چي په هېره
څه وكړو يا خطا رانه وشي ،اې زموږ ربه! پر موږ هغسي
دروند پېټى مه ږده چي له موږ نه پر مخكنيو دي ايښي
وو ،اې زموږ ربه! او پر موږ هغه پېټى مه ږده چي توان
ئې نه لرو ،او دا په دې وروستۍ فقرې كي راخالصه شوي:
زموږ (له گناهونو) نه تېر شه ،موږ ته بخښنه وكړه ،پر
موږ رحم وكړه ،ته مو موال يې ،نو پر كافرانو بريا را
او دغه بيا د ټولو هغو احكامو لپاره عنوان دئ چي په
درېيمه برخه كي راغلي.
په وروستيو دوو آيتونو كي واقعي مؤمنان او د دوى
مواصفات او ځانگړتياوي معرفي شوې؛ مؤمنان هغه دي چي
په هللا او د ده په مالئكو ئې ايمان وي ،د هللا له لوري ټول
نازل شوي كتابونه مني ،د هللا په ټولو پيغمبرانو ئې
ايمان وي او په دوى كي هيڅ توپير نه كوي ،د هللا تعالى
د هر حكم په وړاندي وايي :سمعنى و اطعنا ،ټول الهي
مكلفيتونه د انسان د ظرفيت په اندازه گڼي ،له انسان
سره چي څه كېږي دا د ده د كړو وړو عادالنه بدله او د
ده خپلي السته راوړني گڼي ،تل په خپل قصور اعتراف
كوي ،له هللا د خپلو خطاگانو بخښنه غواړي ،كه په قصد
سره ئې كومه گناه كړې او كه ئې د كوم حكم تعميل هېر
كړى وي ،تل ئې دا هيله په زړه كي وي او له هللا مرسته
غواړي چي په دين باندي د تل لپاره ثابت او استوار
پاته شي ،د هللا په الر كي له ستونزو او كړاوونو سره په
مخامخ كېدو كي ئې پښې ونه ښويېږي ،له داسي حالت سره
مخامخ نشي چي تحمل ئې ورته گران وي او د ښويېدو باعث
ئې شي ،هللا تعالى ئې د داسي پېټي په وړو مكلف نه كړي
چي مخكني امتونه ئې پرې مكلف كړي وو ،له هغه سخت
حالت سره مخامخ نشي چي هغوى ورسره مخامخ شوي وو او
قرآن فرمايي چي تاسو به هم ورسره مخامخ كېږئ او جنت
ته د رسېدو طمع هغه وخت وكړئ چي په دغو ابتالءاتو كي
ناكام نه شئ ،هر مسلمان به دا تمناء كوي چي په
ابتالءاتو كي ئې همت او ثبات په برخه شي ،له هللا تعالى
نه به د خپل قصور معافي غواړي او د خپلو اشتباهاتو
او گناهونو بخښنه ،د ده رحمت ته به سترگي په الر وي
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او له دښمن سره په خپلي دوامداري مبارزې كي به د هللا
له لوري د مرستي او بريا تمناء كوي.
د وروستي آيت آخري فقره او وروستۍ دعاء او د دې
مباركي سورې آخري كلمات ،پر دښمن باندي د بريا تمناء
بيانوي او له دې نه په ډېر صراحت سره معلومېږي چي دا
بايد د مسلمان وروستۍ تمناء وي ،مسلمان بايد تل د حق
له دښمنانو سره په دائمي جهاد مصروف وي ،په سنگر كي
د پروت مجاهد په څېر او وروستۍ تمناء ئې دا چي حق
غالب او د هللا دين قائم شي ،د چا په دعاگانو كي چي دا
الفاظ نه وي ،په حقيقت كي د واقعي مؤمنانو يوه اساسي
ځانگړتيا په كي نشته او دى هغه څوك نه دئ چي په دې
آيتونو كي ئې مواصفات بيان شوي.
د دې مباركو آيتونو عظمت او د مفهوم او مضامينو
عمق او پراخوالي ته په پام سره پيغمبر عليه السالم
مسلمانان تشويق كړي چي هره شپه ئې تالوت كړي.

عن أبي مسعود البدري رضي هللا عنه قال قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم اآليتان من آخر سورة البقرة من
قرأهما في ليلة كفتاه :رواه البخاري و مسلم
د ابو مسعود بدري رضي هللا عنه نه روايت دئ چي رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم وفرمايل :د بقره د سورې وروستي دوه
آيتونه داسي دي چي كه ئې څوك په كومه شپه كي تالوت
كړي ،نو ورته كفايت كوي.
د دې دواړو آيتونو تالوت له يوې خوا تا ته خپله
ايماني دنده او د يوه مؤمن ځانگړتياوي در په يادوي
او له بلي خوا تالوت ئې داسي دئ لكه د بقرې ټوله سوره
چي دي تالوت كړې وي.

َّ
ْت
ِالَّ أن
ِله إ
ِك ،أشهد أن ال إ
ْد
ِحم
َّ وب
هم
ْحانك
سُب
اللُ
ْك
ِلي
ُ إ
توب
ِر
ْف
أسْتغ
ُك وأُ

د قرآن پلوشې
295
آل عمران

آل عمران
د سورې معرفي
د دې مباركي سورې مشهور نوم آل عمران دئ ،دا د
سورې عنوان نه بلكي نوم دئ ،يعني هغه سوره چي د آل
عمران الفاظ په كي راغلي ،مدني سوره ده ،د انفال له
سورې نه وروسته او د احد له جگړي سره متصل زمانې كي
نازله شوې ،دوه سوه آيتونه لري .د (ا -ل-م) په دريو
حروفو پيل شوې ،درې برخي لري ،لومړۍ برخه ئې له
لومړي آيت نه تر  111آيت پوري ده ،دوهمه برخه ئې له
111آيت نه تر  119آيت پوري او درېيمه برخه ئې له 121
آيت نه پيل كېږي او د سورې تر پايه دوام كوي .د سورې
د ټولو اساسي موضوعاتو خالصه په وروستي آيت كي راغلې
او د دې معنى دا ده چي د سورې د لومړۍ برخي عنوان
صبر او مصابره ده ،د دوهمي برخي عنوان ئې ربط او
مرابطه ده او د درېيمي برخي عنوان ئې تقوى ده او دا
درې د فالح او بريا ضامن .د بقرې د سورې په پاي كي د
مؤمنانو دا دعاء راغلې وه چي :اې زموږ ربه! موږ ته
په كافرانو بريا را! په دې سوره كي د دغي دعاء د
تحقق الر او اسباب ښودل شوي :په (صبر)( ،ربط) او
(تقوى) سره پر دښمن بريا ترالسه كولى شئ.
تر شلو كلونو نه زياته موده تېرېږي چي ما دا سوره
حفظ كړې ،د حفظ په دوران كي او وروسته مي ډېره زياته
تالوت كړې ،زه معموالً حفظ كړې سورې په مرتبه توگه د
سحر په لمونځونو كي تالوت كوم ،نن چي كومه برخه تالوت
ً دوه مياشتي وروسته وار رارسي ،خو
كړم بيا ئې تقريبا
د آل عمران سوره مي تر نورو نه زياته تالوت كړې ،ځيني
ً
آيتونه مي په نورو لمونځونو كي هم تالوت كړي ،عادتا
چي د تالوت په دوران كي د كوم آيت په اړه كومه پوښتنه
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راته پيدا شوې نو د ځواب لپاره مي تفسيرونه لټولي،
په هر ځل تالوت كي د دې سورې نوي اړخونه او مزيد
ابعاد او ابواب راته پرانيستل شوي او مزيد څه مي تر
سترگو شوي ،خو دا نن چي د آل عمران د مباركي سورې د
ښكال ،د آيتونو تر منځ ئې د ښايسته او ژور ارتباط ،د
مطالبو د عمق او پراخوالي او د دې سورې د عظمت په
اړه كوم احساس راته پيدا شوى ،په تېري اوږدې مودې كي
راسره نه وو ،نه پوهېږم چي زما قلم به زما د دې
احساس په انځورولو كي څومره زما مرسته وكولى شي.
كه لږ ځير شئ وبه گورئ چي د دې سورې په لومړۍ
برخي كي دوه اساسي موضوعات څېړل شوي ،له لومړي آيت
نه تر ديرشم آيت پوري په كتاب د ايمان څرنگوالى او
تقاضاء څېړل شوې او الندي مطالب په كي راغلي:
 هللا تعالى قيوم (مدبر او منتظم) دئ ،د خپل دغه صفت
له مخي ئې د انسانانو د الرښووني لپاره د زمانې په
مختلفو پړاوونو كي كتابونه رالېږلي ،دا قرآن او له
دې نه مخكي ئې تورات او انجيل رالېږلي ،دا كتابونه
نه يوازي د انسان الرښوونه كوي ،بلكي د حق او باطل،
ښه او بد ،مفيد او مضر ترمنځ د تفكيك ذريعه ده،
انسان (الرښود) او (فرقان) ته ضرورت درلود ،په خپله
او په خپل عقل سره ،نه سمه الر موندلى شي او نه ښه او
بد سره بېلولى شي .د همدې لپاره (قيوم) خداى د زمانې
په هر پړاو كي (الرښود او فرقان) كتابونه رالېږلي.
 د هغه چا عاقبت خطرناك ښودل شوى چي د هللا له آيتونو
انكار كو ي ،د ده د كفر او انكار قطعي او محتومه
پايله د هللا له شديد عذاب نه پرته بل څه نشي كېدى ،دا
ځكه چي دوى له هغه څه انكار كوي چي له هغه پرته نه
سمه الر موندلى شي او نه ښه له بد او مفيد له مضر نه
بېلولى شي .او دا ځكه چي څوك د دې عالم د قيوم واكمن
له الرښوونو نه غاړه وغړوي ،خود به د عزيز خداى له
انتقام سره مخامخ كېږي.
 دا كتاب د هغه ذات له لوري رالېږل شوى چي هم د
انسان له فطرت او جوړښت نه خبر دئ او هم د ده په
ماحول كي د زمكي او آسمان له هر څه نه او په دې سره
ئې دا ستر حقيقت توضيح كړى چي انسان ته (الرښود) او
(فرقان) يوازي هغه څوك په الس وركولى شي چي هم د
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انسان د (نفس) له ټولو زواياوو خبر وي او هم د ده له
(ماحول) نه او له ټولو هغو شيانو نه خبر وي چي انسان
ئې احاطه كړى او دى ورسره په يوه او بله بڼه كي څه
تعلق لري.
 د هللا كتاب دوه برخي او دوه ډوله آيتونه لري ،ځيني
ئې هغه دي چي د څرگندو او انسان ته د معلومو شيانو
په اړه ئې بحث كړى او ځيني هغه چي د انسان له سترگو
نه د پټو شيانو په اړه څرگندوني لري ،لومړي ډول ته
(محكم آيتونه) او دوهم ډول ته ئې (متشابهات) ويل
شوي ،محكم آيتونه هغه دي چي هم ئې د بحث موضوع څرگند
شيان دي او هم ئې الفاظ هغه دي چي انسان ئې د همدغو
شيانو لپاره كاروي او متشابه آيتونه ئې هغه دي چي د
تشبيه له فن نه په كي استفاده شوې ،د بحث موضوع ئې د
انسان له سترگو نه پټ شيان دي او د دغو شيانو د
معرفي لپاره داسي الفاظ كارول شوي چي په اصل كي د
نورو څرگندو شيانو لپاره وضع شوي .بيا د متشابهاتو
په ارتباط خلك په دوو ډلو وېشي :الراسخون في العلم:
د پاخه او سوچه علم خاوندان ،چي دوى د متشابه آيتونو
په مطلب له شك او ترديد نه پرته ايمان راوړي او د هللا
له لوري ئې گڼي .او دوهمه ئې هغه چي په زړونو كي ئې
كوږوالى دئ ،چي دوى يا د فتنې په لټه كي له
متشابهاتو نه د بحث موضوع جوړوي او يا غواړي په
تأويل ئې پوه شي ،حال دا چي په تأويل ئې له هللا پرته
هيڅوك نشي پوهېدى.
 له الهي كتاب نه د انكار كوونكو پايله وخيمه ده،
نه به ئې مال او دولت له عذاب نه وژغورلى شي او نه
خپلوان او پلويان ،د مصر د فرعون او تر ده نه مخكي د
نورو فرعونانو بده پايله او شوم عاقبت د دې حقيقت د
يوې بېلگي په توگه وړاندي كوي او د بدر جگړه ئې بله
ژوندۍ بېلگه گڼي ،چي د دښمن شمېر تر مسلمانانو لږ تر
لږه دوه برابره زيات وو ،خو سره له دې له ماتي سره
مخامخ شو.
 دا يوه عاميانه انگېرنه ده چي څوك د دنيا مال او
متاع معيار وگڼي او د چا عزت او ذلت ،ماته او بريا
او سعادت او شقاوت ورباندي وتلي .دا نه د انسان
لپاره هدف دئ او نه هم معيار ،دا د ژوند متاع ده،
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تاسو ته به ډېر ژر معلومه شي چي دا انگېرنه مو غلطه
وه ،و به گورئ چي د هللا په نزد كي د هغه چا مقام څومره
اوچت وو چي تاسو د دې لپاره هغه ته په سپكه سترگه
كتل چي له خپل ملك نه شړل شوى ،له مال او دولت نه
محروم دئ ،نه بنگلې لري ،نه لښكري او نه د سرو او
سپينو زرو خزانې.
 نه له هللا پرته بل معبود شته او نه له اسالم نه پرته
بل مقبول دين ،څوك چي له هللا انكار كوي او له دين سره
د مخالفت مالتړي ،هللا تعالى به ئې ټول عملونه حبط او د
اسالم او مسلمانانو په خالف به ئې ټولي هڅي شنډې كړي.
 د اهل كتابو علماء بې عمله علماء وو ،د هللا كتاب ئې
شا ته غورځولى وو ،عوامو ته به ئې ويل :هللا تعالى
يهودوانو ته له نورو سره د هر څه كولو اجازه وركړې،
په هيڅ ناروا معامله به ئې نه نيسي ،دې خبرو ته ئې
مذهبي رنگ وركړى وو ،ورته ويل ئې :دا خبره د هللا په
كتاب كي راغلې ،دا په رواياتو كي راغلې ،پيغمبر دا
خبره كړې ،په دغو افتراءاتو سره هم په خپله وغولېدل
او هم ئې نور وغولول.
 مسلمانانو ته ويل شوي :لكه څنگه چي شپه او ورځ د
هللا په اراده او د يوه ستر حكمت له مخي ځي راځي او په
دې كار كي له هللا پرته د عالم هيڅ ځواك ،هيڅ ډول دخالت
نشي كولى ،همداراز د مرگ ژوند ،عزت او ذلت پرېكړه او
د واكمنۍ سپارل او بېرته اخيستل هم فقط د هللا په
اراده  ،د خاصو سننو مطابق او د خاص حكمت او مصلحت له
مخي ترسره كېږي .يوازي له مؤمنانو سره به دوستي كوئ،
د كافرانو له دوستۍ نه به ډډه كوئ ،هر څوك چي له
كافرانو سره دوستي وكړي نو خپلي ټولي اړيكي ئې له هللا
سره شلولې دي.
د كتاب له بحث نه وروسته ،د پيغمبرانو په اړه بحث
پيل كېږي ،په دې مبحث كي دا واضح شوي چي پيغمبران
څوك دي؟ مأموريت ئې څه دئ؟ مقام او منزلت ئې كوم دئ؟
په دې مبحث كي الندي اساسي خبري څېړل شوې:
 په هللا د ايمان تقاضاء دا ده چي د ده د پيغمبرانو
اطاعت به كوئ.
 دوى د هللا له لوري او د انسانانو د هدايت لپاره
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غوره شوي.
 د نورو انسانانو په څېر دي ،خو له ځينو خاصو
ځانگړتياوو سره ،د دوى دا ځانگړتياوي او مواصفات د
مريم ،زكريا ،يحيى او عيسى عليهم السالم په قصو كي
تشريح كوي.
 د پيغمبرانو او د هللا د صالحو بندگانو په اړه دا
گمان كول چي هغوى په غيب پوهېږي ،ستره غلطي ده .او د
دوى په اړه دا انگېرنه چي هللا تعالى په خپلي واكمنۍ كي
له ځان سره شريك كړي ،د ځينو چارو اختيارات ئې وركړي
او د خلكو حاجتونه ترسره كولى شي ،لويه اشتباه ده.
او تاسو پوهېږئ چي همدا دوه غلط گمانونه د هر شركي
مذهب بنسټ دئ ،هم د بتانو لمانځنه له دې نه راوالړه
شوې او هم د قبرونو.
 د پيغمبرانو معجزې د دوى ذاتي كار نه دئ ،دا د هللا
كار او د دوى د رسالت نښي دي.
 د پيغمبرانو د دعوت خالصه دا ده چي يوازي د يوه هللا
عبادت وشي ،دوى يوازي دې ته مستقيمه الر وايې او همدې
ته بلنه وركوي.
 پيغمبران عليهم السالم يو د بل مالتړ او تأييد كوي،
موجود پيغمبر د مخكني تصديق كوي او د وروستني زېرى
وركوي.
 د پيغمبرانو يوه اساسي دنده دا ده چي د خلكو له
اوږو نه اضافي پېټي راكوز كړي او د دوى په الس پښو كي
اچول شوي ځنځيرونه مات كړي ،اضافى پېټي هغه څه دي چي
ټگمارو مذهبي مشرانو له خپلي خوا په خلكو باندي الزم
كړي او هغه ته ئې د دين او مذهب رنگ وركړى .او له
ځن ځيرونو نه مراد هغه اضافي او جعلي قيود او حدود دي
چي دوى له خپلي خوا وضع كړي خو هغوى ته ئې مذهبي بڼه
وركړې.
بيا د عيسى عليه السالم د قصې دا برخه راوړي چي
خپلو يارانو ته ئې وويل :زه د هللا په لورې درومم ،څوك
مي په دې سفر كي ملگرتيا ته تيار دئ؟ په دې سره هللا
تعالى له يوې خوا دا حقيقت بيانوي چي عيسى عليه
السالم د خپل دعوت په پاى كي د جهاد لپاره مالتړلې،
خپلو پلويانو ته ئې ويلي چي په دې جهاد كي څوك زما
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مرسته او ملگرتيا كوي؟ له بلي خوا موږ ته ښيي چي د
عيسى عليه السالم په څېر پيغمبر له خپلو ټولو هغو بې
ساري معجزو سره سره د انصاروو او مالتړو په لټه كي
دئ ،له هغو خاصو كارونو نه پرته نور كارونه په معجزو
نشي ترسره كولى ،نور كارونه به د هللا تعالى د عام او
عادي سننو مطابق ترسره كوي ،نه په خارق العاده توگه
او له بلي خوا په پيغمبر باندي د ايمان راوړونكو
مواصفات معرفي كوي ،په پيغمبر واقعي او مخلص ايمان
لرونكي داسي وي لكه د عيسى عليه السالم مخلص ملگري .د
دوى څو خبري رااخلي :ستا ملگرتيا په حقيقت كي د هللا
ملگرتيا ده ،موږ دې ملگرتيا ته چمتو يو ،په كتاب
ايمان لرو ،د پيغمبر متابعت كوو ،تمنا مو دا ده چي
زموږ نومونه د شاهدانو په ډله كي وليكل شي.
ورپسې د اهل كتابو گڼ شمېر شنيع او قبيع اعمال
بيانوي ،مذهب ته قومي رنگ وركول ،د تحريف شوي مذهب
لپاره په جعلي رواياتو استناد او خپل غلط مذهب
مخكنيو پيغمبرانو ته منسوبول ،د خلكو د غولولو او بې
الري كولو هڅه ،حق پټول ،منافقت ،په امانت كي خيانت،
دين پلورنه ،د ژمنو ماتونه ،په درواغو قسمونه ،د هللا
په كتاب كي تحريف ،دروغجني فتواگاني ،حالل حرامول او
دا د تقوى نښه گڼل ،شرك او دا ټول د مذهب او دين په
نامه كول او پيغمبرانو ته ئې منسوبول!!
هغوى ته ويل شوي :د هللا محبوب بنده هغه دئ چي د ده
په الر كي قربانۍ ته چمتو وي ،د عادي او معمولي شيانو
قرباني نه بلكي د هغو شيانو قرباني چي تاسي ورسره
مينه لرئ .او په دې پسي متصل وايي :مذهبي انحراف په
اصل كي له بدعت نه پيل كېږي ،په دين كي له السوهني
نه ،نه له څه راكمولو نه بلكي له څه زياتولو نه ،د
حالل له حرامولو نه ،د تقوى په نامه په دين كي له څه
زياتولو نه ،پر پيغمبر عليه السالم د بني اسرائيلو د
ټگمارو مذهبي مشرانو اعتراض دا نه دئ چي ولي ئې حالل
شيان حرام كړل ،بلكي اعتراض ئې دا دئ چي ولي حرام
شيان حاللوي؟! دا څنگه د يوه پيغمبر او مذهبي مشر په
توگه ومنو چي تقوى ئې زموږ په اندازه نه ده ،موږ تر
ده نه زيات د حرامو خيال ساتو ،دا دئ گورئ چي دى ډېر
هغه شيان حالل گڼي چي موږ ئې حرام گڼو ،دا تقوى موږ
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ته زموږ له جد ابراهيم عليه السالم او زموږ له پالر
يعقوب عليه السالم نه راپاتې شوې!! هللا تعالى د دوى دغه
اعتراض او ورپسې د قبلې د بدلولو په اړه د دوى
اعتراض ته ځواب وايي او د دې مبحث په پاى كي مؤمنانو
ته فرمايي :د اهل كتابو ټولي ډلي او فرقې په يوه او
بل څه كي لږ يا زيات ،له حقيقي دين نه تېروتي ،كه مو
د دوى د كومي فرقې خبره ومنله او په كوم څه كي مو د
دوى الر غوره كړه ،د دوى په څېر به شئ ،له ايمان نه
وروسته به كافر شئ ،د دوى ټوله هڅه دا ده چي تاسو له
خپل ايمانه وگرځوي.
له  111آيت نه د سورې دوهمه برخه پيل كېږي او تر
 119پوري دوام كوي ،د دې برخي عنوان ربط او مرابطه
ده ،په دې كي څو اساسي الرښووني شوې دي :له هللا سره خپل
تعلق ټينگ وساتئ ،وېره مو بايد له يوه هللا وي ،له هغه
څه نه ځان لري وساتئ چي هللا ناراضه كوي ،له هللا تعالى نه
ستاسو وېره بايد داسي وي لكه له ده سره چي ښايي ،تل
او د ژوند ترپايه بايد د هللا الرښوونو ته منقاد وئ ،مرگ
او ژوند مو بايد په اسالم او د مسلمانۍ په حالت كي
وي ،په دين باندي تمسك ولرئ ،له اختالف او تفرق نه
ځان وساتئ ،د خير په لوري بلنه وركوئ ،په معروف امر
كوئ او له منكر نه مخنيوى كوئ او هغه څوك ځان ته مه
نږدې كوئ چي ايمان نه لري.
په  121آيت سره د دې مباركي سورې درېيمه برخه
شروع كېږي ،په دې كي د تقوى څرنگوالى او اهميت ښودل
شوى .شروع ئې له دې نه شوې چي كه په تاسو كي (صبر)
او (تقوى) وي نو د دښمن هيڅ كېد او مكر او هيڅ تدبير
او توطئه هيڅ تاوان او ضرر نشي دررسولى .ستاسو د
(تقوى) په نتيجه كي به هللا تعالى د دښمن ټولي هلي ځلي،
دسيسې او توطئې شنډي كړي ،دا ځكه چي هللا تعالى د دوى
په هر څه احاطه لري .دا ډېره ستره خبره او د هللا له
لوري ډېره لويه وعده او ډاډينه ده ،نو ځكه له دې
وروسته ټول بحث د دغي خبري د اثبات لپاره راغلى ،خو
په داسي حكيمانه اسلوب سره چي په ضمن كي ئې بې شمېره
ارزښتناكي الرښووني هم د متقيانو مخي ته ږدي.
د احد او بدر پېښو ته اشاره كوي او په ضمن كي ئې
د تقوى او عدم تقوى پايلي او نتائج په گوته كوي ،كله
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چي تاسو تقوى كړې برى او د هللا مرسته مو په برخه شوې
او چي د تقوى خالف عمل مو كړى د هللا له مرستي نه محروم
شوي يئ او ماته مو په برخه شوې .د بحث په ضمن كي
ً د ماتې،
تقوى او د متقينو مواصفات بيان شوي ،مخصوصا
مصيبتونو او له ستونزو سره د مخامخ كېدو په حالت كي.
د بحث په پاى كي گورئ چي د متقيانو نېك عاقبت بيان
شوى او ورپسې د اهل كتابو يوه متقي ډله د (خاشعين هلل)
په نامه ياده شوې او ويل شوي چي اجر ئې د خپل رب په
خوا كي خوندي دئ .د سورې ټول مضامين او مطالب په
وروستي آيت كي راخالصه شوي.
كه وغواړو د دې مباركي سورې ټول پراخ ،ژور او با
عظمته مضامين د دغه وروستي آيت په رڼا كي راخالصه كړو
نو نتيجه به ئې دا وي:
 كه د هللا د كتاب په حقيقت پوه شوئ ،په هغه مو ايمان
راوړ ،د هغه په مقتضاء مو عمل وكړ ،په الرښوونو ئې د
عمل كولو په دوران كي مو هره شېبه او دوامداره صبر
وكړ او د هللا د پيغمبرانو په حقيقت پوه شوئ ،په هغوى
مو ايمان راوړ ،د دوى په اړه مو له غلطو خياالتو نه
ځان وساتو ،په عمل كي مو د دوى متابعت وكړ ،د دوى په
متابعت كي مو هره شېبه او دوامداره صبر وكر ،كه مو
له هللا سره خپل تعلق مضبوط وساتو ،تل او د ژوند په
ټولو امورو كي مو د هللا په دين منگولي ټينگي ونيولې،
په خپلو كي مو وحدت او يووالى وساتو او وېره مو
يوازي له هللا څخه وه او له هغه څه نه مو ځان وساتو چي
هللا ترې منع كړي ياست ،نو مطمئن اوسئ چي د دنيا بريا
او د آخرت سعادت او فالح به مو په برخه كېږي.
كه د سورې په مضامينو كي غور وكړئ وبه گورئ چي
ً ټوله سوره د احد له جگړي نه وروسته او د مكې
غالبا
له فتحي نه ډېر د مخه نازله شوې ،په هغي مرحلې كي چي
ال قريشو ماته نه وه خوړلې ،يهودان په مدينه كي وو او
شرارتونه ئې كول او مسيحيان په خپلي سيمي كي او
راتلونكيو پېښو ته منتظر .كه څه هم ځينو درنو
مفسرينو ليكلي چي د دې سورې لومړي څه د پاسه ديرش،
يا شپيته يا اتيا او نوي آيتونه د مكې له فتحي نه
وروسته او د نجران د وفد د راتلو په وخت كي نازل
شوي ،خو د دې برخي  52-69-28-22-21-21-19 -11آيتونه
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په ډېر صراحت سره ښيي چي دا د مكې له فتحي نه ډېر د
مخه او هغه وخت نازل شوي چي اهل كتاب ال د مخالف قوت
په توگه پاته وو ،هم په مدينه كي او هم له مدينې نه
بهر ،په توطئو مصروف وو او شرارتونه ئې كول .حال دا
چي د مكې له فتحي نه وروسته د دوى هيڅ يو د يوه
ځواكمن مخالف قوت په څېر نه وو پاته.
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[ -]1ا ل م -]2[ ،هللا هغه ذات دئ چي له ده پرته بل
معبود نشته ،همغه ژوندى او قيوم -]3[ .په حقه ئې
پرتا دا كتاب نازل كړى ،تر ده د مخكنيو كتابونو
مصدق -]4[ .تورات او انجيل ئې مخكي نازل كړل ،د
ً
خلكو لپاره الرښود او فرقان ئې نازل كړى ،يقينا
هغه چي په الهي آيتونو كافران شوي ،دوى لره شديد
عذاب دئ او هللا عزتمن غچ اخيستونكى دئ.
( -)4-1هللا د دې عالم پالنه او نظم په خپل واك كي لري،
قيوم دئ؛ هر څه اداره كوي ،هرڅه تنظيموي ،د هرڅه
قوام د ده له لوري دئ .داسي نه ده چي دا عالم ئې له
پيدايښت نه وروسته خپلي مخي ته پرېښى وي او اوس هرڅه
په خپله ترسره كېږي ،دغه قيوم ذات به څنگه تاسو مهمل
پرېږدي او ستاسو د الرښووني او ستاسو د ژوند د تنظيم
لپاره به انتظام نه كوي؟ قيوم خداى د خپل دغه صفت له
مخي ستاسو د الرښووني لپاره كتاب رالېږلى ،پر تا ئې
قرآن رالېږلى او له دې نه مخكي ئې تورات او انجيل،
دا كتابونه نه يوازي ستاسو الرښوونه كوي ،بلكي د حق
او باطل ،ښه او بد ،مفيد او مضر ترمنځ د تفكيك ذريعه
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ده ،تاسو (الرښود) او (فرقان) ته ضرورت درلود ،په
خپله او په خپل عقل سره ،نه سمه الر موندلى شئ او نه
ښه او بد سره بېلولى شئ ،د همدې لپاره (قيوم) خداى د
زمانې په هر پړاو كي (الرښود او فرقان) كتابونه
رالېږلي .دا ځكه چي د انسان عمر لنډ دئ او عقل ئې
محدود ،نه په دې لنډ عمر كي په تجربې سره كولى شي چي
په دې پېچلي او پراخ عالم كي سمه الر تشخيص كړي او نه
په خپل عقل سره كولى شي ټول مفيد او مضر شيان سره
تفكيك كړي.
څوك چي د هللا له آيتونو نه انكار وكړي ،د ده د كفر
او انكار قطعي او محتومه پايله د هللا له شديد عذاب نه
پرته بل څه نشي كېدى ،دا ځكه چي دوى له هغه څه انكار
كړى چي له هغه پرته نه سمه الر موندلى شي او نه ښه له
بد او مفيد له مضر نه بېلولى شي .او دا ځكه چي څوك د
دې عالم د قيوم واكمن له الرښوونو نه غاړه وغړوي ،خود
به د عزيز او ځواكمن خداى له انتقام سره مخامخ كېږي.
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[ -]5يقينا چي په هللا باندي هيڅ څه نشي پټېدى ،نه
په زمكي كي څه او نه په آسمان كي څه -]6[ .دى خو
همغه ذات دئ چي تاسو ته د (ميندو) په رحم كي هغسي
صورت او شكل دركوي چي دى ئې غواړي ،پرته له ده نه
چي عزيز او حكيم دئ بل معبود نشته.
( -)6-5دلته د كتاب په اړه څو ډېري اساسي او بنيادي
خبري شوې چي په مطلب ئې پوهېدل لږ غور او دقت غواړي:
 هغه څوك كولى شي د انسان لپاره قانون وضع كړي چي
هم د انسان د خلقت ،جوړښت او فطرت له ټولو زواياوو
نه او د ده له ټولو فطري اړتياوو نه خبر وي او هم د
انسان د ماحول په ټولو هغو شيانو پوه وي چي دى ئې
احاطه كړى او دى ورسره په يوه او بله بڼه كي څه تعلق

آل عمران
318
د قرآن پلوشې
لري .هم انسان پېژني او هم د انسان په مېشت ځاى كي
هرڅه پېژني ،په دې پوه وي چي انسان څه ته ضرورت لري،
څه ورته گټور دي او څه تاواني .په قانون كي به انسان
ته ويل كېږي چي څه كول ورته جائز دي او څه ناجائز ،د
كوم څه خوړل ورته روا دي او كوم څه ناروا ،د روا،
ناروا ،جائز او ناجائز او مفيد او مضر پرېكړه هغه
ً خبر وي
څوك كولى شي چي هم د انسان له طبيعت نه دقيقا
او هم په زمكي كي د ټولو موجودو شيانو له ماهيت نه
خبر وي او په دې پوه وي چي كوم څه انسان ته څه تاوان
رسولى شي .قانون په حقيقت كي يو كشف دئ نه اختراع،
قانون جوړوونكى قانون كشفوي ،له خپله ځانه ئې نشي
جوړولى ،د انسان لپاره قانون وضع كول داسي دي لكه يو
فزيك پوه ،كيميا پوه او د ساينس عالم چي د يوه عنصر
په اړه وايي :د دې عنصر فزيكي او كيمياوي خواص دا
دي ،د حرارت او برق د انتقال توان ئې دومره دئ ،د
حرارت په كومه درجه كي سوزي ،له فالني فالني عنصر سره
ئې تركيب ممكن دئ او له هر يوه سره ئې د تركيب
فورمول دا دئ .د دې عنصر په اړه چي دوى څه ويلي دا
ټول ئې د تحقيقاتو او تجاربو په ترڅ كي موندلي ،دا
هر څه كشف دي نه اختراع ،دوى له خپله ځانه څه نه دي
وضع كړي ،بلكي شته او حاكم قوانين ئې كشف كړي او په
خاصو الفاظو سره ئې بيان كړي .د ساينس ټول فورمولونه
په حقيقت كي په طبيعت حاكم قوانين دي چي ساينس
پوهانو كشف كړي ،د انسان لپاره قوانين هم بايد
همداسي كشف شي ،د دې لپاره (انسان پوه) ته ضرورت دئ،
نه يوازي انسان پوه ته بلكي (طبيعت پوه) ته هم ،هغه
چا ته چي هم د انسان په اړه دقيق علم ولري او هم د
ده د ټول ماحول په اړه.
 كه د يوه ساده عنصر په اړه د نړۍ هيڅ فزيك پوه او
د ساينس هيڅ عالم دا جرأت نشي كولى چي له ځانه قانون
وضع كړي او هره خبره ئې د كشف نتيجه وي ،نو د انسان
لپاره قانون جوړوونكي څنگه جرأت كوي چي په داسي حال
كي د ده لپاره قانون جوړوي چي تر اوسه خو ال د انسان
د جسمي جوړښت له ډېرو پېچلو برخو خبر نه دي ،روحي
جوړښت خو ئې پرېږده ،روحي جوړښت خو ئې هومره پيچلى
دئ چي دا برخه ال تراوسه اصالً د ده تر بحث الندي نه ده
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راغلې او په دې اړه څه ويل ورته ممكن نه دي ،دا برخه
په البراتوار كي د ميكروسكوب الندي هم نشي نيولى.
الكسيس كارل د شلمي پېړۍ يو معروف غربي عالم په خپل
كتاب (انسان يو ناپېژانده موجود) كي ليكې :زه له نن
ورځي نه د خپل ژوند ترپايه د انسان په اړه هومره
سؤالونه يو په بل پسي كولى شم چي علم ئې له ځواب
ويلو نه عاجز دئ او ډېر سؤالونه داسي چي ساينس ئې
هيڅكله ځواب نشي ويلى!
 په دغو مباركو آيتونو كي دغه حقيقت ته اشاره شوې،
كوم ذات چي تاسو ته كتاب رالېږلى هغه ته هم د زمكي
او آسمانونو ټول پټ اسرار معلوم دي او هم ستاسو د
وجود له ټولو اسرارو نه خبر دئ ،تاسو خو هغه پيدا
كړي يئ ،دى ستاسو د صورت او جوړښت خالق دئ ،ستاسو د
روحي او جسمي جوړښت له ټولو زواياوو خبر دئ .په دې
بحث پسي متصل بيا د كتاب په اړه فرمايي:

   














   












  
   
    



 
[ -]5هللا هغه ذات دئ چي دا كتاب ئې پرتا باندي نازل
محكم دي ،چي دا د كتاب
كړ ،چي ځيني آيتونه ئې ُ
بنسټ دئ او نور ئې متشابه دي ،نو هغه كسان چي په
زړونو كي ئې كوږوالى دئ په متشابه پسي ئې درومي،
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د فتنې په لټه كي او د تأويل په لټه كي ،په داسي
حال كي چي په تأويل ئې له هللا پرته هيڅوك نه پوهېږي
او هغه چي د راسخ علم خاوندان دي وايي :موږ ايمان
پرې راوړى ،ټول زموږ د رب له لوري دي او پند نه
اخلي مگر د عقل خاوندان.
( -)5دا مبارك آيت څو مهم مطالب زموږ مخي ته ږدي:
 د هللا كتاب دوه برخي او دوه ډوله آيتونه لري ،ځيني
ئې هغه دي چي د څرگندو او انسان ته د معلومو شيانو
په اړه ئې بحث كړى او ځيني هغه چي د انسان له سترگو
نه د پټو شيانو په اړه څرگندوني لري .لومړي ډول ته
(محكم آيتونه) او دوهم ډول ته ئې (متشابهات) ويل
شوي.
محكم آيتونه هغه دي چي هم ئې د بحث موضوع څرگند
ُ 
شيان دي او هم ئې الفاظ هغه دي چي انسان ئې د همدغو
شيانو لپاره كاروي.
 متشابه آيتونه ئې هغه دي چي د تشبيه له فن نه په
كي استفاده شوې ،د بحث موضوع ئې د انسان له سترگو نه
پټ شيان دي او د دغو شيانو د معرفي لپاره داسي الفاظ
كارول شوي چي په اصل كي د نورو څرگندو شيانو لپاره
وضع شوي.
 د كتاب اصلي او اساسي مطالب په هغو آيتونو كي
محكم دي او تشبيه نه ده په كي كارول شوې.
راغلي چي ُ
 متشابه آيتونه چي په مفهوم ئې پوهېدل غور او دقت
غواړي بايد همدې محكمو آيتونو ته راجع شي او د همدې
آيتونو په رڼا كي تفسير او توضيح شي ،دا ځكه چي د
كتاب (ام) ،اصل او محور همدا محكم آيتونه دي.
 هغه كسان چي په زړونو كي ئې خيرې او كوږوالى وي،
د دې پر ځاى چي د متشابه آيتونو په مراد باندي ايمان
كافي وگڼي ،برعكس د دې آيتونو په تأويل د پوهېدو هڅه
او لټه كوي او غواړي له هغه نه د بحث او تحقيق موضوع
جوړه كړي.
 هغه كسان چي غواړي دغه ډول آيتونه د مناقشې او
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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شكوك او شبهات راوالړ كړي او توجه ئې له محكمو آيتونو
نه بل لور ته واړوي او يا دا چي غواړي د متشابهاتو
په تأويل ځان پوه كړي .د تأويل لغوي معنى اول يا اصل
ته اړول دي ،تأويل يعني په متشابه آيت كي د تشبيه
ُنه او ماهيت باندي ځان پوهول ،گويا دوى
شوي څيز په ك
غواړي په دې پوه شي چي د دې متشابه اصلي او اولنى
حالت او كيفيت څنگه دئ؟!
 دا هلي ځلي او دا هڅه او هاند د هغه چا كار دئ چي
زړه ئې كوږ او خيرن وي ،پر زړه او دماغ ئې شكونو
سيورى غوړولى وي.
 د متشابهاتو د تأويل علم يوازي له هللا تعالى سره
دئ ،بل هيڅوك نشي كولى په هغه باندي پوه شي ،ځكه هللا
تعالى هغه غيبي او له سترگو نه پټ شيان چي انسان ئې
نه پېژني او نه په خپل قاموس كي ورته نوم لري ،د
انسان د ښې پوهي لپاره له محسوسو او پېژندل شوو
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
فهم ورته حاصل شي ،د دې مطلب دا شو چي د دغو شيانو د
معرفي لپاره ترممكنه حده او تر هغه ځايه چي د انسان
عقل ته مقدور ده اهتمام شوى او د متشابه آيتونو په
ترڅ كي معرفي شوي ،د انسان د عقل نيلۍ له دې نه آخوا
وړاندي نشي تلى ،دا د ده د الوت وروستى پړاو دئ،
آخوا ته ئې الس نه رسېږي ،د ده له عقل او ادراك نه
لوړ دي ،هللا تعالى د همدې ډول شيانو د معرفي كولو
لپاره ښه الزمه څرگندونه كړې ده او د انسان د عقلي
قوت مطابق وضاحت ئې كړى دئ ،خو له دې نه آخوا د
انسان عقل د مخكي تگ مجال نه لري ،بايد همدلته
ودرېږي او د متشابهاتو له تأويل نه ځان وساتي .د
انسان د عقل او پوهي قصور ،د حواسو او مشاعرو
محدوديت ئې او د ژبي او قاموس عدم جامعيت ئې باعث
شوي چي له مخكي تگ نه عاجز شي او د متشابهاتو په
حقيقت تر دې زيات پوه نشي.
 له دې آيت نه په مخكي دوو آيتونو كي وضاحت شوى وو
چي د انسان لپاره (الرښود) او (فرقان) كتاب هغه هللا
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رالېږلى چي د (آفاق) او (انفس) په ټولو اسرارو او
خفاياوو خبر دئ ،يعني په دې كتاب كي هم د زمكي او
آسمان د ډېرو هغو شيانو په اړه بحث شوى چي د انسان
له سترگو پټ دي او هم په خپله د انسان په اړه .انسان
په خپل قاموس كي يوازي د هغو شيانو لپاره نومونه لري
چي ده په خپلو سترگو ليدلى او پېژني ئې ،هغه څه چي د
ده له سترگو پټ دي د هغه لپاره نه نوم لري او نه ئې
د معرفي كولو ل پاره الفاظ ،نو هللا تعالى به هغه ته دا
شيان څنگه او په كومو الفاظو معرفي كوي؟ د هللا په كتاب
كي به د دې غيبي شيانو د معرفي كولو لپاره كوم اسلوب
كارول كېږي؟ دغه سؤال ته په دې مبارك آيت كي ځواب
ويل شوى.
كه په قرآنكريم كي لږ غور او دقت وكړو نو دا به
راته په ډاگه شي چي د قرآنكريم د بحث او څېړني دوه
اساسي محورونه دي ،يو شمېرئې په هغو قضاياوو پوري
اړه لري چي د انسان لپاره مشهود ،څرگند او ښكاره دي
او په انساني قاموس كي ورته صريح او څرگند الفاظ
شته ،لكه لمر ،سپوږمۍ ،آسمان ،زمكه ،غر ،انسان او
نور ،دوهمه برخه ئې له داسي شيانو سره تړاو لري چي
له نظره پټ او غايب دي او انسان په خپل قاموس كي
داسي كلمات نه لري چي د هغوى د معرفي كولو لپاره ئې
وكاروي .د دې غيبي شيانو د پېژندلو او معرفي كولو
لپاره البد بايد هغه الفاظ وكارولى شي چي په اصل كي د
ملموسو او ښكاره شيانو لپاره وضع شوي دي او ناچار
بايد د تشبيه له فن نه كار واخيستل شي چي د دې غيبي
څيز يو داسي انځور وړاندي كړى شي چي حقيقت ته نږدې
وي ،له همدې ځايه آيتونه په دوو برخو وېشل كېږي:
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
محكم دي ،خو هغه
لفظ تطبيق آسانه دئ ،دا آيتونه ُ
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
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شيانو لپاره وضع شوي دي ،دا آيتونه متشابه بلل كېږي.
لكه په دې مبارك آيت كي:
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په دې مبارك آيت كي د يوم ،استواء او عرش الفاظ گورو
چي په اصل كي د ښكاره او څرگندو شيانو لپاره وضع شوي
دي ،خو په دې آيت كي د دې مطلب د افاده كولو لپاره
راغلي چي دا زمكه او آسمان په شپږو مرحلو كښى پيدا
شوي ،هللا تعالى د هر څه مالك او واكدار دئ او هر څه ئې
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
ته له ارجاع نه پرته په ځانگړي ډول بيان او توضيح
كړو .هغه كسان چي په متشابه آيتونو پسي ځي او هڅه
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
الر غوره كړي ،د هغوى مقصد يا فتنه وي او يا د دې
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
غواړي د متشابهاتو په تأويل پوه شي خو د متشابهاتو
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
انسان نشي كولى پخپلو محدودو حواسو ئې درك كړي،
قرآنكريم د عالم غيب د دغو پټو شيانو د پېژندني او
معرفي كولو لپاره له ټولو هغو الفاظو نه استفاده كړې
چي د انسان په قاموس كي شته او كېدى شي د دغو شيانو
د معرفي لپاره وكارولى شي او ټول هغه څه په كي
مراعات شوي چي د غيبي شيانو مناسب او ممكن انځور
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وړاندي كړى شي او د كايناتو او عالم په معرفي كولو
كي تر هغه ځايه مخكي تللى تر كومه پوري چي انساني
عقل د تلو توان لري ،له دې نه آخوا انساني عقل د
مخكي تگ وس او توان نه لري ،نور ئې وزرونه سوزي،
بايد همدلته توقف وكړي ،د هغه د ناقص عقل ،قاصر تصور
او محدود توان ،تنگ نظر ،ناقص استعداد او محدود
قاموس غوښتنه دا ده چي همدلته په همدې كرښه ودرېږي
او نور د مخكي تگ هڅه او هاند ونكړي ،هغه نور د مخكي
تگ توان نه لري او نشي كولى د غيبي شيانو په حقيقت
او تأويل پوه شي.
ځيني كسان د دې مبارك آيت صريح حكم ته توجه نه
كوي او د آيت د وروستۍ برخي په رابطه داسي څه وايي
چي له لومړۍ برخي سره ئې تناقض لري ،د آيت لومړنۍ
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
همدې پسي وايي :له هللا تعالى پرته هيڅوك د متشابهاتو
په تأويل نه پوهېږي .په پاى كي فرمايي :د دې ماجرا
غ وښتونكو ،فتنه گرو او بيمارو زړونو خاوندانو په
مقابل كي عالمان او د پاخه علم خاوندان وايي :موږ
ايمان ورباندي راوړى دئ ،ټول د هللا له لوري دي او له
عاقالنو پرته بل څوك پند نه اخلي .د تعجب ځاى دئ چي
هغوى په دې صراحت سترگي پټوي او ادعا كوي چي د آيت
په وروستۍ برخه كي هللا او د پاخه علم خاوندان مستثنى
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
عطف واو وشمېرو نو بايد وروستنۍ جمله ټوله پر ماقبل
عطف كړو چي بيا ئې معنى داسي كېږي :د هغوى پر تأويل
له هللا او الراسخون في العلم نه پرته بل څوك نه پوهېږي
او هللا او د پاخه علم خاوندان وايي :موږ ايمان ورباندي
راوړى ،ټول د هللا له لوري دي!! يعني بايد د يقولون په
لفظ كي ضمير هللا او الراسخون في العلم دواړو ته راجع
وي!! او څرگنده ده چي دا نه معقوله ده او نه صحيح .د
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.
ځيني نور بيا وايي چي كېداى شي يو آيت يو وخت
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
د هر آيت په اړه دا گمان راوالړوي چي ښايي دا به هم
متشابه وي!! دا نظر هغه كسان وړاندي كوي چي اصالً د
محكم او متشابه په اړه پوره او الزم علم نه لري ،دوى
د قرآنكريم د مخاطبينو فهم او پوهه معيار گرځوي،
يعني هغه آيت چي مخاطب پرې پوه شو ،شك او تردد ورته
په كي پيدا نه شو ،هغه محكم دئ او كه شك او تردد ئې
په كي وكړ او له فهم نه ئې عاجز شو؛ نو بيا دا آيت
متشابه دئ؛ خو حقيقت دا دئ چي د محكم او متشابه د
وېش معيار د مخاطب فهم او علم نه دئ ،آيتونه د
مخاطبينو انگېرني او فهم ته له توجه او پاملرني پرته
په محكم او متشابه وېشل شوي دي .د متشابه لفظ پخپله
په دې داللت كوي چي له دې نه هغه آيتونه مراد دي چي د
تشبيه فن په كي كارول شوى دئ ،د غيبى عالم شيان په
داسي الفاظو سره په كي معرفي شوي دي چي په اصل او
حقيقت كي د ښكاره او ظاهري څيزونو لپاره وضع او
ايښودل شوي دي او د تشبيه په ذريعه همدا غيبي شيان
انسان ته معرفي شوي دي.
د تأويل لغوي معنى اصل او اول ته اړول دي او دلته
دا مطلب افاده كوي چي متشابه لفظ له فعلي حالت نه
خپل اصلي او اولني حالت ته واړولى شي .يعني دا چي له
تشبيه نه السته راغلى مفهوم كافي ونه شمېرو ،بلكي د
هغه څيز په حقيقت د پوهېدو هڅه وكړو چي د تشبيه له
الري موږ ته رامعرفي شوى دئ .د مثال په ډول :زموږ په
عرف او قاموس كي عرش هغه تخت ته ويل كېږي چي پاچا
ورباندي كښېني او دا ئې د قدرت او واك نښه وي .دا
عرش يو جسم وي چي څلور پښې لري .ښه نو د هللا تعالى د
عرش معنى څه ده؟ كه موږ د دې لفظ د تأويل هڅه وكړو
نو بايد په دې اكتفاء ونكړو چي د هللا تعالى عرش د ده د
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
تعالى د عرش ماهيت درك كړو او په حقيقت ئې پوه شو،
الزمه ده چي پخپل حد ودرېږو ،له پولو نه د تجاوز او
تېرېدو هڅه ونكړو .هرڅوك چي د عرش د ماهيت او كيفيت
او د استواء د كيفيت په اړه بحث او مناقشې كوي دا
ډول كسان به يا د رنځور زړه خاوندان وي او يا به د
خلكو په منځ كي د فتنې راوالړول غواړي او يا به د بى
ځايه غرور او لويي په مرض اخته وي او ځان به ورته
لوى ښكاري ،پخپل عقل به غره وي او داسي مړۍ يا گوله
به خولې ته وړي چي ترستوني ئې نشي تېرولى او له خپل
ټغر نه به پښې اوږدې غځوي.
په دې ټول پوهېږو چي قرآنكريم د انسانانو په ژبه
نازل شوى او خپل پېغام ئې په داسي الفاظو سره بيان
كړى دئ چي په عربي قاموس كي موجود دي او دا الفاط په
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
ورباندي پوهېدلى شي ،مخاطب د دا ډول كلماتو د
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
قاموس په وړاندي سره كرښه كښل كېږي ،دغه قاموس بيا د
دې پټ او غيبي عالم د اجزاوو د تعريف او پېژندني
لپاره مناسب او ال زم الفاظ نه لري ،دا پټ عالم په
انساني قاموس كي نشي ځايېدلى ،دا قاموس د دې غيبي
شيانو د معرفي كولو صالحيت او ظرفيت نه لري ،د ناچارۍ
له مخي د دې غيبي امورو د معرفي كولو لپاره بايد
همغه ناقص او تنگ الفاظ وكارول شي او همغه د مشهودو
او ښكاره شيانو لپاره وضع شوي الفاظ استعمال شي او
په همدې الفاظو سره د انسان د فهم او پوهي لپاره د
غيبي شيانو يو تصوير او ترسيم وړاندي شي او د تشبيه
د فن په مرسته انساني عقل ته د غيبي امورو نقشه
انځور شي .د دا ډول آيتونو د الفاظو تأويل او د
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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
په همدې الفاظو سره دا شيان معرفي كړي دي ،له دې نه
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
تگ توان نه لري ،نور نشي كولى دا شيان له دې نه زيات
وپېژني.
ځيني وايي :له موږ سره داسي روايات شته چي ثابتوي
ِ" دي او په تأويل
ِلم
ِي الع
زموږ ائمه "الراسخون ف
پوهېږي ،په دې اړه څو ټكې يادول غواړو:
 په دې كي شك نشته چي د رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
اصحاب رضي هللا عنهم له بل هرچا نه د قرآنكريم په ژبه
ښه او زيات پوهېدل ،هغوى له ټولو نه زيات د قرآنكريم
په مفهوم او هدف پوه وو ،مسلمانان ټول په دې اتفاق
لري او ټول عقيده لري چي د قرآني مفاهيمو د زده كړي
او پوهي لپاره بايد د اصحابو رضي هللا عنهم رأيي ته
مراجعه وشي ،په دې رابطه هيڅ اختال ف نشته ،اختالف په
دې كي دئ چي د روايت راوي څوك دئ؟ آيا دا روايت له
ثقه ،مصئوني او ډاډمني الري موږ ته رارسېدلى؟ او آيا
د وخت تېرې دو او د راويانو تعدد خو پر روايت څه اثر
نه دئ كړى او په الفاظو كي ئې د څه بدلون باعث نه دئ
شوى؟ آيا د رواياتو د ثبتولو په اړه همغه اهتمام او
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
كه نه نو د قبول وړ ئې ونه گڼو .دين او د دين
پيشوايان موږ ته همدا درس راكوي چي هره هغه خبره په
دېوال ووهو چي له قرآن سره تعارض ولري.
 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
روايت چي يوه لوى شخصيت ته داسي قول په كي منسوب شوى
وي چي د لويانو له اقوالو سره سمون ونلري او د اسالمي
معيارونو له مخي كمزورى او ناوړه گڼل كېږي ،لكه د
ځان ستايل او نورو ته ښكنځلي او بد رد ويل ،له قدرت
سره مينه ،ځان زړه ور ،شجاع ،غيرتي ،په غيب پوه گڼل
او داسي نوري ادعاگاني كول ،نو د داسي رواياتو په
اړه بايد محتاط وو ،هم د دې روايت په اړه او هم ئې د
راوي په اړه بايد شك ولرو او له ترويج او نشر نه ئې
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
اسالم او قرآن پوه انسان د علم غيب ادعا وكړي ،د
صالحو او مؤمنو شخصيتونو دود نه دئ چي د ځان لپاره د
مقام او قدرت غوښتنه وكړي ،امكان نه لري چي يو عالم،
د دېن په اساساتو پوه او په اسالمي اخالقو متخلق انسان
دا ادعا وكړي چي زه د راسخ فى العلم له ډلي څخه يم،
د پاخه علم خاوند او د متشابهاتو په تأويل پوه ،كه
پوهېدلى نو دا كار به ئې كړى وو ،د ادعا پر ځاى به
ئې متشابهات توضيح كړي وو ،موږ خو د دوى په اقوالو
كي هيڅ داسي بېلگه نه گورو چي د كوم متشابه آيت په
اړه ئې څه ويلي وي.
د آيت په پاى كي د عقلمنو علماوو په اړه ويل شوي:
عالمان ټول آيتونه د هللا تعالى له لوري شمېري ،ايمان
ورباندي راوړي او هوښياران پند ترې اخلي.





   
    
   







     
 
[ -]8اې زموږ ربه! زموږ زړونه له هغه وروسته كاږه
نه كړې چي هدايت دې كړو او خپله پېرزوينه دې زموږ
په برخه كړه ،بې شكه چي ته ډېر مهربان توبه
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ً چي ته هغي
منونكى يې -]9[ .اې زموږ ربه! يقينا
ورځي ته د خلكو راغونډوونكى يې چي شك په كي نشته،
بې شكه چي هللا له وعدې څخه نه په شا كېږي.
( -)9-8مخكي د داسي خلكو ذكر وشو چي په زړونو كي ئې
كوږوالى دئ او د فتنو راوالړلو په لټه كي دي ،دلته د
پاخه علم د خاوندانو هغه وېره په گوته كوي چي له
انحراف او كوږوالي نه او د آخرت له محاسبې نه ئې
لري ،د هغوى دا ايماني احساسات په دغو الفاظو كي
بيان شوي چي وايي :اې زموږ ربه! په خپلي پېرزويني او
رحمت سره موږ له هغو كسانو څخه نه كړې چي زړونه ئې
كاږه شوي ،د قيامت ورځ راتلونكې ده ،ته خپله وعده
ترسره كوې .دوى پوهېږي چي له هدايت نه وروسته هم د
انحراف او كوږوالي احتمال شته ،ډېر خلك داسي دي چي
معمولي رڼا ئې ترسترگو شوې ،څو گامه مخكي تللي ،خو د
الري په اوږدو كي په داسي څه مصروف شوي چي نه يوازي د
مزيد مخكي تلو نه پاتي شوي بلكي په كږو الرو سر شوي.

   


  







   






  
   
 
ً هغه چي كافران شوي ،نه به ئې له هللا د
[ -]11يقينا
دوى مالونه څه ترې دفع كړى شي او نه ئې اوالد ،او
همدا دوى به د اور سوند وي -]11[ .د فرعونيانو او
د هغو په څېر به ئې حال وي چي له دوى نه مخكي وو،
زما آيتونه ئې تكذيب كړل ،نو هللا په خپلو گناهونو
ونيول او هللا سخت عذاب وركوونكى دئ.
( -)11-11تاريخ ته رجوع وكړئ ،وگورئ د هغو كسانو
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عاقبت څنگه وو چي د هللا د كتاب آيتونه ئې تكذيب كړي،
نه مال د هللا له عذاب نه ژغورلي او نه د خپلو پلويانو
لښكرو ،فرعونيان او تر دوى نه مخكي كافران څنگه د هللا
له شديد عذاب او مؤاخذې سره مخامخ شول .هر څوك چي
الهي آيتونه تكذيب كړي پاى ئې همدا دئ.










 
ً به مغلوب شئ او د
[ -]12كافرانو ته ووايه :حتما
جهنم په لوري به محشور او راغونډ كړى شئ ،څومره
بد هستوگنځى!
( -)12كه څه هم دلته خطاب عام دئ او ټولو كافرانو ته
ويل شوي چي په دنيا كي ستاسو حتمي پايله ماته او
مغلوبيت ده او په آخرت كي مو د جهنم بد هستوگنځى .خو
له وروستي آيت نه معلومېږي چي دلته په خاص طور يهودو
ته خطاب متوجه دئ.
له دې آيت نه په څرگنده معلومېږي چي د دې سورې دا
برخه هم د مكې له فتحي نه ډېر د مخه نازله شوې ده،
دا ځكه چي د قريشو له ماتي نه وروسته او په داسي حال
كي چي يهودان ال د مكې له فتحي نه د مخه له مدينې نه
شړل شوي وو او د نجران مسيحيان له فتحي نه وروسته
راغلل ،تسليم شوو او جزيه ئې ومنله ،نو دا خطاب په
دې مرحله كي چا ته متوجه كېدى شي چي ژر به مغلوب شئ؟
طبيعي ده چي دا خطاب د دې مرحلې نه دئ ،برعكس په هغي
مرحلې پوري تعلق لري چي نه قريش مات شوي وو ،نه يهود
او نه مسيحيان .دې ته ورته گڼ شمېر نور آيتونه هم په
دې داللت كوي چي د دې سورې هيڅ برخه د مكې له فتحي نه
وروسته نه ده نازله شوې .كوم روايات چي وايي د دې
سورې يوه برخه هغه وخت نازله شوه چي د نجران يو وفد
مدينې ته راغى ،څو ستونزي لري:
 په دوى كي ډېر اختالف او تعارض شته ،ځيني ئې وايي
چي اتيا يا نوي آيتونه په دې وخت كي نازل شوي ،ځيني
ئې شپېته آيتونه گڼي او ځيني ئې څه باندي دېرش .ځيني
ئې وايې چي په وفد كي شپېته كسان وو خو ځيني ئې اتيا
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كسان گڼي.
 د سورې له هيڅ آيت نه دا نه معلومېږي چي هغه به د
مكې له فتحي نه وروسته نازله شوى وي.

















  
   
     


 
ً تاسو ته په هغو دوو ډلو كي څرگنده
[ -]13يقينا
نښه ده چي سره ونښتې ،يوه د هللا په الر كي جنگېده او
بله ئې كافره وه چي د سترگو په ليد سره ئې هغوى د
ځان دوه برابره ليدل او هللا په خپلي مرستي سره د
ً چي په دې
هغه چا مالتړ كوي چي دى ئې وغواړي ،يقينا
كي سترگورو ته ښه عبرت دئ.
( -)13له دې مبارك آيت نه معلومېږي چي په مخكني آيت
كي مخاطب قريش نه بلكي يهودان دي ،دوى ته د بدر نښته
د بېلگي په توگه وړاندي شوې او ورته ويل شوي چي
ستاسو پايله به هم د هغوى په څېر وي .د بدر په جگړي
كي د مسلمانانو بريا يهودان سخت پرېشان كړل ،له دې
نه مخكي دوى دا نه انگېرله چي څو مهاجر مسلمانان به
د قريشو مخي ته تم شي او له خپلي مبارزې به څه ترالسه
كړي ،خو د بدر تاريخي او نادري فتحي دوى هك پك كړل،
د خطر احساس ئې وكړ ،د دې ځوان تحريك قضيه ئې جدي
ونيوله ،غوښتل ئې د محتمل راتلونكي خطر مخه ونيسي،
قريشو ته ئې هيئتونه ولېږل ،د هغوى په ماتي او
تلفاتو ئې خفگان څرگند كړ او اطمئنان ئې وركړ چي له
دې وروسته به د مسلمانانو په ضد د قريشو مرسته كوي.
په دې آيت كي د لسم او يولسم آيت مطلب مزيد تشريح
شوى او يوه تاريخي بېلگه ورته وړاندي شوې ،كافرانو
ته د دوى مال او ځواك گټه نشي رسولى او د هللا له عذاب
نه ئې نشي ژغورلى ،مگر ومو نه ليدل چي د بدر په نښتي

آل عمران
322
برخليك سره مخامخ
په سطحي نظر د
په حقيقت كي تر دې
شول او د شمېر او
برخه نه كړه او د
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شول ،په داسي حال كي چي
مسلمانانو دوه برابره
هم زيات وو ،خو له ماتي
وسائلو زياتوالي دوى ته
دوى د ماتي مخه ئې ونه

كي له كوم
شمېر ئې
معلومېدو،
سره مخامخ
بريا ورپه
نيولى شوه.
د ماتي او بريا پرېكړه هللا تعالى كوي ،چي څوك د هللا د
مرستي او تأييد مستحق وي او په ځان كي دا وړتيا
راپيدا كړي چي هللا ئې مرسته وكړي ،وروستۍ فتح به د هغه
وي ،كه څه هم شمېر ئې د دښمن د لښكرو په نسبت كم او
وسائل ئې محدود وي .د بصيرت خاوندانو ته د بدر په
نښتي او د مسلمانانو په بريا او د مغرورو قريشو په
ماتي كي د پند او عبرت ژور درسونه پراته دي.









  




   












   
   



  







 
[ -]14خلكو ته د مرغوبو شيانو ،لكه ښځي ،زامن ،د
سرو او سپينو زرو خزانې ،نښانمن آسونه ،څاروي او
د كر كښت مينه ښايسته كړى شوي ،خو دا ټول د دنيوى
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ژوند متاع ده او د هللا خوا ته خو ډېر غوره د ټېكي
ځاى دئ -]15[ .ورته ووايه :آيا تر دې په غوره څه
مو خبر كړم؟ متقيانو ته د دوى د رب خوا كي داسي
جنتونه دي چي ترې الندي ويالې بهېږي ،تلپاتي په
هغه كي او پاكيزه جوړې او د هللا رضا مندي او هللا خو د
خپلو بندگانو ښه ليدونكى دئ.
( -)15-14خلك هغه څه معيار گڼي او د چا عزت او ذلت،
ماته او بريا او سعادت او شقاوت ورباندي تلي چي نفس
ته مرغوب دي او د انسان نفس ئې خوښوي ،لكه ښځي،
زامن ،د سرو او سپينو زرو خزانې ،نښاني شوي آسونه ،د
څارويو رمې او د كر كښت پراخي زمكي ،خو دا نه هدف دئ
او نه معيار ،نه انسان د دې لپاره پيدا شوى او نه به
د ده په اړه قضاوت د دې له مخي كېږي او نه به ئې
مستقبل او راتلونكې د دې له مخي ټاكل كېږي ،دا خو په
حقيقت كي د ده لپاره پيدا شوي ،د ده د ژوند متاع ده،
نه هدف او نه هم معيار ،د انسان لپاره معيار بل څه
دئ ،هغه چي هللا تعالى ئې دلته په يوه لفظ كي راخالصه
كوي :تقوى :ځان ساتنه ،له ظلم ،ناروا ،تېرى ،گناه،
عصيان او هر هغه څه نه چي د ده له انسانيت سره نه
ښايي او له هر هغه څه نه چي ده ته تاوان رسوي .د ښه
او بد او سزا او جزاء فيصله خو راتلونكې ده ،هللا تعالى
به د قيامت په ورځ دا فيصله كوي ،هلته به د متقيانو
په مقام او منزلت پوه شئ ،په دنيا كي خو تاسو هغه چا
ته په سپكه سترگه كتل چي له خپل ملك نه شړل شوي ،له
مال او دولت نه محروم دي ،نه بنگلې لري ،نه لښكري او
نه د سرو او سپينو زرو خزانې ،خو په آخرت كي به
وگورئ چي د هللا په نزد كي ئې مقام څومره اوچت وو او په
خپلي خوا كي ئې څنگه ځاى ورته غوره كړى .تلپاتى جنت،
چي تربنگلو او ونو الندي ئې ويالې بهېږي ،پاكيزه جوړې
او تر هر څه اوچت د هللا رضامندي .هللا د خپلو بندگانو كړه
وړه ليدلي ،د دوى له وړتياوو خبر دئ ،دوى ته به د
خپلو وړتياوو مناسبه بدله وركوي.
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ً چي موږ
[ -]16هغه چي وايي :اې زموږ ربه! يقينا
ايمان راوړى ،نو زموږ گناهونه راته وبخښه او د
اور له عذابه مو وساته -]15[ .همغه صابران،
صادقان ،غاړه ايښودونكي ،انفاق كوونكي او د سحر
په وخت كي مغفرت غوښتونكي بندگان.
( -)15-16دا مقام به د هغه چا په برخه وي چي ايمان
راوړي ،په آخرت ئې باور وي ،په دوزخ كي له لوېدو
وېره لري او له هللا د خپلو گناهونو بخښنه غواړي ،هغه
چي له ايمان نه وروسته ئې لومړى او ترټولو اوچت صفت
صبر وي ،ضبط او حبس نفس ،ځان سنبالول ،په خپل حد كي
ځان ساتل ،د خپل انساني فطرت د غوښتنو په حصار كي او
د هللا له لوري په ټاكلو حدودو كي محدود پاته كېدل ،هغه
چي نه ئې نفسي غوښتني تېرايستى شي او نه د شيطان
وسوسې ،نه ئې د نعمتونو كثرت بې الري كولى شي او نه
محروميتونه ،نه ئې د دښمن گواښونه وېرولى شي او نه
ئې ستونزي او كړاوونه پښې لړزولى شي ،په خپل حد او
حق قانع وي او په خپل كار كي له ستړيا او ستومانتيا
ښودلو پرته لگيا وي .د صبر تر څنگ ئې څلور نور
صفتونه وي :صادق وي ،هم په خپله وينا كي او هم په
خپله معامله كي ،د خپل رب هر حكم ته غاړه ږدي ،خپل
مال د هللا په الر كي لگوي او د خپلو اشتباهاتو او
گناهونو د جبران هڅه كوي او هر سحر ،د شپې په پاى او
د ورځي له پيل نه مخكي له خپل رب نه د خپلو گناهونو
مغفرت غواړي.
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[ -]18هللا په دې شهادت وركړى چي له ده پرته بل
معبود نشته ،مالئكو او په عدل والړو د علم خاوندانو
هم ،له عزيز حكيم خداى نه پرته بل معبود نشته.
[ -]19بې شكه چي د هللا په نزد كي (مقبول) دين ،اسالم
دئ او د اهل كتابو اختالف خو له هغه وروسته وو چي
علم ئې پرې راغى ،په خپلو كي د ضد او بغي له امله
ً چي هللا
او څوك چي د هللا په آيتونو كافر شي ،نو يقينا
ډېر ژر محاسبه كوونكى دئ.
( -)18هللا تعالى په خپل كتاب كي د دې خبري شهادت وركړى
چي له ده پرته بل معبود نشته ،مالئكي هم په دې خبري
شهادت وركوي او هر باانصافه د علم خاوند هم دا شهادت
وركوي ،څوك چي له هللا پرته بل د لمانځني وړ گڼي ،په
الوهيت او ربوبيت كي بل ته برخه وركوي ،بل ته عبادت
او دعاء جائز گڼي ،د هغه خبره هم د هللا د شهادت خالف ده
او هم د مالئكو او هم د با انصافه علماوو.
د دې آيت په ترجمه او تشريح كي د مفسرينو ترمنځ
اختالف شته ،پورتنۍ ترجمه د عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه
ً بالقسط د
د رأيي مطابق ده او همدا غوره ده ،قائما
اولوالعلم حال بيانوي ،بحث د اهل كتابو له مذهبي
مشرانو سره دئ ،دوى ته دغه خبره مناسبه ده چي
باانصافه علماء هم د هللا په يووالي شهادت وركوي ،د آيت
د تركيب تقاضاء هم دغه ده چي ارتباط ئې له اولوالعلم
ً بالقسط الفاظ د هللا تعالى
سره دئ ،په قرآن كي دقائما
لپاره نه دي كارول شوي.
( -)19د هللا په نزد كي مقبول دين دا دئ چي څوك هللا او د
هغه دين ته تسليم وي ،دين يعني د هللا حكم ته غاړه
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ايښودل ،د مطيع او منقاد بنده په څېر ژوند كول .اهل
كتابو هم له دې لحاظه د هللا له مقبول دين سره اختالف
كړى چي له هللا سره ئې جعلي معبودان شريك كړي ،له هللا
پرته نور د عبادت او لمانځني وړ گڼي او هم له دې
پلوه چي عمالً د هللا احكامو ته تسليم نه دي ،د هللا دين د
دوى په ژوند باندي حاكم نه دئ ،اختالف ئې د ناپوهۍ له
ً او له پوهېدا وروسته اختالف
امله نه دئ ،بلكي عمدا
كوي ،د اختالف وجه ئې (خپلمنځي بغي) ده ،له اصلي دين
سره اختالف او هغه په بدله بڼه كي وړاندي كول ئې د دې
لپاره دي چي له هغه نه يو په بل د تېري كولو وسيله
وگرځوي ،علماء ئې عوام پرې وغولوي او د هغوى مال په
ناحقه وخوري.




   
   


 




   
   
  

[ -]21نو كه ئې شخړه درسره كوله ورته ووايه :ما
خپل ځان هللا ته تسليم كړى او هغو هم چي زما متابعت
كوي ،او اهل كتابو او نالوستو ته ووايه :آيا تاسو
هم تسليم شوي يئ؟ نو كه تسليم شول ،الر ئې وموندله
او كه ئې مخ واړاوو نو پر تا يوازي تبليغ دئ او هللا
د بندگانو ښه ليدونكى دئ.
( -)21د دوى د بې بنسټه اعتراضونو او احتجاج پروا مه
كوه ،په ځواب كي ئې دا ووايه چي زه او زما متابعت
كوونكي خپل رب ته تسليم يو ،كه د اهل كتابو علماوو
او نالوستو يا دوى او مشركانو هللا ته د تسليمېد الر
غوره كړه ،سمه الر به ئې موندلې وي او كه ئې ډډه وكړه
نو د دوى پروا مه كوه ،ستا دنده دا ده چي حق ته بلنه
وركړې ،د هللا پېغام تر دوى ورسوې ،پرېكړه هغه هللا ته
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پرېږده چي د خپلو بندگانو ټول كړه وړه گوري.




  
  







  
ً هغه كسان چي د هللا په آيتونو كافران
[ -]21يقينا
كېږي او د هللا پيغمبران په ناحقه وژني او له خلكو
نه هغه كسان هم وژني چي د عدل كولو امر كوي ،نو د
دردناك عذاب زېرى وركړه.
( -)21هغه كافران چي د هللا له آيتونو انكار كوي ،د هللا د
پيغمبرانو په مخالفت كي هغه ځاى ته رسي چي د دوى د
وژلو لپاره مال تړي او آمرين بالقسط وژني ،هر څوك چي
د ظلم خالف غږ اوچت كړي او عدالت ته بلنه وركړي ،دوى
ئې وژني ،ځيني له دې انكار او د پيغمبرانو او آمرين
بالقسط له وژلو دا طمع لري چي په دې سره به خپل
مخالفين وځپي او د دوى اقتدار ته ورپېښ گواښونه به
ختم ك ړي او د دوى د رياست او قيادت بقاء او دوام به
تضمين شي او ځيني نور ئې دا كار په دې هيله او گمان
كوي چي په دې سره له خپل (حق مذهب) دفاع كوي ،هللا به
ترې راضي شي او جنت به ئې په برخه شي!! خو دوى ته د
دوى د دې كاذب او غولوونكي انتظار او هيلي خالف د
دردناك عذاب زېرى وركړه ،دوى دي مطمئن وي چي د خپلو
هيلو د ترسره كېدو زېرى به هيڅكله وانه وري.

  
  
   
 
[ -]22دوى هغه دي چي عملونه ئې په دنيا او آخرت
كي حبط او تباه شوي او هيڅ مرستندوى ورته نشته.
( -)22نه به په دنيا كي له دې عمل نه څه ترالسه كړى
شي او نه په آخرت كي او نه به داسي څوك ومومي چي په
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دنيا او آخرت كي ئې له خپل شوم عاقبت نه وژغوري ،دوى
هيڅ مرستندوى نه لري ،هيڅوك ئې له زړه او په اخالص
سره مرسته نه كوي ،كه نن ډېر د دوى د مرستي او حمايت
تيږي په سينه وهي او د دوى لپاره الس تړلي والړ دي ،چي
د رښتيا ورځ راشي ،نو يو كس به هم د دوى مرستي ته
راوړاندي نشي او مرسته به ئې گټه ورونه رسوي.
له (حبطت اعمالهم في الدنيا و اآلخرة) نه معلومېږي
چي د دوى ځيني له دې مخالفتونو دنيوى اهداف لري او
ځيني ئې اخروي طمعي او هيلي.




















 
[ -]23آيا هغو ته دي پام نه دئ چي د كتاب څه برخه
وركړى شوې ،د كتاب په لوري بلل كېږي چي د دوى
ترمنځ پرېكړه وكړي ،خو يوه ډله ئې ډډه كوي ،په
ً) اعراض كوونكي وي.
داسي حال كي چي (عمدا
( -)23دلته د دوى د علماوو په اړه بحث شوى ،هغه چي د
كتاب په څه برخي پوه شوي ،د كتاب څه محدود او لږ علم
ئې په برخه شوى ،خو كله چي د هللا كتاب ته د خپلو شخړو
او منازعاتو د حل و فصل لپاره بلنه وركړى شي او كله
چي ورته وويل شي چي د هللا په كتاب عمل وكړئ ،له دې
اعراض كوي او مخ اړوي.

   










  
[ -]24دا له دې امله چي وايي :موږ ته به له څو
شمېرلو ورځو پرته (د دوزخ) اور راونه رسېږي ،خپلو
افتراءاتو په خپل دين كي دوكه كړل.
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( -)24دوى د دې لپاره د هللا كتاب شا ته وغورځاوو او په
هغه ئې عمل كول پرېښود چي گمان ئې كولو جنت د دوى
لپاره پيدا شوى او دوى د جنت لپاره ،دوزخ ته به نه
ځي مگر څو محدودي ورځي ،دا د دوى ټگمارو مذهبي
مشرانو ورته ويلي وو ،هغوى دې خبري ته مذهبي رنگ
وركړى وو ،هغوى ورته ويلي وو چي دا خبره د هللا په كتاب
كي راغلې ،دا په رواياتو كي راغلې ،پيغمبر دا خبره
كړې ،دغو افتراءاتو وغولول ،په خپل دين له پوهېدو ئې
عاجز كړل او په هغه له عمل كولو نه ئې بې پروا كړل.

















[ -]25نو څنگه به وي كله چي ئې هغي ورځي ته
راغونډ كړو چي شك په كي نشته او هر چا ته به هغه
څه پوره وركړى شي چي كړي ئې وو او ظلم به نه پرې
كېږي؟
( -)25دوى به د قيامت په ورځ وگوري چي هر چا ته خپل
عملونه او السته راوړني پوره وركول كېږي ،پرېكړه د
عملونو له مخي كېږي ،نه د بل څه له مخي ،وبه گوري چي
نه له پيغمبرانو سره د دوى قومي او نسلي نسبت گټه
وررسولى شي او نه ئې د دوى د ټگمارو مذهبي مشرانو
دروغجني فتواگاني ژغورلى شي.
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[ -]26ووايه :اې بارئ ربه! د واكمنۍ واكداره! دا
ته يې چي چا ته وغواړې واكمني وركوې او له چا نه
چي وغواړې د واكمنۍ " جامه" بېرته باسې ،چي چا ته
وغواړې عزت وركوې او چي څوك وغواړې سپكوې يې،
ښېگڼه ټوله ستا په الس كي ده ،بى شكه چي ته په هر
څه قادر يې -]25[ .شپه په ورځ كي ننباسې او ورځ
په شپې كي داخلوې ،ژوندى له مړي راباسې او مړى له
ژوندي راباسې او چي چا ته وغواړې بې حسابه روزي
وركوې.
( -)25-26د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 په هر حالت كي به ستا باور دا وي چي د واكمنۍ
اصلي او يوازينى واكدار هللا دئ.
 دا پرېكړه د هللا له لوري صادرېږي چي چا ته څومره او
څنگه واكمني وركړي.
 دا پرېكړه هللا كوي چي د چا د واكمنۍ كرسۍ څنگه او
كله نسكوره كړي.
 د عزت وركړه د هللا له لوري گڼه ،پام چي له هللا پرته
له بل چا عزت ته د رسېدو طمع ونكړې .مبادا اقتدار
ترالسه كول د عزت نښه وگڼې ،ډېر د اقتدار خاوندان سخت
ذليل او سپك دي.
 د چا د ذلت او سپكاوي پرېكړه هم هللا كوي ،په خپل
عزت له هللا پرته له بل چا مه وېرېږه .هغه څوك ذليل گڼه
چي د هللا په وړاندي ذليل وي ،مبادا ناداري او ناتواني
د ذلت نښه وگڼې ،ډېر په خړو جامو كي د هللا په وړاندي
هومره عزت لري چي د پرېړو غاړو ،جگو شملو او دنگو
بنگلو خاوندان ئې د پښو له خاورو سره برابر نه دي.
 د هللا هره پرېكړه حكيمانه ده ،په هري فيصلې كي ئې
خير مضمر دئ ،خير او ښېگڼه د هللا په خوا كي او د ده په
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الر كي لټوه ،نه د بل چا په الس كي او نه په نورو الرو
كي.
 دا باور دي هيڅكله او په هيڅ حالت كي متزلزل نشي
چي هللا په هر څه قادر دئ ،ناتوانه او ضعيفو كسانو ته د
ټولني واكمني وركولى شي او د زر او زور د خاوندانو
تخت او تاج نسكورولى شي ،نه د چا زور او ځواك د ده
فيصلې بدلولى شي او نه د چا ضعف او ناتواني د ده
پرېكړي ځنډولى شي.
 لكه څنگه چي شپه او ورځ د هللا په اراده او د يوه
ستر حكمت له مخي ځي راځي او په دې كار كي له هللا پرته
د عالم هيڅ ځواك هيڅ ډول دخالت نشي كولى ،نه شپه
رالنډولى شي او نه ورځ اوږدولى شي ،همداراز د مرگ
ژوند ،عزت او ذلت پرېكړه او د واكمنۍ سپارل او بېرته
اخيستل هم فقط د هللا په اراده ،د خاصو سننو مطابق او د
خاصو مصلحتونو له مخي ترسره كېږي.
د رزق او روزي په اړه د هللا سنت دا نه دئ چي چا ته
د ده د وړتياوو او استحقاق له مخي رزق او روزي
وركړي ،بلكي په دې اړه ئې سنت دا دئ چي خپلو بندگانو
ته كه كافر وي كه مسلمان ،كه صالح وي كه طالح ،له
حسابه پرته روزي وركوي ،كه ئې چا ته رزق د محاسبې له
مخي او له هغه نه وروسته وركولى چي خپله وړتيا ثابته
كړي ،نو له كافر ،عاصي او باغي بنده نه به ئې هر څه
سپمولي وو ،له عادي اوبو نه به ئې هم محروم كړى وو.
مبادا د هغه چا په اړه چي د رزق او روزي ترالسه كولو
لپاره ئې حرامي الري غوره كړې او د ظلم ،تېري ،خيانت
او نورو حرامو الرو نه ئې ډېر څه ترالسه كړي ،دا گمان
وكړې چي هللا ته نازولى دئ او د خاصو وړتياوو په وجه ئې
دا هر څه وركړي!! مبادا بډاى د عزت خاوند وگڼې او
نېستمن سپك او ذليل ،ډېر مالداران د هللا او خلكو په
نزد ډېر سپك او ذليل دي او ډېر نېستمن او نادار خلك
د هللا په وړاندي د ستر عزت خاوندان دي.
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[ -]28مؤمنان دي له مؤمنانو عالوه كافران په دوستۍ
نه نيسي او څوك چي دا كار وكړي نو په هيڅ څه كي
له هللا سره نه دئ ،مگر دا چي له دوى نه څه وېره
ولرئ او هللا خو تاسو له خپل ځانه په حذر كوي او
ورگرځېدنه خو د هللا په لوري ده.
( -)28مؤمنان به يوازي له مؤمنانو سره دوستي كوي ،له
دوى پرته به نور خلك دوستان نه گڼي ،له كافرانو سره
به دوستي نه كوي ،هر څوك چي له كافرانو سره دوستي
وكړي نو خپلي ټولي اړيكي ئې له هللا سره شلولې دي ،د
هللا له حزبه وتلى دئ ،نه د هللا د دين په حلقه كي دئ او
نه ئې له هللا سره كوم تعلق پاته دئ ،مگر دا چي د
كافرانو په الس كي پرېوتى وي ،له كوم سخت خطر سره
مخامخ وي ،هغوى ئې په مرگ تهديدوي ،د دوى له وېري دې
ته اړ شوى وي چي د دوستۍ الفاظ ورته ووايي ،داسي څه
ورته ووايي چي هغوى ئې خپل دوست وگڼي او په دې سره
هغه خطر دفع كړي او د دوى له شر نه ځان وژغوري .په
داسي سخت او اضطراري حالت كي تاسو ته د داسي الفاظو
د ويلو اجازه او رخصت دركړى شوى ،هللا تعالى په داسي
حالت كي حتى د كفر د كلمې په ويلو او له اسالم نه د
انكار په كولو هم تاسو نه نيسي .خو په دې حالت كي هم
څو خبري په پام كي ولرئ:
 له دښمن نه د وېري پر ځاى له هللا ووېرېږئ ،كه په
خپل دين د ټينگار په نتيجه كي وژل كېږئ ،نو څه پروا
لري ،مرگ خو هسي هم راځي ،هسي به هم خپل رب ته
ورگرځئ ،آيا دا غوره نه ده چي دا مرگ مو د شهادت مرگ
وي؟
 له دوى نه ستاسو وېره بايد هومره نه وي چي له هللا
نه ستاسو په وېري غالبه شي او په تاسو باندي هغه كار
وكړي چي هللا تعالى ئې اجازه نه ده دركړې ،مبادا د كوم
مسلمان د وژلو او يا اسالم او مسلمانانو ته تاوان
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رسولو په بيع دا كار وكړئ.
دا مبارك آيت كه له يوې خوا موږ ته الرښوونه كوي
چي له كافرانو سره به له دوستۍ ډډه كوو او له دوى
سره د دوستۍ په سبب زموږ ټولي اړيكي له هللا سره قطع
كېږي ،له بلي خوا د وېري په حالت كي او هلته چي يو
مسلمان د كافرانو په الس كي پرېوتى وي او په مرگ ئې
گواښي ،هغه ته دا اجازه وركوي چي دښمن ته د دوستۍ او
ملگرتيا خبره وكړي ،خو په دې شرط چي په دې كار سره
به اسالم او مسلمانانو ته تاوان نه رسوي ،يوازي د ځان
د ژغورلو لپاره به كومه چاره او حيله لټوي ،دا رخصت
د ده د ضعف ،ناتوانۍ او مجبوريت له مخي وركړى شوى ،د
عزيمت او قوي ايمان تقاضا دا ده چي په دې حالت كي هم
د ثبات او استقامت الر غوره كړي ،په خپل ايمان ټينگ
پاته شي او د دښمن پر ځاى يوازي له يوه هللا وېره ولري
او دا ئې په پام كي وي چي مرگ د ده د ژوندون پاى نه
دئ بلكي د بل ژوندون مقدمه ده ،په دې مرگ سره هغه د
هللا په لور درومي.
متأسفانه ځيني خلك منافقت ،دوه مخيتوب او خدعې ته
هم د "تقيه" نوم وركوي او له هرچا سره په هرحالت كي
دا "تقيه" جائز گڼي ،دا په داسي حال كي چي قرآن خدعه
او دوه مخيتوب حرام گڼي او د اسالم له نظره حتى له
دښمن سره خدعه ناجائزه ده ،د پيغمبر عليه السالم په
مخكي يوې ښځي خپل زوى ته وويل چي راشه څه دركوم،
پيغمبر عليه السالم ترې پوښتنه وكړه :څه دي وركول
غوښتل؟ هغې وويل :غوښتل مي خرما وركړم ،پيغمبر عليه
السالم ورته وفرمايل :كه څه دي نه وى وركړي نو دا به
د دروغو په توگه درته ليكل كېده.
له دې مبارك آيت نه چي دا مذهبي فرقه كوم تعبير
او تفسير وړاندي كوي ډېر بې بنسټه دئ ،په دې تعبير
سره هغوى خدعې او دوكې ته د تقيه نوم وركړى ،څوك چي
په داسي تقيه معتقد وي د هغه د هري خبري په باب خلك
داسي گمان كوي چي ښايي هغه تقيه كوي او د زړه مقصدي
خبره له ده نه پټه ساتي .هيڅوك نه پوهېږي چي د ده
كومه خبره صادقانه او رښتينې ده او كومه ئې په تقيه
والړه خبره.
له آيت نه دوه خبري په ډېر صراحت سره معلومېږي:
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حكم له كافرانو سره د تعلقاتو په اړه دئ ،نه
چا سره.
د اضطرار په حالت كي رخصت دئ ،داسي لكه د سختي
په حالت كي د حرامي غوښي د خوړلو اجازه.









    




    
  
[ -]29ورته ووايه :كه د سينو خبره مو پټه كړئ او
يا ئې څرگنده كړئ ،هللا پرې پوهېږي او په هغه څه هم
پوهېږي چي په آسمانونو كي دي او په هغه څه هم چي
په زمكي كي دي او هللا په هر څه قادر دئ.
( -)29څه چي تاسو له كافرانو سره دوستۍ ته هڅوي ،كه
دا پټ كړئ يا ئې ښكاره كړئ ،هللا پرې پوهېږي .تاسو چي
كومه خبره كافرانو ته كوئ ،د ځان د ژغورني لپاره او
څه چي مو په سينه كي پټ ساتئ كه دا د كفر په وينا
رضايت وي او كه له هغې نه كركه او په خپلي عقيدې
باور ،هللا پرې پوهېږي.
په دې پوه شئ چي هللا په هر څه قادر دئ ،كه وغواړي
او دا ستاسو په خير وي نو په هغه حالت كي هم تاسو
ژغورلى شي چي تاسو د خطر په دې سخت حالت كي په خپل
ايمان ټينگار وكړئ او كافر ته له هغي وينا نه انكار
وكړئ چي تاسو د دوى له غضب نه ژغوري.








 
    



  







 
[ -]31هغه ورځ چي هر څوك به د خير هر هغه څه حاضر
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ومومي چي كړي ئې وو او له بدو كارونو نه ئې چي څه
كړي وي دا به خوښوي چي كاش د دغه (بد كار) او د
ده ترمنځ لري او اوږد واټن وى ،او هللا تاسو له ځانه
وېروي او هللا په خپلو بندگانو رؤوف او مهربان دئ.
( -)31كه څه هم دلته د (خير او سوء) ذكر عام راغلى
او په هر ښه او بد كار ئې اطالق كېږي او دا مطلب
افاده كوي چي د قيامت په ورځ به هر څوك خپل نېك
عملونه په خپلي مخي كي حاضر ومومي ،د خير عمل دي نه
ضايع كېږي ،د هللا په خوا كي درته ساتل كېږي او د خپل
بد عمل په اړه به وايي چي كاش له دې كار نه ډېر لري
پاته شوى وى ،هيڅكله مي الس نه وي وررسېدلى ،دا عام
مطلب هم افاده كوي خو له مخكني آيت سره د ارتباط له
مخي ئې معنى دا ده چي په هغه خطرناك حالت كي په خپل
ايمان ټينگار به د قيامت په ورځ د هللا په خوا كي ومومي
او كومه غلطه خبره چي له خولې ئې وتلې وي هلته به
پرې شرمنده وي او وايي به چي كاش دا خبره مي له خولې
هيڅكله نه وى وتلې ،كاش له دې غلطۍ نه ډېر ډېر لري
پاته شوى وى .نو له هللا ووېرېږئ ،هغه مو يوازي نه
پرېږدي ،هغه په خپلو بندگانو ډېر زړه سوانده او
مهربان دئ.
د كتاب له بحث نه وروسته ،د پيغمبرانو په اړه بحث
پيل كېږي ،او پر دي بحث كوي چي دوى څوك دي ،مأموريت
ئې څه دئ ،مقام او منزلت ئې څه دئ؟
د پيغمبرانو په اړه به معاندينو ويل :كه دوى د هللا
له لوري راغلي وي نو بايد په غيب پوه وي ،هر كار ئې
ترسره كولى شوى ،چا ئې مخالفت نه شوى كولى ،مالئكي ئې
په څنگ كي وى ،د سرو او سپينو زرو خزانې ئې په واك
كي وى ،خو چي پيغمبر ئې د ځان په څېر يو انسان او
بشر ليدو ،نه له غيب نه خبر او نه د امورو متصرف ،نه
ئې مالئكي په څنگ كي او نه ئې خزانې په واك كي،
مخالفين ئې كله دى په خپله ځوروي او كله ئې ياران،
خو دى نه له ځانه خارق العاده دفاع كولى شي او نه له
خپلو يارانو ،نو له ايمان راوړو ئې انكار كړى .قرآن
د دوى حالت څنگه ښكلى انځور كړى:
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االسراء95-91 :
او وئې ويل :تر هغه درباندي ايمان نه راوړو چي له
زمكي نه كومه چينه راته ونه بهوې .او يا دي د خرما
او انگورو داسي باغ نه وي چي په منځ كي ئې ويالې
رواني كړې .او يا لكه څنگه چي گمان كوې دا آسمان پر
موږ راپرې باسې او هللا او مالئكي موږ ته مخامخ راحاضر
كړې او يا دي د سرو سپينو زرو كور وي او يا آسمان ته
وخيژې او ختل دي هم تر هغه نه منو چي كوم داسي ليكلى
كتاب راته راوړې چي موږ ئې لوستى شو ،ورته ووايه:
سبحان هللا! مگر زه له يوه لېږل شوي انسان نه پرته بل
څه يم؟! او د هدايت له راتلو وروسته ،خلك له دې پرته
بل څه له ايمان راوړلو منع نه كړل چي ويل ئې :آيا هللا
يو انسان د پيغمبر په توگه مبعوث كړى؟ ورته ووايه:
كه په زمكي كي مالئكي اوسېدى او ډاډمنه گرځېدئ ،نو هللا
به هرومرو يوه مالئكه د پيغمبر په توگه رالېږلې وه.
دا له پيغمبرانو نه د انكار كوونكو استدالل وو ،خو
د دوى په مقابل كي ځيني نور بيا داسي وو چي د خپلو
پيغمبرانو په اړه به ئې همداسي گمانونه كول ،ويل به
ئې چي زموږ پيغمبر په غيب پوه وو ،د امورو متصرف وو،
هللا ورته خاص خاص اختيارات وركړي وو ،موږ هغه پيغمبر
نه منو چي دغه ځانگړتياوي ونلري!!
د دغو دواړو ډلو د بې بنسټه اوهامو او غلطو
انگېرنو د ترديد لپاره دلته د پيغمبرانو په اړه ډېر
جامع او دقيق بحث شوى او د دوى حقيقت ئې بيان كړى.
بحث په دې آيت پيل كېږي:
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[ -]31ورته ووايه :كه په رښتيا له هللا سره مينه لرئ
نو زما متابعت وكړئ ،تر څو هللا له تاسو سره محبت
وكړي او گناهونه مو درته وبخښي او هللا ډېر مهربان
بخښونكى دئ -]32[ .ورته ووايه :د هللا او د پيغمبر
اطاعت وكړئ ،كه ئې مخ واړاوو نو هللا له دغو كافرانو
سره محبت نه كوي.
( -)32-31له هللا سره د محبت دعوى له هغه چا منل كېدى
شي چي عمالً د هللا د پيغمبر متابعت كوي ،هغه څوك چي د
پيغمبر متابعت نه كوي ،نه هللا له ده سره محبت كوي او
نه دى له هللا سره مينه لري ،د هللا ولي او دوست هغه دئ چي
په عمل كي د هللا د پيغمبر متابعت كوي .د هللا او پيغمبر
اطاعت د ايمان نښه ده او عدم اطاعت ئې د كفر نښه.

   






  




   
ً چي هللا تعالى آدم ،نوح ،د ابراهيم او
[ -]33يقينا
عمران اوالد په عالميانو غوره كړي -]34[ .يو د بل
اوالد او هللا ښه پوه اورېدونكى دئ.
( -)34-33هللا تعالى د زمانې په اوږدو كي ډېر داسي
شخصيتونه غوره كړي چي د نورو د الرښووني دنده ئې
ورسپارلې وه ،د دوى خاصي ځانگړتياوي وې ،د دغو
خصوصياتو په وجه هللا تعالى دوى ته په نورو فضيلت وركړى
وو ،آدم عليه السالم ،نوح عليه السالم ،ابراهيم عليه
السالم او اوالد ئې او د عمران اوالد له دې جملى وو ،د
دوى د فضيلت وجه دا نه وه چي گوا كي دوى د انسانانو
كومه خاصه نوع وو ،نه؛ همدا د نورو انسانانو په څېر
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 د فضيلت وجه ئې،يو له بل پيدا كېدونكي انسانان وو
 په دوى كي د هغه ستر مأموريت د سر ته رسولو،بله وه
وړتياوي وې چي د انسانانو د الرښووني او هدايت په اړه
 سميع او عليم خداى پوهېږي چي د،هللا تعالى ورسپارلى وو
 يهودان او.دوى په اړه خلك څه عقيده لري او څه وايي
نصاراء د خپلو پيغمبرانو په اړه څه څه خبري كوي او
.څه څه عقايد لري




   
    
    
  






   






  




  
  
  








  




    
     




  
 اې زما: هغه وخت چي د عمران مېرمني وويل-]35[
ربه! زما په رحم كي چي څه دي هغه مي ستا لپاره
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نذر كړي ،آزاد (له بل هر كار نه) ،نو له ما نه ئې
قبول كړه ،بې شكه چي ته ښه پوه اورېدونكى يې.
[ -]36نو كله چي ئې وزېږاوو ،وئې ويل :اې زما
ربه! ما خو نجلۍ وزېږوله! او هللا ښه پوهېږي چي څه
ئې زېږولي ،او نارينه خو د ښځي په څېر نه وي! او
ما هغه مريم ونوموله او زه دا او اوالد ئې له رټل
شوي شيطانه ستا په پناه كي دركوم -]35[ .نو خپل
رب ئې په ښه توگه قبوله كړه او د دې ښه روزنه ئې
وكړه او زكريا ئې د دې روزونكى او كفيل وگرځاوو،
كله چي به هم زكريا د دې عبادت ځي ته ورننووت نو
د دې په خوا كي به ئې خاص خوراك وموندو ،وبه ئې
ويل :اې مريمې! دا له كومه درته راغلي؟ وبه ئې
ويل :دا د هللا له لوري دي ،بې شكه چي هللا هر چا ته چي
وغواړي بې حسابه روزي وركوي.
( -)35-35د مريم مور ،د عمران مېرمن حامله وه ،له هللا
سره ئې وعده وكړه چي خپل بچى به د ده په الر كي وقف
كوي ،انتظار ئې دا وو چي هللا تعالى به زوى وركړي او
هغه به د هللا د دين خدمت ته وړاندي كوي ،خو هللا تعالى
ورته لور وركړه ،وئې ويل :زما ربه! دا خو لور ده ،ما
خو د زوى طمع وه ،نارينه خو د ښځي په څېر نه وي ،هغه
ً ورسره مخامخ وي،
محدوديتونه ئې نه وي چي ښځه عادتا
ما ئې نوم مريم ( دهللا بنده او خدائي خدمتگار) كېښود،
زه ئې تا ته سپارم ،دا او اوالد ئې له رټلي شيطانه په
خپل حفظ او امان كي وساته ،هللا تعالى ښه پوهېدو چي څه
ئې زېږولى ،هللا تعالى د دې همدا نذر قبول كړ ،د مريمي
د ښې روزني انتظام ئې وكړ ،دا ئې د زكريا عليه السالم
تر روزني او كفالت الندي وركړه ،كله چي به د روزني په
دوران كي زكريا عليه السالم د دې هستوگنځي ته ورغى نو
د مريمي خوا ته به ئې بې موسمه مېوې وليدې ،له هغې
نه ئې پوښتنه وكړه چي دا له كومه راځي ،مريمي ځواب
وركړ :دا د هللا له لوري ده ،هللا چي چا ته وغواړي له
حسابه پرته روزي وركوي ،زه د داسي رزق مستحقه نه يم،
دا د هللا پېرزوينه ده ،زما د كومي ځانگړتيا له مخي ئې
نه راكوي ،له محاسبې پرته ئې راكوي .دلته او د قرآن
په ډېرو نورو آيتونو كي هم د (يرزق من يشاء بغير
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حساب) معنى همدا ده ،د (بغير حساب) دقيقه او سمه
ترجمه (له حسابه پرته) ده ،نه (بې حسابه) ،د مريم په
ځواب كي خو هغه بې حسابه ترجمه كول ډېره نامناسبه
ترجمه ده .زكريا عليه السالم اوالد نه درلود ،دى او
مېرمن ئې د عمر هغه حد ته رسېدلي وو چي څوك هغه وخت
د اوالد طمع نشي كولى ،خو چي وئې ليدل هللا تعالى بې
موسمه مېوه هم وركوي ،دا طمع په كي راپيدا شوه چي ما
ته به هم بې موسمه اوالد راكړي




     
   
   

[ -]38دلته نو زكريا خپل رب ته دعاء وكړه ،وئې
ويل :اې زما ربه! له خپله لوري ما ته پاكيزه اوالد
را ،بې شكه چي ته د دعاگانو ښه اورېدونكى يې.
( -)38د مريم سپېڅلتوب په ده كي د سپېڅلي اوالد تلوسه
راپيدا كړه او هغې ته بې موسمه روزي وركول امېدوار
كړ چي ده ته به هم په دې زړښت كي اوالد وركړي.






















[ -]39نو په داسي حال كي چي والړ وو ،په محراب كي
ئې لمونځ كاوو ،مالئكو پرې غږ كړ چي هللا تا ته د
يحيى زېرى دركوي ،د يوې الهي كلمې تصديقوونكى،
ساالر او ځان ساتونكى او د صالحينو له ډلي يو نبي.
( -)39د سپېڅلي اوالد په طمع كي يوه صالح پالر ته هللا
تعالى د مالئكو په الس د داسي زوى زېرى وركوي چي د يوه
الهي پيغمبر مؤيد به وي ،له فكري او اخالقي لحاظه به
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ساالر او مخكښ وي ،ځان ساتونكى ،صالح او پيغمبر به
وي .پيغمبران داسي وي او مواصفات دا.

    





    
    
    
   
   









[ -]41وئې ويل :اې زما ربه! څنگه به ما لره زوى
وي ،په داسي حال كي چي د زوړالي (وخت مي)
رارسېدلى او ښځه مي شنډه ده؟! ورته وئې ويل :هللا خو
همداسي چي څه وغواړي كوي ئې -]41[ .وئې ويل :اې
زما ربه! څه نښه ئې راته وټاكه ،وئې فرمايل :نښه
دي دا ده چي درې ورځي به له اشارې پرته له خلكو
سره خبري نه شې كولى او خپل رب زيات يادوه او سبا
او ماښام تسبيح وايه.
( -)41-41دا د هللا يو پيغمبر دئ ،د بل پيغمبر پالر ،د
مريم استاد ،له دې نه ئې د معنوي مقام اندازه
معلومولئ شئ ،خو هغه له دې نه خبر نه وو چي شاگرد ته
ئې له غيبه روزي راځي ،په دې نه پوهېدو چي هللا بې
موسمه مېوه او بې موسمه اوالد هم وركوي ،په دې نه
پوهېدو چي زوى به ئې كله پيدا كېږي په داسي حال كي
چي دا زېرى د هللا د مالئكو په واسطه وركړى شوى وو ،له هللا
ئې وغوښتل چي د پيدا كېدو د ورځو نښه او عالمه ئې
وروښيي .په دې سره د نجران مسيحيانو او ټولو هغو
خلكو ته ويل شوي چي د پيغمبرانو او د هللا د صالحو
بندگانو په اړه دا گمان كول چي هغوى په غيب پوهېږي،
ستره غلطي ده .د دوى په اړه دا انگېرنه چي هللا تعالى
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په خپلي واكمنۍ كي له ځان سره شريك كړي ،د ځينو چارو
اختيارات ئې وركړي ،د خلكو حاجتونه ترسره كولى شي،
لويه اشتباه ده .مگر نه گورئ چي د زكريا عليه السالم
په څېر ستر او عظيم شخصيت تر كلونو كلونو د اوالد په
طمع وو ،خپل حاجت ئې نه شو ترسره كولى ،كله چي د هللا
له لوري د زوى زېرى وركړى شو ،تلوسه ئې وه چي هللا به
څنگه او څه وخت زوى وركوي ،نښه او عالمه ئې غوښته!!
تاسو پوهېږئ چي همدا دوه غلط گمانونه د هر شركي مذهب
بنسټ دئ ،هم د بتانو لمانځنه له دې راوالړه شوې او هم
د قبرونو.

  





  
  


  






    



  
   
  
[ -]42او كله چي مالئكو وويل :اې مريمې! بې شكه چي
ته هللا غوره كړې او پاكه كړې يې او د نړۍ پر ټولو
ښځو ئې غوره گرځولې يې -]43[ .اې مريمې! خپل رب
لره تسليم اوسه ،سجده كوه او له ركوع كوونكو سره
ركوع كوه -]44[ .دا د غيب ځيني خبري دي چي تا ته
ئې وحي كوو اوته هغه وخت د دوى خوا ته نه وې چي
دوى خپل قلمونه د دې لپاره اچول چي (معلومه كړي)
څوك به د مريمي كفالت كوي او هغه وخت هم د دوى په
خوا كي نه وې چي په خپلو كي ئې شخړه كوله.
( -)44-42دا خبري د غيب خبري دي ،په دې باندي پيغمبر
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عليه السالم په خپله او په خپل علم سره نه دئ پوه
شوى ،بلكي په وحي سره پوه شوى ،داسي نه ده چي په
خپله يا په خپل علم سره هلته موجود وو او دا هرڅه ئې
ليدلي او اوس ئې خلكو ته وايي ،دى نه د دوى د شخړي
په وخت كي هلته حاضر وو او نه هغه وخت چي د كليسا
مجاورينو خپل قلمونه د دې لپاره په اوبو كي اچول چي
د مريمي د روزني قرعه به د چا په نامه راووځي،
پيغمبرانو ته چي د غيب په اړه د وحي له الري څه ويل
شوي او دوى ته په وركړ شوو كتابونو كي ذكر شوي ،دا د
دوى علم غيب نه دئ ،په وحي سره په څه پوهېدل علم غيب
مه گڼئ ،ډېر خلك په دې مغالطه كي پرېوځي او دې ته
علم غيب وايي .دې ته مو پام وي چي مشركين د خپلو
پيرانو ،شيخانو او جعلي خدايانو په اړه داسي وايي او
داسي گمان كوي چي هغوى په هر ځاى كي حاضر وي او په
ټولو پټو خبرو پوه وي .په دې آيتونو سره د دغي بې
بنسټي عقيدې جرړي قطع شوې دي.







  


















 
[ -]45هغه وخت چي مالئكو وويل :اې مريمې! بې شكه
چي هللا تا ته د يوې الهي كلمې زېرى دركوي ،چي نوم
به ئې مسيح عيسى د مريمي زوى وي ،په دنيا او آخرت
كي مخور او له مقربينو څخه -]46[ .او خلكو ته به
په ماشومتوب او زوړوالي كي وينا كوي او له
صالحينو څخه به وي.
( -)45په مخكني آيت كي د پيغمبر دا صفت بيان شوى چي
په خپله علم غيب نه لري خو هللا تعالى ئې د وحي له الري
د غيب په ځينو خبرو خبروي او دلته د پيغمبر دا صفات
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ښودل شوي چي په دنيا او آخرت كي به مخور او منلى وي
او هللا ته مقرب او نږدې.
( -)46ستا زوى به په ماشومتوب كي هم له خلكو سره
همغسي خبري كولى شي چي په زړښت كي به ئې كوي ،دا به
د ده معجزه وي او دى به صالح بنده وي.
هللا تعالى ،عيسى عليه السالم په ځوانۍ كي خپلي خوا
ته اوچت كړ ،له قيامت نه مخكي به ئې بېرته رالېږي او
خپل پاته عمر به پوره كوي او په زړښت كي به هم خلكو
ته وينا وكړي ،په دې آيت كي دغه مطلب ته اشاره شوې.

    
   
    





   
  
[ -]45وئې ويل :اې زما ربه! څنگه به مي زوى وي
حال دا چي د هيڅ بشر الس نه دئ راباندي لگېدلى،
وئې فرمايل :همداسي ده! هللا چي څه وغواړي پيدا كوي
ئې ،كله چي د كوم كار پرېكړه وكړي ورته وايي :وشه
نو هغه وشي.
( -)45مريم عليها السالم په دې نه پوهېږي چي هللا تعالى
به زوى وركوي او په دې هم نه پوهېږي چي څنگه به ئې
وركوي ،دا خو ئې په خيال كي هم نه گرځېده چي له پالر
نه پرته هم اوالد پيدا كېدى شي ،ورته وويل شو :هللا چي
څه وغواړي داسي ئې هم پيدا كولى شي ،له پالر نه پرته
هم ،هللا چي د كوم څه د كېدو پرېكړه وكړي نو يوازي امر
ئ ې كافي دئ ،د ده له امر سره سم او له ځنډ نه پرته
هغه كار ترسره كېږي.
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[ -]48او كتاب ،حكمت ،تورات او انجيل به ورزده
كړي -]49[ .او د بني اسرائيلو په لوري يو رسول،
په دې چي ستاسو د رب له لوري مي څرگنده نښه درته
راوړې ده ،هغه دا چي زه ستاسي لپاره له خټي نه د
مرغه څېره جوړوم ،بيا په هغه كي پو كوم ،نو هغه
به د هللا په اذن سره ژوندى مرغه شي او د هللا په حكم
به له موره ړوند پيدا شوى او برگى روغوم او مړي
به ژوندي كوم او په هغه څه به مو خبروم چي په
خپلو كورونو كي ئې خورئ يا ئې ذخيره كوئ ،بې شكه
چي په دې كي تاسو ته څرگنده نښه ده كه مؤمن يئ.
[ -]51او د هغه تورات تصديقوونكى چي له ما نه
مخكي وو او چي ځيني هغه شيان درته حالل كړم چي پر
تاسو حرام كړى شوي او ستاسو له ربه مي څرگنده نښه
درته راوړې ،نو له هللا ووېرېږئ او زما اطاعت وكړئ.
[ -]51بې شكه چي زما او ستاسي رب هللا دئ ،نو عبادت
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ئې وكړئ ،همدا نېغه الره ده.
( -)51-48عيسى عليه السالم ته د تورات او انجيل علم
وركړى شوى وو ،د بني اسرائيلو په لوري پيغمبر لېږل
شوى وو ،څرگندي معجزې وركړى شوې وې ،له خټي نه به ئې
د مرغه شكل جوړ كړ او په هغه كي به ئې پو كړل او له
هغه به ژوندى مرغه جوړ شو ،له موره ړوند پيدا شوي او
بره گى به د ده په دعاء روغ شو ،مړى به د ده په دعاء
راژوندى شو ،له دې به ئې خلك خبرولى شو چي څه به
خوري او څه به په كور كي ذخيره كوي ،د نن او سبا له
خوراك نه ئې خبرولى شو ،خو ده به په خپله خلكو ته
ويل :دا زما ذاتي كار نه دئ ،د هللا په إذن ئې ترسره
كوم ،دا زما د رسالت نښي دي ،دا نښي شهادت وركوي چي
زه د هللا پيغمبر يم .زما وينا همغه ده چي د موسى عليه
السالم وينا وه ،زه د تورات مصدق يم ،تاسو له توراته
عدول كړى ،ستاسو مذهبي مشرانو په خپل سر او د تورات
د حكم خالف ډېر شيان په تاسو حرام كړي ،ډېر شيان ئې
پرې زيات كړي ،زه راغلى يم چي دا اضافي پېټي ستاسو
له اوږو راكوز كړم ،په دې ټولو خبرو مي ستاسو د رب
له لوري څرگندي نښي درته راوړې ،زما د پېغام خالصه دا
ده چي :له هللا ووېرېږئ او زما اطاعت وكړئ ،هللا هم زما
معبود دئ او هم ستاسو معبود ،د هغه عبادت وكړئ ،سمه
او مستقيمه الر همدا ده چي له هللا پرته د بل چا عبادت
ونكړئ.
د دې مباركو آيتونو څو اساسي خبري او الرښووني د
ځانگړې توجه وړ دي:
 د پيغمبرانو معجزې د دوى ذاتي كار نه دئ ،دا د هللا
كار او د دوى د رسالت نښي دي.
 د پيغمبرانو د دعوت خالصه دا ده چي يوازي د يوه هللا
عبادت وشي ،دوى يوازي دې ته مستقيمه الر وايي او همدې
ته بلنه وركوي .له دې نه معلومېږي چي د فاتحې په
سوره كي د مستقيمي الري معنى همغه ده چي د سورې په
څلورم آيت كي ويل شوي :يوازي ستا عبادت كوو او يوازي
له تا مرسته غواړو.
 پيغمبران عليهم السالم يو د بل مالتړ او تأييد كوي،
موجود پيغمبر د مخكني تصديق كوي او د وروستني زېرى
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وركوي ،د بې الري سياسي مشرانو په څېر نه وي چي واكمن
مشر هم مخكني مشران محكوموي او هم د هغو د ختمولو
هڅه كوي چي د ځان سياالن ئې گڼي.
 د پيغمبرانو يوه اساسي دنده دا ده چي د خلكو له
اوږو نه اضافي پېټي راكوز كړي او د دوى په الس پښو كي
اچول شوي ځنځيرونه مات كړي ،اضافى پېټي هغه څه دي چي
ټگمارو مذهبي مشرانو له خپلي خوا په خلكو باندي الزم
كړي او هغه ته ئې د دين او مذهب رنگ وركړى او له
ځنځيرونو نه مراد هغه اضافي او جعلي قيود او حدود دي
چي دوى له خپلي خوا وضع كړي خو هغوى ته ئې مذهبي بڼه
وركړې .له دې نه معلومېږي چي په دين كي انحراف له
همدې راوالړېږي چي په يوه او بل نامه د خلكو پېټي
درانه كړى شي او د حاللو شيانو په حرامولو سره د دوى
په الس پښو كي ځنځيرونه واچول شي.

   
   






















 
[ -]52نو كله چي عيسى د دوى كفر احساس كړ ،وئې
ويل :څوك مي د هللا په الر كي ملگري دي؟ حواريونو
وويل :موږ د هللا ملگري يو ،په هللا مو ايمان راوړى او
ته دي شاهد وې چي موږ مسلمانان يو -]53[ .اې زموږ
ربه! په هغه څه مو ايمان راوړى چي تا رالېږلى ،د
پيغمبر متابعت مو وكړ ،نو موږ د شاهدانو په زمره
كي وليكه.
( -)53-52عيسى عليه السالم احساس كړه چي بني اسرائيلو
د كفر الر غوره كړې او د دغو ټولو معجزو له ليدو سره
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سره ايمان نه راوړي ،نو وئې ويل :زه د هللا په لوري
درومم ،څوك مي په دې سفر كي ملگرتيا ته تيار دئ؟ د
جهاد ضرورت دئ څوك په دې جهاد كي زما مرسته كوي؟ د
ده مخلصو يارانو ورته وويل :موږ د هللا ملگرتيا ته چمتو
يو ،له تا سره د هللا په لوري او د هللا په الر كي سفر او
جهاد ته تيار يو ،دا په اصل كي جهاد ته د تيارېدو په
معنى وه او په دې سره هللا تعالى له يوې خوا دا حقيقت
بيانوي چي د عيسى عليه السالم په څېر پيغمبر له خپلو
ټولو هغو بې ساري معجزو سره سره د انصارو او مالتړو
په لټه كي دئ ،له هغو خاصو كارونو نه پرته نور
كارونه په معجزو نشي ترسره كولى ،نور كارونه به د هللا
تعالى د عام او عادي سننو مطابق ترسره كوي ،نه په
خارق العاده توگه ،له بلي خوا په پيغمبر باندي د
ايمان راوړونكو مواصفات معرفي كوي ،په پيغمبر واقعي
او مخلص ايمان لرونكى داسي وي لكه د عيسى عليه السالم
مخلص ملگري ،د دوى څو خبري رااخلي:
 ستا ملگرتيا په حقيقت كي د هللا ملگرتيا ده ،موږ دې
ملگرتيا ته چمتو يو.
 په كتاب ايمان لرو.
 د پيغمبر متابعت كوو.
 تمنا مو دا ده چي زموږ نومونه د شاهدانو په ډله
كي وليكل شي ،د هغو كسانو په ډله كي چي د هدايت ډيوې
ئې په الس كي وي ،د دوى د كړو وړو له مخي خلك په دې
پوهېږي چي حقيقت څه ته ويل كېږي ،حقيقي دين كوم دئ،
د هللا په اړه مو عقيده څنگه وي او څنگه د ده عبادت
وكړو او څنگه د يوه واقعي مخلص بنده په څېر ژوند
وكړو ،دوى ،د دوى فكر او عقيده او د دوى عملي ژوند د
نورو لپاره د شاهد حيثيت لري.
له بلي خوا ښيي چي عيسى عليه السالم د خپل دعوت په
پاى كي د جهاد پرېكړه كړې وه او خپلو پلويانو ته ئې
ويلي وو چي څوك په دې جهاد كي زما مرسته كوي؟ د قرآن
بل آيت هم دغه مطلب افاده كوي او فرمايي:
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اې مؤمنانو! د هللا داسي انصار شئ لكه چي عيسى د مريمي
زوى حواريونو ته وويل :څوك د هللا لوري (سفر كي) زما
انصار كېږي؟ حواريونو وويل :موږ د هللا انصار يو ،نو د
بني اسرائيلو يوې ډلي ايمان راوړ او بله ډله كافره
شوه ،نو موږ مؤمنانو ته د دوى پر دښمنانو برى وركړ
او دوى بريالي او برالسي شول.
دا آيت د الصف په سورې كي راغلى چي په هغې كي د
جهاد په اړه بحث شوى او دا ښيي چي عيسى عليه السالم
له خپلو مخلصو ملگرو غوښتي وو چي په جهاد كي د ده
ملگرتيا وكړي.
د بايبل له وينا هم معلومېږي چي عيسى عليه السالم
ځنگله ته والړ ،رومي واكمنو د ده لټون پيل كړ ،د عيسى
له ملگرو نه يوه منافق چي نوم ئې يهودا وو د ده پټ
ځاى دښمن ته ښودلى وو ،بايبل ليكي:
درې
،
توري
چي
سره
نورو
 ...په دې وخت كي يهودا له ډېرو
ُ
او لرگي ئې په الس كي وو راورسېدل ... ،خائن شاگرد نورو
ته ويلي وو :څوك چي مي ښكل كړ ،همغه عيسى دئ وئې نيسئ،
نو يهودا مخامخ عيسى ته ورغى او وئې ويل :استاده! سالم
او هغه ئې ښكل كړ ،يوه شاگرد توره راوايسته د ستر كاهن
د غالم غوږ ئې په يوه گوزار ترې غوڅ كړ  ...د بايبل دا
وينا ښيي چي عيسى عليه السالم له خپلو مسلح ملگرو سره
په يوه ځنگله كي پټ شوي وو!!
لكه چي گورئ په پورتنيو آيتونو كي د انصارهللا الفاظ
كارول شوي چي معنى ئې د هللا مرستندويان ده ،ځيني
مفسرين د دې ترجمه داسي كوي :د هللا د دين مرستندويان،
د دين كلمه پرې عالوه كوي ،او دا د دې لپاره چي وايي
هللا مرستي ته اړ نه دئ .خو نه ئې دا خبره صحيح ده او
نه ئې دا اضافه كول او مقدر گڼل ،هللا تعالى د خپلي الري
مجاهدينو ته دغه نوم غوره كړى ،دلته ئې هم په دغه
نامه ياد كړي او په نورو ځايونو كي هم ،موږ څه حق
لرو چي په دې كي تغيير راولو او د انصار هللا پر ځاى
انصار دين هللا ووايو ،د احتياط تقاضاء هم دا ده چي د
قرآن هر لفظ په خپل حال پرېږدو.
هللا تعالى د خلكو د هدايت او الرښووني لپاره له خپل
قدرت نه د كار اخيستو او د دوى د مجبورولو پر ځاى د
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پيغمبرانو په الس د كتاب رالېږلو او دوى ته ئې د سمي
الر ښوولو او وعظ او نصيحت طريقه غوره كړې ،كه د ده
له بندگانو نه څوك دا كار كوي هغه په حقيقت كي د هللا
ملگرتيا كوي نو ځكه هللا تعالى ورته همدا نوم غوره
گڼلى .هللا تعالى چا ته د جندهللا نوم وركړى ،چا ته د حزب
هللا ،په داسي حال كي چي هغه نه جند ته اړ دئ او نه حزب
ته .همدا راز ئې د خپلي الري مجاهدينو ته د انصار هللا
نوم غوره كړى ،موږ مكلف يو او همدا د ادب تقاضاء ده
چي په همدغو نومونو ئې ياد كړو.









[ -]54او دوى پټ تدبير ته الس كړ او هللا هم پټ تدبير
وكړ او هللا خو تر ټولو غوره تدبيركوونكى دئ.
( -)54يهودانو د عيسى عليه السالم ډېر ياران ورته
ووژل ،په صليب ئې وخېژول ،په الس پښو كي ئې مېخونه ټك
وهل ،په اور كي ئې وسوزول ،باآلخره ئې پرېكړه وكړه چي
عيسى عليه السالم په خپله ووژني او په صليب ئې وځړوي،
هللا تعالى په خاص تدبير سره هغه وژغورو ،په ده او د ده
په يارانو باندي دا بې رحمانه ظلمونه او د دوى صبر
او زغم او پر خپل دين ټينگار د دې باعث شول چي خلك د
دوى الر خپله كړي ،د دوى دين حق دين وگڼي او له بې
رحمو يهودانو نه ئې كركه او نفرت په زړونو كي راپيدا
شي ،د يهودانو ټگمارو مذهبي مشرانو چي د كوم مقصد
لپاره په عيسى عليه السالم او د ده پر ملگرو كوم
ظلمونه كول او دې ته ئې له مذهب نه د دفاع نوم
وركاوو ،دا ټول ظلمونه ئې د مذهب تر نامه الندي كول،
خو اصلي موخه ئې خپل سيادت ساتل او خپلي ناروا گټي
وې ،هغه گټي چي د مذهب په نامه ئې ترالسه كولې ،دين د
دوى دكان وو ،غوښتل ئې خلك د عيسى عليه السالم دين
ونه مني او په دې سره د دوى دكانونه ونه تړل شي ،د
تجارت هغه بازار ئې له كساد سره مخامخ نشي چي دوى د
مذهب سودا په كي كوله او دين ئې په دنيا خرڅولو ،خو
دوى له دې مكر او پټ تدبير نه برعكس نتيجه ترالسه
كړه ،همدا د هللا پټ تدبير وو د دوى د پټ تدبير په
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مقابل كي  .وروستى آيت په څرگنده ښيي چي الهي تدبير
همدا وو:





  



















   










   










   

[ -]55كله چي هللا وفرمايل :اې عيسى! زه ستا وفات
كوونكى او خپل لوري ته پورته كوونكى يم او له
كافرانو نه ستا پاكوونكى او تر قيامته پر كافرانو
باندي د هغو كسانو لوړ گرځونكى يم چي ستا متابعت
ئې كړى ،بيا مو زما لوري ته بېرته گرځېدنه ده ،نو
ستاسو ترمنځ به په هغه څه كي پرېكړه كوم چي تاسو
په كي اختالف كاوو -]56[ .نو هغه چي كافران شوي په
دنيا او آخرت كي به ئې په شديد عذاب تعذيب كړم او
هيڅ مرستندوى به ئې نه وي -]55[ .خو هغه چي ايمان
ئې راوړى او نېك عملونه ئې كړي ،نو اجر به ئې
پوره پوره وركړم او هللا خو ظالمان نه خوښوي.
( -)55-55له (رافعك الي) نه معلومېږي چي هللا تعالى

آل عمران
352
د قرآن پلوشې
عيسى عليه السالم ته ويلي چي تا ژوندى خپل لوري ته
راپورته كوم ،نو د (متوفيك) معنى څه ده؟ د (توفى)
اصلي معنى پوره كول او ترسره كول دي ،په مرگ باندي
ئې اطالق مجازي دئ .د قرآن په ډېرو ځايونو كي په خپله
اصلي معنى راغلې .دلته ئې معنى دا ده چي ستا دنده
تكميل شوې ،كار دي بشپړ شوى ،زه نور ستا مأموريت پاى
ته رسوم ،تا خپل لوري ته راپورته كوم.
هللا تعالى خپل پټ تدبير وكړ ،عيسى عليه السالم ته ئې
وفرمايل چي نور نو ستا مأموريت پاى ته رسوم او خپلي
خوا ته دي راپورته كوم او له دغو گنده او پليتو
كافرانو دي لري كوم ،د دوى گنده ټولنه نور ستا لپاره
تنگه شوې ،په دې كي نور ستا د تنقس مجال تنگ شوى،
مطمئن اوسه چي ستا پلويان به ترقيامته پر دوى برالسي
وي او د قيامت په ورځ به زه ستاسو د اختالفاتو په اړه
وروستۍ پرېكړه كوم ،د كافرانو پايله په دنيا او آخرت
كي د هللا شديد عذاب دئ ،نه به ئې په دنيا كي څوك له
شديد الهي عذاب نه وژغورلى شي او نه په آخرت كي ،د
خلكو د مرستي ترالسه كولو لپاره چي هغوى كوم تدبيرونه
كوي او په دروغو وايي چي موږ د هللا لپاره او له مذهب
نه د دفاع لپاره د عيسى عليه السالم مخالفت كوو ،د
دوى دا ټولي هڅي به حبط كړو .او مؤمنان به د خپل
ايمان او نېك عمل بدله او اجر هم په دنيا كي پوره او
مكمل ترالسه كړي او هم په آخرت كي او هللا ظالمان نه
خوښوي .دا وروستۍ فقره څو مطلبه افاده كوي:
 هللا ظالمان نه خوښوي ،نو معلومه ده چي په خپل بنده
ظلم نه كوي ،د مؤمنانو او صالحو بندگانو اجر به په
هيڅ صورت كي ضايع كېدو ته پرې نږدي.
 گمان مه كوئ چي كافرانو ته موقع او مهلت وركول او
ً برالسي او غلبه وركول د دې لپاره دي چي
كله كله مؤقتا
هللا د دوى كوم عمل خوښ كړى او د همدې لپاره ئې دا بريا
ورپه برخه كړې ،داسي نه ده ،په حقيقت كي د دوى ظاهري
برياوي د دوى د دائمي تباهۍ مقدمه وي ،لكه چي
يهودانو ته د عيسى عليه السالم پر يارانو هغه مؤقته
برالسي د دوى د دائمي لعنت او ذلت باعث شوه.
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[ -]58همدا د هغو آيتونو او حكيمانه پند او ذكر
يوه برخه ده چي پر تا ئې لولو.
( -)58په دغي عبرتناكي قصې كي له حكمت نه ډكي
الرښووني او نښي دي ،تا ته هم اې پيغمبره او ستا امت
ته هم ،وگورئ چي له تاسو نه مخكي مؤمنانو سره څه شوي
او هللا تعالى څنگه د حق دښمنان له نامرادۍ او له تباهۍ
سره مخامخ كړي؟ او څنگه ئې باطل زائل او حق غالب
كړى؟

    




     








 
ً د آدم د
[ -]59د عيسى مثال خو د هللا په نزد يقينا
مثال په څېر دئ ،چي له خاوري ئې پيدا كړ بيا ئې
ورته وويل :وشه ،نو هغه وشو -]61[ .دا حق دئ ستا
د رب له لوري ،نو له شك كوونكو څخه مه كېږه.
( -)61-59په دې آيتونو كي له يوې خوا مسيحيانو ته
ويل شوي :كه تاسو د دې لپاره عيسى عليه السالم خداى
يا د خداى زوى گڼئ چي پيدايښت ئې خارق العاده وو ،او
يوازي له مور نه د ده پيدايښت د دې نښه گڼئ چي ده ته
بايد د انسان په سترگه ونه گورو او مافوق انسان ئې
وگڼو ،نو د آدم عليه السالم په اړه به څه وايئ؟ د آدم
عليه السالم پيدايښت خو تر ده ډېر خارق العاده وو ،دى
خو مور لري او تاسو دا منئ چي هغه له مريمي رضي هللا
عنها پيدا شوى ،خو هغه نه مور درلوده او نه پالر!! دا
ولي هغه يو انسان گڼئ او دا خداى؟! هر د عقل خاوند
خو به يوازي دا وايي او له دې پرته به بله خبره نه
كوي چي عيسى عليه السالم په دې دليل يو انسان دئ چي
له انسانه دنيا ته راغلى ،له انسانه پيدا شوى ،يو له
بل پيدا شوي شيان په خپل ذات كي سره ورته وي ،كه
مريم رضي هللا عنها انسان گڼې نو زوى ته ئې له انسانه
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پرته بل نوم نه شې وركولى!! كه ته عيسى او مريم
عليهما السالم په خدايي كي شريكوې نو د مريمي ټول
اجداد به خدايان گڼې!! آيا د عقل او شعور خاوند
انسان دا خبره منلى شي چي له انسانه پيدا شوى داسي
انسان چي د نورو انسانانو په څېر ئې خوراك او څښاك
كاوو ،لوږه او تنده ئې درلوده ،يخني او گرمي ئې
كېده ،ويښه او خوب ئې درلود ،ژړا او خندا ئې درلوده،
ماشوم وو ورو ورو ستر شوى او ځوانۍ ته رسېدلى ،لږو
كسانو د ده دعوت قبول كړى ،د ټولني اكثريت د ده
مخالفت ته مالتړلې ،مخالفينو ځورولى ،ياران ئې
وروژلي ،په صليب ئې ځړولي او په اور كي ئې اچولي او
دى په دې نه دئ توانېدلى چي هغوى له دغو مصيبتونو
وژغوري ....دا مافوق انسان هستي او حتى خداى وو؟!!
له بلي خوا هغه چا ته ځواب ويل شوى چي له پالره پرته
او يوازي له موره د عيسى عليه السالم پيدايښت نه مني،
هغه ته ويل شوي چي كه دا نه منې نو د آدم عليه السالم
پيدايښت به څنگه توجيه كوې چي نه ئې پالر وو او نه
مور؟! حال دا چي هيڅوك له دې انكار نشي كولى چي زموږ
جد آدم عليه السالم له مور پالره پرته پيدا شوى .كه
څوك دا خبره نه مني نو هغه به د انسان د پيدايښت په
اړه څه وايي؟ له دې پرته بله خبره كول ممكنه نه ده.
هللا تعالى نه يوازي لومړى انسان او د انسانانو
لومړى جد له خاوري پيدا كړى بلكي د ده اوالد هم هره
ورځ له خاوري پيدا كوي ،همدا خاوره ده چي په دانه او
مېوه بدله شي او بيا دغه له خاورو جوړه شوې دانه او
مېوه د انسان په وجود كي په نطفې بدله كړي او د مور
پالر د نطفو له يو ځاى كېدو د انسان ماشوم جوړ كړي،
څوك چي هره ورڅ له خاورو د انسان پيدا كېدل گوري
څنگه له دې خبري انكار كوي چي آدم عليه السالم له
خاوري پيدا شوى؟!
اما دا چي د عيسى او آدم عليهما السالم د خلقت
ترمنځ څه مماثلت شته؟ آيا مماثلت ئې يوازي دا دئ چي
دواړه له پالره پرته پيدا شوي ،كه له دې عالوه نور
مماثلتونه ئې هم شته؟ د عيسى عليه السالم خلقت خو
كامالً واضح دئ ،چي له پالره پرته ئې نطفه د خپلي مور
په رحم كي پيدا شوې او د ماشوم په څېر دنيا ته
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راغلى ،ورو ورو ستر شوى او ځوانۍ ته رسېدلى .آيا د
آدم عليه السالم پيدايښت هم له نطفې پيل شوى او ورو
ورو ستر شوى او كه له سره د مكمل انسان په بڼه كي
پيدا شوى؟ دا پوښتنه د نورو ژونديو مخلوقاتو په اړه
هم مطرح ده .د هر يوه لومړى جد څنگه پيدا شوى؟ آيا هللا
تعالى ونه ،بوټى ،كب ،مرغۍ ،فيل اوښ او په مليونونو
نور ژوي داسي پيدا كړي چي په سر كي ئې د دوى مكمله
جوړه ،د مور پالر په بڼه كي پيدا كړي او بيا ئې له
دوى نه د دوى نسل پيدا كړى؟
دغو پوښتنو ته د ځواب لپاره الندي ټكې په پام كي
ولرئ:
 هللا تعالى يوازي د پيدايښت په سر كي ژوندي شيان نه
دي پيدا كړي ،بلكي دا هره ورځ او هره شېبه د ژوندي
شيانو پيدايښت هم د هللا له لوري دئ ،دا هم د ده كار دئ
نه په خپل سر او په اصطالح د طبيعت كار.
 د پيدايښت په اړه د هللا تعالى خاص سنن دي ،دا الهي
سنن موږ هره شېبه د ژوو په پيدايښت كي گورو ،په دې
پوهېږو چي له ستر نه تر واړه حيوان ،له فيل او اوښ
نه تر ماشي او ويروس پوري ،له ستري وني نه تر وړوكي
بوټي پوري ،ټول هللا تعالى له يوې داسي وړې نطفې پيدا
كوي چي په سترگو نه ليدل كېږي ،دا نطفه ورو ورو ستره
كړي او مكمل انسان ،حيوان او نبات ترې جوړ كړي .كه
څوك د انسان يا بل مخلوق د پيدايښت په اړه داسي رأيه
وړاندي كړي چي د پيدايښت په اړه د هللا تعالى له سننو
ً بالغيب رأيه ده ،هم د
سره اړخ نه لگوي ،دا هسي رجما
هللا د مشهود كتاب خالف او هم ئې د مقروء كتاب خالف .د هللا
د مقروء كتاب ،قرآن ،د كوم آيت هغه تفسير او تعبير
به منئ چي د هللا د مشهود كتاب له آيتونو او په عالم كي
د هللا له څرگندو سننو سره مغايرت ونلري .د هللا دا دواړه
آيتونه يو د بل مؤيد او مصدق دي ،نه مغاير او مخالف،
كه دي كله د هللا د مقروء كتاب د كوم آيت په اړه داسي
تفسير واورېدو چي د هللا له مشهود كتاب سره ئې مغايرت
درلود ،دا تفسير په دېوال ووهه او كه دي كله د مشهود
كتاب د كوم توكي په اړه داسي څه ترغوږ شو چي د مقروء
كتاب له كوم آيت سره ئې توپير درولود ،نو لري ئې
وغورځوه او ترپښو ئې الندي كړه ،دا دواړه آيتونه په
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هيڅ صورت كي يو د بل خالف خبره نه كوي ،ځكه رب ئې يو
دئ .ناپوه كسان به د دې يا هغه په اړه داسي تفسير او
تعبير وړاندي كوي چي يو له بله مغايرت ولري.
اما دا چي آدم عليه السالم څنگه له خاورو پيدا كړى
شو؟ او قرآن په دې اړه څه وايي؟ د دې په ځواب كي
الندي خبري په پام كي وساتئ:
 دا سؤال يوازي د لومړي انسان د پيدايښت په اړه نه
دئ مطرح ،د ټولو ژوو ،حيواناتو او نباتاتو په اړه
مطرح دئ .بايد د ټولو د لومړي جد د پيدايښت په اړه
ځواب وركړى شي.
 د انسان د پيدايښت په اړه يوه دا رأيه مخي ته
راځي چي ډېره معروفه ده ،هم په مسلمانانو كي او هم
له مسلمانانو نه مخكي په اهل كتابو كي ،مسلمانانو ته
هم په اصل كي له اهل كتابو راغلې ،په مسلمانانو كي
چا چي د لومړي ځل لپاره دا خبره كړې ،هغه په حقيقت
كي د اهل كتابو رأيه بيان كړې خو نورو دا د ده رأيه
گڼلې ،معروفه رأيه دا ده :د آدم عليه السالم د كالبد
خاوره له زمكي نه راغونډه كړى شوه اوبه پرې توى شوې،
خټه ترې جوړه شوه ،ډېره موده پرې تېره شوه ،خټه
ورسته ،توره او بوى ناكه شوه ،له دې نه ئې د ده څېره
او مجسمه جوړه كړه ،په اور ئې كېښوده ،پخه شوه او
بيا هللا په هغه كي روح پو كړه او ژوندى شو او د ده له
ژوندي كېدو وروسته ،يا د ده له اضافي خټي او يا د ده
له يوې پوښتۍ ئې د ده جوړه راپيدا كړه.
خو د قرآن په هيڅ ځاى كي دا نه دي ويل شوي چي
لومړى د آدم عليه السالم او د ده د زوجې هيئت او څېره
جوړه شوې ،بيا روح په كي پو شوې .او نه هم په هيڅ
صحيح االسناد حديث كي دا ويل شوي ،كه خبره داسي وى نو
هرومرو به په قرآن كي په همدې الفاظو ذكر شوې وه ،نه
يوازي د آدم عليه السالم په اړه بلكي د نورو ژوو په
اړه به هم همداسي ويل شوي وو چي لومړى ئې د ټولو
هيئتونه جوړ كړل ،بيا ئې په كي پو كړل او راژوندي
شول ،لكه څنگه چي د عيسى عليه السالم له قوله فرمايي:
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هغه كي پو كوم ،نو هغه به د هللا په اذن سره ژوندى مرغه
شي.
 قرآن د هللا كتاب دئ ،هر مطلب په ډېر دقت سره په كي
بيان شوى ،د شك مجال نه پرېږدي ،يوازي د كږو زړونو
خاوندان له هغه نه كوږ مطلب اخلي .څنگه ممكنه ده چي
د آدم عليه السالم پيدايښت دي د هيئت په بڼه كي شوى
وي او قرآن دي په هيڅ ځاى كي هغه ته اشاره نه وي
كړې؟!!
 قرآن كه د آدم عليه السالم خلقت له صلصاله گڼي او
كه له خاوري او يا خټي؛ نو داسي الفاظ ئې كارولي چي
خلقت ئې مخامخ له همدې شيانو گڼي.
راشئ وگورو چي قرآن په دې اړه څه وايي :په قرآن
كي د آدم عليه السالم د پيدايښت په اړه الندي آيتونه
راغلي:
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االنبياء31 :
هر ژوى مو له اوبو نه پيدا كړى.
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الروم21 :
او دا د ده له آيتونو څخه دئ چي تاسو ئې له خاوري
راپيدا كړئ ،نو بيا تاسو خورېدونكي بشر شوئ.
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االنعام2 :
هللا همغه ذات دئ چي تاسو ئې له خټي راپيدا كړئ.
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*
المومنون 12 :ـ 14
ً چي انسان مو د خټي له خالصې پيدا كړ ،بيا مو
او يقينا
هغه د ټېكي په مضبوط ځاى كي يوه نطفه وگرځاوو ،بيا
مو دا نطفه يو راځوړند توكى كړ او بيا مو دا علقه د
غوښي يوه ژوولې ټوټه كړه ،نو دا د غوښي ټوټه مو
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هډوكي كړل ،نو هډوكي مو په غوښه پټ كړل ،بيا مو په
بل پيدايښت كي پيدا كړ ،نو مبارك دئ تر ټولو غوره
خالق.
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*
هغه چي هرڅه ئې پيدا كړي نو ښه ئې پيدا كړي او د
انسان پيدايښت ئې له خټي نه پيل كړ.
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الحجر 26 :ـ25
ً چي انسان مو له كړنگېدونكې وچي خټي ،له بوى
او يقينا
ناكي توري خټي پيدا كړ او جن مو تر ده د مخه له بې
لوگي اوره.
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الصافات11 :
ً چي موږ دوى له سرښناكي خټي راپيدا كړل.
يقينا
په دې مباركو آيتونو كي د انسان د پيدايښت لومړۍ
ماده" ،اوبه"" ،خاوره"" ،خټه"" ،د خټي خالصه"،
"كړنگېدونكې خټه"" ،د كودړي په څېر وچه خټه"،
"سريښناكه خټه" او "توره بوى ناكه خټه" ښودل شوې.
گورو چي قرآن اوبه د ټولو ژوو او ژونديو شيانو د
پيدايښت اصلي ماده گڼلې ،داسي ژوندى شي نشته چي د
جوړښت اساسي ماده ئې اوبه نه وي ،له دې معلومېږي چي
هللا تعالى لومړى اوبه پيدا كړې بيا ئې ژوي ،يعني د
زمكي پر سر د ژوندون پيل له اوبو شوى ،او دا هغه ستر
حقيقت دئ چي انسان له ډېرو تحقيقاتو او اوږده علمي
سفر نه وروسته پرې پوه شو ،اوس په دې پوه شوى چي د
زمكي پر سر ژوندون د اوبو له پيدايښته وروسته پيل
شوى .دا د قرآن يو بل علمي اعجاز دئ ،كه تاسو نن د
بيولوژي كوم باانصافه عالم ته ووايئ چي زموږ په يوه
داسي كتاب كي چي څوارلس سوه كاله پرې تېر شوي ،دا
خبره راغلې چي ټول ژوي له اوبو پيدا شوي ،لومړى اوبه
پيدا شوې بيا ژوي ،هغه به درته ووايي :دا ستره علمي
خبره ده ،دا هغه حقيقت دئ چي ساينس فقط په روانه
پېړۍ كي پرې پوه شو.
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كه تاسو د انسان د خلقت مربوط آيتونو ته لږ ځير
شئ وبه گورئ چي په ټولو كي (صلصال :كړنگېدونكې وچه
خټه) له (حمن مسنون :بوى ناكه خټه) نه مخكي ذكر شوى.
او په يوه ځاى كي خو (صلصال) د انسان د پيدايښت داسي
لومړۍ ماده گڼي لكه د اور لمبه چي د جن د پيدايښت
لومړۍ ماده گڼي او فرمايي:
ٍ *
َّار
من ن
مار
ان م
ِ* و خلق ْ
كالفخَّار
ٍ ْ
ْصل
ِن صل
خلق االنسن م
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ِن َّ
الرحمن15-14 :
انسان ئې د كودړي په څېر له كړنگېدونكې وچي خټي پيدا
كړ او جن ئې له بې دوده لمبې.
دا آيت خو وايي چي انسان ئې له صلصال نه پيدا
كړى ،داسي لكه جن چي ئې له اور نه پيدا كړى ،د ده د
پيدايښت اصلي ماده صلصال ده ،دغسي لكه د جن د وجود
اصلي ماده چي اور دئ ،يعني د انسان د وجود لومړنۍ
ماده په سر كي صلصال وه ،خاوره شوه ،خټه شوه او هللا
تعالى ترې انسان جوړ كړ .داسي نه دي ويل شوي چي دى
ئې صلصال كړى او بيا ئې روح په كي پو كړې.
كه د زمكي او آسمان د پيدايښت په څرنگوالي پوري
مربوط آيتونو ته لږ ځير شو دا به په آسانۍ راته جوته
شي چي لومړى صلصال ،بيا خټه او بيا ورسته بوى ناكه
خټه پيدا شوې.
قرآن فرمايي:
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االنبياء31 :
آيا كافران په دې نه پوهېږي چي آسمانونه او زمكه سره
نښتي وو ،نو موږ سره بېل كړل او هر ژوى مو له (اوبو)
پيدا كړى ،نو آيا ايمان نه راوړي؟!
له دې آيت نه څو خبري په څرگنده معلومېږي:
 په سر كي ټول كائنات ،زمكه ،لمر او د آسمان ټول
اجرام يوه كتله وه او هللا تعالى په يوې چاودنې سره دوى
بېل بېل كړل او اوسنۍ بڼه ئې وركړه.
 البد به زموږ زمكه له نورو نه د رابېلېدو په وخت
كي د لمر په څېر گرمه او سره وه ،دا ځكه چي دواړه يو
ځاى وو او په يوه وخت كي سره بېل شوي .لمر چي ستر دئ
خپل حرارت ئې تر ننه حفظ كړى ،خو زمكه چي تر لمر
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ډېره وړه ده ،ورو ورو سړه شوې ،سر ئې سوړ او زړه ئې
التراوسه تود او سخت گرم ،هومره تود چي هرڅه په كي
ويلي ،د قرآن په اصطالح هر څه په كي نحاس دي.
 په دې آيت كي او يو په بل پسي د زمكي او آسمان له
پيدايښت سره متصل د اوبو او له اوبو نه د هر ژوي د
پيدايښت ذكر دا مطلب په گوته كوي چي د زمكي پر سر تر
ټولو د مخه اوبه پيدا شوې .او دا هغه حقايق دي چي
قرآن څوارلس سوه كاله مخكي بيان كړي دي او ساينس اوس
پرې پوهېدلى .نن چي ته له هر ساينس پوه نه د زمكي،
آسمان او اوبو د پيدايښت په اړه پوښتنه وكړې ،نو
ځواب به ئې همدا وي چي قرآن ويلي.
 د زمكي پر سر د ژوو د پيدايښت په اړه محققين
وايي :زمكه له خپل پيدايښت نه وروسته سخته توده او
سره وه ،د زمكي قشر او پوستكى ورو ورو سوړ شو ،خو د
سختي تيږي په څېر وو ،لومړى اوبه راپيدا شوې ،د زمكي
ټولي اوبه د پرېړو ورېځو په بڼه كي تر زمكي راتاو
وې ،د بارانونو ورېدل پيل شو ،د باران او گڼ شمېر
نورو عواملو په وجه د زمكي د سر تيږه په خاوره بدله
شوه ،سيالبونو دا خاوره له ځان سره د زمكي آوارو او
ژورو برخو ته انتقال كړه ،د زمكي تودوخه ال هومره وه
چي اوبه ئې د ځان د پاسه نه پرېښودې ،د اوبو د تبخير
په نتيجه كي سېالب راوړې خټه په كړنگېدونكې وچي خټي
او كودړي بدله شوه ،خو د زمكي د مزيد سړېدو او مزيد
بارانونو په نتيجه كي داسي حالت راپيدا شو چي له يوې
خوا د پرېړو ورېځو پرده څېري شي او د لمر وړانگې
زمكي ته ورسي او له بلي خوا د زمكي د سر خاوره په
لومړي سر كي نمجنه خټه او وروسته توره بوى ناكه خټه
شي ،د زمكي پر سر د ژوو پيدايښت په دغه مرحله كي پيل
شو.
كه د محققينو دا وينا د قرآن د وينا په څنگ كي
كېږدو نو وبه گورو چي دوى په هغه څه ډېر وروسته پوه
شوي چي قرآن څوارلس سوه كاله د مخه ويلي.
په هللا قسم چي د قرآن دا هره خبره يوه ستره معجزه
ده ،تاسو چي د كوم باانصافه عالم په وړاندي د انسان
د پيدايښت په اړه د قرآن دغه آيتونه كېږدئ محال ده
چي هغه به دې ته سر ټيټ نه كړي او دا به يوه معجزه
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ونه گڼي ،متأسفانه ناپوه كسان او د اسرائيلي رواياتو
تر اغېز الندي راغلي كسان د دغو مباركو آيتونو داسي
غلط تعبير وړاندي كوي چي د قرآن له دغو معجزاتو نه
په قرآن د اعتراض خبره جوړوي!! د قرآن كريم د دغو
آيتونو په اهميت هغه څوك پوهېږي چي د زمكي د پيدايښت
په اړه دقيق معلومات ولري ،تاسو دا خبري يوه ساينس
پوه ته وكړئ او وگورئ چي هغه به په هره خبره څومره
حيرت كوي!!
ما د غرب د يوه معروف ساينس پوه كتاب لوستو ،دې
ځاى ته ورسېدم چي ليكلى ئې وو :د ژوو پيدايښت له
 black soupيعني توري شوروا نه شوى ،بې اختياره مي
اوښكي توى شوې او له ځان سره مي وويل :آيا د قرآن
دغه معجزه كافي نه ده ،دا ساينس پوه د كلونو كلونو
تحقيقاتو نه وروسته هغه خبره كوي چي قرآن الډېر د مخه
كړې ،دى ورته  black soupوايي او قرآن ورته توره خټه!!
د قرآن الندي دوو آيتونو ته لږ په دقت سره ځير شئ:
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او هللا تاسو له خاوري راپيدا كړئ ،بيا له نطفې ،بيا ئې
جوړه جوړه كړئ ،نه كومه ښځينه څه حمل كوي او نه ئې
زېږوي ،مگر د ده په علم سره او نه د كوم عمر خاوند
عمر ورزياتېږي او نه ئې عمر كمېږي مگر دا چي په كتاب
كي (ثبت) دي او دا كار هللا ته آسان دئ.
ُون خلق
ِك
يشْر
ا
م
ع
ِّ تعالى
ِالحق
ْض ب ْ
خلق السَّماواتِ واألر
َّ
ُ
ٌ *
ِين
مب
ِيم
هو خص
ْفة
نط
ْسان م
ِن
اإل
ِن ُّ
ٌ ُّ
نذا ُ
ٍ فِ

النحل 3 :ـ 4
آسمانونه او زمكه ئې په حقه پيدا كړل ،لوړ دئ له هغه
څه نه چي ورسره شريكوي ئې ،انسان ئې له نطفې پيدا كړ
او هغه څرگند جگړمار شو.
له دغو آيتونو نه څو خبري په ډېر صراحت او وضاحت
سره معلومېږي:
 د انسان د پيدايښت لومړۍ ماده خاوره ده.
 له خاوري نه د ده نطفه جوړه شوې.
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 بيا ئې له دې نطفې نه جوړه پيدا شوې.
 د آسمانونو او زمكي له خلقت نه وروسته او ورپسې
دا خبره كول چي انسان ئې له نطفې پيدا كړ ،دا مطلب
په گوته كوي چي دلته د انسان لومړني پيدايښت ته
اشاره شوې ،نه وروستي پيدايښت ته .ابتدائې پيدايښت
ئې هم د نطفې په بڼه كي پيل شوى ،ډيره عجيبه ده چي
څوك د دې صريح آيتونو خالف خبره كوي.
 هللا تعالى يوازي آدم عليه السالم له خاوري نه دئ
پيدا كړى بلكي د ده اوالد هم هره ورځ له خاوري راپيدا
كوي ،دا ځكه چي د هر يوه نطفه له هغو موادو جوړېږي
چي له زمكي راټوكېږي ،دا خاوره ده چي په دانې او
مېوې بدله شي او د انسان په وجود كي د ده نطفه ترې
جوړه شي او بيا د دغو نطفو له تلفيق نه انسان جوړ
شي .قرآن په دې اړه فرمايي:
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الحج5 :
اې خلكو! كه د بيا ژوندون په اړه په شك كي يئ ،نو
موږ خو له خاوري راپيدا كړئ ،بيا له نطفې ،بيا له
علقې ،بيا له ژوول شوې يوې ټوټې غوښي چي انځور شوې
او نه انځور شوې وي ،ترڅو تاسو ته وښيو او څه چي
وغواړو تر يوې نېټې ئې په رحم كي ځاى پر ځاى كوو،
بيا مو د ماشوم په څېر راباسو ،بيا (همداسي ستاسو
پالنه كوو) تر څو خپل قوت ته ورسېږئ او له تاسو نه
ځيني ومري او ځيني مو تر ټولو لوېدلي عمر ته ورسېږي،
هومره چي له پوهېدو وروسته په څه نه پوهېږي او زمكه
گورې چي وچه كلكه ده ،خو كله چي اوبه پرې نازل كړو،
وخوځېږي ،وده وكړي او هر راز سمسور بوټي راوټوكوي.
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دلته د ټولو انسانانو د عادي او ورځني خلقت
مختلفو پړاوونو ته اشاره شوې ،چي له خاوري پيل او په
مرگ ئې پاى ته رسي ،په بل ځاى كي د خاوري او خټي
نچوړ او خالصه د انسان د تركيب ماده گڼي او دا د قرآن
يوه بله معجزه ده چي وايي انسان د زمكي له خالصې
راپيدا شوى ،يعني د ده په وجود كي د ټولو هغو شيانو
بېلگه شته چي په زمكه كي شته ،انسان اوس په دې پوه
شوى چي په رښتيا د انسان په وجود كي ټول هغه عناصر
شته چي په زمكي كي شته ،د ده د جسم په تركيب كي د
اوسپني په څېر مواد هم شته ،له نن نه سل كاله مخكي
كه چا دا خبره كړې وى چي د انسان په جسم كي د اوسپني
په څېر د زمكي نور مواد هم شته ،خداى خبر چي د ده په
خبري به ئې څومره خندلي وو ،خو علم نن په دې حقيقت
پوه شوى او د انسان د جسم د تركيب په اړه د قرآن
همدا خبره كوي.
متأسفانه ځيني كسان د آدم عليه السالم د پيدايښت،
په ده كي د روح پو كول ،په جنت كي ځاى پر ځاى كېدل،
ده ته د شيطان وسوسه او له جنت نه د ده د وتلو په
اړه داسي څه وايي لكه چي يا هغه زموږ جد نه وي او يا
موږ د ده اوالد نه وو ،د ده پيدايښت ،ژوند او مرگ
بايد همغسي وي لكه د ده د اوالد ،يوازي په دومره
توپير سره چي هغه له مور او پالر پرته پيدا شوى ،په
ده كي د روح پو كول به همغسي وو لكه د ده اوالد ته چي
په خاص وخت كي روح وركوي ،ده ته د شيطان وسوسه بايد
همغسي وي لكه نن چي شيطان د ده اوالد وسوسه كوي ،هللا
تعالى خو موږ ته د آدم عليه السالم د پيدايښت په قصه
كي زموږ د پيدايښت څرنگوالى راښيي ،موږ ته د انسان
او د هغه ځانگړتياوي او خصوصيات رامعرفي كوي ،د ده د
عروج او زوال عوامل راښيي ،شيطان او د هغه وسوسې را
په گوته كوي ،دا زموږ د جد قصه ده ،د دې قصې په
هينداره كي بايد خپل مخ وگورو او خپل ځان وپېژنو .په
دې اړه تفصيلي بحث به د النساء او االعراف په سورتونو
كي وگورئ.
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[ ]61نو چا چي په دې كي درسره شخړه كوله ،وروسته
له هغه چي تا ته ئې څه علم دركړى شو ،ورته ووايه:
راشئ زموږ زامن ،ستاسو زامن ،زموږ مېرمني ،ستاسو
مېرمني ،موږ په خپله او تاسو په خپله ،راوغواړو،
بيا (هللا ته) زاري وكړو او په دروغجنو لعنت ووايو.
[ ]62بې شكه چي دا رښتنيني قصې دي او له هللا پرته
بل معبود نشته او بې شكه چي هللا باحكمته عزتمن دئ.
[ ]63نو كه ئې ډډه وكړه نو هللا په دې مفسدينو ښه
پوه دئ.
( -)63-61د نصاراوو ټگمارو مذهبي مشرانو دوى ته ويلي
وو چي عيسى عليه السالم د خداى زوى دئ ،يو له دريو
خدايانو څخه دئ او حتى دا چي خداى په خپله د ده په
بڼه كي زمكي ته راكوز شوى!! په مخكنيو آيتونو كي د
عيسى عليه السالم حقيقت او د ده د خارق العاده
پيدايښت په اړه تفصيلي بحث وشو ،په دې دالئلو كي دا
حقيقت ثابت شو چي له هللا پرته بل معبود نشته اوس
پيغمبر عليه السالم ته ويل شوي چي د دالئلو له وړاندي
كولو وروسته دوى ته ووايه :كه په رښتيا تاسو د خپلي
عقيدې په حقانيت باور لرئ او دا عقيده مو په دروغو
له ځانه نه وي جوړه كړې نو راشئ مباهله وكړو ،موږ به
هم له خپلو زامنو او مېرمنو سره حاضر شو او تاسو هم
له خ پلو زامنو او مېرمنو سره حاضر شئ ،هللا ته به زارۍ
او دعاء وكړو چي په دروغجنو لعنت نازل كړه .كه ئې د
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حقيقت له منلو او له دې مباهلې نه ډډه وكړه ،نو دا
مفسدين دي او هللا د دوى د عقيدې له فساد او د دوى له
فاسدو عملونو ښه خبر دئ.
د نجران د مسيحيانو هغه دروند وفد چي د دوى ډېر
مذهبي او قومي مشران په كي وو ،مدينې ته راغلي وو،
له پيغمبر عليه السالم سره ئې وليدل ،هغه مبارك د
قرآن دا آيتونه دوى ته واورول او په پاى كي ئې د
مباهلې بلنه وركړه ،خو هغوى د مباهلې او مخالفت پر
ځاى روغه جوړه وكړه ،جزيه ئې ومنله او رخصت شول.
د مباهلې په اړه ځيني داسي روايات راغلي چي يوه
مذهبي فرقه پرې استناد كوي او د دې خبري د ثابتولو
هڅه كوي چي د پيغمبر له اهل بيت نه يوازي فاطمه،
حسن ،حسين او علي رضي هللا عنهم مراد دي ځكه چي پيغمبر
عليه السالم د مباهلې لپاره يوازي دوى له ځان سره
حاضر كړي وو!!
په دې اړه څو خبري ضروري گڼو:
 هغه روايت د منلو دئ چي له قرآن سره تعارض ونه
لري ،دا روايت د قرآن معارض دئ ،دا ځكه چي په قرآن
كي (ابنائنا ،نسائنا او انفسنا) ويل شوي ،كه پيغمبر
ً به ئې
عليه السالم مباهلې ته حاضر شوى وى نو حتما
ً به ئې خپلي نوري
خپلي مېرمني هم حاضري كړې وې .حتما
لوڼي رقيه او ام كلثوم هم حاضري كړې وې ،علي رضي هللا
عنه به ئې د كومي ډلي په زمره كي حاضرولو؟ نه خو هغه
د زامنو په ضمن كي راځي او نه په آيت كي راغلي چي د
تره زامن يا زومان هم حاضر كړئ.
 د نارينه وو يوې جرگې ته به پيغمبر عليه السالم
څنگه او د څه لپاره خپل لمسي او لور حاضروله .دا كار
خو به ئې هغه وخت كاوو چي مقابل طرف مباهله منلې وى،
زامن او ښځي ئې په مدينه كي موجود وى ،له نجران نه
يوازي نه وى راغلي .خو نه هغوى مباهله منلې او نه ئې
ماشومان او مېرمني حاضر ول.
 چېري چي په قرآن كريم كي د اهل بيت لفظ استعمال
شوى نو هلته ترې مراد يوازي مېرمني دي كه دا د
پيغمبر عليه السالم په ارتباط استعمال شوى او كه د
ابراهيم عليه السالم په ارتباط .په ټولو مواردو كي
يوازي مېرمني مراد دي ،نه ئې ابناء په كي شامل دي او
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نه اقرباء .د اهل بيت لفظ په سوره احزاب كي راغلى او
هلته ئې مراد يوازي د پيغمبر عليه السالم مېرمني دي.
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ده چي هللا له تاسو اې اهل بيتو ناپاكي لري
ستاسو ښه پاكول غواړي.
هود په سوره كي دا لفظ د ابراهيم عليه السالم
لپاره راغلى:
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آيا د هللا په كار كي تعجب كوئ ،د هللا رحمتونه او بركتونه
دي پر تاسو وي اې اهل البيتو ،بې شكه چي هغه ستايلى
د مجد خاوند دئ.









   




   
   






  
[ -]64ووايه :اې اهل كتابو! هغه خبري ته راشئ چي
زموږ او ستاسو تر منځ يو شانته ده او هغه دا چي:
له هللا پرته به (د بل چا) عبادت نه كوو او هيڅ څه
به ورسره نه شريكوو او زموږ ځيني به ځيني نور له
هللا پرته ارباب نه نيسي ،نو كه ئې ډډه وكړه ورته نو
ووايئ :شاهد اوسئ چي موږ منقاد او مسلمان يو.
( -)64اهل كتابو ته بلنه وركړه چي راشئ هغي خبري ته
چي ستاسو اصلي دين ئې هم غوښتنه كوي او زموږ دين هم
او هغه دا چي:
 يوازي د يوه هللا عبادت به كوو ،له ده پرته به نه د
بل چا عبادت كوو او نه به بل ته دعاء.
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 هيڅ څه به له هللا سره نه شريكوو.
 ځيني به د ځينو نورو لپاره (رب) نه وي ،دا غلطي
به نه كوو چي د ځان په څېر يوه انسان ته د رب مقام
او منزلت وركړو ،دا ظلم به نه كوو چي ځيني د ځينو
نورو لپاره له ځان نه رب جوړ كړي.
له دې آيت نه څو بنيادي خبري معلومېږي:
 د دين اصلي او بنيادي خبري همدا درې خبري دي .ټول
الهي دينونه همدا خبري كوي .په كوم مذهب او دين كي
چي د دغو دريو خبرو خالف څه وموندل شي هغه محرف مذهب
او دين دئ.
 كله انسان هومره جاهل او ذليل شي چي د ځان په څېر
انسان ته د رب مقام وركړي!! د هغه بنده شي ،هغه ورته
حالل او حرام ټاكي او دى ئې مني!! هغه له هللا سره په
الوهيت او ربوبيت كي شريك كړي ،هغه ته دعاء كوي او
له هغه غيبي مرسته غواړي.







  



   



   
   



















   
  
[ -]65اې اهل كتابو! ولي د ابراهيم په اړه شخړه
كوئ!! حال دا چي تورات او انجيل خو نه دي نازل
شوي مگر له ده نه وروسته!! آيا تعقل نه كوئ؟
[ -]66تاسو خو همغه يئ چي شخړه مو وكړه په هغه څه
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كي چي څه ناڅه پرې پوهېدئ ،خو ولي د هغه څه په
اړه شخړه كوئ چي هيڅ علم پرې نه لرئ ،حال دا چي هللا
پوهېږي او تاسو نه پوهېږئ -]65[ .ابراهيم نه
يهودي وو او نه نصراني ،هغه خو يو مخى منقاد وو
او له مشركينو څخه نه وو.
( -)65-65دا تاسو ولي خپل مذهب ابراهيم عليه السالم
ته منسوبوئ ،ولي دا خبره كوئ چي ابراهيم هم يا يهودي
وو يا نصراني ،حال دا چي هغه نه يهودي وو او نه
نصراني او نه هم مشرك ،هغه تل حق ته مايل وو ،تورات
او انجيل خو له ده نه ډېر وروسته نازل شوي ،دا خو د
عقل خالف خبره ده.














 
[ -]68بې شكه چي ابراهيم عليه السالم ته تر ټولو
نږدې خلك هغه كسان دي چي د ده متابعت ئې كړى او
دا پيغمبر او هغه چي ايمان ئې راوړى او هللا د
مؤمنانو ولي دئ.
(-)68اى يهودانو او نصرانيانو! نه تاسو ابراهيم عليه
السالم ته نږدې يئ او نه ستاسو مذهب د ده مذهب ته
ورته دئ ،ده ته نږدې خلك يا همغه وو چي د ده متابعت
ئې كاوو ،يا محمد عليه السالم او د ده با ايمانه
ملگري .او هللا د دغو مؤمنانو موال دئ.

   



   
  
[ -]69د اهل كتابو يوه ډله دا خوښوي چي تاسو بې
الري كړي ،خو له ځانه پرته بل څوك نشي بې الري كولى
او نه پوهېږي.
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( -)69د دوى هڅه دا ده چي تاسو د دوى په څېر بې الري
شئ ،د دوى اعتراضونه د همدې لپاره دي ،ابراهيم عليه
السالم ته خپل مذهب منسوبول ئې د همدې لپاره دئ.

















  

[ -]51اې اهل كتابو! ولي د هللا په آيتونو كافران
كېږئ په داسي حال كي چي په خپله شاهد يئ!! [-]51
اې اهل كتابو! ولي حق له باطل سره خلطوئ ( ،باطل
ته د حق جامه وراغوندئ) او حق پټوئ ،په داسي حال
كي چي پوهېږئ.
( -)51-51دوى هم د خپل مؤمن به كتاب په آيتونو
كافران كېدل او هم د قرآن په آيتونو ،په داسي حال كي
چي هم به د دې آيتونو د حقانيت شاهد وو او هم د قرآن
او د دوى د كتاب د مضامينو او آيتونو د يووالي شاهد،
دوى به كله په خپلو غلطو توجيهاتو سره حق ته د باطل
جامه وراغوندي او كله به باطل ته د حق او كه په خپلو
غلطو او دروغجنو توجيهاتو په دې موفق نه شول چي باطل
حق ثابت كړي او حق باطل ،نو حق به پټوي ،دا كار په
داسي حال كي كوي چي پوهېږي حق كوم دئ او باطل كوم،
په ناپوهۍ سره دا كار نه كوي ،د غرض او مرض په وجه
ئې كوي ،اخيستل شوي او استخدام شوي ،د خپل مزد او
اجورې په مقابل كي دا كار كوي.
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[ -]52او د اهل كتابو يوې ډلي وويل :د ورځي په سر
كي په هغه څه ايمان راوړئ چي پر مسلمانانو نازل
شوى او په پاى كي ئې كافر شئ ،چي راوگرځي-]53[ .
او له هغه چا پرته د بل په خبري باور مه كوئ چي
ستاسو د دين متابعت كوي ،ورته ووايه :يوازي الهي
هدايت ،هدايت دئ او دا چي چا ته دي هغه څه وركړى
شي چي تاسو ته د وركړ شوي شي په څېر وي او يا دي
له تاسو سره ستاسو د رب په وړاندي احتجاج وكړى
شي ،ورته ووايه :فضل د هللا په الس كي دئ ،چا ته چي
ئې خوښه وي هغه ته ئې وركوي او هللا ښه پوه د وسعت
خاوند دئ -]54[ .چي څوك وغواړي هغه د خپلو
پېرزوينو لپاره ځانگړى كوي او هللا د ستر فضل خاوند
دئ.
( -)54-52د دوى ټگمارو مذهبي مشرانو ځينو خلكو ته دا
وظيفه وركوله چي سحر د مسلمانانو په خوا كي اعالن
وكړئ چي موږ هم ايمان راوړى او مسلمانان شوو ،خو د
ورځي په پاى كي بېرته له اسالم نه خپل برائت اعالن كړئ
او ووايئ چي موږ اسالم له نږدې وليد ،پوه شوو چي دا
دين د منلو نه دئ ،تر دې زموږ خپل دين غوره دئ ،په
دې سره به په عامو مسلمانانو كي د اسالم په اړه شكوك
او شبهات را پيدا شي او له اسالم به الس واخلي .خو كله
چي د مسلمانانو خوا ته ورغلئ څو خبرو ته به پام كوئ:
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 مبادا د مسلمانانو د دين او د دوى د خبرو تر اغېز
الندي راشئ ،يوازي د هغه چا خبره به منئ چي ستاسو د
خپل دين متابعت كوي او خبره ئې ستاسو د مذهب مطابق
وي.
 هيڅكله به دا گمان نه كوئ چي له يهودانو نه پرته
بل چا ته به د هللا له لوري وحي وشي او په بل چا به
داسي څه نازل شي چي پر يهودانو نازل شوي.
 دا تشويش به نه كوئ چي څوك به د قيامت په ورځ د هللا
په وړاندي ستاسو په خالف كوم دليل وړاندي كړى شي او
تاسو به ملزم كړى شي.
په پورتنيو آيتونو كي يوه لنډه فقره داسي راغلې
چي د قل په لفظ پيل شوې (قل ان هدى هللا هو الهدى) دا
معترضه جمله ده ،د يهودانو د مذهبي مشرانو د وينا په
منځ منځ كي او د دوى د دې قول د ترديد لپاره چي ويل
ئې :وال تؤمنوا اال لمن تبع دينكم ،د دوى مقصد دا وو
چي دا جاسوسان په خپل مذهب ټينگ كړي ،ورته وايي چي
زموږ له مذهب نه پرته بل حق مذهب نشته ،په بل مذهب
به باور نه كوئ ،هللا تعالى د دوى په ځواب كي فرمايي:
سمه الر د هللا الر ده ،حق مذهب همغه دئ چي د هللا د الرښوونو
مطابق وي ،نه ستاسو محرف مذهب چي د هللا د الرښوونو خالف
دئ .له معترضه جملې نه وروسته بېرته د دوى پاتې وينا
رااخلي او په ځواب كي ئې هللا تعالى خپل پيغمبر ته
الرښوونه كوي چي ورته ووايي :فضل د هللا په الس كي دئ،
تاسو ته د هللا د فضل د وېشلو حق چا دركړى ،هللا په خپله
دا فيصله كوي چي چا ته ئې وركړي او هللا ښه پوه دئ ،د
خپل فضل مستحق كسان پېژني ،هللا ستاسو په څېر نه دئ،
فضل ئې پراخ او وسيع دئ ،چي چا ته ئې خوښه وي له
خپلو پېرزوينو نه ئې برخمن كوي.

   






    












آل عمران
352
د قرآن پلوشې













[ -]55او له اهل كتابو ځيني داسي دي چي كه د كومي
خزانې امين ئې كړې ،بېرته به ئې دركړي او ځيني ئې
داسي دي چي كه په يوه دينار ئې امين كړې نو بېرته
به ئې درنكړي مگر دا چي تل ورباندي (ټينگار
كوونكى) والړ وي .دا د دې لپاره چي دوى وايي :پر
موږ د نالوستو په اړه څه الزام نشته او د هللا په
نسبت دروغ وايي په داسي حال كي چي پوهېږي.
( -)55اهل كتابو ته خپلو مذهبي مشرانو ويلي وو چي له
غير اهل كتابو سره چي تاسو هره معامله وكړئ هللا مو په
دې نه نيسې ،كه له دوى سره خدعه كوئ يا خيانت ،كه
دروغ ورته وايئ يا ئې مال خورئ پروا ئې نشته ،د دې
فتوى به ئې وركوله ،ورته ويل به ئې چي دا كارونه هللا
درته روا كړي ،د هللا د كتاب د فالن فالن آيت معنى همدا
ده ،په دروغو به ئې دا فتوى وركوله ،په هللا او د هللا په
ً به ئې دا كار
ً او عمدا
كتاب پسي ئې افتراء كوله ،قصدا
كاوو ،پوهېدل چي د دوى فتوى د هللا د كتاب خالف ده ،د
همدې ل پاره كه به كوم غير يهودي يو دينار هم په
امانت وركړ بېرته ئې نه وركاوو ،خو په دوى كي مخلص
او صادق اهل كتاب هم وو ،په هللا او آخرت ئې له زړه نه
باور وو ،امين وو ،كه به هر چا كوم څه په امانت
وركړل له خيانت نه پرته به ئې مسترد كول ،كه څه هم
دا به زيات مال او قيمتي شى وو ،د يوې خزانې په
اندازه .د اسالم له نظره ايمان او خيانت سره نه يو
ځاى كېږي ،څوك چي امين نه وي هغه ايمان نه لري ،ال
ايمان لمن ال امانة له.




  
   
[ -]56داسي نه ده بلكي چا چي په خپل عهد وفا وكړه
او ځان ئې وساتو نو بې شكه چي هللا له داسي متقيانو
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سره محبت كوي.
( -)56تاسو ځان د هللا غوره بندگان او د ده اولياء او
دوستان او د جنت يوازيني وارثان گڼئ ،له خپل مذهب نه
بهر خلك امي ،ناپوه او دوزخيان گڼئ ،له دوى سره هره
معامله جائز شمېرئ ،خو د هللا د دوستانو دوه اساسي نښي
دي:
 په خپلو ژمنو وفا،
 تقوى او ځان ساتنه.
هللا يوازي له هغه چا سره محبت كوي چي په خپلو ژمنو،
هم له هللا سره او هم د ده له بندگانو سره ،وفا كوي او
له هغه څه نه ځان ساتي چي خپل رب ترې منع كړي او د
ده له انساني فطرت سره نه ښايي.




  
   
   







  
   














     








 
ً هغه چي د هللا په عهد او په خپلو قسمونو
[ -]55يقينا
لږ بيع پېري ،دوى ته به په آخرت كي هيڅ برخه نه
وي او د قيامت په ورځ به نه هللا ورسره تكلم كوي او
نه به ورته نظر كوي او نه به ئې پاكوي او دوى ته
به دردناك عذاب وي -]58[ .او د دوى يوه ډله داسي

آل عمران
354
د قرآن پلوشې

ده چي په خپلي ليكني او كتاب خپلي ژبي داسي اړوي
چي ته هغه د هللا د كتاب يوه برخه وبولې ،په داسي
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
هللا له خوا ندي ،په هللا پوري دروغ تړي سره له دې چي
ښه پوهېږي.
( -)58-55گورئ چي دا مكاره او ټگماره ډله خپلي ليكني
او خپلي خبري د هللا تعالى كتاب ته منسوبوي ،خپل غلط او
مغرضانه تفسير او تعبير ته الهي تعبير وايي ،دوى دا
ً او په لوى الس كوي ،ښه پوهېږي چي دا خبري
غلطي قصدا
نه د هللا تعالى په كتاب كي شته او نه د الهي كتاب معنى
هغه ده چي دوى ئې وايي .په دې آيت پسي له ذكر شوو
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
دين د خپل زعامت او واكمنۍ د اثبات لپاره وسيله
جوړوي او دين د خلكو د غالمۍ آله گرځوي او يا هغه
كسان دي چي غواړي پيغمبرانو عليهم السالم او ديني
مشرانو ته د انتساب له الري امتيازات السته راوړي،
همدا كسان دي چي ځيني شخصيتونه د الوهيت تر مقامه
پورته كوي ،د هللا شريكان ئې جوړوي ،د علم غيب خاوند او
د عالم په امورو كي د تصرف حق ورته ثابتوي ،له دوى
مرسته غوښتل او پردوى توسل الزمي گڼي او ادعا كوي چي
يوازي د دوى له الري د هللا تعالى دربار ته الر موندل
ممكن دي!! دوى دا ادعاگاني له دغو درنو شخصيتونو سره
د محبت او هغوى ته د درناوي له امله نه كوي ،بلكي له
دې ئې هدف خپلي گټي وي ،غواړي په همدې سره خپل مقام
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
السته راوړلو وسيله جوړوي ،قرآنكريم په دې اړه
فرمايي:
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[ -]59هيڅ انسان ته نه ښايي چي هللا تعالى ورته
كتاب ،حكم او نبوت وركړي او بيا هغه (له دې الهي
پېرزويني وروسته) خلكو ته ووايي :له هللا تعالى پرته
زما بندگان شئ! بلكي (د دې برعكس هغه ته دا ښايي
چي) ووايي :د دې لپاره بايد خداى پالونكي شئ چي
تاسو خو نورو ته دا كتاب ورزده كوئ او په خپله ئې
لولئ -]81[ .او هغه تاسو ته دا امر نه كوي چي
مالئكي او پيغمبران خپل اربابان ونيسئ ،آيا تاسي
ته به د كفر امر وكړي وروسته له هغې چي د دوى په
دعوت سره په اسالم مشرف شوي ياست؟!
( -)81-59تاسو ډېري خبري پيغمبر ته منسوبوئ ،د خپل
شرك ،فساد ،گناه او خيانت د توجيه لپاره داسي روايات
راپيدا كوئ چي پيغمبر ته مو منسوب كړي ،خو د هللا يو
پيغمبر به څنگه خلكو ته وايي چي هللا پرېږدئ زما عبادت
وكړئ ،ما په خدايۍ ونيسئ ،ما ته دعاء وكړئ ،له ما د
خپلو حاجتونو د ترسره كېدو طمع وكړئ ،ما د ضرر او
گټي رسولو واكمن وگڼئ ،د پيغمبر خبره خو له دې پرته
بل څه نشي كېدى چي خداى پالونكي شئ .تاسو اې د اهل
كتابو مذهبي مشرانو! څنگه په دې خبره نه پوهېږئ چي د
هللا پيغمبران هيڅكله داسي خبري نه كوي ،تاسو خو د هللا
دكتاب د تعليم او تدريس دعوى كوئ او د هللا د كتاب
بنيادي او اساسي خبره خو دا ده چي يوازي د يوه خداى
عبادت وكړئ .څنگه به ستاسو دا خبره د منلو وي چي د هللا
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كوم پيغمبر خلكو ته ويلي چي مالئكي او يا پيغمبران په
ربوبيت كي شريك كړئ ،تاسو خو د پيغمبر په الس هدايت
شوئ ،څنگه به هغه تاسو ته د كافر كېدو بلنه دركړې
وي ،تاسو چي خپل پيغمبر ته څه منسوبوئ دا خو د كفر
طرف ته بلنه ده.
له دې او ډېرو نورو آيتونو معلومېږي چي پيغمبرانو
ته منسوب جعلي روايات د هللا له كتاب د مخالفت ستره وجه
ده ،ټگمار مذهبي مشران په دې نه توانېدل چي مخامخ د
هللا كتاب تحريف كړي ،په جعلي رواياتو د استناد او
استدالل له الري توانېدلي چي د هللا كتاب تحريف كړي .كه
تاسو دا اوس اوس په اسالمي امت كي د اختالف او انحراف
عوامل ولټوئ نو جعلي ،موضوعي او ضعيف روايات به د
ستر او اساسي عامل په څېر مخي ته درشي.
































  
  
[ -]81او كله چي هللا د پيغمبرانو ژمنه واخيسته چي
دا دئ تاسو ته مي كتاب او حكمت دركړ ،نو كه بيا
تاسو ته داسي كوم پيغمبر راغى چي تاسو ته د دركړى
ً به ايمان پرې
شوي كتاب تصديقوونكى وي نو حتما
راوړئ او مرسته به ئې كوئ ،وئې فرمايل :آيا په دې
اقرار كوئ او پر دې باندي زما دا پېټى (پر اوږو)
اخلئ؟ وئې ويل :اقرار كوو ،وئې فرمايل :نو شاهد
اوسئ چي زه هم له شاهدانو څخه يم.
( -)81له پيغمبرانو نه هللا تعالى دا ژمنه اخيستې ده چي
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يو به د بل مالتړ او مرسته كوي ،په دې ژمني كي د دوى
امتيان هم شامل دي ،دوى به هم د خپلو پيغمبرانو پر
پله گام ږدي ا و د هر مؤمن او د كتاب تصديقوونكي
ملگرتيا او مالتړ به كوي .څوك چي دا كار ونكړي په
حقيقت كي ئې له هللا سره كړې ژمنه ماته كړې او د
پيغمبرانو له الري منحرف شوى.









 
[ -]82نو څوك چي له دې وروسته په شا شي نو همدا
دوى فاسقان دي.

( -)82له دې آيت نه معلومېږي چي په مخكنۍ ژمني كي د
پيغمبرانو امتيان هم شامل دي.

   









 
[ -]83آيا د هللا له دين نه پرته (بل دين) لټوي ،حال
ً( ،
ً اوكرها
دا چي د آسمانونو او زمكي هرڅه ،طوعا
په خوښه او ناخوښه) ده ته غاړه ايښې او د ده لوري
ته ورگرځول كېږي.
( -)83د زمكي او آسمان هر څه هللا ته تسليم دي ،د ټولو
دين اسالم دئ ،هغه څه كوي چي هللا پرې گمارلي ،په همغه
الر درومي چي هللا ورته ټاكلې ،لمر ،سپوږمۍ ،ستوري په
خپل خپل مدار كي خوځي ،په خپل خپل وخت او له خپل خپل
ځايه راخېژي او پرېوځي ،وني ،بوټي او حيوانات د خپل
فطرت مطابق په خپل كار لگيا دي ،په ټولو مخلوقاتو كي
يوازي كافر او عاصي انسان داسي دئ چي د هللا له دين نه
پرته د بل څه په لټه كي شي ،هم د هللا د دين په نسبت
كافر شي او هم د خپل فطرت په نسبت ،دى ستر باغي دئ،
له هغه دين نه ئې بغاوت كړى چي د زمكي او د آسمان د
هر څه دين دئ.
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[ -]84ووايه :موږ هم پر هللا ايمان راوړى او هم په
هغه څه چي پر موږ نازل شوى او پر ابراهيم،
اسمعيل ،اسحاق ،يعقوب او د دوى پر اوالد نازل شوي
او پر هغه څه چي موسى ،عيسى او نورو پيغمبرانو ته
د دوى د رب له لوري وركړى شوي ،د دوى په هيڅ يوه
كي توپير نه كوو او موږ ورته غاړه ايښودونكي يو.
( -)84پر هللا او د ده پر پيغمبرانو باندي د ايمان
غوښتنه دا ده چي د هللا په هركتاب او هر پيغمبر ايمان
ولرئ او د دوى تر منځ هيڅ توپير ونكړئ او عمالً د هللا
حكم ته منقاد او تسليم وئ.

   








 
[ -]85او څوك چي له اسالم نه پرته د بل دين په لټه
كي شي هيڅكله به ترې ونه منل شي او په آخرت كي به
له زيانكارانو څخه وي.
( -)85له اسالم پرته بل دين نه منل كېږي ،اسالم هم د
ټول كائنات دين دئ او هم د انسان ،د كائنات لپاره
تكويني دين او د انسان لپاره هم فطري دين او هم
تشريعي ،اسالم يعني د هللا له لوري وضع شوو سننو او
اوامرو ته غاړه اېښودل ،څوك چي ځانته متدين وايي ،دا
ئې گمان او يا ئې دعوى وي چي دين او مذهب ئې الهي
دين دئ ،خو په عمل كي د هللا حكم ته تابع او منقاد نه
وي ،د ده دعوى دروغجنه ده او دا دين ئې هللا تعالى نه
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. ټول عملونه ئې حبط دي،قبلوي





  
  










  



 







   
   



























   
   



   

  
   
 څنگه به هللا هغه قوم هدايت كړي چي له خپل-]86[
 په داسي حال كي چي د،ايمان وروسته كافران شول
پيغمبر د حقانيت شاهد ول او څرگندي نښي ورته
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راغلې وې او هللا داسي ظالم قوم نه هدايت كوي-]85[ .
د دوى جزاء دا ده چي د هللا ،مالئكو او ټولو خلكو
لعنت به پرې ورېږي -]88[ .په هغه كي تلپاتي ،نه
به عذاب ترې سپك كړى شي او نه به مهلت وركړى شي.
[ -]89مگر هغه چي له دې وروسته ئې توبه وكړه او
سمونه ئې وكړه ،نو هللا مهربان بخښونكى دئ-]91[ .
ً هغه چي له خپل ايمان وروسته كافر شول ،بيا
يقينا
ئې په كفر كي زياتوالى وكړ ،هيڅكله به ئې توبه
ً
قبوله نشي او همدا دوى الروركي دي -]91[ .يقينا
هغه چي كافران شول او په داسي حال كي ومړل چي
كافران ول ،نو هيڅكله به د دوى له كوم يوه نه د
زمكي د ډكوالي په اندازه سره زر قبول نشي كه څه
هم په فديه كي ئې وركړي ،دې ډلي ته دردناك عذاب
دئ او هيڅ مرستندوى ئې نشته.
( -)91-86له ايمان وروسته او په داسي حال كي كفر ته
بېرته گرځېدل چي هم د پيغمبر حقانيت ورته ثابت شوى
او هم ئې څرگندي نښي مخي ته پرتې وي ،دا هومره ستر
جرم او لوى ظلم دئ چي د هللا ،مالئكو او هر لعنت ويونكي
د لعنت وړ دئ ،دا ظالمان له هدايته محروم دي ،توبه
به ئې په هغه صورت كي منل كېږي چي هم خپله عقيده او
عمل اصالح كړي او هم هغه فساد بېرته سم كړي چي له
ايمانه د بېرته گرځېدو په سبب ئې رامنځ ته كړى.

   








    
[ -]92هيڅكله به ښېگڼي ته ونه رسئ چي له خپلو
محبوبو شيانو نه څه انفاق نه كړئ او څه چي انفاق
كوئ نو هللا ورباندي ښه پوه دئ.
( -)92د ابرارو مقام ته هغه وخت رسېدى شئ چي قربانۍ
ته چمتو شئ ،د عادي او معمولي شيانو قرباني نه بلكي
د هغو شيانو قرباني چي تاسي ورسره مينه لرئ .او چي
څه هم د هللا په الر كي قرباني كړئ ،ښه يا بد ،لږ يا
زيات ،ستاسو د خوښي غوره شي يا هغه چي نه مو خوښېږي،
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هللا پرې پوهېږي.





   



    




 
   
[ -]93ټول خوراكي شيان بني اسرائيلو ته حالل وو،
مگر هغه چي د تورات له نازلېدو د مخه اسرائيل
(يعقوب عليه السالم) په خپله په ځان حرام كړي وو،
ورته ووايه :تورات راوړئ او وئې لولئ كه رښتيني
ياست.
( -)93دلته بيا دا خبره شوې چي مذهبي انحراف په اصل
كي له بدعت نه پيل كېږي ،په دين كي له السوهني ،نه له
څه راكمولو بلكي له څه زياتولو ،د حالل له حرامولو ،د
تقوى په نامه په دين كي له څه زياتولو .پر پيغمبر
عليه السالم د بني اسرائيلو د ټگمارو مذهبي مشرانو
اعتراض دا نه دئ چي ولي ئې حالل شيان حرام كړل ،بلكي
اعتراض ئې دا دئ چي ولي حرام شيان حاللوي؟! دا څنگه د
يوه پيغمبر او مذهبي مشر په توگه ومنو چي تقوى ئې
زموږ په اندازه نه ده ،موږ تر ده زيات د حرامو خيال
ساتو ،دا دئ گورئ چي دى ډېر هغه شيان حالل گڼي چي موږ
ئې حرام گڼو ،دا تقوى موږ ته زموږ له جد ابراهيم
عليه السالم او زموږ له پالر يعقوب عليه السالم راپاتې
شوې!! هللا تعالى د دوى په ځواب كي فرمايي :د هللا په دين
كي ټول دغه خوراكي شيان حالل وو ،حرامول ئې ستاسو كار
دئ نه د هللا د كتاب كار ،يعقوب عليه السالم چي د كوم څه
له خوړلو ډډه كوله ،دا اجتناب له يوې خوا د ده شخصي
كار وو او له بلي خوا د تورات له راتلو د مخه وو .په
دې باندي استناد كول او حالل شيان حرام گڼل غلط او بې
بنسټه استدالل او توجيه ده.
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[ -]94نو چا چي له دې وروسته پر هللا باندي په دروغو
افتراء وكړه ،نو همدا دوى ظالمان دي.
( -)94ظالم هغه دئ چي خپل دروغ هللا ته منسوب كړي ،خپلي
دروغجني خبري د هللا له لوري وگڼي ،تر دې د ستر ظلم
تصور نشي كېدى  .د دوى مذهبي مشرانو دغه كار كاوو او
هر ټگمار مذهبي مشر همداسي كوي.














[ -]95ورته ووايه :هللا رښتيا ويلي ،نو د ابراهيم د
ملت متابعت وكړئ ،هغه چي حنيف وو او له مشركانو
څخه نه وو.
( -)95هللا تعالى چي د حالل او حرام په اړه ،يا د
ابراهيم او يعقوب عليهما السالم په اړه څه ويلي،
رښتينې خبره همدا ده ،نو د ابراهيم عليه السالم ملت
او مذهب خپل كړئ ،چي هغه تل د حق تابع وو او له شرك
نه برئ او بې زاره.
















   





   
   
    
  
[ -]96يقينا لومړى كور چي د خلكو لپاره وضع شوى
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همغه دئ چي په مكه كي دئ ،مبارك او د نړۍ والو
الرښود -]95[ .په هغه كي څرگندي نښي دي؛ د ابراهيم
د ودرېدو ځاى او څوك چي ورننوځي خوندي وي او د
خلكو پر هغه چا ئې د هللا لپاره حج كول الزم شوي چي د
الري په موندو وتوانېږي او چا چي كفر وكړ نو هللا له
نړۍ والو بې نياز دئ.
( -)95-96دا مبارك آيتونه څو الرښووني زموږ مخي ته
ږدي:
 د مكې مكرمې دا كور ،بيت هللا ،دا د ابراهيم او
اسمعيل عليهما السالم په السونو جوړ شوى مبارك كور،
لومړى كور دئ چي د خلكو لپاره غوره شوى ،د عبادت
لپاره او د قبلې په توگه.
 د دې خبري د اثبات لپاره چي دا د هللا له لوري وضع
شوى لومړى كور دئ څو دالئل دي :هلته د ابراهيم عليه
السالم د اقامت ځاى دئ ،دلته د ابراهيم عليه السالم او
د اسمعيل عليه السالم اوالد مېشت شوى ،دلته د بنو
اسمعيل شتون د دې څرگنده نښه ده چي دا كور د ابراهيم
او اسمعيل عليهما السالم په السونو جوړ شوى ،ټول عرب
په دې متفق دي چي دا كور د دوى په الس جوړ شوى او
دلته د ده د پښو نښه او د ودرېدو ځاى دئ .او تاسو
پوهېږئ چي ابراهيم عليه السالم تر موسى او عيسى
عليهما السالم ډېر د مخه تېر شوى .د دوى دواړو قبله
تر كعبې ډېره وروسته جوړه شوې.
 ټول عرب د دې كور احترام كوي ،هومره چي كله څوك د
دې كور په حريم كي داخل شي نو هغه له هر راز نيوني
او مؤاخذې مصئون شي ،كه څوك د خپل پالر قاتل هم هلته
ومومي د دې كور د درناوي لپاره هلته انتقام نه اخلي.
 گورئ چي له پېړيو پېړيو رادېخوا خلك د هللا لپاره د
دې كور په خوا كي د حج مناسك ترسره كوي.
 ډېر خلك د دې كور په نسبت كافران شوي او د هغه د
هتك حرمت او اعتبار ختمولو او حتى ورانولو لپاره ئې
هڅي كړې دي ،خو هللا تعالى په خپله د دې كور حفاظت كړى
او له دې كور نه په دفاع او حفاظت كي ئې خپله استغنا
له ټولو عالميانو نه په وار وار ثابته كړي.
دا ټولي خبري د دې نښي دي چي دا د هللا له لوري غوره
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شوى مبارك كور دئ.

   







   
   















[ -]98ووايه :اې اهل كتابو! ولي د هللا د آيتونو په
نسبت كافران كېږئ ،په داسي حال كي چي هللا پر هغه څه
شاهد دئ چي تاسو ئې كوئ -]99[ .ووايه :اې اهل
كتابو! ولي د هللا له الري هغه څوك منع كوئ چي ايمان
ئې راوړى ،كوږوالى ورته لټوئ ،په داسي حال كي چي
په خپله شاهد ياست او هللا له هغه څه نه غافل نه دئ
چي تاسو ئې كوئ.
( -)99-98د اهل كتابو څو كارونه د ډېر حيرت وړ دي:
 پر هللا د ايمان دعوى كوي او هللا د خپلو كړو وړو شاهد
او ناظر گڼي خو سره له دې د ده په وړاندي د ده له
آيتونو انكار كوي!!
 ځان ته مؤمن وايي خو د مؤمنانو په وړاندي خنډ
كېږي!!
 د هللا په دين كي كوږوالى لټوي ،په سمه الر د تلو پر
ځاى دا هڅه كوي چي د خپلو كږو الرو د توجيه لپاره په
دين كي كاږه تأويلونه او تعبيرونه وكړي ،دا كار په
داسي حال كي كوي چي د خپل كوږ تأويل او تحريف په
ماهيت هم ښه پوه وي او په دې هم د باور دعوى كوي چي
هللا د دوى له كړو وړو غافل نه دى!!
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[ -]111اې مؤمنانو! كه د اهل كتابو د كومي ډلي
اطاعت مو وكړ نو له خپل ايمانه ورورسته به مو
كافران كړي.
( -)111د اهل كتابو ټولي ډلي او فرقې په يوه او بل
څه كي لږ يا زيات ،له حقيقي دين نه تېروتې ،كه مو د
دوى د كومي فرقې خبره ومنله او په كوم څه كي مو د
دوى الر غوره كړه ،د دوى په څېر به شئ ،له ايمانه
وروسته به كافر شئ ،د دوى ټوله هڅه دا ده چي تاسو له
خپل ايمانه وگرځوي.
دلته د دې سورې لومړۍ برخه پاى ته رسي او دوهمه
برخه پيل كېږي.

  














 
[ -]111څنگه كافران كېږئ ،حال دا چي د هللا آيتونه
درباندي لوستل كېږي او پيغمبر ئې په تاسو كي دئ
ً چي سمي الري
او څوك چي په هللا اعتصام وكړي نو يقينا
ته هدايت شو.
( -)111د آيت له لومړنۍ برخي معلومېږي چي دلته له
اعتصام باهلل نه مراد ايمان باهلل او له هللا سره خپل تعلق
كلك او ټينگ ساتل دي ،د قرآن د آيتونو په ترجمه كي د
دقت او احتياط تقاضاء دا ده چي هر آيت په خپل موجود
تركيب كي او له څه كمولو او زياتولو پرته ترجمه شي،
دلته (من يعتصم باهلل) ويل شوي نه (من يعتصم بحبل هللا)،
د اعتصام باهلل بېله معنى ده او د اعتصام بحبل هللا بېله
معنى ،يو ئې له هللا تعالى سره د خپل تعلق او ارتباط
ټينگ ساتل افاده كوي او بل ئې د هللا په دين خپلي
منگولي ټينگول افاده كوي.
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په دې آيت سره د سورې دوهمه برخه پيل كېږي ،د دې
برخي عنوان ربط او مرابطه دئ ،په دې كي له هللا تعالى
سره ربط ،د هللا تعالى له كتاب سره ربط او له مؤمنانو
سره ربط او د دې ربط او تعلق ابعاد توضيح شوي.






   
   
  




  










   



   



  
[ -]112اې مؤمنانو! له هللا هغسي ووېرېږئ لكه چي له
ده د وېري تقاضاء ده او مه مرئ مگر دا چي
مسلمانان وئ -]113[ .او ټول د هللا په رسئ منگولي
ولگوئ او مه متفرق كېږئ او پر تاسو باندي د هللا هغه
نعمت راياد كړئ چي په خپلو كي سره دښمنان وئ ،خو
هللا ستاسو په زړونو كي الفت واچاوو او د ده په نعمت
سره په خپلو كي وروڼه وروڼه شوئ او تاسو د اور د
يوې كندي په ژۍ وئ نو له هغې ئې وژغورلئ ،همداراز
هللا تاسو ته خپل آيتونه بيانوي چي هدايت شئ.
( -)113-112وېره مو بايد له يوه هللا وي ،له هغه څه ځان
وساتئ چي هللا ناراضه كوي ،له هللا تعالى ستاسو وېره بايد
داسي وي لكه له ده سره چي ښايي ،تل او د ژوند ترپايه
بايد د هللا الرښوونو ته منقاد وئ ،مرگ او ژوند مو بايد
په اسالم او د مسلمانۍ په حالت كي وي .يوازي يوازي هم
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او ټول په گډه هم د هللا په رسۍ منگولي ولگوئ ،ستاسو د
وحدت مزى بايد د هللا دين وي ،ټولي اړيكي مو بايد د هللا د
دين په بنسټ تنظيم او ټينگي شي ،د هللا دين د وحدت او
يووالي ضامن دئ ،په دين باندي په تمسك سره متحد
كېږئ ،كه د هللا په دې رسۍ ستاسو منگولي سستي شوې متفرق
كېږئ ،له اختالفاتو سره مخامخ كېږئ او د اختالف عواقب
مو په خپلو سترگو ليدلي ،هغه وخت راپه ياد كړئ ،له
مسلمانېدو مخكي وخت ،هلته چي په سخت اختالف اخته وئ،
مدينه د اور يوې كندي ته ورته وه ،هره شېبه د دې
وېره وه چي د يوې تباه كوونكې جگړي په اور كي وسوزئ،
خو هللا تعالى خپل لوى او ستر نعمت ،د دين عظيم نعمت
ستاسو په برخه كړ ،د دې الهي نعمت په وجه له
اختالفاتو او د اور له هغي كندي وژغورل شوئ ،ستاسو
زړونه سره نږدې شول او وروڼه وروڼه شوئ.
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[ -]114او له تاسو نه دي داسي يوه ډله (جوړه شوې)
وي چي د خير په لوري بلنه وركوي ،په معروف امر
كوي او له منكر نه مخنيوى كوي او همدا دوى بريالي
دي -]115[ .او د هغو په څېر مه كېږئ چي په خپلو
كي له هغه وروسته بېل بېل شول او اختالف ئې وكړ چي
څرگندي نښي ورته راغلې او د همدغو لپاره ستر عذاب
دئ -]116[ .هغه ورځ چي ځيني مخونه به سپين شي او
ځيني مخونه به تور ،نو هغه چي مخونه ئې تور شي،
(ورته وبه ويل شي) آيا له خپل ايمان نه وروسته
كافر شوئ؟ نو دا عذاب د دې لپاره وڅكئ چي كافر
كېدئ -]115[ .خو هغه چي مخونه به ئې سپين شي نو د
هللا په رحمت كي به وي ،په هغه كي تلپاتي.
( -)114نو چي دين ستاسو د يووالي ضامن دئ او له دين
نه د انحراف په نتيجه كي له بدو پايلو ،شديد اختالف
او له داخلي جگړو سره مخامخ كېږئ او وطن به درته د
اور كنده شي ،نو په كار ده چي تاسو ټول په گډه داسي
يوه ډله شئ چي كار ئې د خير په لوري بلنه ،په معروف
او غوره كارونو گمارنه او له كركجنو او منكرو كارونو
نه مخنيوى وي ،فالح او بريا به د دغسي ډلي او امت په
برخه كېږي.
دې ته مو پام وي چي دلته د امر بالمعرف او نهي عن
المنكر صيغې كارول شوې ،نه د انتقاد او اعتراض صيغې،
دا يوازي انتقاد او اعتراض نه دئ ،عمالً د ناراوو
مخنيوى او حق ته اړ كول افاده كوي ،دا له مجرد
انتقاد او اعتراض نه ډېر فرق لري ،ظالم او مفسد به
له السه نيسئ ،د ظلم او فساد مخه به ئې نيسئ ،د
حقپالونكو مرسته او ملگرتيا به كوئ.
د معروف لغوي معنى پېژندل شوى ده ،يعني هغه څه چي
سالم الفطرته انسان ورته په ښه سترگه گوري ،ورته
آشنا برېښي او له خپل فطرت سره ئې وړ او مناسب گڼي،
د دين ټول احكام همداسي دي او د منكر لغوي معنى پردى
يا كركجن ده ،هغه څه چي د سالم فطرت خاوند ترې كركه
لري ،ورته ناآشنا برېښي او د خپلو فطري غوښتنو مغاير
ئې گڼي ،د دين ټول منهيات همداسي دي.
په آيت كي له (منكم امة) نه ټول امت مراد دئ نه
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په امت كي يوه برخه او يوه خاصه ډله ،دا د امت د فرد
فرد وظيفه ده .په وروستي آيت كي هم خطاب ټولو ته
متوجه دئ او په 111آيت كي هم ويل شوي چي تاسو ټول
غوره امت ياست ،چي په معروف امر كوئ او له منكر نه
مخنيوى كوئ .له دې دواړو هم معلومېږي چي له (ولتكن
منكم امة) نه مراد ټول امت دئ .په دې اړه د احاديثو
له سختو تأكيداتو هم دغه خبره معلومېږي:
عن أبي هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "من
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".
له ابو هريره رضي هللا عنه روايت دئ چي پيغمبر عليه
السالم وفرمايل :له تاسو نه چي چا كوم منكر وليد نو
په خپل الس دې بدل كړي ،كه نه توانېدو نو په خپلي ژبي
سره او كه نه توانېدو نو په خپل زړه سره او دا تر
ټولو ضعيف ايمان دئ او په بل روايت كي دا هم راغلي
چي له دې آخوا د مشنگ د دانې په اندازه ايمان هم
نشته.
عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال
"والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر
أو ليوشكن هللا أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه
رواه الترمذي وابن ماجه
فال يستجيب لكم "
له حذيفة بن اليمان نه روايت دئ چي پيغمبر عليه
السالم وفرمايل :په هغه ذات قسم چي زما ژوند ئې په
واك كي دئ ،يا به هرو مرو په معروف امر كوئ او له
منكر نه به مخنيوى كوئ او يا به هللا تعالى له خپل لوري
داسي عذاب درباندي راولېږي چي بيا به دعاء ورته كوئ
خو هغه به ئې نه قبلوي.
( -)115-115له دې آيته معلومېږي چي د امر بالمعرف او
نهى عن المنكر په وجيبه كي اهمال او غفلت په اختالف
منتج كېږي ،كه مسلمانانو دا دنده ترسره نه كړه ،د
ظالم الس ئې ونه نيوو ،د فساد مقابله ئې ونكړه ،د
بدكارانو او مفسدينو مخنيوى ئې ونه كړ ،د نېكانو او
صالحينو په څنگ كي ونه درېدل ،د حق پالونكو ملگرتيا
ئې ونكړه ،ښېگڼو ته د ودي وركولو په الر كي ئې خپل
وخت او وس ونه لگاوو ،د خلكو ترمنځ وحدت او يووالى
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به له منځه ځي ،ټولنه به متفرق كېږي ،په خلكو كي به
شديد اختالفات راوالړېږي او د هللا عذاب به په ټولو
راپرېوځي .او د قيامت په ورځ خو به حالت داسي وي چي
ځيني مخونه به سپين وي او ځيني تور ،تور مخي به هغه
وي چي يا په خپله په گناه ككړ وو او يا ئې د دغو
ككړو ملگرتيا كړې وه او د دوى له گناه نه ئې كركه نه
درلوده او مخنيوى ئې نه كاوو ،دوى ته به ويل كېږي:
آيا له خپل ايمان نه وروسته كافر شوئ؟ نو دا عذاب د
دې لپاره وڅكئ چي كافر كېدئ.
خو هغه چي مخونه به ئې سپين وي ،له گناه نه ئې
ډډه كړى وي ،د صالحينو او نېكانو ملگرتيا ئې كړې وي،
له مفسدينو او بدكارانو نه لري پاتي شوي وي او د دوى
مخنيوى ئې كړى وي ،دوى به د تل لپاره د هللا په رحمت كي
وي
























  
[ -]118دا د هللا آيتونه دي چي په حقه ئې پر تا لولو
او هللا پر نړۍ والو د ظلم اراده نه لري -]119[ .او
څه چي په آسمانونو او څه چي په زمكي كي دي ټول د
هللا دي او كارونه ټول د هللا په لوري گرځول كېږي.
( -)119-118د مخكني مضمون په ارتباط ويل شوي چي دا
الهي آيتونه دي ،همداسي به كېږي ،كه د دعوت سلسله
قطع شوه ،د مفسدينو او ظالمانو مقابله ونشوه ،نو هم
په خپلو كي شديد اختالف ته انتظار وكړئ او هم د هللا ستر
عذاب ته ،دا د الهي عدالت تقاضاء ده .بيا دعوتگرانو
ته اطمئنان وركړى شوى چي ډاډه وي ،په دې ئې باور وي
چي د زمكي او آسمان هرڅه د هللا دي ،ټول امور د ده په
واك كي دي ،په كارونو باندي نتائج د ده له لوري مرتب
كېږي .مه له دې وېرېږئ چي څوك به مو له كوم څه محروم
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كړي او مه له دې چي دعوت به مو بې نتيجې پاته شي او
د خپلي مبارزې نتائج به ترالسه نه كړى شئ.




  


  
    








 
[ -]111تاسو تر ټولو غوره امت ياست ،چي د خلكو
لپاره رابرسېره شوى ،چي په معروف گمارنه كوئ او
له منكر نه مخنيوى كوئ او په هللا ايمان لرئ او كه
اهل كتابو ايمان راوړى وى دا ورته غوره وو ،ځيني
ئې مؤمنان دي خو اكثر ئې فاسقان دي.
( -)111ستاسو د غوره والي څو اسباب دي :امر
بالمعروف ،نهي عن المنكر او پر هللا ايمان ،كه دا
ځانگړتياوي او خصوصيات مو له السه وركړل ،نو له دې
لوړ او اوچت مقام نه راپرېوځئ او پر نورو خپل امتياز
له السه وركوئ  ،بيا به تاسو د مخكنيو اهل كتابو په
څېر شئ .اهل كتاب څنگه وو؟ په دوى كي كم شمېر كسانو
ايمان درلود ،اكثر ئې فاسق وو ،ايمان لرونكو د
فاسقانو مخنيوى ونكړ ،له همدې امله له هغه مقام نه
عزل شول او دا دنده تاسو ته وسپارل شوه .كه تاسو د
دوى په څېر په داسي دوو ډلو ووېشل شئ ،اكثر مو فاسق
او محدود شمېر مو مؤمن او صالح وي ،خو د فاسقانو
مخنيوى ونكړئ ،پاى به مو د دوى په څېر شي.
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[ -]111له ربړولو پرته هيڅ تاوان نشي دررسولى او
كه درسره وجنگېږي نو شا به درواړوي او بيا به ئې
هيڅ مرسته ونشي -]112[ .كه هر ځاى وموندل شي ،ذلت
پرې تپل شوى ،مگر د كومي الهي رسۍ او يا د خلكو د
كومي رسۍ په سبب (له دې ذلته وژغورل شي) او په
الهي غضب اخته شول او مسكنت پرې وتپل شو ،دا له
دې امله چي د هللا له آيتونو ئې انكار كاوو او په
ناحقه ئې د هللا پيغمبران وژل ،دا له دې امله چي
سرغړاوى ئې وكړ او تېرى ئې كاوو.
( -)111دوى نور څه نشي كولى ،يوازي په خپلو تېرو
ژبو به تاسو ځوروي ،خو كه ستاسو جنگ ته راووتل نو
ډېر ژر به ماته وخوري او له ميدان نه به تښتي او د
زمكي پر سر به داسي كوم ځواك پيدا نه كړي چي د دوى
مرسته وكولى شي او له ماتي او رسوايي ئې وژغورلى شي.
( -)112دوى به تل او په هر ځاى كي ذليل وي ،مگر دا
چي هللا پناه وركړي او يا خلكو ته پناه وروړي ،كېدى شي
ً له ذلت نه
كله كله د نورو په پناه او حمايت كي مؤقتا
وژغورل شي ،خو تل به د هللا په غضب اخته وي او د مسكنت
آثار به د دوى د ژوند په ټولو برخو كي له ورايه
برېښي ،د دې ذلت ،الهي غضب او مسكنت اسباب ئې دا دي:
 د هللا له آيتونو انكار.
 د پېغبرانو مخالفت.
 عصيان او سرغړاوى.
 تعدى او تېرى.
او په حقيقت كي دا عصيان او تعدي ده چي انسان دې
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مرحلى ته ورسوي چي د هللا له آيتونو انكار وكړي او د
پيغمبرانو دښمني او مخالفت ته مال وتړي.






























   








 
[ -]113ټول سره برابر نه دي ،د اهل كتابو يوه ډله
(په حق) والړه (ډله) ده ،د هللا آيتونه د شپې په شېبو
كي لولي ،په داسي حال كي چي سجدې كوي -]114[ .په
هللا او د آخرت په ورځي ايمان راوړي ،په معروف امر
كوي ،له منكر نه مخنيوى كوي او په ښېگڼو كي تلوار
كوي او دوى د صالحانو له ډلي څخه دي -]115[ .او د
خير كوم كار چي دوى كوي هيڅكله به ضايع نشي او هللا
په دغو متقيانو ښه پوه دئ.
( -)115-113ټول اهل كتاب داسي نه دي لكه مخكي چي
ورته اشاره وشوه ،په دوى كي يوه ډله داسي ده چي په
خپل دين قائم دي ،د هللا په عبادت كي صادقانه لگيا دي،
د شپې په زړه كي هللا ته سجدې كوي او د ده د كتاب
آيتونه لولي ،پر هللا او آخرت له زړه نه ايمان لري ،په
معروف امر او له منكر نه مخنيوى كوي ،صالح دي او په
ښېگڼو كي تلوار كوي .د هللا په نزد كي د دغو متقيانو
نېك عملونه خوندي دي.
دې

ته

مو

پام

وي

چي

دلته

ويل

شوي:
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 : د هللا آيتونه د شپې په شېبو
كي لولي ،په داسي حال كي چي سجدې كوي .د دې معنى دا
نه ده چي د سجدې په حالت كي آيتونه لولي ،دا ځكه چي
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم په سجدې كي د آيتونو لوستل
منع كړي ،آيتونه يوازي د قيام په حالت كي ويل كېږي،
له (هم يسجدون) نه مراد دا دئ چي د لمانځه په حالت
كي د هللا آيتونه لولى.

   
  











   















   



 
[ -]116بې شكه هغه چي كافران شوي هيڅكله به له هللا
څخه نه د دوى مالونه څه ترې دفع كړى شي او نه ئې
اوالدونه او دوى دوزخيان دي ،په هغه كي به تلپاتي
وي -]115[ .او په دې دنيوي ژوند كي چي څه خرڅوي
مثال ئې هغه باد ته ورته دئ چي په كي سخته يخني
يا اور وي او د هغه قوم كښت ته ورسېږي او تباه ئې
كړي چي په خپل ځان ئې ظلم كړى او هللا په دوى ظلم نه
دئ كړى ،بلكي دوى په خپله په خپل ځان ظلم كاوو.
( -)115-116كافرانو ته نه د دوى مال او اوالد څه گټه
رسولى شي او نه ئې انفاق ،نه په دنيا كي او نه په
آخرت كي ،انفاق ئې هغه كښت ته ورته دئ چي ناڅاپي
تونده سيلۍ پرې راشي او تباه ئې كړي ،دغسي د دوى كفر
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تباه كوونكې سيلۍ ده ،د دوى كر ،كښت تباه كوي.










   












    
  
[ -]118اې مؤمنانو! له خپلو مؤمنانو پرته نور ځان
ته رازدار مه نيسئ ،هيڅ خرابي درنه نه سپموي ،هغه
څه خوښوي چي تاسو ځوروي ،بغض خو ئې له خولو څرگند
شوى ،خو څه چي د دوى سينې ئې پټ ساتي تر دې هم
ستر دئ ،موږ خو تاسو ته آيتونه بيان كړل كه تعقل
كولى شئ.
( -)118مؤمنان له دې منع شوي چي غيرمؤمن ځان ته
رازدار كړي او كوم داسي كار ورته وسپاري چي د
مؤمنانو په رازونو پوهېدل ورته آسان كړي ،بطانة په
اصل كي د جامې الندنۍ برخي (استر) ته وايي او دلته
ترې مراد نږدې دوست او رازدار دئ ،مؤمنانو ته امر
شوى چي له مؤمنانو پرته نور دومره ځان ته نږدې نه
كړي چي د مسلمانانو په اسرارو خبر شي ،له دښمن سره
دوستي لږ تر لږه دا تاوان لري چي په اسرارو د خبرېدو
موقع په الس ورځي ،نو ځكه امر شوى چي دوى ځان ته مه
نږدې كوئ ،دوستي ورسره مه كوئ ،دوى تاسو ته په تاوان
رسولو كي سپماوى نه كوي ،هڅه او خوښه ئې دا وي چي
تاسو له كړاوونو او ستونزو سره مخامخ شئ ،د دښمنۍ او
عداوت كومي خبري چي تاسو د دوى له خولې اورئ په
زړونو كي تر دې زياته كينه درته لري ،هم د هللا د
الرښوونو تقاضاء دا ده چي له دوى سره دوستي ونكړئ او
هم د عقل تقاضاء.
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[ -]119دا دئ تاسو دوى ښه ايسوئ خو تاسو د دوى ښه
نه ايسئ او چي درسره مخامخ شي وايي :موږ ايمان
لرو! او چي گوښه شي نو پرتاسو د خپل غيظ او كينې
له وجهي خپلي گوتې چيچي ،ورته ووايه :په خپل غيظ
سره ومرئ ،بې شكه چي هللا د سينو په شته وو ښه پوه
دئ.
( -)119تاسو ورسره محبت كوئ ،خو هغوى درسره محبت نه
لري ،تاسو ئې دوستان گڼئ خو هغوى مو دوستان نه گڼي،
تاسو گمان كوئ چي دوى تر مشركانو ښه دي ،موږ ته
رانږدې دي ،خو هغوى ستاسو په اړه داسي فكر نه كوي،
تاسو تر مشركينو ښه نه گڼي ،زړونه ئې له كينې ډك دي،
مخامخ خپله دښمني نه اعالنوي ،برعكس د ايمان دعوى كوي
او وايي چي موږ په ټولو هغو شيانو ايمان لرو چي تاسو
پرې ايمان لرئ ،خو په خفا كي له كينې نه گوتې چيچي.
هللا ښه پوهېږي چي په خپلو سينو كي ستاسو لپاره كوم بد
عزائم او څومره كينه لري.







   
   
   
   
 
[ -]121كه كومه ښېگڼه درورسېږي دا ئې خفه كړي او
كه كوم كړاو درورسېږي پر دې خوښ شي او كه صبر او
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ځان ساتنه وكړئ د دوى دسيسې هيڅ تاوان
دررسولى ،بې شكه چي هللا د دوى په كړنو محيط دئ.

نشي

( -)121په دې آيت سره د دې مباركي سورې درېيمه برخه
شروع كېږي ،په دې كي د تقوى څرنگوالى او اهميت ښودل
شوى .شروع ئې له دې شوې چي كه په تاسو كي (صبر) او
(تقوى) وي نو د دښمن هيڅ كيد او مكر او هيڅ تدبير او
توطئه هيڅ تاوان او ضرر نشي دررسولى .ستاسو د (تقوى)
په نتيجه كي به هللا تعالى د دښمن ټولي هلي ځلي ،دسيسې
او توطئې شنډي كړي ،دا ځكه چي هللا تعالى د دوى په هر
څه احاطه لري ،هيڅ څه ئې د هللا له سلطې او سيطرې بهر
نه دي ،دوى د هللا د ارادې او واكمنۍ په وړاندي محكوم
دي ،له هغه څه نه عالوه كوم كار نشي كولى چي هللا ورته
توفيق وركړي ،داسي نه ده چي دوى د هللا له سيطرې بهر وي
او چي څه وغواړي هغه ترسره كولى شي .دا ډېره ستره
خبره او د هللا له لوري ډېره لويه وعده او ډاډينه ده،
نو ځكه له دې وروسته د دې خبري د اثبات لپاره يو ستر
تاريخي ثبوت او يوه عملي بېلگه وړاندي كوي ،خو په
داسي حكيمانه اسلوب سره چي په ضمن كي ئې بې شمېره
ارزښتناكي الرښووني هم د متقيانو مخي ته ږدي.

  



   
  
[ -]121او كله چي په سباوون كي له خپله كوره
راووتې او مؤمنان دي د جنگ لپاره په مورچلو كي
ځاى پر ځاى كول او هللا ښه پوه اورېدونكى دئ.
( -)121دلته د احد جنگ ته اشاره شوې ،په دې جنگ كي
پيغمبر عليه السالم په خپله د مجاهدينو الرښوونه كوله،
هر چا ته ئې خپله مورچل او وظيفه سپارله ،قريش له
درې زره فوځ سره پر مدينې منورې د بريد لپاره
راخوځېدلي وو ،غوښتل ئې د بدر د تاريخي ماتي غچ
واخلي ،پوره تيارى ئې نيولى وو ،شمېر او وسائل ئې
هومره وو چي مخامخ پر مدينې منورې د بريد او د هغې د
فتح كولو لپاره ئې كافي گڼل ،د مدينې په لوري د لښكر
له خوځېدو سره سم پيغمبر عليه السالم ته اطالع ورسېده،
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له خپلو يارانو سره ئې مشوره وكړه ،د صحابه وو د
اكثرو مشرانو رأيه دا وه چي د مدينې له منځ نه دفاع
وكړي ،د پيغمبر عليه السالم خپله رأيه هم دا وه ،له
جنگي لحاظه هم دا تر دې غوره وه چي له مدينې نه بهر
د دښمن مقابله وشي ،د مدينې له منځه دفاعي جنگ هم د
دې لپاره مفيد وو چي دښمن ته كوڅه په كوڅه او كور په
كور جنگ كول گران وو او هم له دې لحاظه چي د مدينې
ټولو اوسېدونكو به ناچار د دفاع لپاره په جنگ كي
برخه اخيسته ،مسلمانانو د قريشو مقابلې ته تر زرو
كسانو زيات فوځ نه شو ايستلى او دا د دښمن د شمېر په
پرتله ډېر كم وو ،هر يوه به د دريو كسانو مقابله
كوله ،خو د مدينې له منځه د دفاع په صورت كي دا كمى
پوره كېدو .خو د مدينې ځينو ځوانانو په دې ټينگار
كاوو چي له مدينې بهر د دښمن مقابله كوو .د دوى
ټينگار ته په پام سره په مجلس كي فيصله وشوه چي د
ُمعې د ورځي
دښمن مخي ته وروځو .پيغمبر عليه السالم د ج
په لمانځه كي ډېره جامع او مؤثره وينا وكړه او
مسلمانان ئې د دښمن مقابلې ته ترغيب كړل .كه څه هم
هغه ځوانان د پيغمبر عليه السالم د رأيي په مقابل كي
په خپلي رأيي له ټينگار نه نادم شوو ،راغلل او وئې
ويل :يا رسول هللا! موږ له خپلي رأيي منصرف يو ،كه دي
خوښه وي دا فيصله بدله كړه ،خو پيغمبر عليه السالم دا
مناسبه ونه گڼله چي له اعالنه وروسته او په داسي وخت
كي دا فيصله بدله كړي چي په خپله ئې هم ذره اغوستې
وه او نور هم تيار او د تلو په حالت كي وو.
له نږدې زرو كسانو سره له مدينې نه د احد د غره
په لوري وخوځېدو ،په الره كي د منافقينو سردار ابى بن
سلول له خپلو دريو سوو پلويانو سره ،له مجاهدينو بېل
شو او بېرته مدينې ته وگرځېدو ،د ده بېلېدو ځيني
مسلمانان پرېشانه كړل ،نږدې وه چي د مدينې دوه قبيلې
بنو حارثه او بنو سلمه هم ترشا شي ،خو د نورو
مسلمانانو په وينا راتم شول ،پيغمبر عليه السالم د
احد د غره په لمنه كي مجاهدين ځاى پر ځاى كړل ،داسي
چي غر ئې شا ته وو ،دې كار هم له شا نه د دښمن د
بريد مخه نيوله او هم د ماتي په صورت كي تر شا كېدل
ئې ورته آسانه كاوو .له الزمي ترتيب او تنظيم نه
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وروسته د دښمن رارسېدو ته په انتظار كښېناست ،د غشيو
ويشتونكو يوه پياوړې ډله ئې د عبدهللا بن جبير رضي هللا
عنه په مشرۍ د يوې داسي غونډۍ پر سر مؤظف كړه چي له
اړخ نه ئې د دښمن د احتمالي حملې مخه نيولى شوه .دوى
ته ئې په تأكيد سره وويل چي له دې ځايه به په هيڅ
صورت كي نه خوځېږئ ،نه د فتحي په صورت كي او نه د
ماتي په صورت كي .په لومړي سر كي او له نښتي د مخه،
د دواړو خواوو څو جنگياليو ،د عربو د هغه وخت له
دود ،دستور سره سم ،بېله بېله ،د تورو مقابله وكړه،
د قريشو دولس ديارلس نوميالي او مشهور جنگيالي ووژل
شول ،باآلخره مخامخ نښته پيل شوه ،د قريشو فوځ له لږ
مقاومته وروسته ماتي وخوړه او د مكې په لور په تېښته
سر شول ،مړي ،زخميان ،وسائل او سامان ئې په ميدان كي
پاتي شول ،ځينو مجاهدينو دښمن تعقيب كړ خو ځيني نور
د غنائمو په راټولولو مصروف شول ،د غشيو ويشتونكو د
هغي ډلي ځينو كسانو احساس كړه چي دښمن وتښتېدو ،نور
نو دلته پاته كېدل ضروري نه دي ،له غونډۍ راكوز او د
ميدان په لوري وخوځېدل ،هم ئې د پيغمبر عليه السالم
هغه تأكيدي هدايت له پامه وغورځاوو او هم ئې د خپل
مشر عبدهللا بن جبير مكرره غوښتنه .خالد بن وليد چي د
قريشو د سپرو د ډلي مشري ئې كوله له دې فرصته
استفاده وكړه ،د غره له شا راتاو شو ،د غونډۍ پر سر
پاته لس يولس مجاهدينو مقابله وكړه ،خو ټول په شهادت
ورسېدل .دغه ناڅاپي بريد مسلمانان سخت پرېشانه كړل،
د تېښتي په حال كي قريش هم بېرته راوگرځېدل او
مسلمانان له دوو خواوو تر بريد الندي راغلل ،ډېر
جنگيالى په شهادت ورسېدل ،پيغمبر عليه السالم زخمي
شو ،د ده له زخمي كېدو سره سم ،دښمن دا افواه خوره
كړه چي پيغمبر عليه السالم په شهادت ورسېدو ،دې
هيبتناكي افواه د ډېرو غوړگي وښويولې ،ځيني غره ته
وختل او ځيني د مدينې په لوري ترشا شول ،دښمن جنگ
گټلى وو ،پر مدينې باندي د حملې لپاره ښه فرصت په الس
ورغلى وو او د هر چا گمان دا وو او د عقل حكم هم دا،
چي دوى به اوس په مدينې بريد كوي ،خو برعكس هغوى جنگ
متوقف كړ او له لنډ توقف وروسته له ميدانه د مكې په
لور وخوځېدل .دا نښته د هجرت په درېيم كال د شوال په
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مياشت كي وشوه او د احد د غزا په نامه ونومولې شوه.
په وروستيو آيتونو كي د دغي جگړي په اړه يو ډېر جامع
او هراړخيز بحث شوى.
















[ -]122كله چي ستاسو دوو قبيلو د بې زړه توب قصد
وكړ ،په داسي حال كي چي هللا ئې ولي او مرستندوى وو
او مؤمنان خو بايد پر هللا توكل وكړي.

( -)122دا همغه دوه قبيلې؛ بنو حارثه او بنو سلمه دي
چي د ابى بن سلول او د ده د ملگرو له ستنېدو وروسته
نږدې وه بې همتي وكړي او له جگړي په شا شي .د دوى په
اړه ويل شوي چي بې همتي ورته مناسبه نه وه ،د چا چي
هللا موال او مل وي ولي به بې همتي كوي ،له مؤمنانو سره
خو دا ښايي چي تل او په هر حالت كي ئې پر خپل خداى
توكل او بروسه وي او د دښمن له زور ځواكه ونه
وېرېږي.




   







  








    











 
ً چي هللا په بدر كي تاسو ته نصرت او
[ -]123او يقينا

د قرآن پلوشې
411
آل عمران

بريا دركړه په داسي حال كي چي تاسو كمزوري وئ ،نو
له هللا ووېرېږئ تر څو مو شكر كړى وي -]124[ .كله چي
تا مؤمنانو ته ويل :آيا دا درته كافي نه ده چي
ستاسو رب مو په دريو زرو رالېږل شويو مالئكو مرسته
وكړي؟ [ -]125هوكې! كه صبر او تقوى وكړئ او دوى
په همدې شور ځوږ درباندي راشي ،نو ستاسو رب به مو
په پنځو زرو نښانمنو مالئكو مرسته وكړي.
( -)125-123كه د دښمن فوځ درې زره وي ،نو هللا به ستاسو
مرستي ته درې زره مالئكي راولېږي ،كه پنځه زره شو،
پنځه زره به راولېږي ،كه هغوى له شور ځوږ او مستۍ
سره او ناڅاپي پر تاسو بريد وكړي هللا تعالى به هم
ځانگړې مالئكي له خپلو خاصو نښانونو سره راولېږي ،مه
د دوى له شمېر وېره ولرئ او مه ئې له ظاهري شان شوكت
نه.












    
  
[ -]126او دا ئې نه دئ گرځولى مگر تاسو ته د زېري
په توگه او د دې لپاره چي ستاسو زړونه پرې ډاډه
شي ،كه نه نو بريا له باحكمته عزيز خداى پرته د
هيچا له لوري نه وي.
( -)126دا د مالئكو د رالېږلو وعده خو يوازي يو زېرى
ده او ستاسو د زړه د ډاډ او اطمئنان لپاره ،كه نه نو
د فتحي او بريا لپاره خو يوازي د هللا تعالى اراده كافي
ده ،د مالئكو له رالېږلو پرته هم تاسو ته فتح دركولى
شي ،هللا هم عزتمن او غالب دئ او هم حكيم ،هم په دې ښه
پوهېږي چي څنگه دښمن ته ماته وركړي او تاسو غالب كړي
او هم په دې قادر دئ چي د دښمن مجهز فوځ ته ماته
وركړي او تاسو له ضعف او ناتوانۍ سره سره غالب كړي.
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[ -]125تر څو د كافرانو يو لورى قطع (پرې) كړي،
يا ئې نسكور كړي ،نو نامراده بېرته وگرځي.
( -)125د هللا اراده دا وه چي په دې نښتي كي د كفري
ځواكونو يو مضبوط مړوند مات كړي ،سپك او ذليل ئې كړي
او خائب او نامراده تر شا كېدو ته ئې اړ كړي .په بدر
كي د هللا دا وعده ترسره شوه ،د قريشو هغه جنگي ځواك چي
په ټولو عربو برالسى وو ،له سختي ماتي سره مخامخ شو،
گڼ شمېر نوميالي سرداران او مغرور جنگيالي ئې ووژل
شول ،نامراده او ځوړند سر له بدر نه په شا شول.

    






 
[ -]128د دې كار هيڅ څه په تا پوري اړه نه لري،
يا به ئې توبه قبلوي او يا به ئې د دې لپاره
تعذيبوي چي ظالمان دي.
( -)128رسول هللا صلي هللا عليه وسلم ته فرمايي چي ته د
هيڅ شي واك او اختيار نه لرې ،دا په هللا پوري اړه لري
چي د چا توبه قبلوي او چا ته عذاب وركوي ،دا يوازي د
هللا كار دئ ،نه په تا پوري اړه لري او نه په بل چا
پوري .د رسول هللا صلى هللا عليه وسلم په اړه چي حكم دا وي
نو د نورو عادي خلكو په اړه به حكم څه وي؟ په نورو
پوري به څنگه چاري او امور تړل شوي وي؟!!
قرآنكريم په ربوبيت كي د شرك د نفي او ترديد
لپاره په دې قاطع دليل او حجت استدالل كوي چي كه په
زمكه او آسمان كي له يوه هللا پرته نور خدايان وى نو
ً به د زمكي او آسمان ټولي چاري مختل او هر څه به
حتما
تباه شوي وو ،دا ځكه چي په هغه صورت كي به هر خداى
له خپلي خوښي سره سم د دې عالم اداره غوښتله ،د
آراوو اختالف ،په اجراءاتو او تصرفاتو كي د ارادو
ً په ټكر او تصادم منتج كېدو او دا به په
تعدد به حتما
كائناتو كي د لويي تباهۍ سبب جوړېدو .په هستي او
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.
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ً تباه كېدل ،نو د عرش پالونكي هللا لره د دوى
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له ستايلو نه پاكي ده.
په ځينو رواياتو كي راځي چي د احد په جگړي كي پيغمبر
عليه السالم له زخمي كېدو وروسته وفرمايل :هغه قوم به
څنگه نجات ومومي چي له خپل پيغمبر سره داسي سلوك كوي
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تعالى د دغي خبري په ځواب كي وفرمايل چي د بخښني او
عذاب پرېكړه به زه كوم نه ته .ډېر هغه كسان چي په دې
جگړي كي د كفر تر بيرغ الندي جنگېدل ،هللا تعالى هدايت
كړل ،د ايمان راوړو او د هللا په الر كي د سترو سترو
كارونو توفيق ئې وركړ.





    
   




 
[ -]129او څه چي په آسمانونو كي او څه چي په زمكه
كي دي ټول د هللا دي ،چا ته چي وغواړي بخښنه كوي او
څوك چي وغواړي تعذيبوي ئې او هللا مهربان بخښونكى
دئ.
( -)129هللا هغه ټولواك دئ چي د زمكي او آسمانونو هر څه
د ده دي ،نه څوك په واكمنۍ كه ورسره شريك دئ او نه د
مغفرت او تعذيب په كار كي ،دا پرېكړه په خپله او د
بل له شراكته پرته كوي چي څوك وبخښي او څوك تعذيب
كړي .كه دا كار له غفور او رحيم خداى پرته د بل چا
په الس كي وى نو معلومه نه ده چي څومره د بخښني وړ
كسان به ئې له فرصت وركولو د مخه هالك كړي وو؟!!
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[ -]131اې مؤمنانو! سود په څو څو ځله زياتوالي
سره مه خورئ او له هللا ووېرېږئ چي بريالي شئ.
[ -]131او له هغه اوره ځان وساتئ چي د كافرانو
لپاره تيار كړى شوى.
( -)131-131دلته د احد د جگړي د ماتي عوامل او
املونه څېړل كېږي ،په دې لړ كي د سود په ارتباط
الرښووني په سطحي نظر بې ربطه معلومېږي ،خو په لږ دقت
سره پوهېدى شو چي په دې ماتي كي د سود خوړلو خاصه
ونډه وه ،سود د مكې له فتحي وروسته حرام شو ،په
مدينه كي سود رائج وو ،د مدينې شتمنو يهودانو د سود
بازار تود كړى وو .مسلمانان هم لږ يا زيات پرې اخته
وو ،سود هم د مال له حرصه راوالړېږي او هم د مال حرص
زياتوي او همدغه د مال حرص وو چي د احد فتح ئې په
ماتي بدله كړه .د مال حرص د سنگرونو پرېښودو او د
دښمن له تعقيبه الس اخيستو ته وهڅول .نو ځكه دوى ته
وويل شو چي له سوده ډډه وكړئ .دلته د سود پايله داسي
اور گڼل شوى چي په اصل كي د كافرانو لپاره تيار كړى
شوى .له دې معلومېږي چي سود د هللا په دين كي څومره
ستره گناه ده!!
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[ -]132او د هللا او د ده د پيغمبر اطاعت وكړئ تر څو
رحم درباندي وشي -]133[ .او د خپل رب د بخښني او
د هغه جنت په لوري تلوار وكړئ چي عرض به ئې
آسمانونه او زمكه وي ،د متقيانو لپاره تيار كړى
شوى -]134[ .هغه چي په سوكالي او تنگسه كي انفاق
كوي او د غيظ زغمونكي او د خلكو (له اشتباهاتو)
تېرېدونكي دي ،او هللا دا محسنين خوښوي -]135[ .او
هغه چي كله كوم سپك كار وكړي او يا په خپل ځان
ظلم وكړي ،نو هللا يادوي او د خپلو گناهونو بخښنه
غواړي ،او له هللا پرته بل څوك دئ چي گناه بخښلى شي؟
او په خپلو كړو گناهونو اصرار او ټينگار نه كوي،
په داسي حال كي چي پوهېږي.
( -)135-132كه غواړئ د هللا رحمتونه او پېرزويني مو په
برخه شي نو د هللا او د ده د پيغمبر اطاعت وكړئ ،د
غنيمتونو پر ځاى بايد ستاسو تلوار د هغه جنت په لوري
وي چي ټول آسمانونه او زمكه به ئې عرض وي .له عرض نه
مراد يا بيع ده ،په عربي كي عرض د قيمت او بيعي
لپاره هم استعمالېږي ،خو كه عرض د سور په معنى
واخيستى شي نو بيا به د آيت ترجمه دا وي :هغه جنت چي
آسمانونه او زمكه به ئې سور وي .د الحديد د سورې په
ٍ
ِرة
ْف
ِلى مغ
ُوا إ
ِق
 21آيت كي عرض د سور په معنى راغلى :ساب
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معلومېږي چي دلته هم سور مراد دئ نه بيع.
دلته د متقينو څو صفات بيان شوي:
 په سوكالي او تنگسه كي انفاق كوي.
 زغم لري او د خلكو په اشتباهاتو سترگي پټوي.
 له خپل مسلمان ورور نه د انتقام پر ځاى او د هغه
د غلطي په مقابل كي د بالمثله چلن پر ځاى له زغم نه
كار اخلي او ترې تېرېږي.
 كله چي كومه غلطي وكړي ،بل ته د ده له غلط كار نه
تاوان ورسېږي يا يوازي په خپل ځان ظلم وكړي ،نو خپل
رب يادوي او د خپلي غلطۍ بخښنه غواړي.
ً په خپل غلط كار اصرار او ټينگار نه كوي.
 عمدا
په چا كي چي دا صفات وي ،هغوى (متقيان) او
(محسنين) او د هللا محبوب بندگان دي،كه غواړئ اولياء
هللا او د هللا محبوب بندگان وپېژنئ نو صفات ئې دغه دي.
محرف مذاهب د (اولياء هللا)( ،متقيانو) او (محسنينو)
لپاره نور نور معيارونه كاروي او نور كسان د نورو
ځانگړتياوو له مخي د هللا محبوب بندگان گڼي ،خو د هللا په
دين كي د هللا محبوب بندگان هغه دي چي نوموړي صفات
ولري.






   
  



 
[ -]136دا هغه كسان دي چي جزاء ئې د خپل رب له
لوري بخښنه ده او هغه جنتونه چي ويالې به ترې
الندي بهېږي ،په كي تلپاتي ،د عمل كوونكو اجر
څومره غوره دئ!!
( -)136دلته نه يوازي د متقيانو غوره اجر بيان شوى
چي د هللا له لوري مغفرت او تلپاتي جنتونه دي ،بلكي د
دوى يوه بله ځانگړتيا هم ښودل شوې :او هغه دا چي دوى
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
يوه گوښه كي كښېني او په ذكر او دعاء لگيا شي ،خو د
هللا په دين كي د هللا محبوب متقيان هغه دي چي صفات ئې
پورته بيان شول.
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[ -]135يقينا چي له تاسو نه مخكي هم ځيني سنن تېر
شوي ،نو پر زمكه وگرځئ او وگورئ چي د مكذبينو
عاقبت او پايله څنگه وه؟
( -)135له تاسو مخكي ډېر ملتونه تېر شوي ،هر يوه ځان
ته د ژوند بېله بېله طريقه غوره كړې وه ،تاريخ ته
رجوع وكړئ او وگورئ چي د هغو ملتونو عاقبت څنگه وو
چي د هللا د دين او د پيغمبرانو د تكذيب لپاره ئې مال
تړلې وه؟ او څومره ملتونه د همدې جرم په سزا له سخت
الهي عقوبت سره مخامخ شوي؟








 
[ -]138دا د خلكو لپاره بيان دئ او د متقيانو
لپاره الرښود او موعظه.

( -)138له (هذا) نه يا مراد همدغه پورتنۍ خبره ده،
په دې سره هم عام طور د خلكو لپاره يو ستر حقيقت او
د هللا يو نه بدلې دونكى سنت بيان شوى او هم متقيانو ته
الرښوونه او نصيحت شوى .او يا له (هذا) نه مراد دا
قرآن دئ چي حقايق ئې ټولو خلكو ته بيان كړي ،خو له
الرښوونو او مواعظو ئې يوازي متقيان گټه اخيستى شي.
خو لومړۍ توجيه د دې لپاره غوره ده چي له دې آيت نه
مخكي يا وروسته د قرآن ذكر نه دئ راغلى.
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[ -]139نو مه سست كېږئ او مه غمجن كېږئ او همدا
تاسو لوړ يئ كه مؤمن وئ.
( -)139هره نظامي ماته په هغو جنگياليو باندي خاص
اثرات پرېږدي چي له ماتي سره مخامخ شوي وي ،شور او
شوق ئې كمزورى شي ،ناهيلي پرې سيورى وغوړوي ،اندېښنې
او غمونه ئې ځوروي ،دښمن تر ځان غوره گڼي او گمان
كوي چي د دښمن غوره والي هغه ته بريا ورپه برخه كړه.
له دغو منفي اغېزو د خوندي پاته كېدو لپاره هللا تعالى
په دغو مباركو آيتونو كي څو ارزښتناكي الرښووني د احد
مجاهدينو ته په خاصه توگه او ټولو مجاهدينو ته په
عامه توگه كړې دي:
 مه سست كېږئ ،مؤقتي ماتي بايد ستاسو شور ،شوق او
جذبه كمزورې نه كړي ،مبادا خپل نشاط له السه وركړئ،
مأيوس او ناهيلي شئ.
 پر خپلو تلفاتو وير پرېږدئ ،بې فايدې اندېښنې لري
وغورځوئ ،حزن او غم ته موقع مه وركوئ چي ستاسو پر
ذهن او زړه سيورى وغوړوي ،اراده مو كمزورې او عزم مو
متزلزل كړي.
 د حقارت احساس مه كوئ ،دښمن تر ځان غوره مه گڼئ،
گمان مه كوئ چي د دښمن كوم مثبت اړخ او كوم غوره
والي دا بريا ورپه برخه كړې ،ستاسو د فضيلت او
لوړوالي لپاره ستاسو ايمان او عقيده كافي ده ،د دښمن
مؤقتي بريا او ستاسو مؤقتي ماتي بايد ستاسو دا د
لوړوالي احساس كم رنگه نه كړي.
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[ -]141كه تاسو ته كوم زخم دررسېږي نو دښمن قوم
ته خو هم دغسي زخمونه رسېدلي او دا خو هغه ورځي
دي چي په خلكو كي ئې اړوو رااړوو او ترڅو هللا هغه
كسان معلوم كړي چي ايمان ئې راوړى او له تاسو نه
ځيني شهيدان ونيسي او هللا خو دا ظالمان نه خوښوي.
[ -]141او دا د دې لپاره چي مؤمنان ښه عيار كړي
او كافران نابود كړي.
( -)141-141دلته زخمي مجاهدينو او له ماتي سره مخامخ
شوي فوځ ته څو خبري شوې:
 كه تاسو ته پرهارونه دررسېدلي ،نو دښمن ته هم ،په
دې جگړي كي او له دې مخكي په نورو جگړو كي زخمونه
رسېدلي ،چي هغوى د ناروا اهدافو او كركجنو اغراضو
لپاره دا زخمونه او پرهارونه قبلوي ،تاسو ولي د الهي
اهدافو لپاره دا په ورين تندي نه قبلوئ؟!
 دا كله بريا او كله ماته ،يو ثابت الهي سنت دئ،
دا داسي ده لكه چي كله شپه وي او كله ورځ ،په هر يوه
كي د حكيم خداى خاص حكمتونه دي.
 او دا د دې لپاره ده چي واقعي مؤمنان له هغو نه
تفكيك كړي چي د ايمان په دعوى كي رښتيني نه دي.
 او دا بيا د دې لپاره ده چي هللا تعالى غواړي ځينو
ته د شهادت لوړ مقام ورپه برخه كړي او غواړي چي له
تاسو نه شاهد امت جوړ كړي ،د نورو لپاره بېلگه او
مثال شئ ،د نورو لپاره د الري مشال شئ ،ستاسو له
قربانيو ،صبر ،ثبات او استقامت نه نور د دين په الر
كي د قربانۍ او د صبر او استقامت درس واخلي.
 او د آيت د دې فقرې (وهللا اليحب الظالمين) معنى يا
دا ده :گمان مه كوئ چي هللا تعالى دغه ظالم قوم ته د
دوى د كومي وړتيا لپاره دا مؤقتي فتح ورپه برخه كړه،
نه ،هللا تعالى دا ظالمان نه خوښوي او په دوى كي داسي
څه نشته چي هللا پرې راضي شوى وي .او يا ترې مراد
منافقين دي چي هللا تعالى غواړي د دغو ماتو او تلفاتو
په دوران كي هغوى د مسلمانانو له ليكو وباسي .لومړى
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تعبير له ټول مضمون سره مناسب دئ.
 پدغو لوړو ژورو كي خو هللا تعالى د مؤمنانو روزنه
كوي ،دوى د ايمان لوړو څوكو ته رسوي ،د دوى ايمان او
عقيدې ته مزيد پوخوالى او ځال وركوي ،دا د دوى د
تربيت او روزني يوه مؤثره ذريعه ده.
 د كفري ځواكونو د تباهۍ او نابودۍ الر همدغه ده،
كله به ئې مؤقتي برياوي مغرور كړي او داسي څه كولو
ته به ئې وهڅوي چي د كاملي تباهۍ په لوري ئې گړندي
كړي او كله به ئې ماته داسي ذليالنه اقداماتو ته اړ
كړي چي كاملي تباهۍ ته ئې ورنږدې كړي.

   






  

[ -]142آيا داسي مو انگېرلې چي جنت ته به له هغه
د مخه داخل شئ چي ال هللا نه ستاسو مجاهدين معلوم كړي
او نه ئې صابران معلوم كړي؟!!
( -)142دا هسي يوه خوشې هيله او بې بنسټه انگېرنه ده
چي تاسو به يوازي د ايمان په دعوى سره جنت ته درومئ
او د جنت دروازې به په خپلي مخي كي پرانيستې مومئ،
مخكي له دې چي له آزموينو تېر شئ ،په امتحانونو كي
بريالي شئ او د آزموينو په ترڅ كي جنت ته د ننوتو
وړتيا ثابته كړئ!! دا هيله د هللا له سننو سره اړخ نه
لگوي ،هللا جنت د هغو لپاره جوړ كړى چي په آزموينو كي
بريالي شي ،جنت د مجاهدينو او صابرانو ځاى دئ ،په
آزموينو كي هللا تعالى دا عمالً څرگندوي چي څوك مجاهد او
صابر دئ او د جنت مستحق .له دې آيت داسي معلومېږي چي
له (مجاهد) او (صابر) پرته بل څوك جنت ته نشي ننوتى.
او له دې دا خبره معلومېږي چي د صبر لمن ډېره خوره
ده ،يوازي په عملي عباداتو كي نه راخالصه كېږي بلكي
عقيده هم احتوا كوي ،د دې سورې په لومړۍ برخي كي
تاسو وليدل چي په هللا او د ده په كتابونو او پيغمبرانو
باندي ايمان هم د صبر غوښتنه كوي.
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ً چي تاسو تر دې د مخه چي له مرگ
[ -]143او يقينا
سره مخامخ شئ د هغه تمنا مو كوله ،نو دا دئ ومو
ليدو په داسي حال كي چي ورته كتل مو.
كي د
عليه
تاسو
مهمي

( -)143دلته له مرگه نه وېرېدل او د هللا په الر
شهادت تلوسه ،د ايمان نښه گڼل شوې او د پيغمبر
السالم ټولو صحابه وو ته په خطاب كي ويل شوي چي
ټولو د شهادت تمنا كوله ،په دې مبارك آيت كي څو
خبري توجه غواړي:
 صحابه وو د شهادت تلوسه درلوده.
 د احد په جگړي كي ئې د دې تمنا د تر سره كېدو
فرصت ترالسه كړ.
 د دې صحنې د نظارې پر ځاى بايد له هغې نه د خپل
آرمان د ترسره كېدو په اړه استفاده شوې وى.

    
   





  












 
[ -]144او محمد خو فقط يو استازى دئ چي تر ده
مخكي هم ډېر استازي لېږل شوي وو ،نو كه هغه ومري
يا ووژل شي ،آيا په خپلو پوندو په شا گرځئ؟! او
څوك چي په خپلو پوندو په شا وگرځي هللا ته هيڅ تاوان
نشي رسولى او هللا به ډېر ژر شاكرانو ته اجر وركړي.
( -)144محمد عليه السالم د نورو پيغمبرانو په څېر يو
پيغمبر دئ ،لكه چي نور راغلل او د خپل مأموريت له
ترسره كولو وروسته والړل ،همداسي به دى هم درومي ،آيا
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تاسو به د ده د رحلت يا شهادت په صورت كي په خپلو
پوندو په شا گرځئ؟! هغه خو تاسو د هللا بندگۍ ته رابللي
يئ او هللا خو تل شته ،مگر د پيغمبر له تلو وروسته تاسو
د هللا له بندگۍ الس اخلئ؟!! په دې پوه شئ چي ستاسو په
شا كېدل نه هللا ته كوم تاوان رسوي او نه د ده دين ته،
يوازي خپل ځان ته به تاوان ورسوئ .او څوك چي د ايمان
په قدر او قيمت پوهېږي او له دين نه د دفاع په الر كي
خپل ټول توان طاقت كاروي هغه شاكر بنده دئ هللا به ئې
ً وركړي.
خپل اجر حتما

    
   
    
  
   
   
 
[ -]145او هيڅ نفس ته نه ښايي چي ومري مگر د هللا په
اذن سره په ليكل شوې ټاكلې نېټې او څوك چي د دنيا
اجر غواړي له همدې ئې برخه وركوو او څوك چي د
آخرت اجر غواړي له هغه ئې برخه وركوو او ډېر ژر
به شكر كوونكو ته غوره بدله وركړو.
( -)145په دې مبارك آيت كي د الندي سترو سترو خبرو
الرښوونه شوې:
 د هرچا د مړيني لپاره معينه نېټه ټاكل شوې.
 دا خاصه نېټه په خاص كتاب كي ليكل شوې .په داسي
كتاب كي چي په هغه كي هيڅ تبديلى نشي راتلى.
 مرگ په همدې ټاكل شوې او ليكلې نېټې راځي خو د هللا
له اذن او اجازې وروسته راځي.
 څوك چي د خپلو عملونو دنيايي بدله غواړي نو هللا له
هغې څه وركړي او څوك چي د اخروي بدلې په لټه كي وي
نو هللا ئې له هغې وركړي.
 د هللا شاكر بندگان به ډېر ژر خپل اجر ترالسه كړي ،نه
د دوى دنيايي اجر ضايع كېږي او نه اخروي.
د دې آيت له مخي شاكر بنده هغه دئ چي مرگ ژوند د
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هللا له لوري گڼي او د خپلو عملونو د اخروي بدلې په لټه
كي وي.

   






   



   










  





  
   







 
[ -]146او ډېر پيغمبران داسي وو چي ډېر خداى
پالونكي ئې په څنگ كي جنگېدلي ،خو د هللا په الر كي د
وررسېدلو مصيبتونو له امله نه سست شول ،نه ئې د
ضعف احساس وكړ او نه ئې"د دښمن په وړاندي" ذلت
ومنلو او داسي صبر كوونكي په هللا گران وي-]145[ .
او خبره به ئې له دې پرته بل څه نه وه چي ويل به
ئې :اې زموږ ربه! زموږ گناهونه او په خپلو چارو
كي زموږ تېرى او اسراف راته وبخښه او زموږ قدمونه
استواره كړه او په دې كافر ټولگي موږ ته برى
راكړه -]148[ .نو هللا دنيوي بدله هم وركړه او د
آخرت غوره بدله هم؛ او هللا داسي محسنين خوښوي.
دغو

مباركو

آيتونو

كي

څو

اساسي

( -)148-146په
الرښووني گورو:
 له محمد عليه السالم نه مخكي ډېر پيغمبران راغلي
او تللي ،د هر يوه په څنگ كي ډېر خداى پالونكي
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راغونډ شوي او د هللا په الر كي جنگېدلي.
 د دغو پيغمبرانو خداى منونكي ملگري داسي وو چي د
هللا په الر كي له مصيبتونو سره د مخامخ كېدو په وجه نه
سست شوي ،نه ئې د ضعف او ناتوانۍ احساس كړى او نه د
دښمن په وړاندي ذلت او سپكاوي ته تسليم شوي .مبادا
تاسو د هللا په الر كي له مصيبتونو سره د مخامخ كېدو له
امله سست شئ ،شور شوق او جذبه مو له السه وركړئ ،د
دښمن قوت تاسو ووېروي او د هغه په وړاندي د ضعف او
ناتوانۍ احساس وكړئ ،د دښمن شرائطو ته تسليم شئ او د
هغه لويي ومنئ.
 دوى له ماتو وروسته هم نه دي مأيوس شوي ،ماتي او
هزيمتونه ئې د خپلو اشتباهاتو او اسراف نتيجه گڼلې،
له هللا ئې د خپلو گناهونو او تېريو معافي غوښتې ،سنگر
ئې نه دئ پرېښى او له مبارزې ئې الس نه دئ اخيستى ،تل
ئې خپل هللا ته د دښمن په ضد په خپلي مبارزې كي د بريا
دعاء كړې .بايد متوجه وئ چي د ايمان تقاضا همدا ده.
 دوى هم دنيوي برياوي ترالسه كړې او هم ئې د آخرت
فالح او سعادت په برخه شوى.
 دا محسنين دي ،د احسان الر همدا ده ،دوى د خپلو
همدې غوره صفاتو په وجه د هللا د دوستۍ مستحق شوي ،داسي
محسنان په هللا گران وي.
 له دې مخكي هم ډېر پيغمبران تېر شوي او د دوى په
څنگ كي ډېر خداى پالونكي جنگېدلي ،د پيغمبرانو او د
خداى پالونكو الر همدا ده؛ له حق نه د دفاع لپاره د
كفر ،شر ،فساد او ظلم په خالف جنگېدل.
 نورو خداى پالونكو ته هم د هللا په الر كي مصيبتونه
وررسېدلي ،خو د دغو مصيبتونو په وجه نه سست شوي ،نه
ئې كمزوري ښودلې ،نه ئې د دښمن په وړاندي د ذلت سر
ټيټ كړى او نه ئې بې صبري كړې .د وهن معنى سستي ده
خو دلته ترې مراد هغه حالت دئ چي د مصيبتونو او ماتي
په وخت كي څوك ورسره مخامخ كېږي ،مخكنى شور او شوق
ئې ختم شي ،جذبات ئې ساړه شي ،ناهيلى او نااميده شي.
له ضعف نه هغه حالت مراد دئ چي انسان د كمزورۍ او
ناتوانۍ احساس وكړي او تر دښمن ځان ضعيف وگڼي .او له
استكانت نه ذلت منل او د دښمن شرائطو ته غاړه ايښودل
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مراد دئ .څوك چي له دغو دريو كمزوريو ځان وساتي هغه
صابر دئ او پر هللا گران .هللا دغسي صابران خوښوي.
 دغو خداى پالونكو نه يوازي صبر كړى بلكي ويل به
ئې :اې زموږ ربه! زموږ گناهونه او په خپلو چارو كي
زموږ تېرى او اسراف راته وبخښې ،دا ماتي او مصيبتونه
زموږ د گناهونو او تېري او اسراف نتيجه ده او زموږ
قدمونه استواره كړې او په دې كافر ټولگي موږ ته برى
راكړې ،دوى د ماتي په وجه له مقاومت نه الس نه دئ
اخيستى ،سنگر ئې نه دئ پرېښى ،د فتح او بريا طمع ئې
نه ده ختمه شوې ،ثابت قدمه او د حق بريا ته منتظر
پاتي شوي.
 دوى ته هللا هم خپله دنيوي بدله وركړې او هم د آخرت
غوره بدله ،په دنيا كي ئې فتح په برخه شوې او په
آخرت كي د هللا رضاء او جنت.
لكه چي گورئ دلته هم پر دښمنانو د بريا تلوسه او
هللا تعالى ته دا دعاء كول چي پر كافرانو غلبه راپه
برخه كړې؛ د مؤمنانو او د پيغمبرانو عليهم السالم د
مجاهدو ملگرو وروستۍ تلوسه او دعاء ښودل شوې ،او دا
ښيي چي مؤمن به داسي وي او دعاء ئې دې ته ورته ،د چا
په دعاء كي چي دا برخه شامله نه وي ،بايد په خپل
ايمان او تگالري كي تجديد نظر وكړي.








  
  
[ -]149اې مؤمنانو! كه د هغو كسانو اطاعت وكړئ چي
كافران شوي ،نو په خپلو پوندو به مو بېرته
وگرځوي ،نو زيانمن به وگرځئ.
( -)149كه د كافرانو خبري مو ومنلې او د دوى الر او
كار مو خپل كړ ،د دوى په څېر به شئ ،كه د دوى د
تبليغاتو تر اغېز الندي راغلئ ،د هللا له مرستي ناهيلي
شوئ او جهاد مو پرېښود ،نو سخت تاوان به مو كړى وي.
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[ -]151داسي نه ده بلكي هللا ستاسو مل دئ او هغه تر
ټولو غوره مرستندوى دئ.
( -)151د هللا له مرستي مه ناهيلي كېږئ ،د بل د مرستي
طمع مه كوئ ،مبادا ماتي د دې باعث شي چي له هللا پرته
ً د هللا كوم دښمن ته د مرستي الس اوږد
بل ته او مخصوصا
كړئ!! هللا تر ټولو غوره مرستندوى دئ.

   


















ً به د كافر شوو په زړونو كي وېره
[ -]151حتما
واچوو ،د دې لپاره چي له هللا سره ئې داسي څه شريك
كړي چي كوم دليل ئې پرې نه دئ نازل كړى او
هستوگنځى به ئې اور وي او څومره بد دئ د ظالمانو
د ټېكي ځاى.
( -)151ستاسو د بريا لپاره خو يوازي دا هم كافي ده
چي هللا د كافرانو په زړونو كي وېره واچوي ،په نښتو كي
خو بريا د هغه چا په برخه كېږي چي مضبوط او ډاډه زړه
لري او حتمي ماته د هغه چا په برخه وي چي وېره ئې پر
زړه مسلطه شي .هللا به ستاسو د دښمن په زړه كي وېره
واچوي ،د دې وېري اصلي وجه به د دوى شرك وي ،هغه شرك
چي هيڅ دليل ورته نه لري ،د هللا تعالى په هيڅ كتاب كي
د هغه لپاره كوم دليل نشي موندلى.
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ً چي هللا خپله وعده درسره رښتينې
[ -]152او يقينا
كړه ،هغه وخت چي د هللا په حكم مو دوى نيول او وژل،
تر هغه چي بې زړه شوئ او په هغه كار كي مو په
خپلو كي نزاع وكړه او له هغه وروسته مو نافرماني
وكړه چي تاسو ته ئې ستاسو محبوب شيان دروښودل،
ستاسو ځينو دنيا غوښته او ځينو مو آخرت غوښتو،
بيا ئې له دوى راوگرځولئ ،تر څو مو وآزمويي او
ً چي تاسو ته ئې عفو وكړه او هللا خو پر مؤمنانو
يقينا
د فضل څښتن دئ.
( -)152هللا تعالى له تاسو سره خپله وعده ترسره كړه،
تاسو ته ئې برى دركړ ،دښمن مو پسي اخيستى وو ،يو په
بل پسي مو نيول او وژل ،دا لړۍ تر هغه روانه وه چي
تاسو بې زړه توب وښود ،په خپلو كي مو اختالف وكړ ،له
هغه وروسته چي غنائم مو تر سترگو شول نو د پيغمبر
هدايات او اوامر مو له پامه وغورځول او باآلخره د هغو
په څنگ كي چي آخرت لټوي داسي كسان هم راپيدا شول چي
د غنيمت په لټه كي وو ،نو خود به ستاسو فتح په ماتي
بدلېده او هللا تعالى به خپله مرسته متوقف كوله او د
دښمن له تعقيبه به پاتي كېدئ ،خو دا هم د هللا يوه
آزموينه وه ،هللا دا غلطي معاف كړه ،كه دا الهي عفوه
ستاسو په حال نه وى شامله شوې معلومه نه ده چي له
كوم بد عاقبت سره به مخامخ شوي وئ ،هللا پر مؤمنانو
باندي د فضل خاوند دئ.
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[ -]153كله چي بر ختلئ او هيچا ته مو ترشا نه
كتل ،په داسي حال كي چي پيغمبر له تاسو شا ته
(پاته) وو او تاسو ئې وربللئ ،نو د پر له پسې
غمونو سزا ئې دركړه ،تر څو نه په هغه څه غمجن شئ
چي له السه مو وتلي او نه په هغه څه چي دررسېدلي
او هللا په هغه څه ښه خبر دئ چي تاسو ئې كوئ.
( -)153د جنگ ميدان مو پرېښود ،غره ته ختلئ ،پيغمبر
عليه السالم مو تر شا پرېښى وو ،هغه د ځان خوا ته
وربللئ خو تاسو هيچا ته مخ نه وراړوو او هللا تاسو ته
دا د پرله پسې غمونو سزا دركړه ،غنائم درنه پاتي
شول ،تلفات مو وركړل ،ډېر مو شهيدان شول او ډېر نور
زخميان او فتح مو په هزيمت بدله شوه.
د آيت د وروستۍ برخي په اړه ډېر تعبيرونه او
توجيهات شوي ،خو تر ټولو دقيقه او غوره ئې دا ده:
تاسو ته ويل شوي وو چي په هيڅ حالت كي به نه غمجن
كېږئ ،د هللا په الر كي هره قرباني بايد په ورين تندى
ومنئ ،د دې الري مړي به مړه نه گڼئ ،هغوى ژوندي دي،
ستاسو هر څه د هللا دي ،د هللا په الر كي ئې قرباني كول
داسي دي لكه چي هللا ته مو خپل امانت بېرته سپارلى وي،
هللا تعالى دا غمونه د دې لپاره راوستل چي معلومه كړي
په رښتيا تاسو همداسي ياست ،د هللا په الر كي نه په
تلفاتو غمجن كېږئ او نه په مصيبتونو .كه داسي حالت
رانشي څنگه به معلومېږي چي څوك صابر دئ ،غمونه په
سړه سينه زغملى شي او كړاوونه په ورين تندي گاللى
شي .په دې دردوونكي حالت كي خو ستاسو د ايمان تقاضاء
دا وه چي وير ونكړئ او غمجن نه شئ.
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[ -]154بيا ئې له دې غمونو وروسته پرتاسو د
پركالۍ په بڼه كي هغه ډاډېينه نازله كړه چي ستاسو
پر يوې ډلي به غوړېدله او بله ډله بيا داسي وه چي
خپلو ځانونو په اندېښنه كي غورځولي وو ،د هللا په
اړه ئې د جاهليت د دور ناروا گمانونه كول ،ويل
ئې :د دې كار څه زموږ په برخه دي؟ ورته ووايه:
كار خو ټول د هللا (په واك كي) دئ ،دوى په خپلو
زړونو كي هغه څه پټوي چي تا ته ئې نه څرگندوي،
وايي :كه د دې كار څه زموږ په برخه وى نو دلته به
نه وژل كېدو ،ورته ووايه :كه په خپلو كورونو كي
هم وئ نو هغه كسان به هرومرو د خپلي مړيني ځاى ته
راوتلي وو چي وژنه ئې مقرره شوې وه او چي ستاسو د
سينو خبري وآزمويي او ستاسو د زړونو شته عيار كړي
او هللا د زړونو په شته وو ښه پوه دئ.
( -)154په دې مبارك آيت كي څو مهمي الرښووني زموږ مخي
ته اېښودل شوې:
 د جگړي په هغه سخت او له اضطرابه ډك حالت كي د
ځينو مجاهدينو وضعيت داسي وو چي په وار وار ورباندي
پركالي راتله ،د خوب دا حالت په هغه چا راځي چي هيڅ
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وېره ئې نه وي ،ممكنه نه ده چي د وېري په حالت كي په
انسان خوب راشي ،په دوى باندي د پركالۍ راتگ ښيي چي
دوى هيڅ وېره نه درلوده ،زړونه ئې ډاډه وو او هللا
تعالى خپله سكينه او ډاډېينه پرې نازله كړې وه.
 د دوى په مقابل كي بله ډله داسي وه چي له ځان
پرته د بل هيڅ څه په فكر كي نه وو ،ټول هم او غم ئې
دا وو چي څنگه ځان وژغوري ،نه ئې د دې پروا كوله چي
په پيغمبر عليه السالم او نورو مسلمانانو به څه راځي
او نه د دې چي د اسالم او د مدينې راتلونكې به څنگه
وي ،د هللا تعالى په اړه ئې عقيده بدله شوې وه او داسي
گمانونه ئې په ذهن او زړه كي گرځېدل چي د جاهليت د
دور باورونو او گمانونو ته ورته وو ،له هللا ناهيلي شوي
وو او د الهي نصرت وعدو ته ئې د شك په سترگه كتل.
 ځينو به ويل :له دې جگړو به څه ترالسه كړو ،كه څه
گټه په كي وى نو دلته به نه وژل كېدو ،ځينو نورو به
ئې ويل :كه د دې جگړي قيادت او قومنده زموږ په الس كي
وى او زموږ مشورو ته اعتناء شوې وى نو له دې حالت
سره به نه مخامخ كېدو ،قومنده سمه نه وه ،د جنگ پالن
صحيح نه وو ،الزم ترتيبات نه وو نيول شوي ،د ماتي او
تلفاتو مسئوليت د هغه چا په غاړه دئ چي دا جگړه ئې
اداره كوله.
 د دوى لپاره تر ټولو غوره ځواب دا دئ :كارونه ټول
د هللا په واك كي دي ،هر څه د ده په اراده ترسره كېږي،
د كارونو پايله او نتيجه د ده له لوري ټاكل كېږي.
 دوى په خوله يو څه وايي خو په زړه كي ئې بل څه
دي ،د زړونو پټه خبره ئې دا ده چي وايي :كه د جنگ
قومنده زموږ په الس كي وى نو له دومره مرگ ژوبلي سره
به نه مخامخ كېدو.
 دوى په اصل كي په دې باور نه لري چي مرگ په خپل
وخت راځي ،نه ئې ځاى بدلېږي او نه ئې وخت .دوى ته
ووايه :كه ستاسو رأيه منل شوې وى ،جنگ ته نه وى
راوتلي ،بيا به هم هغه كسان په خپلو پښو هغه ځاى ته
تلل چي د دوى د وژل كېدو لپاره له مخكي ټاكل شوى وو،
داسي خو نه ده چي په بې غيرتۍ سره خلك له مرگه ژغورل
كېږي ،د جگړو له ميدان بهر هم خلك مري ،بې غيرتان هم
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مري ،هغه بې همته قومونه چي د دښمن له مقابلې ئې ډډه
كړې او دښمن ته تسليم شوي او دښمن له كوم خنډ او
مقاومت پرته د دوى په كور كلي مسلط شوى ،د دوى مړي
په هيڅ صورت كي تر هغو كم نه وو چي په مېړانه ئې د
دښمن مقابله كړې ده.
 دا آزموينه د دې لپاره وه چي له يوې خوا د
منافقينو د سينو اسرار رابرسېره كړي او له بلي خوا د
مؤمنانو د زړه اخالص او صداقت ال پسي مضبوط او پياوړى
كړي او د دوى پوخ ايمان ته مزيد پوخوالى او ځال
وركړي.















    





ً ستاسو كوم كسان چي د دوو فوځونو د
[ -]155يقينا
مخامخ كېدو په ورځ تر شا شول په حقيقت كي شيطان د
خپلو ځينو السته راوړنو له امله وښويول ،بې شكه چي
ً چي هللا حليم بخښونكى دئ.
هللا ورته عفو وكړه ،يقينا
( -)155هغه كسان چي د جگړي په ورځ ئې كمزوري او بې
همتي وښوده او له ميدانه په شا شول ،د دوي د بې همتۍ
اصلي وجه هغه عملونه وو چي له دې مخكي ئې كړي وو ،د
دغو عملونو په وجه شيطان ته دا امكان او فرصت په الس
ورغلى وو چي د دوى زړه ته الر پيدا كړي او گامونه ئې
وښويوي .له دې معلومېږي چي گناه انسان بې همته كوي،
د انسان غيرت او شهامت له منځه وړي او شيطان ته دا
موقع په الس وركوي چي په حساسو شېبو كي ئې وېره په
زړه كي راپيدا كړي او پښې ئې وښويوي .هللا تعالى دغو
كسانو ته عفو وكړه ،دا ځكه چي هغه حليم او بخښونكى
دئ ،كه د ده حلم او غفران نه وى نو دوى به ئې په دې
گناه سخت نيولي وو.
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[ -]156اې مؤمنانو! د هغو په څېر مه كېږئ چي
كافران شول او د خپلو وروڼو په اړه ئې چي په سفر
تللي وو او يا ئې غزا كوله (او هلته يا مړه يا
وژل شوي وو) وويل :كه زموږ په خوا كي وى ،نه به
مړه شوي وو او نه به وژل شوي وو!! تر څو هللا دا
خبره د دوى په زړونو كي د حسرت باعث وگرځوي ،حال
دا چي د ژوند ،مرگ پرېكړه هللا كوي او هللا د هغه څه ښه
ليدونكى دئ چي تاسو ئې كوئ.
( -)156د دې آيت اساسي مطالب دا دي:
 مسلمانان د مرگ او ژوند په اړه له كافرانه تصوره
منع شوي.
 كه چا مړينه او وژنه ،سفر يا غزا ته منسوب كړه او
د وژل شوي او مړ شوي خپلوان په اړه ئې وويل :كه زموږ
په څنگ كي وى ،په غزا كي ئې برخه نه وى اخيستې او په
سفر نه وى تللى له مړيني او وژني به خوندي پاته شوى
وو ،د ده دا تصور او اعتقاد كافرانه دئ.
 د ژوند مرگ پرېكړه يوازي هللا تعالى كوي.
 دا كافرانه تصور له دې نه پرته بل څه نه دئ چي په
زړونو كي د حسرت باعث شي ،په دې حسرت سره هللا جل شأنه
كافران تعذيبوي.
 د انسان كوم كړه وړه چي له همدې كافرانه اعتقاده
خړوبېږي ،كه هغه له مرگه وېره وي ،په جهاد كي برخه
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نه اخيستل وي او سنگر ته د خپلوانو له لېږلو ډډه كول
وي ،هللا په ټولو خبر دئ او ستاسو د ټولو عملونو شاهد
او ناظر دئ.

   
   




   




  
[ -]155او كه د هللا په الر كي ووژل شئ يا ومرئ نو د
هللا بخښنه او پېرزوينه تر هغه څه چي نور ئې غونډوي
ډېره غوره ده -]158[ .او كه ومرئ يا ووژل شئ نو
هرو مرو به د هللا په لوري راغونډ كړى شئ.
( -)158-155ولي له مرگه وېرېږئ ،د هللا په الر كي د
شهادت په نتيجه كي خو هللا ستاسو گناهونه درته بخښي او
په خپل بې انتهاء رحمت او پېرزويني سره مو نازوي ،دا
خو تر هغه څه ډېر ډېر غوره دئ چي له شهادته محروم
شوي كسان ئې په پاته ژوند كي ترالسه كوي ،هغوى به په
تاسو پسي راځي ،فرق به ئې د څو مياشتو يا كلونو وي
او بيا دا مرگ خو د ژوند پاى نه دئ ،دا خو د بل
ژوندون پيل دئ ،په دې سره خو تاسو د خپل رب په لوري
درومئ ،له هغه كاره به يو مسلمان څنگه ډډه كوي چي
خپل محبوب رب ته ئې رسوي؟





     
  











   





 
[ -]159نو د خپل رب د رحمت په وجه ورته نرم شوې
او كه ته بدخولى او سخت زړى وى ،نو ستا له شا او
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خوا به خواره شوي وو ،نو دوى ته عفو وكړه ،بخښنه
ورته وغواړه او په كارونو كي مشوره ورسره كوه ،نو
ً چي هللا
چي عزم دي وكړ بيا خو په هللا توكل كوه ،يقينا
توكل كوونكي خوښوي.
( -)159د قائد له لوري له خپلو ملگرو سره نرمي كول د
هللا پېرزوينه ده ،ته د دغي الهي پېرزويني په سبب په
خپل امت زړه سواندى او مهربان يې ،د بدخولو او سخت
زړو مشرانو په څېر نه يې ،د داسي مشرانو په څنگ كي
يوازي ذليل انسانان راغونډيږي ،كه په تا كي دا
نيمگړتياوي وى نو دا ستا په شا او خوا كي راغونډ شوي
مسلمانان به ټول درنه خواره شوي وو ،داسي نه چي د
دوى اشتباهات د دې باعث شي چي د نرمي پر ځاى سختي
وكړې ،د خوږو خبرو پر ځاى ئې په ترخو او توندو خبرو
استقبال كړې او د لطف او مهربانۍ پر ځاى ئې په خپلو
غلطيو سخت ونيسې ،د دوى پر غلطيو سترگي پټي كړه ،له
هللا ورته مغفرت وغواړه .مبادا د دوى اشتباهاتو ته په
پام سره دا فيصله وكړې چي له دې وروسته به له دوى
سره مشوره نه كوم ،نه په كارونو كي مشوره ستا واجب
او د دوى حق دئ ،ته مكلف يې چي له دوى سره به مشوره
كوې ،حتى له هغو سره هم چي مشورې ئې كمزورې دي او د
مخكنيو كمزورو مشورو په سبب ئې څه ستونزي هم راوالړي
كړې دي .د مشورې په نتيجه كي چي كومه پرېكړه په الس
درغله ،د پلي كولو لپاره ئې مال وتړه او پر هللا توكل
وكړه ،داسي متوكلين د هللا خوښ وي.
كه په دې آيت كي لږ غور وكړئ نو د اسالم له نظره
به د شورى په څرنگوالي او اهميت ښه پوه شئ ،په دې
مبارك آيت كي څو اساسي ټكي زموږ مخي ته راځي:
 پيغمبر عليه السالم ته امر شوى چي مشوره به كوې،
كه هللا تعالى خپل پيغمبر په مشوره مكلف كوي او دا د ده
واجب گڼي ،نو د عادي مشر په اړه به د دې حكم تقاضاء
څه وي ،هغه چا ته چي هللا ورته وحي كوي او د ټولي نړ ۍ
لپاره ئې الرښود لېږلى ،امت ورباندي ايمان لري او د
ده په اطاعت مكلف شوى ،كه ده ته د مشورې كولو امر
كوي ،نو بل څوك به څه حيثيت لري چي له مشورې ځان
مستثنى كړي.
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 دا د مشورې حكم د هغو كسانو په اړه راغلى چي ځيني
اشتباهات ترې شوي ،د دوى له اشتباهاتو سره سره هللا
تعالى پيغمبر ته امر كوي چي له همدغو سره به هم
مشوره كوې.
 پيغمبر عليه السالم ته ويل شوي چي تصميم به له
مشورې وروسته نيسې ،داسي نه چي مخكي له مشورې كومه
فيصله له ځان سره وكړې او بيا نور هسي د خوشحالولو
لپاره راوغواړې او د خپلي رأيي په گټه ترې تأييد
ترالسه كړې.
 له مشورې چي كومه فيصله راوځي ،كه څه هم ستا د
رأيي خالف وي او ته په هغې كي مصلحت نه گورې ،له څه
تزلزل او وېري پرته ئې د عملي كولو لپاره مال وتړه او
پرهللا توكل وكړه.
 د هللا محبوب متوكل هغه دئ چي مشوره كوي ،له مشورې
راوتلې فيصلې د عملي كولو لپاره مال تړي او پر خپل رب
توكل كوي.
متأسفانه ځيني كسان د مشورې داسي تفسير او تعبير
وړاندي كوي چي د ديكتاتورانو او مستبدو واكمنانو ډېر
خوښېږي ،هغوى وايي چي د عزم په صيغه كي خطاب مفرد ته
متوجه دئ او له دې معلومېږي چي د پرېكړي واك زعيم ته
وركړى شوى!! حال دا چي دا ډېر غلط او كمزورى تعبير
دئ ،دوى دې ته پام نه كوي چي عزم له شورى وروسته ذكر
شوى او د دې خبري معنى دا ده چي عزم او پرېكړه به د
مشورې نتيجه وي ،شورى به د فيصلو مرجع وي او د مشر
تصميم به هم د شورى له منځه راوتلى وي ،په دې آيت كي
شورى له عزم مخكي ذكر شوې او د البقري په سوره كي
مزيد وضاحت شوى او د مشورې يو بل ضروري اړخ او شرط
په گوته شوى او ويل شوي :وروستۍ فيصله به د طرفينو
په (مشوره) او (رضايت) وي ،په كومي مشورې كي چي د
طرفينو رضايت شرط نه وي ،يو طرف يوازي خپله رأيه
څرگندوي او د وروستي تصميم په نيولو كي څه حق نه لري
او بل طرف يوازي د بل رأيه اوري او فيصله په خپل سر
كوي ،د مشاور له رضايته پرته ،دا د استبدادي نظامونو
شورى ده نه اسالمي شورى ،دا مبارك آيت دغه غلط تعبير
له بنسټه ردوي .اسالم له تي نه د ماشوم د بېلولو په
اړه ښځي او مېړه ته وايي :په خپلو كي د (مشورې او
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رضايت) په نتيجه كي چي د خپل ماشوم د بېلولو په اړه
كومه فيصله وكړئ نو څه الزام درباندي نشته او له
مشورې پرته يا د يوه طرف د عدم رضايت په صورت كي هره
پرېكړه د گناه پرېكړه ده  .هلته ويل شوي :كه مور پالر
وغواړي چي د كوم ضرورت يا مصلحت له مخي ماشوم ته د
تي وركولو موده رالنډه كړي نو په دوه شرطه دا كار
كولى شي :دواړه به په دې كار راضي وي او په خپلو كي
به ئې مشوره كړې وي .مشوره او د دواړو رضايت او
موافقه ئې شرط كړې .له دې آيت نه د اسالم له نظره د
مشورې حقيقت څرگنديږي ،له مشورې به هغه پرېكړه راوځي
چي دواړه خواوي پرې راضي او متفق وي ،مشوره دا نه ده
چي يو طرف به له بله فقط نظر او رأيه غواړي او ورستۍ
پرېكړه به دى په خپله كوي ،مشوره د بل د رأيي
معلومولو لپاره نه وي ،داسي مشوره هيڅ ارزښت نه لري
چي يو كس دي د نورو رأيه واوري خو پرېكړه دي په خپله
او د نورو له موافقې او رضايت پرته وكړي ،مشوره دې
ته ويل كېږي چي د تفاهم او بحث په نتيجه كي د طرفينو
د خوښي هغه پرېكړه ترې راووځي چي دواړه پرې راضي او
متفق وي .چي پالر خپل اوالد ته د تي وركولو په اړه په
دې مكلف وي چي له خپلي مېرمني سره به مشوره كوي ،په
خپل سر به فيصله نه كوي ،هره پرېكړه به د دواړو په
مشوره او رضايت وي ،نو امير څنگه دا حق لري چي د عام
ولس د شتمنيو او په دوى پوري اړوند قضاياوو كي په
خ پل سر او د نورو له مشورې او رضايت پرته فيصله
وكړي؟ په ټولني كي د ده حيثيت او مقام په هيڅ صورت
كي هومره نه دئ لكه د پالر او مېړه حيثيت او مقام په
خپلي كورنۍ كي ،اسالم خو ده ته د (قيم) پر ځاى د
(خليفه او امين) نوم وركړى ،دى خو د عام ولس د
امانتونو امين دئ ،په هيڅ امانت كي په خپله خوښه د
تصرف كولو حق نه دئ وركړى شوى.
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[ -]161كه هللا مو مرسته
(حريف ځواك) نه لرئ او
هغه به څوك وي چي له ده
او مؤمنان خو بايد پر هللا

وكړي نو هيڅ غالبېدونكى
كه مو يوازي پرېږدي ،نو
وروسته مو مرسته وكړى شي؟
توكل وكړي.

( -)161كه په تاسو كي دا اهليت او وړتيا وي چي د هللا د
مرستي مستحق وئ او هللا تعالى ستاسو مرسته وكړي نو د
زمكي پر سر داسي ځواك نشته چي پر تاسو غالب شي او كه
دا اهليت او وړتيا له السه وركړئ او د هللا له مرستي او
مالتړ محروم شئ ،بيا داسي څوك نه شئ موندلى چي ستاسو
مرسته وكولى شي .د ايمان تقاضاء دا ده چي هللا به ځان
ته كافي گڼئ او پر هغه به توكل كوئ او له هغه څه به
ځان ساتئ چي د ده له مرستي مو محرومه كوي.













   
     
 
[ -]161او هيڅ پيغمبر ته نه ښايي چي (په غنيمت
كي) خيانت وكړي او څوك چي خيانت وكړي نو دا خيانت
شوى شى به د قيامت په ورځ (له ځان سره) راوړي،
بيا به هر چا ته خپله السته راوړنه پوره وركړى شي
او ظلم به پرې نه كېږي.
( -)161په كار خو دا وه چي تاسو په خپل پيغمبر پوره
باور درلودى او دا اندېښنه او وېره درسره نه وى چي
كه په خپله او په تلوار سره د غنايمو په راټولولو كي
برخه وانخلئ نو له خپلي برخي به محروم شئ او په وېش
كي به ئې څه خيانت وشي ،ستاسو دغي وېري د غنايمو
راټولو ته وهڅولئ ،هم مو سنگرونه پرېښودل او هم د
ماتي خوړلي دښمن تعقيب .هللا تعالى چي څوك د پيغمبرۍ
لپاره غوره كوي د هغوى له شأنه دا ډېره ډېره لري
وگڼئ چي په خيانت به راضي شي .خو كه بل چا خيانت وكړ
نو د هغه لپاره هم د قيامت د ورځي حساب او كتاب شته،
د قيامت په ورځ به دا د خيانت پېټى په خپلو اوږو بار
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راحاضر كړي او د هللا په وړاندي او د ټولو خلكو مخي ته
به ودرېږي او حساب به ئې وركوي ،هم به ده ته د خپل
خيانت سزا وركړى شي او هم به تاسو د خپلي برخي بدله
ترالسه كړئ ،په هيچا به ظلم نه كېږي.




   
   












 
[ -]162آيا هغه څوك چي د هللا په رضاء پسي شوى ،د
هغه چا په څېر كېدى شي چي د هللا په قهر او غضب اخته
شوى او ځاى ئې دوزخ دئ او د ورگرځېدو څومره بد
ځاى؟! [ -]163دوى د هللا په نزد درجې درجې دي او هللا
دهغه څه ليدونكى دئ چي دوى ئې كوي.
( -)163-162په غنيمتونو كي خيانت هغه څوك كوي چي د
الهي غضب وړ او د دوزخ مستحق وي ،دا كار د هغه چا له
شأنه لري دئ چي د هللا د رضاء په لټه كي وي ،دا دواړه د
هللا تعالى په نزد كي ځانته ځانته درجې لري او هللا تعالى
په خپله د دوى د كړو وړو ښه شاهد دئ ،دغه مخلص
مجاهدين چي دا دئ گورئ د هللا د رضاء لپاره ستونزي گالي
او قربانۍ وركوي ،دوى به څنگه غلول او خيانت كوي،
ولي د دوى په اړه بدگمانه وئ او د دغي بد گمانۍ له
امله مو په خپل الس د غنيمتونو د راغونډولو هڅه وكړه
او د هغي ماتي باعث شوئ؟!
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ً چي هللا پر مؤمنانو احسان وكړ چي په
[ -]164يقينا
دوى كي ئې د دوى له منځه داسي پيغمبر مبعوث كړ چي
پر دوى باندي ئې آيتونه لولي ،د دوى روزنه كوي او
كتاب او حكمت ورښيي ،په داسي حال كي چي له دې د
مخه په څرگندي تېروتني كي وو.
( -)164پيغمبر خو هغه څوك دئ چي تاسو د ده په الس له
ضاللت او بې الريتوبه وژغورل شوئ ،د ده بعثت خو پر
تاسو د هللا تعالى يوه ستره پېرزوينه وه ،ده درته حالل
او حرام وښودل ،ستاسو روزنه ئې وكړه ،كتاب او حكمت
ئې دروښود ،په غنائمو كي غلول خو د ده لخوا خيانت
وگڼل شو ،تر دې د مخه خو غنيمت يا د زورورو
قومندانانو حق گڼل كېدو او يا د هغه چا چي په الس كي
ئې پرېوتى وو ،كمزوري تل ترې محروم وو ،ده درته وويل
چي غنائم به د جنگ په پاى كي راغونډيږي او په ټولو
مجاهدينو به مساويانه وېشل كېږي ،ولي مو د پيغمبر
عليه السالم په اړه غلط تشويشونه كول؟!









     
    
   
[ -]165آيا كله چي داسي مصيبت درورسېدو چي د دې
دوه برابره مو (دښمن ته) رسولى وو ،نو ويل مو :دا
له كومه؟! ورته ووايه :دا په خپله ستاسو لخوا دئ،
ً چي هللا په هر څه ښه قادر دئ.
يقينا
( -)165كله چي د احد په غزاء كي تاسو تلفات وليدل،
په داسي حال كي چي له دې د مخه مو د بدر په جگړي كي
دښمن ته د دې تلفاتو دوه برابره رسولي وو ،ويل مو:
دا له كومه؟ ولي له تلفاتو سره مخامخ شوو؟! هللا خو د
خپل دين او د مؤمنانو د برالسي وينا او وعده كړې وه،
ولي د دې وينا او وعدې خالف حالت سره مخامخ شوو؟!!
دوى ته ووايه :د هللا وينا حق ده او وعده ئې رښتينې او
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په هر كار قادر ،د ماتي امل دا نه وو چي ستاسو شمېر
كم وو او هللا په دې قادر نه وو چي دا محدود شمېر
مؤمنان پركافرانو غالب كړي ،داسي نه ده ،د ماتي
اسباب تاسو په خپله برابر كړل ،تاسو هغه شرائط مهيا
نه كړل چي د بري لپاره الزم دي او د هللا وعده ورباندي
مشروطه ده ،د هللا تعالى وعدې خپل شرطونه لري ،هلته به
تحقق مومي چي شرائط ئې ترسره شي.




















   
    
   










   
  
[ -]166او هغه څه چي د دوو فوځونو د مخامخ كېدو
په ورځ درورسېدل ،دا خو د هللا په حكم او د دې لپاره
وو چي مؤمنان معلوم كړي -]165[ .او د دې لپاره چي
هغه كسان هم معلوم كړي چي منافقت ئې كاوو او چي
ورته وويل شو :راشئ يا د هللا په الر كي وجنگېږئ يا
دفاع وكړئ! وئې ويل :كه د كوم جنگ پوهه مو وى
ً مو ستاسو متابعت كاوو!! دوى په دغه ورځ كفر
حتما
ته ډېر ورنږدې وو ،تر هغه واټن نه چي له ايمانه
ئې درلودو ،په خوله ئې هغه څه ويل چي په زړونو كي
ئې نه وو او هللا په هغه څه ډېر ښه پوه دئ چي دوى ئې
پټوي.
( -)165-166د هغي ماتي او د هغو تلفاتو پرېكړه هللا كړې
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وه ،املونه ئې تاسو په خپله برابر كړي وو ،هر څه د هللا
د سننو مطابق واقع كېږي ،هللا غوښتل چي په دې ستري
ابتالء سره د واقعي مؤمنانو او منافقينو ترمنځ تفكيك
وشي ،هغه منافقين راڅرگند شي چي نه د هللا په الر كي جنگ
ته تيار وو او نه له مدينې دفاع ته ،د دوى پېژندنه
ضروري وه ،ترڅو په راتلونكي كي نه د هللا په الر كي د
جنگ په اړه په دوى حساب وكړئ او نه له مدينې د دفاع
په اړه ،تاسو په خپلو سترگو وليدل چي د جهاد او دفاع
په اړه د منافقينو ځواب څه وو؟ انكار ،خو دا انكار
په داسي الفاظو سره چي د دوى په څېر دوه مخى دئ ،په
ظاهر كي ئې معنى يو څه او په حقيقت كي ئې معنى بل
څه ،په ظاهر كي د دوى د وينا معنى دا ده :كه پوهېدى
ً مو ستاسو په څنگ كي برخه
چي جنگ واقع كېږي نو حتما
اخيسته ،د دې الفاظو يوه بله توجيه هم شوې خو مخكنۍ
ترې غوره او دقيقه ده او هغه دا چي :كه موږ په جنگ
پوهېدى نو زموږ مشورو ته به مو اعتناء كړې وه او د
مدينې له داخله به مو د دښمن مقابله كړې وه ،كه داسي
شوي وى موږ به هم ستاسو په څنگ كي وو.
د دوى د الفاظو ظاهر ښه برېښي او ساده لوح كسان
پرې غولولى شي ،خو هللا تعالى ته د دوى د زړونو هغه
نفاق څرگند دئ چي دوى ئې پټوي.
دې ته مو هم بايد پام وي چي دلته په جگړي كي د
دغو منافقينو دا برخه نه اخيستل داسي گڼل شوي چي دوى
په دې كار سره كفر ته تر ايمان ډېر ورنږدې وو او دې
ته مو هم پام وي چي په اصل كي دغو منافقينو له دې
پرته بل كار نه وو كړى چي د مسلمانانو د شورى له
پرېكړي ئې مخالفت كړى وو .كه څه هم دا پرېكړه د
پيغمبر عليه السالم د خپلي رأيي خالف پرېكړه وه!! له
دې نه په اسالم كي د شورى اهميت معلومولى شئ.
















  
[ -]168هغه چي خپلو وروڼو ته ئې وويل ،په داسي
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حال كي چي په خپله كښېنستلي وو :كه ئې زموږ خبره
منلې وى؛ نه به وژل كېدل ،ورته ووايه :له خپله
ځانه مرگ دفع كړئ كه رښتيني يئ.
( -)168دا همغه منافقين دي چي په خپله ئې هم په جنگ
كي برخه وانخيسته او نور ئې هم له برخي اخيستو منع
كول او له جگړي وروسته ئې ويل :كه دوى زموږ خبره
منلې وى او په جگړي كي ئې له برخي اخيستو ډډه كړې
وى ،نو له دې مرگ ژوبلي سره به نه وو مخامخ شوي ،دوى
ته لنډ خو ډېر قاطع او خوله ماتوونكى ځواب وركړى
شوى :كه په رښتيا ستاسو منافقانه تدبيرونه د چا د
مرگ نېټه بدلولى شي نو لومړى د خپل مرگ چاره وكړئ!!
كه په خپلو منافقانه تدبيرونو سره د نورو د مرگ مخه
نيولى شئ نو كوم داسي تدبير هم وكړئ چي ستاسو خپل
مرگ د تل لپاره وځنډوي!!








   






   






   






    
   

[ -]169او هغه كسان مړه مه گڼئ چي د هللا په الر كي
شهيدان شوي ،دوى ژوندي دي او د هللا په خوا كي ورته
روزي وركول كېږي -]151[ .هللا چي له خپل فضله څه د
دوى په برخه كړي ،په هغه خوشحالي كوي او د هغو
كسانو لپاره هم چي التراوسه له دوى سره نه دي
يوځاى شوي او د دوى تر شا دي ،په دې خاطر خوشحالي
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كوي چي نه به پر دوى څه وېره وي او نه به غمجن
شي -]151[ .د هللا په نعمتونو او فضل به خوشحالي كوي
او په دې هم چي هللا د مؤمنانو اجر نه ضايع كوي.
( -)151-169د دې آيتونو اساسي مطالب دا دي:
 د هللا د الري شهيدان مړه مه گڼئ.
 دوى ژوندي دي خو تاسو د دوى د ژوند په څرنگوالي
نه پوهېږئ.
 دوى نه يوازي ژوندي دي بلكى هللا ورته په خپلي خوا
كي روزي هم وركوي.
 دوى په خپل وضعيت او د هللا جل شأنه په هغه فضل چي د
دوى په برخه شوى راضي او خوشحاله دي.
 د خپلو هغو ملگرو د مستقبل په اړه هم خوشحالي كوي
چي التراوسه له دوى سره نه دي يو ځاى شوي ،په دې خاطر
چي گوري د ايمان په الر كي نه وېره شته او نه غمجن
كېدل.
 د هللا په نعمتونو ،فضل او په دې چي هللا د مؤمنانو اجر
نه ضايع كوي ،خوشحالي كوي.

  
   



  




[ -]152هغه چي د هللا او د ده د پيغمبر بلنه ئې په
داسى حال كي ومنله چي پرهارونه وررسېدلي وو ،له
دوى نه چي چا د احسان او تقوا الر غوره كړه ،ستر
اجر ئې دئ.
( -)152كله چي د قريشو فوځ له احد نه د مكې په لوري
وخوځېدو ،څو ميله ال مخكي نه وو تللي چي متوجه شول
لويه غلطي ئې كړې ده ،ښه موقع په الس ورغلې وه ،دښمن
ته زيات تلفات اوښتي وو ،د مقاومت توان ئې له السه
وركړى وو ،بايد له ځنډه پرته ئې پر مدينې بريد كړى
وى ،د ځينو رأيه دا وه چي له دې ځايه بېرته وگرځو او
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پر مدينې حمله وكړو ،خو بخت او همت ورسره ياري ونكړه
او د بريد پر ځاى ئې د مكې په لوري سفر ته ادامه
وركړه .پيغمبر عليه السالم هم د جگړي په سبا امر وكړ
چي د پرون ورځي په جگړي كي برخه اخيستونكي ټول
غازيان بايد تيار شي او د حمراء االسد په لوري
وخوځېږي ،همداسي وشول ،نه يوازي روغ مجاهدين تيار
شول او له ځنډ پرته وخوځېدل ،بلكي ستړي ،ستومانه او
زخمي مجاهدين هم د خپل محبوب پيغمبر په امر روان
شول ،په دوى كي د ډېرو له زخمونو ويني بهېدې ،ځيني
داسي هم وو چي په خپلو پښو نه شو تلى ،دوه وروڼه
داسي وو چي دواړه زخمي شوي وو ،يو ئې ډېر او بل تر
ده لږ ،يوه هغه بل په شا كړ او د حمراء االسد په لوري
وخوځېدل ،دا له مدينې اته نه ميله لري وو ،خو هلته
په رسېدو سره معلومه شوه چي دښمن له سيمي وتلى او د
مكې په لوري ئې تلو ته دوام وركړى.
په دې آيت كي دغو زخمي غازيانو ته اشاره شوې ،په
داسي حال كي چي له تلو معاف وو او شرعي عذر ئې
درلود ،خو د هللا او پيغمبر دعوت ته ئې لبيك ووايو او
په زخمي حالت كي د جنگ لپاره تيار شول .عظيم او ستر
اجر به د هغه چا په برخه كېږي چي (احسان) او (تقوى)
كوي ،دلته له احسان كوونكو نه مراد هغه كسان دي چي
له عذر سره سره د هللا او پيغمبر بلني ته لبيك وايي او
له (تقوى كوونكو) نه مراد هغه كسان دي چي د زخمونو
په سبب نه جزع او فزع كوي او نه شكوه او شكايت ،له
هر هغه كاره ځان ساتي چي د ده اجر ته تاوان رسوي،
ډېر كسان داسي وي چي يا په جزع و فزع او شكوه او
شكايت سره خپل اجر ضايع كړي او يا د زخمونو او
پرهارونو په مقابل كي د امتيازاتو د السته راوړني
غوښتنه او مطالبه ئې الهي اجر په اوبو الهو كړي.
هغه كسان چي د هللا په الر كي له ژوبلېدو وروسته د
هللا او پيغمبر د حكم د تعميل لپاره جهاد ته چمتو شوي
او پرهارونو دوى د هللا په الر كي له جهاده نه دي
ځنډولي ،دوى به ستر اجر ترالسه كوي ،خو د "احسان" او
"تقوى" په شرط ،يعني له ژوبلېدو وروسته ئې نه په چا
منت بار كړى ،نه ئې له چا د تقدير او تمجيد طمع كړې،
نه ئې له چا د بدلې غوښتنه كړې او نه ئې داسي څه كړي
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او ويلي چي نور وځوروي .له جزع ،فزع ،شكوه او شكايت
نه ئې ځان ساتلى او له بې صبرۍ ئې ډډه كړې .پام كوئ
چي تاسو د هللا په الر كي له زخمي كېدو وروسته د" عدم
احسان" او "عدم تقوى" په نتيجه كي له "ستر اجر" نه
محروم نه شئ.

   
   
  















  















  
[ -]153هغه چي خلكو ورته وويل" :د دښمنانو" ډېر
خلك درته راغونډ شوي ،له دوى بايد ووېرېږي ،نو دې
خبري د دوى ايمان مزيد زيات كړ او ويل به ئې :هللا
موږ ته كافي دئ ،څومره غوره پالونكى -]154[ .نو د
هللا له نعمتونو او پېرزوينو سره بېرته راوگرځېدل،
په داسي حال كي چي هيڅ تاوان ورونه رسېدو او د هللا
په رضاء پسې والړل او هللا د لوى فضل خاوند دئ.
[ -]155دا خو فقط شيطان وو چي خپل دوستان ئې
وېرول ،نو له هغوى مه وېرېږئ ،له ما ووېرېږئ كه
مؤمنان ياست.
( -)155-153په دې مباركو آيتونو كي الندي مهم مهم
درسونه راكړى شوي:
 د دغو كسانو يو بل صفت دا دئ چي د دښمن له
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زياتوالي او كثرته نه دي وېرېدلي ،كله چي هغوى ته
ويل شوي چي دښمن په لوى شمېر كي ستاسو په ضد راغونډ
شوى ،هومره چي له دوى وېره په كار ده ،دې خبري د دې
پر ځاى چي په دوى كي وېره راوالړه كړي ،برعكس د دوى
ايمان ئې مزيد مضبوط كړى او ويلى ئې دي چي هللا موږ ته
كافي دئ او هغه تر ټولو غوره موال او وكيل دئ.
 د دغه دريځ او وينا په نتيجه كي هغوى په الهي
امتحان كي بريالي وگڼل شول ،د هللا رضاء ئې ترالسه كړه،
له مزيد زحمت او تكليف پرته ئې يوه وړيا فتح ،د هللا
نعمتونه او پېرزويني په برخه شوې.
 څوك چي مسلمانان د دښمن له ځواكونو وېروي د قرآن
له نظره "شيطان" دئ ،د دې شيطان دا وېره اچوونكي
تبليغات په هغو كسانو اغېز شيندي چي له شيطان سره ئې
دوستي وي ،د ده تبليغات په هغه چا اثر نه كوي چي له
شيطان سره ئې خپلي اړيكي قطع كړې وي.
 د هللا حكم او په هللا د ايمان تقاضا دا ده چي د دښمن
له زور ځواك ونه وېرېږو او وېره مو يوازي له يوه هللا
وي.
د احد د جگړي په پاى كي او مخكي له دې چي قريش د
مكې په لوري وخوځېږي ،مسلمانانو ته ئې په جگ غږ دا
بلنه وركړه چي په راتلونكي كال كي به يو ځل بيا د
بدر په ميدان كي سره مخامخ كېږي او خپلي توري به سره
آزمويي ،مسلمانانو د جگړي دا بلنه ومنله ،خو كله چي
د دغي وعدې وخت رانږدې شو ،د قريشو مشرانو په خپلو
مټو كي له مسلمانانو سره د نښتي ځواك نه ليدو ،غوښتل
ئې دا نښته وځنډېږي خو داسي چي د ځنډولو پېغور ئې
مسلمانانو ته متوجه وي نه دوى ته ،نور عرب داسي گمان
وكړي چي مسلمانان ووېرېدل او له خپلي وعدې په شا
شول ،د دې لپاره ئې خپلو جاسوسانو ته وظيفه وركړه چي
په مدينه كي دا افواه خوره كړي چي قريشو د دغي جگړي
لپاره زيات فوځ او ډېر وسائل برابر كړي ،هومره چي
مسلمانان د دوى په وړاندي مقاومت نشي كولى ،خو
پيغمبر عليه السالم له خپلو سرتېرو صحابه وو سره يو
ځاى ،د وعدې له ورځي مخكي هغه ځاى ته ورسېدو او د
قريشو راتلو ته په انتظار پاته شو ،درې ورځي ئې هلته
تېري كړې ،چي معلومه شوه قريشو خپله وعده ماته كړې
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نو بېرته مدينې ته راستون شو ،دا له جگړي پرته فتح
وه ،اثرات ئې په يوې نښتي كي تر بريا په هيڅ صورت كي
كم نه وو .په پورتنيو مباركو آيتونو كي دغه جريان
څېړل شوى.




   













   









   
 
[ -]156او هغه كسان دي تا غمجن نه كړي چي د كفر
په لوري تلوار كوي ،هيڅكله هللا ته تاوان نشي رسولى،
هللا غواړي چي په آخرت كي هيڅ برخه ورپه برخه نه كړي
ً چا چي كفر
او دوى لره ستر عذاب دئ -]155[ .يقينا
د ايمان په بيع وپېرلو ،هللا ته هيڅ تاوان نشي رسولى
او دوى ته دردناك عذاب دئ.
( -)155-156دلته د منافقينو او د دوى د منافقانه هلو
ځلو په اړه ويل شوي چي د دوى پروا مه كوه ،دوى هللا او
د ده دين او مؤمنانو ته هيڅ تاوان نشي رسولى ،دوى چي
له كافرانو سره په ملگرتيا كي تلوار كوي ،د دنيوي
اغراضو لپاره خپل ايمان په كفر بدلوي ،له ځانه پرته
هيچا ته تاوان نشي رسولى ،هللا دوى ته موقع وركوي،
غواړي د آخرت له برخي ئې محروم كړي ،همدا قليله او
ذليله بيع چي د خپل ايمان په پلورلو سره ئې ترالسه
كوي همدا ئې د ايمان قيمت وي او په آخرت كي به بل څه
ترالسه نه كړى شي ،دوى به له دغي معاملې ډېر
انتظارونه لري او ډېر رنگين رنگين خوبونه به ورته
گوري ،خو خبر نه دي چي ستر او دردناك عذاب ورته
انتظار كوي.
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[ -]158او كافران دي گمان نه كوي چي زموږ له لوري
مهلت وركول ئي په گټه دئ ،موږ خو د دې لپاره دا
مهلت وركوو چي د الزياتو گناهونو مرتكب شي او
سپكوونكى عذاب ئي په برخه شي.
( -)158ډېرو ته په دې خبري پوهېدل گران وي چي هللا
تعالى د كوم مصلحت له مخي كفري ځواكونو ته مهلت او
فرصت وركوي ،كله پر مسلمانانو د بريا موقع وركړي،
كله د اسالمي هېوادونو د نيولو او د مسلمانانو د
ځورولو امكان په الس وركړي ،د دې تر شا كوم الهي حكمت
مضمر دئ؟ په دې مبارك آيت كي دغي پوښتني ته ځواب ويل
شوى .مه تاسو دا گمان كوئ چي كفري ځواكونو ته مهلت
او فرصت وركول د دوى په گټه دئ او نه دي دوى په دې
اشتباه كي پرېوځي چي دا مؤقتي برياوي ئې په گټه دي.
هللا تعالى غواړي په دې مهلت سره د دوى حقيقت ښه څرگند
شي ،دا مهلت د دې باعث شي چي دوى په ظلم او فساد كي
هغي انتهاء ته ورسېږي چي هللا تعالى ئې د دوى د كاملي
تباهۍ لپاره ضروري گڼي ،ترڅو چي يو منحرف او مفسد
ولس دغي انتهاء ته نه وي رسېدلى هللا تعالى ئې د
استئصال او هالكت وروستۍ پرېكړه نه كوي .كه هللا تعالى
شورويانو ته د افغانستان د نيولو فرصت نه وى وركړى
څوك به په دې پوه شوى وو چي كمونيزم څه ته وايي،
كمونستان څومره بې رحمه دي ،له ايمانه تش زړه څومره
سخت او بې عاطفې وي ،چي څوك دين پرېږدي څومره ذليل
او سپك شي ،د نورو لپاره د خپل قوم او ولس په خالف هر
څه كولو ته تيار شي!! افغانان به څنگه پوهېدل چي د
كمونستانو د شعارونو معنى څه ده ،د كارگرانو حكومت
يعني څه او د كور ،كالي او ډوډۍ له غولونكو شعارونو
د دوى مقصد څه دئ ،مگر ومو نه ليدل چي د هللا تعالى له
لوري دا فرصت په حقيقت كي د شوروى اتحاد د زوال
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لپاره الهي تدبير وو؟ همدا راز كه امريكايان د
افغانستان او عراق په نيولو نه وى موفق شوي ،د
بگرام ،ابوغريب او گوانتانامو په جهنمي زندانونو كي
د مظلومو مسلمانانو په زنداني كولو نه وى موفق شوي،
نو افغانان ،عراقيان او نړۍ وال به څنگه پوهېدل چي
امريكايان څومره ذليل ،رذيل او بې رحمه دي؟ څنگه به
ورته معلومېدله چي د امريكايانو د ديموكراسۍ ،آزادي
او بشري حقوقو معنى همدا وه چي حقيقت ئې په
افغانستان او عراق كي او په دغو زندانونو كي له
مظلومو الس پښې تړلو زندانيانو سره د دوى په وحشيانه
چلن كي راڅرگند شو؟ په رښتيا چي په دې مهلت وركولو
ً  :ترڅو په
كي الهي حكمت همدا دئ چي :ليزدادوا اثما
گناهونو كي مزيد مخكي والړ شي او په پاى كي ئې سپكاوى
او رسوايي په برخه شي.








   
   



  










   



 
[ -]159هللا تعالى داسي نه دئ چي مؤمنان به د پاك او
ناپاك له بېلولو پرته همداسي ستاسو په موجوده
حالت كي پرېږدي او هللا داسي هم نه دئ چي تاسي له
غيبه خبر كړي ،لكن هللا له پيغمبرانو نه چي څوك
وغواړي هغه غوره كوي ،نو په هللا او په پيغمبرانو ئي
ايمان راوړئ ،كه مو ايمان راوړ او تقوى مو غوره
كړه نو ستاسي لپاره ستر اجر دئ.
( -)159دا يو ثابت او دائمي الهي سنت دئ ،د حوادثو
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په لوړو ژورو كي به پاك او ناپاك سره بېلوي ،خو د
پاك او ناپاك د بېلولو په اړه د هللا سنت دا نه دئ چي
څوك له غيبه خبر كړي او ورته ووايي چي څوك پاك او
څوك ناپاك دي ،په غيب له هللا پرته هيڅوك نه پوهېږي ،د
دوى د بېلولو الهي طريقه دا ده چي پيغمبر رالېږي،
ځيني په پيغمبر ايمان راوړي ،پاك شي او له ناپاكانو
رابېل شي او ځيني نور په خپلي مخكنۍ ناپاكي كي پاته
شي .د پيغمبر بعثت د طيب او خبيث او پاك او ناپاك
ترمنځ د توپير او بېلتون وسيله ده .او همدا الهي سنت
دئ.
كه څه هم د دې آيت مطلب ډېر څرگند دئ خو متأسفانه
د كږو زړونو خاوندانو له دې آيته داسي غلط تعبيرونه
كړي چي د دوى كږې عقيدې او غلط مذهب پرې توجيه كړي،
ِ من
ِه
ُسُل
ْ ر
ِن
ِي م
ْتب
َّ َّهللا يج
ِن
دوى د دې آيت د دغي برخي "ولك
ْ
ء" په اړه وايي چي دلته ځيني پيغمبران له عدم علم
يشاُ
غيب مستثنى شوي ،په دې استثناء استدالل كوي او
پيغمبرانو عليهم السالم ته د علم غيب ثابتولو هڅه
كوي ،ځيني ئې وايي چي دغو پيغمبرانو ته بشپړ علم غيب
وركړى شوى ،ځيني نور بيا وايي چي نسبي علم غيب ئې په
برخه شوى!! د دوى دا غلط تعبير له څو اشتباهاتو
راوالړ شوى:
 د دې آيت د بحث اصلي موضوع ته ئې پام نه دئ كړى،
د آيت له وروستۍ برخي داسي انتباه اخلي چي د همدې
آيت له لومړنۍ برخي سره هيڅ اړخ نه لگوي ،د آيت پيل
داسي دئ:
ِيز
َّى يم
ِ حت
ْه
ْ علي
ُم
نت
ِن
ُؤم
الم
ِيذر ْ
ما كانَُّهللا ل
ِين على ما أْ
ِّبِ:
َّي
ْ الط
ِن
ِيث م
الخب
ْ
هللا تعالى داسي نه دئ چي مؤمنان به ستاسو په دې موجوده
حالت كي پرېږدي ،تر څو ناپاك له پاك نه بېل كړي.
يعني د هللا سنت دا نه دئ چي مؤمنان د ښه او بد ،پاك
او ناپاك ترمنځ له توپير ،تمييز او بېلتون پرته
ً به داسي حالت راولي
همداسي گډ او مختلط پرېږدي .حتما
چي دا دواړه ډلي سره بېلي شي ،بيا فرمايي:
ْبِ  :او هللا داسي نه دئ چي
الغي
ْ على ْ
ُم
ِعك
ْل
ُط
لي
وما كانَُّهللا ِ
تاسي پرغيب خبر كړي.
يعني د ښه او بد ،پاك او ناپاك ترمنځ د تفكيك او
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بېلتون طريقه دا نه ده چي تاسي له غيبه خبركړي او د
علم غيب له الري په دې پوه شئ او دا درك كړئ چي څوك
خبيث او څوك طيب دئ .په دې پسي متصل فرمايي:
ن
ِ وإ
ِه
ُسُل
ِاهلل ور
بَّ
ُوا ِ
ِن
ء فآم
ِ من
ِه
ُسُل
ْ ر
ِن
ِي م
ْتب
َّ َّهللا يج
ِن
ولك
ِْ
ْ يشاُ
ٌ :خو هللا تعالى له خپلو
ِيم
ٌ عظ
ْر
ْ أج
ُم
ُوا فلك
َّق
ُوا وتت
ِن
تؤم
ُ
پيغمبرانو چي څوك وغواړي هغه غوره كوي ،نو په هللا او
پيغمبرانو ئې ايمان راوړئ ،كه ايمان مو راوړ او تقوى
مووكړه نو ستاسي لپاره لوى اجر دئ.
يعني د پاك او ناپاك ،خالص او ناخالص ،مخلص او
نامخلص ترمنځ تفكيك او بېلتون د پيغمبرانو د غوره
كولو او خلكو ته د هغوى د لېږلو له الري ترسره كېږي،
د پيغمبرانو عليهم السالم په بعثت سره خلك په دوو ډلو
وېشل كېږي او پاك له ناپاكه بېليږي .تاسو پر هللا او
رسوالنو باندي په ايمان ،د هغوى په اطاعت او په تقوى
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
كږې زاويي گوري  .عجيبه ده! دا كسان د دې پرځاى چي
دا آيت د خپلو كږو او باطلو افكارو د تصحيح او سمون
لپاره خپل الرښود ونيسې او ووايي چي هللا هيچا ته علم
غيب نه دئ وركړى ،برعكس تصور كوي چي په دې آيت كي د
يو شمېر پيغمبرانو عليهم السالم لپاره د علم غيب د
اثبات دليل تر سترگو كېږي!! دوى متوجه نه دي چي په
دې ډول تعبير سره هر مخاطب ته دا انتباه وركوي چي
گواكي په قرآنكريم كي تناقض شته ،ځيني آيتونه ئې په
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
كوي چي له هللا تعالى عالوه نور هم علم غيب لرلى شي!!
حقيقت دا دئ چي الهي كالم له دې عيب پاك او منزه دئ،
نه يوازي هيڅ تناقض په كي نشته بلكي آيتونه ئې ټول
پخپل منځ كي يو د بل مؤيد ،همغږي او يو د بل شرح او
تفسير .هرڅوك چي له كوم آيت داسي تعبير او انتباه
واخلي چي له بل آيت سره تناقض او ټكر ولري هغه غلط
شوى دئ او په قرآنكريم كي ئې د تناقض پيدا كولو غلطي
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كړې ده.
په قرآنكريم كي د هغو آيتونو شمېر ډېر زيات دئ چي
په قاطع او پرېكنده الفاظو سره له ماسوى هللا څخه علم
غيب نفي كوي او وايي چي له هللا پرته نه په زمكه كي څوك
په غيب پوهېږي او نه په آسمان كي ،كه دا مالئكه وي يا
پېرى يا انسان ،كه عادي انسان وي او كه كوم جليل
القدره پيغمبر .د قرآن په گڼ شمېر قصو كي هم د دغي
خبري د اثبات لپاره بېلگي وړاندي شوي .چي څو مثالونه
ئې دا دي:
 ابراهيم عليه السالم ته څو مالئكي د زلميانو په بڼه
كي راغلې ،هغه ونه پېژندې ،د مېلمنو گمان ئې پرې وكړ
او وريته شوې غوښه ئې د دوى مخي ته كېښوده .كله چي
هغوى ځان معرفي كړ په دې نه پوهېدو چي د دوى مأموريت
څه دئ ،پوښتنه ئې ترې وكړه ،كله چي هغوى ورته وويل د
لوط عليه السالم كلى ورانوو ،پرېشانه شو ،په دې نه
پوهېدو چي له لوط عليه السالم سره به څه كېږي ،كله چي
مالئكو د زوى زېرى وركړ نو په دې خبره نه د ده باور
راتو او نه د ده د مېرمني ،مالئكو ورته وويل :آيا د
خپل رب په وعده كي شك كوئ؟!
 دغه مالئكي لوط عليه السالم ته ورغلې ،هغه هم ونه
پېژندې ،د مېلمنو گمان ئې پرې وكړ ،د دوى په راتلو
سخت پرېشانه شو ،په دې نه پوهېدو چي دا مالئكي د ده
مرستي ته راغلې دي ،هلته پوه شو چي مالئكو په خپله
ځان معرفي كړ.
 په همدغي د آل عمران سورې كي مو وليدل چي زكريا
عليه السالم له دې خبر نه وو چي د ده تر روزني الندي
مريم ته بې موسمه مېوې راځي ،دا هيله ئې نه وه چي په
دې زوړوالي كي به هللا ورته اوالد وركړي ،خو د دغي صحنې
ليدو ئې په زړه كي د اوالد طمع راوټوكوله ،كله چي
مالئكو د زوى زېرى وركړ ،نه پوهېدو چي څنگه او كله به
ئې زوى په برخه كېږي ،له هللا ئې د دې نښه غوښته.
 پدغي سورې كي مو وليدل چي عيسى عليه السالم نه
پوهېدو چي د ده په منونكو كي به څوك د هللا په الر كي د
ده ملگرتيا كوي ،له هغوى نه پوښتنه كوي :په تاسو كي
مي څوك ملگرتيا ته چمتو دئ؛ من انصاري الى هللا.
دې ته ورته د متعددو نورو قصو له الري هم دا حقيقت
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په گوته كوي چي پيغمبران عليهم السالم علم غيب نه
لري .عجيبه ده چي څوك دې دا ټول آيتونه له پامه
وغورځوي او له دې مبارك آيت نه دې داسي تعبير وړاندي
كړي چي له ټولو سره تصادم كوي!!




  




     







   






 
[ -]181او چا ته چي هللا له خپل فضل څخه څه وركړي خو
هغه په كي بخل كوي ،گمان دي نه كوي چي دا ئې په
ً به د قيامت په
گټه دئ ،نه دا ورته بد دئ ،حتما
ورځ هغه څه ورته د غاړي امېل شي چي بخل ئې په كي
كاوو او د زمكي او آسمانونو ميراث خو د هللا دئ او
هللا په هغه څه ښه خبر دئ چي تاسو ئې كوئ.
( -)181دلته بخيالنو ته څو خبري شوې:
 په كار خو دا وه چي دوى د هللا د فضل او پېرزويني
شكر پر ځاى كولى او همداسي چي هللا په دوى فضل كړى دوى
هم د هللا لپاره هغه څه انفاق كولى چي هللا تعالى وركړي.
 دوى دي گمان نه كوي چي بخل به څه گټه ورورسوي.
 دا بخل به ئې د قيامت په ورځ د غاړي امېل شي.
 په دنيا كي به هم هر څه هللا ته په ميراث پرېږدي ،هللا
به دا فيصله كوي چي له دوى پاته مال چا ته وركړي.
 او معامله ئې له هغه هللا سره ده چي په ټولو كړو وړو
ئې خبر دئ.
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ً چي هللا د هغو كسانو خبره هم اورېدلې
[ -]181يقينا
ً
چي ويل ئې :خداى فقير دئ او موږ غنيان يو ،حتما
به هغه څه هم وليكو چي دوى ويلي او په ناحقه د
پيغمبرانو وژنه ئې هم؛ او ورته وبه وايو :د
سوزوونكي اور عذاب وڅكئ -]182[ .دا د هغه څه
لپاره چي ستاسو خپلو السونو وړاندي كړي وو او هللا خو
په بندگانو ظلم كوونكى نه دئ.
( -)182-181كله چي په قرآن كي د هللا په الر كي قرباني،
هللا ته پور وركول وگڼل شوه او وويل شو چي هللا ستاسو هره
قرباني په خپله ذمه يو پور گڼي او څو برابره به ئې
پور وركوونكي ته مستردوي ،نو بخيالنو په تمسخر او
ملنډو سره وويل :مگر هللا فقير دئ او موږ غنيان چي له
موږ پور غواړي؟!! د دوى په ځواب كي وويل شول چي هللا
تعالى هم ستاسو دا خبره ليكي او هم مو له مخكنيو
پيغمبرانو سره د مخالفت كرغېړن عمل ،تاسو له دې مخكي
هم په دې خاطر د پيغمبرانو مخالفت وكړ او د دوى د
وژلو لپاره مو مال وتړله چي د هللا په الر كي ئې قربانۍ
ته رابللئ او ستاسو بخل او حرص اجازه نه دركوله چي
دعوت ئې ومنئ.
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[ -]183هغه چي وايي :موږ ته خو هللا دا فرمان
رالېږلى چي تر هغه په كوم پيغمبر ايمان رانه وړو
چي داسي قرباني ئې نه وي راوړې چي اور ئې خوري،
ورته ووايه :تاسو ته خو له ما نه مخكي هم
پيغمبران له څرگندو نښو سره او له هغه څه سره
راغلي وو چي تاسو وويل ،كه رښتيني وئ نو هغوى مو
ولي ووژل؟! [ -]184نو كه ئې ته تكذيب كړى يې ،له
تا مخكي نور پيغمبران هم تكذيب كړى شوي ،هغه چي
څرگندي نښي ،روښانه كتابونه او صحيفې ئې راوړې
وې.
( -)184-183تاسو خو يوازي زما مخالفت نه دى كړى ،له
ما مخكي مو هم د نورو پيغمبرانو مخالفت كړى ،څرگندي
نښي ئې درته راوړې وې ،دغه نښه هم چي تاسو ئې له ما
غواړئ ،له غيبه د اور راتگ او هغه څه سوزول چي د هللا
په الر كي به وقف شوى وو ،له دغو معجزو سره سره مو د
پيغمبرانو د وژلو تر حده د دوى مخالفت كړى ،څنگه به
تاسو په خپلي دعوى كي رښتيني گڼو چي د دا راز معجزو
په ليدو سره به ايمان راوړئ.










   



    
  
  
[ -]185هر نفس د مرگ د خوند څكونكى دئ او خبره دا
ده بله نه ده چي د قيامت په ورځ به خپل اجر په

آل عمران
446
د قرآن پلوشې

بشپړه توگه ترالسه كوئ ،نو څوك چي له اوره وژغورل
شو او جنت ته ننووت ،بې شكه چي بريالى شو او د
دنيا دا ژوند خو له غولونكې متاع پرته بل څه نه
دئ.
( -)185دا مبارك آيت څو مهمي خبري موږ ته ښيي:
 كه د مرگ گواښ درته وشو ،نوصبر وكړه ،له مرگه هسي
هم چاره نشته ،هر نفس خامخا د مرگ خوند څكي ،مگر دا
غوره نه ده چي ستا مرگ د هللا په الر كي وي؟ همغه مرگ چي
هرومرو او په هر صورت كي او په خپل وخت راځي.
 ستا اجر هيڅكله نه ضايع كېږي ،ستا معامله له هغه
هللا سره ده چي د عملونو پوره او كامله بدله ئې په خپله
ذمه اخيستې ده.
 د همدې نېكو عملونو په نتيجه كي له دوزخ ژغورل
كېږې ،اصلي بريا خو دا ده چي څوك له دوزخ وژغورل شي
او جنت ئې په برخه شي.
 دا دنيوي ژوند خو د آخرت په پرتله هسي يوه
غولونكې متاع ده .داسي نه چي دا متاع دي له آخرته
غافل كړي!!









   
  
   
   
  
ً به په خپل مال او ځان كي وآزمويل شئ
[ -]186حتما
او هرومرو به له هغو چي تر تاسو د مخه كتاب وركړى
شوى او له هغو چي مشركان شوي ډېري ځوروني واورئ
او كه صبر او تقوى وكړئ نو دا له همتناكو كارونو
څخه دئ.
( -)186د هللا په الر كي به كله د مال قربانۍ ته بلل
كېږئ او كله د ځان ،كله به د دين په جامه كي د دين
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دښمنان ستا مقابله كوي او كله مشركان ،هم به له دې
ځورونكې خبري اورې او هم له هغه ،لږ نه؛ ډېرې ،حوصله
دي لوړه ساته ،د هللا رضاء وړيا نه ترالسه كېږي ،دا گوهر
په ستر سيند كي المبو او له پياوړو څپو سره ئې ډغري
وهل غواړي ،دا الماس د جگو غرونو په لوړو څوكو كي
موندلى شې ،هلته ځان رسول غواړي ،له كږلېچونو به
تېرېږې ،لوړي ژوري به پلې كوې ،زړه غښتلى او مټي
مضبوطي كړه ،قربانۍ ته تيار شه ،له مخالفتونو سره
مخامخ كېدو ته ځان چمتو كړه ،سختي آزمويني په مخكي
لرې ،كه دي همت وكړ ،بې زړه نه شوې ،له ودرېدو ،ترشا
كېدو او يوې بلي خوا ته له كږېدو دي ځان وساتو او له
دغو آزموينو بريالى ووتې ،هللا ته رسې او رضاء ئې ترالسه
كوې.





  
  







    

[ -]185او كله چي هللا له اهل كتابو دا ژمنه ترالسه
كړه چي هرومرو به ئې خلكو ته بيانوئ او نه به ئې
پټوئ ،خو خپلي شا ته ئې وغورځاوو او ناڅيزه بيع
ئې پرې وپېرله ،څومره بد دئ هغه څه چي دوى ئې
پېري.
( -)185چا ته چي هللا كتاب او د كتاب علم وركړى دا ژمنه
ئې ترې اخيستې ده چي دا كتاب به خلكو ته رسوئ،
الرښووني به ئې خلكو ته بيانوئ او هيڅ څه به ئې نه
پټوئ ،خو د اهل كتابو دين پلورونكو مذهبي مشرانو هم
د هللا كتاب شا ته وغورځاوو او هم ئې خپله ژمنه هېره
كړه ،دين ئې په دنيا خرڅ كړ ،هغه هم ډېر ارزان ،په
ډېره ناڅيزه بيع ،د ظالمانو په گټه ئې فتواگاني
وركړې او خلك ئې له دين نه بې خبره پرېښودل.
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[ -]188گمان مه كوه ،هغه كسان چي څه ئې كړي په
هغه خوشحالي كوي او دا ئې خوښېږي چي په نه كړو
كارونو ئې ستاينه وشي ،دوى له عذابه د ژغورني په
دريځ كي مه گڼه او دوى لره دردناك عذاب دئ.
( -)188څوك چي له حق ويلو ډډه كوي ،حق پټوي ،د ظالم
ملگرتيا كوي ،له باطل سره د روغي جوړي الر غوره كوي
او په دې كار فخر كوي ،دا د خپلي هوښيارتيا او پوهي
نښه گڼي ،د ظالمانو حمايت ترالسه كول او د دوى له
گواښونو خوندي پاته كېدا د ځان كمال او هنر گڼي او
طمع ئې يا دا وي چي د حق په نه بيانولو ،له ظلم او
فساد سره د مقابلې په نه كولو سره ئې بايد خلك د
مالمتولو پر ځاى وستايي او يا دا چي په دې كار سره د
ظالمانو او مفسدينو ستاينه او شاباش ترالسه كړي ،گمان
مه كوه چي دوى به د هللا له عذابه وژغورل شي ،نه ،دوى
ته دردناك الهي عذاب انتظار كوي.








   
[ -]189او د آسمانونو او زمكي پاچايي هللا لره ده او
هللا په هر كار ښه قادر دئ.
( -)189په داسي حال كي چي د زمكي او آسمانونو ټولواك
هللا دئ ،دلته يوازي د ده حكم چلېږي ،فيصلې د ده له
لوري كېږي او يوازي هغه څه كېدى شي چي دى ئې د كېدو
اجازه وركړي ،نو تاسو ولي له ده پرته له بل چا طمع
او وېره لرئ او د همدې طمع او وېري په سبب كله حق
پټوئ او كله له باطل سره روغه جوړه كوئ؟! مگر په دې
مو باور نه دئ چي هللا په هر كار قادر دئ ،هم دي له
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!ظالمانو ساتلى شي او هم سزا دركولى شي؟

   






















 






   
   














   



  






   
  




 
ً چي د آسمانونو او زمكي په پيدايښت
 يقينا-]191[
كي او د شپې او ورځي په تلو راتلو كي عقلمنو ته
 ناسته او، هغه چي هللا په والړه-]191[ .ډېري نښي دي
په خپل اړخ مالسته يادوي او د آسمانونو او زمكي په
 چي اې زموږ ربه! دا دي خوشي،پيدايښت كي فكر كوي
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نه دي پيدا كړي ،پاكي ده تا لره ،موږ د اور له
عذابه وساته -]192[ .اې زموږ ربه! بې شكه څوك چي
اور ته داخل كړې نو هغه دي رسوا كړ او ظالمان خو
هيڅ مرستندوى نه لري -]193[ .اې زموږ ربه! يو
بلونكى مو واورېدو چي د ايمان په لوري ئې دا بلنه
وركوله چي په خپل رب ايمان راوړئ ،نو ايمان مو
راوړ ،اې زموږ ربه! نو زموږ گناهونه راته وبخښه
او زموږ بدي او سيئات رانه ورېژوه او له نېكانو
سره مو وفات كړه-]194[ .اى زموږ ربه! هغه څه راپه
برخه كړه چي وعده دې د پيغمبرانو په واسطه راسره
كړې ده او د قيامت په ورځ مو مه رسوا كوه ،بې شكه
چي ته له وعدې څخه نه په شا كېږې.
( -)194-191د دې مباركو آيتونو د عظمت او اهميت
لپاره دا كافي ده چي ووايو پيغمبر عليه السالم به هره
شپه د تهجد له لمانځه مخكي دا د آل عمران د سورې
وروستي لس آيتونه لوستل ،دا نه يوازي د دې آيتونو
اهميت په گوته كوي بلكي ښيي چي دا لس آيتونه په اصل
كي يو بشپړ مضمون دئ.
په پورتنيو آيتونو كي څو اساسي خبري زموږ پام
ځانته اړوي:
 څوك چي د سالم عقل خاوند وي د آسمانونو او زمكي
په پيدايښت كي او د شپې ورځي په تلو راتلو كي د ډېرو
حقايقو په لوري څرگندي نښي گوري.
 خو هغه د عقل خاوندان چي هللا ئې تل او په هر حالت
كي په ياد وي ،له هللا غافل زړه په دغو حقايقو د پوهېدو
وړتيا او اهليت نه لري.
 دوى نه يوازي په هللا باور لري او تل ئې په ياد وي،
بلكي د آسمانونو او زمكي په پيدايښت كي فكر كوي ،هم
ئې پر هللا باور له دغه فكر كولو راوالړ شوى او هم د هللا
ياد او ذكر ،د زمكي او آسمانونو هر څه هللا ورپه يادوي،
دوى په هر څه كي د هللا د قدرت نښي گوري.
 د زمكي او آسمانونو په پيدايښت كي د دوى د غور او
تفكر حاصل او نتيجه دا وي چي :هللا هيڅ څه خوشي او عبث
نه دي پيدا كړي ،هر څه ئې حكيمانه پيدا كړي ،هللا له دې
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عيب منزه او لوړ گڼي چي څه ئې عبث او بې فايدې پيدا
كړي وي.
 دا احساس او د غور او تفكير دا نتيجه ،دوى په دې
باور كولو ته اړ كوي چي هللا تعالى به له خپلو بندگانو
ً به تېري كوونكو ته
سره هرو مرو محاسبه كوي او حتما
سزا وركوي ،دا ځكه چي عدم محاسبه او د مجرم عدم
مجازات په دې معنى ده چي دا زمكه او آسمان خوشي او
عبث پيدا شوي .د همدې لپاره د عقلمنو لومړۍ دعاء دا
وي چي :موږ د اور له عذابه وساته.
 عقلمن په دې پوهېږي چي له هللا انكار كوونكي ظالمان
د هللا له عذابه هيڅوك او هيڅ څه نشي ژغورلى.
 عقلمن د هغه منادي نداء اوري چي دوى په هللا باندي
ايمان راوړو ته بلي ،دا منادي څوك دئ؟ دوى د كوم
منادي غږ ته لبيك ويلى او په هللا ئې ايمان راوړى؟
پيغمبر ،كوم داعي ،خپل عقل او ضمير ،كه كوم بل
منادي؟! دا هر يو كېدى شي د دوى منادي وي خو د آيت
له سياق او سباق معلومېږي چي دا همغه منادي دئ چي د
مضمون په سر كي ورته اشاره شوې :د آسمانونو او زمكي
په پيدايښت او د شپې ورځي په تگ راتگ كي پرتې نښي،
دغه منادي دوى په خپل رب باندي ايمان ته وربللي ،د
دغه منادي دعوت ته ئې لبيك ويلى او په خپل رب ئې
ايمان راوړى.
 له ايمان وروسته دوى له خپل رب پنځه اساسي غوښتني
لري :زموږ گناهونه راوبخښه ،زموږ بد عادات او اخالق
رااصالح كړه ،دا توفيق راپه برخه كړه چي مرگ مو د
ابرارو او نېكانو مرگ وي ،تا چي د پيغمبرانو په الس
كومي وعدې له موږ سره كړې دي هغه ترسره كړه او د
قيامت د ورځي له رسوايي او سپكاوي مو وساته .بايد دې
ته متوجه وئ چي د "تغفير ذنوب" او "تكفير سيئات"
مطلب بېل بېل دئ ،يو ئې د گناهونو بخښنه او بل ئې د
بدو اخالقو او عاداتو اصالح افاده كوي .وروستى آيت موږ
ته ښيي چي د دغو دعاگانو د اجابت لپاره هللا تعالى كوم
كوم شرائط ايښي او دا دعاگاني په كوم صورت كي منل
كېږي:
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[ -]195نو هللا په ځواب كي ورته وفرمايل چي زه د هيڅ
عمل كوونكي عمل نه ضايع كوم ،كه نارينه وي او كه
ښځينه ،تاسو ټول يو له بل څخه يئ ،نو هغه چي هجرت
ئې وكړ ،له خپل كور كلي وايستل شول ،زما په الر كي
وځورول شول ،وجنگېدل او ووژل شول ،نو هرو مرو به
ً به ئې په هغو جنتونو
ئې سيئات محوه كړم او حتما
كي داخل كړم چي ويالې ترې الندي بهېږي ،د هللا له
لوري يوه بدله او له هللا سره خو ښايسته بدله شته.
( -)195گورئ چي هللا تعالى د دوى د دعاء ترسره كېدل او
قبلېدل په څه پوري مشروط كړي؟ د كومو كومو كارونو په
كولو سره د ابرارو مقام ترالسه كولى شي او جنت ته
رسېدلى شي؟ دوى پنځه غوښتني درلودې او هللا تعالى پنځه
شرطونه د دوى مخي ته ايښي ،چي دا دي:
 هجرت.
 د ظالمانو او كافرانو په الس له خپل كور كلي شړل
كېدا.
 د هللا په الر كي له كړاوونو او ځورونو سره مخامخ
كېدا.
 د هللا په الر كي جنگېدل.
 شهادت.
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څوك چي دې كارونو ته تيار شي ،نو هللا ورسره دوه
وعدې كوي:
 سيئات ئې محوه كوي.
 جنت ته ئې داخلوي.
كه دا پنځه شرائط د هغو پنځو غوښتنو په څنگ كي
كښېږدو او وگورو چي كوم ئې د كومي دعاء د قبلېدو او
د كومي غوښتني د ترسره كېدو شرط گڼل شوى ،نو نتيجه
به ئې دا وي:
 هجرت د گناهونو د مغفرت وسيله ده ،پيغمبر عليه
السالم همداسي فرمايي چي هجرت له هجرت نه مخكي ټول
گناهونه محوه كوي.
عن عمرو بن عاص قال قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم أما
ْرة
ِج
اله
ن ْ
ُ ما كان قب
ِم
هد
اإل
مر
عل
ن ْ
ه ،وأَّ
ُو أَّ
ِسْالم يْ
مت يا عْ
ِْ
ْلُ
ه :اې
ُ ما كان قب
ِم
هد
الحج
ن ْ
ُ ما كان قب
ِم
هد
ْلها ،وأَّ
َّ يْ
تْ
ْلُ
عمرو! مگر نه پوهېږې چي اسالم ټول هغه (گناهونه) محوه
كوي چي ترې مخكي وو او هجرت ټول هغه چي ترې مخكي وو
او حج ټول هغه چي ترې مخكي وو.
 له خپل كور كلي اخراج د اصالح او تربيت ذريعه ده.
 د هللا په الر كي له كړاوونو سره مخامخ كېدل د تمحيص
او د ابرارو مقام ته د رسېدو سبب دئ.
 د هللا په الر كي جنگېدل ،د هغو الهي وعدو د ترسره
كېدو ضامن دئ چي هللا د خپلو پيغمبرانو له الري له
مؤمنانو سره كړې.
 او شهادت د قيامت د ورځي له رسوايي نه د نجات
ذريعه ده.
د دې آيت په رڼا كي دي هغه اشخاص او ډلي خپله
عقيده ،ايمان ،تگالره او اخروي پايله وڅېړي چي له
باطل سره روغه جوړه كوي ،د كفر تر سلطې الندي ژوند
كوي ،په تگالره كي ئې د هجرت ،جهاد او شهادت صيغې
نشته ،دى د دښمن واكمني مني او دښمن د ده وجود زغمي،
نه دى له كفري ځواكونو سره جنگېږي او نه هغوى د ده
په خالف د جنگ ضرورت احساسوي .دوى مه ابرار گڼه او مه
د جنت حقدار ،دوى په هغو كسانو كي شامل نه دي چي هللا
ورسره دوه وعدې لري :د ابرارو مقام ته به ئې رسوي او
جنت به ئې په برخه كوي.
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[ -]196په ښارونو كي د كافر شوو الندي باندي كېدل
دي ونه غولوي -]195[ .دا ناڅيزه متاع ده ،بيا ئې
مېشت ځاى د اور كنده ده ،څومره بد هستوگنځى!!
( -)195-196مبادا پر ښارونو د كفري ځواكونو سلطه او
سيطره دي وغولوي ،دې ته هيڅ اهميت مه وركوه ،د دې
عمر لنډ دئ او ارزښت ئې لږ ،پايله ئې د دوزخ كنده،
دغه څو ورځني اقتدار ته بايد له دغي زاويې وگورې،
داسي ئې وگڼه لكه يوه تياره شپه چي هرومرو پاى ته
رسي او رڼا به ورپسې راځي.
د دې آيت په مطلب هلته ښه پوهېدى شو چي مخكنى آيت
ً د هجرت او اخراج الفاظ ئې په پا م كي ولرو،
مخصوصا
همدغه مهاجر او له خپل كور كلي شړل شوو ته ويل شوي
چي مبادا پر ښارونو د كفري ځواكونو سلطه او سيطره مو
وغولوي ،د دې هيڅ پروا مه كوئ ،د دې عمر لنډ دئ او
ً پاى
ارزښت ئې لږ ،يوه تياره شپه ئې وگڼئ ،چي حتما
مومي او خپل ځاى رڼا ورځ ته پرېږدي ،د دوى د ظالمانه
اقتدار شپې لنډي دي ،د دوى پايله په دنيا كي رسوايي
او بيا په آخرت كي د دوزخ كنده ده ،د دوى څو ورځني
اقتدار ته بايد له دغي زاويي وگورې ،نه دا چي د دوى
سيطره دي حواس پرېشانه او له دوى سره روغي جوړي ته
دي مايل كړي.
دې ته مو بايد پام وي چي دا آيت له هغه آيت سره
ن فى
خاص تړاو لري چي د دې مضمون په سر كي راغلى (إ
َِّ
خْ
ِ اليتٍ ألُولى األْلببِ)
ِ و النهار
ْل
الي
ِلفِ َّ
ْت
ض و اخ
ِ السموتِ و األر
لق
ِْ
ً چي د آسمانونو او زمكي په پيدايښت كي او د شپې
يقينا
ورځي په تلو راتلو كي عقلمنو ته ډېري نښي دي.
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[ -]198خو هغه چي له خپل رب نه ئې تقوى كړې وي،
دوى لره داسي جنتونه دي چي ترې الندي ويالې بهېږي،
تلپاتې په هغه كي ،د هللا له لوري يوه مېلمستيا او
څه چي له هللا سره دي ،هغه د ابرارو لپاره ډېر غوره
دي.
( -)198متقيان به د ابرارو مقام ته رسوي ،د تقوى په
وجه له خپل كور كلي محروم شوي وو ،په عوض كي به ئې
جنت وركړي ،د هللا په الر كي ئې د څو ورځو ژوند قرباني
كړى وو په عوض كي به ئې تلپاتى ژوند وركړي ،په دنيا
كي رټل شوي او شړل شوي وو اوس به په جنت كي د هللا
مېلمانه وي ،نو ووايئ :څه به له السه وركړئ چي تر هغه
به غوره ترالسه نه كړئ؟!

   
   
   







   



    
 
[ -]199او له اهل كتابو ځيني هغه دي چي هم په هللا
ايمان راوړي ،هم په هغه څه چي تاسو ته نازل شوى
او هم په هغه څه چي دوى ته نازل شوى ،هللا ته خاشع
دي او د هللا په آيتونو باندي ناڅيزه بيع نه پېري،
دوى ته د خپل رب په خوا كي خپل اجر دئ ،بې شكه چي
هللا ژر محاسبه كوونكى دئ.
( -)199په اهل كتابو كي ښه خلك هم شته ،ښه ئې هغه دي
چي الندي صفات لري:
 په هللا ايمان لري.
 متعصب نه دي ،د هللا له لوري هر نازل شوى كتاب مني،
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كه دا په دوى نازل شوى وي او كه له دوى پرته پر بل
چا.
 هللا ته خاشع دي.
 دين پلورونكي نه دي او دين په دنيا نه خرڅوي.
دا چي په قرآن كي دين پلورني ته مكرر او ډېره
زياته گوته نيول شوې او كله هم چي د مذهبي مشرانو په
ً اشاره كوي ،له دې
اړه بحث كوي نو دې موضوع ته حتما
معلومېږي چي د ديني دعوت په وړاندي ستر خنډ له هغو
دين خرڅونكو مذهبي مشرانو راوالړېږي چي د دين په جامه
كي د دين دښمنان دي ،له دين ئې دكان جوړ كړى او په
ډېره ناڅيزه بيع ئې خرڅوي.










 
[ -]211اې مؤمنانو! صبر كوئ او صابر اوسئ ،اړيكي
ټينگي وساتئ او تقوى وكړئ چي بريالي شئ
( -)211دا مبارك آيت د سورې وروستى آيت او د سورې د
ټولو مضامينو خالصه ده .دلته د دريو خبرو توصيه شوې:
صبر كول او د تل لپاره صابر اوسېدل ،اړيكي مضبوطي
ساتل او له هللا تقوى كول او همدا درې خصلتونه د بريا
عامل او د دنيا او آخرت د سعادت ضامن گڼل شوي.
كه د سورې په مضامينو كي غور وكړئ وبه گورئ چي له
لومړي آيته تر ديرشم آيت پوري د بحث موضوع د هللا كتاب،
د كتاب حقيقت او په كتاب باندي د ايمان غوښتني دي،
له يو ديرشم آيته تر  111آيت پوري د بحث اصلي موضوع
پيغمبران ،د پيغمبرانو حقيقت او پر دوى د ايمان
تقاضاء ده ،له  111آيته تر  119آيت پوري له هللا سره
تعلق ،د هللا له كتاب سره تعلق او د مؤمنانو تر منځ
تعلقاتو باندي بحث شوى او په  121آيت كي ويل شوي چي
كه صبر او تقوى ولرئ د دښمن هيڅ كېد او تدبير تاسو
ته هيڅ تاوان نشي دررسولى او له دې وروسته د سورې تر
پايه د دغي ستري خبري د اثبات لپاره مثالونه او عملي
بېلگي وړاندي شوې ،د احد په جنگ باندي تبصره ،د
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ابتدائي بريا او د بعدي ماتي عواملو ته ئې اشاره هم
د دغه حقيقت د اثبات لپاره ترسره شوي او د بحث په
پاى كي گورئ چي د متقيانو نېك عاقبت بيان شوى او
ورپسې د اهل كتابو يوه متقي ډله د (خاشعين هلل) په
نامه ياده شوې او ويل شوي چي اجر ئې د خپل رب په خوا
كي خوندي دئ.
له دې په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي په دې وروستي
آيت كي د (يايهالذين اصبروا و صابروا) فقره د سورې د
لومرۍ برخي او د هغو مضامينو خالصه ده چي له لومړي
آيته تر  111آيت پوري څېړل شوي ،د (رابطوا) فقره ئې
د دوهمي برخي او د هغو مضامينو خالصه ده چي له 111
آيته تر  119آيت پوري څېړل شوي او د (واتقوا هللا لعلكم
تفلحون) فقره ئې د درېيمي برخي او د ټولو هغو
مضامينو خالصه ده چي له  121آيته د سورې تر پايه څېړل
شوي.
كه وغواړو د دې مباركي سورې ټول پراخ ،ژور او با
عظمته مضامين د دغه وروستي آيت په رڼا كي راخالصه كړو
نو نتيجه به ئې دا وي :كه د هللا د كتاب په حقيقت پوه
شوئ ،په هغه مو ايمان راوړ ،د هغه په مقتضاء مو عمل
وكړ ،په الرښوونو ئې د عمل كولو په دوران كي مو هره
شېبه او دوامداره صبر وكړ او د هللا د پيغمبرانو په
حقيقت پوه شوئ ،په هغوى مو ايمان راوړ ،د دوي په اړه
له غلطو خياالتو مو ځان وساتو ،په عمل كي مو د دوى
متابعت وكړ ،د دوى په متابعت كي مو هره شېبه او
دوامداره صبر وكړ ،كه مو له هللا سره خپل تعلق مضبوط
وساتو ،تل او د ژوند په ټولو امورو كي مو د هللا په دين
منگولي ټينگي ونيولې ،په خپلو كي مو وحدت او يووالى
وساتو او وېره مو له هللا څخه وه او له هغه څه مو ځان
وساتو چي هللا ترې منع كړي ياست ،نو مطمئن اوسئ چي د
دنيا بريا او د آخرت سعادت او فالح به مو په برخه
كېږي.
َّ
ُك
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د ررآن پلواې
د سورې459
پيژندنه

بسم هللا الرحمن الرحيم

النساء
د سورې پېژندنه
د دې سورې نوم النساء دئ ،دا د سورې نوم دئ نه
عنوان 156 ،آيتونه لري ،په مدينه كي نازله شوې ،د
سورې له مضامينو څخه معلومېږي چي دا به په هغي مرحلې
كي نازله شوې وي چي:
 قتال فرض شوى وو.
ِريو د لېږلو تر څنگ د مخامخ جگړو مرحله هم
 د س
رارسېدلې وه او هللا تعالى د دې اجازه هم وركړې وه.
 مسلمانان د يتيمانو او كونډو له ستونزي سره مخامخ
وو او دې مسئلې له دوى د حل الر غوښته.
 يهودان ال په مدينه كي موجود وو او له دوى سره د
نښتو لړۍ نه وه پيل شوې.
 د جنگ ډېر بحراني حالت وو ،مسلمانانو ته ويل شوي
وو چي تل خپل احتياطي تدابير په پام كي ولرئ ،له
دښمنه غافل نه شئ ،بې ضرورته وسله له ځانه لري نه
كړئ ،هره شېبه د دښمن له لوري د يوې ناڅاپي حملې
احتمال وركړئ.
له دغو خبرو دا اټكل كولى شو چي دا مباركه سوره
له مدينې د بني نضير د يهودي قبيلې له ايستلو مخكي
او د احد د جگړي شا وخوا موده كي نازله شوې .دا ځكه
چي له يوې خوا دا بحراني حالت د احد له جگړي وروسته
راپيدا شو او له بلي خوا د يتيمانو او كونډو ستونزه
هم له دغي جگړي وروسته رامنځته شوه او له يهودانو
سره د نښتو لړۍ هم د بني نضير له ايستلو وروسته پيل
شوه.

د سورې پيژندنه
461پلواې
د ررآن
د سورې لومړى آيت د ښځو او يتيمانو په اړه د مفصل
بحث لپاره د يوې جامع او دقيقي مقدمې په توگه وايي:
ستاسو رب يو دئ ،له يوه نفس څخه ئې پيدا كړي يئ ،له
دغه نفس څخه ئې د ده جوړه پيدا كړه او همدا لومړنۍ
جوړه د انسانانو د نژاد او نسل د خورېدو ذريعه شوه،
په د ې سره انسانان يوه ستر حقيقت ته متوجه كوي او
ورته وايي :د انسانانو نسل او نژاد يو دئ ،د يوې
كورنۍ غړي دي ،په رگونو كي ئې يوه وينه خوځېږي ،مور،
پالر ئې يو دئ ،دا د بې عدالتۍ ،نژادي تعصباتو او
ټولو هغو غلطو انگېرنو جرړي باسي چي يو قوم پر بل
قوم او يو ملت پر بل ملت ځان غوره گڼي ،ځان ته د لوړ
توكم او بل ته د ټيټ او پرېوتي توكم په سترگه گوري.
له لومړى آيته تر  43آيت پوري د ښځو ،يتيمانو،
كونډو ،مهر ،ميراث ،جنسي بې الريتوب او سزا ئې ،كونډي
ميراث نه گڼل ،د مهر بېرته ترالسه كولو هڅه نه كول،
هغه خپلوان چي په خپلو كي ئې نكاح حرامه ده ،په
كورني ژوند كي د ښځي او نارينه ونډه او مقام ،د ښځي
او مېړه ترمنځ د النجو دآوارولو الري چاري او په پاى
كي د غسل او تيمم په اړه الرښووني شوې ،خو په داسي
توگه چي د بحث په ضمن كي گڼ شمېر نور اړوند مسائل هم
څېړل شوي او مناسبي الرښووني شوې.
بيا له  44آيته تر  55آيت پوري د اهل كتابو گڼ
شمېر قبيح او شنيع اعمال په گوته شوي او دا د دې
لپاره چي مسلمانان د دوى په څېر نشي او له دغو
عملونو ډډه وكړي ،په دې بحث كي د اهل كتابو الندي بد
بد عملونه په گوته شوې :له دين نه ئې پوهه او علم
ناقص او نيمگړى وو ،پخپله بېالري شوي وو او د نورو د
بېالري كولو هڅه ئې كوله ،د هللا په دين كي ئې تحريف
كاوو ،د منافقت الر ئې غوره كړه ،په ظاهر او باطن كي
ئې ژور توپير وو ،د شرك مرتكب شول ،په داسي حال كي
چي په گناهونو كي غرق وو خو ځان به ئې ستايو ،د خپلو
غلطيو لپاره به ئې مذهبي توجيهات راوړل ،په هللا او د
ده په دين پسي ئې افتراء كوله ،په اوهامو او خرافاتو
ئې باور وو او د ظالمو حكامو په خدمت كي او كافران
ئې تر مؤمنانو غوره گڼل.
ورپسې له  58آيته تر  51آيت پوري د اسالمي نظام څو
اساسي اصول او مباني بيانوي او فرمايي :امانت اهل ته
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سپارئ ،د خلكو ترمنځ په عدالت حكم كوئ ،منازعات مو هللا
او د هغه رسول ته محول كړئ ،د هغه چا ايمان نه
قبلېږي چي خپلي شخړي د حل و فصل لپاره طاغوت ته راجع
كوي ،داسي كسان مؤمنان نه بلكي منافقين دي ،يوازي د
هغه چا ايمان د منلو دئ چي خپل منازعات دين ته محول
كړي ،د دېن په حكم راضي او ورته تسليم وي.
له  51آيته تر  114آيت پوري د جهاد او د جهاد
اړوند مسائلو په اړه ډېر جامع بحث شوى ،د احتياطي
جنگي تدابيرو په اړه ،د منافقينو په ارتباط ،دا چي
څوك د هللا په الر كي د جهاد وړتيا لري ،د هللا په الر كي او
د مظلومانو د ژغورني په اړه د يوه مؤمن او مسلمان
ديني مسئوليتونه كوم دي ،د جهاد په ارتباط مؤمن څه
كوي او منافق څه ،د منافقينو په اړه څه كول په كار
دي ،له دښمن سره د معاهدو څنگه التزام وشي ،څوك چي
له مسلمانانو سره د جنگ اراده نلري څه معامله ورسره
وشي ،دا احتياط كول چي په جنگونو كي هغو مؤمنانو ته
تاوان ونه رسېږي چي د دښمن تر سلطې الندي سيمو كي
ً وژني ،د
اوسېږي ،د هغه چا سزا چي كوم مؤمن قصدا
مجاهد او قاعد د مقام او منزلت ترمنځ ژور توپير ،د
هغه چا بد عاقبت چي له هجرته ډډه كوي او د كفر تر
سلطې الندي ژوند كول غوره گڼي ،مهاجرينو ته ډاډ
وركول ،د سفر او خوف په حالت كي د لمانځه څرنگوالى
او په پاى كي د دښمن په مسلسل تعقيب كي د ستړيا او
ستومانۍ احساس نه كول ،د دې بحث اساسي موضوعات دي.
ورپسې له  115آيته تر 126آيت پوري د خلكو تر منځ
د قضاوت او حكميت په اړه دا توصيې شوې :د هللا د دين
مطابق حكم وكړئ ،له خائن كس دفاع مه كوئ ،د گنهگار
په گټه له مجادلې ځان وساتئ ،د ايمان تقاضاء دا ده
چي په خپلي گناه اعتراف وكړئ او له هللا بخښنه وغواړئ،
مبادا په خپلي گناه بل تورن كړئ ،له هغو جرگو او
مركو ډډه وكړئ چي له يوه ظالم او گنهگار نه د حمايت
په لړ كي جوړېږي ،د هغه چا عاقبت ډېر وخيم دئ چي د
اسالم او مؤمنانو له الري پرته بله الر ځان ته لټوي،
مبادا گناه مو دې ته اړ كړي چي له سزا د ځان خوندي
ساتلو لپاره دين ته شا كړئ او اسالم پرېږدئ ،هللا تعالى
له شرك پرته هره گناه بخښي ،دا شيطان دئ چي تاسو
گناه او شرك ته هڅوي ،هغه د دغي خبري لوړه كړې ،په
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دې پوه شئ چي د هللا په دين كي اعتبار ايمان او عمل ته
وركول كېږي ،نه ادعاگانو ،هيلو او تمنياتو ته ،په
ديانت كي تر ټولو غوره انسان هغه دئ چي هللا ته منقاد
وي ،نېك او صالح وي او د خپل جد ابراهيم په څېر حق
ته مايل.
له  125آيته تر 136پوري يو ځل بيا لومړي بحث ته
راگرځي او د ښځو په اړه مزيد الرښووني زموږ مخي ته
ږدي ،د دوى په اړه قسط او عدل مراعاتول ،كه ښځه له
مېړه شكايت لري د روغي ،جوړي هڅه كول او كه روغه
جوړه ممكنه نه وه په ښه توگه سره بېليدل ،تل په عدل
قائم پاته كېدل او د هللا لپاره حق شهادت وركول ،د عدل
او شهادت په اړه د خپل هوى او هوس متابعت نه كول ،د
خپلوۍ ،طمعي او ترحم په وجه عدالت او حق شهادت ترپښو
نه الندي كول.
له دې وروسته تر  152آيت پوري بيا د منافقينو په
ارتباط مزيد څرگندوني شوې :دوى كله د ايمان لورى
نيول ځان ته گټور وگڼي او كله د كفر لورى ،له
كافرانو سره دوستي كوي ،د هغوى خوا ته عزت لټوي ،په
داسي مجالسو كي كښېني چي د هللا په آيتونو ملنډي وهل
كېږي ،كه برى د مسلمانانو په برخه شي ځان د دوى له
ډلي څخه گڼي او كه د كافرانو په برخه شي هغوى ته ځان
مخلص او وفادار ثابتوي ،له هللا سره خدعه كوي ،په
لمانځه كي كسل دي ،هر كار ئې د ځان ښودني په موخه
وي ،د كفر او ايمان تر منځ مذبذب دي ،له هللا سره ئې
اړيكي سستي دي ،غواړي په هللا ايمان له عملي اطاعت نه
بېل كړي ،دا دواړه الزم او ملزوم نه گڼي.
ورپسې تر 155آيت پوري د اهل كتابو ذكر د مخكني
بحث لپاره د يوې عملي بېلگي په څېر راځي ،خارق
العاده معجزې غوښتل( ،غائب هللا) نه منل او پر ځاى ئې
(حاضر سخوندر) معبود نيول ،خپلي ژمني ماتول ،د
پيغمبرانو مخالفت او حتى د دوى وژلو ته مال تړل ،د
خپل جعلي مذهب په نسبت شديد ړوند تعصب ،ظلم ،د هللا له
الري د خلكو راگرځول ،سود او د خلكو مال په ناحقه
خوړل ،په دين كي غلو ،شرك ،همغه پيغمبر چي پرون ئې د
ده د وژلو هڅه كوله اوس هغه په الوهيت كي شريكول،
خداى او د خداى ځاى ناستى ترې جوړول.
د سورې په پاى كي د لومړي بحث د تكميل لپاره د
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هغه چا د ميراث وېش توضيح كوي چي په وارثانو كي ئې
نه پالر وي او نه اوالد.
ابن جرير د عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه دا قول نقل
كړى چي ويلي ئې دي :د النساء په سوره كي پنځه آيتونه
داسي دې چي په ټولي دنيا او ما فيها به ئې بدل نه
كړم او هغه دا دي:
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كه مو له سترو سترو منع شوو (گناهونو) ډډه وكړه ،بد
بد به درنه ورژوو او د ننوتو په عزتمن ځاى كي به مو
داخل كړو.
ِن تك حسنً
ِن
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يؤ
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َّة
ْقال ذر
ِث
ُ م
ِم
ن َّهللا ال يظل
ا
َِّ
ْها و ُ
ة ُ
ً*
ِيما
ً عظ
ْرا
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ل
ْ
َّ ُ ُ
بې شكه چي هللا د يوې ذرې په اندازه هم ظلم نه كوي او
كه هغه كومه ښېگڼه وي نو دوه برابره به ئې كړي او له
خپل لوري به ستره بدله وركړي.
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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
پيغمبر هم ورته بخښنه غوښتې وى ،نو هللا به ئې مهربان
توبه منونكى موندلى وو.
ه ُ
ِ َّهللا
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غف
او چا چي كومه گناه وكړه او يا ئې پر خپل ځان ظلم
وكړ ،بيا ئې له هللا بخښنه وغوښته ،هللا به مهربان بخښونكى
ومومي.
ء
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َّ
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ِ
ك
ر
ش
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م
و
ْ
ُ ِ
ً چي هللا دا نه بخښي چي له ده سره شرك وشي او له
يقينا
دې راكوز هرڅه هغه چا ته بخښي چي وئې غواړي او چا چي
ً چي په ژور ضاللت سره بې
له هللا سره شرك وكړ ،نو يقينا
الري شوى.
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] -[1اې خلكو! له خپل هغه رب ووېرېږئ چي له يوه
نفس ئې راپيدا كړئ او له هغه ئې د ده جوړه راپيدا
كړه او له دواړو ئې ډېر نارينه او ښځي خواره كړل،
هم د هغه هللا په نسبت تقوى ولرئ چي په خپلو كي
غوښتني پرې كوئ او هم د خپلوۍ په اړه ،بې شكه چي
هللا ستاسو څارونكى دئ.
( -)1په دې آيت كي څو اساسي مطالب راغلي:
 د ټولو انسانانو خالق او پالونكى يو دئ.
 د ټولو انسانانو پيدايښت له يوه نفس څخه پيل شوى،
له همدې يوه نفس څخه د ده جوړه راپيدا شوې او بيا له
دې دواړو د انسانانو د خورېدو لړۍ پيل شوې ،د
انسانانو پالر ،مور يوه جوړه ده ،په رگونو كي ئې يوه
وينه ده ،نسب ئې يو دئ ،د يوې كورنۍ غړي دي ،داسي نه
ده چي نسلونه ئې بېل بېل او په نسب كي يو له بله بېل
وي ،داسي نه ده چي د نړۍ په بېلو بېلو سيمو كي بېل
بېل نسلونه راپيدا شوي وي ،د تور پوستو پالر بېل او د
سپين پوستو بېل وي ،عرب له يوه پالره او عجم له بل
پالره پيدا شوي وي.
 د هغه چا پروا ولرئ چي ستاسو خالق او پالونكى دئ،
ستاسو د ټولو غوښتنو مرجع ده ،ستاسو اړتياوو ته ځواب
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يو

له

بله

ستاسو

وايي ،ستاسو ضرورتونه رفع
غوښتنه هم د ده په نامه وي.
 په خپلمنځي تعلقاتو كي بايد دې ته متوجه وئ چي
تاسو ټول په حقيقت كي د يوې كورنۍ غړي يئ ،د دغي
خپلوۍ خيال وساتئ .ځان تر بل لوړ مه گڼئ ،خپل ورور
ته د حقارت په سترگه مه گورئ ،پرخپل ورور ظلم مه
كوئ.
 معامله مو له هغه رب سره ده چي ستاسو د ټولو كړو
وړو څارنه كوي.
كه څه هم ځينو مفسرينو له (ارحام) نه هغه ذوي
االرحام مراد كړي چي نږدې خپلوان گڼل كېږي ،خو د آيت
له لومړۍ برخي په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي له دې
نه مراد هغه عامه خپلوي ده چي د گډ مور پالر په وجه د
ټولو انسانانو ترمنځ شته .همدا راز (تسائلون) ،يو له
بل غوښتل او ډېر او مكرر غوښتل افاده كوي ،موږ هر څه
د هللا د نامه په يادولو سره غواړو ،يو له بله هم او له
دې پرته هم ،دا د ټولو انسانانو په فطرت كي ايښودل
شوي ،هندو او بودائي د بت خوا كي ،مسيحي د مريم او
عيسى عليهما السالم د مجسمو خوا ته ،زردشتيان د اور
په څنگ كي د خداى په نامه سؤالونه كوي ،له خدايه
سؤال كول ئې د فطرت په حكم سره دئ خو د هللا په پېژندو
كي دوكه شوي.
له نفس واحد نه ځينو دا معنى اخيستې چي تاسو ئې
له يوه جنسه پيدا كړي يئ ،د ټولو د پيدايښت ماده يوه
ده او له يوه جنسه پيدا شوي يئ ،خو دقيقه معنى ئې دا
ده چي له يوه نفس نه ئې د هغه جوړه پيدا كړه او بيا
له دوى دواړو ئې د دوى اوالد.
د آيت له الفاظو په صراحت سره معلومېږي چي لومړى
يو نفس پيدا شوى او بيا له همدې يوه نفس نه يوه جوړه
(نر او ښځه) جوړه شوې او بيا له دې جوړې د انسانانو
د تناسل او توالد لړۍ پيل شوې .د انسانانو د پيدايښت
په اړه د قرآن دا بيان هغه واهي او بې بنسټه نظريه
له بنياده ردوي چي انسانان په مختلفو نسلونو وېشي او
د هر نسل او نژاد لپاره بېل بېل اجداد ثابتوي.
په دې مبارك آيت سره يوې اساسي پوښتني ته ځواب
ويل شوى ،له هر چا سره دا پوښتنه شته چي د انسانانو
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پيدايښت څنگه پيل شوى؟ له يوه مور پالر كه له
بېالبېلو؟ كه دا لومړۍ جوړه يوه وي يا بېلي بېلي وي،
پيل ئې څنگه وو؟ له سره يوه مكمله جوړه پيدا شوې ،كه
ورو ورو ئې له يوه حالته بل ته ارتقاء كړې؟ له
ً هغه چي د انسانانو
انسانه عالوه د نورو ژوو ،مخصوصا
په څېر له مور ،پالر پيدا كېږي ،د پيدايښت لړۍ څنگه
پيل شوې؟ كوم سؤالونه چي د انسان د پيدايښت په اړه
مطرح دي د نورو ژوو په اړه هم مطرح دي .په دې مبارك
آيت كي دا پوښتنه ځواب شوې .له دې آيته معلومېږي چي
انسان له لومړي سره انسان پيدا شوى ،يو نفس په يوې
جوړې بدل شوى او بيا له همدې جوړې څخه د ده د نسل
سلسله پيل شوې او دا ځواب موږ ته دا الرښوونه كوي چي
د نورو ژوو د پيدايښت لړۍ به هم دې ته ورته وي ،د
هري نوعي لپاره به لومړى يو نفس پيدا شوى وي ،بيا له
دې نه يوه جوړه او بيا دغه جوړه ئې د توالد او تناسل
ذريعه.
دا آيت وايي چي د انسانانو لومړۍ جوړه ،آدم او
حواء عليهما السالم له واحد نفس او يوه ژوندي مخلوق
پيدا شوي ،داسي نه چي دوه بېلي بېلي مجسمي جوړي شوې
وي او بيا په دواړو كي روح پو شوې وي!!
د دې آيت دقيقه تشريح او له (واحد نفس) د ده د
جوړې د پيدايښت څرنگوالى په الندي آيت كي بيان شوى:
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او هللا تاسو له خاوري راپيدا كړئ ،بيا له نطفې ،بيا ئې
جوړه جوړه كړئ ،نه كومه ښځينه څه حمل كوي او نه ئې
زېږوي ،مگر د ده په علم سره او نه د كوم عمر خاوند
عمر ورزياتېږي او نه ئې عمر كمېږي مگر دا چي په كتاب
كي (ثبت) دي او دا كار هللا ته آسان دئ.
له دغه آيته څو خبري په ډېر وضاحت سره معلومېږي:
 د انسان د پيدايښت لومړۍ ماده خاوره ده.
 له خاوري د ده نطفه جوړه شوې.
 بيا له دغي نطفې څخه د ده جوړه پيدا شوې .يعني
هغه (واحد نفس) دغه له خاورو جوړه شوې نطفه وه چي له
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هغې ئې د ده (زوج او جوړه) راپيدا كړه او بيا له دغي
جوړې د ده د نسل د پيدا كېدو لړۍ پيل شوې.
د دې مبارك آيت له دغه قاطع او صريح بيان سره سره
چي څوك په دې خبري كي شك كوي چي د آدم عليه السالم
پيدايښت له نطفې پيل شوى ،هغه به په قرآن باور نلري
او د هللا تعالى د قول په مقابل كي به د بل چا قول ته
اعتبار وركوي!!
په دې آيت كي د قرآن يو بل علمي اعجاز زموږ مخي
ته راځي ،د ساينس په نړۍ كي تر نولسمي پېړۍ پوري څوك
په دې نه پوهېدو چي كېدى شي يو ژوندى مخلوق په دوو
ژونديو شيانو تجزيه شي ،دا ئې محال گڼله ،خو په
نولسمي پېړۍ كي په دې پوه شو چي په ژونديو مخلوقاتو
كي ځيني داسي هم شته چي تكاثر ئې د نر ،ښځي د القاح
له الري نه وي ،بلكي يو موجود په دوو تجزيه شي ،آميب
ئې يو مثال دئ او په شلمه پېړۍ كي دا حقيقت ورته
څرگند شو چي د انسان په وجود كي هم د ځينو حجراتو
تكاثر د همداسي تجزيي له الري ترسره كېږي.
د نورو ژونديو مخلوقاتو پيدايښت هم بايد د هللا
تعالى د عام سنت مطابق ،همداسي له بېلي بېلي نطفې
پيل شوى وي.
د آدم او حواء عليهما السالم د پيدايښت په اړه
اسرائيلي روايات دا وايي چي :لومړى د آدم مجسمه او
كالبوت جوړ شوى ،بيا په اور ايښودى شوى( ،داسي لكه
كوم كالل چي خاوره خټه كړي ،لوښي او مجسمې ترې جوړي
كړي ،په اور ئې كېږدي او پخې ئې كړي) كله چي د آدم
مجسمه پخه شوه نو روح په كي پو شوه او آدم راژوندى
شو او بيا له پاتې خټي يا د آدم له پوښتۍ د ده جوړه
پيدا كړى شوه.
په عامو مسلمانانو او حتى مفسرينو كي ځيني د دغو
رواياتو تر اغېز الندي تللي او چېري چي ئې كوم متشابه
لفظ تر سترگو شوى نو هغه ئې د دغو اسرائيلي رواياتو
په اساس تعبير كړى.
د مثال په توگه دغه حديث:
إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعاله
فنن ذهبت تقيمه كسرته وإن استمتعت بها استمتعت بها
وفيها عوج.
ښځه له پوښتۍ پيدا شوې ،د پوښتۍ تر ټولو كوږ ځاى ئې
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د هغې لوړه وي ،كه دي دا هڅه وكړه چي هغه سمه كړې نو
ماته به ئې كړې او كه غواړې گټه ترې واخلې نو په
داسي حال كي به ترې گټه اخلې چي كوږوالى به په كي
وي.
دلته نه د حواء عليها السالم نوم ذكر شوى او نه دا
ويل شوې چي دا د آدم عليه السالم له پوښتۍ پيدا شوې،
برعكس ويل شوي چي هره ښځه له پوښتۍ څخه پيدا شوې او
دا بديهي خبره ده چي ټولي ښځي د سړو له پوښتيو څخه
نه دي پيدا شوې ،ښځي د نارينه په څېر د مور ،پالر له
نطفو څخه پيدا كېږي ،نو له پوښتۍ څخه د ښځو د
پيدايښت معنى دا نه ده چي د پوښتۍ هډوكى د ښځو د بدن
ماده ده ،بلكي په دې سره د ښځو فطري او روحي جوړښت
ته اشاره شوې ،د دې حديث وروستۍ برخه پخپله د دې
وضاحت كوي ،ټولو محققينو ويلي چي په دې سره د ښځو په
طبيعت كي هغو ځانگړتياوو ته اشاره شوې چي نارينه ئې
ً رفع شي.
بايد تحمل كړي او دا هڅه ونكړي چي هغه حتما
او دا داسي ده لكه د االنبياء په سوره كي چي راغلي:
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االنبياء35:
انسان له تلوار او عجلې پيدا شوى ،ژر به خپل آيتونه
دروښيم ،نو عجله مه كوئ.
هر څوك پوهېږي چي دلته له تلوار او عجلې نه د
انسان پيدايښت هيڅكله دا معنى نلري چي عجله او تلوار
كومه ماده ده او انسان له دغي مادې پيدا شوى ،معنى
ئې له دې پرته بل څه نه ده چي انسان عجول او بېړنى
پيدا شوى ،په فطرت او خټه كي ئې عجلت او تلوار
ايښودل شوى ،په حديث كي هم له ضلعي نه د ښځي پيدايښت
دې ته ورته معنى لري .د ښځي عاطفه قوي ده ،ژر او په
ډېر كم څه خفه كېږي اوښكې ئې باڼوگانو ته نږدې دي،
ژر په ژړا شي ،دې ته ورته نوري ځانگړتياوي لري ،دا
ئې په فطرت كي ايښودل شوې ،دا له دې سره ښايي ،هر
څومره چي د كومي ښځي عاطفه قوي وي همدومره به هغه
غوره ښځه وي ،له خپل اوالد سره به ئې زياته مينه وي،
ښه پالنه به ئې كوي ،له خپل مېړه سره به ئې محبت
زيات وي ،نارينه بايد دا كوږوالى تحمل كړي او بې
ځايه ئې د سمولو هڅه ونكړي .خو متأسفانه ځينو له دې
نه غلط مفهوم اخيستى ،د دوى د غلطۍ سبب هم هغه
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اسرائيلي روايات دي چي په دې اړه خواره شوي.
او يا لكه د يوه حديث دا الفاظ :لما صور هللا آدم:
كله چي هللا تعالى آدم ته صورت وركړ.
دوى دا آدم ته صورت وركول داسي تعبير كړى چي گواكي هللا
تعالى د ده مجسمه جوړه كړه ،همغسي لكه اسرائيلي
روايات چي وايي ،حال دا چي قرآن د ټولو انسانانو د
پيدايښت په اړه همدغه لفظ كارولى ،لكه چي فرمايې:
هوالذي يصوركم في االرحام كيف يشاء :هللا هغه ذات دئ چي
تاسو ته ئې د ميندو په رحم كي صورت دركړ.
آيا دلته د مور په رحم كي انسان ته صورت وركول دا
معنى لري چي د هغه مجسمه ئې جوړه كړه؟ د قرآن د
آيتونو له مخي خو آدم عليه السالم ته صورت وركول داسي
دي لكه د ده اوالد ته چي هللا صورت وركوي او په ده كي
روح پو كول همغسي لكه د ده اوالد ته چي د مور په رحم
كي روح وركوي.
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السجدة9 -8 :
بيا ئې د ده نسل د سپكو اوبو له نچوړ څخه پيدا كړ،
بيا ئې برابر كړ او په هغه كي ئې خپله روح پو كړه او
تاسو ته ئې غوږ ،سترگي او زړونه دركړل ،ډېر لږ شكر
كوئ.
آيات او احاديث خو دا خبره كوي چي د آدم عليه
السالم اوالد هم داسي پيدا كېږي چي نطفه وي ،علقه شي،
د غوښي يوه ټوته شي ،صورت وركړى شي ،روح په كي پو
شي ،د ماشوم په څېر دنيا ته راشي ،ځوان شي ،زوړ شي
او په مرگ محكوم شي .آدم عليه السالم خو د دوى جد دئ،
ولي به ده ته صورت وركول او په ده كي د روح پو كول،
د ده له اوالد څخه توپير ولري؟!! قرآن خو دواړه ورته
گڼي او په ورته الفاظو ئې بيانوي ،يوازي دا توپير په
گوته كوي چي آدم عليه السالم له مور او پالر پرته پيدا
شوى ،دا دوى ولي له خپله ځانه د نورو توپيرونو
راپيدا كولو هڅه كوئ؟!!
او يا لكه د قرآن دغه آيت:
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وئې ويل :اې ابليسه! څه شي هغه څه ته له سجدې كولو
منع كړې چي ما په خپل الس پيدا كړ.
دلته دوى د (خلقت بيدى) الفاظ د آدم عليه السالم
په خاص او ځانگړي پيدايښت حمل كوي او وايي چي هللا
تعالى آدم عليه السالم په خپل الس جوړ كړ!! حال دا چي
په قرآن كي د نورو شيانو د خلقت په اړه هم دې ته
ورته الفاظ راغلي:
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لكه څنگه چي په دې آيت كي (ما عملت ايدينا) عام خلقت
افاده كوي نه كوم ځانگړى او خاص خلقت او له دې نه
هيڅوك دا غلطه معنى نه اخلي چي هللا تعالى دغه شيان په
خپلو السونو جوړوي ،همداراز له (خلقت بيدى) دا معنى
اخيستل چي هللا تعالى په خپل الس د آدم عليه السالم مجسمه
جوړه كړه ،لويه او قبيح اشتباه ده .دا اشتباه به هغه
څوك كوي چي هللا تعالى نه پېژني ،په پيدايښت كي د ده
سننو ته پام نه كوي ،دا هره ورځ چي هللا تعالى په كوم
ترتيب مخلوقات پيدا كوي دا له پامه غورځوي ،هللا له
انسان سره تشبيه كوي او هغه هم له يوه كالل سره ،په
خپل كچه ذهن كي ئې كالل ته ورته كوم خداى انځور كړى
او گمان كوي چي هغه به آدم عليه السالم دغسي په خپل
الس جوړ كړى وي لكه كالل چي له خټي منگى جوړوي .ډېره
ډېره عجيبه ده چي يو انسان هره ورځ په خپلو سترگو
گوري چي هللا تعالى خپل مخلوقات څنگه او په څه ترتيب
پيدا كوي ،څنگه ئې جوړوي ،څنگه ئې له يوه حالته بل
ته بيايي ،خو سره له دې دومره ستره غلطي كوي او د
آدم عليه السالم پيدايښت د الهي سننو خالف او د يوه
كالل له كار سره ورته گڼي.
ِثل لري ،نه په صفاتو كي او
هللا تعالى نه په ذات كي م
نه په افعالو كي ،د پيدا كولو په فعل كي هم بايد هللا
له مخلوق سره تشبيه نه كړو ،څوك چي د هللا تعالى د پيدا
كولو فعل ،د انسان له فعل سره تشبيه كوي او لكه څنگه
چي انسان په خپلو السونو يو كار ترسره كوي ،خټه
راواخلي ،خښتي ترې جوړي كړي ،سر پر سر ئې كېږدي او
دېوال ترې جوړ كړي ،كه څوك د هللا تعالى په اړه همداسي
گمان وكړي هغه لويه اشتباه كړې او هللا ئې له مخلوق سره
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تشبيه كړى .حال دا چي قرآن فرمايي :ليس كمثله شئ :هللا
ته ورته شى نشته.
كله چي ما دا برخه ليكله ،د يوه معروف كشيش،
ادريان روجرز وينا مي اورېده چي د ډاروين په نظريې
ئې سخته نيوكه كوله ،هغه ئې د كليسا خطرناك دښمن
بالو او د ده دا خبره ئې په ډېر شدت او حدت سره
ردوله چي انسان له بيزو ارتقاء كړې ،د (ارتقاء)( ،د
بقاء لپاره نزاع) او (د اصلح د پاته كېدو) هغه درې
نظريې ئې له بنسټه غلطي گڼلې چي ډاروين وړاندي كړې،
ډاروين ته ئې د مجنون ،ليوني او رواني بيمار خطاب
كاوو او په دې خبري ئې ټينگار درلود چي هللا انسان په
خپلو السونو او خپل صورت ته ورته هيئت كي جوړ كړى ،هللا
ئې د (پالر خداى) په نامه او عيسى عليه السالم ئې د
خداى د زوى په نامه ياداوو او ويل ئې :مسيح زموږ
لپاره خپلي ويني قرباني كړې او په صليب وځړول شو چي
ئې دغه وينه او قرباني د خپلو مسيحيانو د ټولو
گناهونو لپاره فديه شي!!
له ځان سره مي ويل :ښايي ډاروين دغو كشيشانو او د
دوى خرافاتو د دغي نظريې وړاندي كولو ته اړ كړى وي،
هغه خداى چي دوى ئې خلكو ته ښيي ،د انسان په څېر
خداى ،د انسان پالر ،هغه چي د عيسى په څېر زوى لري او
يا د عيسى په څېر وړوكى شو ،دا ئې ومنله چي ويني ئې
توى شي ،په صليب وځړول شي ،دا ټولي ملنډي پر ځان يا
پر خپل زوى ومني ،انسان دي له خټي داسي جوړ كړي لكه
كالل چي منگى او مجسمه جوړوي ،داسي خداى نه د ډاروين
په څېر مجنون ته د منلو دئ او نه د مسيح عليه السالم
په څېر پيغمبر ته ،دوى ډاروين تكفير كړ او پلرونو ئې
مسيح عليه السالم.
ډاروين او نظريه ئې په حقيقت كي د دوى د خرافاتو
په ضد يو عكس العمل وو ،دوى د خرافاتو په يوې انتهاء
كي او هغه ئې په بلي انتهاء كي ،انسان نه خداى دئ او
نه بيزو ،خداى خداى دئ ،انسان انسان دئ او بيزو
بيزو ،نه ئې له بيزو څخه ارتقاء كړې او نه داسي پيدا
شوى چي لومړى ئې مجسمه د هللا په بڼه او هغه ته ورته
جوړه شوې ،په اور ايښودل شوې ،پخه شوې او بيا هللا د
خپلي روح يوه برخه په ده كي اچولې او راژوندى شوى!!
برعكس انسان ،روح او جسم ئې مخلوق دي ،يو ځانگړى

د ررآن پلواې
453
النساء
مخلوق ،له نورو ئې توپير په انسانيت كي دئ ،نه په دې
كي چي د خلقت ماده ئې بېله وي .كه دا انسانيت ترې
واخيستل شي ،نو نه يوازي يو حيوان دئ بلكي د
حيواناتو ډېر بد حيوان دئ ،د نورو په څېر له خاوري
پيدا شوى ،مرگ ژوند ئې داسي دئ لكه د نورو ژوو.
مسيح عليه السالم يوازينى هغه څوك نه دئ چي جاهلو
قومونو د مغرضو او ټگمارو مذهبي مشرانو په وينا له
هغه خداى او د خداى زوى جوړ كړى ،ډېرو نورو جاهلو
قومونو له خپلو شخصيتونو خدايان جوړ كړي ،يهودانو،
بودايانو او هندوانو دا كار كړى ،ډېرو نورو همداسي د
زمكي او آسمان خالق خداى زمكي ته او خپل كلي ته
راكوز كړى او په يوې مجسمې او حتى په يوه قبر كي ئې
ځاى پر ځاى كړى ،هغه ئې خداى گڼلى او ځان ئې د خداى
محبوب او نازولى قوم او خپله خاوره مقدسه خاوره،
داسي ډېر مصلح شخصيتونه او د هللا پيغمبران تېر شوي چي
يوه امپراطور باغي گڼلي او په مرگ ئې محكوم كړي خو د
ده رقيب راغلى او له همدې باغي ئې معبود جوړ كړى ،دا
سياست دئ چي له پيغمبره باغي جوړوي او له باغي
معبود.
په مسلمانانو كي هم يوه داسي ډله راپيدا شوه چي هللا
له انسان سره او انسان له هللا سره تشبيه كوي ،دوى هم د
ادريان روجرز كشيش خبره كوي او وايي چي هللا انسان د
خپل صورت په بڼه كي پيدا كړ ،دا عقيده ئې له
اسرائيلي رواياتو اخيستي ده خو د هغه لپاره ئې په
رواياتو كي داسي تأويلونه كړي چي دې خرافي عقيدې ته
اسالمي رنگ وركړي ،دوى د پيغمبر عليه السالم په دې
حديث استناد كوي چي فرمايي:
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كه چا بل څوك وهلو نو بايد په مخ ئې ونه وهي او داسي
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.
په دې حديث كي چي مفهوم ئې ډېر روښانه دئ او د
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صافو زړونو خاوندانو ته په هغه كي د هيڅ اشتباه مجال
نشته ،خو هغه كسان چي رنځور زړونه لري او له
اسرائيلي رواياتو متأثره شوي ،وايي :په (صورته) كي
ضمير هللا تعالى ته راجع دئ ،گواكي هللا تعالى؛ آدم عليه
السالم خپل ځانته ورته پيدا كړ!!!
كه تاسو لږ پورتني حديث ته ځير شئ ،په واضح توگه
گورئ چي دلته د دوو كسانو ترمنځ شخړي ته اشاره شوې،
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دا حكيمانه الرښوونه كوي چي د
جگړى په وخت كي يو بل په مخ مه وهئ ،داسي مه وائئ چي
خداى تعالى دي ستا او تا ته ورته مخ تور او قبيح
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
څېرې په خپل زړه كي د نفرت،كينې او كركي احساس كوي،
د مقابل طرف د نفرت او كركي آثار هم د هغه په څېرې
او مخ كي راڅرگند شي ،په سترگو كي ئې د قهر او غصى
نښي راښكاره شي ،نو ځكه د ده غصه او كركه د مقابل
لوري او دښم ن مخ او سترگو ته متوجه كېږي ،همدې برخي
ته پام اړوي او خپل داخلي قهر داسي څرگندوي :سترگي
دي راباسم ،پزه دي پرې كوم ،مخ دي تور ،سترگي دي
ړندې شه ،دا مردار مخ دي داسي او داسي شه ،په دې
الفاظو هم اكتفا نه كوي بلكي الس پورته كوي او غواړي
پر مخ ئې يوه كلكه څپېړه وركړي ،خوله ئې په سوك
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
غضب د سړولو لپاره فرمايي :خداى تعالى خپل بنده او
ستاسو ټولو پالر آدم عليه السالم په داسي څېرې او شكل
كي پيدا كړى وو لكه دا ستا مقابل لورى ،دا له تاسره
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
سپكي خبري ونه كړې .كه د رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دا
حكيمانه الرښووني مراعات شي او د شخړو او مشاجرو په
وخت كي په پام كي ونيول شي ،نو د ډېرو فتنو او جگړو
مخنيوى به وشي .خو گورئ چي له دغه حكيمانه ارشاد نه
د كږو زړونو خاوندانو څومره كوږ تعبير كړى او څنگه
كږه معنى ئې ترې ايستلې؟!!
دا آيت هم وايي چي د انسانانو لومړۍ جوړه ،آدم او

د ررآن پلواې
455
النساء
حواء عليهما السالم له واحد نفس او يوه ژوندي مخلوق
پيدا شوي ،داسي نه چي دوه بېلي بېلي مجسمي جوړي شوې
وي او بيا په دواړو كي روح پو شوې وي!!
كه څوك پوښتنه وكړي چي آيا د مور له رحم نه بهر
هم د يوه ژوندي مخلوق پيدا كېدل ممكن دي ،ورته وايو؛
هو دا ممكن دي ،د ټولو بوټو او نباتاتو نطفې په زمكي
كي وده كوي ،مرغان او ډېر حيوانات د مور له رحم نه
بهر له هگيو پيدا كېږي ،په حيواناتو كي د مور له رحم
نه بهر د پيدا كېدو ډېري بېلگي شته چي يو مثال ئې د
ماهيانو پيدايښت دئ ،د ماهي بچيان د مور په خېټه كي
نه بلكي بهر پيدا كېږي ،د نر او ښځي نطفه ئې په بهر
كي سره القاح شي ،ښځه ئې په يوه گوښه كي خپلي هگۍ
واچوي ،نارينه ئې راشي او خپله مني ورباندي وشيندي
او په دې ترتيب ئې القاح ترسره شي او بچيان ئې د مور
له رحم نه بهر راپيدا شي.
د قرآني آيتونو او د پيغمبر عليه السالم د احاديثو
په رڼا كي د ژوو د پيدايښت په اړه ويلى شو چي هللا
تعالى د زمكي او آسمان له پيدا كولو وروسته د زمكي
پر سر داسي شرائط برابر كړې چي د ژونديو مخلوقاتو د
پيدا كولو او د هغوى د رشد او ودې لپاره ضروري دي،
كولى شو دا شرائط د (ژوند پسرلى) ونوموو ،لكه څنگه
چي په هر پسرلي كي مړه ژوي د زمكي له تل نه سر
رااوچت كړي ،راوټوكېږي او ونه او بوټى ترې جوړ شي،
همداراز د زمكي پر سر د ژونديو مخلوقاتو د پيدايښت
لړۍ ئې هم د (ژوند په هغه پسرلي) كي پيل كړې ،د
مختلفو موجوداتو نطفې ئې پيدا كړې ،له دغو نطفو ئې د
دوى ازواج او جوړې راپيدا كړي او په دې سره ئې په
زمكي كي د دوى د نسل د دوام او بقا الر آواره كړې.
ابوهريره رضي هللا عنه وايي :پيغمبر عليه السالم تر الس
ونيولم او راته وئې ويل :هللا تعالى د شنبې په ورځ
خاوره پيدا كړه ،د يكشنبې په ورځ غرونه ،د دوشنبې په
ورځ نبات ،د سه شنبې په ورځ مكروه ،د چهارشنبې په
ورځ نور ،د پنجشنبې په ورځ خزندگان او د جمعې په
ورځ ،د پيدايښت په پاى او د ورځي په آخر كي ،د ماښام
او مازديگر تر منځ ئې آدم عليه السالم پيدا كړ.
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دا مبارك حديث د زمكي پر سر د پيدايښت مختلف
مراحل توضيح كوي او وايي چي د زمكي پر سر د خاوري
پيدا كېدل د پيدايښت مقدمه وه ،له خاوري وروسته
لومړى نباتات ،بيا نور څه او په پاى كي انسان پيدا
شوى
قرآن د هغه چا په ځواب كي چي د قيامت بيا ژوندون
نه مني ،د انسان لومړني پيدايښت او د ده هره ورځ
پيدايښت او له زمكي او خاوري د نباتاتو راټوكېدل د
دالئلو په توگه وړاندي كوي ،له دې معلومېږي چي د
پيدايښت په اړه د هللا مشهود سنت د مخكني او وروستني
پيدايښت لپاره دليل دئ .په دې اساس موږ هغه چا ته چي
د ابتدايي پيدايښت په اړه پوښتنه كوي ،وايو :دا
پيدايښت هم داسي دئ لكه دا اوس اوس چي هللا ژوندي شيان
پيدا كوي ،هر ژوندى مخلوق له نطفې راپيدا كوي،
همداسي ئې په ابتداء كي له نطفې راپيدا كړي .په سر
كي د مور له رحم نه بهر او وروسته د مور په رحم كي.













   
   
[-]2او يتيمانو ته د دوى خپل مالونه وركړئ او
ناپاك په پاك مه بدلوئ او د دوى مالونه تر خپلو
مالونو پوري مه خورئ ،بې شكه چي دا لويه گناه ده.
( -)2دلته د يتيمانو د مالونو په اړه الندي توصيې
شوې:
 د دوى مالونه مكمل ورته وسپارئ.
 داسي نه چي د دوى ښه او غوره مال ترې واخلئ او په
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بدل كي پرېوتى او خراب مال وركړئ.
 او داسي هم نه چي د گډ ژوند په بهانه د دوى له
مال نه خپل مصارف وكړئ او داسي كومه حيله جوړه كړئ
چي تر خپل مال نه د مخه د دوى مال مصرف كړئ.
 د يتيمانو مال خوړل لويه گناه ده ،كه په حيلو سره
وي او كه بې حيلو.

   
  

















   
  
[-]3او كه له دې ووېرېدئ چي د يتيمانو په اړه به
عدالت ونكړئ ،نو له دغو ښځو نه د خپلي خوښي ،دوه
دوه ،درې درې او څلور څلور په نكاح كړئ ،خو كه
ووېرېدئ چي عدالت به ونكړئ نو بيا به يوازي يوه
وي او په خپل واك كي وينځي مو ،دا دې ته نږدې ده
چي ظلم ونكړئ.
( -)3د دې آيت په ارتباط الندي ټكي په پام كي وساتئ:
 كه يتيمان داسي ولي ته پاتي شوي وي چي د دوى
ترمنځ نكاح روا وي ،لكه د تره زوى ،نو ولي په هغه
صورت كي دا كار كولى شي چي له يتيم سره د خواخوږۍ په
نيت دا كار وكړي ،بې عدالتي ترې ونشي ،د خپل شوق
پوره كولو او د يتيم د مال ترالسه كولو په نيت نه وي.
 كه د بې عدالتۍ وېره ئې درلوده نو له داسي نكاح
دي ډډه وكړي او پر ځاى دي له نورو ښځو څوك په نكاح
كړي.
 خو له دې نورو ښځو نه مراد كومي ښځي دي؟ له يتيم
سره ئې څه تعلق شته كه نه؟ په يوه آيت كي د دواړو له
ذكر نه خو معلومېږي چي د يتيمانو او دغو ښځو ترمنځ
ً څه ارتباط بايد وي .تاسو پوهېږئ چي له يتيمانو
حتما
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سره يوه لويه مرسته دا ده چي د دوى ميندي بې سرپرسته
پاتې نشي ،څوك ئې په نكاح كړي ،په دې نكاح سره به له
يوې خوا هغه تشه ډكه شي چي د خپل پالر له مړيني
وروسته د يتيمانو په برخه شوې او له بلي خوا به د
كونډو مشكل حل شي ،دا لويه بې عدالتي ده چي د چا پالر
د اسالم په الر كي شهيد شي ،يا په خپل مرگ ومري ،نو هم
ئې زامن بې كفالته پاتي شي او هم ئې ښځه ،نه څوك د
يتيم په وړاندي د مسئوليت احساس وكړي او نه د كونډو
په اړه .د كونډو او يتيمانو د مشكل تر ټولو غوره او
مناسبه د حل الر همدا ده چي كونډي په نكاح شي .د
يتيمانو د بحث په ضمن كي د تعدد زوجات ذكر همدا مطلب
افاده كوي چي دا اجازه په اصل كي د دغي لويي ستونزي
د حل لپاره وركړى شوې ،د پيغمبر عليه السالم له سنت
نه هم دغه معلومېږي او د صحابه وو له عمل نه هم ،چي
له هر جنگ نه وروسته دوى تر هر څه د مخه دې موضوع ته
اهتمام كاوو چي د خپلو شهيدانو وروڼو د كونډو او
يتيمانو ستونزه حل كړي ،حتى د جنگ په ميدان كي به ئې
دا پرېكړه كوله چي څوك څوك به د كوم كوم شهيد كونډه
په نكاح كوي او د يتيمانو كفالت او پالنه به ئې په
غاړه اخلي .له عائشي رضي هللا عنها پرته د پيغمبر عليه
السالم نوري بيبياني كونډي دي او رسول هللا صلي هللا عليه
وسلم په همدې موخه په نكاح كړې.
ً
 هسي هم د ښځو شمېر تر نارينه وو زيات دئ ،عادتا
نجوني تر هلكانو زياتي پيدا كېږي ،په جنگونو كي خو
اكثر نارينه مري او هر جنگ په جگړو كي ښكېل ولسونه د
كونډو او تر نارينه وو د ښځو د شمېر د زياتېدو له
ستونزي سره مخامخ كوي ،د شورويانو په ضد د جهاد په
دوروان كي يو نيم مليون افغانان په شهادت ورسېدل ،چي
اكثر ئې نارينه وو ،د ايران او عراق په جنگ كي يو
مليون ايرانيان ووژل شول چي غالب اكثريت ئې نارينه
وو ،په دې دواړو ملكونو كي به له جگړو نه دا راوالړه
شوې ستونزه څنگه حل كېږي؟ د غرب په څېر د زنا د جائز
گڼلو له الري؟! د متعه او مؤقتي نكاح له الري؟! كه د
زوجاتو تعدد ته د اجازي وركولو له الري؟ د زنا په اړه
خو نن د نړۍ فرد فرد ته معلومه شوه چي پايلي ئې
څومره خطرناكي دي او انسانانو ته ئې څومره ستونزي

د ررآن پلواې
459
النساء
راپيدا كړې ،د ايډز خطرناكه بيماري له همدې راپيدا
شوې ،ايران ونه توانېدو چي په مؤقته نكاح او متعه
سره دا ستونزه حل كړي ،كه څه هم تر سل زرو نه زياتي
ايرانۍ ښځي افغانانو په نكاح كړې خو د ايران دا
ستونزه په خپل حال پاتې ده .د دې ستر مشكل د حل
يوازنۍ الر هغه ده چي اسالمي شريعت معرفي كړې او په
دغه مبارك آيت كي ورته اشاره شوې ،اسالم نه يوازي دا
جائز گڼي بلكي هغه د همت او مېړاني او په يتيم او
كونډي د زړه سوي نښه گڼي ،خو وايي چي هم به له يوې د
زياتو ښځو كول د عدل په موخه وي او هم به په يوې ښځي
اكتفاء د عدل په حكم .په دواړو آيتونو كي د عدل ذكر
د همدې لپاره راغلى.
هغه كمعقله كسان چي د زوجاتو د تعدد په اړه پر
اسالم نيوكي او اعتراضات كوي او هغه د عدالت او
مساوات خالف كار گڼي ،دې پوښتني ته له ځواب ويلو عاجز
دي چي د كونډو او يتيمانو ستونزه به څنگه حل كېږي،
تر نارينه وو د ښځو د شمېر د زياتوالي په صورت كي به
دا مشكل څنگه حل كوو؟ دوى نه په غرب كي د زنا په
جواز اعتراض كوي ،نه په دې چي يو كس يوه قانوني ښځه
لري او لس غير قانوني او نه په دې چي په غرب كي زنا
په تجارتي كار وبار بدله شوې او د حكومتونو د عوايدو
يو مورد هغه ماليه ده چي له فاحشو ئې ترالسه كوي ،د
لندن په يوه ښار كي اويا زره فاحشو ته د دې تجارت
اجازه وركړى شوې او دولت ته ماليه وركوي ،عجيبه ده
چي څوك زنا جائزه گڼي ،خو هغه قانوني ،صفا او ستره
نكاح ناجائزه گڼي چي اسالم د عدل په موخه او شرط روا
كړې ،په داسي حال كي چي اسالم نكاح هغه تړون ته وايي
چي د ښځي او نارينه ترمنځ او د دواړو په موافقه
ترسره كېږي ،كه كومه ښځه پخپله خوښه له داسي مېړه
سره نكاح كوي چي نوري ښځي هم لري نو په دې باندي د
نورو د اعتراض لپاره څه مجال پاته كېږي؟!!
نه پوهېږو هغه كسان څنگه ځانته د دې حق وركوي چي
د اسالم په دې اصل اعتراض وكړي ،په داسي حال كي چي د
يوې قانوني ښځي تر څنگ د گڼ شمېر غيرقانوني جنسي
ارتباطاتو په درلودو اعتراض نلري!! كمونستان خو د
"كورنۍ جوړېدل" د "فردي ملكيت" په څېر د غير كمونستي
ټولني نښه گڼي او په دې باور دي چي په دې برخي كي هم
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بايد فردي ملكيت له منځه والړ شي ،بايد كورنۍ منحل او
آزاد جنسي تعلقات رايج شي ،اوالد د كورنۍ "مال" نه
بلكي د ټولني "مال" وگڼل شي ،دولت د دوى روزنه په
غاړه واخلي ،د كورنۍ د غېږ پر ځاى بايد په وړكتون كي
وروزل شي ،په كورنۍ كي د دوى روزنه په دوى كي د
"فردي ملكيت" غلط افكار راوالړوي!! خو راشئ وگورو چي
د غير قانوني او آزادو جنسي تعلقاتو نتائج څه وو او
نن "علم" په دې اړه څه وايي او د كومو خطرناكو
اجتماعى ستونزو او نا عالجه ناروغيو منشأ ئې گڼي!! د
" ايډز" په شان ناعالجه ناروغي ،د گڼ شمېر نورو جسمي
او رواني ناروغيو په شمول ،د همدې فاجعې نتائج گڼي
او وايي :اكثر ستر ستر جانيان هغه دي چي د مور په
غېږ كي نه دي روزل شوي ،د پالر د ترحم او ميني الس ئې
پر سر نه دئ تېر شوى ،داسي څوك ئې نه دئ موندلى چي
صادقانه ترحم ،عاطفه ،زړه سوى او رښتينې مينه ئې له
هغه زده كړې وي.
تاسو په مرغانو كي گورئ ،هغه مرغان چي د نر او
ښځي شمېر ئې سره برابر دئ ،دوه دوه سره جوړه كېږي او
بېله كورنۍ جوړوي ،ناسته پاسته ،الوتل او اوسېدل ئې
سره يو ځاى وي ،لكه ښارو (مينا) ،مرغۍ او كوتري ،خو
هغه مرغان چي د نارينه وو شمېر ئې تر ښځينه وو لږ دئ
يو يو ئې گڼ شمېر ښځي پالي ،چرگان ئې يو مثال دئ.
ښايي بده نه وي چي د خپلو سترگو يو ليدلى جريان دلته
وليكم :په چهارآسياب كي په يوه كور كي اوسېدم ،غولي
ته راووتم او ناڅاپي مي سترگي په يوه چرگ ولگېدې چي
له نورو نه يوازي په غولي كي گرځي ،نوري چرگي له كال
بهر دي ،د انگور يوه دانه ئې وموندله ،په مښوكه كي
ئې راپورته كړه ،څو ثانيې په فكر كي والړ ،بيا ئې يو
خاص غږ وكړ ،له بهر نه يوه چرگه په منډه د ده خوا ته
راغله ،ده د انگور هغه دانه په زمكه واچوله او هغي
چرگي وخوړه!! دا په داسي حال كي چي ده د څو چرگو
پالنه په غاړه درلوده ،هغوي به ئې ساتلې ،مازديگر به
ئې گوډلي ته ننه ايستلې ،زمكه به ئې په خپلو پياوړو
منگولو ورته كيندله ،خداى خبر له څومره مودې وروسته
د انگور يوه خوږه دانه په الس ورغلې وه او څومره به
ئې زړه غوښتل چي هغه پخپله وخوري ،خو لوړ همت او د
خپلو مېرمنو په نسبت زړه سوي او رحمت دې ته اړ كړ چي
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يوه مېرمن راوبلي او دا دانه د هغې مخي ته كېږدي!!
له ځان سره مي ويل :آيا د انسانانو نارينه هم دومره
همت ،مېړانه او عاطفه لري؟!!
د آيت له ورستۍ فقرې معلومېږي چي د عدم عدالت له
وېري په وينځي يا يوې ښځي اكتفاء دې ته نږدې ده چي
له ظلم كولو خوندي پاته شئ .په دې صورت كي هم د ښځي
ټول حقوق اداء كولى شئ او هم ئې ماشومان ښه پاللى
شئ.
اما دا چي پيغمبر عليه السالم ته ولي د "نه" ښځو د
نكاح اجازه وركړى شوې ،د دې دليل څه دئ او دا كار په
كومي زمانې كي او د پيغمبر عليه السالم د مبارك ژوند
په كوم پړاو كي تر سره شوى؟ ځواب ئې دا دئ:
ټولو ته جوته ده چي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم په
پنځه ويشت كلنۍ كي واده وكړ ،خديجه رضي هللا عنها د ده
لومړۍ بي بي څلوېښت كلنه كونډه وه ،د هغې تر وفات
پوري ئې بله ښځه نه ده كړې ،تر پنځوس كلنۍ پوري ئې
يوازي يوه ښځه درلوده ،د خديجې رضي هللا عنها له وفاته
وروسته ئې سوده رضي هللا عنها چي كونډه وه ،په نكاح
كړه ،سوده له لومړيو مسلمانانو څخه وه ،له خپل مخكني
مېړه سره ئې يو ځاى حبشې ته هجرت وكړ او د هجرت سختي
شېبې او كړاوونه ئې وگالل ،نه ئې مال درلود او نه
جمال او پېغلتوب ،امتياز ئې قوي ايمان او د ايمان په
الر كي قرباني وه ،پيغمبر عليه السالم صرف يوه ښځه په
پېغلتوب كي كړې ،نوري بيبياني ئې كونډي وې ،هره يوه
ئې د يوه لوى اجتماعى مصلحت لپاره په نكاح كړې ،ښايي
د حضرت حفصه رضي هللا عنها د نكاح څرنگوالى د پاتي
ودونو د املونو لپاره ښه مثال وي:
حفصه رضي هللا عنها د عمر رضي هللا عنه لور وه ،مخكنى
مېړه ئې د بدر په جگړى كي برخه اخيستې وه ،هغه وفات
شو ،عمر رضي هللا عنه؛ خپلو ملگرو ابوبكر رضي هللا عنه او
عثمان رضي هللا عنه ته ورغى او له هغوى ئې وغوښتل چي
حفصه په نكاح كړي ،خو دوى د خپلو معاذيرو په وجه ډډه
وكړه ،عمر رضي هللا عنه دا مشكل له پيغمبر عليه السالم
سره ياد كړ او هغه په دې خاطر له حفصې رضي هللا عنها
سره د نكاح اراده وكړه چي له خپل نږدې او مخلص ملگري
سره د يوې داسي ستونزي په حل كي مرسته وكړي چي نورو
ورته حل نه كړى شوه.
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همدا راز زينب رضي هللا عنها چي مېړه ئې د بدر په
جگړي كي په شهادت ورسېدو ،عمر خوړلې كونډه وه ،په
نېكو كارونو كي هومره مشهوره وه چي خلكو به د "بې
وزلو مور" په نامه يادوله ،پيغمبر عليه السالم هغه په
دې خاطر ځانته نكاح كړه چي له يوې خوا ئې د يوه بدري
مجاهد په اړه خپله خواخوږي ښودلې وي او له بلي خوا
ئې د يوې داسي نوميالۍ ،خييري او با ايمانه ښځي
ستونزه حل كړې وي .دا نېكه بي بي يوازي دوه كاله نور
ژوندۍ وه.
همدا راز ام سلمه چي  6اوالده ئې درلودل ،مېړه ئې
د احد په جگړي كي زخمي شو ،د بلي جگړي په دوران كي د
ده زوړ پرهار پرې شو او له همدې وفات شو ،پېغمير
عليه السالم د ده په مړيني هومره خواشينى شو چي اوښكي
ئې توى شوې ،د ده له مړيني  4مياشتي وروسته ئې ام
سلمې ته څوك د خطبې لپاره ورولېږو ،هغې خپل عذر داسي
وړاندي كړ :زه عمر خوړلې يم ،ډېر اوالدونه لرم ،نه
غواړم ستا د اذيت باعث شم .خو پيغمبر عليه السالم
غوښتل په دې نكاح سره مسلمانانو ته د خپلو ديني
وروڼو په نسبت د وفادارۍ او د كونډو او يتيمانو د
پالني او روزني نه هېرېدونكې اسوه وړاندي كړي .ام
سلمې ته ئې قناعت وركړ او دا نكاح ترسره شوه .د
پيغمبر عليه السالم ټول ودونه همداسي وو.
په دې ودونو كي يو بل ستر مصلحت هم مضمر وو او
هغه دا چي د پيغمبر عليه السالم د بيبيانو له الري د
دين يوه لويه برخه مسلمانانو ته رسېدلې ،دوى د نورو
ښځو لپاره د ښوونكو حيثيت درلود ،نورو ښځو به له دوى
څخه دين زده كاوو ،كه تاسو د رواياتو كتابونه وڅېړئ
په څرگنده به وگورئ چي د دې كتابونو په هر مخ كي له
همدې بيبيانو يو په بل پسي روايتونه ستاسو مخي ته
راځي.
ځيني په دې خبري اعتراض كوي چي اسالم ولي مرييتوب
تأييد كړى ،ولي ئې نارينه وو ته اجازه وركړې چي
وينځي وساتي او حتى له نكاح پرته ورسره مباشرت وكړي،
غالمي خو د عدالت خالف او د انسانانو ترمنځ د برابرۍ
مغاير او د ظالمانه طبقاتي نظام نښه ده ،دا ولي اسالم
له يوې خوا د عدالت دعوى كوي او له بلي خوا غالمي او
مرييتوب جائز گڼي!!
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د دغو بې خبرو په ځواب كي بايد ووايو :مگر تاسو
خبر نه ياست چي د مرييتوب د ختمولو لړۍ د اسالم او
مسلمانانو په الس پيل شوه ،دا اسالم وو چي هم ئې په
ټول پراخ او خور اسالمي خالفت كي د مرييتوب ټغر ټول كړ
او هم په ټولي نړۍ كي ،اسالم هغه وخت د غالمۍ په ضد غږ
اوچت كړ او د غالمانو د آزادولو سلسله ئې شروع كړه چي
غرب ال د دې تصور هم نه شو كولى ،اروپا او امريكا
نږدې دوولس سوه كاله له اسالم نه وروسته د غالمۍ د
ختمولو لپاره تيار شو ،په امريكا كي د ابرهام لينكلن
په دور كي مرييتوب لغو او د غالمانو آزادي اعالن شوه،
خو دا اعالن تر كلونو كلونو هسي د كاغذ پر سر د تورو
كرښو په څېر پاته وو ،په عمل كي غالمانو د مخكي په
څېر په غالمۍ كي ژوند كاوو ،ډېر له آزادېدو وروسته
بېرته خپلو بادارانو ته ورستانه شول ،دا ځكه چي نه
ً د آزاد ژوند كولو لپاره تيار وو او نه په ټولني
ذهنا
كي د دوى لپاره د آزاد ژوند ضروري لوازم او شرائط
برابر شوي وو .كه حقايقو ته پام وكړو نو په امريكا
كي مخكني غالمان لومړى د زمكه والو په هغو بزگرانو
بدل شول چي د دوى په زمكو پوري تړلي وو ،له زمكو سره
به يو ځاى خرڅېدل او له يوه به بل ته انتقالېدل او
بيا د بورژوازي نظام په راتلو سره دا په زمكو پوري
تړلى مريى په داسي كارگر بدل شو چي د خولو او تڼاكو
حاصل ئې د فابريكو د خاوندانو په جېب كي پرېوځي .په
پانگه وال نظام كي د غالمانو ،بزگرانو او كارگرانو د
آزادۍ خبره يوازي هغه څوك كولى شي چي د آزادۍ په
معنى او مفهوم نه پوهېږي!!
اسالم د غالمۍ د ختمولو لپاره دغه حكيمانه الر غوره
كړه:
 غالمانو او د هغوى بادارانو ته ئې وويل :تاسو په
خپلو كي وروڼه ياست ،د يوې كورنۍ غړي ،د يوه نيكه او
انا اوالد.
 مسلمانانو ته ئې امر وكړ چي مريي ته مريي مه
وايئ ،هغه ستاسو ورور دئ ،د ورور خطاب ورته وكړئ،
دروند او له توانه ئې زيات كار ورباندي مه كوئ ،په
خوراك څښاك كي ئې له ځان سره شريك كړئ.
 وينځي ځان ته نكاح كولى شئ ،دا د عار او پېغور

النساء
484پلواې
د ررآن
خبره مه گڼئ ،له نكاح نه پرته هم كولى شئ له هغوى
سره مباشرت وكړئ ،په دې سره هم د هغوى يوې طبيعي او
انساني اړتيا ته ځواب ويل كېږي ،خو كه هغوى دا
مباشرت نه خوښولو نو دې كار ته ئې مه مجبوروئ.
 دا پرېكړه ئې وكړه چي هيڅوك د آزاد انسان د مريي
كولو حق نلري او دا په حقيقت كي د غالمۍ د لغو كولو
په الر كي لومړى او تر ټولو اساسي اقدام وو.
 د موجوده غالمانو د آزادۍ لپاره ئې له يوې خوا په
عام طور خلكو ته وويل :د مريي آزادول د ثواب ستر كار
دئ .او په خاصه توگه ئې وويل :له چا چي دا او هغه
گناه وشوه كفاره ئې د غالم آزادول ده.
 بادارانو ته ئې وويل :كه ستاسو كوم غالم د آزادېدو
غوښتنه وكړه ،نو يا ئې مجاني او د هللا د رضا لپاره
آزاد كړئ او يا ئې د كومي معاوضي په مقابل كي.
 اسالمي حكومت ئې په دې مكلف كړ چي د دولتي شتمنيو
يوه برخه بايد د غالمانو د آزادولو لپاره مختص كړي.
دغه حكيمانه تدابير وو چي نه يوازي په لنډه موده
كي د غالمۍ جرړي وايستل شوې ،بلكي د پرون ورځي له
غالمانو نه ستر ستر شخصيتونه جوړ شول او د لويو لويو
سيمو د چارواكو او واليانو په توگه وټاكل شول.
دا په داسي حال كي چي په اروپا ،امريكا او ټولو
غير اسالمى هېوادونو كي د غالمۍ بازار گرم وو او هيچا
د انسانانو د برابرۍ شعار نه شو منلى .اما دا چي
اسالم ولي له بري وروسته او په ټول حجاز له تسلط نه
بعد غالمي تحريم نه كړه او د ټولو غالمانو د آزادولو
اعالن ئې ونكړ ،ځواب ئې بايد له يوې خوا د هغه وخت په
اجتماعي ظروفو او شرائطو كي ولټوو او له بلي خوا د
اجتماعي ستونزو په حلولو كي د اسالم په خاصي كړنالري
كي .اسالم د ځينو خاصو اجتماعي ستونزو د حل كولو
لپاره دا كړنالره خپله كړې چي ورو ورو د هغوى جرړي
باسي ،تدريجي بدلون غوره گڼي ،لومړى د داسي تبديلي
لپاره ذهني شرائط برابروي ،مقدماتي كارونه سر ته
رسوي ،ريښې يوه په بلي پسي قطع كوي او په پاى كي د
دې اجتماعي ستونزي كرغېړن بوټى له بېخه باسي ،د شراب
او قمار په اړه اسالم همدا اسلوب غوره كړ ،په تدريج
سره ئې د دې خبيثه بوټو جرړي وايستلې ،د مرييتوب په
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اړه ئې هم همدا طريقه اختيار كړه ،لومړى ئې وويل:
ټول انسانان يو د بل وروڼه او د يوه خداى بندگان دي
او له يوه مور او پالر نه پيدا شوي .بيا ئې وويل :د
مريي آزادول د گناهونو د جبران وسيله ده .بيا ئې
وويل :هيڅ "حر" او آزاد انسان نشي مريي كېدى ،هيڅوك
دا حق نلري چي د "حر" او آزاد انسان په غاړه كي د
مرييتوب كړۍ واچوي .بيا ئې وويل :هر غالم دا حق لري
چي له خپل مالك سره "مكاتبه" وكړي ،يعني خپله آزادي
په بيع واخلي ،له غالمۍ نه آزاد شي او په مقابل كي ئې
مالك ته څه وركړي .او په پاى كي ئې وويل :د دولت د
مصرفي بودجې يو مورد د غالمانو اخيستل او آزادول دي.
د غالمانو د آزادولو او د غالمۍ د تدريجي ختمولو دا
طريقه دې ته ورته ده چي كوم دولت د فيوډالي نظام د
ختمولو او د زمكو د عادالنه وېش په اړه دا فيصله وكړي
چي د زياتو زمكو له خاوندانو نه زمكي په بيع واخلي
او په بې زمكو ئې ووېشي او په دې خاطر د زمكو له
مصادرې ډډه كوي چي په دې سره كېدى شي په ډېرو هغو
كسانو ناروا تېرى وشي چي شتمني او زمكي ئې له جائزو
الرو ترالسه كړې .اسالم نه غواړي په هيچا ،تر هيڅ نامه
الندي تېرى وشي او جائز حق ئې تر پښو الندي شي.







    



 
[ -]4ښځو ته د دوى مهر په ورين تندي وركړئ ،خو كه
له خپل لوري ئې په خوښه د هغه كومه برخه دركړه نو
بې غمه ئې په خوند خوند وخورئ.
( -)4مهر د ښځي بيع نه ده ،پالر ته ئې نه وركول كېږي،
پخپله ښځي ته وركول كېږي ،آيت په صراحت سره وايي چي
مهر ښځو ته وركړئ ،دا هسي يوه تحفه او هديه هم نه
ده ،دا د ښځو حق دئ ،دا د ښځي لپاره ډېر حكيمانه
تضمين دئ ،د دې مخنيوى كوي چي خاوند ئې بې دليله دې
ته طالق وركړي او د خپل شوق پوره كولو لپاره بله ښځه
وكړي ،دې ته دا اختيار وركړى شوى چي له خاونده مناسب
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مهر ترالسه كړي ،شريعت نهايي حد ورته نه دئ ټاكلى ،د
مېړه او ښځي توافق ته ئې پرېښى ،مېړه ئې مكلف كړى چي
د دې مهر به د تړون مطابق ورته سپاري ،مگر دا چي ښځه
پخپله خوښه د مهر له كومي برخي ورته تېره شي .دا په
حقيقت كي ښځو ته يو بل امتياز دئ ،هم ئې خرڅ ،خوراك
او پوښاك د خاوند په غاړه دئ او هم له هغه د مهر
ترالسه كولو امتياز وركړى شوى ،په داسي حال كي چي دا
هم له خپلوانو مېراث ترالسه كوي او هم له مېړه ،خو
هيڅ اقتصادي مكلفيت نلري.

  










   
[ -]5او كمعقلو ته خپل هغه مالونه مه سپارئ چي هللا
ستاسو لپاره د قيام ذريعه گرځولې ،برعكس په هغه
كي ئې د رزق ،روزي او جامو انتظام وكړئ او غوره
وينا ورته وكړئ.
( -)5دا مالونه چي په حقيقت كي د ټولو گډ مال دئ ،كه
څه هم ځيني په يوه پوري او ځيني په بل پوري مربوط
دي ،ستاسو د ژوندانه د قيام او سنبالولو ذريعه ده،
كمعقلو ته ئې مه سپارئ ،تر هغه ئې يتيم ته له سپارلو
ډډه وكړئ چي هغه بلوغ او د عقل پوخوالي ته ورسي ،تر
هغه د دوى اموال په داسي غوره طريقه په كار واچوئ چي
له گټي ئې د يتيمانو د خرڅ ،خوراك او جامو انتظام
وكړئ .په دې دوران كي د دوى روزني ته خاصه توجه
وكړئ ،نېكي خبري او نېك كارونه ورښيئ ،كه هغوى د خپل
مال ترالسه كول غوښتل او تاسو ئې تنگولئ ،نو په ښه
توگه ئې پوه كړئ ،زور زياتى ورسره مه كوئ ،د
نامناسبو خبرو له كولو ځان وساتئ.
په آيت كي د يتيمانو پر ځاى د سفهاوو له راوړو
معلومېږي چي نه يوازي ماشوم يتيم ته به د دوى مال نه
سپارئ بلكي هغو ته به ئې هم نه سپارئ چي د كمعقلۍ په
وجه مال ترې ضايع كېږي ،يا مبذر دئ او په غلطو الرو
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ئې مصرفوي.









  
   


   



   









   
 
[ -]6او تر هغه يتيمان آزمويئ چي د نكاح (پړاو)
ته ورسېږي ،نو كه د دوى هوښياري مو احساس كړه ،نو
مالونه ئې وروسپارئ .او د دې لپاره په اسراف او
تلوار سره د دوى مالونه مه مصرفوئ چي ستر به شي
او څوك چي غني وي نو پرهېز دي وكړي او څوك چي
نېستمن وي په مناسبه توگه دي مصرف كړي او كله چي
دوى ته خپل مالونه مسترد كوئ نو شاهدان ورباندي
ونيسئ او هللا د حساب كوونكي په توگه كافي دئ.
( -)6دلته د يتيم اولياوو ته څو الرښووني شوې:
 د يتيمانو د روزني په دوران كي دوى پر له پسې
امتحانوئ ،كله يو كار ورته وسپارئ او كله بل ،د وړو
وړو شيانو په پېرلو او پلورلو ئې وگمارئ ،په دې سره
به د هغوى ښه روزنه وشي ،بلوغ ته له رسېدو وروسته به
ً او عمالً تيار وي او
د خپل مال د ښه پاللو لپاره ذهنا
كافي تجربه به ئې ترالسه كړې وي.
 دا كار به ترهغه كوئ چي يتيمان تر بلوغ او نكاح
پوري ورسېږي ،خو كه دې مرحلې ته ورسېدل او تاسو په
دوى كي كافي هوښياري احساس كړه نو مالونه ئې
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وروسپارئ .د آيت له الفاظو معلومېږي چي د يتيم
اولياء به بلوغ ته د يتيم د رسېدو په وخت كي هم دا
خبره په پام كي ساتي چي آيا هغه د دې وړتيا لري چي
مال ئې وروسپاري او كه نه .يوازي بلوغ معيار ونه
گڼي ،بلكي د بلوغ ترڅنگ د ده هوښيارتيا هم په پام كي
ولري.
 مبادا له دې وېري د دوى مال په اسراف او تلوار
سره مصرف كړئ چي ستر به شي او خپل مال به درنه
واخلي.
 غنيانو ته په كار ده چي د يتيم د مال له مصرف نه
ډډه وكړي او په خپلو شتو اكتفاء وكړي.
 فقير ولي ته دا اجازه وركړى شوې چي له دې مال نه
په مناسبه او غوره توگه څه مصرف كړي ،خو دا به هومره
وي چي يوه مستخدم ته په ټولني كي وركول كېږي.
 يتيمانو ته د دوى د مالونو د سپارلو په وخت كي
شاهدان ونيسئ.
 دې ته مو پام وي چي هللا حسيب دئ ،د هر څه حساب به
درسره كوي.















    
 
[ -]5نارينه وو ته له هغه څه چي مور پالر او
خپلوان ئې شا ته پرېږدي ځانگړې برخه ده او ښځينه
وو ته هم له هغه څه چي مور پالر او خپلوان ئې شا
ته پرېږدي ځانگړې برخه ده ،كه دا لږ وي يا ډېر،
ټاكل شوې برخه ده.
( -)5د جاهليت په دوران كي ښځي ،نجوني او واړه هلكان
له ميراثه محروم وو ،يوازي هغو نارينه وو ته به
وركول كېدو چي د جنگ وړتيا ئې درلوده ،اسالم راغى ،د
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جاهليت دا ظالمانه دود ئې ختم كړ او د هر چا لپاره
ئې مناسبه برخه وټاكله ،هم د نارينه وو لپاره او هم
د ښځينه وو لپاره .اسالم دا نه خوښوي چي دولت او ثروت
د محدودو كسانو ترمنځ الس په الس شي ،دې ته ترجيح
وركوي چي د ميراث د وېش له الري شتمنۍ ووېشل شي ،په
محدودو السونو كي د ثروت او شتمنيو تمركز په داسي
نظام منتج كېږي چي اسالم ئې نه خوښوي ،له دې ظالمانه
پانگوال نظام رامنځ ته كېږي ،پانگوال نظام په دې
بنسټ والړ وي چي د شتمنيو د وېش مخه ونيسي او په
محدودو السونو كي متمركز پاتې شي ،د ثروت د عدم وېش
په نتيجه كي ورو ورو د ټولني ټولي شتمنۍ د محدودو
كسانو په الس كي پرېوځي ،شتمن مزيد شتمن شي او نېستمن
مزيد نېستمن شي ،د ميراث په وېشلو سره نه يوازي
عدالت تأمينېږي او د كورنۍ هر غړي ته خپله برخه په
الس ورځي بلكي په دې سره د شتمنيو د تمركز مخنيوى
كېږي ،د اسالم په اقتصادي نظام كي دې اصل ته خاصه
توجه شوې ده ،قرآن دا اصل په دې الفاظو بيان كړى :كىْ
ِياِ
ْ  :تر څو ستاسو د اغنياوو
ُم
ِنك
ء م
ْن
دولة بين األغ
ال يك
ُون ُ
ترمنځ الس په الس نشي.









 
   



   
  
  



 
[ -]8او كله چي دې وېش ته خپلوان ،يتيمان او
مسكينان راحاضر شي ،نو دوى ته هم له دې نه څه رزق
روزي وركړئ او كومه غوره وينا ورته وكړئ -]9[ .او
هغه كسان دي ووېرېږي چي كه ترشا ئې كمزوري اوالد
پرېښودى نو پرې وېرېدل به ،نو له هللا دي ووېرېږي او
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سمه خبره دي وكړي.
( -)9-8كه د ميراث د وېش په ورځ نور يتيمان ،مسكينان
او ستاسو هغه خپلوان راغلل چي په ميراث كي خاصه برخه
نلري ،نو هغوى تش الس بېرته مه لېږئ ،مناسب څه وركړئ،
په غوره وينا ئې استقبال او رخصت كړئ .دې خبري ته مو
بايد پام وي چي كه له تاسو نه كمزوري بچيان پاتي
كېدى نو څومره به ورباندي وېرېدئ؟ په كار ده نن د
دغو بې وزلو يتيمانو او مسكينانو په اړه همغسي زړه
سوى او وېره ولرئ ،له دوى سره مرسته وكړئ ،د دوى په
اړه سمه او د دغه احساس الندي پرېكړه وكړئ.




  






  
ً هغه چي د يتيمانو مالونه په ظلم سره
[ -]11يقينا
خوري ،دوى په خپلو خېټو كي له اوره پرته بل څه نه
اچوي او ژر به اور ته ننوځي.
( -)11د يتيم مال خوړل لوى ظلم دئ ،له اور سره لوبي
كول دي ،له دې ځان وساتئ ،دا د اور سكروټي په خپلو
خېټو كي مه اچوئ.
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[ -]11هللا د خپل اوالد په اړه درته توصيه كوي:
نارينه ته به د دوو ښځو د برخي په څېر وي ،نو كه
ټول ئې تر دوو زياتي ښځي وي نو دوى ته به د ده د
پرېښي (مال) دوه ثلثه وي او كه يوه وي نو نيمايي
به ئې د دې وي ،او پالر ،مور ته ئې ،هر يوه ته ،د
ده د پرېښي (مال) شپږمه برخه ده ،كه ئې اوالد وو،
خو كه ئې اوالد نه وو او ميراث ئې مور ،پالر ته
پاته شوى وو ،نو مور ته ئې درېيمه برخه ده ،خو كه
ئې وروڼه وو ،نو مور ته ئې شپږمه برخه ده ،له هغه
وصيت وروسته چي دى ئې كوي او له پور وروسته ،نه
پوهېږئ چي كوم يو به ئې په نفع كي تاسو ته نږدې
وي ،پلرونه مو كه زامن مو؟ دا الهي فريضه ده ،بې
شكه چي هللا ډېر باحكمته پوه دئ.
( -)11دلته د ميراث د وېش په اړه الندي الرښووني شوې:
 د زوى برخه به د دوو لوڼو د برخي په اندازه وي.
 كه ئې زوى نه وو او يوازي لوڼي ترې پاتې وي ،دوه
وي يا تر دوو زياتي ،نو د ميراث له دريو نه دوه برخي
به د دوى وي.
 خو كه يوه وه نو نيمايي به ئې د دې وي.
 د اوالد په شتون كي مور ،پالر ته شپږمه شپږمه برخه
رسېږي.
 كه ئې اوالد نه وو ،يوازي مور او پالر ئې وارثان
وو ،نو مور ته ئې درېيمه برخه رسېږي ،پاتې دوه برخي
به ئې د پالر وي.
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 خو كه ئې وروڼه وو ،نو شپږمه برخه د مور ده او
پاته ټول پالر ته سپارل كېږي ،وروڼو او خويندو ته د
پالر په شتون كي څه نه رسېږي.
 د ميراث له وېش مخكي به د مړي وصيت تر سره كېږي
او پورونه به ئې پرې كېږي.
 په مكرره توگه د وصيت ذكر د دې لپاره راغلى چي په
دې سره د هغو خپلوانو ستونزه هم حل كېدى شي چي په
ميراث كي ثابته او مشخصه برخه نلري ،د مال خاوند
كولى شي د خپل مال له درېيمي برخي دوى ته څه وټاكي.
 كه دا د ميراث وېش ستاسو خپلي خوښي ته پرېښودى
شي ،پخپله د هر يوه برخه وټاكئ ،نو ووايئ چي د هر
يوه برخه به څنگه ټاكئ؟ د برخو په ټاكلو كي به كوم
څه د مالك او معيار په توگه غوره كوئ؟ نږدېوالى كه
گټه او منفعت؟ پالر ډېر درنږدې او گټور دئ كه زوى؟ د
كوم برخه به زياته غوره كوئ او د كوم لږ؟ تاسو ته
ممكنه نه ده چي په دې اړه حكيمانه او عالمانه پرېكړه
وكړى شئ.
 دا برخي د هغه هللا له لوري ټاكل شوې چي هم ښه پوه
دئ او هم د حكمت خاوند ،هره پرېكړه ئې حكيمانه او په
علم والړه پرېكړه ده.
په دې كي هغو كمعقلو كسانو ته هم ځواب ويل شوى چي
د ميراث د وېش په اړه په اسالم اعتراض كوي ،ځان د ښځو
د حقوقو مدافع گڼي ،دې ته ئې پام نه دئ چي د ميراث
وېش د يوه كامل اقتصادي نظام يوه وړه برخه ده ،په دې
اړه هر بحث بايد د ټول نظام په ترڅ كي وشي ،نه يوازي
او له نورو برخو بېل!! د اسالم په اقتصادي نظام كي
ښځي په داسي حال كي له اقتصادي مكلفيت نه فارغ دي چي
د شتمنيو د الس ته راوړلو گڼ شمېر مدارك لري ،له
خپلوانو او مېړه ميراث ترالسه كوي ،مهر اخلي ،خپلي
شتمنۍ په كار اچولى شي ،كسب كار كولى شي او عوايد
درلودى شي ،خو هم د پالر په كور او هم د خاوند په كور
كي د دې ټول مصارف د نورو په غاړه دي!! دا خو بايد
ښځو ته خاص او فوق العاده امتياز وگڼو ،ډېر كمعقله
انسان به دا د ښځو په اړه تبعيض گڼي ،په كار خو دا
وه چي دوى ويلي وى :د نارينه برخه لږ او پېټى ئې
دروند دئ ،بايد ښځه د دې پېټي په پورته كولو كي د ده
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 خو حكيم او. لږ تر لږه زړه سوى ولري،مرسته وكړي
 د نارينه د پياوړو مټو،عليم خداى همدا غوره كړې
.تقاضاء همدا ده چي پېټى ئې تر ښځو دروند وي














   
    
   




    
     
   
    
    






















    
   
    
    
  
 او تاسو ته د هغه څه نيمايي دي چي ستاسو-]12[
 خو كه ئې، كه ئې اوالد نه وو،مېرمنو شا ته پرېښي
اوالد وو نو بيا تاسو لره د هغه څه څلورمه برخه ده
 له پور او هغه وصيت،چي دوى ئې تر شا پرېږدي
وروسته چي دوى ئې كوي او دوى ته د هغه څه څلورمه
 كه اوالد مو نه،برخه ده چي تاسو ئې تر شا پرېږدئ
 نو بيا دوى ته د هغه څه، خو كه اوالد مو درلود،وو
 له پور او هغه،اتمه ده چي تاسو ئې تر شا پرېږدئ
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وصيت وروسته چي تاسو ئې كوئ او كه هغه څوك چي
ميراث ترې وړل كېږي؛ كالله وي (بې پالره او بې
اوالده) او يا همداسي ښځه وي او كوم ورور يا كومه
خور ئې وي ،نو د دوى هر يوه ته شپږمه ده او كه تر
دې زيات وي نو دوى ټول په درېيمه كي سره گډ دي،
له هغه وصيت چي سپارښتنه ئې كېږي او له پور
وروسته ،ضرر نه رسوونكى ،د هللا له لوري يوه توصيه،
او هللا حليم پوه دئ.
( -)12په دې آيت كي د الندي صورتونو په اړه الرښووني
شوې:
 كه ښځه مري او اوالد ئې نه وي نو مېړه ته ئې د مال
نيمايي برخه او كه ئې اوالد وي نو ده ته به څلورمه
رسېږي.
 او د اوالد د نشتوالي په صورت كي ښځي ته د مېړه د
مال څلورمه رسېږي ،خو كه مېړه ئې اوالد درلود نو دې
ته اتمه رسېږي.
 كه د مړي نه پالر وي او نه اوالد ،يوازي كوم مورنى
ورور يا كومه مورنۍخور ولري نو هر يوه ته شپږمه
رسېږي ،كه د وروڼو او خويندو شمېر تر دې زيات وي نو
ټولو ته په گډه د مال درېيمه رسېږي .وروڼه او خويندي
خو يا اعياني وي ( له گډ مور پالر څخه) ،يا عالتي
(يوازي له گډ پالر څخه) او يا اخيافي (يوازي له گډي
مور څخه) ،له رواياتو معلومېږي چي دلته اخيافي ورور
او خور مراد ده.
 د مړي له تكفين وروسته به لومړى د ده پورونه اداء
كېږي ،د مال په درېيمي برخي كي به د ده وصيت ترسره
كېږي ،بيا به هر چا ته خپله برخه سپارل كېږي.
 نه به په وصيت كي چا ته د ضرر رسولو هڅه كوئ او
نه د پور په اړه .داسي نه چي ورثه ئې نېستمن او
محتاج وي او دى نورو ته يا كوم غني ته له خپل مال نه
څه وركړي او يا دا چي د پور په اړه غلطه وينا وكړي.
په احاديثو كي د ميراث په اړه درې نوري اساسي
الرښووني هم شوې:
 د تعيين شوو برخو له وركړي وروسته چي كوم څه پاته
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كېږي ،دا به په هغو خپلوانو كي چي مشخصه برخه ورته
نه ده ټاكل شوې او په شريعت كي د (عصبه) په نامه ياد
شوي ،هغه نارينه ته سپارل كېږي چي د مال خاوند ته تر
نورو خپلوانو ډېر نږدې وي.
 كافر او مسلمان يو له بله ميراث نشي وړى.
عن أسامة بن زيد أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ال يرث
المسلم الكافر وال يرث الكافر المسلم
 قاتل د مقتول له ماله ميراث نشي وړى.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم ليس لقاتل شيء فنن لم يكن له وارث يرثه
أقرب الناس إليه وال يرث القاتل شيئا









   


   
  
   
  



   
[ -]13دا الهي حدود دي او چا چي د هللا او د ده د
رسول اطاعت وكړ ،داسي جنت ته به ئې داخل كړي چي
ويالې به ترې الندي بهېږي ،په هغه كي تلپاته او
همدا ستره بريا ده -]14[ .او چا چي له هللا او د ده
له رسول نه سرغړاوى او د ده له حدودو ئې تېرى
وكړ ،داسي اور ته به ئې ننباسي چي په كي تلپاته
به وي او ده لره به سپكوونكى عذاب وي.
( -)14-13پر هللا باندي د ايمان تقاضاء دا ده چي د ده
او د ده د پيغمبر اطاعت به كوئ او د ژوند په ټولو
برخو كي به د الهي حدودو مراعات كوئ ،د دې اطاعت
بدله تلپاته جنت دئ او د سرغړاوي او له حدودو د تېري
سزا سپكوونكى عذاب او د دوزخ تلپاته اور دئ.
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[ -]15او ستاسو هغه مېرمني چي فحش كار (زنا) كوي،
نو په دوى باندي له خپل منځ نه څلور شاهدان (د
شهادت وركولو لپاره) وغواړئ ،نو كه ئې شهادت
وركړ ،بيا ئې تر هغه په خونو كي حصاري كړئ چي مرگ
ئې كار ترسره كړي او يا هللا ورته كومه الر وټاكي.
( -)15دلته څو اساسي خبري پام او توجه غواړي:
 دا حكم د زنا د حد له تعيين نه مخكي ابتدائي حكم
دئ.
 زنا د فحش (بې حيائي) په نامه ياده شوې ،د فحش په
لفظ كي د بربنډوالي او څرگندوالي مفهوم هم مضمر دئ.
 د زنا كوونكي د مجازات لپاره د څلورو مسلمانو
شاهدانو شهادت ضروري گڼل شوى .له دې شرطه معلومېږي
چي اسالم د يوه انسان د مجازات په اړه څومره احتياط
الزم كړى ،كه څوك بل په زنا تورن كړي خو د خپلي ادعاء
د اثبات لپاره څلور شاهدان حاضر نه كړى شي ،هغه
مفتري او فاسق گڼل كېږي ،په درو به وهل كېږي او له
دې وروسته به ئې هيڅ شهادت د منلو وړ نه وي .كه د
ښځي خپل خاوند دا تور ولگوي نو يا به څلور شاهدان
راولي او يا به څلور ځله د هللا په نامه لوړه كوي چي
رښتيا وايي او پنځم ځل به وايي :كه دى دروغجن وي نو
د هللا لعنت دي ورباندي وي ،خو كه ښځه اعتراف ونكړي او
د خاوند په څېر په څلور ځله قسم او يو ځل لعنت سره
دا اتهام رد كړي د قاضي په وړاندي برئ گڼل كېږي .د
شاهدانو شهادت هم يوازي په هغه صورت كي اعتبار لري
چي دا عمل ئې په خپلو سترگو ليدلى وي ،د شك او گمان
په بنياد شهادت نه منل كېږي .دا ټول احتياطي تدابير
د دې لپاره دي چي هسي د شك او وهم په بنسټ څوك
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مجازات نشي او عزت ته ئې تاوان ونه رسېږي ،د ناروا
او په خپل سر قتلونو مخنيوى وشي ،قضايا محكمې ته
وړاندي شي او قاضي له پوره غور او دقت وروسته په
احتياط سره فيصله وكړي.
 يوازي د ښځو يادونه شوې ،له الفاظو داسي معلومېږي
چي كه ښځي په خپلو كي دا د فحش عمل وكړي ،نو سزا ئې
دغه ده ،د الفاظو تركيب ته په پام سره ځينو مفسرينو
همدغه معنى ترې اخيستې ده او هغه ئې د همجنسو ترمنځ
جنسي رابطه گڼلې ،خو ځيني نور بيا وايي چي له دې نه
مراد زنا ده او دلته يوازي د ښځو سزا بيان شوې ده او
وروسته بيا دا حكم د زنا د حد په تعيين سره منسوخ
شوى .خو كه د آيت الفاظو ته په دقت سره ځير شو او د
وروستي آيت په خوا كي ئې وڅېړو نو معلومېږي چي په دې
آيت كي هم زنا ته اشاره ده او هم د ښځو تر منځ ناروا
جنسي تعلق ته ،خو دلته يوازي د ښځو جزاء ښودل شوې او
په وروستي آيت كي د نارينه وو ترمنځ ناروا جنسي
رابطه او د هغې سزا بيان شوې.
له آيته دا هم معلومېږي چي په دې اړه به هللا تعالى
مزيد وضاحت كوي او د دې گناه لپاره به مناسبه سزا
ټاكي ،همداسي وشول ،د النور د سورې په دوهم آيت كي
دا سزا مشخصه شوه .خو هلته يوازي د زنا حد مشخص شو،
هلته د همجنسو ترمنځ د جنسي رابطې د جزاء په اړه څه
نه دي ويل شوي ،له دې معلومېږي چي په دې آيتونو كي
ذكر شوې جزا په خپل حال پاتې ده او قاضي ته دا صالحيت
وركول شوى چي د دوى د تعزير لپاره د قيد يا په بل څه
د ځورولو مناسبه فيصله وكړي.









   

  

[ -]16او كه ستاسو دوه نارينه دا كار وكړي نو وئې
ځوروئ ،كه ئې توبه وكړه او ځان ئې اصالح كړ ،نو
ً چي هللا مهربان توبه منونكى دئ.
ترې تېر شئ ،يقينا
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( -)16دلته هم ځينو مفسرينو لومړۍ رأيه غوره كړې او
دا ئې د دوو نارينه وو ترمنځ جنسي رابطه گڼلې ،د
الفاظو تركيب هم دا مطلب افاده كوي ،خو ځينو نورو دا
هم زنا گڼلې او وايي چي دلته د نارينه وو سزا ته
اشاره شوې.
په قرآن كي د لوطي د سزا په اړه په واضح الفاظو
څه نه دي ويل شوي ،په حديث كي ئې سزا بيان شوې،
پيغمبر عليه السالم فرمايي چي فاعل او مفعول ئې
ووژنئ ،د قتل څرنگوالى ئې قاضي ته پرېښودى شوى .داسي
معلومېږي چي پيغمبر عليه السالم د زنا حد ته په پام
سره د لواطت سزا ټاكلې ،كه دا دوه آيتونه د زنا د حد
له آيت سره خوا ته كېږدو او قضاوت وكړو نو يوازي
همدا نتيجه ترې اخيستى شو چي د دې گناه سزا بايد
همدغه وي.

   




























   
   






 
[ -]15په هللا باندي خو يوازي د هغو توبه (قبلول) دي
چي دا بد كار په ناپوهۍ سره كوي ،بيا ورپسې نږدې
توبه كوي ،نو هللا به پر دغو كسانو (له خپل رحمت
سره) راگرځي او هللا باحكمته پوه دئ -]18[ .او دا
توبه د هغو لپاره نه ده چي تر هغه بد كارونه كوي
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چي كوم يوه ته ئې مرگ راوړاندي شي نو وايي :اوس
مي توبه ده او نه هم د هغو لپاره چي كافر مري،
دوى خو هغه دي چي دردناك عذاب مو ورته تيار كړى.
( -)18-15هللا د بنده توبه قبلوي ،بنده ته ئې د توبې
دروازه خالصه پرېښې ،توبه كوونكى بنده ئې خوښېږي ،د
ً د هغه بنده
توبې قبلول ئې پخپله ذمه اخيستي ،مخصوصا
توبه چي په ناپوهۍ سره د گناه كوم كار ترې وشي او ژر
توبه وكړي .د آيت په پاى كي د توبې په ارتباط د هللا
دوه صفات (عليم) او (حكيم) ذكر شوي چي مطلب ئې دا
ً نادم دئ ،له
دئ :هللا پوهېږي چي څوك له خپلي گناه واقعا
خپل بغاوت نه پښېمانه دئ ،بېرته خپل رب ته راگرځي،
خپله غلطي جبرانوي او له گناه د الس اخيستو اراده
لري .د توبې دروازه خالصه پرېښودل او گنهگار ته ويل
چي كه توبه وكړې هللا تعالى له تېرو گناهونو درته
تېرېږي ،دا په الهي حكمت مبتني پرېكړه ده ،د انسان
طبيعت داسي دئ چي د دې دروازې تړل بد او خطرناك
عواقب لري ،كه گنهگار ته د ځان د اصالح كولو او د
خپلي گناه د جبران فرصت ورنكړى شي او احساس كړي چي د
بېرته راگرځېدو دروازې ئې پر مخ تړل شوې دي ،هغه به
ناچار د بغاوت او عصيان په مسير كي مخكي درومي .په
دې سره هللا تعالى د اسالمي ټولني چارواكي دې ته متوجه
كوي چي گنهگار ته د توبې مجال او فرصت وركړئ ،دا د
حكمت تقاضاء ده ،د حدودو اجراء وروستى عالج وگڼئ،
داسي لكه حاذق طبيب چي لومړى د پرهيز ،بيا د دوا او
په پاى كي د جراحي سپارښتنه كوي .رسول هللا صلى هللا عليه
و سلم فرمايي:
ِى
بن
ِهَّللا -صلى َّللا عليه وسلم « : -ك
َسُول
َ ر
َ َرال
ن َرال
ْ أ
َن
ع
ََ
ُ
ُل َ
َ » .سنن ابن ماجه
ابون
هو
َ الت
ِين
لخَطهائ
َخَيْر
َمَ خَطهاء و
آد
ُ اْ
ه ُ
له انس بن مالك رضي هللا عنه روايت دئ چي رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وفرمايل :د آدم (عليه السالم) هر بچى خطا
كار دئ او په خطاكارانو كي غوره ئې توبه كوونكي دي.
خو دې ته مو پام وي چي د مجرم د نيول كېدو او
قاضي ته ئې د قضيي له وړاندي كېدو وروسته ئې توبه له
مجازات نه نشي ژغورلى.
هغه څوك د توبې له قبلېدو محروم دئ چي يا د كفر
په حالت كي مري او يا په گناهونو كي غرق وي ،پرله
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پسې گناهونه كوي ،يوازي هغه وخت ئې توبې ته پام شي
چي مرگ ئې خوا ته رارسېدلى وي او نور نو د گناه كولو
مجال او فرصت نلري.



    












  
















[ -]19اې مؤمنانو! درته روا نه ده چي ښځي په زور
په ميراث كي واخلئ او د دې لپاره ئې مه تنگوئ چي
د خپلو وركړو شيانو څه برخه بېرته ترې واخلئ ،مگر
دا چي كومه څرگنده بدكاري وكړي او په ښه توگه
ورسره ژوند وكړئ ،كه مو ښه نه ايسي نو كېدى شي چي
كوم څه مو خوښ نه وي خو هللا په كي ډېر خير واچوي.
( -)19له اسالم نه مخكي به خلكو كونډي داسي گڼلې لكه
د ميراث مال ،لكه څاروي چي په پيسو اخيستل شوي وي او
خپل واك او اختيار نلري ،نه خپلي كورنۍ ته ستنېدى
شوى او نه ئې پخپله خوښه له چا سره نكاح كولى شوى،
كه به ئې وغوښتل چي خپلي كورنۍ ته ستنه شي نو دې ته
به اړ كېده چي مهر او ټول هغه څه د مېړه ورثه وو ته
مسترد كړي چي هغه وركړي وو!! اوس هم په ډېرو جهل
ځپلو ټولنو كي له ښځو سره همداسي ظالمانه او جاهالنه
سلوك كېږي ،په پښتنو كي خو دا ظالمانه دود دستور ډېر
عام دئ ،پالر ئې د بوده او څاروي په څېر خرڅه كړي ،د
مېړه له مرگه وروسته د ميراث مال گڼل كېږي ،د مېړه
خپلوان به د دې برخليك ټاكي ،د پالر كور ته نشي
ستنېدى ،د خپل راتلونكي خاوند په اړه نه څه ويلى شي
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او نه څه كولى شي ،د خپل مخكني مېړه ورور ته به په
نكاح كېږي ،كه ئې ورور ماشوم وو تر هغه به انتظار
كوي چي ستر شي او كه ئې ورور نه وو نو كوم بل خپلوان
ته به ئې په نكاح كوي!! اسالم دا كار ستر ظلم وگاڼو
او هغه ئې تحريم كړ ،مسلمانانو ته ئې امر وكړ چي نه
به كونډي خپل ميراث گڼئ ،نه به ئې د خپلي خوښي له
مېړ ه سره له نكاح منع كوئ او نه به د مهر او نورو
شيانو د بېرته ترالسه كولو لپاره هغه ځوروئ .د ښځو
خاوندانو ته ئې امر وكړ چي له دې سره به ښه سلوك
كوئ ،كه مو خوښه نه وي په دې طمع او اميد ئې وساتئ
او له ناروا سلوك نه ډډه وكړئ چي اميد دئ هللا ئې تاسو
ته د خير او ښېگڼي ذريعه كړي ،كه ئې اخالق ښه نه وو
او كومه څرگنده بداخالقي مو په كي وموندله ،بيا دا
اختيار لرئ چي د كوم څه په بدل كي ئې طالقي كړئ.

  





   









   



  
[ -]21او كه مو يوه ښځه په بلي ښځي بدلول وغوښتل
او د دوى كومي يوې ته مو ډېر مال سپارلى وي ،نو
هيڅ څه ترې بېرته مه اخلئ ،آيا په بهتان او
څرگندي گناه سره ئې بېرته اخلئ؟! [ -]21او څنگه
به ئې بېرته اخلئ حال دا چي په خپلو منځونو كي مو
مباشرت كړى او له تاسو نه ئې كلكه ژمنه ترالسه
كړې.
( -)21كه ښځه صالحه وي ،داسي څه ئې نه وي كړي چي د
پرېښودو او طالق وړ وي ،مېړه ئې د خپل شوق پوره كولو
لپاره غواړي دې ته طالق وركړي او پر ځاى ئې بله ښځه
وكړي ،نو په دې صورت كي د مهر د بېرته اخيستو حق
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نلري .اخيستل ئې څرگنده گناه ده .مبادا د مهر او
نورو وركړو شيانو د بېرته اخيستو لپاره خپله مېرمن
په گناه او غلطۍ متهمه كړئ او د طالق لپاره كوم ناروا
مجوز برابر كړئ او د مهر بېرته اخيستل ځان ته جائز
كړئ
( -)21تاسو په كوم دليل دا مهر له خپلي مېرمني بېرته
اخلئ؟! مگر د نكاح په وخت كي تا د دې ژمنه نه وه كړې
چي د دومره مهر په مقابل كي دا په خپلي نكاح كي
قبلوم؟ د دغه تړون په وجه خو له هغې سره مباشرت درته
جائز شو او دا كار عمالً ترسره شو اوس نو په كوم دليل
او ولي له هغې نه د مهر د مستردولو مطالبه كوئ؟!











    




[ -]22او له هغو ښځو نه څوك مه په نكاح كوئ چي
ستاسو پلرونو په نكاح كړې ،مگر هغه څه چي مخكي
ً چي دا څرگنده بې حيائي ،د غضب وړ
تېر شوي ،يقينا
كار او بده طريقه ده.
( -)22له مور او ميرې سره نكاح درباندي حرامه ده ،كه
له اسالم نه مخكي دا گناه درنه شوې وي اوس به ئې
پرېږدئ او له دې وروسته به هغه د څرگندي بې حيائې
كار ،د هللا د غضب وړ او ناكاره كركجنه طريقه گڼئ.
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[ -]23خپلي ميندي ،خپلي لوڼي ،خپلي خويندي ،خپلي
تريندي ،خپلي توړياني ،ورېرې ،خورزې او هغه رضاعي
ميندي مو چي تى ئې دركړى او رضاعي خويندي مو او د
خپلو مېرمنو ميندي مو او په خپل كور كي له هغو
مېرمنو نه ستاسو پركټۍ چي نږدېوالى مو ورسره كړى،
كه مو نږدېوالى نه وي ورسره كړى نو څه گناه به
درباندي نه وي او د خپلو اصلي زامنو مېرمني
(ږنندي) مو او دا چي دوه خويندي سره يو ځاى په
نكاح كړئ ،دا پر تاسو حرام كړى شوې ،مگر هغه څه
ُ چي هللا مهربان بخښونكى دئ.
چي مخكي تېر شوي ،يقينا
( -)23دلته څو خبري نوري هم بايد په پام كي ولرئ:
 له رضاعي مور هر پيدا شوى زوى او لور په نكاح كي
د خور او ورور په شان گڼل شوي ،تي رودونكي ته ئې
نكاح ناجائزه ده.
 په هره توگه چي د ماشوم خېټي ته د كومي ښځي پۍ
داخل شي ،هغه رضاعي مور گرځي.
 له كومي مېرمني سره چي نكاح وشي ،كه نږدېوالى ئې
شوى وي يا نه وي شوى ،د دې ښځي له مور سره نكاح
ورباندي حرامه ده ،خو د دې مېرمني لور يوازي په هغه
صورت كي ورباندي حرامه كېږي چي له نكاح نه وروسته ئې
نږدېوالى هم ورسره شوى وي.
 له نږور سره نكاح حرامه ده ،كه څه هم هغه طالقه
شوې وي او يا كونډه شوې.

النساء
514پلواې
د ررآن
 په يوه وخت كي دوه خويندي په نكاح كول حرام دي،
خو كه يوه ومري او يا طالق وركړي او عدت ئې تېر شي،
خور ئې نكاح كول جائز دي.
د احاديثو له مخي هغه دوه ښځي هم يو ځاى په نكاح
كول ناجائز دي چي په خپلو كي ترور او وريره وي ،يا
توړۍ او خورزه وي .هغه دوه ښځي يو ځاى په نكاح كول
ناروا دي چي كه له دوى نه يوه ئې نارينه وى نو په
خپلو كي به ئې نكاح ناروا وه.
دلته هغه ښځي معرفي اوې دي چي نكاح ورسره حرامه
ده ،اوه ئې له نسبي پلوه او اوه ئې له صهري پلوه ،خو
دا د محرماتو لپاره د بنسټ حيثيت لري ،دا څوارلس د
حصر په معنى نه دي ،د دې له مخي او دې ته په پام سره
نور محرمات ټاكل شوي ،ررآن دا نه دي ويلي چي د لمسۍ
او انا حكم څه دئ ،كه دا خپله وي يا د مېرمني او يا
د خور او ورور ،دا ئې هم نه دي ويلي چي آيا سړى كولى
اي چي د خپلي مېرمني ترور يا ورېره هم له دې سه يو
ځاى نكاح كړي ،خو دغو آيتونو ته په پام سره د هغې
حراموالى په آسانۍ سره معلومولى او ،هر عقلمن انسان
د دوى په اړه حكم له نورو احكامو نه رياس كولى اي،
له دغو څوارلسو مواردو نه عالوه نور محرمات د همدغو
آيتونو له مخي ټاكل اوي دي ،نه دا چي د دوى په اړه
رسول َّللا صلى َّللا عليه و سلم ته بېله بېله وحي نازله
اوې!!
نن د علمي تجربو له مخي ثابته شوې چي له محارمو
خپلوانو سره نكاح مضره ده او بدي پايلي لري ،ضعيف او
د بيماريو په مقابل كي كمزوري اوالد ترې پيدا كېږي.
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[ -]24او مېړوښي ښځي مگر هغه چي ستاسو په واك كي
وي ،دا پر تاسو ليكلې الهي فريضه ده او له دې نه
سوا درته روا كړى شوې ،چي په خپل مال سره ئې د
نكاح كوونكو په توگه لټه وكړئ ،نه د زنا كوونكو
په توگه ،نو كه په دې (مال) سره مو له دې نه تمتع
اخيستل وغوښتل ،نو فرض مهر ئې وركړئ او له مهر نه
وروسته په هغه څه كي كومه گناه درباندي نشته چي
په خپلو كي ورباندي راضي شئ ،بې شكه چي هللا باحكمته
پوه دئ.
( -)24دلته څو خبري شوې:
 مېړوښي ښځي د مخكنيو محرماتو په ضمن كي دي ،په
استثناء د هغو مېړوښو ښځو چي د مسلمانانو په واك كي
راغلې او له خپلو سابقه مېړونو سره ئې تعلق قطع شوى،
چي دا يا وينځي دي او يا له محارب دښمن نه په اسارت
نيول شوې مېرمني ،وينځي خو اوس نشته ،د اسيرو مېرمنو
په اړه به يو له دغو كارونو څخه كېږي :كه ايمان
راوړي نو د مسلمانو مېرمنو سلوك به ورسره كېږي ،كه
په خپل مذهب ټينگار وكړي نو د مسلمانانو امير به يا
دوى له خپلو اسيرانو سره تبادله كوي ،يا به ئې د
فديې په مقابل كي خوشې كوي او كه دا ممكن نه وو نو
چا ته به ئې په نكاح وركوي مشروط په دې چي نكاح ئې
جائزه وي.
له دغو ښځو نه عالوه نوري په دوه شرطه په نكاح
كولى شئ :لومړى دا چي په خپلي نكاح كي د دوى د ساتلو
په اراده به ئې په نكاح كوئ نه د خپلي جنسي غريزې د
اشباع لپاره په مؤقته توگه ،او دوهم دا چي مهر ئې
وركړئ.
ِنين او
قرآن د نكاح كوونكو نارينه وو لپاره د محص
د نكاح كېدونكو ښځو لپاره د محصنات صيغه كارولې ،حصن
ِن هغه چا ته وايي چي بل په خپل
كال ته وايي او محص
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حفاظت كي ساتي او محصن هغه چا ته چي بل ئې د خپل
حفاظت په غېږ كي ساتي ،په دې سره قرآن د نكاح حقيقت
څرگند كړى ،يعني دا چي نكاح يوه مؤقته جنسي رابطه نه
ده چي محض د خپل شوق پوره كولو يا د خپل جنسي ضرورت
د رفع كولو لپاره ترسره شي ،برعكس دا د نكاح په قيد
او احاطه كي د يوې كورنۍ د جوړولو لپاره غيرمؤقت
تړون دئ ،پام كوئ چي دې سپېڅلي تړون ته د پټي
يارانې ،يا د جنسي غريزي د اشباع رنگ ورنه كړئ.
ډېره عجيبه ده چي څوك د قرآن دا صراحت له پامه
وغورځوي او مؤقته نكاح جائز وگڼي!! قرآن نه يوازي
نكاح يو غير مؤقت تړون گڼي او په تكرار او ټينگار
سره دا خبره كوي او په هيڅ ځاى كي ئې داسي لفظ نه دئ
كارولى چي له هغه نه د مؤقتي نكاح د جواز شائبه
راپيدا شي ،بلكي د بيان له لهجې ئې معلومېږي چي
مؤقته نكاح داسي گڼي لكه شهواني اقدام او په پټه يار
نيول .پيغمبر عليه السالم دغو تأكيداتو ته په پام سره
مؤقته نكاح تحريم كړه.
له نكاح او استمتاع نه وروسته ښځو ته خپل ټاكلى
مهر له وعدې سره سم وركول يوه الهي فريضه ده .خو كه
ښځه او مېړه په خپلو كي د مهر په اړه كومه پرېكړه
كوي ،يو بل ته له خپل حق نه تېريږي ،د وركړي موده ئې
بدلوي يا كوم بل تغيير په كي راولي ،دا كار كولى شي.
د آيت دوهمه برخه د لومړۍ برخي لپاره مزيد شرح او
تفصيل دئ ،په (فاء) او (به) سره له مخكنۍ برخي سره
تړل شوې او په ډېر صراحت سره ښيي چي په دغي فقرې
ُم) كي راغلى
لك
موِ
ُوا ب
ْتغ
ْ أن تب
ِكم
ما وراء ذل
َّ لك
ُحِل
(أ
ِأْ
ُم َّ
هن
هن
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ِه
ُم ب
ْت
م تع
َّ
َّ فئاُ
مطلب ،په بعدي فقرې (فما استْ
توُ
ِنُ
ِيضً
ة) كي مزيد توضيح شوى دئ ،دلته له
َّ فر
هن
ُج
أ
ُورُ
استمتاع نه ځان ته حاللول او ترې گټه اخيستل مراد دي،
له (به) نه مال او له (اجورهن) نه د دوى مهر .لكه
څنگه چي دا برخه د مخكنۍ لپاره شرحه ده ،له دې نه
ُناح
وروسته برخه د دې لپاره مزيد شرحه ده :و ال ج
ِ.
ِيضة
الفر
ِ ْ
ْد
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ِه
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ِيما ترضي
ْ ف
ُم
ْك
علي
متأسفانه ځينو له (استمتاع) نه (متعه) او مؤقته
نكاح اخيستې او له (اجور) نه ئې د مهر پر ځاى د
مؤقتي نكاح اجوره .حال دا چي استمتاع له دې ځاى نه
عالوه په پنځو نورو ځايونو كي هم راغلې او په هيڅ ځاى
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كي د متعه معنى نه وركوي او يوازي د متمتع كېدو او
گټي اخيستو معنى افاده كوي او اجور د مهور په معنى
په پنځو نورو آيتونو كي هم راغلى :د دې سورې په 25
آيت كي هم له اجور نه مراد مهور دئ نه بل څه.
مصيبت دا دئ چي ځيني كسان د خپل مسلك او مذهب
مربوط روايت ځان ته معيار او مالك كړي او دا هڅه كوي
چي د قرآن آيتونه د دغو رواياتو په گټه تأويل كړي،
كه كوم روايت د قرآن له كوم آيت سره مغاير مومي او د
آيت ټول الفاظ او د الفاظو تركيب ئې په صراحت او
قاطعيت سره د ده روايت نفي كوي ،دې ته نه تيارېږي چي
يا روايت پرېږدي يا ئې د آيت په گټه تأويل كړي،
برعكس د آيت صريح مفهوم پرېږدي او داسي كوږ او له
تكلف ډك مطلب ترې راباسي چي همدا غلط او ضعيف روايت
تأييد كړي .د مؤقتي نكاح او متعې په باره كي ئې كوم
روايت ترالسه كړى ،بايد له قرآن نه د دې روايت په
تأييد كي كوم دليل راپيدا كړي ،خو څرگند دليل نه
مومي ،برعكس گوري چي قرآن د نكاح په دوام او غيرمؤقت
والي تأكيد كوي ،د نكاح كوونكو لپاره د (محصنين) او
د نكاح كېدونكيو لپاره د (محصنات) الفاظ كاروي او
مسلمانانو ته مكرر او په تأكيد سره وايي چي له نكاح
نه داسي څه مه جوړوئ چي څرگندي زنا يا د پټي يار
نيولو ته ورته وي ،خو دى د قرآن مغاير روايت نشي
پرېښودى ،ناچار به په آيت كي السوهنه كوي او مطلب به
ئې داسي برابروي چي د روايت تأييد ترې راووځي ،هغه
روايت به څنگه د اعتبار وړ گڼو چي د قرآن له صريح
آيت سره تضاد او تعارض لري؟! په قرآن د ايمان تقاضاء
خو دا ده چي د داسي روايت په اړه ووايو :ښايي راوي
اشتباه كړې ده يا ښايي دا روايت د هغي مرحلې په اړه
وي چي ال دا آيت نه وو نازل شوى .قرآن د داسي خلكو
څېره څومره ښه او دقيقه انځور او څنگه ئې هغوي معرفي
كړي ،هلته چي فرمايي:
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او له دوى نه يوه ډله داسي ده چي په خپلي ليكني او
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كتاب خپلي ژبي داسي اړوي چي ته هغه د هللا د كتاب يوه
برخه وبولې ،په داسي 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 هللا له خوا نه دي ،په هللا پوري دروغ
تړي سره له دې چي ښه پوهېږي.



















   










  




   
  
   
   




   
    
[ -]25او ستاسو هغه څوك چي د شتمنۍ له پلوه هومره
توان نلري چي مؤمني مېرمني ځان ته په نكاح كړي نو
بيا دي په خپل واك كي له باايمانه وينځو نه (څوك
په نكاح كړي) او هللا ستاسو په ايمان ښه پوه دئ،
تاسو يو له بل څخه يئ ،نو د خپلو خاوندانو په
اجازه ئې په نكاح كړئ او مهر ئې په ښه توگه
وركړئ ،د نكاح په حصار كي راتلونكې ،نه زنا كونكې
او نه د پټي يار نيونكې ،نو چي په نكاح كي راغلې،
كه ئې بيا كومه بې حيائي وكړه ،نو په دوى د آزادو
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مېرمنو د عذاب نيمايي ده ،دا مو د هغه چا لپاره
چي له كړاو نه ئې وېره وه او كه صبر وكړئ دا درته
غوره دئ او هللا مهربان بخښونكى دئ.
( -)25دلته د هغه چا په اړه ارشادات شوي چي له مالي
لحاظه كمزورى دئ ،نه د آزادي ښځي د مهر توان لري او
نه ئې د خرڅ ،خوراك او پوښاك ،د دوى په اړه دا
الرښووني شوې:
 له با ايمانه وينځو دي څوك په نكاح كړي.
 چي ظاهر ئې د مؤمني وي ،په دې اكتفاء وكړئ ،د زړه
په كيفيت خو له هللا تعالى پرته بل څوك نه پوهېږي.
 دا د عار كار مه گڼئ ،وينځه هم ستاسو په شان
انسان ده.
 د مالك په اجازه به ورسره نكاح كوئ.
 مهر به ئې وركوئ.
 دا به د نكاح په قيد كي د راتلو په موخه په نكاح
كي راځي.
 نكاح به د جنسي غريزې د اشباع لپاره يو مؤقت او
لنډ مهاله تړون نه وي .داسي نه چي د قانوني زنا بڼه
غوره كړي.
 دا به يو څرگند سپېڅلى تړون وي ،نه د كوم پټ يار
د نيولو معامله.
 كه د نكاح په حفاظت كي له راتلو وروسته ئې زنا
وكړه ،سزا ئې د آزادو ښځو نيمايي ده.
 دا الرښووني د هغه چا لپاره دي چي په گناه كي د
لوېدو وېره ورسره ده ،ځان دې ته اړ گڼي چي نكاح
وكړي ،له دې پرته په گناه كي د پرېوتو وېره لري.
 كه له دې رخصت نه د استفادې پر ځاى صبر وكړي دا
ورته غوره دئ.
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[ -]26هللا غواړي چي تاسو ته ئې بيان كړي او د هغو
كسانو دود دستور دروښيي چي له تاسو مخكي وو او په
رحمت سره درباندي راوگرځي او هللا باحكمته پوه دئ.
[ -]25هللا خو غواړي چي په رحمت سره درباندي راوگرځي
او هغه كسان چي په شهواتو پسي روان دي دا غواړي
چي په ډېر كوږوالي سره كاږه شئ -]28[ .هللا دا غواړي
چي درنه سپك ئې كړي او انسان خو كمزورى پيدا شوى.
( -)28-26هللا تعالى په دغو الرښوونو او ارشاداتو سره
غواړي تاسو ته حقايق بيان كړي ،د مخكنيو امتونو په
غوره دود دستور مو پوه كړي ،د هللا د پېرزوينو او
رحمتونو د ترالسه كولو طريقې دروښيي ،دا ټول احكام په
الهى حكمت والړ دي ،په هر يوه كي ئې ستاسو لپاره ډېر
مصالح پراته دي ،د انسان كمزوريو ته په پام سره ئې
ستاسو پېټي راكم كړي ،د دې په مقابل كي د شيطان
ملگري او هغه چي د خپل هوس بندگان دي او په شهواتو
پسي درومي ،د هغوى هڅه او هاند دا دئ چي تاسو په كږو
الرو سر كړي ،هم د هللا له سمي الري كاږه شئ او هم د خپل
انساني فطرت له سالمو غوښتنو انحراف وكړئ.
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[ -]29اې مؤمنانو! مالونه مو په خپل منځ كي په
ناروا مه خورئ ،مگر دا چي ستاسو د رضامندۍ تجارت
ً چي هللا درباندي
وي او ځان وژنه مه كوئ ،يقينا
مهربانه دئ -]31[ .او چا چي په تېري او ظلم سره
ً به ئې اور ته ننباسو او دا خو هللا
دا كار وكړ ،حتما
ته آسان دئ.
( -)31-29د كورني ژوند په اړه له الرښوونو وروسته ،په
دې آيتونو كي د مسلمانانو ترمنځ د اقتصادي اړيكو په
ارتباط څو اساسي الرښووني كوي:
 په ناروا به يو د بل مال نه خورئ .په دې كي ټولو
هغو ناراوو الرو ته اشاره شوې چي اسالم حرامي كړې،
ربا ،قمار ،احتكار ،دوكه ،رشوت ،د حرامو شيانو تجارت
او نور.
 تجارت درته جائز دئ ،په دې سره كولى شئ يو له بله
جائزه گټه ترالسه كړئ ،خو په تجارت كي به د طرفينو
رضايت په پام كي نيسئ ،يو به د بل له مجبوريتونو
ناروا گټه نه اوچتوي.
 له ځان وژلو ډډه وكړئ ،مبادا د فقر له وجهي او يا
د فقر له وېري ځان يا خپل اوالد ووژنئ .د هللا له رحمته
مه مأيوسه كېږئ.
 خو كه دا انسان وژنه له ظلم او تېري راوالړه شوې
وي او د انسانانو د مرگ او وژل كېدو عامل ظلم او
تېرى وي ،نو دا ظالمان او تېرى كوونكي دي د هللا عذاب
ته انتظار وكړي .د دې معنى دا ده چي مبادا كوم انسان
په ظلم او تېري سره ووژنئ او يا داسي اقتصادي نظام
رائج كړئ چي د نېستمنو د مزيد نېستمن كېدو باعث شي
او د دوى په تدريجي مرگ منتج شي .دا اوس چي غربي
استعمار په نړۍ باندي كوم اقتصادي نظام مسلط كړى،
نړۍ ئې په بډايو او فقيرو هېوادو وېشلې ،يو له ډېرو
خوړو چوي او بل د يوې گولې وچي ډوډۍ له نه موندلو
مري ،يو د پړسوب او پرېړتوب بيماريو لپاره دواگاني
او عالجونه لټوي او بل سل او مالريا وهلى ،د هډوكو له
پاسه ئې له پوستكي پرته بل څه نشته ،يو په سترو سترو
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افسانوي بنگلو كي هم قانع نه وي او بل يا له زړوكو
جوړي شوې خېمې كي يا له ټيم جوړي شوې گوډلي كي د ژمي
سړې شپې يا د دوبي تودې ورځي تېروي ،د غرب ظالمانه
پانگوال نظام د ژوري په څېر د وروسته پاتي هېوادونو
د مظلومو ولسونو ويني زبېښلې ،ظالم او بې رحمه
حكومتونه ،جنراالن او پاچايان ئې ورباندي مسلط كړي ،د
دوى شتمنۍ ئې غارت كړې ،يوه ټوټه اوسپنه او پالسټيك د
زرو په بيع ورباندي پلوري ،جنراالن ئې شتمنۍ په وسلو
مصرفوي خو دا وسلې د دې پر ځاى چي د دښمن په ضد
استعمال شي پخپله د ولس د ځپلو لپاره كارول كېږي ،په
تېري پېړۍ كي به استعماري ځواكونو د خپل فوځ په زور
ملكونه نيول او خپلو كمپنيو ته به ئې سپارل ،خو اوس
د دغو هېوادونو خپل فوځونه دا كار ورته كوي .څو
جنراالن په ارزانه بيع واخلي ،هم فوځ د دوى په ولكه
كي راشي او د قيامونو د ځپلو لپاره ترې كار اخلي او
هم د كودتاگانو له الري نظامونه او چارواكي ئې يو په
بل بدلوي .د قرآن په دغه وينا كي دا ټول حقايق توضيح
ً چي په ناروا سره د خلكو مال خوړل ،د
شوي ،واقعا
انسانانو د مرگ او هالكت لوى عامل دئ.

   





  

[ -]31كه مو له سترو سترو منع شوو ډډه وكړه ،بد
بد به درنه ورژوو او د ننوتو په عزتمن ځاى كي به
مو داخل كړو.
(-)31دلته سيئات د كبائرو په مقابل كي ذكر شوي او دا
مطلب افاده كوي چي كه له سترو سترو گناهونو ډډه وكړئ
نو هللا تعالى به سيئات يا واړه واړه گناهونه درته معاف
كړي ،خو دا ستر گناهونه كوم دي او واړه ئې كوم؟ آيا
مراد ترې يوازي دغه گناهونه دي چي په پورتني آيت كي
ورته اشاره شوې؟ په ناحقه د بل مال خوړل او د نفس
قتل او كه معنى ئې عامه ده او ټولو هغو گناهونو ته
شاملېږي چي اسالم ورته كبائر وايي؟ او دا كبائر كوم
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دي؟ په دې اړه الندي خبري په پام كي ولرئ:
 دلته له تكفير سيئات نه مراد هم د وړو گناهونو
بخښنه كېدى شي او هم د بدو اخالقو او ناوړه عاداتو
اصالح ،يعني يا د تغفير الذنوب په معنى راغلى او يا
پخپله اصلي معنى .غوره معنى ئې اصلي معنى ده ،دا ځكه
چي هللا تعالى په توبې سره هره گناه بخښي.
 له لويو گناهونو د اجتناب په صورت كي د وړو
گناهونو د معافي تفصيل همغه دئ چي د ابو هريره رضي هللا
عنه په روايت كي راغلى:
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له ابو هريرة رضي هللا عنه روايت دئ چي رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وفرمايل :هللا تعالى چي د بني آدم لپاره د
زنا كومه برخه ټاكلې هغه به هرمرو بيا مومي ،نو د
سترگو زنا كتل دي ،د ژبي زنا ئې د هغي خبري دي ،نفس
ئې تمنا او تلوسه كوي ،خو فرج ئې د دې تصديق يا
تكذيب كوي.
يعني د انسان ټول اعضاء په يوې گناه كي خپله خپله
ونډه لري ،سترگي ،ژبه ،الس پښې او زړه ،كه په پاى كي
دا گناه ترسره شي نو ټول شريك اندامونه به خپله خپله
سزا گالي او كه ترسره نه شوه نو د دغو اندامونو كړې
گناه هم معاف كېږي.
په دې مبارك آيت كي له هغو اووه سترو سترو
گناهونو چي پيغمبر عليه السالم ئې موبقات گڼي درې ئې
راغلي ،قتل ،سود او د يتيم مال خوړل:
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له ابو هريره رضي هللا عنه روايت دئ چي رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم وفرمايل :له اوو تباه كوونكو ډډه وكړئ،
وويل شو :يا رسول هللا! دا كوم كوم دي :وئې فرمايل :له
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ِحر ،د هغه نفس وژل چي هللا ئې وژل حرام كړي
هللا سره شرك ،س
مگر په حقه ،د يتيم مال خوړل ،سود خوړل ،د جگړي په
ورځ شا اړول او تېښته او د مؤمنو ،عفيفو او له گناه
د غافلو ښځو تورنول.

    
    



  
   








   
[ -]32او د هغه څه هيله مه كوئ چي هللا ستاسو يوه ته
پر بل پرې فضيلت وركړى ،نارينه وو ته د خپلو السته
راوړنو ځانگړې برخه ده او ښځو ته د خپلو السته
راوړنو ځانگړې برخه او له هللا د ده فضل وغواړئ،
ً چي هللا په هر څه ښه پوه دئ.
يقينا
( -)32دا آيت په داسي ځاى كي راغلى چي تر دې مخكي او
وروسته د مال او ميراث په اړه بحث كېږي ،له دې
معلومېږي چي دلته هم د دغي موضوع په اړه ځانگړې
توصيه شوې او ويل شوي چي د بل شته بايد په تا كي حرص
او حسد راوالړ نه كړي ،هر څوك به خپلي السته راوړني
مومي ،كه نارينه وي او كه ښځه ،د مال او دولت د تمنا
پر ځاى هغو نېكو عملونو ته اهتمام وكړئ چي د هللا په
ً بيامومئ او كه مال او دولت غواړئ
خوا كي به ئې حتما
نو له هللا ئې وغواړئ ،له روا او جائزو الرو ئې د الس ته
راوړو هڅه وكړئ.
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[ -]33او هر چا ته مو د هغه څه لپاره وارثان
ټاكلي چي والدين او خپلوان ئې تر شا پرېږدي او
هغه چي ستاسو لوړو او قسمونو (درسره) تړلي دي،
خپله برخه ئې وركړئ ،بې شكه چي هللا په هر څه شاهد
دئ.
( -)33د ورثه وو لپاره خپلي خپلي برخي ټاكل شوې ،خو
هغه كسان چي د مواخات او مواالت داسي اړيكي مو ورسره
پاللې دي چي تل مو له معاوضې پرته يوه له بل سره
مرسته كړې ده ،دوى ته هم مناسبه برخه وركړئ.




   






  


   














    
   
[ -]34نارينه پر ښځو قيم ( مدبر او منتظم) دي ،د
هغه فضيلت په وجه هم چي هللا يوه ته پر بل وركړى او
د خپلو مالونو د انفاق په وجه هم ،نو صالحي ښځي
مطيع وي او په غياب كي د هغه څه ساتونكې وي چي هللا
خوندي كړي او د كومو ښځو له بدخويي او سرغړاوي چي
وېره لرئ نو نصيحت ورته وكړئ ،په بستر كي ترې لري
شئ او وئې وهئ ،نو كه ستاسو اطاعت ئې وكړ نو هسي
حيلې او بهانې ورته مه لټوئ ،بې شكه چي هللا ستر لوړ
دئ.
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( -)34د دې مبارك آيت په ترڅ كي د كورنۍ د خپلمنځي
چارو او د ښځي او مېړه د وظائفو په اړه الندي هدايات
وركړى شوي:
 كورنۍ يوه وړوكې ټولنه ده ،وړه او لويه ټولنه يوه
قيم ،رئيس او ناظم ته ضرورت لري ،له مدير او قيم
پرته ټولنه د تشتت او بدنظمۍ ښكار كېږي ،هللا تعالى د
كورنۍ د قيموميت دنده نارينه ته سپارلې او د دې
لپاره ئې دوه دالئل وړاندي كړي :لومړى دا چي د دې
وظيفې لپاره نارينه تر ښځي مناسب دئ .د ښځي د عاطفې
او عقل ترمنځ انډول داسي دئ چي د عاطفې اړخ ئې كافي
ً
دروند دئ ،ځواكمنه عاطفه وركړى شوې ،هومره چي اكثرا
عقل ترخپلي اغېزې الندي راولي ،همدې صفت ته د اوالد د
روزني لپاره اړه وه ،د همدغي عاطفې په حكم د اوالد د
هوسايۍ او سوكالۍ لپاره خپله هوسايي قرباني كوي ،دا
هغه څه دي چي نارينه ترې محروم دئ ،د نارينه عاطفه د
دې په څېر ځواكمنه نه ده ،د عقل او عاطفې ترمنځ ئې
نسبي انډول شته ،د قيموميت او مديريت لپاره دغه
انډول ته ضرورت دئ او دوهم دليل ئې دا چي د كورنۍ
ټول مصارف ئې په غاړه دي ،له مهر نيولې بيا تر كور،
جامو او نفقې پورې.
 صالحي ښځي هغه دي چي په كورنۍ كي د مېړه قيموميت
مني ،دا هڅه نه كوي چي دا د كور واكمنه او مېړه ئې
دې ته تابع او منقاد وي ،د خاوند په غياب كي بايد د
ټولو هغو شيانو حفاظت وكړي چي هللا تعالى ئې د حفاظت
امر كړى ،خپل عفت ،خپل ماشومان ،د خاوند مال او د ده
عزت.
د دې آيت له مخي نارينه د كور (چارواكى) او مېرمن
ئې (ساتونكې) ده .صالحه ښځه هغه ده چي د وظائفو دا
وېش مني او خپله دنده په ښه توگه ترسره كوي.
كه څه هم د دغو دوو دالئلو له مخي اسالم نارينه د
ً نارينه ئې په ښه
كورنۍ قيم ټاكلى خو دواړه مخصوصا
سلوك او د كورنۍ په ټولو كارونو كي په مشوره مكلف
كړى.
كه ښځو نشوز كاوو ،نه ئې دا پورتنى تقسيم منلو او
نه ئې د ساتني دنده په امانتدارۍ او اخالص ترسره
كوله ،ځان ئې تر مېړه اوچت گاڼو او هڅه ئې كوله چي
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هغه ځان ته مطيع كړي ،نو د ستونزي د حل لپاره ئې
خاوند څو كارونه كولى شي :په وعظ او نصيحت سره دي
هغه اصالح كړي ،كه وعظ او نصيحت نتيجه ورنكړه ،نو څه
وخت دي ترې مرور شي ،خو داسي مرور نه چي يا دى كور
ورته پرېږدي او يا دا له خپل كور بل ته ولېږي ،نه،
پخپله خونه او بستره كي دي لږ ترې لري څملي ،كېدى شي
په دې سره د هغې بې ځايه غرور مات شي او روغه جوړه
وشي ،خو كه دې تدبير هم نتيجه ورنكړه نو د تأديب
لپاره ئې وهلى شي ،خو دا وهل به داسي وي لكه پالر چي
زوى تأديبوي ،هدف به اصالح وي نه غچ او انتقام ،نه د
خپلي برالسۍ ثابتول ،نه به ئې پر مخ او بل نازك ځاى
وهي او نه به د داسي شي گوزار ورباندي كوي چي ټپي ئې
كړي .كه په دې سره هغې له نشوز الس واخيست او د مېړه
اطاعت ته چمتو شوه ،نو بايد د تېرو كړو په وجه ئې
ونه ځوروي او د ځورولو لپاره ئې حيلې او بهانې ونه
لټوي.
د آيت په پاى كي د هللا تعالى دوه صفتونه راغلي چي
له پورتني مضمون سره ئې خاص تعلق دئ :هللا لوړ او ستر
دئ ،لويي او كبر يوازي له ده سره ښايي ،نه دي ښځه
كبر او لويي كوي او نه ئې مېړه ،ستونزه له همدې
راوالړېږي چي يو تر بل ځان اوچت وگڼي ،كبر او لويي
وكړي ،بل ته د حقارت په سترگه وگوري او حقوق ئې
ترپښو الندي كړي.









   
  
    
   
[ -]35او كه د دوى ترمنځ له بېلتون ووېرېدئ نو يو
حكم د ده له كورنۍ او يو حكم د دې له كورنۍ
ورولېږئ ،كه ئې د اصالح اراده وه نو هللا به د دواړو
ً چي هللا خبردار پوه دئ.
ترمنځ موافقت راولي ،يقينا
( -)35كه مخكني تدبيرونه مؤثر ثابت نه شول ،نو بايد
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د دواړو د كورنيو د مداخلې له الري شخړه حل شي ،دوه
كسيزه جرگه دي وټاكل شي ،يو د يوه له كورنۍ او بل د
بلي له كورنۍ ،دې جرگې ته دي د كشالې د حل و فصل واك
وركړى شي ،دواړه دي د جرگې وروستۍ پرېكړي ته غاړه
كېږدي .په دې سره به قاضي ته د شخړي د وړاندي كېدو
او يا طالق مخنيوى وشي.
د دې پوښتني په اړه چي اسالم ولي د طالق حق نارينه
ته وركړى ،بايد ووايو :د طالق د الندي ممكنوڅلورو
صورتونو څخه اسالم يو غوره كړى:
الف :ښځه او مېړه په گډه د طالق فيصله وكړي.
ب :اختالف محكمې ته وړاندي شي او محكمه په دې اړه
وروستۍ فيصله وكړي.
ج :د طالق حق ښځى ته وركړى شي.
د :د طالق پرېكړه د مېړه په الس كي وي.
مخكي له دې چي وگورو اسالم ولي څلورم صورت غوره
كړى بايد څو خبري په پام كي ولرو:
 اسالم له طالق كركه لري ،د مجبوريت لپاره جواز
وركوي ،خو هغه تر ټولو كركجن حالل كار گڼي.
 په اسالم كي نارينه له يوې خوا په دې مكلف شوى چي
د كورنۍ ټول الزم ورځني مصارف په غاړه واخلي ،هغه به
د كورنۍ د ټولو مصارفو متكفل وي .له بلي خوا په دې
مكلف شوى چي د نكاح په ورځ به هومره مهر په غاړه
اخلي چي ښځه ورباندي راضي شي ،دا "مهر" د ښځى حق دئ
او د دې د راتلونكې لپاره يو مهم تضمين" .ښځه" كولى
شي له "مېړه" هومره مهر ترالسه كړى چي د دې راتلونكې
تضمين كړي او د وخت ناوخت ،بې ځايه او بې موجبه طالق
مخه ونيسي ،مېړه ونشي كولى چي له يوې خوند واخلي ،پس
له لنډي مودې هغې ته طالق وركړي او د هوس په حكم بله
په نكاح كړي ،طالق نبايد په يوې ملعبې بدل شي ،د نكاح
په ورځ بايد داسي تدابير ونيول شي چي دا مقدسه رابطه
دوام وكړي ،اسالم د همدې لپاره د مهر حق د ښځي د
مستقبل لپاره د يوه تضمين په توگه وضع كړى.
 اسالم دوه دليله د دې لپاره وړاندي كړي چي نارينه
به د كورنۍ قيم وى او د طالق پرېكړه به د ده له لوري
كېږي:
الف" :مهر" وركوي او د كورنۍ مصارف ئې په غاړه دي.
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ب :د قيموميت لپاره چي كومو مواصفاتو ته اړتيا ده،
په نارينه كي دا مواصفات تر ښځو زيات دئ .د ښځى
طبيعى وظائف دا ايجابوي چي قوي عاطفه ولري .قوي
ً د انسان "تعقل" تر اغېز الندي نيسي ،ښځه
عاطفه اكثرا
د همدې "قوي عاطفې" په حكم د اوالد د روزني ټولي
ستونزي په ورين تندي قبلوي ،بې خوبي گالي ،خپل ژوند
او صحت په خطر كي اچوي ،د اوالد د هري غلطۍ په وړاندي
صبر كوي او حتى د پرديو په مقابل كي د دوى له هري
غلطۍ دفاع كوي ،د "قيادت" او "قضاوت" لپاره د "قوي
عاطفې" پر ځاى داسي "تعقل" ته اړتيا ده چي د عاطفې
تر اغېز الندي رانشي .د نارينه روحي جوړښت داسي دئ چي
د "عقل" او "عاطفې" ترمنځ ئې تعادل او توازن شته او
د "عاطفې" تله ئې د ښځو په شان تر "تعقل" درنه نه
ده.
پداسي حال كي چي اسالمي شريعت د طالق حق نارينه ته
سپارلى ،خوله دې حق نه د ښځى د ځورولو او د هغې په
حقوقو د تېري په الر كي ناروا استفاده نشي كولى ،كه
خبره دې حد ته ورسېده ښځه حق لري "محكمې" ته مراجعه
وكړي ،چي محكمه به يا د دې حقوق احياء كوي او يا به
دا رابطه فسخ كوي.




   







  












    

[ -]36او د هللا عبادت وكړئ او هيڅ څه ورسره مه
شريكوئ او له والدينو سره ښېگڼه وكړئ او له
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خپلوانو سره ،له يتيمانو ،مسكينانو ،خپل گاونډي،
لري گاونډي ،په څنگ كي ملگري ،مسافر سره او له
هغه چا سره چي ستاسو په واك كي دي او هللا هغه څوك
نه خوښوي چي ځان ستايونكى كبرجن وي.
( -)36په دې مبارك آيت كي د هللا تعالى د دې حق ترڅنگ
چي د ده عبادت به كوئ او هيڅ څه او هيڅوك به نه
ورسره شريكوئ ،د الندي نهو كسانو سره د احسان او
ښېگڼي سپارښتنه شوې :مور ،پالر ،يتيمان ،مسكينان ،خپل
گاونډى ،پردى گاونډى ،خپله ښځه يا په ژوند كي بل
ملگرى او دوست ،مسافر او هغه څوك چي ستاسو په واك كي
دئ .له دغو سره له احسانه هغه څوك ډډه كوي چي دوه
كرغېړن خصلتونه ولري:
كبرجن وي او ځان تر نورو لوړ گڼي.
ځان ستايي او نور سپك او حقير گڼي.
















 
[ -]35هغه چي (پخپله هم) بخل كوي او (نور) خلك
(هم) په بخل گماري او هللا چي له خپل فضل څه وركړي
هغه پټوي او دغو كافرانو ته مو سپكوونكى عذاب
تيار كړى.
( -)35دا ځان ستايونكى كبرجن هغه دئ چي پخپله هم بخل
كوي او نور هم بخل ته هڅوي او هللا تعالى چي كوم
نعمتونه وركړي ،د خير په كارونو كي د انفاق پر ځاى
ئې پټوي ،كله چي هم انفاق ته راوبلل شي وايي :هيڅ
نلرم ،دا توان راسره نشته چي مرسته وكړم ،فقط دومره
لرم چي خپل مشكالت پرې حل كړم!!
له بخل سره چي دا دوه نور گناهونه هم يو ځاى شي:
بل بخل ته هڅول او دروغ ويل او الهي نعمتونه پټول،
نو دا د مسلمان له شأنه ډېر لري دئ ،يوازي د هغه چا
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كار كېدى شي چي كافر وي ،نو ځكه د آيت په پاى كي ويل
شوي چي هللا دغو كافرانو ته سپكوونكى عذاب تيار كړى.


















   





  




   
[ -]38او هغوى چي خلكو ته د ځان ښودني لپاره خپل
مال لگوي او نه په هللا ايمان راوړي او نه د آخرت په
ورځي او د چا چي شيطان ملگرى شي نو څومره بد دئ
دا ملگرى -]39[ .او په دوى به څه شوي وو كه ئې په
هللا او د آخرت په ورځي ايمان راوړى وى او هللا چي كومه
روزي وركړې له هغه ئې څه انفاق كړي وى! او هللا
ورباندي ښه پوه دئ.
( -)39-38دلته د هغو كبرجنو څلور نور خصلتونه بيان
شوي :انفاق ئې د ځان ښودني لپاره وي ،نه په هللا ايمان
لري او نه په آخرت او له شيطان سره ئې ملگرتيا وي.

    








   
[ -]41بې شكه چي هللا د يوې ذرې په اندازه هم ظلم نه
كوي او كه هغه كومه ښېگڼه وي نو دوه برابره به ئې
كړي او له خپل لوري به ستره بدله وركړي.
( -)41هللا تعالى د هيچا ښېگڼي نه ضايع كوي ،هر چا ته
به د ده د نېك عمل دنيوي او اخروي بدله وركوي ،د چا
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اجر نه ضايع كېږي ،دا ظلم دئ چي د چا هلي ځلي بې
نتيجې پاتې شي ،مهربان هللا دا ظلم نه كوي ،برعكس هر
نېك عمل ته دوه برابره او تر دې هم ستره بدله وركوي.

    



   












   
[ -]41نو څنگه به وي چي له هر امت يو شاهد راولو
او تا پر دغو شاهد راولو؟ [ -]42په دې ورځ به هغه
چي كافران شوي او له پيغمبر ئې سرغړاوى كړى ،دا
خوښوي چي كاش زمكه پر دوى آواره شي او هيڅ خبره
به له هللا نشي پټولى.
( -)42-41دلته د قيامت د ورځي څو مناظر انځور شوي:
 د هر امت خپل خپل پيغمبر به د شاهد په توگه
راوستى شي .دوى به د دې خبري شهادت وركوي چي هللا تعالى
د انسانانو د هدايت لپاره پيغمبران او كتابونه لېږلي
وو ،دا پيغمبران به پخپله د دې خبري د اثبات لپاره
كافي وي چي انسانانو دا كولى شول چي د پيغمبرانو په
څېر ئې ايمان راوړى وى او د كفر او عصيان الر ئې نه
وى غوره كړې .له هيچا به دا ادعا نه منل كېږي چي له
حقايقو بې خبره وو ،حق دين نه وو وررسېدلى ،يا ظروف
او شرائط ئې داسي وو چي ايمان راوړل ورته ناممكن وو،
د پيغمبرانو او د دوى باايمانه امتيانو شتون به د
دوى دا حجت او استدالل بابيزه كړي.
 په دې ورځ به هغه كسان چي په خپل كفر ئې ټينگار
كاوو او د پيغمبرانو له وينا ئې عصيان كاوو دا تمناء
كوي چي كاش په زمكه كي ښخ شي او له خاورو سره برابر
شي ،نه به خپلي د دنيا خبري له هللا پټولى شي او نه د
محاسبې په دغه هيبتناكي ورځ كي هغه خبري چي په زړه
كي ئې تېرېږي.
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[ -]43اې مؤمنانو! په داسي حال كي لمانځه ته مه
نږدې كېږئ چي مست يئ ،تر څو په هغه څه پوه شئ چي
تاسو ئې وايئ او نه په هغه حال كي چي جنب يئ ،مگر
دا چي الروي يئ ،تر هغه چي غسل وكړئ او كه بيمار
وئ او يا په سفر باندي او يا مو كوم يو له بيديا
راوگرځي او يا مو له مېرمنو سره نږدېوالى وكړ او
اوبه مو ونه موندې ،نو د پاكي خاوري تيمم وكړئ او
په خپلو مخونو او السونو ئې مسح كړئ ،بې شكه چي هللا
بخښونكى عفوه كوونكى دئ.
( -)43په دې مبارك آيت كي څو الرښووني شوې:
 لمونځ په داسي حالت كي مه كوئ چي مست وئ او په دې
نه پوهېږئ چي څه وايئ ،لمونځ خو له هللا تعالى سره
ستاسو راز و نياز دئ ،هغه ته خپل حاجتونه وړاندي
كوئ ،له خپل زړه راخوټېدلې خبري ورته كوئ ،په داسي
حالت كي په لمانځه ودرېږئ چي خپلو خبرو ته مو پام وي
او ورباندي پوهېږئ .له دې په څرگنده معلومېږي چي د
لمانځه په الفاظو پوهېدل او د لمانځه په وخت كي هغه
په پام كي نيول او له فهم او پوهي سره ئې ويل ضروري
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دي.
 په جنابت كي هم تر غسل كولو پوري لمانځه ته مه
نږدې كېږئ ،مگر دا چي مسافر وئ.
 كه بيمار وئ او يا په سفر باندي او يا له اودس
ماتي راوگرځئ او يا له مېرمنو سره نږدېوالى وكړئ او
اوبه ونه مومئ ،نو د پاكي خاوري تيمم وكړئ .تيمم دا
دئ چي السونه په خاورو ووهئ او بيا خپل مخ او السونه
پرې مسح كړئ.
كه تاسو مرغانو او حيواناتو ته ځير شئ وبه گورئ
چي كه اوبه پيدا كړي نو ځان په كي اچوي ،په خپلو
وزرونو ځان ته اوبه شيندي او كه اوبه ونه مومي نو په
خاورو كي رغړي ،په خپلو ښكرونو او وزرونو ځان ته
خاوري شيندي ،دوى ته د غسل او تيمم فطري الرښوونه شوې
او موږ ته شرعي ،هللا تعالى موږ د غسل او تيمم په اړه
په هغه څه مكلف كړې يو چي ټول ژوي ئې د خپل فطرت په
حكم كوي .هللا تعالى تا ته دا وړه مرغۍ په داسي حال كي
درښيي چي هره ورځ څو څو ځله په خاورو كي رغړي ،په
ډېر شوق او مستۍ سره او د رغړېدو په وخت كي د دې هڅه
كوي چي د خپلي هري بڼكي بېخ ته خاوره ورسوي ،دا ئې
يو ضرورت دئ ،په دې سره ئې څرمن له ډېرو جلدي امراضو
خوندي پاته كېږي ،دا ئې د عالج ذريعه ده ،اكثر
مكروبونه هم په اوبو مري او هم په خاوره ،كه اوبه
ورورسېږي ،دومره اوبه ئې وجود ته ننوځي چي له پړسېدو
وچوي او كه له خاوري سره په تماس كي شي ،خاوره ئې د
وجود ټول مايعات جذب كړي او ومري.
زموږ اودس او تيمم هم يو با حكمته تعبدي عمل دئ،
په هر يوه كي ئې حكمتونه او مصلحتونه مضمر دي ،هللا
تعالى تا په هغه څه مكلف كوي چي گټه ئې تر هر څه د
مخه تا ته رسي ،كه ته ئې مكلف كړى نه وى نو پخپله د
دې په ضرورت او اهميت دومره هم نه پوهېدې لكه هغه
وړه مرغۍ ،د اوبو د نشتوالي په صورت كي ئې په تيمم
مكلف كړى يې ،ډېر آسان كار ،د هغي مرغۍ تر كار آسان
او لنډ ،الس په خاورو ووهه او مخ او السونه پرې مسح
كړه ،دا خاوره همغه كار كوي چي اوبه ئې كوي ،خاوره
پاكه ده او د پاكوالي سبب ،ستا دا اوبه هم پر زمكه
ورېدلې او د زمكي پر سر بهېدلې ،د خاورو ډېر مواد ئې
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له ځان سره اخيستي او ستا خوا ته رارسېدلې دي.













  
[ -]44آيا هغو ته دي پام نه دئ كړى چي څه برخه د
كتاب وركړى شوې ،ضاللت او تېروتنه پېري او دا
غواړي چي تاسو هم بې الري شئ.
( -)44دلته د اهل كتابو ماليانو ته اشاره شوې ،درې
خصلتونه ئې په گوته شوي:
 علم ئې كچه او نيمگړى دئ ،د كتاب په يوې وړې برخي
پوهېږي ،د كتاب له اصلي او اساسي برخو بې خبره دي او
په فروعاتو او حواشيو كي غرق.
 سمه الر ئې پرېښې ،په كږو الرو سر شوي ،په كتاب كي
هغه څه لټوي چي د دوى غلط مذهب او په شرك لړلى مسلك
توجيه كړي.
 هم پخپله بې الري دي هم نور بې الري كوي ،له دين ئې
دام جوړ كړى ،خلك غولوي او د دوى دين او دنيا لوټوي.










  
[ -]45او هللا ستاسو په دښمنانو ښه پوه دئ او هللا د
ولي په توگه كافي دئ او هللا د مرستندوى په توگه
كافي دئ
( -)45دا دين پلورونكي ماليان ستاسو دښمنان دي ،له
دوى د دوستۍ طمع مه كوئ ،دا انتظار مه لرئ چي دوى به
د دين په كار كي ستاسو مرسته وكړي ،هللا د ولي او
مرستندوى په توگه ځان ته كافي وگڼئ.
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[ -]46له يهودانو ځيني د هللا كالم له خپل خپل ځايه
كږوي او وايي :موږ اورېدلي ،ومو نه مانو ،ته ئې
واوره نه اورېدونكيه او د خپلو ژبو په تاوولو سره
راعنا وايي ،په دين باندي طعن وهونكي او كه دوى
ويلي وى چي موږ واورېدو ،منونكي ئې شوو ،واوره،
موږ ته نظر وكړه ،نو دا ورته غوره وه او ډېره
سمه ،خو هللا دوى د خپل كفر په وجه رټلي دي ،نو ځكه
ايمان نه راوړي مگر ډېر لږ.
آيت

كي

د

يهودي

ماليانو

څو

( -)46په دې مبارك
خباثتونه بيان شوي:
 د هللا په كالم كي تحريف كوي ،په كوږ تأويل او تعبير
سره كږه معنى ترې راباسي ،د هللا د كالم يوه برخه داسي
رااخلي چي مخكنۍ او وروستنۍ برخي ئې له پامه غورځولې
وي او په داسي ځاى او داسي ډول ئې وكاروي چي خپله
غلطه خبره ورباندي سمه ثابته كړي .د دې مثال داسي دئ
لكه ته چي كوم كچه مال ته د جهاد بلنه وركړې ،خو هغه
نه په جهاد باور لري او نه د جهاد جرأت او همت ،خو
غواړي د عدم جهاد لپاره مذهبي تأويل وړاندي كړي ،نو
درته وايي :جنابه موږ په دين ښه پوهېږو ،هللا تعالى جل
مجده و عز شأنه و عم نواله ،په قرآنه المجيد او
فرقانه الحميد كي فرمايې :والتلقوا بايديكم الى
التهلكه!! د دې كالم اصلي او په خپل ځانگړي موضع او
مقام كي معنى دا ده چي له مالي او ځاني قربانۍ ډډه
كول ځان په هالكت كي غورځول دي ،خو دى د هللا په كالم كي
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تحريف وكړي ،موضع ئې وربدله كړي او غلطه معنى ترې
راوباسي.
 دوى په خوله سمعنا وايي ،تا ته اطمئنان دركوي چي
درسره موافق دي او خبره دي مني ،په داسي حال كي چي
په زړه كي به ئې د نه منلو پخه اراده وي .او هو؛ د
دوى ځيني بيا داسي دي چي درته وايي :جنابه! موږ دا
خبره تر تا ډېر د مخه اورېدلې ده ،ته چي په كوم آيت
عمل كولو ته موږ رابلې هغه موږ تر تا د مخه لوستى
دئ ،موږ په دې خاطر ورباندي عمل نه كوو چي په نورو
آيتونو ،احاديثو او رواياتو او د فقهاوو په وينا عمل
كوو ،دا موږ ته مه رااوروه ،پخپله ئې واوره چي هغه
نور دي نه دي اورېدلي ،كه ته له هغو نورو خبر وى نو
موږ ته به دې دا آيت نه وړاندي كاوو.
 منافقت به كوي ،ظاهر به ئې د دوست وي خو په زړه
كي ئې كينه او دښمني ،دوه مخي الفاظ به كاروي ،د
الفاظو ظاهري بڼه به ئې سمه برېښي خو په زهرو به
لړلې وي.
 عملونه ئې كافرانه دي ،داسي چي دوى ئې د هللا د لعنت
وړ گرځولي.
 ډېر لږ ايمان راوړي ،د دوى ايمان هغه ايمان نه دئ
چي له مؤمن سره ښايي ،ايمان ئې كچه او نيمگړى دئ.








   











   
   
[ -]45اې كتاب وركړى شوو! په هغه څه ايمان راوړئ
چي موږ نازل كړى او له تاسو سره د شته كتاب
تصديقوونكى دئ ،له هغه د مخه چي ځيني مخونه ويجاړ

النساء
528پلواې
د ررآن

كړو او تر شا ئې واړوو ،يا ئې داسي ورټو لكه شنبه
وال چي مو ورټل او د هللا امر خو ترسره كېدونكى دئ.
( -)45اهل كتابو ته خو په كار وه چي تر هر چا د مخه
ئې په قرآن ايمان راوړى وى ،دا ځكه چي قرآن د هغو
كتابونو تصديق كوي چي له دوى سره دي ،له قرآنه د دوى
انكار په هيڅ دليل او حجت نشي توجيه كېدى ،دا انكار
خو په اصل كي له خپل كتاب انكار دئ ،د دې لپاره له
ړوند تعصب پرته بل دليل نه شو موندلى .كه دوى ايمان
رانه وړي نو دوو خبرو ته دي انتظار وكړي:
 يا به ئې هللا تعالى مخونه محو او ويجاړ كړي ،سترگي
به ئې ړندې او غوږونه به ئې وركاڼه كړي ،مخ به ئې د
څټ په څېر كړي ،د ايمان راوړو او د حق الري موندو ټول
امكانات به ترې سلب كړي ،همغسي لكه د كافرانو په اړه
چي فرمايي :ختم هللا على قلوبهم و على سمعهم ،وعلى
ابصارهم غشاوة او د منافقينو په اړه فرمايي :ذهب هللا
بنورهم و تركهم في ظلمت اليبصرون ،صم ،بكم ،عمي.
 او يا به ئې د يهودو د هغي ډلي په څېر ورټي چي د
شنبې احترام ئې ونكړ او د بيزوگانو په څېر مسخه شول.
ً ترسره
د هللا تعالى دا وعيد محتوم وعيد دئ حتما
كېږي.
كه څه هم ځينو مفسرينو له نطمس على وجوههم نه
نوري معنى گاني اخيستې دي ،خو كه په قرآن كي دې ته
ورته آيتونو ته پام وكړو نو معنى ئې له دې پرته بل
څه نشي كېدى چي موږ رانقل كړې .د دې لپاره الندي دالئل
دي:
 د قرآن په ټولو هغو آيتونو كي چي دې ته ورته
مواردو كي دا شان الفاظ راغلي نو هلته ئې مجازي معنى
مراد وي نه حقيقي معنى ،لكه ختم هللا على قلوبهم كي او
يا ذهب هللا بنورهم كي.
 دلته يهودو ته ويل شوي چي كه په قرآن ايمان رانه
وړئ نو يا به دا كار درسره كوو او يا به مو د شنبه
والو په څېر مسخه كوو ،نو معلومه ده چي دا لومړى كار
غير له مسخه كولو څخه دئ.
 عمالً گورو چي يهودان د قرآن له نزول وروسته مسخه
نه شول خو اكثريت ئې له ايمان راوړو محروم شول ،د دې
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معنى دا ده چي د هللا تعالى لومړى وعيد همدغه وو.






   
    








ً چي هللا شرك نه بخښي او له شرك پرته نور
[ -]48يقينا
څه هر هغه چا ته بخښي چي د ده خوښه وي او څوك چي
له هللا سره شرك وكړي نو د ستري گناه افتراء ئې كړې.
( -)48په دې مبارك آيت كي د مؤمنانو لپاره ډېر ستر
زېرى دئ او په دې كي د هللا يوه ډېره ستره او عظيمه
پېرزوينه بيان شوې ،مؤمنانو ته زېرى وركړى شوى چي
رحمن خداى له شرك پرته هره گناه بخښي ،كه كبيره وي
او كه صغيره ،كه ئې توبه كړې وي او كه نه ،يوازي كفر
او شرك له توبې پرته نه بخښي ،نور نو صغاير په نېكو
عملونو محوه كوي او كبائر هم په توبې سره او هم ئې
له توبې پرته په خپل فضل سره بخښي .د (لمن يشاء) له
فقرې دا مطلب مه اخلئ چي ښايي تاسو به په هغه زمره
كي رانشئ چي هللا تعالى ئې د بخښني او مغفرت وړ گڼي.
هللا تعالى په دې اړه خپل سنت او مشيت څرگند كړى ،په
ايمان ،توبه ،هجرت ،جهاد ،شهادت ،انفاق في سبيل هللا او
نېك عمل سره ستا گناهونه بخښي ،دا د هللا وعده ده.
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ٍّ »  .متفق عليه
َر
ذ
له ابو ذر رضي هللا عنه روايت شوى چي پيغمبر عليه السالم
وفرمايل :داسي څوك نشته چي ال اله اال هللا ووايي او له
همدې كلمې سره ومري او جنت ته دي داخل نشي ،ما ورته
وويل :كه څه هم زنا او غال ئې كړې وي؟ وئې فرمايل :كه
څه هم زنا او غال ئې كړې وي ،بيا مي وويل :كه څه هم
زنا او غال ئې كړې وي؟ وئې فرمايل :كه څه هم زنا او
غال ئې كړې وي ،درې ځلي او په څلورم ځل ئې وفرمايل:
كه څه هم د ابوذر پزه په خاورو شي.
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له ضمضم بن جوس اليمامي روايت دئ چي ما ته ابو هريره
رضي هللا عنه وويل :يا يمامي! هيچا ته داسي مه وايه چي
په هللا قسم چي هللا به دي ونه بخښي او يا دا چي هللا به دي
هيڅكله جنت ته داخل نه كړي ،ما ورته وويل :اې
ابوهريره! موږ خو دا خبره هغه وخت خپل ورور يا ملگري
ته كوو چي څوك په بل غصه شي ،هغه وويل :دا خبره مه
كوه ،ځكه ما له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اورېدلي چي
وئې فرمايل :په بني اسرائيلو كي دوو كسانو په خپلو
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كي وروري كوله ،يو ئې په عبادت كي ډېر زيارايستونكى
وو او بل ئې مسرف او گنهگار ،عابد به هر كله چي دا
بل په گناه وليد نو ورته ويل به ئې :له گناه راتم
شه ،هغه به ورته وويل :ما له خپل رب سره پرېږده ،ته
خو به زما څارونكى نه يې ټاكل شوى؟ تر دې چي هغه يوه
ورځ په داسي گناه وليد چي ډېره ستره ورته معلومه
شوه ،نو ورته وئې ويل :افسوس پر تا ،راتم شه ،هغه
بيا هم ورته وويل :ما له خپل رب سره پرېږده ،ته خو
به زما څارونكى نه يې ټاكل شوى؟ ده ورته وويل :په هللا
قسم چي نه به هللا بخښنه درته وكړي او نه به دي هيڅكله
جنت ته داخل كړي ،وئې وويل :نو هللا تعالى يوه مالئكه
ورولېږله ،د دواړو روح ئې قبض كړه ،دواړه د ده خوا
ته راغونډ شول ،نو گنهگار ته ئې وفرمايل :زما په
رحمت سره جنت ته داخل شه او هغه بل ته ئې وويل :آيا
ته په دې پوهېدې چي زه به څه كوم؟ آيا ته د هغه څه
خازن وې چي زما په الس كي دي؟ دوزخ ته ئې بوځئ،
پيغمبر عليه السالم وفرمايل :په هغه ذات قسم چي د
ابوالقاسم روح ئې په واك كي ده چي دې عابد داسي خبره
كړې وه چي خپله دنيا او آخرت ئې پرې تباه كړ.
د مغفرت او بخښني په اړه دا نصوص د دې لپاره نه
دي چي څوك گناه ته تشويق شي ،د دې لپاره راغلي چي
گنهگار له يأس او نااميدۍ وژغوري ،دا گمان ونكړي چي
د توبې او رحمت دروازې ئې پر مخ تړل شوې او دا د دې
لپاره دي چي صالح مسلمان له يوه گنهگار نه دومره
كركه ونكړي چي هغه ته له وعظ او نصيحت الس واخلي ،هغه
ته ويل شوي چي د گنهگار په اړه دا فيصله مه كوه چي د
هللا له رحمت او مغفرت محروم او ځاى ئې جهنم دئ ،همدا
راز ده ته ويل شوي چي په هللا پوري مربوط امور هللا ته
پرېږده ،دا حق ځان ته مه وركوه چي د چا په اړه
ووايې :هللا به ئې هيڅكله ونه بخښي .ته خو د خلكو د
عملونو قاضي نه يې ،ته يو داعي يې ،د دعوت په كار كي
له هيچا مه مأيوس كېږه.
په دې مبارك آيت كي دا هم ويل شوي چي شرك يوه
افتراء او يو دروغ دئ ،څوك چي له هللا تعالى سره څه
شريك گڼي هغه په حقيقت كي دروغ وايي او افتراء كوي،
ً تر ټولو ستره گناه ده چي
هللا هيڅ شريك نلري او دا طبعا
د هللا په شأن كي افتراء وشي ،همداراز هغه څوك شريك
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درلودو ته اړ كېږي چي په يوازي سر د خپل ملك له
ادارې عاجز وي او د بل له مرستي پرته ټولو امورو ته
نشي رسېدئ ،د شرك په افتراء سره هللا ته د ضعف او
ناتوانۍ نسبت كېږي.









    
  
[ -]49آيا هغو ته دي پام نه دئ كړى چي خپل ځانونه
ستايي ،نه؛ دا خو (يوازي) هللا دئ چي څوك ئې خوښ وي
تزكيه كوي ئې او د خرما د زړي د يوه تار په
اندازه به ورباندي ظلم ونشي.
( -)49اهل كتابو به له خپل شرك ،منافقت او خپلو نورو
قبيح او كركجنو اعمالو سره سره ځان غوره قوم او د هللا
محبوب امت گڼلو او د نړۍ تر ټولو خلكو به ئې ځان
اوچت شمېرو .دلته د دوى په ځواب كي ويل شوي :تاسو چي
د ځان ستايلو ل پاره كوم معيارونه كاروئ او د هغه له
مخي ځان تر ټولو اوچت گڼئ ،دا هغه معيارونه نه دي چي
هللا تعالى پرې څوك تزكيه كوي او د ستايني وړ ئې گڼي،
دا معيارونه په الهي عدالت والړ نه دي ،هللا د نري تار
په اندازه هم پر چا ظلم نه كوي ،ستاسو قضاوتونه
ظالمانه دي ،د عدالت او انصاف خالف .ولي به تاسو تر
نورو غوره وئ ،د كومي ښېگڼي له مخي؟











 
[ -]51وگوره :څنگه پر هللا د درواغو افتراء كوي او
همدا د څرگندي گناه په توگه كافي ده.
( -)51دا خلك دروغ وايي چي هللا تعالى دوى په نورو غوره
گڼي ،دا خو د هللا په نسبت يوه ظالمانه افتراء ده او
لويه گناه ،هللا به څنگه د دوى په څېر ناولي او په
گناهونو كي تر ستوني غرق خلك خوښوي .د دوى لپاره دغه
گناه هم بس ده ،همدا چي ځان تر نورو غوره او د خداى
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نازولي او خاص بندگان گڼي.














  



 
[ -]51آيا هغو ته دي پام ونه كړ چي د كتاب څه
برخه وركړى شوې ،خو په جبت او طاغوت ايمان راوړي
او د كافرانو په اړه وايي :دوى تر مؤمنانو ډېر په
سمه الر دي.
( -)51په مخكنى آيت كي د ټولو يهودانو ذكر وو خو
دلته د دوى علماوو ته اشاره شوې ،كله چي د اهل كتابو
د علماوو په اړه بحث كېږي نو قرآن ئې په دغه صيغه
يادوي ،د دې وړ ئې نه گڼي چي د عالم په نامه ئې ياد
كړي ،برعكس وايي :هغه چي له كتابه ئې نيمگړى علم په
برخه شوى ،علم ئې ناقص دئ ،هسي ئې د كتاب څو خبري
زده كړې دي .دلته د دوى درې ځانگړتياوي په گوته كوي:
 په اوهامو ،خرافاتو ،فال ،كوډو ،منتر ،جادو او دې
ته ورته شيانو باندي باور لري.
 د طاغوت په خدمت كي دي ،د هر ظالم ،عاصي ،سركښ او
مفسد واكمن مالتړ كوي ،په خوله ئې د هللا نوم وي خو په
زړه كي ئې له طاغوت وېره او طمع ،دين د طاغوت په پښو
كي ذبح كوي او د طاغوت په گټه ئې كاروي.
 تر مؤمنانو كافران غوره گڼي ،تبليغات ئې د هغوى
په گټه وي ،خلكو ته وايي چي د كافرانو مسلك او مذهب
تر مؤمنانو غوره دئ.
دا داسي وگڼئ لكه د روسانو او امريكايانو په الس د
افغانستان د اشغال په وخت كي چي ځيني دين پلورونكي
ماليان له دوى سره يو ځاى شول او د واقعي علماوو او
مجاهدينو په ضد به ئې تبليغات كول ،د امريكايانو
كركجنه او په وينو لړلې ديموكراسي به ئې تأييدوله
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اود مجاهدينو په اړه به ئې ويل چي دوى متعصب او
افراطي دي ،د هېواد د آزادۍ او بياودانولو دښمنان
دي.



    
    

[ -]52دوى همغه دي چي هللا رټلي دي او هللا چي څوك ورټي
نو هيڅ مالتړى به ورته ونه مومې.
( -)52دا كسان او په هر چا كي چي دا صفات وي هغوى د
هللا تعالى د لعنت وړ دي ،د هللا له خوا رټل شوي نه په
دنيا كي مرستندوى موندلى شي او نه په آخرت كي .دوى
خو د كافرانو د مرستو د ترالسه كولو لپاره دا طريقه
غوره كړې وه ،د دوى په گټه او د مسلمانانو په ضد به
ئې تبليغات كول ،تاسو به وگورئ چي د دوى هيلي به
ترسره نشي ،دا كافران به ئې مرسته ونكړى شي.





   
  
[ -]53آيا په واكمنۍ كي د دوى كومه برخه شته ،نو
بيا خو به ئې خلكو ته كوم نقير هم نه وو وركړى.
( -)53دوى به د مسلمانانو په اړه ويل :دا خلك به له
هيڅ څه ترالسه نه كړي،
خپلي مبارزې ،دعوت او جهاد
هسي خپل ځان تباه كوي ،دښمنان ئې پياوړي او زورور
دي ،هم ئې وسائل او امكانات زيات دي او هم ئې تگالره
تر دوى غوره ده!! د دوى د دغو خبرو په ځواب كي ويل
شوي :دا خو ستاسو په واك كي نه ده چي د مسلمانانو
مستقبل وټاكئ او له دوى سره دي همغه څه وشي چي تاسو
ئې انتظار لرئ ،كه داسي وى چي كارونه ستاسو له
انتظار سره سم كېدى او پرېكړي ستاسو په خوښه كېدى،
نو بيا خو به تاسو هيچا ته د خرما د زړي د ټاپكي په
اندازه هم څه نه وو وركړى ،نه مسلمانانو ته او نه د
دوى دښمنانو ته ،بيا خو به تاسو هر څه ځان ته
اخيستل ،ولي به مو په كافرانو لورېدل ،چي ځان ته ئې
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نه شئ وركولى معنى ئې دا ده چي د كافرانو په اړه
ستاسو هيلي او د مسلمانانو په اړه ستاسو بد نيت به
هم څه نتيجه ونه لري.

   








  


  
[ -]54آيا له خلكو سره په هغه څه باندي حسد كوي
چي هللا له خپل فضل څه وركړي؟ نو موږ خو د ابراهيم
اوالد ته كتاب او حكمت وركړ او لويه پاچايي مو
وركړه.
( -)54د دوى د تبليغاتو او دښمنۍ وجه د دوى هغه حسد
دئ چي له مسلمانانو سره ئې لري ،پر مسلمانانو ئې د هللا
فضل نه لورېږي ،دا ئې زړه نه غواړي چي مسلمانان دي
پر كافرانو برى ترالسه كړي .هللا تعالى د دوى په ځواب كي
فرمايي :لكه چي د ابراهيم عليه السالم اوالد ته مو
كتاب ،حكمت او لويه پاچايي وركړه ،همدا راز مو محمد
عليه السالم ته كتاب او حكمت وركړ او لويه پاچايي به
ئې په برخه كړو.















[ -]55نو د دوى ځينو ورباندي ايمان راوړ او ځينو
ئې ترې ډډه وكړه او لمبه ناك جهنم كافي دئ.

( -)55د ابراهيم عليه السالم اوالد ته چي كوم كتاب
وركړى شوى وو ،ځينو ورباندي ايمان راوړ او ځينو ترې
ډډه وكړه ،مسلمانانو ته چي كوم الهي كتاب راغلى ،دا
دئ په دې هم ځينو ايمان راوړ او ځينو ترې ډډه وكړه،
د دوى پايله به هم هغسي وي لكه د مخكنيو .كه نور څه
نه وي نو جهنم هم ورته كافي دئ.
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ً هغه چي زموږ په آيتونو كافران شوي،
[ -]56يقينا
ژر به ئې په اور كي ننباسو ،كله چي ئې څرمني پخې
شي نو په عوض كي به له دغو پرته نوري څرمني
وركړو ،چي عذاب وڅكي ،بې شكه چي هللا باحكمته عزيز
دئ.
( -)56په دې آيت كي د قرآن يو بل علمي اعجاز زموږ
مخي ته راځي :قرآن ويلي چي كافران به په اور كي
سوزي ،كله چي د دوى څرمن وسوزي ،بله څرمن به وركړو،
ترڅو عذاب وڅكي ،يعني انسان په پوستكي سره د درد
احساس كوي ،كه پوستكى نه وي نو درد نه احساسوي .او
دا هغه حقيقت دئ چي څوارلس پېړۍ وروسته انسان
ورباندي پوه شو .اوس پوه شو چي د درد د احساسولو
عصبي رشتې په پوستكي كي دي ،نه په غوښه كي.





  



   



   
 
[ -]55او هغه چي ايمان ئې راوړى او صالح عملونه
ئې كړي ژر به ئې داسي جنتونو ته داخل كړو چي
ويالې به ترې الندي بهېږي ،تلپاتي په هغه كي تر
ابده ،دوى ته به په هغه كي پاكيزه جوړې وي او په
ښه سيوري كي به ئې داخل كړو.
( -)55جنت ،تر ونو الندي ويالې ،تلپاتى ژوند ،سُتره
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جوړې او خوندور سيورى ،دا د مؤمنانو او صالحانو اجر
او بدله.





  









   





































 
ً چي هللا تاسو ته د دې امر كوي چي
[ -]58يقينا
امانتونه خپل اهل ته وسپارئ او كله چي د خلكو
ترمنځ پرېكړه كوئ نو په عدل سره پرېكړه وكړئ ،بې
شكه چي هللا په ډېر غوره څه تاسو ته نصيحت كوي،
ً چي هللا بصير اورېدونكى دئ -]59[ .اې مؤمنانو!
يقينا
د هللا اطاعت وكړئ او د پيغمبر او د خپلو چارواكو
اطاعت وكړئ ،نو كه په كوم څه كي مو په خپلو كي
شخړه وكړه ،نو هللا او پيغمبر ته ئې راجع كړئ ،كه پر
هللا او د آخرت پر ورځ ايمان لرئ ،دا ډېر غوره دئ او
د پايلي له پلوه ډېر ښايسته.
( -)59-58په دغو دوو آيتونو كي د اسالمي نظام په اړه
څو داسي اساسي الرښووني شوې چي كه په ټول قرآن كي
يوازي همدا آيتونه راغلي وى نو د دې نظام د معرفي

النساء
538پلواې
د ررآن
لپاره كافي وو .په دې آيتونو كي الندي مطالب راغلي:
 هللا تعالى ټول اسالمي امت ته امر كوي چي امانتونه
خپل اهل ته وسپاري .د امانت معنى عامه هم كېدى شي او
په هر مادي او معنوي امانت ئې هم اطالق كېدى شي ،خو
دلته له امانت نه مراد د واكمنۍ او اقتدار امانت دئ.
 د اسالم له نظره اقتدار يو امانت دئ او د اقتدار
خاوند د خلكو د امانتونو يو امين.
 دا (امانت) به د مسلمانانو لخوا هغه چا ته سپارل
كېږي چي (اهليت) ئې ولري .او دا د ټول اسالمي امت
مأموريت او الهي فريضه ده چي د اقتدار امانت او په
هغه پوري مربوط ټول امانتونه به داسي چا ته سپاري چي
د دې وړتيا او اهليت په كي وي.
 لكه څنگه چي د هر امان اصلي خاوند دا حق لري چي
په كومو ارائطو او د څرمره مودې لپاره
خپل امان
(امين) ته وسپاري او كله ئې بېرته ترې واخلي،
همداراز دا د خلكو حق دئ چي د امارت امان چا ته ،تر
كله سپاري او كله ئې بېرته ترې واخلي.
 دغه امين ته چي كوم صالحيتونه او امكانات سپارل
كې ږي ،كه زكات او عشر دئ ،كه غنيمت يا فئ دئ ،كه له
كورنيو او بهرنيو لوريو سره كومه معامله وي ،د جنگ
يا د صلحي ،دا د ټول ولس (امانتونه) دي ،په دې
امانتونو كي هر راز تصرف به د ولس په مشوره كوي ،هر
هغه تصرف چي د ولس د مشورې خالف ئې كوي خيانت دئ ،دا
د ولس حق دئ چي ده ته څومره واك وركوي او تر كله ئې
وركوي او كله ئې بېرته ترې اخلي .دى د ولس خادم،
وكيل او كفيل دئ نه آقا او بادار.
 چا ته چي د امارت او واكمنۍ امانت وسپارل شي ،هغه
به په دې امانت كي د يوه امين په څېر تصرف كوي ،نه د
يوه مطلق العنان حاكم په څېر.
 دا د امانتونو امين په دې مكلف دئ چي د خلكو
ترمنځ به ئې هر قضاوت پر عدالت والړ وي.
 كه د دې امين (امير) او د امانت د اصلي خاوندانو
(خلكو) ترمنځ په كوم څه كي اختالف راوالړ شي ،نو
منازعه به د هللا كتاب او د رسول سنت ته راجع كېږي،
وروستۍ پرېكړه به د قرآن او سنت له مخي كېږي.
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 د قانون په وړاندي ټول برابر دي ،هيڅوك دا حق
نلري چي ځان تر قانون اوچت وگڼي ،قانون ځان ته تابع
او ځان د وروستۍ پرېكړي وروستۍ مرجع وگرځوي.
له دغو مباركو آيتونو الندي خبري معلومېږي:
 اسالم د امير انتخاب هم د مسلمانانو وجيبه گڼي او
هم ئې حق .د خلكو لخوا (څرگند) او (پخپله خوښه) بيعت
ئې د امارت لپاره شرط گرځولى.
 له امير سره د خلكو بيعت داسي نه دئ چي لومړى به
هغه له كومي بلي الري امير كېږي او بيا به خلك د بيعت
شكلي مراسم د دې لپاره ترسره كوي چي د ده په وړاندي
د خپل اطاعت څرگندونه وكړي ،خبره داسي نه بلكي برعكس
ده ،دا بيعت دئ چي په هغه سره څوك امير كېدى شي ،تر
څو چي خلك له چا سره بيعت ونه كړي امارت ئې نشي مسلم
كېدى ،امير هغه دئ چي خلك ورسره بيعت وكړي ،له بيعت
پرته مسلط شوى واكمن يو جابر او غاصب حاكم دئ.
ابوبكر رضي هللا عنه هلته امير شو چي خلكو په جومات
كي له ده سره بيعت وكړ ،عمر رضي هللا عنه له هغه وروسته
امير شو چي د خلكو بيعت ئې ترالسه كړ ،د ابوبكر رضي هللا
عنه لخوا د ده انتخاب يوازي يو وړانديز وو ،هغه ولس
ته د عمر رضي هللا عنه د غوره كولو وړانديز وكړ او عمر
رضي هللا عنه تر خپل شهادت مخكي اووه كسان د دې لپاره
غوره كړل چي له خپل منځ نه يو كس انتخاب كړي او بيا
دغه كس د بيعت لپاره ولس ته معرفي شي.
د عثمان رضي هللا عنه انتخاب داسي ترسره شو چي لومړى
عبدالرحمن بن عوف رضي هللا عنه د ده او د علي رضي هللا عنه
په اړه د مدينې له خلكو ،د ښځو په شمول ،تر دريو
ورځو مسلسل پوښتني وكړې ،د دوى رأيه ئې ځان ته
معلومه كړه ،په جومات كي ئې دا خبره اعالن كړه چي د
مدينې زياتره خلك د عثمان رضي هللا عنه په امارت راضي
دي ،زه له دوى دواړو تاسو ته عثمان رضي هللا عنه غوره
كوم ،خلكو توافق وكړ ،بيعت ترسره شو او له دې وروسته
عثمان رضي هللا عنه خليفه شو ،د ده له شهادت وروسته علي
رضي هللا عنه په جومات كي او له بيعت وروسته خليفه شو.
دا بهير موږ ته ښيي چي بيعت د امارت لپاره شرط دئ،
يوازي له بيعت وروسته څوك امير كېدى شي نه له بيعت
مخكي.
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له دې بهير نه دا هم معلومېږي چي بيعت څرگند كار
دئ نه پټ ،د عامو خلكو كار دئ نه د خاصو ،په جومات
كي تر سره شوى نه په كوم قصر كي ،ټول هغه خلك په كي
برخه اخيستى شي چي جومات ته ئې په راتلو بنديز نشته.
د پيغمبر عليه السالم سنت او د اصحابو رضي هللا عنهم
منهج ته په پام سره ويلى شو چي:
 د يوې غيراسالمي ټولني په سياسي حاكم نظام كي به
له برخي اخيستو ډډه كوو ،حتى كه د دې نظام رياست هم
موږ ته ومنلى شي.
 پدې نامسلمانې ټولني كي د انتخاباتو له الري د
تبديلي راوستو او قدرت ته د رسېدو هڅه به نه كوو ،دا
ځكه چي پيغمبر عليه السالم داسي نه دي كړي.
 اسالم موږ ته امر كړى چي لومړى به انقالب راولو،
غيراسالمي ټولنه به د جهاد له الري په اسالمي ټولني
بدلوو او اقتدار به له ظالمانو صالح كسانو ته
انتقالوو ،خو د انقالب له راتلو او د اسالمي ټولني له
جوړېدو وروسته به قدرت ته د رسېدو هره هڅه حرامه
گڼو ،هلته به وسلې ته الس كول او يا د زور او سازشونو
له الري قدرت ته د رسېدو هڅه نه كوو ،اقتدار به د
مسلمانانو امانت او دا به د خلكو حق گڼو چي قدرت د
خپلي خوښي صالح او اهل كس ته وسپاري ،دلته به امير د
مسلمانانو په خوښه او د دوى د بيعت له الري ټاكل
كېږي.
 د امير انتخاب د ټولني د ټولو مسلمانانو كار دئ
نه د څو محدودو كسانو كار ،دا ځكه چي خلفاى راشدين
په جومات كي غوره شوي ،نه د تړلو دروازو تر شا او د
څو كسانو په خوښه.
 د امارت لپاره تر يوه زيات كسان هم نومول كېدى
شي ،داسي لكه چي عمر رضي هللا عنه ونومول.
 كه تر يوه زيات كسان د امارت لپاره راوړاندي كړى
شول ،د استفتاء او د خلكو رأيي ته د مراجعي له الري
كولى شو د دوى له منځه هغه څوك غوره كړو چي د
مسلمانانو اكثريت ئې د امارت لپاره اهل گڼي.
 د امارت لپاره خاص مواصفات ټاكل شوي ،د دغو
مواصفاتو له مخي به اهل كسان نومول كېږي ،خو د اهل
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كسانو له منځه د يوه انتخاب به د مسلمانانو د اكثريت
په رأيه ترسره كېږي.
دا ډېره عجيبه ده چي د دغو څرگندو نصوصو په
موجوديت كي او په داسي حال كي چي د راشدينو خلفاوو د
انتخاب څرنگوالى ئې په مخكي پروت دئ ،ځيني امارت
موروثي حق گڼي ،يوازي د علي او د ده د اوالد رضي هللا
عنهم مسلم حق او وايي چي دوى د هللا له لوري غوره شوي،
ً
كه دا خبره سمه وى نو لومړى خو به په قرآن كي حتما
په دې اړه صريح آيت راغلى وو ،پيغمبر عليه السالم به
خلكو ته په واضح الفاظو ويلي وو ،صحابه وو به هغه د
لومړي خليفه په توگه او د ده اوالد له ده وروسته د
امراوو په توگه غوره كړي وو ،علي رضي هللا عنه به له
مخكنيو خلفاوو سره بيعت نه كاوو او تر ټولو مهمه
خبره دا چي په قرآن كي به دا آيت نه راتلو چي اې
مسلمانانو! هللا تاسو ته امر كوي چي د امارت امانت اهل
ته وسپارئ ،كه امارت موروثي وى او امير د هللا او
پيغمبر له لوري غوره كېدى نو مسلمانانو ته به ولي دا
خبره كېده؟! او كه موروثي وى نو ميراث خو ورثه وو ته
پرته له دې سپارل كېږي چي وگوري هغه ماشوم دئ كه
ستر ،هغه روغ دئ كه ناروغ ،عقل لري كه بې عقله دئ،
په ميراث كي خو د اهليت شرط نشي وضع كېدى .آيا تاسو
نه گورئ چي د نړۍ په ظالمانه موروثي نظامونو كي دې
خبري ته څوك نه گوري چي د واكمن وارث د دې منصب اهل
دئ كه نه ،زوى ،لور او ښځي ته ئې په ميراث پاته
كېږي .د قرآن په لسگونو آيتونه د اهل كتابو د دغي
غلطي انگېرني د ترديد لپاره راغلي چي دوى په موروثي
نظام او له پالره اوالد ته د مذهبي مقام او منزلت په
انتقال باور درلود.
دا هم ډېره عجيبه ده چي ځيني وايي :د يو چا د
امارت لپاره د پنځو كسانو بيعت هم كافي دئ ،كه له
ټول امت يوازي پنځه كسان او حتى يو كس له چا سره
بيعت وكړي هغه مسلم امير دئ او په ټولو ئې اطاعت
واجب!! دا هسي بې بنسټه او چټي خبري دي هم د څرگندو
نصوصو خالف او هم د صحابه وو د منهج خالف .دا خبري يا
هغه څوك كولى شي چي دا ټول حقايق له پامه وغورځوي او
يا هغه چي د كوم دربار مفتي وي.
له دې حكم څخه چي د امير او خلكو ترمنځ اختالفي
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قضايا به قرآن او سنت ته راجع كېږي ،دا حقيقت په
ډاگه معلومېږي چي امير په مشوره مكلف دئ ،د اختالف په
صورت كي ده ته د وروستۍ پرېكړي حق نه دئ وركړى شوى،
وروستۍ فيصله به د قرآن او سنت له مخي كېږي .او همدا
پر هللا او د آخرت پر ورځي د ايمان تقاضاء گڼل شوې.
خو دلته له اولواالمر منكم نه مراد د مسلمانانو
كوم چارواكي دي؟ هر آمر كه يوازي خليفه او
اميرالمؤمنين؟ كه څه هم د اولي االمر منكم اطالق په هر
آمر كېدى شي ،خو په دوه دليله په اطمئنان سره ويلى
شو چي له دې نه مراد د مسلمانانو عمومي امير دى:
 له هللا او پيغمبر نه وروسته ئې ذكر شوى.
 له نورو امراوو او چارواكو اطاعت په اصل كي له
عمومي امير نه اطاعت دئ.
دې ته مو هم پام وي چي د دې مبارك آيت د شأن نزول په
اړه ځيني په يوه ضعيف روايت استناد كوي او وايي :د
مكې له فتحي وروسته رسول هللا ﹽ د كعبې كلياني بېرته
هغه عثمان بن طلحه ته وسپارلې چي تر دې وړانده دا
دنده د هغه كورنۍ ته سپارل شوې او گواكي همدا د دې
شأن نزول دئ!! دا رأيه په بشپړه توگه ناسمه ده ،دا
ځكه چي د النساء د سورې بېلي بېلي برخي له درېيم
هجري كال تر پنځم پوري نازلي شوې او دا ښيي چي دا
آيت به د مكې له فتح او عثمان بن طلحة ﹽ ته د كعبې
د كليانو له سپارلو نږدې شپږ كاله وړاندي نازل شوى
وي ،نو څنگه ومنو چي دا پېښه د دې آيت شأن نزول
ده؟!! شأن نزول خو هغي پېښي او هغه حالت ته وايي چي
د قرآن كوم آيت د هغه په ارتباط او همغه مهال نازل
شوى وي ،كه څوك ووايي :د كليانو سپارل د دې آيت يو
مصداق وو ،كېدى شي ادعاء ئې سمه وي ،خو د شأن نزول
نوم وركول په قطعي توگه غلطه خبره ده ،عثمان بن طلحة
ﹽ ته د كليانو سپارل د دې آيت مصداق هم نشو گڼلى ،دا
ځكه چي كلياني نه د ده شخصي مال وو او نه دى تر نورو
د دې كار لپاره اهل ،دى د مكې له فتح وروسته مسلمان
شوى ،څنگه به ئې تر هغو مسلمانانو د دې دندي لپاره
اهل گڼو چي مكه د دوى په الس فتح شوه او دى د هغوى په
الس مسلمان شو؟! رسول هللا ﹽ د خاص مصلحت لپاره دا
كلياني بېرته ده ته وسپارلې ،دې ته مو پام وي چي
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كعبې ته دروازه جوړول ،قفل (كلپ) وراچول ،كلياني ئې
په جيب كي گرځول د مشركو قريشو بدعت وو چي شرعي اصل
نه لري ،كعبه د خداى كور دئ ،دروازه به ئې د ټولو پر
مخ تل پرانيستې وي ،ابراهيم عليه السالم داسي جوړه
كړې وه چي د ننوتو او وتو دوه الري ئې درلودې ،دروازو
ئې نه دړي درلودې او نه بندېدې ،درشل ئې له زمكي سره
برابر وو ،قريشو د كعبې سطح لوړه كړه ،يوه دروازه ئې
په ډبرو بنده كړه ،بلي ته ئې دړه او قفل واچاوو،
موخه ئې دا وه چي كعبې ته ننوتل د دوى په واك كي وي،
د خپلي خوښي خلكو ته د ننوتو اجازه وركړي!! رسول هللا ﹽ
غوښتل بېرته ئې په ابراهيمي بڼي كي اعمار كړي خو
حالت ته په پام سره ئې دا كار ونه كړ .كلياني عثمان
بن طلحه ﹽ ته سپارل همداسي د يوه خاص مصلحت له مخي
شوى.





  
   
   



  










[ -]61آيا هغه دي ونه ليدل چي گمان كوي هم پر هغه
څه ايمان لري چي پر تا نازل شوي او هم پر هغه څه
چي تر تا د مخه نازل شوي ،خو غواړي چي د تحاكم
لپاره طاغوت ته ورشي ،حال دا چي ورته امر شوى چي
له هغه به انكار كوي او شيطان غواړي چي په ژوري
تېروتني سره ئې تېرباسي.
( -)61د دې آيت له مخي د هغه چا د ايمان دعوى د منلو
نه ده چي طاغوت ته خپلي شخړي راجع كوي ،څوك چي د
طاغوت واكمنۍ ته غاړه ږدي او د خپلو مشاجراتو په اړه
د هغه پرېكړي مني ،هغه سخت تېروتى ،شيطان دوكه كړى،
د ايمان دعوا ئې د اعتبار وړ نه ده ،حتى كه په ځان
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ئې دا گمان هم وي چي هم پر قرآن ايمان لري او هم پر
مخكنيو كتابونو .تر څو چي ته له طاغوت انكار ونكړې؛
هللا تعالى ستا ايمان نه قبلوي.
دا آيت نه يوازي د ايمان حقيقت موږ ته راښيي بلكي
د طاغوت معنى هم راښيي ،طاغوت هغه دئ چي خلك د خپلو
شخړو د حل و فصل لپاره ورته رجوع كوي ،حاكم او قاضي
دئ خو پرېكړي ئې د هللا د دين مطابق نه دي او په ماانزل
هللا حكم نه كوي ،طاغوت شيطان نه بلكي شيطان ته منقاد
حاكم دئ.

   









  
[-]61او كله چي ورته وويل شي :د هغه څه په لوري
راشئ چي هللا نازل كړى او د پيغمبر په لوري؛ منافقين
به وگورې چي له تا څخه به په كلكه ډډه كوي.
( -)61په دې مبارك آيت كي دا د نفاق لويه نښه گڼل
شوې چي څوك خپلي شخړي او منازعات د قرآن او سنت
مطابق حل و فصل نه كړي .كه دا شخړي او منازعات ،مادي
وي يا معنوي ،كه فكري وي يا اعتقادي ،كه مذهبي وي يا
سياسي ،كه اخالقي وي يا حقوقي ،كه فردي وي يا
اجتماعي ،په هر څه كي منازعه به قرآن او سنت ته راجع
كېږي ،د دې مبارك آيت له مخي هغه څوك منافق دئ چي له
قرآن او سنت پرته په بل څه خپل منازعات حل كوي.
















 
[ -]62نو هغه وخت به څنگه وي چي كوم مصيبت د هغه
څه له امله ورورسېږي چي په خپل الس ئې مخكي لېږلي،
بيا تا ته راشي او د هللا په نامه لوړي كوي چي له
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احسان او توفيق پرته مو بل څه نه غوښتل.
( -)62كه څه هم د دې آيت حكم عام دئ خو له مخكني آيت
سره په گډه ئې معنى دا ده :كه دغو منافقينو ته په دې
خاطر كوم مصيبت ورورسېږي چي له قرآن او سنت نه پرته
په بل څه ئې د كومي شخړي او منازعې د حل كولو هڅه
كړې ،نو بيا به تا ته راځي ،د هللا په نامه به لوړه كوي
چي د كوم بد غرض لپاره ئې دا كار نه دئ كړى ،اراده
ئې ښه او نېكه وه او د روغي جوړي په نيت ئې دا كار
كړى!!

  











  
[ -]63دا همغه كسان دي چي هللا د دوى د زړونو په
شته وو ښه پوهېږي ،نو مخ ترې واړوه ،نصيحت ورته
وكړه او د خپل ځان په اړه ئې بليغه وينا ورته
وكړه.
( -)63دا هغه كسان دي چي په خپلو قسمونو سره غواړي
مسلمانان وغولوي او خپل نفاق پټ وساتي ،خو هللا تعالى
ښه پوهېږي چي د دوى زړونه خيرن او په نفاق لړلي دي،
د دوى په اړه چي هللا تعالى څه فرمايي دا د هغه علم له
مخي وايي چي د دوى د سينو د اسرارو په اړه ئې لري،
له دغو منافقينو سره پخپله معامله كي الندي خبر ي
مراعات كړه:
 مخ ترې واړوه او اعتناء ورته مه كوه.
 نصيحت ورته كوه.
 د خپل حالت په اړه ئې داسي بليغه وينا ورته كوه
چي پوه شي او ځان اصالح كړي.
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[ -]64او هيڅ پيغمبر مو له دې پرته د بل څه لپاره
نه دئ لېږلى چي د هللا په حكم سره ئې اطاعت وشي 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
پيغمبر هم ورته بخښنه غوښتې وى ،نو هللا به ئې
مهربان توبه منونكى موندلى وو.
( -)64په دې جامع آيت كي څو ډېري ستري الرښووني شوې:
 هللا تعالى خپل پيغمبران د دې لپاره رالېږي چي اطاعت
ئې وشي ،په دوى پسي اقتداء وشي ،الرښود او مقتداء
وگنلى شي ،دوى يوازي پېغام راوړونكي نه دي چي خلك به
ئې فقط پېغام اوري او بيا به پخپله خوښه عمل كوي،
نه؛ بلكي دوى د الهي پېغام عيني تجسم وگڼئ ،كه غواړئ
په دې پوه شئ چي هللا تعالى څنگه انسان خوښوي ،نو دا
غوره او هللا ته خوښ انسان د پيغمبر په څېره كي وگورئ،
كه غواړئ پوه شئ چي د هللا په دين عمل كول څنگه وي ،نو
په دين د عمل كولو رښتينې بېلگه پيغمبر دئ.
 كه كله كومه غلطي درنه وشوه ،په كومي قضيې كي دي
د پورتني اصل مخالفت وكړ او د پيغمبر اطاعت درنه
پاته شو او د هغه په سنت دي عمل ونكړ ،نو له هللا بخښنه
وغواړه او توبه وكړه.
 هللا مهربان توبه منونكى دئ ،توبه او توبه كوونكى
خوښوي ،نه يوازي دا چي توبه قبلوي او گناه بخښي،
بلكي پر توبه كوونكي مزيد مهرباني هم كوي.
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[ -]65نو نه؛ ستا په رب قسم چي تر هغه ئې ايمان
نه دئ راوړى چي تا په خپلمنځيو شخړو كي حكم ونه
گرځوي ،بيا ستا د پرېكړي په اړه په خپلو زړونو كي
تنگوالى ونه مومي او په بشپړه توگه تسليم نشي.
( -)65ترهغه چي تا په خپلو شخړو كي حكم ونه نيسي او
بيا ستا په پرېكړي راضي نشي او په خپلو زړونو كي هيڅ
حرج احساس نه كړي او عمالً انقياد ونكړي ،مؤمنان نشي
بلل كېدى او د ايمان ادعا ئې نشي قبلېدى .له دې آيته
په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي د ايمان د قبلېدو الندي
شرائط دي:
 شخړي او منازعات شريعت ته محول كول.
 د اسالم په هري پرېكړي رضايت.
 او هر حكم ته ئې عمالً غاړه ايښودل.










    







   
   






  
 
[ -]66او كه دا مو پر دوى فرض كړي وى چي خپل ځان
ووژنئ او له خپل كور كلي ووځئ نو له لږو كسانو
پرته به ئې دا كار نه وو كړى او كه هغه څه ئې
ترسره كړي وى چي نصيحت ئې ورته كېږي نو دا به
ورته ډېر غوره وو او په مضبوطوالي كي ډېر كلك.
[ -]65او هغه وخت به مو له خپلي خوا ستر اجر
وركړى وو -]68[ .او هرومرو به مو په سمي الري
هدايت كړي وو.
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( -)68-66كه پر دوى داسي حالت راولو چي د هللا په الري
كي شهادت ته چمتووالى او هجرت ته تيارېدل ورباندي
فرض شي ،نو له دغو كسانو چي خپل منازعات طاغوت ته
وړاندي كوي ،ډېر لږ به ئې دې كار ته چمتو شوي وو ،خو
كه دا كار ئې كړى وى نو دا به ورته ډېر غوره وو او د
دوى د ثبات او استقامت نښه او پر خپلي عقيدې د مضبوط
پاته كېدو باعث .په دې سره به ئې لوى اجر په برخه
شوى وو ،د هدايت دروازې به ئې پر مخ پرانيستل شوې وې
او پر سمه الر د تلو مزيد توفيق به ئې په برخه شوى
وو.
ځينو د (اقتلوا انفسكم) دا معنى كړې چي خپل ځان
په خپل الس ووژنئ ،خو دا تعبير په څو دالئلو ضعيف دئ:
 هللا تعالى څوك په ځان وژلو نه مكلف كوي .د بقرې په
سوره كي چي د بني اسرائيلو په اړه دا الفاظ راغلي
هلته ئې هم معنى ځان وژنه نه بلكي د خپل قوم هغه
كسان وژل دي چي د شرك مرتكب شوي وو.
 له (اخرجوا من دياركم) معلومېږي چي د دې مراد
هجرت دئ او د (اقتلوا انفسكم) مراد د هللا په الر كي ځان
قرباني كول دئ.
 دلته د منافقينو په اړه بحث كېږي او د بحث موضوع
دا ده چي دوى خپل منازعات پيغمبر عليه السالم ته نه
راجع كوي ،نو كه دوى ته د هللا په الر كي د جهاد ،قربانۍ
او هجرت بلنه وركړى شي ،دا كار خو په هيڅ صورت كي نه
كوي.
 له (يوعظون) څخه معلومېږي چي په راتلونكي كي به
دوى ته دا د جهاد ،قربانۍ او د هللا لپاره د خپل كور
كلي د پرېښودلو بلنه وركول كېږي ،كه هغه وخت دوى دا
بلنه ومنله او قربانۍ ته چمتو شول نو دا دا اجر او
بدله به ئې په برخه شي او دا ټول همغه اجرونه دي چي
هللا تعالى ئ ې مهاجر او مجاهد ته وركوي .د اجرونو په
ضمن كي دا هم ويل شوي چي په مستقيمه الر به ئې هدايت
كړو ،كه دا د ځان وژني په معنى واخلو نو بيا خو به د
آيت ترجمه دا وي :كه دوى ځان ووژلو نو په مستقيمه الر
به ئې هدايت كړو!! او روښانه ده چي دا تعبير صحيح نه
دئ.
 په دې پسي متصل په  69آيت كي د شهداوو ذكر او دا
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ويل چي د هللا او پيغمبر اطاعت كوونكي انبياء ،صديقين،
شهداء او صالحين دي ،پخپله دا مطلب واضح كوي چي دلته
مراد شهادت ته چمتو كېدل دي نه ځان وژل.

   



   









    
   
[ -]69او چا چي د هللا او پيغمبر اطاعت وكړ ،نو دوى
له هغو سره دي چي هللا ورباندي پېرزويني كړې دي ،له
پيغمبرانو ،صديقينو ،شهداوو او صالحينو څخه او
څومره غوره دي دوى په ملگرتيا كي -]51[ .دا خو
الهي فضل دئ او هللا د ښه پوه په توگه كافي دئ.
( -)51-69څوك چي د هللا او د هغه د پيغمبر اطاعت كوي د
الندي شخصيتونو په ډلي كي به وي:
 پيغمبران،
 صديقين :هغه چي په خپل ايمان او له هللا جل شأنه سره
په خپلو كړو ژمنو او وعدو كي صادق او رښتيني وي،
 شهداء :هغه چي عملي ژوند ئې د صحيح ايمان شاهد
وي ،د حق او حقيقت لپاره د شاهد حيثيت لري ،هر څوك د
دوى له قول او عمل نه په دې پوهېږي چي حقيقت څه او
حقيقي دين كوم دئ او هغه چي د هللا په الري كي په شهادت
رسېدلي وي،
 صالحان :هغه چي د ځان او ټولني د اصالح او رغوني
په چارو كي بوخت وي.
د دغو څلورو ډلو؛ پيغمبرانو ،صديقينو ،شهداوو او
صالحينو ذكر چي په كوم ترتيب سره راغلى په دې كي په
ډېر ظرافت او لطافت سره يوې مهمي خبري ته اشاره شوې
او هغه دا چي پيغمبر مبعوث شي ،د ټولني ځيني ورباندي
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ايمان راوړي ،د دوى وينا تصديق كړي ،هغه مقام ته
ورسي چي د نورو لپاره معيار ،مالك او شاهد شي ،شهادت
ته چمتو شي ،برى او د زمكي خالفت او وراثت ئې په برخه
شي او هللا تعالى د ټولني د اصالح مأموريت دوى ته
وسپاري.









  
[ -]51اې مؤمنانو! خپل احتياطي تدابير ونيسئ ،بيا
يا بېل بېل او يا په گډه ووځئ.
( -)51دلته د احتياطي تدابيرو د نيولو مراد ټول هغه
تدابير دي چي په جگړي كي ضروري وي ،كه دا وسائل وي،
اسلحه وي ،د جگړي لپاره د اړتيا وړ خوراك ،پوښاك وي
او كه نور ،دا هم يو له هغو ضروري مواردو څخه دئ چي
وړې وړې ډلي جگړي ته ولېږل شي او كه يو لوى لښكر او
ټولي ډلي ئې يو ځاى ،كله دا ترتيب گټور وي او كله
هغه بل ،تر ضرورت زيات مجاهدين لېږل د بې ځايه مرگ،
ژوبلي او مصرف باعث كېږي او تر ضرورت كم د ماتي
موجب ،د فوځ مشر ته په كار ده چي حاالت وڅېړي او
مناسب تصميم ونيسي.




  









  
ً چي په تاسو كي ځيني هرو مرو لټي
[ -]52او يقينا
كوي ،نو كه كوم مصيبت درورسېږي ،وايي :واقعي چي هللا
پر ما هغه وخت فضل وكړ چي له دوى سره حاضر نه وم.
( -)52كوم كسان چي د تياري نيولو په وخت كي لټي كوي،
هغوى په حقيقت كي ستاسو له ډلي څخه نه دي ،نه ئې
ملگرتيا د ايمان او عقيدې په حكم ده او نه ئې جهاد،
كه تاسو ته كوم مصيبت درورسېږي ،له ماتي سره مخامخ
شئ ،مرگ ،ژوبله مو په برخه شي؛ نو هغه وايي :ښه شو
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چي له دوى سره يو ځاى نه وم ،هللا پر ما فضل وكړ چي له
دوى نه ئې پاته كړم ،كه نه نو زه به هم له دې مصيبت
سره مخامخ شوى وم .له دې آيته دا معلومېږي چي كه څوك
د مسلمانانو غم او درد د ځان غم او درد ونه گڼي او
ورباندي خفه نشي ،هغه منافق دئ.

   













 
ً به
[ -]53او كه د هللا كوم فضل مو په برخه شي ،حتما
داسي وينا كوي لكه چي ستاسو او د ده ترمنځ هيڅ
دوستي نه وي :اى كاش له دوى سره وى او لويه بريا
مي په برخه شوې وى.
( -)53خو كه فتح او بريا مو په برخه شي ،نو د ده
وينا به بيا هم داسي وگورئ چي د يوه دښمن وينا برېښي
نه د يوه دوست ،ستاسو بريا به د ځان بريا نه گڼي،
ستاسو په فتحي به راضي او خوشحاله نه وي ،هلته به هم
دا ارمان كوي چي كاش زه هم په دې جگړي كي حاضر وى او
غنائم مي په برخه شوي وى ،د ده له نظره لويه بريا
غنائم ترالسه كول دي ،نور څه ورته اهميت نلري .دا آيت
د منافق بل خصلت په گوته كړى او فرمايي :څوك چي د
مسلمانانو بريا خپله بريا ونه گڼي منافق دئ.









   
    



  
[ -]54نو د هللا په الر كي دي هغه كسان وجنگېږي چي د
دنيا ژوند پر آخرت پلوري او څوك چي د هللا په الر كي
وجنگېږي ،ووژل شي ،يا بريالى شي ،نو ژر به ستر

النساء
552پلواې
د ررآن

اجر وركړو.
( -)54د هللا په الر كي هر څوك د جنگېدو وړتيا نلري ،هللا
تعالى هرڅوك د دې لپاره اهل نه گڼي ،يوازي هغه څوك د
دې وړ دئ چي هدف ئې د هللا رضاء ترالسه كول وي ،خپل ژوند
د هللا په الر كي قرباني كوي او دې ته تيار وي چي له
خپلو ټولو دنيوي گټو د اخروي فالح او سعادت لپاره تېر
شي .داسي مجاهد ته به شكور خداى ستر اجر وركوي ،كه
شهيد شي هم او كه غازي او غالب شي هم.

    


















   





[ -]55او په تاسو څه شوي چي د هللا په الر كي او د
هغو بې وزلو سړيو ،ښځو او ماشومانو د ژغورني
لپاره نه جنگېږئ چي وايي :اې زموږ ربه! له دې كلي
چي اهل ئې ظالمان دي موږ وباسه او له خپلي خوا
راته كوم پالونكى وټاكه او له خپل لوري راته كوم
مالتړ وټاكه.
( -)55دا مبارك آيت په ډېرو قاطع او واضح الفاظو
وايي چي د هللا په الر كي وسله وال جهاد او د مظلومانو د
ژغورني لپاره له ظالمانو سره جنگېدل يوه داسي الهي
فريضه ده چي پرېښودل ئې په هيڅ دليل او هيڅ بهانه
نشي توجيه كېدى ،كله چي مسلمانان داسي يوې مرحلې ته
ورسېږي چي وسلې ته الس كول او د دښمن په خالف جنگېدل
ضروري وگڼل شي ،نو دا كار ورباندي فرض دئ او پرېښودل
ئې د يوې الهي فريضې پرېښودل دي او هللا تعالى د داسي
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جهاد له تاركينو هيڅ دليل او بهانه نه مني.
خو دا خبره بايد واضح شي چي موږ به اوس او د
پيغمبر عليه السالم په غياب كي دا مرحله څنگه پېژنو
او څنگه به په دې پوهېږو چي اوس وسلې ته الس كول پر
موږ فرض شوي او ترك ئې گناه ده؟ يوه مخلص مسلمان ته
د دې مرحلې تشخيص گران كار نه دئ ،هغه پوهېږي كله چي
زموږ حالت داسي شو لكه په مدينه منوره كي د
مسلمانانو حالت ،په موږ همغه څه كول الزم كېږي چي
پيغمبر عليه السالم او صحابه وو رضي هللا عنهم وكړ .خو
دې پوښتني ته د تفصيلي ځواب وركولو لپاره بايد الندي
پوښتني ځواب شي:
 آيا د مسلحانه جهاد اعالن به د حكومت له خوا كېږي
او له دې پرته جهاد جائز نه دئ؟ او كه هرمسلمان په
خپل سر دا كار كولى شي؟ او كه د اعالن لپاره ئې نور
شرائط وي نو دا شرائط كوم دي؟
 آيا مسلمان د دې حق لري چي ووايي :زه د مكي دور
په څېر صبر كوم ،د نوح عليه السالم ،ابراهيم عليه
السالم ،عيسى عليه السالم ،يوسف عليه السالم او نورو
هغو پيغمبرانو عليهم السالم په شان له مسلحانه جهاده
ډډه كوم چي د دښمن په خالف ئې وسله نه ده استعمال
كړې؟
د لومړۍ پوښتني په ځواب د پوهېدو لپاره بايد الندي
خبري په پام كي ولرو:
ً دا راغلي او نه
 د قرآن په هيڅ آيت كي نه صراحتا
ً دا موندلى شو چي د "جهاد اعالن" به
ً او اشارتا
تلويحا
د (حكومت) او يا (رياست) لخوا كېږي.
 په ټول قرآن كي نه د "حكومت" او "رياست" لفظ
راغلى او نه دا خبره چي د جهاد اعالن به د حكومت،
رياست ،خالفت او امارت يا حاكم ،رئيس ،خليفه او امير
لخوا كېږي.
 د پيغمبر عليه السالم په احاديثو كي هم دا نه شو
موندلى چي د جهاد د اعالن لپاره ئې د "حكومت" او
"رياست" شتون ضروري گڼلى وي او دا په كي ويل شوي وي
چي جهاد يوازي په هغه صورت كي جائز دئ چي "حكومت" او
"رياست" ئې حكم صادر كړي.
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 څوك چي له قرآن او حديث نه ډېر لږ معلومات هم
ولري په دې پوهېږي چي نه په قرآن كي د جهاد د اعالن
لپاره د "حاكم" او "رئيس" يا "حكومت" او "رياست" شرط
لگول شوى او نه په احاديثو كي .كه څوك ووايي چي له
جهاد نه مخكي جماعت ضروري دئ ،دا خبره صحيح ده ،خو
كه څوك ووايي چي د جهاد اعالن به د يوه برحال حكومت
لخوا كېږي ،نو دا خوشې بې بنسټه خبره ده ،دا له دين
نه د يوه بې خبره سركاري مفتي خبره كېدى شي خو د يوه
واقعي عالم فتوى نشي كېدى.
 د پيغمبر عليه السالم له قول او فعل نه دا
معلومېږي چي د جهاد د پيل لپاره دوو اساسي شيانو ته
ضرورت دئ( :جماعت يعني حزب او ډله) او (مهجر يعني د
هجرت ځاى) ،پيغمبر عليه السالم فرمايي:
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او زه په پنځو هغو شيانو تاسو ته امر كوم چي هللا تعالى
ما ته د هغو امر كړى :په جماعت ،سمع ،اطاعت ،هجرت او
جهاد في سبيل هللا او څوك چي د يوې لوېشتي په اندازه له
جماعت نه لري شو نو هغه د اسالم كړۍ له خپلي غاړي
وايستله (له اسالم نه ووت) مگر دا چي بېرته راوگرځي
او چا چي د جاهليت شعارونو ته بلنه وركړه هغه به د
دوزخ خس شي ،خلكو وويل :يا رسول هللا! كه څه هم روژه ئې
نيولې وي او لمونځ ئې كړى وي؟ وئې ويل :كه څه هم
روژه ئې نيولې وي او لمونځ ئې كړى وي او په ځان ئې
دا گمان كړى وي چي مسلمان دئ.
له دې مبارك حديث نه په څرگنده معلومېږي چي له
جهاد نه مخكي بايد جماعت جوړ شي او بيا د حاكم نظام
له سلطې د وتلو لپاره هجرت وشي او بيا مسلحانه
مزاحمت پيل شي .پيغمبر عليه السالم په مكي دور كي
جماعت جوړ كړ او مدينې ته له هجرت سره سم ئې د قريشو
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په ضد مسلحانه مزاحمت پيل كړ.
بايد دا خبره په خيال كي وساتو چي دغه پنځه
كارونه پر مسلمانانو واجب دي ،په دې مأمور شوي چي
جماعت به جوړوي ،داسي جماعت چي په سمع او اطاعت والړ
وي ،بيا به د حاكم سياسي نظام له سلطې د وتلو الري
لټوي ،د ضرورت په صورت كي به هجرت كوي او بيا به د
همدې نظام د رانسكورولو لپاره وسلې ته الس كوي.
رياست جوړول خو د اسالمي جهاد هدف او مقصد دئ ،نه
دا چي لومړى به حكومت جوړېږي بيا به دا حكومت د جهاد
اعالن كوي!! جهاد خو د دې لپاره فرض شوى چي په دې سره
غيراسالمي نظام رانسكور كړى شي او پرځاى ئې اسالمي
حكومت قائم شي .پيغمبر عليه السالم د ابوجهل د حكومت
د نسكورولو او د ټول حجاز په مركز او پالزمېنه (مكه)
كي د يوه اسالمي حكومت د قائمولو لپاره جهاد پيل كړ.
نه خو غيراسالمي حكومتونه پخپله رانسكورېږي او نه
اسالمي حكومت له جهاد نه پرته له بلي الري جوړېدى شي،
څوك چي دا غلطه او بابيزه خبره كوي او د جهاد د اعالن
لپاره د حكومت شته والى شرط گڼي ،هغه دي ووايي چي
پيغمبر عليه السالم ولي په داسي حال كي جهاد پيل كړ
چي په حجاز باندي د قريشو واكمني وه ،دى او ياران ئې
له پايتخت (مكې) نه د مدينې يوه واړه كلي ته مهاجر
شوي وو ،هلته ئې نه حكومت وو او نه فوځ!! دې جنابانو
ته وايو :آيا د روسانو په ضد به د جهاد اعالن د كابل
حكومت چارواكو كاوو؟!! آيا په فلسطين كي به د جهاد
اعالن شارون كوي ،په كشمير كي واجپاى ،په چيچين كي
پوتين او اوس په افغانستان كي جنرال ډيوېډ بارنو يا
د دوى كوم الس پوڅى واكمن!!
د جهاد اعالن هغه څوك په حكومت پوري تړي چي يا د
حكومت نوكر وي ،يا د جهاد مخالف وي او يا د جهاد
اراده او همت نه لري ،داسي فتوى تل سركاري مفتيان
وركوي ،هيڅ داسي غيرسركاري عالم نه شئ موندلى چي په
قرآن او حديث پوه وي او هغه دي جهاد په حكومتونو
ً موجوده مفسدو او غيراسالمي حكومتونو پوري
مخصوصا
مربوط كړي .كه لږ دقت وكړئ او د دا راز مفتيانو پټي
ً به درته معلومه شي چي دا كسان د
اړيكي وڅېړئ حتما
اسالم او جهاد د مخالفينو له خوا استخدام شوي ،د كومي
مسيحي او تبشيري مؤسسې لپاره كار كوي ،د كومي كليسا

النساء
556پلواې
د ررآن
لخوا د جوړي شوې خيريه مؤسسې مأمور دئ .انگريزانو په
اسالمي نړۍ د خپلي سلطې په دوران كي داسي ډېر مفتيان
استخدام كړي وو ،اوس غربي مؤسسې په ټول توان طاقت د
دې هڅه كوي چي د جهاد مفهوم د اسالمي امت له ذهنه
وباسي ،د هجرت ،جهاد ،شهادت ،اسالمي خالفت ،الفاظ د
كړي،
خارج
نصابه
تعليمي
له
هېوادونو
اسالمي
امريكايانو په افغانستان او عراق كي همدا كار وكړ،
له پاكستان او سعودي ئې همدا وغوښتل چي نه يوازي
جهادي مفاهيم له تعليمي نصابه وباسي بلكي قرآني آيات
هم وباسي .چارواكي له پارلمان غواړي چي له تعليمي
نصاب د قرآني آيتونو د ايستلو له وړانديز سره توافق
وكړي ،او دا ځكه چي امريكا پرې ټينگار كوي.
په مكه كي د ابوجهل حكومت او رياست وو ،پيغمبر
عليه السالم د بعثت له لومړۍ ورځي د دې رياست د
نسكورولو او پر ځاى ئې د يوه الهي او ديني حكومت د
قائمولو لپاره كار پيل كړ ،كه څه هم په مكه كي ئې
وسله وال جهاد نه دئ اعالن كړى خو دښمن د ده هره خبره
داسي گڼله چي د دوى ،د دوى د مذهب او د دوى د نظام
خالف ده او نتيجه ئې د دې طاغوتي نظام ړنگول ،ځكه ئې
نه دى زغملى شو او نه د ده دعوت ،كه څه هم هلته د ده
د دعوت محوري او اساسي خبره دا وه چي ال اله اال هللا
ووايئ ترڅو نجات حاصل كړئ ،خو دښمن د ال اله اال هللا په
معنى پوهېدو ،هغه ئې د دوى د نظام په ضد د بغاوت
اعالن گاڼو ،دا معنى ئې ترې اخيسته چي لومړى په طاغوت
كافر شه بيا پر هللا ايمان راوړه ،په هللا ايمان هلته
منظور او مقبول دئ چي له طاغوتي حكومت او نظام نه
انكار وكړي.
د اسالمي نړۍ اوسني حكام او حكومتونه ټول غاصب او
جابر حكومتونه دي ،نه د ملتونو په خوښه او د داسي
بيعت له الري راغلي چي له اكراه او اجبار پرته ترسره
شوى وي ،نه د ملت په وړاندي د مسئوليت احساس كوي ،نه
په دې ځان مكلف گڼي چي په ما انزل هللا به حكم كوي او
له ولس سره مشوره ،نه له هللا وېره لري او نه پر ولس
ترحم ،نه واكمني يو الهي امانت گڼي او نه بيت المال
د ولس امانت ،د پرديو د مټو په زور مسلط شوي او د
پرديو د گټو لپاره د خپل ولس قرباني كولو ته چمتو،
يو هم له ابوجهل او د ابوجهل له حكومت نه غوره نه
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دئ .ابوجهل ځان ته خادم الحجاج بيت هللا او خادم الحرم
الشريف وايو ،ځان ئې د كعبې متولي بالو او په ديانت
كي ئې ځان هومره په حقه گاڼو چي ويل به ئې :اې
خدايه!! كه محمد په حقه او موږ په ناحقه يو نو پر
موږ له آسمانه تيږي ووروه!! دا جنابان دي ووايي چي
په دې حكومتونو كي داسي كوم څه نشته چي د ابوجهل په
حكومت كي وو؟ قرآن په مكه كي د فرعون قصه د دې لپاره
رااخلي چي خلكو ته ووايي :ستاسو ابوجهل همغه فرعون
دئ چي موسى عليه السالم ئې مقابلې ته لېږل شوى وو ،د
دې لپاره چي خلك پوه كړي چي محمد عليه السالم د مكې د
موجوده فرعوني نظام په ضد همغه څه كوي چي د ده ورور
موسى عليه السالم كول .پيغمبر عليه السالم فرمايي چي
ابوجهل زما د امت فرعون دئ .د موجوده حكومتونو ملگري
او حاميان په اصل كي د فرعون او ابوجهل ملگري دي،
څوك چي وايي :د دغو حكومتونو د اجازې په صورت كي
جهاد جائز دئ او له دې پرته جهاد په فساد او بې
امنيتۍ منتج كېږي!! دا همغه كسان دي چي د موسى عليه
السالم او محمد عليه السالم په اړه به ئې ويل :دوي شر
خوروي ،بې امنيتي راولي ،اقتدار غواړي .څوك چي د
اسالمي ملكونو موجوده حالت د امن حالت گڼي او وايي يا
غواړي چي دا حالت بايد دوام وكړي ،په دې كي داسي څه
نشته چي د شديد بحران نوم وركړو او د جهاد ضرورت
احساس كړو!! دا كس يا ډېر ناپوه او بې خبره دئ ،هم
له دين او هم له دنيا ،او يا ډېر غرضي دئ او د حكامو
نوكر او خادم .د اسالمي ملكونو حالت هومره بد دئ چي
تر دې د زيات بد حالت تصور نشي كېدى .فقر ،لوږه ،د
غني او فقير تر منځ ژور تفاوت ،د مظلومانو په سر،
مال ،عزت تېرى ،اخالقي فساد ،شرك ،الحاد او بې ديني،
د پرديو په وړاندي ذلت ،اسارت او غالمي ،دا ټول خو
پرېږده نن اكثر اسالمي هېوادونه نه سياسي استقالل لري
او نه اقتصادي ،له سياسي ،اقتصادي ،نظامي او فرهنگي
لحاظه پردي ورباندي حكومت كوي ،نن په چېر اسالمي
هېوادو كي ايف بي آى او سى آى اې فعال دفترونه لري،
هرڅوك په هر وخت كي نيولى شي ،په ډېرو كي د
امريكايانو نظامي اډې دي ،له دغو اډو په افغانستان
كي نظامي عمليات ترسره كوي ،حكومتونه ئې د مظلومو
مسلمانانو په وژلو او نيولو كي د امريكايانو مرسته
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كوي ،حتى د خپل ولس په ضد جنگېږي ،د كابل حكومت له
امريكايانو غواړي په پاكستان كي د مخالفينو په ضد
عمليات ترسره كړي ،د امريكا بې پيلوټه جهازونه هره
ورځ د پاكستان په فضاء كي الوتني كوي او په سرحدي
قبايلي سيمو كي كله پر يوه او كله پر كور راكټي وروي
او په خوب ويده ښځي ،ماشومان او بوډاگان وژني ،د
كابل حكام پرې خوښي كوي او د اسالم آباد حكام ئې له
مخنيوي عاجز ،بر عكس وايي :اسالم آباد د تروريزم په
ضد جنگ كي د امريكا مخلص او وفادار ملگرى دئ!! د
ډېرو اسالمي هېوادو تلويزيونونه هره ورځ د بې دينۍ او
اخالقي فساد هغه صحنې ښيي چي مثال ئې يوازي د غرب په
هغو سيكس تلويزيوني شبكو كي ليدل كېږي چي د رسمي
فاحشه خانو له خوا اداره كېږي او د آزاد او بربنډ
جنسي عمل فيلمونه ښيي .نه د فرعون په نظام كي تر دې
زيات فساد وو او نه د مكې د جاهليت د دور په نظام
كي .قرآن د فرعوني نظام څو ځانگړتياوي بيانوي چي دا
ټول او تر هغه زيات په موجوده نظامونو كي گورو:
 فرعون ځان د مصر د ټولو شتمنيو واكمن گڼي ،زموږ
اوسني واكدران همداسي د ملك هرڅه د ځان غنيمت گڼي.
 فرعون خپل ولس په حاكم او محكوم ،شتمن او نېستمن
وېشلي او په مصر كي ئې طبقاتي نظام رائج كړى وو،
مرفه او حاكمه طبقه او ناداره او محكومه طبقه ،نن
همدا نظام په اسالمي ملكونو كي رائج دئ ،د حاكم او
محكوم تر منځ تفاوت هومره ژور چي د فرعون په طبقاتي
نظام كي تر دې زيات نه وو.
 فرعون ځان ټولواك گڼي ،د هري پرېكړي آخري مرجع ،د
جائز او ناجائز او حالل او حرام د تعيين آخري مرجع،
نن زموږ حكام همداسي دي ،د مصر تر فرعون زيات مستبد
او مطلق العنان.
 فرعون د ستر قصر خاوند وو ،زموږ د حكامو قصرونه
كه د فرعون تر قصر زيات ستر ،اشرافي او مرفه نه وي
تر هغه له هيڅ لحاظه كم نه دي او كه دا قصرونه د عام
ولس له سمڅو او جونگړو سره مقايسه كړو نو تفاوت ئې
هومره دئ چي د فرعون د قصر او د يوه عادي مصري د
كيږدۍ تر منځ دومره تفاوت نه وو.
 قرآن وايي چي فرعون د موسى عليه السالم د وژلو
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اجازه له خپلو درباريانو غواړي ،همداراز وايي چي
يوسف عليه السالم په داسي حال كي چي د مصر د هغه وخت
ځواكمن وزير وو خو دا ئې نه شو كولى چي خپل ورور له
قانوني دليل پرته څو ورځي له ځان سره وساتي ،خو زموږ
ټولواكان د هيچا د نيولو او وژلو په اړه له هيچا سره
نه د مشورې ضرورت احساسوي او نه د قانوني مجوز
ضرورت ،د امريكا د وزارت خارجه د يوه مأمور ټېلفوني
هدايت كافي دئ چي چارواكي د خپل ولس په ضد خونړي
عمليات ترسره كړي ،بمونه ووروي ،توپونه او ټانكونه
استعمال كړي او د لسگونو مظلومو انسانانو ويني توى
كړي .امريكا ته د نظامي اډو په وركولو كي او د
افغانستان په ضد د امريكايانو ترقومندې الندي جنگ كي
د شريكېدو په اړه دا ضرورت نه محسوسوي چي له
پارلمانه موافقه ترالسه كړي .مظلوم مسلمانان نيسي او
له كومي محكمې پرته ئې امريكا ته حواله كوي.
 فرعون ويل چي سمه خبره همغه ده چي زه ئې كوم،
ستاسو ښېگڼه يوازي په هغه څه كي ده چي زه ئې وايم،
زموږ واكداران له دې لحاظه ترفرعون ډېر ډېر مخكي دي،
نه د خداى او قرآن پروا كوي او نه د قانون .دوى ته
پارلمان او خلك د يوه توت په اندازه ارزښت نه لري،
څه چي ئې زړه وغواړي همغه كوي.
سركاري مفتيان له جهاد سره د مخالفت په فتوى كي
په دې خبري استناد كوي چي پيغمبر عليه السالم په مكي
دور كي حتى هغه وخت هم د وسلې اخيستلو اجازه ورنكړه
چي ياران ئې يو په بل پسي وژل كېدل!! برعكس هغوى ته
ئې د صبر توصيه كوله!! دې جنابانو ته وايو :دا دوى
ولي وژل كېدل او دا تاسو ته ولي څوك څه نه وايي؟ نه
دا ظالم ،جابر او بې دينه حكام تاسو ځوروي ،نه مو په
زندان كي اچوي ،نه مو وژني!! دا ستاسو او د صحابه وو
د ايمان ترمنځ څه فرق دئ چي هغوى د ايمان لپاره وژل
كېدل منل خو ابوجهل او د ده نظام ته نه تسليمېدل؟!!
كه هغوى دا ستاسو خبره كولى نو نه وژل كېدل او نه له
ملكه هجرت ته مجبورېدل .د دوى د وژل كېدو معنى خو دا
ده چي دوى له حاكم نظام نه بغاوت كړى وو ،د دې نظام
واكمنان ئې نه منل ،له نظام سره د ټكر او تصادم په
حال كي وو ،نظام له دوى وېره درلوده ،د همدې لپاره
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ئې وژل .دا تاسو ولي په مكې كي د دوى په صبر استناد
كوئ خو په مدينه كي د همدغو صحابه وو په مسلسل جهاد
استناد نه كوئ ،ولي د دوى په هجرت استناد نه كوئ،
ولي پر دښمن باندي د دوى په مسلسل بريدونو استناد نه
كوئ؟!! ولي پر دې استناد نه شئ كولى چي پيغمبر عليه
السالم د مدينې په لسو كلونو كي تر اويا زياتي نښتي
له دښمنانو سره درلودې ،يعني دا چي پيغمبر عليه
السالم په هرو پنځه څلوېښت ورځو كي يوه نښته تنظيم
كړې ،داسي چي يا ئې پخپله هم په كي برخه اخيستې او
يا د ځينو خاصو وجوهاتو له مخي ئې په هغه كي شركت نه
دئ كړى خو تمنا ئې دا وه چي دا حديث ئې بيانوي:
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البخاري
له ابو هريره رضي هللا عنه روايت دئ چي وايي :له رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم نه مي واورېدل چي فرمايل ئې :په
هغه ذات قسم چي زما ژوند ئې په الس كي دئ كه د هغو
مؤمنانو خاطر نه وى چي له ما نه وروسته پاته كېدا ئې
نه خوښېږي او زه هم د دوى لپاره سورلۍ نه شم موندلى،
نو له هيڅ هغي ډلي به وروسته نه وم پاته شوى چي د هللا
په الر كي غزا ته وځي .او په هغه ذات قسم چي زما ژوند
ئې په الس كي دئ چي زه دا ډېره خوښوم چي د هللا په الر كي
يو ځل شهيد شم بيا راژوندى شم ،بيا شهيد شم ،بيا
راژوندى شم ،بيا شهيد شم او بيا راژوندى شم او بيا
شهيد شم!!
دا ولي پيغمبر عليه السالم په وار وار د شهادت تمنا
كوي خو تاسو د شهادت خبره خو پرېږده د جهاد د خبري
له كولو نه هم ډډه كوئ؟!!
كه وغواړو چي د پيغمبر عليه السالم د سنت او اسلوب
مطابق د سياسي او اجتماعي مبارزې يو انځور وړاندي
كړو نو په هغه كي الندي څلور مرحلې په څرگند ډول
موندلى شو:
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 د داسي دعوت مرحله چي په ټولني مسلط ځواكونه ئې
نشي زغملى ،د تعذيب ،زندان ،مقاطعې ،محاصرې او د
تبعيد له گواښونو سره مخامخ دعوت ،چي سازش او مصالحه
نه مني ،چي له دښمن سره د روغي جوړي خبره په كي نه
وي  ،چي له حاكم نظام نه د كامل بغاوت او عصيان بلنه
وركوي ،د دې نظام له فكري او اعتقادي بنسټونو د
برائت شعار وركوي .داسي دعوت نه چي له حاكم نظام نه
ئې مجوز ترالسه كېږي او يوازي هغه خبره په كي كېږي چي
واكداران ئې زغملى شي او نظام ئې اجازه وركوي .مهمه
نه ده چي دا دعوت به سري وي كه علني ،مهمه دا ده چي
خپل خصوصيات حفظ كړي او د مكي دور ټولي ځانگړتياوي
ولري.
 كوم دعوت چي د پيغمبر عليه السالم د دعوت په څېر
وي ،سياسي ،اجتماعي او فكري انقالب غواړي او له دښمن
ً د
سره د اصولو په سر سازش نشي كولى ،هغه به حتما
هجرت له مرحلې سره مخامخ كېږي ،هجرت د حقيقي اسالمي
مبارزې يو طبيعى پړاو دئ ،دا پړاو په هوښيارۍ او
احتياط نه بلكي له اصلي مسير په انحراف او له اصلي
الري په تېروتني سره منتفي كېدى شي.
 د مبارزې درېيم پړاو له دښمن سره د مسلحانه تصادم
پړاو دئ ،دا پړاو د مهجر له موندلو سره سم پيل كېږي،
پيغمبر عليه السالم د مدينې په څېر د يوه واړه كلي له
موندلو سره سم خپله مسلحانه مبارزه پيل كړه .په
لومړي سر كي پټه مسلحانه مبارزه ،د وړو وړو چريكي
ډلو په واسطه ،چي هدف ئى د دښمن سلطه متزلزل كول او
هغه امنيت له منځه وړل وو چي د حاكم نظام په گټه او
د هغه د بقا باعث وو .او په دوهمه مرحله كي څرگنده
مقابله او مخامخ نښته .د كفري نظام په گټه "امنيت او
اقتصاد" جړقول او په ولس باندي د واكدارانو مسلط رعب
او هيبت ختمول د دې مرحلې اساسي او مهم اهداف دي.
همداراز نظام مالي امكاناتو ته اړ وي ،له دې نه پرته
هغه دوام نشي موندلى ،د چريكي عملياتو په نتيجه كي د
حكامو د خوښي امنيت متالشي كېږي ،د لويو الرو امنيت
ډېر ژر له منځه الړ شي ،نظام له دې عاجز شي چي بډاى
او تاجر ته چي د نظام درېيمه ستنه ده ،د كار الزم او
خوندي شرائط برابر كړي .هيڅ نظام دا حالت د اوږدې
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مودې لپاره نشي زغملى ،عام ولس چي د نظام له ظلم نه
تل ځورېدلى خو له وېري نه څه ويلى شي او نه څه كولى،
د دغو عملياتو په نتيجه كي د څه ويلو او كولو جرأت
پيدا كړي او همدا د عمومي پاڅون مقدمه شي او د يوه
ستر انقالب كار له همدې ځايه پيل شي .پيغمبر عليه
السالم د همدې لپاره تر ټولو د مخه داسي عمليات پيل
كړل چي مقصد ئې د قريشو د تجارتي الرو امنيت ختمول
وو ،په دا راز عملياتو سره د رژيمونو نسكورول او
لويو ځواكونو ته ماتي وركول ممكن دي ،دا ادعا كولى
شو چي له كودتاگانو وروسته د رژيمونو د نسكورولو تر
ټولو آسانه الر همدا ده .كه د پيغمبر عليه السالم تر
قيادت الندي مسلحانه مبارزې ته ځير شو نو وبه گورو چي
دا مبارزه د قريشو په ضد له چريكى بريدونو "سريو"
پيل شوه ،ورو ورو ئې لمن تر مخامخ نښتو پراخه شوه ،د
مكې له فتحي وروسته د جزيرې له نورو ځواكونو سره او
په پاى كي په نړۍ واله سطح د روم او فارس په څېر
لويو ځواكونو سره مخامخ شوه .دا بهير ښيي چي د
مبارزې لمن بايد په تدريج سره او په طبيعى طور له
محلي ځواكونو تر منطقوي او بين المللي ځواكونو پوري
وغزول شي.
دا جنابان په دې هم نه پوهېږي چي په مكه كي د
جهاد د اجازه نه وركولو وجه دا وه چي هلته جهاد نه
وو فرض شوى ،مدينې ته له راتلو وروسته جهاد فرض شو،
د جهاد دا فرضيت ترقيامته دوام كوي ،دا ځكه چي د
جهاد فرضيت نه دئ منسوخ شوى .په مكي دور باندي د
جهاد په اړه بايد له دې اړخه استناد وشي چي كه د
مسلمانانو وضعيت داسي وي لكه په مكه كي او شمېر ئې
هومره وي لكه په مكه كي د مسلمانانو شمېر ،نو دوى ته
په كار ده چي د صحابه وو په څېر صبر وكړي او وسلې ته
الس نه كړي .خو كه د دوى وضعيت داسي شو چي مدني دور
ته ورته وي او د مسلمانانو شمېر هومره وي چي هلته د
مسلمانانو شمېر وو نو دوى ته په كار ده چي جهاد ته
مال وتړي .د پيغمبر عليه السالم په سنت د عمل كولو
تقاضا خو دا ده چي د جهاد په ميدان كي هم هغه څه
وكړو چي پيغمبر عليه السالم كړي ،هغه مبارك خو په مكه
كي د يوه مؤمن جماعت جوړولو په كار لگيا وو او په دې
هڅه كي وو چي كوم مهجر پيدا كړي ،داسي كوم قوم پيدا
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كړي چي ده ته پناه وركړي او د هللا په الر كي جهاد ته
تيار شي ،د مدينې يو شمېر اوسېدونكي دې ته تيار شول،
مدينې ته له راتلو وروسته هغه جهاد پيل كړ ،په لومړي
سر كي ئې د عملياتو لپاره واړه واړه څو كسيز ټولگي
لېږل ،دښمن ئې تنگولو ،په هر ځاى كي ئې دښمن ته
تاوان رساوو ،په ولس كي ئې د هغه رعب ،وېره او
اعتبار ختمولو ،پر ولس او ملك باندي د دښمن سلطه ئې
جړقوله ،بيا ئې د دښمن په تجارتي قافلو بريدونه پيل
كړل ،په بدر كي ئې له  313يارانو سره د دښمن مخامخ
مقابله وكړه ،تاسو ولي دا خبره نه شئ كولى چي كله د
مسلمانانو شمېر درې سوه څوارلس ته ورسېږي كولى شي
همغه څه وكړي چي پيغمبر عليه السالم وكړل؟!!
د جهاد مخالفين په دې نه پوهېږي چي د اسالمي امت
دا اوسنۍ وضع د هغي ماتي نتيجه ده چي اسالمي خالفت په
كي له منځه الړ او غربي ځواكونو اسالمي نړۍ په خپلو
منځونو كي ووېشله او په هري برخي ئې بېل بېل ځواكونه
مسلط شول ،له هغه وروسته دا څوومه پېړۍ ده چي
مسلمانان په ذلت ،اسارت او محكوميت كي ژوند كوي ،له
آزادۍ او خپلواكۍ محروم دي ،په سياسي ،اقتصادي او
فكري لحاظ استعماري ځواكونه ورباندي حكومت كوي ،الس
پوڅي حكومتونه ئې ورباندي مسلط كړي ،له داسي اختناق
او استبداد سره مخامخ دي چي د نړۍ په هيڅ گوټ كي ئې
مثال نه شو موندلى ،واكداران ئې د پرديو په وړاندي
سپك او ذليل او د خپل ولس په مقابل كي مغرور او بې
رحمه ،دوى د پرديو غالمان دي او ولس د ځان غالمان گڼي.
د غالمۍ ،ذلت او محكوميت دغه دردونكى حالت په ولسونو
كي د عزت النفس احساس ،د آزادۍ او خپلواكۍ جذبه او د
سرلوړي او پتمن ژوند تلوسه په كلكه ځپلې ده ،يو وخت
خو په ټولو اسال مى ملكونو استعمارى ځواكونو مخامخ او
د خپلو فوځونو په زور حكومت كاوو ،خو پس له هغه چي
دا ځواكونه د خاصو عواملو په وجه ووتل نو له يوې خوا
ئې داسي رژيمونه شا ته پرېښودل چي د دوى گټي خوندي
وساتي ،د دې هېوادونو د مسلح ځواكونو جوړښت ئى داسي
تنظيم كړ چي د الس پوڅو رژيمونو مدافع او د هر ملي
پاڅون د ځپلو لپاره د دغو ځواكونو په خدمت كي الس په
سينه والړ وي ،تعليمي نظام او نصاب ئى داسي جوړ كړ چي
په علمي مؤسساتو كي تر روزني الندي ځوانانو كي د
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آزادۍ او خپلواكۍ جذبه راوالړه نشي ،د پرديو په غالمۍ
او تقليد كي د فخر احساس وكړي او له خپل اسالمى او
ملي هويت نه پردى شي .د وتلو په وخت كي ئى د دې
هېوادونو جغرافيائي نقشي داسي جوړي كړې چي له يوې
خوا د دغو هېوادونو ترمنځ تل سرحدي منازعات روان وي
او له بلي خوا هغه قومونه چي له استعماري ځواكونو
سره جنگېدلي د مختلو ملكونو ترمنځ ووېشل شي ،په
اقتدار كي له برخي محروم كړى شي ،هغو اقليتونو ته
قدرت وسپارل شي چي له استعماري ځواكونو سره ئى
ملگرتيا كړې او په راتلونكې كي تل په دوى متكي وي او
په اقتدار كي د پاتي كېدو لپاره د دوى شرائطو منلو
ته اړ وي .د دې ښه مثالونه پښتانه او كردان دي ،چي
له استعماري ځواكونو سره د دوامداري مبارزې په وجه
يو په دريو او بل په څلورو برخو ووېشل شو .استعماري
ځواكونو په دې اوږدې مودې كي په پراخو تبليغاتو سره
قومي ،ژبني او محلي تعصباتو ته هومره لمن وهلې چي
هيڅوك د لوى او متحد ملت او امت تصور او فكر ونكړى
شي ،استعماري سرحدي ليكي مقدسي او تغيير نه منونكې
وگڼي ،دا دره د هغي بلي گاونډۍ درې اوسېدونكي پردي
او حتى دښمن وگڼي او اصلي دښمن هېر كړي .په دې نه
پوهېږي چي د اسالمى هېوادونو اكثر حاكم نظامونه يا
پرديو تحميل كړي او الس پوڅي او په اسالمي هېوادونو د
زاړه استعمار د سلطې پاتې شوني دي ،يا خانداني دي چي
خاصي كورنۍ د ولس د ارادې خالف په زور او د پرديو په
مرسته پر دوى حكومت كوي ،يا قومي او فرقه ئي بڼه
لري ،د يوې مذهبي فرقې پلويان اختيارات په واك كي
لري ،نور ئې له خپلو ټولو انساني او اسالمي حقوقو
محروم كړي ،د دوى سياسي او مذهبي مشران وژني ،چا د
شيعه ترنامه الندي سنيان ځپلي او له خپلو ټولو اسالمي
او انساني حقوقو ئى محروم كړي او چا د سني په جامه
كي شيعه محروم كړى ،د اسالمي هېوادونو په دې دردونكي
حالت به هغه څوك رضايت ښيي چي يا په غالمۍ او اسارت
كي ستر شوى ،د غالمۍ ذهنيت لري ،آزادي نه پېژني او د
آزادۍ خوند ئې نه دى څكلى او يا هغه څوك چي په خپلي
ټولني كي له خور فساد ،ظلم ،بې عدالتۍ او بې امنيتۍ
خبر نه دئ ،په دې نه پوهېږي چي دلته څه روان دي ،هره
ورځ څومره كورنۍ تباه كېږي ،د څومره بې وزلو
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انسانانو په سر ،مال او عزت تېرى كېږي ،بډايان څنگه
بډاى شوي او نادار ولي او د چا د ظلم او تېري په وجه
له هرڅه محروم شوي؟!! هغه ته د ټولني موجود حالت د
امن حالت برېښي ،په دې نه پوهېږي چي دلته يوازي
واكداران په امن كي دي ،له حاكمانو پرته هيڅوك د امن
احساس نه كوي ،په سلو كي د پنځه نوي خلكو سر ،مال او
عزت خوندي نه دئ ،كه دلته تاسو له يوه عادي انسانه
پوښتنه وكړئ چي د يوه پوليس په خوا كي د تېرېدو په
وخت كي څه احساس كوي ،كله چي د ده كلي ته پوليسان
ورشي كليوال څه احساس كوي ،آيا دا گمان كوي چي دا
پوليسان د دوى حفاظت كوي او كه دوى په يونيفورم كي د
رڼا ورځي غله گڼي او له دوى نه هومره وېره لري چي له
غلو ئې نه لري؟!! د محكمې او قاضي په اړه څه فكر
كوي ،هغه د مظلوم مدافع گڼي كه د ظالم حامي ،د دفتر
مأمور ته په كومه سترگه گوري ،د ده په عدالت او
امانت څومره باور لري ،له نظام نه ئې څه ترالسه كړي
او څه خير ئې ترې ليدلى ،له كوم ظلم نه ئې ژغورلى،
چېري ئې د ده له سر ،مال او عزت نه دفاع كړې او د چا
په مقابل كې؟! راشئ وگورئ چي هر پوليس هره ورځ څومره
خلك ځوروي ،هره ورځ په هركلي كي خان ،ملك ،شتمن او د
زمكو خاوند په بې وزلو كليوالو څومره ظلمونه كوي ،د
څومره كسانو زمكي او جايدادونه د ځواكمنو لخوا غصب
كېږي ،د بې وزلو څومره لوڼي په زور نكاح كېږي ،د
څومره پېغلو په عفت تېرى كېږي ،په هر دفتر كي هره
ورځ څومره نارواوي او حق تلفۍ كېږي ،په بيت المال كي
څومره غدر او خيانت كېږي ،چارواكو له هغه بيت المال
نه په استفادې سره چي له بې وزلو انسانانو نه په يوه
او بل نامه په ناروا ترالسه شوي ،ځانته څنگه اشرافي
ژوند برابر كړى او عام خلك څنگه د فقر ،لوږي ،خوف او
سپكاوي دردونكى ژوند تېروي!! دا ډېره عجيبه ده چي
څوك دې حالت ته د امن نوم وركوي او وايي :بايد داسي
څه ونكړو چي دې موجود امن ته صدمه ورسېږي ،بايد هغه
وخت د دې حالت د بدلولو هڅه وكړو چي مطمئن وو تر دې
غوره حالت راوستى شو!! دغو له واقعيتونو بې خبره
كسانو ته بايد ووايو :ټولو پيغمبرانو ته همدا خبره
شوې چي دوى موجود امنيت ختموي ،شرارت خوروي ،د شخړو
او جگړو باعث دي!! دوى ته بايد ووايو :هغه امنيت چي
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د بې عدالتۍ او ظلم په خدمت كي ،د ظالمانو په گټه ،د
دوى د سلطې د دوام ضامن او د بې وزلو او مظلومانو په
تاوان او په مظلوميت او محروميت كي د دوى د دوامدار
پاتي كېدو باعث وي ،دې ته اور اچول په كار دي،
پيغمبران د دې لپاره راغلي چي دغه دروغجن امنيت ختم
كړي او پر ځاى ئې هغه واقعي امنيت راولي چي په عدالت
والړ وي او مظلوم له ظلم نه وژغوري .عجيبه ده كه څوك
په دې حقيقت نه پوهېږي چي د اسالمى نړۍ موجود حالت د
داخلي ظالمانو او بهرني استعمارگرانو په گټه دئ ،په
دې كي هره تبديلي د دوى د منافعو خالف او د ملتونو په
نفع ده .اوس په اسالمى هېوادونو كي يوازي اسالمي احزاب
او ډلي منظم او ځواكمن سياسي قوتونه دي ،فقط دا ډلي
كولى شي له دې تبديلي استفاده وكړي.
اما دا پوښتنه چي آيا مسلمان د دې حق لري چي
ووايي :زه د مكي دور په څېر صبر كوم ،د نوح عليه
السالم ،ابراهيم عليه السالم ،عيسى عليه السالم ،يوسف
عليه السالم او نورو هغو پېغمرانو عليهم السالم په شان
له مسلحانه جهاده ډډه كوم چي د دښمن په خالف ئې وسله
نه ده استعمال كړې؟ په دې اړه الندي وضاحتونه ضروري
گڼو:
 هيڅ په دين پوه انسان دا خبره نه كوي ،څوك چي د
اسالم نه ډېر لږ معلومات هم ولري دا خبره غلطه گڼي او
له كولو ئې ډډه كوي ،هغه پوهېږي چي د جهاد له فرض
كېدو وروسته هيڅوك دا حق نه لري چي ووايي :د جهاد
ضرورت بايد منتفي وگڼل شي او پر ځاى ئې د مكي دور په
څېر صبر ته مخه شي ،په دې هم هر مسلمان پوهېږي چي د
قرآن له نازلېدو وروسته ټول مخكني كتابونه منسوخ شوي
اوس له قرآن پرته په بل كتاب عمل كول حرام دي ،هسي
هم له قرآن پرته بله داسي ډاډمنه مرجع او كتاب نه دئ
پاته چي د نورو پيغمبرانو په اړه موږ ته ثقه او
ډاډمن معلومات راكړي او پر دې مو پوه كړي چي هغوى د
كفري نظامونو د بدلولو لپاره كومه طريقه خپله كړې
وه ،د دغو پيغمبرانو عليهم السالم په اړه خو موږ ته
قرآن په ټول صراحت سره وايي چي هر يوه په خپل وخت كي
د مسلطو نظامونو مقابله كړې ،ځيني زندان ته تللي،
ځيني هجرت ته اړ شوي ،ځيني په اور كي اچول شوي ،د چا
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په صليب د خېژولو او په دار كولو فيصله شوې ،ياران
ئې وژل شوي ،د اور په كندو كي ژوندي اچول شوي ،موږ
نه پوهېږو چي د دغو پيغمبرانو په څېر له صبر كولو نه
د دغو كسانو مراد څه دئ؟ له دغو پيغمبرانو نه خو يوه
هم داسي صبر نه دئ كړى چي دوى ئې وايي ،نه پوهېږم ته
د موسى عليه السالم په سنت عمل كول غواړې ،كه د
ابراهيم عليه السالم ،كه د نوح ،داؤد ،سليمان او عيسى
عليهم السالم؟!! ته خو د بې دينه ،مفسدو او ظالمو
حكومتونو تر حكم الندي آرام ژوند كوې ،نه ته د
واكدارانو په نارواوو اعتراض كوې او نه حكومت ستا
مزاحم كېږي ،د همدې حكومتونو نوكري كوې ،نه زندان ته
الړې ،نه هجرت ته مجبور شوې ،نه په اعدام محكوم شوې،
نه په اور كي ولوېدې ،نو زه نه پوهېږم تا د كوم
پيغمبر په سنت عمل كړى او د دغو پيغمبرانو په سنت له
عمل كولو نه ستا مقصد څه دئ؟!! د دوى په سنت د عمل
كولو معنى خو دا ده چي ته د ابراهيم عليه السالم په
څېر تبر راواخلې او د نمرودي نظام هغه بت نسكور كړې
چي د ټول نظام ماڼۍ ورسره ولړزېږي او د دې پروا هم
ونلرې چي په اور كي دي اچوي او يا د موسى عليه السالم
په څېر له يوې عصا سره د فرعون مقابلې ته والړ شې او
يا د نوح عليه السالم په څېر له زر كاله پټ او څرگند
دعوت نه ستومانه نه شې ،يا د عيسى عليه السالم په څېر
چي له يوه ښار نه بل ته وايستل شو او په پاى كي د ده
د وژلو او په دار كولو فيصله وشوه!! خو كه مقصد دي
دا وي چي په دې حكومتونو كي خپله نوكري د مصر په
حكومت كي د يوسف عليه السالم له وزارت سره تشبيه
كړې!! نو څو خبرو ته غوږ شه:
 يوسف عليه السالم دا كار په هغه وخت كي كړى چي ال
په پيغمبرۍ نه وو مبعوث شوى .د پيغمبرانو عليهم
السالم يوازي په هغو كارونو د استناد كولو حق لرو چي
يا ئې له بعثت نه وروسته كړي وي او يا قرآن د هغه
كار په تأييد كي څه ويلي وي.
 يوسف عليه السالم له زندان نه دربار ته رسېدلى،
ِك د وزارت عظمى
هغه ته په دربار كي د مصر پاچا او مل
وړانديز كوي او ورته وايي :غواړم تا د ټول مصر كامل
واكدار (مكين) او د ټولو شتمنيو "امين" وټاكم ،يعني
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د ټول مصر دوهم باصالحيته او ځواكمن واكدار ،خو يوسف
عليه السالم د سياسي دندي پر ځاى دا غوره وگڼله چي د
اجتماعي خدماتو وظيفه په غاړه واخلي او د راتلونكې
احتمالي قحطۍ د مقابلې كار ورته وسپارل شي .ده د
صدارت او وزارت عظمى پر ځاى د وزارت ماليې دنده غوره
وگڼله .خو په عمل كي هغه د مصر داسي بې رقيبه واكمن
وو چي د پاچا له مرگه وروسته دى د تخت او تاج خاوند
شو .عجيبه ده چي ته د يوسف عليه السالم په دې كار
باندي په موجوده حكومتونو كي خپل ذليل مأموريت توجيه
كوې!! دا ډېره قبيح او شنيع توجيه او مقايسه ده.
په داسي حكومتونو كي د كار كولو په اړه پيغمبر
عليه السالم فرمايي:
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داسي امراء به پرتاسو مسلط شي چي ترټولو زيات شرير
كسان به ځانته نږدې كوي او لمونځ به له خپل اصلي وخت
نه ځنډوي ،له تاسو څخه چي هر چا دا حالت بياموندو نو
نه دي (په دې نظام كي) د خلكو استازيتوب كوي ،نه دي
پوليس شي ،نه د زكات او عشر راټولونكى او نه خزانه
دار.
د دې مبارك حديث په رڼا كي راشئ وگورو چي د اسالمي
ملكونو په موجوده نظامونو كي د كار كولو حكم څه دئ؟
كه د داسي امراوو او حاكمانو تر قيادت الندي له
حكومتي كارونو نه منع شوي وو چي يوازي دوه عيبه لري:
شرير او مفسد كسان ځانته نږدې كوي او لمونځ له خپل
وخت نه لږ ځنډوي ،نو په هغو حكومتونو كي د كار كولو
حكم به څه وي چي چارواكي ئې د كفري ځواكونو په الس
مسلط شوي ،په ماانزل هللا حكم نه كوي ،په فساد ،بې
ديني ،خيانت او غدر كي ترستوني غرق دي ،د دين ،ايمان
او اخالق د جرړو د ايستلو لپاره له هيڅ څه ډډه نه
كوي ،سود او قمار حالل گڼي ،د شرابو بازار ئې گرم
كړى ،رقص ،سرود ،د ښځي او نارينه اختالط ،د دوى د هر
محفل لوازم ،نه په پټه بلكي په څرگند او بربنډه توگه
او د ټلويزيون په صفحه!!
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او د جهاد د مخالفينو دا خبره چي له دښمن سره
يوازي هغه وخت په مسلحانه جهاد مكلف يو چي د عدد او
عدة له مخي ورسره برابر شو ،هغوى ته وايو :پيغمبر
عليه السالم هغه وخت د قريشو په ضد جهاد پيل كړ چي نه
ئې د مجاهدينو شمېر د قريشو د جنگياليو په اندازه وو
او نه ئې وسلې او جنگي وسائل او سامان .كه زموږ
پيغمبر عليه السالم دا تعادل ضروري او حتمي نه وي
گڼلى او دا ئې نه وي ويلي چي جگړه به له دښمن سره
يوازي هغه وخت پيل كوئ چي د قوت او وسائلو تعادل او
توازن رامنځ ته شي ،نو ته څنگه او په كوم دليل دا
حكم كوې؟ د شمېر او وسائلو له مخي خو د جنگ كيفيت او
څرنگوالى ټاكل كېږي ،نه فرضيت او ضرورت ئې ،كه ستا
شمېر تر دښمن لږ وو ،د جنگ يو ډول غوره كړه او كه
زيات شو بل ډول ئې ،آيا نه گورئ چي په عراق او
افغانستان كي مجاهدين د څنگه دښمن مقابله كوي او
څنگه ئې كوي؟
دلته څو نور مهم وضاحتونه هم ضروري برېښي:
وسله واله مبارزه د يوه منظم او روزل شوي حزب او

جماعت دنده ده نه د افرادو او وړو وړو ډلو او
ټولگيو ،دا د داسي حزب دنده ده چي د مكي دور مرحله
ئې پلې كړې وي ،داسي روزل شوي ،متعهد او اسالمي اصولو
ته ملتزم افراد په واك كي ولري چي وسله د خپل ايمان
په حكم كاروي نه د خپلو جذباتو او احساساتو په
غوښتنه او د انتقام او غچ په موخه ،داسي حزب چي له
مكي دور بريالى وتلى وي او مدني دور ته ورته حالت او
شرائطو ته ننوتى وي.
وسله به د هغه دښمن په ضد كاروي چي د مسلمانانو

په ضد ئې خپله وسله له تېكي راايستلې وي او جگړه د
دښمن له لوري پيل شوې وي.
وسله واله مبارزه به هغه مهال پيلوي چي د سوله

ييز دعوت امكانات په بشپړه توگه له منځه تللي وي ،له
نورو الرو په ټولني كي تغيير او بدلون راوستل ممكن نه
وي.
دا به تل په پام كي نيسي چي د جنگي اقداماتو په

تر څ كي بې گناه او غير محارب كسانو ته صدمه او تاوان
ونه رسېږي ،له هغه چا سره به له جگړي ډډه كوي چي نه
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ئې له مسلمانانو سره جگړه كړې او نه ئې د هغه چا
.مرسته كړې چي له مسلمانانو سره جنگېږي



    










   
 
 ايمان لرونكي د هللا په الر كي جنگېږي او-]56[
 نو د شيطان له،كافران د طاغوت په الر كي جنگېږي
ملگرو سره وجنگېږئ چي د شيطان ټول تدبيرونه
. كمزوري دي
: په دې مبارك آيت كي څو مهمي الرښووني شوې-)56(
 د جنگ هدف ئې د هللا، مؤمنان د هللا په الر كي جنگېږي
.دين قائمول وي او داسي جنگ د دوى د ايمان تقاضاء ده
 كافران د عاصي او باغي حكمرانانو د اقتدار لپاره
 په خپل جنگ سره هغه، دوى د شيطان ملگري دي،جنگېږي
.څه ترسره كول غواړي چي شيطان ئې خوښوي
. كيد او تدبير كمزورى دئ، د دوى هر چل
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[ -]55هغو ته دي ونه كتل چي ورته وويل شو :السونه
مو راتم كړئ ،لمونځ وكړئ او زكات وركړئ ،خو كله
چي پر دوى جهاد فرض كړى شو نو يوه ډله ئې له خلكو
داسي وېرېده لكه له هللا او يا تر دې هم سخته وېره
او ويل ئې :اې زموږ ربه! ولي دي پر موږ جنگېدل
فرض كړل؟ ولي دي تر يوې نږدې نېټې ونه ځنډولو؟
ورته ووايه :د دنيا متاع خو وړوكى شى دئ او آخرت
غوره دئ ،د هغه لپاره چي تقوا ئې غوره كړه او د
بڅركي په اندازه به پر تاسو تېرى ونشي -]58[ .چي
هرځاى وئ مرگ به مو بيا مومي ،كه څه هم په دنگو
كلكو ماڼيو كي وئ او چي كومه ښېگڼه ئې په برخه شي
نو وايي :دا خو د هللا له لوري ده ،خو كه كړاو ئې په
برخه شي نو وايي :دا خو له تا څخه دئ ،ورته
ووايه :ټول د هللا له لوري دي ،په دې خلكو څه شوي چي
په هيڅ خبري نه پوهېږي -]59[ .له ښېگڼي چي څه ستا
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په برخه شي نو د هللا له لوري ده او چي كړاو او
ستونزه درورسېږي نو هغه پخپله ستا لخوا ده ،ته خو
مو خلكو ته يو استازى لېږلى يې او هللا د شاهد په
توگه كافي دئ.
( -)59-55په دې مباركو آيتونو كي الندي الرښووني زموږ
مخي ته ايښودل شوې:
 ځيني خلك داسي وي چي له دښمن سره د جگړو د وخت له
رارسېدو مخكي په جگړي ټينگار كوي ،او وايي :بايد له
دښمن سره د يوې پرېكندي نښتي له الري خبره پاى ته
ورسوو او ستونزه د تل لپاره حل كړو ،خو دا ټينگار ئې
له قوى ايمان او د هللا په الر كي د قربانۍ له جذبې څخه
نه وي راوالړ شوى ،بلكي له بيمار زړه راخوټېدلى وي،
په دې بې وخته ټينگار سره غواړي چي ځان مخلص او
انقالبي وښيي او په خپلو غلطو عملونو او غلطلو ويناوو
پرده واچوي او خلكو ته وښيي چي كه اوس او د سختي
ورځي له رارسېدو مخكي هغوى څه قصور لري او په عمل كي
تر نورو شاته پاتي دي او د خپلو ديني او مذهبي دندو
په اداء كولو كي لټي كوي ،كله چي په دې اړه ورباندي
اعتراض وشي نو وايي :كه له دښمن سره د نښتي او له
دين د دفاع وخت راورسېدو نو موږ به ترټولو مخلص
ومومئ ،زموږ په اخالص او صداقت به هلته پوه شئ چي په
لومړي خط كي مو توره په الس او مټي بروهلې وگورئ!!
وبه گورئ چي تر هر چا مخكي يو او په لومړي خط كي د
دښمن مقابله كوو!! خو كله چي د جگړي اصلي وخت
راورسېږي او په دې اړه صريح او واضح فيصله وشي او د
قرآن صريح او واضح حكم د هغه غوښتنه وكړي نو دا كسان
به داسي ومومئ چي سخته وېره به ئې په څېرو كي څرگنده
وى ،خړي سترگي؛ د هغه چا په څېر چي د مرگ له وېري او
هيبته بې هوشه شوى ،له خلكو به داسي وېرېږي لكه له هللا
او حتى له خلكو به ئې وېره هومره وي چي له هللا به
دومره نه وېرېږي!!
 بيا به وايي :اوس خو د جگړي مناسب وخت نه دئ،
ضروري وسائل نه دي برابر شوي ،څه نور وخت ته ضرورت
لرو ،بايد جگړه وځنډېږي!!
 دوى جگړه او له دښمن سره مخامخ كېدل داسي گڼي لكه
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د مرگ په لوري چي خوځول كېږي ،لكه مرگ چي تيار دوى
ته خپل كومى پرانيستى وي او د مرگ نېټه ئې رارسېدلې
وي!! وايي به :خداى ولي موږ ته د څه نوري مودې لپاره
د ژوندي پاتي كېدو موقع رانكړه او داسي ژر ئې له
جگړو سره مخامخ كړو!!
 دې خلكو ته فقط يو ځواب په كار دئ او هغه دا چي:
له دنيا سره افراطي مينه مو له مرگه وېروي ،آخرت مو
هېر كړى ،دنيا ته په آخرت ترجيح وركوئ ،د همدې لپاره
له مرگه وېرېږئ او له جنگه ډډه كوئ .د هللا په عدالت
باور نلرئ ،گمان كوئ چي هللا به د مسلمانانو هلي ځلي او
قربانۍ ضايع كړي ،حال دا چي هللا د وړې ذرې په اندازه
هم په خپلو بندگانو ظلم نه كوي.
 په دې پوه شئ چي په كور كي ناستي سره او كلكو
مورچلو او دنگو كالگانو ته په پناه وړلو سره هم له
مرگه نه شئ خالصېدى ،په هر صورت به د مرگ داعي ته
لبيك وايئ.
 دا كسان داسي دي چي كه ستاسو په څنگ كي ئې څه
ښېگڼه په برخه شوه نو دا ستاسو د ملگرتيا نتيجه نه
بلكي په خپل ځان د هللا پېرزوينه گڼي ،خو كه له كومي
ستونزي سره مخامخ شول نو دا ستاسو له لوري گڼي ،دوى
ته ووايئ چي ښه او بد ټول د هللا له لوري دي ،دوى په دې
نه پوهېږي چي د ښه او بد ،خير او شر ،گټي او تاوان
پرېكړه د هللا له لوري كېږي.
 هره ښېگڼه د هللا پېرزوينه ده ،مبادا هغه د خپل عمل
نتيجه وگڼئ ،دا ځكه چي د نېك عمل توفيق هم د هللا
پېرزوينه ده.
 هر كړاو او ستونزه ستا د بد عمل او گناه نتيجه
ده ،له ځان نه پرته بل څوك مه مالمتوه.
 د هللا پيغمبر هم د خير او شر واكدار نه بلكي د
استازي په توگه لېږل شوى .هللا په دې شهادت وركوي چي
خير ،شر د ده له لوري دئ او ستا په عمل پوري تړلى
دئ ،د ده پيغمبر فقط د يوه امين استازي دنده تر سره
كوي ،د خير او شر واك او پرېكړه د ده په اختيار كي
نه ده.
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[ -]81څوك چي د پيغمبر اطاعت وكړي ،په حقيقت كي
ئې د هللا اطاعت كړى او څوك چي مخ واړوي نو ته مو
پردوى څارونكى نه يې لېږلى.
( -)81د پيغمبر اطاعت په حقيقت كي د هللا اطاعت دئ او د
ده مخالفت له هللا سره مخالفت ،د پيغمبر دنده دا ده چي
د هللا پېغام خلكو ته ورسوي ،هغه د هللا استازى دئ ،نه د
خلكو څارندوى ،له ده دا پوښتنه نه كېږي چي ولي ئې
خلك له مخالفته منع نه كړى شو ،دى په دې نه دئ مكلف
شوى ،مكلفيت ئې دا دئ چي خلكو ته د هللا دين ورسوي.




   














    
 
[ -]81او وايي :اطاعت (كوو) ،خو كله چي ستا لخوا
بهر ووځي ،نو يوه ډله ئې په شپه كي د هغه څه خالف
مركې كوي چي دلته ئې وايي او هللا د دوى دا د شپې
مركې ليكي ،نو له دوى مخ واړوه او پر هللا توكل وكړه
او هللا د وكيل په توگه كافي دئ.
( -)81منافقينو به د پيغمبر عليه السالم په وړاندي د
ايمان او اطاعت دعوا كوله ،خو له خپلو ملگرو سره به
ئې د شپې په غونډو كي د خپلي مخكنۍ وينا خالف نور څه
ويل ،دلته د دوستۍ خبره او هلته د دښمنۍ ،دلته د
اطاعت او هلته د بغاوت ،دلته د اخالص او هلته د نفاق،
هر څوك چي مخامخ يو څه وايي او تر شا بل څه ،هغه
منافق دئ او د داسي منافقينو په اړه ستا وظائف دا
دي:
 له دوى مخ واړوه او هيڅ اعتناء ورته مه كوه.
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 يوازي پر يوه هللا توكل وكړه ،دا ځكه چي هللا د وكيل په
توگه كافي دئ.



   




  
 
[ -]82نو آيا په قرآن كي ئې تدبر نه دئ كړى ،كه
ً به ئې ډېر
هغه د ماسوى هللا له لوري وى نو حتما
اختالف په كي موندلى وو.
( -)82قرآن په درويشتو كلونو كي بشپړ شو ،په دې
اوږدې مودې كي په پيغمبر عليه السالم رنگارنگ حاالت
راغلل ،هر حالت په انسان كي خاص مشاعر او عواطف
راوالړوي ،افكار او نظريات ئې تر خپل اغېز الندي نيسي،
د ضعف د حالت احساسات او خبري ئې بېلي وي او د قوت د
حالت جذبات او افكار ئې بېل ،د غضب په حالت كي ئې
وينا او پرېكړي له قهر او غصې ډكي ،خو چي قهر ئې سوړ
شي او غصه ئې كښېني نو په خپلو خبرو پښېمانه وي او د
ترميم هڅه ئې كوي ،خو پيغمبر عليه السالم په داسي حال
كي چي په سر كي يوازي وو ،د گوتو په شمېر كسانو
ورباندي ايمان راوړ ،خپل قوم ورسره مخالفت وكړ ،د
مخالفينو سرخېل ئې يو تره وو ،خپلو زامنو ته ئې وويل
چي د محمد (عليه السالم) لوڼي طالقي كړئ ،هغوى دا كار
وكړ ،ياران ئې تر تعذيبونو الندي ،هجرت ته مجبور شو،
سختي ورځي ورباندي راغلې ،دا حالت ورو ورو بدل شو،
پلويان ئې زيات شول ،د برياوو او فتوحاتو مرحله ئې
پيل شوه ،دښمن ته ئې په وار وار ماتي وركړه او تر
رحلت مخكي نږدې ټول حجاز د ده تر واكمنۍ الندي راغى،
دغه قرآن په ټولي دغي مودې كي ،له خپلو ټولو لوړو
ژورو ،ستونزو ،كړاوونو ،ماتو او برياوو سره ،ورو ورو
بشپړ شو ،خو نه ئې په الفاظو او كلماتو كي اختالف
رامنځ ته شو او نه ئې په مطالبو كي د حقيقت خالف يوه
وينا او يو لفظ تر سترگو شو ،دا خبره د انسان له وس
نه ډېره ډېره اوچته او ورته محال او ناممكنه ده چي د
درويشتو كلونو ټولي خبري ئې رښتيا ثابتي شي او يوه
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ئې د حقيقت خالف او د ده د خپلو وينا گانو خالف
ترسترگو نشي ،كه دا قرآن له هللا پرته د بل چا له لوري
وى نو هرو مرو به ئې په متن كي هم او په مدعا او
مفهوم كي هم ډېر اختالفات موندل شوى وو ،دا كافي ده
چي ومنئ پيغمبر عليه السالم د هللا استازى او قرآن د هللا
كتاب دئ.
كه څه هم د آيت مدعا عامه ده خو دلته خطاب
منافقينو ته متوجه دئ او دوى ته ويل شوي چي ستاسو د
منافقت اصلي وجه دا ده چي نه پر پيغمبر د هللا د استازي
په توگه ايمان لرئ او نه پر قرآن د هللا د كتاب په
توگه.

   

























   
[ -]83او كه كله د امن يا د وېري كوم خبر ورته
راشي ،خپروي ئې ،خو كه هغه ئې پيغمبر او خپلو
چارواكو ته رسولى وى ،نو د دوى استنباط كوونكي به
ً پرې پوه شوي وو او كه پر تاسو د هللا فضل او
حتما
رحمت نه وى نو له لږو پرته به تاسو ټولو د شيطان
متابعت كړى وو.
( -)83قرآن دا هم د منافقينو كار گڼي چي كله په
مسلمانانو كي وېره خوروي او كله بې ځايه طمع ،كله له
دښمن نه مسلمانان وېروي او كله ئې له هغه غافل كوي
او د هغه په اړه بې ځايه هيلي په دوى كي راپيدا كوي،
هم له دښمنه بې ځايه وېره خطرناك عواقب لري او هم له
هغه غافل كېدل او په خطر ئې سترگي پټول او د هغه له
لوري د امنيت احساس كول .هرڅوك چي دا كار كوي هغه
منافق دئ ،د پيغمبر عليه السالم په وخت كي هم او نن
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هم.
په دې سره مسلمانانو ته ويل شوي چي د هغو شايعاتو
له خورولو ډډه وكړئ چي يا بې ځايه وېره راوالړوي او
يا مسلمانان د دښمن له خطره غافل كوي ،كه د دښمن په
اړه كومه اطالع ترالسه كوئ نو دا بايد خپلو مشرانو ته
ورسوئ.
څوك چي دا كار كوي هغه نه يوازي منافق دئ بلكي هللا
تعالى دلته د داسي خطرناك شيطان په نامه ياد كړى چي
مسلمانان د هللا په فضل سره د هغوى له شره خوندي پاته
كېدى شي ،دا د لستوڼي مار دئ ،له نېش څخه ئې يوازي د
هللا په فضل خوندي پاتي كېدى شئ.


















   
   

[ -]84نو د هللا په الر كي وجنگېږه ،له ځانه پرته بل
څوك مه مكلف كوه او مؤمنان وهڅوه ،اميد دئ هللا د
كافرانو جگړه بنده كړي ،د هللا خو هم جنگ شديد دئ او
هم ئې عذابول.
( -)84د مخكنۍ موضوع په ارتباط؛ د جنگ په اړه او
پيغمبر عليه السالم ته د خطاب په ترڅ كي څو مهمي
الرښووني شوې:
 د هللا په الر كي وجنگېږه.
 د دې هڅه مه كوه چي نور جنگ ته اړ كړې ،اړ شوي
كسان په جنگ كي د گټي پر ځاى تاوان دررسوي.
 مؤمنان جنگ ته وهڅوه.
 اميد دئ دا جگړه د دښمن د ماتي په نتيجه كي پاى
ته ورسېږي ،ستا دښمن د اوږدې مودې لپاره مقاومت نشي
كولى ،داسي كوم مقدس هدف په مخكي نلري چي د هغه
لپاره تر اوږدې مودې د جگړي ستونزي وگالي.
 د دوى جنگ په اصل كي له هللا سره دئ ،څنگه به له دې
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جنگ كومه نتيجه ترالسه كړى شي؟
 د هللا هم جنگ سخت دئ او هم ئې عذاب.

   
    







    
   
[ -]85څوك چي د ښايسته سپارښتني سپارښتنه وكړي،
هغه ته به د دې ځانگړې برخه وي او چا چي د ناوړي
سپارښتني سپارښتنه وكړه ،هغه ته به د دې ځانگړى د
گناه پېټى وي او هللا په هر څه ښه څار كوونكى دئ.
(-)85كه څه هم د دې آيت الفاظ عام دي او په عامه
توگه ويل شوي كه څوك نېكه سپارښتنه وكړي ،ثواب به ئې
په برخه شي او كه ئې بده سپارښتنه وكړه گناه به ئې
په برخه شي ،خو د آيت له سياق او سباق نه په واضح
توگه معلومېږي چي دلته په ځانگړې توگه د جهاد په اړه
سپارښتنه مراد ده ،چا چي مسلمانان جهاد ته تشويق
كړل ،نو د مجاهدينو په ثواب كي به ورسره شريك شي او
چا چي مجاهدين له دښمن نه ووېرول ،له هغه ئې غافل
كړل ،د دوى شوق او جذبه ئې سړه كړه ،د دوى عزم او
اراده ئې متزلزله كړه ،په گناه كي به ئې شريك وي او
د جهاد د پرېښودو د ستري گناه له پېټي به يو څه د ده
په اوږو بار شي.
















 
[ -]86او كه كله په كوم ښه سالم پر تاسو سالم وويل
شو ،نو يا تر دې غوره سالم ووايئ او يا همغه
وروگرځوئ ،بې شكه چي هللا په هر څه ښه حساب كوونكى
دئ.
( -)86د سالم ،ښه راغالست او ژوندى دي وې ،ځواب به يا
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تر دې په غوره كلماتو وركوئ او يا به همدغه كلمات په
 په دې پوه شئ چي هللا تعالى حسيب دئ له،ځواب كي وايئ
.بنده سره په هر څه كي حساب كوي










    




 
، هللا همغه دئ چي له ده پرته بل معبود نشته-]85[
 او څوك،ً به مو د قيامت ورځي ته راغونډ كړي
حتما
به په وينا كي تر هللا زيات رښتينى وي؟
 د قيامت په ورځ د، له هللا پرته بل معبود نشته-)85(
 دا د هللا،هللا په وړاندي ستاسو راغونډيدل يو حقيقت دئ
 تر هللا به څوك په خپلي وينا كي زيات رښتينى،وينا ده
وي؟









   
    
    
    











   






   
   

 نو پر تاسو څه شوي چي د منافقينو په اړه-]88[
 حال دا چي هللا تعالى دوى د خپلو السته،دوه ډلي شوئ
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راوړنو په وجه رانسكور كړل ،آيا غواړئ هغه څوك
هدايت كړئ چي هللا بې الري كړى ،او هللا چي څوك بې الري
كړي هيڅ الر به ورته ونه مومې -]89[ .خوښه ئې دا
ده چي تاسو هم داسي كافران شئ لكه دوى چي كافران
شول ،نو بيا به سره برابر شئ ،نو تر هغه له دوى
څخه دوستان مه نيسئ چي د هللا په الر كي هجرت وكړي،
نو كه ئې ډډه وكړه ،نو وئې نيسئ او هر ځاى چي ئې
مومئ وئې وژنئ او مه له دوى كوم دوست نيسئ او مه
كوم مرستندوى.
( -)89-88له دغو دواړو آيتونو څخه معلومېږي چي دلته
بحث د هغو خلكو په اړه دئ چي د ايمان دعوا ئې كوله
خو په دارالكفر كي پاتي شوي او په داسي حال كي ئې
مدينې ته له راتلو ډډه كړې چي له يوې خوا د هجرت
كولو امر ورته شوى وو او له بلي خوا په دې نتوانېدل
چي هلته خپل ديني شعائر په څرگنده توگه او په
اطمئنان سره ترسره كړي ،د هغو خلكو تر سلطې الندي ئې
ژوند كولو ته دوام وركړى چي له مسلمانانو سره
جنگېدل ،په دارالحرب كي د دوى د پاته كېدا اصلي وجه
دا وه چي د خپل دين او ايمان لپاره قربانۍ ته چمتو
نه وو ،دې ته تيار نه وو چي د اسالم لپاره له خپل
كور ،كلي ووځي ،د كافرانو له سلطې آزاد شي او د اسالم
تر بېرغ الندي د ژوند كولو لپاره مدينې ته راشي ،نه
مجبوريت منع كړي وو او نه ضعف او ناتوانۍ .ډېر ځله
به داسي هم واقع كېده چي دوى به د كافرانو په څنگ كي
او د دوى تر قومندې الندي د مسلمانانو په ضد په جگړو
كي برخه اخيسته .ډېر ځله به له مجاهدينو سره دا
اندېښنه راپيدا كېده چي كه موږ د دښمن په كومي سيمي
بريد كوو او هلته داسي مسلمانان وي او يا دښمن پر
موږ حمله كوي او داسي كسانو په دې حملې كي برخه
اخيستي وي او زموږ په الس ووژل شي ،زموږ حكم به څه وي
او د دوى حكم څه؟ هللا تعالى د دوى د دغي اندېښنې د رفع
كولو لپاره دا الرښوونه وكړه چي مهمي برخي ئې دا دي:
 دا منافقين دي.
 د دوى په اړه اختالف مه كوئ.
 د دوى عملونه داسي دي چي دارااليمان ته د راتلو وړ
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نه دي ،هللا تعالى د دې وړ ونه گڼل چي ستاسو خوا ته ئې
راولي ،د اسالم په لوري د مخكي تلو پر ځاى د كافرانو
تر سلطې الندي پاته كېدو باندي راضي شول ،هللا تعالى
پرېښودل چي په هغه كي نسكور شي.
 د دوى په اړه به ستاسو خپل منځي اختالف څه گټه
ولري او څنگه به د دوى د هدايت باعث شي ،حال دا چي هللا
تعالى ئې د هدايت وړ نه گڼي او دا توفيق ئې نه دئ
ورپه برخه كړى چي له هغه ناولي ډنډه راووځي؟!
 دوى خو دا خوښوي چي كاش تاسو هم د دوى په څېر وئ،
تاسو هم له خپل ټاټوبي هجرت نه وى كړى .له نورو سره
د گډ ژوند كوم صورت مو راپيدا كړى وى ،نه هغوى زموږ
مزاحم كېدى او نه موږ د دوى .كه موږ داسي ژوند كولى
شو نو تاسو ئې ولي نه شئ كولى؟
 ترڅو چي دا خلك د هللا په الر كي هجرت ونكړي ،خپل
اولياء او دوستان ئې مه گڼئ.
كه له هجرت كولو ئې ډډه وكړه نو په نيولو او

وژلو ئې هيڅ صرفه مه كوئ ،د دښمن له ډلي څخه ئې وگڼئ
او همغه څه ورسره وكړئ چي له دښمن سره ئې كوئ ،هيڅ
يو ئې مه خپل دوست گڼئ او مه ترې د مرستي طمع كوئ.
د دغو مباركو آيتونو په رڼا كي د هغو خلكو وضع په
څرگنده معلومولى شو چي اوس د امريكايانو تر واكمنۍ
الندي په افغانستان كي ژوند كوي او نورو ته هم بلنه
وركوي چي له مقاومت څخه الس واخلي او د دوى په شان
دښمن ته تسليم شي او د هغو وضع او حكم هم چي د ايمان
دروغجنه دعوا كوي خو د امريكايانو تر قومندې الندي له
مسلمانانو سره جنگېږي.
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[ -]91له هغو پرته چي له كوم داسي قوم سره پيوست
كېږي چي ستاسو او د دوى ترمنځ كومه معاهده وي او
يا تاسو ته په داسي حال كي راشي چي سينې ئې له دې
تنگي شوې وي چي له تاسو سره وجنگېږي او يا له خپل
قوم سره وجنگېږي او كه هللا غوښتى نو دوى به ئې
ً درسره
درباندي مسلط كړي وو او بيا به حتما
جنگېدل ،نو كه درنه يوې خوا ته شول او درسره ونه
جنگېدل او روغه ،جوړه ئې دروړاندي كړه ،نو بيا هللا
تاسو ته پر دوى (د تېري) كومه الر گودر نه دئ
ټاكلى.
( -)91په دوه صورته كي د دوى له نيولو او وژلو ډډه
وكړئ:
 له داسي قوم سره ئې خپل پيوستون اعالن كړى وي چي
تاسو ورسره د عدم تعرض معاهده لرئ.
 تاسو ته په داسي حال كي راشي چي له جگړو كركه
څرگندوي ،ستومانه دي ،نه له تاسو سره جنگېدل غواړي
او نه له خپل قوم سره.
دا چي يوه ډله ستاسو په خالف له جگړي الس اخلي ،دا
ً مثبت ځواب وركړئ،
د هللا يوه پېرزوينه وگڼئ ،فورا
غوښتنه ئې ومنئ او د دوى په خالف له جگړي ډډه وكړئ.
كه دوى يوې خوا ته شول ،درسره ونه جنگېدل او روغه،
جوړه ئې دروړاندي كړه ،نو بيا پر دوى باندي د تعرض
هيڅ حق نلرئ ،هللا تعالى د دې اجازه نه ده دركړې چي د
دوى په خالف وسله استعمال كړئ.
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[ -]91ژر ده چي نور هم داسي ومومئ چي غواړي هم له
تاسو نه په امن كي وي او هم له خپل قوم څخه په
امان كي ،خو كه كله فتنې ته وبلل شي ،په كي
پرېوځي ،نو كه له تاسو يوې خوا ته نه شول او
روغه ،جوړه ئې دروړاندي نه كړه او خپل السونه ئې
راتم نه كړل ،نو وئې نيسئ او چي هر ځاى ئې مومئ
وئې وژنئ او پر دې ډلي مو تاسو ته څرگند حجت
دركړى.
( -)91له داسي خلكو سره به هم مخامخ شئ چي امن خوښي
دي ،غواړي له تاسو هم امان تر السه كړي او له خپل قوم
نه هم خوندي وي ،څوك ورباندي تېرى ونكړي ،جگړه فتنه
گڼي ،غواړي له دې فتنې لري پاتي شي ،خو كه ورباندي
تېرى وشي او جگړي ته اړ كړى شي نو بيا په ټول توان،
طاقت په كي برخه اخلي ،دوى مه چېړئ ،جگړي ته ئې مه
اړ كوئ ،مثبت ځواب وركړئ ،له خپلي خوا ئې مطمئن كړئ،
خو كه سره له دې له تاسو يوې خوا ته نه شول ،روغه،
جوړه ئې دروړاندي نه كړه او له تېري ئې ځان ونه
ساتو ،نو وئې نيسئ او چي هر ځاى ئې مومئ وئې وژنئ ،هللا
تعالى د دې حق او اجازه تاسو ته دركوي.
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[ -]92او هيڅ مؤمن ته نه ښايي چي بل مؤمن ووژني،
مگر په خطا سره او چا چي كوم مؤمن په خطا سره
وواژو نو بيا د يوه مؤمن مريي آزادول او ټبر ته
ئې مسلم ديت وركول دي ،مگر دا چي معاف ئې كړي ،او
كه هغه له داسي يوه قوم څخه وو چي ستاسو دښمن وي،
خو دى مؤمن وو ،نو بيا د يوه مؤمن مريي آزادول دي
او كه له داسي قوم څخه وو چي په خپلو كي كومه
معاهده سره لرئ ،نو بيا ئې ټبر ته مسلم ديت وركول
او د يوه مؤمن مريي آزادول دي ،خو كه څوك ئې ونه
مومي نو بيا دوه مياشتي پر له پسې روژه نيول دي،
يوه الهي توبه او هللا باحكمته پوه دئ.
ً او
( -)92دا د مؤمن له شأنه لري ده چي بل مؤمن قصدا
ً ووژني ،يوازي په خطا سره د داسي قتل احتمال
عمدا
شته .او د خطائي قتل په اړه دلته الندي الرښووني شوې:
 د مقتول ورثه ته به ديت وركوي او يو مؤمن مريي به
آزادوي .په دې سره به هم هغه تاوان څه ناڅه جبران
شوى وي چي د مقتول ټبر ته رسېدلى او هم هغه تاوان چي
د مقتول په وژل كېدو سره د ده اسالمي ټولني ته
رسېدلى.
 كه دا مؤمن مقتول د داسي كوم قوم غړى وو چي له
مسلمانانو سره د دښمنۍ او جگړي په حالت كي دئ ،نو
بيا به يوازي يو مؤمن مريي آزادوي.
 او كه د ده قوم له مسلمانانو سره د عدم تعرض
معاهده درلوده ،نو هم ديت ورباندي الزم دئ او هم د
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يوه مؤمن مريي آزادول.
 كه قاتل د مريي د آزادولو توان نه لرلو ،نو بيا
دوه مياشتي پر له پسې روژه ورباندي الزمه ده.
 هللا تعالى ستاسو د توبې قبلول په دغو شرائطو پوري
تړ لې ده.
 دا د حكيم او عليم خداى له لوري حكيمانه الرښووني
دي ،په دې كي ډېر حكمتونه مضمر دي.















  
[ -]93او څوك چي كوم مؤمن په قصد سره ووژني نو
سزا ئې دوزخ دئ ،تلپاته په هغه كي او هللا پرې غضب
كړى ،لعنت ئې پرې ويلى او ستر عذاب ئې ورته تيار
كړى.
ً او په داسي حال كي د يوه
( -)93په ناروا سره او عمدا
مؤمن وژل چي ښه ئې پېژني ،له ايمان څخه ئې خبر دئ او
پر دې هم پوهېږي چي د ده د وژلو حق نلري ،نو د داسي
كس اخروي سزا دا ده:
 جهنم او په هغه كي د تل لپاره پاته كېدا.
 د هللا غضب.
 د هللا لعنت.
 ستر عذاب.
او دنيوي سزا ئې هغه ده چي د البقرة سورې په 158
آيت كي بيان شوې.
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[ -]94اې مؤمنانو! كله چي د هللا په الر كي د جهاد
لپاره وځئ نو ښه څېړنه كوئ او هغه چا ته چي پر
تاسو سالم اچوي؛ دا مه وايئ چي ته مؤمن نه يې ،په
داسي حال كي چي دنيوى مال ،متاع لټوئ ،نو له هللا
سره ډېر غنائم دي ،تر دې مخكي تاسو هم دغسي وئ،
خو هللا درباندي احسان وكړ ،نو ښه تحقيق كوئ ،بې شكه
چي هللا په هغه څه ښه خبر دئ چي تاسو ئې كوئ؟
( -)94مؤمنانو ته الرښوونه شوې چي د جهاد په دوران كي
به الندي خبرو ته په كلكه پام كوئ:
 له خلكو سره په خپلي معاملې كي ډېر احتياط وكړئ،
په دې اړه بايد ډېر محتاط وئ چي بې گناه انسان،
ً كوم مسلمان ستاسو په الس ونه وژل شي.
مخصوصا
 څوك چي پر تاسو سالم اچوي او د سالم له اچولو ئې
معلومېږي چي هغه مسلمان او د مسلمانانو خواخوږى دئ،
د هغه په اړه دا مه واياست چي مسلمان نه دئ ،يا ئې
له وېري سالم اچولى او يا خدعه كوي ،په همدې الفاظو
ئې اكتفاء وكړئ ،مسلمان ئې وگڼئ او له ځورولو او
وژلو ئې ډډه وكړئ.
 مبادا د غنيمت په غرض د هغه په وينو خپل السونه
سره كړئ ،له هللا سره ډېر غنائم دي ،د هغو حاللو او له
شك شبهې وتلو غنائمو ترالسه كول وغواړئ.
 تر دې د مخه تاسو هم د دوى په څېر وئ ،هللا تعالى پر
تاسو فضل وكړ او د مسلمانېدو توفيق ئې دركړ ،په كار
ده تاسو هم له دغو خلكو سره همغسي احسان وكړئ چي له
تاسو سره شوى.
 په دې پوه شئ چي خبير خداى ستاسو له هر عمل او د
هغه تر شا ستاسو له موخي او غرض ښه خبر دئ.
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[ -]95د مؤمنانو غير معذور ناست كسان له هغو سره
برابر نه دي چي په خپل مال او ځان سره د هللا د الري
مجاهدين دي ،هللا دغو په خپل مال او ځان سره
مجاهدينو ته پر ناستو كسانو د ځانگړې درجې فضيلت
وركړى ،په داسي حال كي چي هللا له هر يوه سره د ښې
بدلې وعده كړې ،خو مجاهدينو ته ئې پر ناستو كسانو
د ستر اجر فضيلت وركړى -]96[ .د ده له خوا ځانگړې
درجې ،بخښنه او پېرزوينه او هللا مهربان بخښونكى دئ.
( -)96-95دلته د مجاهد او غير مجاهد تر منځ د سترو
توپيرونو په اړه الندي وضاحتونه شوي:
 هغه مسلمان چي معذور نه وي او له جهاده وروسته
پاته كېږي ،له هغه چا سره نشي برابرېدى چي د خپل سر
او مال په بيع په جهاد كي برخه اخلي.
 هم د مجاهد مقام او درجه تر ده لوړه ده او هم ئې
اجر ،ناست كسان په بل هيڅ نېك عمل سره نه د دوى مقام
ته رسېدى شي او نه د دوى په څېر اجر ترالسه كوى شي.
 ناست كسان به هم د خپل ايمان ،اخالص او نېك عمل
اجر ترالسه كوي ،خو د مجاهدينو فضيلت او اجر نشي
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موندئ.
 دا توپيرونه د عادي درجو توپيرونه مه گڼئ ،دا د
الهي معيارونو له مخي د لوړو لوړو درجو توپيرونه دي.
 مهربان بخښونكى خداى د دوى گناهونه ورته بخښي او
خپل ستر رحمت د دوى په حال شاملوي.
دې ته مو بايد پام وي چي دلته د هغه حالت په اړه
بحث كېږي چي په جهاد كي برخه اخيستل د مسلمانانو
خپلي خوښي ته پرېښودل شوى وي ،فرض عين نه بلكي فرض
كفايي وي ،د نفير عام حالت نه وي او ټولو ته دا نه
وي ويل شوي چي د جهاد لپاره ووځئ ،په هغه حالت كي خو
له جهاد څخه وروسته پاته كېدا داسي ستره گناه ده چي
د انسان ايمان او آخرت په خطر كي اچوي.













   
   
  






  





















   
[ -]95بې شكه هغه كسان چي مالئكي ئې روح قبضوي ،په
داسي حال كي چي دوى پر خپلو ځانونو ظلم كوونكي
وي ،ورته وايي به :تاسي په څه حالت كي وئ؟ وايي:
موږ په زمكه كي كمزوري او مستضعف وو ،ورته وبه
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وايي :آيا د هللا زمكه پراخه نه وه چي هجرت مو په كي
كړى وى؟ نو دوى همغه دي چي مېشت ځاى ئې دوزخ دئ
او د ورگرځېدو څومره بد ځاى! [ -]98مگر هغه
كمزوري نارينه ،ښځي او ماشومان چي نه د كومي حيلې
توان لري او نه د كومي الري د موندو -]99[ .نو
ښايي هللا دوى ته عفو وكړي او هللا بخښونكى تېرېدونكى
دئ.
( -)99-95دلته د هغو كسانو په اړه بحث شوى چي د هجرت
له فرض كېدو وروسته ئې له هجرته ډډه كړې ،په
دارالحرب كي پاتي شوي ،څه عذر ئې نه وو ،هسي د هللا
لپاره له خپل كور ،كلي وتل او له خپل مال ،دولت الس
اخيستل ورته گران وو ،د دوى په اړه الندي وضاحتونه
شوي:
 دوى پر خپل ځان ظلم كوي او خپله دنيا او آخرت
تباه كوي.
 د مرگ په وخت كي به ئې مالئكي دا بهانه د منلو وړ
نه گڼي چي وايي :مجبور او ناتوانه وو.
 مالئكي به ورته وايي :آيا د هللا دا پراخه زمكه دومره
درباندي تنگه شوې وه چي د هجرت لپاره مو كوم ځاى نه
شو موندلى تر څو له خپل دين او ايمان سره هلته تللي
وى او د كفر له سلطې مو ځان آزاد كړى وى؟!
 د دوى مېشت ځاى دوزخ دئ.
 خو هغه واقعي مستضعفين نارينه ،ښځي او ماشومان
ترې مستثنى دي چي نه كومه حيله او چاره لري او نه د
وتلو كومه الر.
 ښايي چي هللا تعالى به د دوى عذر ته په پام سره دوى
ته عفو وكړي.
له دې نه معلومېږي چي په دارالحرب كي د طاغوت تر
سلطې الندي ژوند كول د هللا په دين كي ډېره ستره گناه
ده ،له دارالحربه وتل او د طاغوت له سلطې نه ځان
ژغورل او په دې خاطر هجرت كول فرض دئ ،تارك ئې د
شديدي مواخذې وړ او د جهنم مستحق دئ.
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[ -]111او څوك چي د هللا په الر كي هجرت وكړي ،په
زمكي كي به ډېر آرام ځايونه او پراخي ومومي او
څوك چي له خپل كور څخه د هللا او د ده د رسول لوري
ته د مهاجر په څېر ووځي او مرگ ئې بيا ومومي نو
په يقين سره ئې اجر د هللا په ذمه شو او هللا خو مهربان
بخښونكى دئ.
( -)111دلته دغه په دارالحرب كي پاتي مؤمنان هجرت ته
هڅوي او د څو خبرو اطمئنان وركوي:
 هللا ستا د روزي ضامن دئ ،دا گمان مه كوه چي كه د هللا
په الر كي هجرت وكړې او د روزي موجود وسائل او
امكانات درنه پاتي شي ،نو له فقر او لوږي سره به
مخامخ شې ،رزاق خداى به نور څرځايونه درپه برخه كړي.
 د هللا زمكه تنگه مه گڼه ،دا گمان مه كوه چي دا
پراخه نړۍ درباندي تنگه شوې او په خپل ملك كي له
پاته كېدو پرته بله چاره نلرې.
ً ستا دا هجرت ستا د مرگ باعث شي ،هغسي
 كه احيانا
چي ته گمان كوې ،نو ولي وېرېږې ،هللا تعالى ئې بدله
دركوي ،ستا اجر پخپله ذمه اخلي.
 آيا دا دي نه خوښېږې چي د هجرت په نتيجه كي
مهربان بخښونكى رب ستا گناهونه درته وبخښي او خپلي
پېرزويني او رحمت ستا په حال شامل كړي؟!
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[ -]111او كله چي په زمكه سفر كوئ ،نو په دې كي
پر تاسو كومه گناه نشته چي لمونځ رالنډ كړئ ،كه
دا وېره مو وه چي كافران به مو په فتنه كي واچوي،
بې شكه چي كافران ستاسو څرگند دښمنان دي.
( -)111د سفر په حالت كي او هغه وخت چي له دښمن نه
مو څه وېره وي ،نو كولى شئ خپل لمونځ رالنډ كړئ،
څلور ركعته مو دوه ركعته ،ركوع او سجده مو مختصر او
قرائت او تسبيحات مو رالنډ كړئ .په قصر كي نوري
آسانتياوي هم شاملي دي چي يوه برخه ئې د البقرې د
سورې په  239آيت كي توضيح شوه.
دلته څو پوښتنو ته بايد ځواب ومومو:
 په سفر كي د قصر حكم له دغه آيت څخه اخيستل شوى
كه بله مرجع لري؟
 دلته قصر د سفر په وجه جائز شوى كه د خوف او خطر
په وجه؟
 له قصر نه مراد يوازي د ركعتونو په شمېر كي قصر
دئ كه د لمانځه په هيئت او كيفيت كي هم او مخكي،
وروسته كول ئې هم؟
دغو پوښتنو ته د ځواب موندلو په كار كي الندي خبري
مرسته كوي:
 له وروستي آيته معلومېږي چي دلته د خوف او خطر په
وجه د قصر اجازه وركړى شوې.
 له همدې وروستي آيته معلومېږي چي له قصر نه د
لمان ځه په كيفيت او هيئت كي قصر كول هم مراد دي ،ځكه
دلته په لمانځه كي له يوه ځايه بل ځاى ته د خوځېدو
ذكر او د هغه اجازه راغلې.
 پيغمبر عليه السالم په سفر كي په لمونځونو كي قصر
كړى ،تل ئې څلور ركعته نيمايي كړي ،په داسي حال كي
هم چي د هيڅ خطر وېره نه وه.
 د قصر په اړه له دې پرته بل آيت نه مومو.
له دغو خبرو په ډاگه معلومېږي چي د سفر قصر هم له
دې آيته اخيستل شوى او د خوف قصر هم او په قصر كي هم
د ركعتونو قصر شامل دئ او هم د هيئت او كيفيت قصر.
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د احزابو په جنگ كي چي له سفر پرته د خوف او خطر
 له جمعي پرته: د قصر دوه صورتونه گورو،حالت وو
يوازي يوازي لمونځ او ځنډول ئې او قضائي ئې اداء
.كول

   






 
  






  








  


    




    
   



    


 
 او كه ته له دوى سره وې او په لمانځه ورته-]112[
 نو د دوى يوه ډله دي له تا سره ودرېږي او،ودرېدې
 نو كله چي ئې سجده،خپلي وسلې دي ورسره واخلي
وكړه بيا دي له تاسو نه تر شا شي او هغه بله ډله
چي ال ئې لمونځ نه دئ كړى هغه دي راشي او له تا
سره دي لمونځ وكړي او خپل احتياطي تدابير دي
 كافران دا خوښوي،ونيسي او اسلحه دي ورسره واخلي
چي تاسو له خپلو وسلو او مال متاع غافل شئ نو په
 خو كه له بارانه ځوريدئ،يوواري درباندي رامات شي
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يا بيمار وئ نو څه گناه درباندي نشته چي خپله
وسله كېږدئ ،خو احتياطي تدابير مو ونيسئ ،بې شكه
چي هللا د كافرانو لپاره سپكوونكى عذاب تيار كړى.
( -)112په دې آيت كي د صلوة خوف په اړه بحث شوى ،له
دې نه معلومېږي چي د دې سورې دا برخه په داسي وخت كي
نازله شوې چي حاالت سخت بحراني وو ،هره شېبه د دې
احتمال او وېره وه چي د مسلمانانو په كوم ټولگي له
يوې او بلي خوا ناڅاپي بريد وشي ،دا حالت د احد له
جگړي وروسته راپيدا شو او د احزابو په جنگ منتج او د
دغي جگړي په پاى ته رسېدو سره پاى ته ورسېد.
ېه دې آيت كي د صلوة خوف په اړه الندي الرښووني
شوې.
 د لمانځه لپاره به خلك په دوو ډلو وېشل كېږي ،يوه
به په امام پسې اقتداء كوي او بله به پيره كوي.
 لومړۍ ډله به يو ركعت لمونځ وكړي او له سجدې
وروسته به د پيرې لپاره تر شا شي .د لمانځه په وخت
كي به خپله وسله له ځان سره لري.
 دوهمه ډله به راشي ،اقتداء به وكړي او خپل لمونځ
به پوره كړي .دوى ته ويل شوي چي هم به وسله له ځان
سره لري او هم به احتياطي تدابير مراعاتوي ،دا ځكه
چي د پيرې كار بل ته حواله كول د احتياط تقاضاء كوي،
هلته بايد لمانځه ته راشي چي نورو د پيرې كار پيل
كړى وي.
 لومړۍ ډله به هغه وخت خپل پاته لمونځ تكميل كړي
چي دوهمه ډله له لمانځه فارغه شي او د دوى ځاى
ونيسي.
 لمونځ هم په دوو برخو وېشل شوى او يوازي يو ركعت
ئې يوه برخه گڼل شوې ،له دې معلومېږي چي د سفر او
خطر په وخت كي د قصر لمونځ څلور ركعته نه دئ ،يا دوه
ركعته دئ يا درې .پيغمبر عليه السالم هم په سفر كي
يوازي د ماښام لمونځ درې ركعته او د نورو وختونو دوه
دوه ركعته لمونځ كړى.
دلته د خوف متوسط او منځنى حالت بيان شوى ،په كم
خطر كي يو ځاى جماعت كېدى شي او په زيات خطر كي
جماعت پرېښودى شي ،يوازي يوازي او حتى د قضاء كولو
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او وروسته اداء كولو اجازت شوى.
په دې حالت كي يوازي په هغه صورت كي له ځانه د
وسلي لري كولو اجازه شوې چي يا له ورښت نه په تكليف
وئ او يا دومره بيمار وئ چي د وسلې له حمل نه عاجز
وئ.







  



   





 
[ -]113خو كله چي لمونځ اداء كړئ ،نو هللا په والړه،
ناسته او پر اړخ مالسته كي يادوئ ،بيا كله چي
مطمئن شئ نو همغه لمونځ اداء كړئ ،بې شكه چي دا
لمونځ پر مؤمنانو له مهال وېش سره سم فرض شوى.
( -)113دلته درې اساسي الرښووني زموږ مخي ته راځي:
 د سفر او خوف په حالت كي هغه په لمانځه كي قصر په
دې جبران كړئ چي په والړه ،ناسته او پر اړخ مالسته كي
هللا يادوئ.
 په قصر كي دا هم شامل وو چي لمونځ مخكي يا وروسته
كړئ ،دا ځكه چي ورپسې ويل شوي چي د قصر د حالت له
ختمېدو وروسته او كله چي مطمئن شوئ نو بيا مكمل
لمونځ په خپل خپل وخت كي اداء كړئ .له دې نه په
څرگنده معلومېږي چي د جمع صالتين رخصت (د دوو
لمونځونو په يوه وخت اداء كولو جواز) هم له دې آيته
اخيستل شوى.
 په مخكني آيت كي په دې اړه په ډېر صراحت سره ويل
شوي وو چي د سفر او خوف په حالت كي قصر كولى شئ ،خو
دا نه وه واضح شوې چي په بې خوفه سفر كي به قصر كوئ
كه نه؟ خو د دې آيت له فحوى معلومېږي چي په سفر كي
به هم قصر كوئ ،دا ځكه چي د پوره لمانځه لپاره ئې د
اطمئنان شرط وضع كړى ،كه يوازي د خوف منتفي كېدل
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مراد وى نو د (اطمئنان) پر ځاى به ئې د (امن) لفظ
راوړ ،د خوف په مقابل كي د امن لفظ راځي ،لكه د بقرې
د سورې په  196آيت كي چي د خوف منتفي كېدو لپاره د
امن لفظ راغلى .او ويل شوي :كه په امن كي شوئ نو بيا
تر حج مخكي د عمرې د اداء كولو حكم دا دئ .په سفر كي
كه هرڅومره آرام او بې تكليفه سفر وي خو انسان په كي
اللهانده او پرېشانه وي او زړه ئې نامطمئن.
 د لمانځه لپاره اوقات ټاكل شوي ،هر لمونځ په خپل
خپل وخت اداء كول فرض دئ .مخكنى رخصت د يوه ضرورت له
مخي مؤقت رخصت وو ،په عادي حاالتو كي به هر لمونځ په
خپل ټاكلي وخت ترسره كوئ .خو د سفر او خوف په حالت
كي به دا له خپل ټاكلي وخت نه لمونځ مخكي يا وروسته
كول څنگه وي؟ په دې اړه دوه رأيي دي :د ماسپښين او
مازديگر لمونځونه ،يو ځاى او په يوه وخت كي ،يو په
بل پسي ،په يوه آذان او دوه اقامته اداء كول او د
ماښام او ماخستن لمونځونه هم داسي ،لكه څنگه چي د حج
په دوران كي ،په عرفات كي د ماسپښين او مازديگر
لمونځونه يو ځاى او په مزدلفه كي د ماښام او ماخستن
لمونځونه يو ځاى اداء كېږي ،دوهمه رأيه دا ده چي له
حج پرته په نورو سفرونو كي د دوو لمونځونو يو ځاى
كول بايد داسي وي چي يو په خپل آخري وخت كي او بل په
خپل لومړني وخت كي همداسي يو ځاى اداء شي ،دې ته
صوري او شكلي جمع صالتين وايي ،دا د احنافو رأيه ده،
له احنافو پرته نور ټول مخكنى صورت غوره گڼي او له
دې لحاظه د حج او نورو سفرونو ترمنځ په توپير باور
نلري ،د دې لپاره څو دالئل وړاندي كوي -1 :د لمونځونو
صوري جمع تر دې ډېر گران كار دئ چي هر لمونځ په خپل
خپل وخت او بېل بېل اداء شي ،دوه لمونځونه يوه وخت
ته رابرابرول او هغه هم په سفر كي گران كار دئ ،قصر
او جمع صالتين خو د تخفيف لپاره دي ،د هر لمانځه
لپاره پراخ وخت ټاكل شوى ،صوري جمع دا پراخوالى او
سهولت له منځه وړي او په يوه محدود وخت كي ئې راخالصه
كوي -2 .په سفر كي لمونځ رامخكي كول يا وروسته كول
داسي دئ لكه چي د مسافر او مريض لپاره دا رخصت وركړى
شوى چي روژه بل وخت او د كال نورو ورځو ته وځنډوي،
روژه د لمانځه په څېر ثابت وخت لري خو د مسافر او
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كي
او
ئې
په
او
خو

مريض لپاره ئې دا سهولت وركړى -3 .د حج په موسم
دوه جمع صالتين لرو ،يو ئې په عرفات كي د ماسپښين
مازديگر لمونځ د ماسپښين په لومړي وخت كي او بل
په مزدلفه كي د ماښام او ماخستن لمونځ د ماخستن
وخت كي ،كه جمع صالتين د حج په حالت كي او د عرفات
مزدلفې په مقام كي جائز وي نو په نورو وختونو كي
په اولى درجه جائز دئ.
احناف هم جمع صالتين جائز گڼي خو داسي چي مخكنى
لمونځ به په خپل آخري وخت كي او ورپسې لمونځ به په
لومړي وخت كي يو په بل پسي اداء كېږي ،دې ته جمع
صوري وايي ،نور مذاهب جمع حقيقي جائز گڼي.
په داسي حال كي چي د لمانځه د توقيت په اړه دا
آيت ډېره واضح الرښوونه كوي او په داسي حال كي چي د
پيغمبر عليه السالم سنت زموږ مخي ته پروت دئ ،هغه
مبارك نږدې اتلس زره لمونځونه په مدينه منوره كي
كړې ،د مدينې په سلگونو او په زرگونو اوسېدونكو پنځه
وخته آذان اورېدلى ،د پيغمبر عليه السالم په امامت كي
ئې د جماعت لمونځ ليدلى ،د آذان او اقامت الفاظ ئې
اورېدلي ،د ده او اصحابو د لمانځه كيفيت ئې ليدلى او
دا ټول د مدينې مسلمانانو يو په بل پسي له يوه نه بل
نسل ته انتقال كړي ،خو سره له دې گورو چي ځيني ټول
لمونځونه په يوه وخت كي كول هم جائز گڼي ،له سفر او
خطر پرته په عادي حالت كي د ورځي پنځه لمونځونه په
درې وختونو كي ترسره كول هم جائز گڼي ،ځان ته د آذان
خاص الفاظ او د لمانځه خاص ترتيب او تركيب لري او د
خپل مسلك په اړه هومره تعصب لري چي په بل كيفيت او
هيئت كي لمونځ ورته لمونځ نه ښكاري ،د بل مسلك په
امام پسي لمونځ كول جائز نه گڼي ،د هغه په آذان روژه
نه ماتوي او حتى هغه مسلمان نه گڼي .اى كاش ټول امت
لږ تر لږه په دغسي واضح مسائلو كي له اختالفه لري
پاته شوى وى ،د قرآن صريح نص ،د پيغمبر واضح سنت او
د مدينې د مسلمانانو د لمانځه هيئت او كيفيت ئې د
مالك په توگه منلى وى.
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[ -]114او د دې قوم په لټه كي لټي او سستي مه
كوئ ،كه تاسو دردمن كېږئ نو دوى هم ستاسو په څېر
دردمن كېږي ،په داسي حال كي چي تاسو له هللا هغه
هيلي لرئ چي دوى ئې نلري او هللا باحكمته پوه دئ.
( -)114د دښمن په تعقيب كي كسالت او لټي مه كوئ،
ماتې ،تلفات او زخمونه بايد تاسو سست نه كړي او د
دښمن له مسلسل او ستړيا نه منونكي تعقيب نه مو وانه
ړوي ،كه تاسو ته درد او زخم دررسي ،دوى هم تلفات
گوري ،مړي او زخميان لري ،تاسو له خپلو قربانيو دا
طمع لرئ چي هللا تعالى به ئې په خپل دربار كي قبولي كړي
او تاسو ته به ئې عوض او بدله دركړي ،خو هغوى دا
هيله هم نلري ،دا به ډېره عجيبه وي چي تاسو تر دوى د
مخه ستړي او ستومانه شئ!! دا د دښمن د مسلسل تعقيب
الرښوونه د هغه ذات لخوا ده چي په هر څه ښه پوه دئ او
په هري پرېكړي او حكم كي ئې حكمتونه او مصالح مضمر
دي.
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[ -]115بې شكه چي تا ته مو دا په حقيقت والړ كتاب
رانازل كړ ،تر څو د خلكو ترمنځ د هغه څه مطابق
حكم وكړې چي هللا درښودلي او د خائنانو لپاره شخړه
كوونكى مه شه -]116[ .او له هللا بخښنه وغواړه ،بې
شكه چي هللا مهربان بخښونكى دئ -]115[ .او د هغو
لپاره مجادله مه كوه چي له ځان سره خيانت كوي،
ً چي هللا هغه څوك نه خوښوي چي گنهگار خائن وي.
يقينا
[ -]118له خلكو ئې پټول غواړي او له هللا څخه ئې نه
پټوي ،حال دا چي دى هغه وخت هم ورسره وو چي د شپې
ئې په هغي خبري مركه كوله چي نه ئې خوښوي .او هللا
په هغه څه احاطه كوونكى دئ چي دوى ئې كوي-]119[ .
اې هغو كسانو چي تاسو د دنيا په ژوند كي له دوى د
دفاع لپاره مجادله وكړه ،د قيامت په ورځ به څوك
له هللا سره د دوى لپاره مجادله كوي او څوك به ئې
وكيل شي؟!
( -)119-115د دې آيتونو په اړه چي كوم شأن نزول بيان
شوى هغه د آيت په معنى ښه پوهېدو كي ډېره مرسته كوي:
د يوه صحابي له كوره غال وشوه ،غل د مسلمانانو د يوې
قبيلې غړى وو ،د غال مال ئې د خپل كور په ځاى د يوه
يهودي ملگري كور ته ورساوو او هغه ته ئې د خپل مال
په نامه د ساتلو لپاره وركړ ،سبا د مال خاوند په
همدغه كس د غال شك وكړ ،قضيه تر پيغمبر عليه السالم
ورسېده ،له پوښتنو گوېږنو وروسته معلومه شوه چي غال
شوى مال د يهودي په كور كي دئ ،هغه وويل چي دا خو
همغه غله ده ته په دغه شپه امانت پرېښود ،غله انكار
وكړ ،خپلوانو ،ملگرو او قبيلې ئې له ده دفاع پيل
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كړه ،پيغمبر عليه السالم ته راتلل او د ده په برائت
به ئې تأكيد كاوو ،مال د يهودي له كوره وتلى وو ،غله
انكار كاوو او ډېرو مسلمانانو له ده دفاع كوله او
هغه ئې برئ گاڼو ،ځينو په دې خاطر له ده دفاع كوله
چي خپله قبيله له بدنامۍ وژغوري ،ځينو په دې خاطر دى
برئ گڼلو چي دى مسلمان وو او هغه يهودي ،خو له تحقيق
پرته ئې له ده دفاع كوله ،يوه او بل ته به ورتلل،
دلته ،هلته به مجلسونه او مشورې كېدې چي قضيه د غله
په گټه حل و فصل شي ،نږدې وه د يهودي په خالف فيصله
وشي ،چي دا آيتونه نازل شول ،په دې مباركو آيتونو كي
د داسي قضاياوو په اړه پيغمبر عليه السالم او د ده له
الري مسلمانانو ته الندي مهمي الرښووني وشوې:
 دا په حقيقت والړ كتاب دئ ،حق او حقيقت په دې كتاب
كي راخالصه شوى ،حق به له دې كتاب پرته په بل څه او
بل ځاى كي نه لټوئ.
 هللا تعالى دا كتاب د دې لپاره نازل كړى چي د خلكو
ترمنځ ټول منازعات د دې په رڼا كي او همغسي حل و فصل
شي چي هللا تعالى تاسو ته درښودلي.
 له خائن نه به دفاع نه كوئ.
 كه داسي غلطي درنه وشوه له هللا ژر بخښنه وغواړئ.
 د هغه چا په گټه مجادله مه كوئ چي له ځان سره
خيانت كوي ،هللا گنهگار او خائن نه خوښوي ،تاسو به هم
ترې كركه لرئ.
 په كار دا ده چي د گناه په هر كار كي تر خلكو د
مخه له هللا تعالى شرم او حياء وكړئ ،د دې پر ځاى چي له
خلكو ئې پټوئ له هللا ئې په نه كولو سره پټ كړئ.
 د ناروا كارونو لپاره جرگې او مركې مه كوئ او له
داسي ويناوو ډډه وكړئ چي هللا ئې نه خوښوي.
 نه مو وينا له هللا پټه پاته كېږي او نه مو عمل ،هم
مو وينا اوري او هم مو د عمل څارنه كوي.
 ستاسو دا ناحقه دفاع دوى ته هيڅ گټه نشي رسولى،
كه په دنيا كي څوك ترې دفاع وكړي ،د قيامت په ورځ به
ئې مدافع او وكيل څوك وي؟
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[ -]111او چا چي كومه گناه وكړه او يا ئې پر خپل
ځان ظلم وكړ ،بيا ئې له هللا بخښنه وغوښته ،هللا به
مهربان بخښونكى ومومي -]111[ .او څوك چي د گناه
كار كوي نو پر خپل ځان ئې كوي او هللا باحكمته پوه
دئ -]112[ .او څوك چي كومه خطاء يا گناه وكړي او
بيا كوم پاك كس ورباندي تورن كړي ،نو څرگند بهتان
او گناه ئې پر خپلو اوږو ايښې.
( -)112-111د دې آيتونو مهمي الرښووني دا دي:
 كه له گناه وروسته توبه وكړئ او له هللا بخښنه
وغواړئ ،نو هللا به مهربان بخښونكى ومومئ.
 د گناه بدي پايلي تر هرچا د مخه پخپله گنهگار ته
ورگرځي.
ً گناه وكړي او بيا كوم
 څوك چي په خطاء سره يا عمدا
پاك لمنى انسان ورباندي تورن كړي ،نو د يوه څرگند
بهتان او يوې ښكاره گناه پېټى ئې په خپلو اوږو ايښى.










   
   











د ررآن پلواې
611
النساء












[ -]113او كه پر تا د هللا فضل او د ده رحمت نه وى
نو د دوى يوې ډلي غوښتل چي تا تېرباسي ،له ځانه
پرته بل څوك نه تېرباسي او د هيڅ څه تاوان نشي
دررسولى او هللا خو پر تا دا كتاب او حكمت نازل كړ
او هغه څه ئې دروښودل چي نه پرې پوهېدې او پر تا
د هللا ډېر ستر فضل دئ.
( -)113د دوى يوې ډلي غوښتل چي تا تېرباسي ،د خائن
په گټه پرېكړه ترالسه كړي ،د دوى استدالل او الحاح
هومره وه چي نږدې وه تا تېرباسي ،هللا په خپل فضل او
رحمت سره ته ترې وساتلې ،تا ته ئې هيڅ تاوان نه شو
رسولى ،دا ځكه چي ستا هره پرېكړه به د هغو دالئلو له
مخي وه چي درته وړاندي شوي وو ،تا خو به د هللا د كتاب
له مخي او د هغي پوهي او حكمت له مخي پرېكړه كوله چي
هللا ستا په برخه كړي ،په څه چي ته نن پوهېږې دا خو ټول
هللا درښودلي ،له دې د مخه خو ته په دغو خبرو نه
پوهېدې ،پر تا باندي هللا تعالى ډېر ستر فضل كړى.










   







  



 
[ -]114د دوى په ډېرو غوږ په غوږ كېدو كي څه خير
نشته ،مگر دا چي څوك د صدقې ،كوم معروف كار او د
خلكو ترمنځ د روغي جوړي سپارښتنه وكړي او څوك چي
د هللا د رضاء په لټه كي دا كار وكړي ژر به ستر اجر
وركړو.
ً په بد نيت او
( -)114نجوى او غوږ په غوږ كېدل اكثرا
د هغو خبرو په اړه وي چي په ښكاره كولو ئې انسان
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شرمېږي ،د همدې لپاره ويل شوي چي د دوى په ډېرو غوږ
په غوږ كېدو كي څه خير نشته ،خو كه دا په پټه چا ته
د كومي صدقې وركولو په غرض وي ،يا د كوم ښه كار
لپاره او يا د دوو كسانو ترمنځ د روغي جوړي په نيت،
نو دا نه يوازي دا چي جائز ده بلكي د هللا د رضاء لپاره
دا كار كول د ستر اجر وړ دئ.




    











  
[ -]115او څوك چي له پيغمبر سره له هغه وروسته
مخالفت وكړي چي سمه الر ورته څرگنده شوې او له
مؤمنانو پرته د بلي الري متابعت وكړي ،همغه لوري
ته به ئې مخه كړو چي ده ورته مخ اړولى او په دوزخ
كي به ئې ننباسو او د ورگرځېدو څومره بد ځاى.
( -)115چا ته چي سمه الر او حقيقت معلوم شي خو سره له
دې له پيغمبر عليه السالم او د هغه له پرېكړي او سنت
سره مخالفت وكړي ،د مؤمنانو الر پرېږدي او جاهليت او
د هغه ناروا تعصباتو ته مخه كړي ،نو هللا تعالى به ئې
په همغه لوري تلو ته پرېږدي چي پخپله ئې غوره كړى ،د
دوزخ بد مېشت ځاى به ئې په برخه شي.






   
    




   
ً چي هللا دا نه بخښي چي له ده سره شرك
[ -]116يقينا
وشي او له دې راكوز هرڅه هغه چا ته بخښي چي وئې
ً چي په
غواړي او چا چي له هللا سره شرك وكړ ،نو يقينا
ژور ضاللت سره بې الري شوى.
( -)116هللا تعالى شرك نه بخښي ،له شرك راالندي گناه
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بخښي خو هغه چا ته چي دى ئې د دې بخښني وړ وگڼي .او
شرك تر ټولو ستره گمراهي ده.

    

















 






    
   























[ -]115دوى خو له هللا پرته يوازي د ښځو عبادت كوي
او له سركښ شيطان پرته د بل څه عبادت نه كوي.
[ -]118همغه چي هللا رټلى او ويلي ئې دي :هرومرو به
ستا له بندگانو څخه ټاكلې برخه ترالسه كوم-]119[ .
ً به هيلي په كي
ً به ئې تېرباسم او حتما
او حتما
راوالړوم او خامخا به ورته امر كوم نو د څاروو
غوږونه به غوڅوي او هرومرو به ئې گمارم نو د هللا د
مخلوق جوړښت به بدلوي او څوك چي له هللا پرته شيطان
دوست ونيسي نو په ښكاره تاوان سره ئې تاوان وكړ.
[ -]121وعدې ورسره كوي او هيلي په كي راوالړوي او
شيطان خو له تېرايستو پرته څه وعده نه ورسره كوي.
[ -]121دوى همغه دي چي مېشت ځاى ئې دوزخ دئ او له
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هغه نه به د خالصون چاره نه مومي.
( -)121-115د دې مباركو آيتونو ستر ستر ارشادات دا
دي:
 څوك چي له هللا پرته بل ته د دعاء السونه اوچتوي ،خپل
حاجات وروړاندي كوي او د هغه عبادت كوي ،ډېر كمزوري
معبودان مرستي ته رابلي ،ډېريو مشركانو د ښځو په
څېره كي ځان ته معبودان جوړ كړي او عبادت ئې كوي،
دوى يوازي د ښځو عبادت كوي ،جنسي بې الريتوب ئې هغه
ځاى ته ورسوي چي پر زړه او ذهن ئې بې مهاره جنسي
تمايالت مسلط شي ،ټول ژوند ئې د دې تر اغېز الندي
راشي ،هر څه له دغي زاويې گوري ،د جنسي هوس بنده شي،
هم ئې دوستي د دې لپاره وي او هم ئې دښمني ،له دې
پرته بله مينه نه پېژني ،شراب دا اور ال تېز كړي ،د
ښځو او نارينه وو آزاد اختالط او بربنډتوب ورباندي
مزيد تيل توى كړي ،مسته موسيقي ،رقص او نڅا او د عشق
او شهوت په ستايني كي سندري الزيات ورته لمن ووهي ،هم
ئې بتان او هم ئې مجسمي د ښځو انځورونه شي  .كه تاسو
دا اوس غربي ټولني ته لږ په دقت سره ځير شئ نو د
قرآن د دغه آيت مصداق به په خپلو سترگو وگورئ ،هري
خوا ته به دي د ښځو مجسمي ترسترگو شي ،هم په معبد كي
او هم په مغازه كي ،هم د كشيش په وينا كي او هم د
ټلويزيون په تجارتي اعالناتو كي ،هلته د تجارت لپاره
ښځه او د دې ښايست استعمالېږي ،هلته لوړو مراتبو ته
رسېدل د ښځو له الري وي ،هلته مور او پالر هېر شوي ،د
دې ميني ټغر ټول شوى ،ځاى ئې جنسي هوس او تعلق ته
خالي شوى ،له نكاح او د كورنۍ له جوړولو ډډه كېږي دا
ځكه چي نكاح د آزاد جنسي تعلقاتو مانع كېږي ،له اوالد
سره د ښځي او مېړه عالقه او مينه نشته او دا د دې
لپاره چي اوالد ساتل او روزل زحمت غواړي او د جنسي
تلذذ او خوند اخيستو په وړاندي خنډ كېږي ،مېړه او
ښځه د دې پر ځاى چي اوالد ولري ،سپى او پشۍ ساتي،
هلته به تاسو له كشيشانو نه هم واورئ چي مريم عليها
السالم په زنا تورنوي او په دې خبري خاص تأكيد كوي او
وايي چي هغې توبه وكړه او بيا ئې دا مقام ترالسه كړ
او دا د دې لپاره چي د يوه زناكار ولس معبود هم بايد
د زنا سمبول وي ،هلته به تاسو د فرويد په څېر د دوى
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له فيلسوفانو هم واورئ چي وايي :د انسان د ټولو كړو
وړو ،اړيكو او روابطو منشأ جنسي تمايل دئ ،د پالر
مينه له لور سره او د مور مينه له زوى سره له دغه
تمايل نه راوالړېږي ،هم د انسان د ويښي ټول فعاليتونه
او هم ئې د خوب خوبونه جنسي منشأ لري.
دوى په اصل كي د شيطان عبادت كوي ،شيطان غولولي،
څوك ئې دې ته هڅولى چي د مريمي عليها السالم مجسمه
جوړه كړي او څوك ئې دې ته چي د مناة ،نائلة او عزى
په څېر ښځينه بتان معبودان ونيسي او په وړاندي ئې
گونډه شي.
دوى د هغه رټل شوي شيطان په تحريك د شرك مرتكب
شوي چي په څو خبرو ئې لوړه كړې:
 د هللا د بندگانو يوه برخه به هرو مرو په دام كي
غورځوم.
 له سمي الري به ئې تېرباسم.
 په كږو الرو تگ به ورته ښايسته كوم ،داسي چي له
هغې ډېري هيلي او طمعي ولري او رنگين رنگين خوبونه
ورته وگوري.
 په دې به ئې گمارم چي د خپلو بتانو لپاره څاروي
په نخښه كړي او غوږونه ئې ورغوڅ كړي.
 او په دې به ئې گمارم چي الهي سنن بدل كړي ،د
فطرت خالف گام واخلي ،د هللا د مخلوق په جوړښت كي تغيير
راولي.
په دغو څو لنډو جملو كي د شيطان ټول هغه خبيث
كارونه په گوته شوي چي په خپلو ملگرو ئې ترسره كوي.
د شيطان ملگرتيا او ټول هغه كارونه كول چي د شيطان د
حزب غړي ئې بايد ترسره كړي ،له سمي الري انحراف او
كږېدل او په كږو الرو كي خپلو موخو ته د رسېدو هڅه
كول ،شرك ،د دروغجن معبود لپاره قرباني ،له فطرت سره
جنگ او د هغو الهي سننو د بدلولو هڅه چي د ټولو
مخلوقاتو په پيدايښت او جوړښت كي مراعات شوي .دا چي
گورئ څوك سالم او پاكيزه جنسي تعلقات پرېږدي او
ناولې الري او غير فطري طريقې غوره كوي ،دا د
همجنسانو تر منځ غير فطري جنسي تعلقات ،د خپل فطرت
خالف هغه مخدره مواد استعمالول چي بې سده ئې كړي او د
خپلو حواسو اداره كول له السه وركړي ،دا چي نارينه
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غواړي ځان د ښځي په څېر كړي او ښځه ځان د نارينه په
څېر ،په لباس كي هم او په حركاتو او سكناتو كي هم،
دا چي نارينه ږيره خريي ،هره ورځ د خپل مخ د پوستكي
په مليونهاوو حجرات ريبي ،لنډه موده وروسته ئې مخ
گونځي گونځي شي ،د زنې الندي غوښه ئې راوځړېږي ،دا
همغه له فطرت سره جنگ دئ چي شيطان خپل ملگري ورباندي
گماري ،دا چي گورئ څوك د دروغجنو معبودانو لپاره په
انسان ،حيوان او حتى په خپل ځان ظلم كوي ،څوك د
څاروي غوږ غوڅوي ،څوك ځان وهي ،څوك رياضتونه په ځان
مني ،څوك رهبانيت ته مخه كوي او څوك له نكاح ډډه
كوي ،دا هر يو په حقيقت كي د شيطان هغه قسمونه
رښتيني كوي.





  



   





    
[ -]122او هغه چي ايمان ئې راوړى او صالح عملونه
ً به ئې داسي جنتونو ته داخل كړو چي
ئې كړي ،حتما
ترې الندي ويالې بهېږي ،تلپاتي په هغه كي تر ابده،
د هللا رښتيني وعده او تر هللا به څوك په وينا كي زيات
رښتينى وي.
( -)122د مشركانو او د شيطان د ملگرو په مقابل كي
هغه كسان دي چي ايمان لري او عمل ئې صالح دئ ،د دوى
اجر جنت دئ ،په هغه كي تلپاته ژوند او دا د هللا تعالى
رښتينې وعده ده.
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[ -]123نه ستاسو په هيلو ده او نه د اهل كتابو په
هيلو ،څوك چي بد كار وكړي په هغه به مجازات شي او
ځان ته به له هللا پرته نه كوم دوست ومومي او نه كوم
مرستندوى.
( -)123دلته د هيلو او تمنياتو له مخي پرېكړه نه
كېږي ،له ډېرو سره كاذب اميدونه وي ،ځان ورته ترټولو
غوره برېښي ،جنت خپل مسلم حق گڼي ،گمان ئې دا وي چي
يوازي دى او د ده د مسلك پلويان به جنت ته درومي ،خو
كېدى شي دا هسي په شيطاني تلقيناتو والړ كاذب تمنيات
وي ،شيطان د دې لوړه كړې چي دغسي هيلي به په
انسانانو كي راوالړوم .خبره دا ده چي گنهگار به
هرومرو خپله سزا گوري ،هيڅوك ئې له دې سزا نشي
ژغورلى ،له هللا پرته چي له هر چا دا طمع او هيله لري
چي د گناه له سزا به د هغه په طفيل ژغورل كېږي،
اشتباه ئې كړې ،دا هسي خوشې او واهي هيله ده.
















 
[ -]124او څوك چي صالح كارونه وكړي ،له نارينه وو
يا ښځينه وو څخه او هغه مؤمن وي ،نو دوى به جنت
ته ننوځي او د نقير (د خرما د زړي ټاپكي) په
اندازه به ظلم ورباندي ونشي.
( -)124دلته فيصله د ايمان او صالح عمل له مخي كېږي،
د ايمان خاوند او صالح انسان به جنت ته درومي ،سړى
وي كه ښځه ،په الهي عدالت كي په هيچا ظلم نه كېږي.
تاسو چي جنت او دوزخ ته د تلو په اړه كوم معيارونه
وضع كړي او د هغې له مخي ځان د جنت مستحق گڼئ او نور
غير مستحق ،دا ظالمانه دي او د عدالت خالف.
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[ -]125او تر هغه چا څوك په دين كي غوره كېدى شي
چي هللا ته ئې ځان تسليم كړى ،نېك دئ او د حنيف
ابراهيم د دين متابعت ئې كړى او هللا خو ابراهيم خپل
خاص دوست ونيوو -]126[ .او څه چي په آسمانونو كي
دي او څه چي په زمكي كي دي ،ټول د هللا دي او هللا په
هر څه احاطه كوونكى دئ.
( -)126-125غوره او واقعي ديندار هغه دئ چي هللا ته
تسليم وي ،عمل ئې نېك وي او د ابراهيم دين ته منقاد
وي ،هغه ابراهيم چي حقپال وو ،له باطل بې زاره او حق
ته مايل او د هللا دوست .هغه هللا چي د زمكي او آسمانونو
هر څه د ده دي او په هر څه ئې احاطه كړې.



















   





  



   




 
[ -]125او د ښځو په اړه له تا ځواب او فتوى
غواړي ،ووايه :هللا د دوى په اړه هم ځواب دركوي او د
هغه څه په اړه هم چي په كتاب كي د هغو يتيمو ښځو
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په اړه درباندي لوستل كېږي چي ټاكلى مهر ئې نه
وركوئ او غواړئ په نكاح ئې كړئ او د كمزورو
هلكانو په اړه او دا چي د يتيمانو په اړه په عدل
قائم اوسئ او د خير هر كار چي وكړئ نو هللا ورباندي
ښه پوه دئ.
( -)125د ښځو او يتيمانو د حقوقو په اړه تأكيداتو
صحابه په دې انديښنو كي اچول چي خداى مه كړه د خپلو
ديني مسئوليتونو په اداء كولو كي پاتي رانشي او تېرى
ترې ونشي ،له پيغمبر عليه السالم ئې پوښتل چي د دوى
په اړه له څه ډډه وكړو او څه وكړو چي هللا راضي شي؟ په
دې مبارك آيت كي د دوى پوښتنو ته دوه مختصر خو ډېر
جامع ځوابونه ويل شوي:
 عدالت وكړئ.
 د خير له هيڅ كاره ډډه مه كوئ ،ځكه د خير هر كار
چي وكړئ نو هللا ورباندي پوهېږي.

   





















   




[ -]128او كه كومه ښځه د خپل مېړه له كوم بد خويي
يا بې اعتنائي ووېرېده ،نو په دې كي څه گناه
ورباندي نشته چي په خپلو كي كومه صلح وكړي او دا
صلح غوره ده او نفسونه خو د بخل او حرص سر ته
حاضر ودرول شوي او كه احسان او تقوى وكړئ نو هللا په
هغه څه ښه خبر دئ چي تاسو ئې كوئ.
( -)128كه ښځي دا احساس كړه چي مېړه ورسره ښه سلوك
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نه كوي او د اعتناء او توجه وړ ئې نه گڼي ،نو دا حق
لري چي خپل حق وغواړي ،داسي څه وكړي چي په روغي جوړي
منتج شي ،پخپله له مېړه سره خبره وكړي او يا د
خپلوانو له الري دا كار وكړي ،دې كار ته به د گناه په
سترگه نه گورئ ،انسان بخيل او حريص دئ ،كله ئې بخل
غلط كار ته وهڅوي او كله حرص ،كه ئې بل څوك خپل عيب
ته متوجه نه كړي ،نو پخپله نه متوجه كېږي ،د ده په
نفس كي دا د بخل او حرص خصلتونه ده ته غلط كارونه
ښايسته كړي وي ،په كار خوا دا وه چي د ښځي او مېړه
ترمنځ د بخل او حرص پر ځاى احسان ،له خپل حق نه بل
ته تېرېدل او هر راز تېري او تجاوز نه ځان ساتنه وى
او دا په پام كي نيول شوي وى چي هللا زموږ عملونه څاري
او زموږ له هر څه خبر دئ ،د گناه او تجاوز يوه وجه
دا وي چي دغه احساس په انسان كي كمزورى شي .نو ځكه هللا
تعالى وفرمايل چي پام كوئ هللا په هغه څه ښه خبر دئ چي
تاسو ئې كوئ.






  












   

[ -]129او هيڅكله به په دې ونه توانېږئ چي د ښځو
تر منځ عدالت وكړئ كه څه هم ډېره تلوسه او حرص ئې
وكړئ ،نو په ټول ميالن سره يوې خوا ته داسي تمايل
مه كوئ چي هغه د ځوړندي په څېر پرېږدئ او كه صلح
او تقوى وكړئ نو هللا مهربان بخښونكى دئ.
( -)129انسان ته دا ممكنه نه ده چي كامل عدالت
مراعات كړي ،داسي چي له يوه او بل سره ئې د زړه مينه
هم برابره وي ،دا نه د ښځو ترمنځ ممكنه ده او نه د
اوالد ترمنځ ،دا د ده له وسه وتلې خبره ده ،هللا تعالى
ئې په دې نه نيسي ،له ده سره به د هغه څه محاسبه
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كېږي چي په وس كي ئې وي ،له ټولو سره به ئې معامله
ورته او په عدالت والړه وي ،د چا حق به نه تلف كوي ،د
يوه حق به د بل لپاره ترپښو نه الندي كوي ،داسي نه چي
له يوې هومره بلي ته پام او توجه واړوي چي هغه ئې
كامالً له پامه غورځولې وي ،نه د ښځي په سترگه ورته
گوري او نه طالق وركوي.
په داسي حالت كي هم د صلحي او تقوى سپارښتنه شوې.
د روغي جوړي له الري مشكل حل كړئ او يو د بل په حقوقو
له تېري ځان وساتئ.

   
    
   
[ -]131او كه سره بېل شي ،هللا به ئې هر يو په خپل
پراخ رزق سره مستغني كړي او هللا باحكمته د وسعت
خاوند دئ.
( -)131كه النجه يو له بله بېلېدو ته ورسېږي ،بايد په
غوره طريقه سره بېل شي ،د رزق او روزي له وېري دي
دغه ستونزمن گډ ژوند ته ادامه نه وركوي ،هللا به ئې د
رزق او روزي بله مناسبه چاره وكړي .دلته د هللا دوه
صفتونه ياد شوي چي له دوو مطالبو سره تعلق لري :هللا
حكيم دئ ،په ټولو احكامو كي ئې حكمتونه مضمر دي .هللا د
وسعت خاوند دئ ،كه دلته مو د رزق ذمه وار له السه
وركړ ،هللا به ئې له خپلي ستري خزانې بله چاره وكړي.
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[ -]131او په آسمانونو كي هر څه او په زمكي كي هر
ً چي موږ هغو ته هم د دې حكم
څه د هللا دي او يقينا
كړى وو چي تر تاسو مخكي كتاب وركړى شوى او تاسو
ته هم؛ چي له هللا ووېرېږئ او كه كفر وكړئ نو په
آسمانونو كي هر څه او په زمكي كي هر څه د هللا دي او
هللا ستايلى غني دئ -]132[ .په آسمانونو كي هر څه او
په زمكي كي هر څه د هللا دي او هللا د وكيل په توگه
كافي دئ -]133[ .كه وغواړي نو تاسو به له منځه
يوسي ،اې خلكو! او نور به راولي او هللا خو پر دې ښه
قادر دئ.
( -)133-131د هللا په ټولو رالېږلو كتابونو كي څو اساسي
خبري په تأكيد سره راغلې:
 له هللا تعالى ووېرېږئ.
 د زمكي او آسمانونو هر څه د هللا دي.
 ستاسو انكار او كفر د ده په واكمنۍ كي هيڅ كمى نه
راولي .په دې سره هغه ته نه بلكي خپل ځان ته تاوان
رسوئ.
 هغه ستايلى دئ ،په خپل ذات ،صفات او افعالو كي هم
او په خپلو احكامو او اوامرو كي هم ،هر حكم ئې
حكيمانه دئ او له هرعيب او نقص منزه.
 هغه غني او بې نياز دئ ،هيچا ته په هيڅ څه كي اړ
او محتاج نه دئ.
 تاسو ته هم مكرر وايي چي د زمكي او آسمانونو هر
څه د هللا دي او هغه د وكيل په توگه كافي دئ.
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[ -]134څوك چي د دنيا بدله غواړي نو د دنيا او
آخرت بدلې خو دواړه له هللا سره دي او هللا پوه
اورېدونكى دئ.
( -)134ځيني خلك يوازي د خپلي دنيا په فكر كي وي ،د
خپل هر عمل د نيوي ثمره او نتيجه لټوي ،اهداف او
مقاصد ئې په دنيوي اغراضو كي راخالصه شوي وي او هغو
ته د رسېدو لپاره كږې او ناروا الري غوره كوي ،خو كه
دوى په هللا ايمان راوړى وى او همغه الر ئې غوره كړې وى
چي هللا ورته ښودلې نو نه يوازي دا چي د خپلو عملونو
دنيوي ثمره او نتيجه به ئې مكمله ترالسه كړې وه بلكي
د آخرت غوره بدله به ئې هم په برخه شوې وه.



  



   
















   
   



 
[ -]135اې مؤمنانو! پر عدل قائم اوسئ ،د هللا لپاره
شهادت وركوونكي ،كه څه هم پر خپل ځان مو وي يا پر
مور ،پالر او يا خپلوانو ،كه غني وي يا فقير ،نو هللا
ترې اولى دئ ،نو د عدول كولو لپاره د هوى او هوس
متابعت مه كوئ ،كه خپلي ژبي تاو راتاو كړئ يا ډډه
ً چي هللا په هغه څه ښه خبر دى چي تاسو
وكړئ نو يقينا
ئې كوئ.
( -)135دلته د عدل او شهادت په اړه څو داسي اساسي او
مهمي الرښووني شوې چي كه ووايو يوازي همدا د عدالت
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قائمولو لپاره كافي دي نو مبالغه مو نه ده كړې:
 په عدالت ښه قائم اوسئ ،مضبوط او دقيق قيام
كوونكي.
 په ټولني كي ستاسو حضور بايد د هغو شهادت
وركوونكو حضور وي چي تل د هللا لپاره د حق مدافع شهادت
وركونكي وي.
 كه څه هم دا شهادت مو د خپل ځان په خالف او ضرر وي
يا د مور ،پالر او يا د خپلوانو په خالف.
 د چا فقر او غناء بايد ستاسو شهادت متأثره نه
كړي .نه به له چا د كومي طمعي لپاره له حق شهادت
وركولو څخه ډډه كوئ او نه پر چا د زړه سوي او ترحم
لپاره.
 د هوى او هوس بندگي مه كوئ او له عدل او حق نه مه
كږېږئ.
 مجامله او د حق په ويلو كي زړه نازړه كېدل
پرېږدئ ،خپلي ژبي داسي مه تاو راتاووئ چي په څرگنده
او ښكاره او واضح الفاظو د حق له بيانولو ځان تېر
كړئ.
 د شهادت له وركولو ډډه مه كوئ ،نه دي وېره تاسو د
شهادت له وركولو منع كړي او نه طمع.
 هللا تر هر چا اولى دئ ،په خپلو شهادتونو كي هللا ته پر
هرچا ترجيح وركړئ ،د هيچا لپاره داسي خبره مه كوئ چي
هللا ناراضه شي ،كه مو د غني يا فقير مور ،پالر او
خپلوانو لپاره د رښتيني شهادت له وركولو ډډه وكړه
معنى ئې دا ده چي تاسو نورو ته پر هللا ترجيح وركړه .كه
څه هم د آيت د دې برخي بله ترجمه داسي شوې :هللا پر دوى
اولى دئ ،يعني هللا پر دوى باندي تر هر چا زيات مهربانه
دئ ،د شهاد ت په ارتباط چي ئې كومه الرښوونه كړې ده
په هغه كي د دوى خير او مصلحت هم مضمر دئ .خو په
مخكنۍ ترجمه كې( هللا تر دوى اولى دئ) په دې كي (اولى)
په هغه معنى اخيستل شوى چي په الندي آيتونو كي راغلى:
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دې ته مو بايد پام وي چي (شهادت) يوازي د قاضي په
وړاندي د چا په اړه شهادت وركولو كي نه راخالصه كېږي،
دا ئې يوازي يو مورد دئ ،د شهادت مجال او ميدان ډېر
پراخ او وسيع دئ ،د انسان ټول ژوند احتوى كوي.



  























 
[ -]136اې مؤمنانو! پر هللا او پيغمبر ئې او پر هغه
كتاب چي پر خپل پيغمبر ئې نازل كړى او پر هغه
كتاب چي مخكي ئې نازل كړى ،ايمان راوړئ ،او څوك
چي پر هللا ،پر مالئكو ئې ،پر كتابونو ئې ،پر
پيغمبرانو ئې او د آخرت پر ورځي كافر شي ،نو بې
شكه چي په ژوري تېروتني سره تېروتى دئ.
( -)136دلته له مؤمنانو څخه مراد هغه كسان دي چي ځان
ته مؤمن وايي ،دوى ته ويل شوي چي په واقعي معنى
ايمان راوړئ.

   
   
  















 
ً هغه چي ايمان ئې راوړ ،بيا كافر
[ -]135يقينا
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شول ،بيا ئې ايمان راوړ ،بيا ئې كفر وكړ ،بيا ئې
په كفر كي زياتوالى وكړ ،نو دوى ته خو نه هللا بخښنه
كوي او نه ئې په سمه الر هدايت كوي-]138[ .
منافقينو ته د دې زېرى وركړه چي دوى ته دردونكى
عذاب دئ.
( -)138-135منافقين له الهى مغفرت او بخښني محروم دي
او د هدايت دروازه ئې پر مخ تړل شوې ده .دوى چي له
خپلو منافقتونو كومه طمع او هيله لري او خپلو ناولو
غرضونو ته د رسېدو لپاره ئې دا د نفاق الر غوره كړې
او گمان كوي په دې سره به خپلو موخو ته ورسېږي ،دوى
ته د خپل انتظار خالف د دردناك عذاب زېرى وركړه.














  
[ -]139همغو ته چي له مؤمنانو پرته كافران په
دوستۍ نيسي ،آيا د دوى خوا ته عزت لټوي؟ نو عزت
خو ټول هللا لره دئ.
( -)139دوى له كافرانو سره دوستي كوي ،گمان او
انتظار ئې دا دئ چي د كافرانو تر څنگ به عزت تر السه
كړي ،په دې نه پوهېږي چي په منافقت او دښمن ته په
تسليمېدو سره خپل موجود عزت او اعتبار هم له السه
وركوي ،په دې نه پوهېږي چي د عزت پرېكړه هللا كوي ،عزت
له ايمانه پرته له بلي الري نشي ترالسه كېدى ،يوازي د
هللا مؤمن او صالح بنده د واقعي عزت خاوند دئ ،منافق د
هر چا له نظره سپك ،ذليل او بې اعتباره وي ،هرڅوك ئې
يوه بې اعتباره وسله گڼي ،هيڅوك د يوه مطمئن دوست په
سترگه ورته نه گوري.
له دې آيته معلومېږي چي له كافرانو سره دوستي او
ملگرتيا د نفاق نښه ده ،منافق د عزت په طمع دا كار
كوي او هغه وخت ئې كوي چي دښمن ورته قوي او مسلمانان
ورته ضعيف معلوم شي.
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ً چي پر تاسو باندي په كتاب كي دا
 او يقينا-]141[
نازل شوي چي كله واورئ د هللا له آيتونو څخه انكار
 نو تر هغه مه،كېږي او يا ملنډي پرې وهل كېږي
،ورسره كښېنئ چي له دې پرته په بله خبره بوخت شي
ً چي هللا
 يقينا،كه نه نو تاسو به هم د دوى په څېر وئ
په دوزخ كي د ټولو منافقانو او كافرانو
 همغه منافقان چي ستاسو په-]141[ .راغونډوونكى دئ
 كه د هللا له لوري مو كوم برى په برخه،اړه منتظر دي
 آيا موږ درسره نه وو؟ او كه د: نو وايي،شوى وي
 آيا موږ: نو وايي،كافرانو كوم څه په نصيب شوي وي
درباندي برالسي نه وو او له مؤمنانو څخه مو ونه
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ژغورلئ؟ نو هللا به د قيامت په ورځ ستاسو ترمنځ
پرېكړه كوي او هللا به هيڅكله كافرانو ته پر مؤمنانو
باندي د برالسي الره ونه ټاكي.
( -)141-141هللا تاسو ته امر كړى چي په داسي مجلس كي به
نه كښېنئ چي هلته د هللا له احكامو او اوامرو نه انكار
كېږي ،د هللا پر دين ملنډي وهل كېږي ،هلته داسي څه روان
وي چي له دين څخه د انكار او پر دين باندي له تمسخر
او استهزاء سره مترادف وي ،څوك چي په دغسي مجلسونو
كي برخه اخلي نو د قيامت په ورځ به ئې هللا تعالى له
دغو كافرانو سره يو ځاى حشر كوي.
له كافرانو سره به هغه منافقين يو ځاى حشر كېږي
چي د مسلمانانو د برياوو په وخت كي د دوى خوا ته
راځغلي ،له اسالم او مسلمانانو سره د اخالص او ملگرتيا
دعوا كوي او غواړي له دې حالت نه څه گټه ترالسه كړي،
خو كه وضعيت بدل شي او د اسالم دښمنان چېري برالسي شي،
وضعيت د دښمن په گټه واوړي ،نو هغوى ته ورځغلي ،له
هغوى سره خپله وفاداري او اخالص اعالنوي ،هغوى ته
وايي :موږ له هغو متعصبو او افراطي مسلمانانو څخه نه
يو ،هسي د خپلي سيمي حاكم وضعيت دې ته اړ كړي وو چي
له هغوى سره يو ځاى واوسېږو ،خواخوږي مو تل له تاسو
سره وه ،افكار او نظريات مو ستاسو په څېر دي ،مترقي
او رو ښان فكره يو ،نه مذهبي تعصب لرو او نه قومي ،له
دواړو كركه لرو ،آزاد فكر لرو ،مه مو د مذهبي ډلو په
لست كي نيسئ او مه د وطنپالو او ملت پالو په ډله كي،
تل تاسو ته منتظر وو ،ستاسو بريا مو غوښته او ستاسو
په الس د دغو افراطي عناصرو ماتي مو د ټولو كړاوونو د
حل يوازنۍ الره گڼله!!! كه موږ ستاسو ملگري نه وى نو
په جگړو كي به مو د دوى په گټه او ستاسو په خالف برخه
اخيستې وه ،په دې ښه توانېدلو ،خو هيڅكله مو دا كار
نه دئ كړى ،تل مو د دې هڅه كړې چي ستاسو په ضد د دوى
بريدونه شنډ كړو ،موږ هم كولى شو غرونو ته وخېژو او
د مجاهدينو په خوا كي ستاسو په ضد وجنگېږو ،خو
هيڅكله مو دا غلطي نه ده كړې ،برعكس تل مو د دوى
مخنيوى كړى ،دا خبري يوازي د مدينې منورې د منافقينو
خبري نه دي ،د قيامت تر ورځي به ټول منافقين دغه
خبري تكراروي ،د مسلمانانو د برياوو په وخت كي هم او
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د اسالم د دښمنانو د برالسي په وخت كي هم .دغه خبري د
روسانو د تېري په وخت كي ډېرو وكړې او همدا خبري مو
د امريكايانو د تېري په وخت كي له ډېرو واورېدې .بې
شكه چي قرآن معجزه ده او ويناوي ئې تر قيامته ژوندۍ
او نه زړېدونكې.
د دغو منافقينو د نفاق اصلي الملونه دوه دي:
 په آخرت باور او ايمان نلري ،په دې اړه ئې په
زړونو كي شك دئ چي هللا به د قيامت په ورځ د مؤمنانو،
منافقينو او كافرانو په اړه فيصله كوي او هر چا ته
به د خپلو عملونو مناسبه سزا وركوي.
 گمان كوي چي د دښمن دا مؤقتي سلطه او بريا به
دائمي وي.
هللا تعالى د دوى په ځواب كي فرمايي :د قيامت د ورځي
محاسبه حتمي ده ،د هللا سنت دا نه دئ چي كافران به د تل
لپاره پر مسلمانو برالسي وي ،دا الر ئې تړلې ده او
هغوى ته ئې د داسي برالسۍ هيڅ گودر نه دئ پرېښى.












  











   





   
[ -]142بې شكه چي منافقين له هللا سره خدعه كوي او
هغه ئې هم په خدعه كي اچوونكى دئ او كله چي
لمانځه ته پاڅي نو لټ پاڅي ،خلكو ته ځان ښودنه
كوي او هللا نه يادوي مگر ډېر لږ -]143[ .په همدې كي
مذبذب او متردد ،نه د دغو په لوري دي او نه د هغو
په لوري او هللا چي څوك بې الري كړي هيڅ الر به ورته
ونه مومې.
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( -)143-142دلته د منافق الندي خصلتونه په گوته شوي:
 له هللا سره خدعه كوي ،د خپل نفاق او ناوړه عملونو
لپاره داسي توجيهات برابروي چي هغه جائز ثابت كړي.
 په لمانځه كي لټ وي او د خپلو ديني وجائبو په
ترسره كولو كي سستي كوي.
 رياكار وي ،هر كار ئې نورو ته د ځان ښودني لپاره
وي ،هيڅ عمل ئې د عقيدې او ايمان په حكم نه وي.
 له هللا سره ئې اړيكي سستي وي ،ډېر لږ ئې يادوي ،هم
ئې په ژبه لږ يادوي او هم په خپلو تبصرو او تحليلونو
كي لږ د ده نوم په خوله اخلي او هم په خپلو تصميمونو
كي ډېر كم په هللا حساب كوي.
دې ته بايد متوجه وئ چي له دې آيت او دې ته ورته
آيتونو يوازي د بل د تللو او د هغه په اړه د قضاوت
كولو لپاره استفاده ونكړئ ،بلكه تر دې د مخه خپل ځان
د هغه په هينداره كي وگورئ ،پخپله بايد له نفاق څخه
وېره ولرو او ځان ترې وساتو.












  
   

[ -]144اې مؤمنانو! له مؤمنانو عالوه كافران په
دوستۍ مه نيسئ ،آيا دا غواړئ چي هللا ته د ځان خالف
څرگند الزام او دليل وركړئ؟
( -)144دلته بيا هم خطاب عام دئ خو په ضمن كي ئې د
نفاق يوه بله ځانگړتيا ښودل شوې :له دښمن سره دوستي،
له كافر سره ملگرتيا ،د اسالم او مسلمانانو دښمن ته د
دوستۍ الس اوږدول .څوك چي دا كار وكړي ،هللا ته ئې داسي
څرگند دليل مهيا كړى چي د ده په خالف او د ده د تعذيب
لپاره د الهي پرېكړي لپاره كافي دئ.
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ً چي منافقين به د اور تر ټولو ټيټ تل
[ -]145يقينا
كي وي او هيڅكله به كوم مرستندوى ورته ونه مومې.
[ -]146مگر هغه چي توبه ئې وكړه ،صالح شول ،له هللا
سره ئې اړيكي ټينگي كړې او خپل دين ئې هللا لره خالص
كړ ،نو دوى له مؤمنانو سره دي او هللا به ډېر ژر
مؤمنانو ته ستر اجر وركړي.
( -)146-145د منافقينو ځاى د جهنم تل دئ ،ترټولو
ژوره كنده ئې ،تر هر چا الندي ،تر بد كافر او مشرك هم
الندي پرېوتي .له دې معلومولى شئ چي د هللا په نزد څومره
منفور دي او اسالم ته ئې خطر څومره زيات او د
مسلمانانو څومره بد دښمن.
دوى به يوازي په هغه صورت كي له دې بد عاقبت څخه
ژغورل كېږي چي له منافقته الس واخلي ،توبه وكړي ،ځان
اصالح كړي ،هللا ته مخه كړي او خپلي اړيكي ورسره مضبوطي
كړي ،خپل دين له ناوړو او ناولو باورونو سوچه او
خالص كړي .په دې سره به هغه د مؤمنانو په ډله كي
شامل شي او د هللا ستر اجر به ئې په برخه شي.
په دې آيت كي د واقعي مؤمن او د خالص منافق درې
اساسي نښي او ځانگړتياوي په گوته شوې:
 مؤمن صالح وي او عملونه ئې نېك او منافق بدعمله
او په گناهونو كي غرق.
 د مؤمن اړيكي له هللا سره مضبوطي وي او تعلق ئې ټينگ
او نه شلېدونكى او د منافق اړيكي سستي او شلېدلې.
 مؤمن مخلص وي او په هر څه كي يوازي د هللا دين ته
تابع او منقاد او منافق التقاطي او الابالي وي او د
دين هره برخه ئې په ناوړه كړنو او باورونو ككړه.
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[ -]145هللا به ستاسو په عذابولو څه كوي كه شكر وكړئ
او ايمان راوړئ او هللا خو پوه قدر كوونكى دئ.
( -)145كه څه هم د دې مبارك آيت خطاب عام دئ خو له
سياق او سباق نه ئې معلومېږي چي منافقينو ته متوجه
دئ ،هغوى ته ويل شوي چي كه شكر وكړئ او ايمان راوړئ،
نو هللا به ولي تاسو تعذيبوي ،هللا خو شاكر دئ او د بنده د
ښېگڼو قدر كوي.
دلته له ايمان نه مخكي د شكر يادونه هم خاص مفهوم
افاده كوي؛ او هغه دا چي منافق په اصل كي يو ناسپاسه
او ناشكره انسان دئ ،نه د هللا د نعمتونو شكر كوي ،نه د
مسلمانانو د ښېگڼو او پېرزوينو او نه د ټولو هغو
بركاتو چي د اسالم په وجه د ده او د ده د ټولني په
برخه شوي ،امنيت ،عدالت ،ورورگلوي ،عزت او سوكالي.








     
  
[ -]148په بدي خبري خوله پرانيستل د هللا نه خوښېږي،
مگر د هغه چا چي ظلم پرې شوى او هللا پوه اورېدونكى
دئ.
( -)148د منافقينو د بحث په ضمن كي د دې مطلب د
راتلو معنى دا ده چي نفاق او منافقت وغندئ او ټول
هغه څه د نفاق او منافقت په ضد ووايئ چي قرآن ويلي،
پرته له دې چي د چا نوم واخلئ او پرته له دې چي چا
ته د منافق خطاب وكړئ ،دا د هللا تعالى نه خوښېږي چي
څوك په داسي بدو خبرو او ښكنځلو خوله پرانېزي ،مگر
له هغه چا چي مظلوم وي ،هللا تعالى د مظلوم چيغه اوري،
د ده او مظلوم ترمنځ هيڅ حجاب نشته ،د هغه فرياد
مخامخ هللا ته رسي.
په يوه حديث كي راغلي:
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له ابن عباس رضي هللا عنهما روايت دئ چي رسول هللا صلى هللا
عليه و سلم معاذ رضي هللا عنه يمن ته ولېږو او هغه ته
ئې وفرمايل :د مظلوم له دعاء ووېرېږه ،د دې دعاء او
هللا ترمنځ هيڅ حجاب نشته.
د آيت الفاظ دا راښيي چي هللا تعالى نه يوازي د
مظلوم چيغه اوري او هغه ته ئې د خپل مظلوميت
څرگندولو او د ظالم په خالف د غږ اوچتولو اجازه وركړې
بلكي د ده دا خبري ئې خوښېږي ،حتى د ده هغه خبري هم
چي په عادي حالت كي بدي برېښي او له مظلوميت پرته په
بل حالت كي د هللا تعالى نه خوښېږي ،خو د مظلوميت په
وخت كي ئې له يوه مظلومه خوښوي ،د ظلم او ظالم په
خالف خو د يوه مجاهد د اوچت غږ وينا جهاد اكبر دئ ،خو
له مظلوم نه هغه بده وينا هم خوښوي چي له ظالم نه د
خ پل حق ترالسه كولو او د ده د ظلمونو د غندلو لپاره
ئې كوي.
قرآن د يوه مؤمن شاعر يو صفت دا ښيي چي شعر ئې له
ظالم نه د انتقام او له مظلوم نه د دفاع په خدمت كي
وي.













  
[ -]149كه كومه ښېگڼه ښكاره كړئ يا ئې پټه ،او له
كومي بدۍ سترگي پټي كړئ ،نو هللا قادر عفو كوونكى
دئ.
( -)149په داسي حال كي چي په مخكني آيت كي مظلوم دې
ته تشويق شوى چي د ظالم په خالف خپل غږ اوچت كړي او
خپل حق وغواړي ،خو دلته هغه ته ويل شوي چي كه مصلحت
د دې تقاضاء كوله چي هغه ته عفو وكړې او له خپل حق
تېر شې نو دا كار وكړه ،ستا رب په داسي حال كي بنده
ته عفو كوي چي په هر څه قادر دئ ،ته هم د انتقام او
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غچ اخيستو له قدرت سره سره عفو وكړه .عفو بايد د ضعف
او ناتوانۍ له احساس څخه نه وي راوالړه شوې ،كه يو
مظلوم د دې لپاره عفو كوي چي ځان مجبور گڼي او خپل
حق نشي ترالسه كولى ،دا بيا عفو نه ده ،د آيت له
وروستۍ برخي معلومېږي چي له قدرت او توان سره سره له
انتقامه تېرېدل او خپل حق بل مسلمان ته بخښل عفو ده.






  



  









  





















   

ً هغه چي پر هللا او د ده پر پيغمبرانو
[ -]151يقينا
كافران كېږي او غواړي د هللا او د ده د پيغمبرانو تر
منځ بېلتون وكړي او وايي :پر ځينو ايمان راوړو او
له ځينو انكار كوو او غواړي د دې ترمنځ بله الر
اختيار كړي -]151[ .دوى په رښتيا چي كافران دي او
موږ دغو كافرانو ته سپكوونكى عذاب تيار كړى.
[ -]152او هغو چي پر هللا او د ده پر پيغمبرانو ئې
ايمان راوړ او د دوى په هيڅ يوه كي ئې تفريق
ونكړ ،دوى ته به ډېر ژر خپل اجر وركړي او هللا
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مهربان بخښونكى دئ.
( -)152-151په دې مباركو آيتونو كي د يوه كافر او
منافق او د يوه مؤمن ترمنځ څو اساسي توپيرونه ښودل
شوي:
 منافق كله خداى مني خو پيغمبر نه مني او د هغه
اطاعت ضروري نه گڼي او كله يو پيغمبر مني او بل نه
مني او كله غواړي ځان ته داسي كومه الر غوره كړي چي
نه صريح كفر وي او نه خالص ايمان ،د كفر او ايمان له
تلفيق نه د خپلي خوښي كوم مسلك او مذهب جوړ كړي .دوى
له شكه پرته كافران دي او د سپكوونكي عذاب مستحق.
 د دوى په مقابل كي مخلص مؤمن هغه دئ چي پر هللا او
پيغمبر ئې ايمان لري ،ټول پيغمبران مني ،د پيغمبر
اطاعت د ايمان تقاضاء گڼي ،هيڅكله او د ژوند په هيڅ
برخي كي دا دواړه يو له بل څخه نه بېلوي ،دوى به خپل
اجر ترالسه كوي او مهربان بخښونكى هللا به ئې گناهونه
ورته بخښي.







   

















   
  
   
  
[ -]153اهل كتاب درنه غواړي چي له آسمانه كوم
كتاب پرې نازل كړې ،نو دوى خو له موسى تر دې لويه
غوښتنه وكړه او وئې ويل :هللا ښكاره راوښيه ،نو د
خپل ظلم له امله تندر ونيول ،بيا ئې له هغه
وروسته سخوندر معبود ونيولو چي څرگندي نښي ورته
راغلې ،نو موږ له دې ورته تېر شوو او موسى ته مو
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ښكاره حجت وركړ.
( -)153اهل كتاب داسي خارق العاده معجزه درنه غواړي
لكه له آسمانه مخامخ پر دوى باندي د يوه كتاب
راكوزېدل!! نه ته يوازينى هغه څوك يې چي داسي غوښتنه
ترې كېږي او نه دوى يوازني هغه كسان دي چي داسي فوق
العاده او غير طبيعي معجزه غواړي ،جاهل قومونه تل
خداى په خارق العاده حوادثو كي لټوي ،د پيغمبر
حقانيت هم نه د ده د دعوت له محتوى نه او نه د ده له
اوچت شخصيت نه بلكي د ده له معجزو معلوموي ،يوازي په
هغه صورت كي ئې مني چي نادري او حيرانوونكې معجزې
وړاندي كړي ،موسى عليه السالم ته خپل قوم وويل :هلته
ايمان راوړو چي خداى مخامخ په خپلو سترگو وگورو ،كه
ته واقعي د خداى پيغمبر يې نو خداى موږ ته راوښيه!!
نو ځكه تندر پرې راپرېوت ،بيا ئې له سخوندره ځان ته
معبود جوړ كړ او دا هم له هغه وروسته چي ډېري څرگندي
نښي ورته راغلې ،هللا له دې هم ورتېر شو ،موسى عليه
السالم ته ئې تورات وركړ ،تيار په لوحو كي ليكلى ،د
څرگندو دالئلو حامل تورات ،خو بني اسرائيلو ايمان
رانه وړ ،جاهل قومونه په دالئلو نه قانع كېږي ،كه
هرڅومره قوي او څرگند وي ،معجزې غواړي ،څوك چي په
څرگندو دالئلو او د قرآن په څېر ستري معجزې قانع نشي
په نورو معجزو هم نه قانع كېږي ،آيا موسى عليه السالم
او بيا عيسى عليه السالم بني اسرائيلو ته كمي معجزې
وښودې ،له دغو معجزو سره سره دوى له خپلو پيغمبرانو
سره څه ونه كړل؟

  
  
  
    



  
[ -]154او د دوى د ژمني لپاره مو پر دوى طور
رااوچت كړ او ورته ومو ويل :په دې دروازې سجده
كوونكي ننوځئ او ورته ومو ويل :د شنبې په ورځ
تېرى مه كوئ او كلكه ژمنه مو ترې واخيسته.
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بني اسرائيل دې ته تيار نه وو چي تورات ومني-)154(
 هللا تعالى د طور غر د،او په هغه د عمل كولو ژمنه وكړي
 ورته وويل شو چي فلسطين ته،دوى له پاسه رااوچت كړ
 خو د مغرورو فاتحانو په څېر نه بلكي د هللا د،ننوځي
 په دې مأمور شول چي د شنبې د،مطيع بندگانو په څېر
ورځي احترام به كوي او هغه به د عبادت لپاره مختص
. خو هغوى خپلي ټولي ژمني ترپښو الندي كړې،كوي












    
   















   











   
     
   












  
 نو د خپلو ژمنو د ماتولو له امله او د هللا-]155[
پر آيتونو د دوى د كفر په سبب او په ناحقه د
پيغمبرانو د وژني او د دې وينا په وجه ئې چي
 بلكي هللا د دوى د كفر په،زړونه مو په پردو كي دي
 نو ايمان نه راوړي مگر ډېر،وجه پرې مهر لگولى
 او د دوى د كفر په وجه او پر مريمي د-]156[ .لږ
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دوى د ستر بهتان وينا (له امله) -]155[ .او د دې
خبري په وجه چي موږ د هللا پيغمبر مسيح د مريمي زوى
وواژو ،حال دا چي نه ئې وژلى دئ او نه ئې په صليب
ً هغه چي
ځړولى ،بلكي ورته مشتبه كړى شو او يقينا
په دې كي اختالف كوي په دې اړه په شك كي دي ،له
گمانه پرته هيڅ علم پرې نه لري ،په يقين سره ئې
نه دئ وژلى -]158[ .بلكي هللا خپل لوري ته اوچت كړ
او هللا باحكمته عزتمن دئ.
( -)158-155په دغو مباركو آيتونو كي د بني اسرائيلو
هغو انحرافاتو ته گوته نيول شوې چي هللا پرې مواخذه كړل
او له دردناك عذاب سره ئې مخامخ كړل:
 خپلي ژمني ئې ماتي كړې.
 د هللا له آيتونو ئې انكار وكړ.
 د انبياوو د وژلو لپاره ئې مال وتړله.
 د خپل ذهن زيږنده جعلي مذهب په نسبت ئې داسي ړوند
تعصب پيل كړ چي د هغه په خالف د هيڅ دليل اورېدو ته
تيار نه وو.
 په خپل كفر كي هغه ځاى ته ورسېدل چي هللا تعالى د
دوى پر زړونو مهر ولگاوو او د هدايت دروازې ئې پر مخ
وتړل شوې.
 پر مريمي عليها السالم ئې د بدكارۍ تور ولگاوو.
 د عيسى عليه السالم د وژلو پرېكړه ئې وكړه او په
افتخار سره به ئې ويل چي موږ هغه وواژو .دا په داسي
حال كي چي هغه ئې نه وو وژلى ،د ده پر ځاى ئې بل څوك
وژلى وو ،سره له دې چي د ده د وژلو په اړه شكمن وو،
خو دوى به په اوچت غږ او افتخار سره ويل :عيسى ،هغه
چي ځان ئې د خداى پيغمبر گاڼو ،هغه مو وواژو او د ده
جسد مو په صليب وځړاوو.
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[ -]159او د اهل كتابو څخه به هيڅوك نه وي مگر
داسي چي له خپل مرگه مخكي به هرومرو پر ده ايمان
راوړي او د قيامت پر ورځ به پرې شاهد وي.
( -)159د دې آيت دوه ترجمې شوې:
 له اهل كتابو څخه به هيڅوك داسي پاته نشي چي له
خپل مرگه مخكي د عيسى عليه السالم حقيقت ورته معلوم
نشي او په دې پوه نشي چي هغه نه خداى وو او نه د
خداى زوى ،بلكي د خداى بنده او د هغه پيغمبر وو.
 د عيسى عليه السالم له راكوزېدو وروسته به ټول
موجود اهل كتاب د ده له مرگه مخكي پر ده ايمان
راوړي.
په دوهمي ترجمې كي دوه مطلبه مقدر گڼل شوي :د
عيسى عليه السالم بيا راتگ او هغه وخت موجود اهل
كتاب ،له دې تقديرونو پرته ترجمه ناقصه پاتې كېږي،
خو په لومړۍ ترجمې كي د آيت له خپلو الفاظو پرته هيڅ
لفظ او مطلب نه دئ عالوه شوى ،لومړۍ ترجمه په دې خاطر
هم غوره برېښي چي په آيت كي ټولو اهل كتابو ته اشاره
شوې ،حصر او استثناء په كي نشته ،خو په دوهمي ترجمې
كي يوازي د عيسى عليه السالم د راكوزېدو په وخت كي
موجود اهل كتاب اخيستل شوي او نور مستثنى شوي.
د قرآن له بياناتو معلومېږي چي د مرگ په وخت كي
ډېر حقايق انسان ته څرگند شي ،په خپلو غلطيو او
اشتباهاتو پوه شي ،لكه د دې سورې په  95آيت كي د هغو
كسانو په اړه ويل شوي چي په دارالكفر كي پاتي شوي
وو ،د مالئكو له وينا به پوه شي چي پر خپل ځان ئې ظلم
كړى وو ،هسي ئې د هللا پراخه زمكه تنگه گڼلې وه او له
هجرته ئې ډډه كړې وه ،په كار وه چي د خپل دين او
ايمان د حفاظت لپاره ئې هجرت كړى وى او د كفر له
سلطې ئې ځان آزاد كړى وى؟!
هغه اهل كتاب چي عيسى عليه السالم د خداى زوى گڼي
او گمان كوي چي د ده په وجه به له عذاب او الهي
مؤاخذې خوندي وي ،د خپل مرگ په وخت كي به پوه شي چي
دا هسي بې بنياده هيلي وې ،نه هغه خداى وو او نه د
خداى زوى او نه له عذابه زموږ د ژغورني ذمه وار.
د قيامت په ورځ به هم وگوري چي عيسى عليه السالم د
دوى په خالف شهادت وركوي.
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[ -]161نو پر يهودانو مو ځيني هغه پاكيزه شيان
حرام كړل چي ورته حالل شوي وو؛ د دوى د ظلم په وجه
او د هللا له الري څخه د دوى د ډېر مخنيوى له امله.
[ -]161او د دوى د سود اخيستو په سبب ،په داسي
حال كي چي ترې منع شوي وو او په ناحقه ئې د خلكو
د مال خوړلو په وجه او دغو كافرانو ته مو
دردوونكى عذاب تيار كړى.
( -)161-161دلته د يهودانو ځينو هغو سترو سترو
گناهونو ته اشاره شوې چي دوى ئې د هللا له دردناك عذاب
سره مخامخ كړل:
 ظلم ئې كاوو.
 هم ئې پخپله د هللا په سمي الري له تلو ډډه كوله او
هم ئې نور منع كول.
 سود ئې خوړلو ،په داسي حال كي چي هللا ترې منع كړي
ول.
 په ناحقه او له ناراوو الرو ئې د خلكو مالونه
خوړل ،دوكه ،رشوت ،شكرانې اخيستل ،فتواگاني او د جنت
اسناد پلورل.
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 لكن د دوى راسخين في العلم او هغه مؤمنان-]162[
ئې چي هم پر هغه څه ايمان راوړي چي پر تا نازل
،شوي او هم پر هغه څه چي له تا مخكي نازل شوي
 زكات وركوونكي او پر خداى او آخرت،لمونځ كوونكي
 ډېر ژر به دوى ته ستره بدله او،ايمان لرونكي ئې
.اجر وركړو
: په دوى كي نېك خلك هم شته چي صفات ئې دا دي-)162(
. علم ئې پوخ دئ نه كچه او نيمگړى
 په هر هغه كتاب ايمان راوړي چي د هللا له لوري نازل
.شوى وي
. لمونځ كوي
. زكات وركوي
. پر هللا او د آخرت پر ورځ ايمان لري
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[ -]163بې شكه چي موږ تا ته همغسي وحي كړې چي نوح
او تر ده وروسته انبياوو ته مو وحي كړې وه او
ابراهيم ،اسمعيل ،اسحاق ،يعقوب او اوالد ئې ،عيسى،
ايوب ،يونس ،هارون او سليمان ته مو وحي كړې وه او
داؤد ته مو زبور وركړى وو -]164[ .او داسي
پيغمبرانو ته هم چي تا ته مو الد مخه د دوى قصه
كړې او داسي پيغمبرانو ته هم چي ال مو د دوى قصه
نه ده درته كړې او هللا له موسى سره په ځانگړې تكلم
سره تكلم وكړ -]165[ .زېرى وركوونكي او انذار
وركوونكي پيغمبران ،تر څو خلكو لره د هللا پر ذمه
كوم حجت پاته نشي او هللا باحكمته عزتمن دئ.
( -)165-163تا ته د نورو پيغمبرانو په څېر وحي شوې،
تر تا مخكي ډېر پيغمبران تېر شوي ،د دوى مأموريت دا
وو چي نېكانو ته د ښې راتلونكې زېرى وركړي او
بدكاران له خپل بد عاقبت ووېروي ،هللا د دې لپاره يو په
بل پسي او د زمانې په هر پړاو كي پيغمبران رالېږلي
چي په دې سره الهي حجت تكميل شي ،انسان ته د كفر،
شرك ،ظلم او انحراف لپاره هيڅ بهانه پاتې نشي ،دا
عذر وړاندي نه كړى شي چي نه پوهېدو ،چا راته سمه الر
نه وه ښودلې ،د حق او باطل ترمنځ د تفكيك لپاره مو
كوم معيار او مالك په واك كي نه وو.
د پيغمبرانو راتگ په دې خاطر د حجت اتمام گڼل شوى
چي له دې وروسته او تر دې زيات څه له انسان سره نشي
كېدى ،هللا تعالى ده ته عقل وركړى ،پر ټولو مخلوقاتو ئې
ده ته فضيلت وركړى ،د ده په فطرت كي ئې داسي
استعدادونه او ملكې ايښي چي د سمي الري په موندلو كي
د ده مرسته كوي ،پر خداى باور د ده د فطرت جزء دئ،
په ضمير كي ئې داسي مالمتوونكې او هڅوونكې ملكې ايښې
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چي په هر بد كار كي دى مالمتوي او په هر نېك كار كي
ئې تشويقوي ،له بدو ئې كركه راپاروي او له ښو سره ئې
مينه ،پيغمبران راشي او انسان ته هغه خداى معرفي كړي
چي دى ئې په لټه كي دئ ،ويده ضمير ئې راويښ كړي ،ټول
هغه څه وروښيي چي د ده فطرت ئې غواړي ،د ده د ضمير
له صفحې هغه گرد او زنگ وڅنډي چي غلط ماحول او محيط
ورباندي لړلى ،دوى همغه څه ورته ووايي چي د انسان
فطرت ئې د اورېدو په انتظار كي وي ،خو كه له دې ټولو
سره سره انسان له كږو الرو راونه گرځي ،نو له ده سره
له دې وروسته يوازي يو كار كېدى شي او هغه دا چي
استقالل او آزادي ئې سلب شي ،د بې ارادې مخلوقاتو په
څېر په زور او جبر په سمه الر روان كړى شي او دا هغه
څه دي چي هللا تعالى ئې نه كوي او په دې سره انسان،
انسان نه پاته كېږي او خپله هغه ځانگړتيا له السه
وركوي چي ده ته ئې پر ټولو مخلوقاتو فضيلت وركړى.

   






 
   

[ -]166ليكن هللا د هغه څه په اړه چي پر تا ئې نازل
كړى د دې شهادت وركوي چي هغه ئې له خپل علم سره
سم نازل كړى او مالئكي هم شهادت وركوي او هللا د شاهد
په توگه كافي دئ.
( -)166هللا شهادت وركوي چي قرآن د ده كتاب دئ ،د هللا په
علم مبني كتاب ،هره وينا او هر حكم ئې له الهي علم
نه راوالړه شوې وينا او حكم.
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ً هغه چي كافران شول او د هللا له الري ئې
[ -]165يقينا
مخنيوى وكړ ،په رښتيا چي په ژور بې الريتوب بې الري
شول -]168[ .بې شكه هغه چي كافران شول او ظلم ئې
وكړ ،نو هللا داسي نه دى چي دوى ته بخښنه وكړي او نه
داسي چي په كومي الري ئې هدايت كړي -]169[ .مگر د
جهنم په الر ،چي تل به په كي وي او دا خو هللا ته
آسانه دئ.
( -)169-165كفر او د هللا له الري انحراف ژوره گمراهي
ده ،ظلم دئ ،هم د عدل او حقيقت په نسبت ظلم او هم د
خپل عقل په نسبت ظلم ،دوى له الهي بخښني نه محروم دي
او د هدايت ټولي الري ورباندي تړل شوې .يوازي يوه الر
ئې پر مخ پرانيستې پاتې ده ،د جهنم الر.













    
   
   

[ -]151اې خلكو! بې شكه چي د خپل رب له لوري مو
دغه پيغمبر دا حق درته راوړى ،نو ايمان راوړئ چي
دا درته غوره دئ او كه انكار وكړئ نو بې شكه چي د
آسمانونو او زمكي هر څه د هللا دي او هللا باحكمته پوه
دئ.
( -)151دا د هللا پيغمبر دئ ،د هغه له لوري ئې دا حق
دين درته راوړى ،په ده ايمان راوړئ ،ستاسو د دنيا او
آخرت ښېگڼه په همدې كي ده ،انكار او مخالفت مو په
حقيقت كي له هغه هللا انكار دئ چي د زمكي او آسمانونو
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هر څه د ده دي او له هغه دين نه انكار دئ چي عليم او
حكيم خداى رالېږلى ،هغه دين چي په الهي علم او حكمت
والړ دين دئ.























    


   
   
    




     








 
[ -]151اې اهل كتابو! په خپل دين كي غلو مه كوئ
او د هللا په اړه له حق پرته بل څه مه وايئ ،بې شكه
چي مسيح د مريمي زوى خو يوازي د هللا رسول او د ده
هغه كلمه وو چي مريمي ته ئې القاء كړې وه او د ده
يوه روح ،نو پر هللا او پيغمبرانو ئې ايمان راوړئ او
مه وايئ چي درې دي ،ډډه وكړئ ،چي دا درته غوره
دئ ،هللا خو يوازينى اله دئ ،له دې منزه دئ چي كوم
زوى ئې وي ،څه چي په آسمانونو كي دي او څه چي په
زمكي كي دي ټول د ده دي او هللا د وكيل په توگه كافي
دئ.
( -)151په د ې مبارك آيت كي د محرف مسيحيت د ترديد
لپاره په مؤجزو او مختصرو الفاظو سره داسي پرېكنده
او قاطع استدالل شوى چي د دې جعلي مذهب د ترديد لپاره
يوازي همدا كفايت كوي:
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 دوى په دين كي غلو كړې.
 د هللا په اړه د دوى وينا د حق خالف ده.
 مسيح په الوهيت كي شريكوي ،حال دا چي هغه پيغمبر
وو ،هغه يو انسان وو ،له مريمي پيدا شوى انسان ،د هللا
په يوه امر له پالر پرته پيدا شو ،هللا ورته روح وركړه
او راژوندى ئې كړ.
 هم په هللا باندي د دوى باور ناسم دئ او هم په
پيغمبرانو.
 د يوه هللا پر ځاى په دريو خدايانو باور لري .حال دا
چي هللا يو دئ ،نه شريك لري او نه زوى.
 زوى درلودل خو د فناء كېدونكي مخلوق د بقا ذريعه
ده او شريك درلودل خو د ضعيف او ناتوانه واكمن اړتيا
ده ،هللا خو له دې منزه دئ چي زوى ،ځاى ناستى يا شريك
ولري.
 هغه ذات چي د زمكي او آسمانونو هر څه د ده وي ولي
به ځان ته شريك ،زوى او ځاى ناستى نيسي؟!!
 دوى له هللا پرته بل خيالي معبود ځان ته وكيل او د
چارو سنبالوونكى نيولى ،حال دا چي هللا د وكيل په توگه
كافي دئ.
دا عجيبه مه گڼئ چي څنگه د اهل كتابو ځينو مذهبي
مشرانو د عيسى عليه السالم د وژلو دعوا كوله او پر دې
ئې فخر كاوو او بلي ډلي هغه د خداى زوى او ځاى ناستى
كړ ،دا ځكه چي دوى د طاغوت د دربار سركاري مفتيان
وو ،د يوه طاغوت لپاره ئې پيغمبر ته باغي ويل او د
بل لپاره ئې له هماغه مزعوم باغي (اله) جوړ كړ ،د
تاريخ په اوږدو كي دين پلورونكو سركاري مفتيانو تل
همداسي كړي ،هر ځل او د تاريخ په هر پړاو كي چي كوم
داعي او مصلح د ظلم خالف قيام كړى ،د محكومو او
مظلومو انسانانو لپاره ئې آزادي او عدالت غوښتى او
په اوچت غږ ئې ويلي :انسانان ټول برابر پيدا شوي،
ظلم او جهل دوى په خپلو كي وېشلي ،له يوه ئې بادار
او له بل مريي جوړ كړى ،دا د ظلم نظام ړنگ كړئ ،دا د
مظلومانو په الس پښو كي پراته ځنځيرونه مات كړئ،
انسان بايد له خپل رب پرته بل ته سر ټيټ نه كړي.
مظلومانو ده او د ده دعوت ته د شك په سترگه كتلي،
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ظالمانو خطرناك گڼلى ،د امپراطور له نظام ،دين او
مذهب نه د بغاوت په جرم متهم شوى ،مذهبي مشرانو ئې د
وژلو فتوى وركړې ،قاضي په قتل محكوم كړى ،په دار
شوى ،جسد ئې په اور كي اچول شوى ،په صليب ځړول شوى،
خو همدا مزعوم باغي ،مطرود ،محكوم او په صليب ځړول
شوى ،پس له لنډې مودې د يوه نوى امپراطور لپاره د
خپل مخكني رقيب په ضد يوه مؤثره وسيله گرځېدلى ،هغه
ئې د ظلم قرباني گڼلى ،د ده مجسمي ئې جوړي كړې،
هماغه مخكنيو مذهبي مشرانو يوه سپېڅلې هستي گڼلې ،د
ده د لمانځني فتوى ئې وركړې ،له ده سره ئې هر مخالفت
او د ده په ضد هره وينا او له عظمت نه ئې هر انكار
له خداى او له نوى نظام او له دين او مذهب نه بغاوت
گڼلى ،هومره تبليغات ئې ورته كړي چي عوام ئې خداى
وگڼي ،د هغه مجسمي ئې جوړي كړي ،يو ئې د مجسمو دكان
جوړ كړي ،دا ئې حرفه شي ،په خرڅولو ئې ډېر څه ترالسه
كړي ،بل ئې د څه ترالسه كولو لپاره مجسمي ته په سجده
شي ،هغه ته خپل حاجتونه وړاندي كوي ،مرستي ته به ئې
رابلي ،د خداى ځاى ناستى به ئې كړي ،په دې ترتيب به
د نوي سياسي نظام په څنگ كي نوى مذهب رامنځته شي ،د
زوړ نظام باغي به د نوي نظام (اله) شي ،ټگمار مذهبي
مشر به هم د (باغي) گرځولو په فتوى سره خپله اجوره
ترالسه كړي او هم له هغه (باغي) نه د (اله) جوړولو په
فتوى سره!! پرون د مخكني نظام د معبد مجاور وو او نن
د هغه (باغي) د قبر مجاور او متولي ،دا د طاغوت په
الس د هر محرف مذهب د رامنځ ته كېدو قصه ده او دا د
شخصيتونو ،قبرونو او بتانو د لمانځونكو قصه ده .له
عيسى عليه السالم سره همداسي وشول او له حسين رضي هللا
عنه سره همداسي.
حسين رضي هللا عنه هم د ظالم او مفسد يزيد په ضد غږ
اوچت كړ ،د كوفې خلكو د ملگرتيا ډاډ وركړ ،خو دى ئې
د كربال په ميدان كي يوازي پرېښود ،زړه ئې له ده سره
خو تورې ئې له يزيد سره شوې ،د خپلي كورنۍ له اوياوو
كسانو سره په شهادت ورسېد ،خو كله چي د يزيد واكمني
پاى ته ورسېده ،اقتدار د ده د كورنۍ د مخالفينو په
الس كي پرېووت ،نو حسين رضي هللا عنه نه يوازي پخپله له
شهادت نه وروسته امام حسين شو ،بلكه امارت د ده د
اوالد الهي مسلم حق!! نه يوازي د ده په قبر زيارت جوړ
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شو ،بلكه د ده د پالر علي رضي هللا عنه لپاره هم په دغه
وخت كي قبر په گوته شو او د وخت حاكم ورباندي زيارت
جوړ كړ ،قبر ئې هم د وخت حاكم د يوه (خوب او رؤيا)
!!! په ترڅ كي وموند ،تر دې وخته ئې قبر هيچا ته نه
وو معلوم ،له دې نېټې وروسته نه يوازي په نجف كي
بلكه په ډېرو نورو ځايونو كي هم د ده په نامه
زيارتونه جوړ شول ،په مزار شريف او د كابل په كارته
سخى كي هم!! چا چي يزيد ته د امام حسين رضي هللا عنه د
وژلو فتوى وركوله د يزيد له تلو وروسته د دې
زيارتونو مجاور شو ،د چا چي توري له يزيد سره وې اوس
د كربال د پېښي په ياد خپلي سينې په ځنځيرونو وهي،
توري جامې اغوندي او وير كوي ،د كربال له خاوري د
سجدې مهر جوړوي!! همدا كسان د ده اوالده يوازيني
حقيقي امامان گڼي او يو شپږ كلن لمسى ئې داسي امام
زمان گڼي چي خداى ته په خپلو دعاگانو كي وايي:
خدايه! امام زمان له موږ راضي كړه!! خدايه! د قيامت
په ورځ مو د امام زمان په وړاندي شرمنده نه كړې!!
خدايه زموږ دعاگانى امام زمان ته ورسوه!! اوس نو
خداى د امام زمان قاصد شو ،خداى د امام زمان په
دربار كي يو شفيع شو ،له هغه دا غواړي چي د امام
زمان په وړاندي د دوى شفاعت وكړي!!
چا چي له قصرونو او د قصرونو له واكمنانو نه كركه
درلوده او هر قصر ئې د ظلم نښه گڼله او په همدې جرم
له مخالفتونو سره مخامخ كېدو او چا چي هر جگ قبر
ړنگاوو اوس د دوى له قبرونو نه داسي قصرونه جوړ شوي
چي نه فرعون په خپل ژوند كي درلود او نه نمرود او نه
هم يزيد .عجيبه ده ،ډېره عجيبه؛ د ژوندي لپاره قصر
حرام دئ او د مړي لپاره جائز او د صواب كار!!
مسيحي د عيسى عليه السالم مذهب هېر كړ او د ده د
مجسمي لمانځل ئې مذهب شو او ده د امام حسين د جد دين
ته شا كړه ،د امام حسين د قبر لمانځل ئې مذهب شو.
گورئ چي مسيحي د صليب طوق په غاړه گرځوي او دا د
كربال له خاوري د جوړ شوي مهر ټاپې په خپل تندي!!
دا دئ گورئ چي سياست كله له پيغمبر نه د مذهب
باغي جوړ كړي او كله له دينداره باغي نه خداى!!
مكارو
د
او
مشرانو
مذهبي
ټگمارو
د
كه
سياستمدارانو مكرونه عجيب دي نو تر دې د هغه چا
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سفاهت د الزيات حيرت او تعجب وړ دئ چي د دوى د مكر په
دام كي پرېوځي او (دروغ) د (مذهب) په نامه مني!! خو
نه؛ ترڅو چي دنيا وي ساده لوح او سفيه انسانان به هم
وي او د ټگمارو په دام كي به د دوى پرېوتل هم!! كه
سامري له سخوندر معبود جوړولى شي او هندو له غوا!!،
كه د يهودو ماليان د يوه واكمن په دربار كي مريم په
زنا متهم كوي او زوى ئې ساحر گڼي ،خو د بل واكمن په
دربار كي ئې دا د خداى مور گڼي او زوى ئې د خداى
زوى ،نو له شپږ كلن غائب ماشوم نه امام زمان جوړول
او خداى د ده قاصد گڼل هم ډېره نادره نه ده!!
مسيحيان د عيسى عليه السالم بيا راتلو ته منتظر
دي ،خو كه هغه راغى نو تر هرچا د مخه به دوى د ده
مخالفت كوي ،د خپلو پلرونو په څېر به د هغه د وژلو
لپاره مال تړي ،پلرونو ئې په دې خاطر د ده د وژلو هوډ
وكړ چي دى يو انسان دئ ،نه له ځانه دفاع كولى شي او
نه له خپلو ملگرو ،د خداى پيغمبر خو بايد داسي نه
وي ،بايد مالئكه وي او د سترگي په يوه رپ او د گوتي
په يوې اشارې سره بايد زمكه او آسمان وخوځولى شي او
د دوى اوسني زامن به ئې هم دروغجن گڼي ورته وايي به:
ته هغه عيسى نه يې چي موږ ورته منتظر وو ،ته يو عادي
انسان يې ،عيسى خو د خداى زوى دئ او په مټو كي ئې د
خداى زور.
كه دا نن هغه امام زمان راشي چي ځيني ورته منتظر
دي او ووايي :د زمانې د فرعون او د وخت د يزيد په
خالف قيام وكړئ ،له اسالم نه دفاع ته چمتو شئ ،خپل
هېواد د صليبي ځواكونو له سلطې آزاد كړئ ،نو وبه
گورئ چي تر هر چا د مخه ئې هغه څوك مخالفت وكړي چي
نن وايي :عجل هللا فرجه الشريف :خداى دي د ده راوتل
رانږدې كړي!! دغه خلك به ورته وايي :ته خو هغه امام
زمان نه يې چي موږ ئې په انتظار كي وو ،ته خو له موږ
مرسته غواړې او له هغه خو به موږ مرسته غوښته ،ته
موږ قيام او جهاد ته رابلې ،حال دا چي امام زمان خو
د يوې گوتي په خوځولو سره زمكه او آسمان خوځولى شي!!
موږ هم د مسيح راتلو ته منتظر يو ،خو (انسان
مسيح) ته ،هغه چي د يوه انسان په څېر به ژوند كوي او
لومړى كار به ئې د صليب ماتول وي .موږ هم مهدي ته
منتظر يو ،خو يوه (انسان او مجاهد) مهدي ته ،نه د
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خداى ځاى ناستي مهدي ته ،داسي مهدي ته چي د توحيد او
عدالت لپاره به جهاد كوي او لومړى جنگ به ئې له هغو
آخوندانو سره وي چي مشرك شوي ،د جهاد مخالفت كوي او
له دين نه ئې دكان جوړ كړى .په دې حيرانوونكو خبرو
تعجب مه كوه ،دا ځكه چي سياست له پيغمبر نه د مذهب
باغي جوړولى شي او له باغي نه خداى او معبود!!


















  
[ -]152نه مسيح هيڅكله له دې ننگ كړى چي د هللا بنده
وي او نه مقربو مالئكو ،او څوك چي د ده له عبادته
ننگ او تكبر وكړي نو ژر به ټول خپل لوري ته
راغونډ كړي.
( -)152مسيح تل ويلي چي زه د هللا بنده يم ،تل ئې خلك د
هللا بندگۍ ته رابللي ،قرآن موږ ته وايي چي خلكو ته د
عيسى عليه السالم لومړۍ وينا دا وه ،اني عبد هللا :زه د
هللا بنده يم ،دا د ده د هغه وخت وينا هم وه چي د مور
په غېږ كي وو او د هغه وخت هم چي خلك په صليب باندي
د ده د ځړولو لپاره راغونډ شوي وو.
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[ -]153نو هغه چي ايمان ئې راوړى او صالح عملونه
ئې كړي؛ اجر به ئې پوره پوره وركړي او له خپل فضل
څخه به مزيد څه وركړي او هغه چي ننگ او لويي ئې
كړې وي ،نو په دردناك عذاب به ئې تعذيب كړي او له
هللا پرته به نه كوم ولي ځان ته ومومي او نه كوم
مرستندوى.
( -)153هللا تعالى له بنده سره د ده د ايمان او عمل له
مخي معامله كوي ،څوك چي ايمان راوړي او صالح عملونه
وكړي ،نو خپل اجر به پوره پوره ترالسه كړي او هللا به د
خپل فضل له مخي د دوى له اصلي حق نه زياته بدله
وركړي او هغه چي د هللا له بندگۍ نه ننگ وكړي ،تكبر
وكړي او له داسي بندگۍ ځان لوړ وگڼي ،دردناك عذاب به
ئې په برخه شي ،نه به داسي كوم دوست پيدا كړي چي له
دې عذابه ئې وژغوري او نه كوم مرستندوى .دغه د عدالت
تقاضاء ده ،څوك چي له دې پرته بل څه هللا ته منسوبوي
هغه په حقيقت كي هللا ته د بې عدالتۍ او ظلم نسبت كوي،
كه څوك په دې باور وي چي عيسى به مسيحيان د هللا له
محاسبې ژغوري ،د مسيح په طفيل به جنت ته درومي ،له
دوزخ نه به د ده په وساطت ژغورل كېږي ،ده د ټولو
مسيحيانو د ټولو گناهونو فديه وركړې ،په دې باور او
عقيده كي هللا تعالى ته د ستري بې عدالتۍ نسبت كېږي،
هللا د د نيا له يوه ظالم حاكم سره تشبيه كېږي ،داسي
حاكم چي پرېكړي ئې د درباريانو له سپارښتنو متأثره
كېږي ،څوك چي واسطه ولري او د ده په دربار كي كوم
دوست او مرستندوى ،نو له هر راز مواخذې او محاسبې
خالص وي .كه داسي كار د دنيا له حاكم سره نه ښايي نو
د زمكي او آسمانونو له رب سره به څنگه ښايي؟!!









   
ً چي د خپل رب له لوري مو
[ -]154اې خلكو! يقينا
برهان او دليل درته راغى او څرگنده رڼا مو درته
نازله كړه.
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 دا پورته آيت هم څرگند برهان او روڼ څراغ دئ-)154(
.او قرآن هم




  






  

 نو هغه چي پر هللا ايمان راوړي او له هغه سره-]155[
ً به ئې په خپل رحمت او
 نو حتما،اړيكي ټينگي كړي
فضل كي ننباسي او خپل لوري ته به ئې په سمي الري
.هدايت كړي
 دغه څرگند برهان او ځالنده رڼا تاسو ته دوې-)155(
:اساسي خبري روښانه كوي
. پر هللا ايمان راوړئ
. له هللا سره خپلي اړيكي مضبوطي كړئ
 نو د هللا فضل او رحمت،څوك چي دا دوه كارونه وكړي
به ئې په برخه شي او د هللا په لوري د تگ په سمي الري به
.هدايت شي
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[ -]156له تا فتوى غواړي ،ووايه :هللا تاسو ته د
كاللې (هغه چي نه ئې پالر وي او نه اوالد) په اړه
فتوى دركوي :كه څوك ومري ،زوى ئې نه وي او يوه
خور ئې وي ،نو دې ته د هغه څه نيمايي ده چي ده
پرېښي او دى به له دې خور نه هر څه په ميراث وړي
كه ئې زوى نه وو او كه دوى دوه خويندي وي ،نو دوى
ته له دريو دوه برخي د ميراث دي او كه دوى نارينه
او ښځي وروڼه ،خويندي وي ،نو نارينه ته به د دوو
ښځو په څېر برخه وي ،هللا تاسو ته وضاحتونه كوي تر
څو بې الري نه شئ او هللا په هر څه ښه پوه دئ.
( -)156دا مباركه سوره د ښځو او يتيمانو په بحث پيل
او په همدې موضوع پاى ته ورسېده ،دلته د هغه چا د
ميراث د وېش څرنگوالى بيان شوى چي نه ئې پالر وي او
نه اوالد ،يوازي وروڼه او خويندي ولري ،كه ئې يوه خور
وه د ميراث نيمايي به ترالسه كوي او ورور به د داسي
خور د ټول ميراث وارث وي ،كه ميراث دوو خويندو ته
پاته وو ،له دريو دوه برخي به د دوى وي او كه له يوه
زيات وروڼو او خويندو ته پاته شوى وو نو نارينه ته
به د دوو ښځو برابر برخه وركول كېږي.
دا د هغه هللا له لوري الرښوونه ده چي ستاسو په خير
او مصلحت تر تاسو ښه پوه دئ.
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ادراك او احساس د زړه كار دئ كه د دماغ ؟
په دې سورتونو كي به تاسو څو ځايه داسي څه ليدلي وي
چي قرآن ځيني خبري زړه ته منسوب كړې وې ،لكه چي د
كافرانو په اړه فرمايي( :لهم قلوب اليفقهون بها)،
(ختم هللا على قلوبهم)  ،...په گڼ شمېر نورو آيتونو كي
هم دې ته ورته مطالب راغلي .د زړه په اړه د قرآن له
دغو څرگندونو داسي معلومېږي چي گواكي زړه د احساس او
ادراك مركز دئ ،حال دا چي علمي تحقيقات زړه نه بلكي
د انسان دماغ د احساس او ادراك مركز گڼي ،او زړه
يوازي د ويني د پمپ كولو وسيله بولي ،دغه توپير ته
په پام سره له حقايقو بې خبره خلك اعتراض كوي چي
قرآن ولي هغه څه زړه ته منسوب كړي چي په اصل كي د
زړه كار نه بلكي د دماغ كار دئ .ولي ئې دا خبري د
انسان دماغ ته نه دي منسوب كړې؟!! دې پوښتني ته د
ځواب او د دغو كسانو د تشويش د رفع كولو لپاره الندي
وضاحت كوو:
قرآن چي څه زړه ته منسوب كړي ،دا د نړۍ په هر گوټ
كي ،د هر قوم لخوا او په هره ژبه كي زړه ته منسوب
شوي ،تاسو به په هر ځاى كي له هر چا واورئ چي مينه
او كركه ،جرأت او جبن ،تصديق او تكذيب ،خوښي او
خفگان ،باور او انكار زړه ته منسوبوي ،په دې اړه د
قرآن وينا نه د تعجب وړ ده ،نه اعتراض پرې وارد او
معقول دئ او نه د علمي تحقيقاتو خالف ده .دا خبري نه
يوازي په تورات ،انجيل ،زبور او ټولو مذهبي كتابونو
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
هم ،ديندارو شعراوو او علماوو هم او بې دينه شعراوو
او ساينس پوهانو هم! دا ولي او د څه لپاره؟ دليل ئې
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دا دئ:
زړه د دماغ لپاره د سترگو ،غوږونو ،پوزې او
پوستكي په څېر يوه وسيله ده ،كه دغه پنځه حواس ئې د
پېژندو او احساس وسائل دي نو زړه ئې د خپلو پرېكړو د
انعكاس لپاره داسي وسيله ده چي له دې الري خپلي
پرېكړي اعالنوي .موږ په خپلو سترگو كوم خطرناك شى
وگورو ،او يا په غوږونو كوم خطرناك غږ واورو ،او يا
د پزي له الري د څه د سوزېدو بوى او په ژبه كوم تريخ
او زهرجن خوند احساس كړو ،دماغ مو خطر درك كړي،
غواړي موږ له دې خطره خبر كړي ،نو د خطر دا اعالن
زموږ د زړه له الري كوي ،خپله پرېكړه د زړه له الري
منعكس كوي ،موږ د خطر لومړى زنگ په خپل زړه كي
احساسوو ،ناڅاپه مو د زړه دربا زياته شي ،همدا وجه
ده چي په ټولو انساني ژبو كي وېره او د خطر احساس
زړه ته منسوب شوى .هيچيري به له هيچا وانه ورئ چي
ډاډ او وېره له زړه پرته بل څه ته منسوب كړي،
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
همدې لپاره وايو :په زړه كي مي ځاى لري ،د زړه سر مي
دئ ،زړه مي ورته پرېشانه دئ .او له چا چي كركه لرو،
د څېرې په رايادولو سره ئې په خپل زړه كي خاص حالت
احساسوو ،او وايو :زړه مي ترې موړ دئ ،زما په زړه كي
هيڅ ځاى ورته نه دئ پاته .يوه خبره واورې ،سمه درته
معلومه شي ،فيصله دي دماغ كړې ،د غوږ له الري لومړى
دماغ ته رسېدلې ،هلته ورباندي غور شوى ،خو د دې غور
نتيجه په خپل زړه كي محسوسوې ،د همدې لپاره وايې :دا
خبره مي زړه ته ولوېده ،زړه مي راته وايي چي دا خبره
رښتيا ده ،او د غلطي خبري په اړه وايې :زما زړه ئې
نه مني ،دا خبره مي زړه ته ونه لوېده ،د زړه دړه مي
ورته خالصه نه شوه.
زړه ته د دې خبرو منسوبول داسي دي لكه موږ چي
لېدل سترگو ته منسوبوو ،حال دا چي سترگي فقط دوه
عدسيې دي چي له دې الري نور دماغ ته انتقالېږي ،د
ليدل شوي شي په اړه پرېكړه په دماغ كي كېږي ،ليدل په
حقيقت كي د دماغ كار دئ نه د سترگو ،كه ستا د دماغ
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هغه برخه صدمه وگوري چي كار ئې ليدل او د سترگو له
الري د وررسيدلو وړانگو په اړه پرېكړه ده ،نو ته به
په خپلو روغو سترگو هم څه نه شې ليدلى .همدا راز
زموږ غوږونه په حقيقت كي دوه كړكۍ دي چي له دې الري
غږ تر دماغ پوري رسېږي ،د غږ تشخيص د دماغ كار دئ نه
د غوږونو ،همدا رنگه زموږ نور حواس هم چي هر يو ئې
يوازي د دماغ لپاره د يوې وسېلې حيثيت لري ،خپل
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
كړي ،كه داسي خبره وكړي نو هرڅوك به ورباندي خاندي،
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.
ما ته ووايئ :تاسو وېره چېري احساسوئ ،په زړه كي
كه په دماغ كي؟ د ميني احساس د خپل وجود په كومي
برخي كي كوئ ،په زړه كي كه په دماغ كي؟ د يوې خبري
په حقانيت د قانع كېدو احساس مو په زړه كي وي كه په
دماغ كي؟ دا او دې ته ورته ډېر نور څه موږ په خپل
زړه كي احساسوو او د همدې لپاره ئې زړه ته منسوبوو،
قرآن همدا كار كړى ،او ټول انسانان همدا كار كوي.
په قرآن كي زړه ته منسوب شوي امور نه يوازي د
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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