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المائدة
د سورې معرفي
د دې مباركي سورې معروف نوم المائده دئ ،دا د
سورې د مضامينو لپاره عنوان نه بلكي يوازي نوم دئ ،د
عقود او منقذه په نامه هم ياده شوې 021 ،آيتونه لري،
د آيتونو فواصل ئې دغو صيغو ته ورته دي :خاسرين،
رحيم ،قدير ،يريد ،تشكرون ،صدور او عقاب ،اكثر
آيتونه ئې خاسرين ته په ورته صيغو پاى ته رسېدلي چي
رحيم ،قدير او يريد ته هم ورنږدې دي ،د نورو مدني
سورتونو په څېر ئې آيتونه اوږده اوږده دي ،خو هر آيت
ئې له څو لنډو ،متوسطو او مسجع فقرو جوړ شوى ،چي
آيتونو ته ئې خوندور وزن وركړى .مدني سوره ده ،د
سورې له مضامينو هم او له رواياتو هم معلومېږي چي دا
سوره د حديبيې له معاهدې او د الفتح له سورې وروسته
نازله شوې .كله چي د شپږم هجري كال د ذو القعدې په
مياشت كي قريشو مكې ته د مسلمانانو د ننوتلو او د
عمرې د اداء كولو مخنيوى وكړ او شخړه د حديبيې په
معاهدې منتج شوه او د دغي معاهدې له مخي مسلمانانو
ته دا حق وركړى شو چي په راتلونكي كال كي د عمرې
لپاره مكې ته داخلېدى شي ،نو په دغي مرحلې كي چه
كومو ځانگړو الرښوونو ته ضرورت وو ،د مائدې په سوره
كي دغه الرښووني گورو ،په لومړي آيت كي په دوو خبرو
تركيز شوى :د تړون درناوى او د احرام په حالت كي له
ښكاره ډډه كول ،له دې په ډاگه معلومېږي چي د مائدې
مباركه سوره د حديبيې له معاهدې وروسته او د عمرې له
اداء كولو مخكي نازله شوې.
په احرام كي له ښكاره ډډه كول داسي دئ لكه له
دښمن سره د تړون په دوران كي پر هغه له بريد ځان
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ساتل ،هم احرام خاصو شيانو ته الس غزول منع كوي او هم
تړون او معاهده ،د احرام درناوى موږ ته د معاهداتو د
درناوي درس راكوي ،په يوه آيت كي د دواړو ذكر همدا
مطلب افاده كوي.
د دې سورې اساسي مضامين دا دي:
د طعام او خوراك اړوند احكام.
د شعائر هللا درناوى.
په نېكو كارونو كي د هر چا مرسته او په بدو
كارونو كي د هر چا له ملگرتيا ډډه كول.
د اودس ،تيمم او غسل احكام.
د دوست او دښمن په اړه د عدالت او قسط مراعات.
له هللا تعالى سره په خپلو ژمنو وفا ته بلنه او د
هغو مخكنيو قومونو بد عاقبت بيانول چي خپلي ژمني ئې
ترپښو الندي كړې.
د پيغمبرانو د بعثت الملونه او دالئل او د دوى
اساسي دندي بيانول.
د اهل كتابو انحرافات او شرك په گوته كول او د
دوى د غلطو ادعاوو ترديد.
د هللا تعالى په الر كي جهاد ته بلنه او د هغو قومونو
بدي پايلي بيانول چي له جهاد ئې ډډه كړې.
د هغه چا سزا ښودل چي د ناروا جگړو او تېريو بنسټ
ږدي ،په زمكي كي فساد خوروي ،شوكي او غالوي كوي.
د اهل كتابو له منافقتونو پرده پورته كول.
دا پر هللا تعالى او د ده پر كتاب باندي د ايمان
اساسي غوښتنه گڼل چي مؤمن انسان به په ما أنزل هللا حكم
كوي ،خپل ټول ژوند به د هللا تعالى د دين مطابق تنظيوي
او د ټولو خپلمنځيو شخړو او منازعاتو د حل و فصل
لپاره به د هللا دين ته مراجعه كوي.
عوام او خواص ،علماء او مذهبي مشران دې ته هڅول
چي په ماأنزل هللا حكم وكړي ،له بدي وينا ،له بدو كړو
وړو او له حرامو خلك منع كړي او په دې اړه د خلكو له
مخالفتونو وېره ونلري.
هغه څوك د كافر ،ظالم او فاسق په توگه معرفي كول
چي په ما أنزل هللا حكم نه كوي.
د كافرانو له مواالت او دوستۍ ډډه كول ،دا د منافق
نښه گڼل چي له كافرانو سره په دوستۍ كي تلوار كوي.
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هغه كسان واقعي مؤمنان گڼل چي دوستي ئې له خداى،
پيغمبر او مؤمنانو سره وي ،له كافر سره په چلن كي
شديد ،له مؤمن سره په خپل تعامل كي مهربان وي ،د هللا
په الر كي جهاد كوي او د مالمتوونكو د سپكو سپورو
تبليغاتو پروا نه كوي،
گناه ،تېرى ،حرامه وينا او په حرامو اخته كېدا او
د همدې په وجه په دوى كي د دښمنيو او كركي راوالړېدا،
د يوې غيراسالمي ټولني مشخصات گڼل.
پيغمبر عليه السالم او د ده له الري مؤمنانو ته دا
الرښوونه چي د دين په پلي كولو او نورو ته په رسولو
كي غفلت ونكړي او له خلكو وېره ونلري.
د هغه چا د ايمان دعوى پوچه او بې بنسټه ښودل چي
په الهي احكامو عمل نه كوي او دين ئې د خپل ژوند
تگالره او الرښود نه دئ گرځولى.
د مشركو اهل كتابو او ټولو هغو خلكو په اړه د كفر
قاطع او پرېكنده فيصله چي له هللا تعالى سره بل څه او
بل څوك په الوهيت او ربوبيت كي شريكوي ،تر يوه په
زياتو خدايانو باور لري ،له هللا تعالى پرته بل څوك د
گټي رسولو او ضرر دفع كولو مرجع گڼي او له كافرانو د
كركي په ځاى له هغوى سره دوستي كوي.
له دې ممانعت چي څوك د تقوى په نامه له هغه څه
ډډه وكړي چي هللا تعالى حالل كړي.
مهمل قسم او د قسمونو د كفارې په اړه احكام.
د ُ
د ش راب ،قمار ،انصاب او ازالم تحريم او هغه شيطاني
كارونه گڼل او بدي پايلي ئې په گوته كول.
د احرام په وخت كي په وچه او بحر كي د ښكار
احكام.
د بيت هللا شريف اهميت او د انسانانو په ژوند باندي
د هغې ژوري اغېزې.
تر خپل وخت وړاندي پوښتنو ممانعت.
د بتانو په نامه د نذر شوو حيواناتو په اړه د
مشركينو غلط دودونه او د پالر نيكه په دين د دوى
جاهالنه ټينگار.
د وصيت اړوند څو احكام.
د قيامت د ورځي د هغي پوښتني گروېږني يو هيبتناك
انځور د مخاطب مخي ته اېښودل چي هللا تعالى به ئې له
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پيغمبرانو عليهم السالم كوي او ورته وايي به :خلكو څه
ځواب دركړ؟ دوى به خپل عجز او بې خبري اعالنوي ،د
خپلو امتونو او پلويانو له هغو شركي عقائدو او
اعمالو به برائت او بې زاري څرگندوي چي دوى ته ئې
منسوبول او وايي به :موږ دوى ته همغه څه ويلي چي تا
پرې مأموره كړي وو ،دوى ته مو ويل چي يوازي د هللا
تعالى عبادت وكړئ.
او په پاى كي د يوه جامع آيت په ترڅ كي ويل شوي:
هللا تعالى مطلق ټولواك دئ ،د زمكي او آسمانونو هر څه د
ده په واك كي دي او دى ئې ټولواك ،خاوند او واكمن دئ
او په هر كار قادر ،دا يوازي د ده حق دئ چي په خپل
ملك كي خپل حكم نافذ كړي او دا د دې عالم د هر څه
دنده ده چي د خپل مالك حكم ته غاړه كېږدي ،نه د دې
عالم كومه برخه د ده له واكه وتلې ،نه د عالم په
اداره او د چارو په سمبالولو كي كوم شريك لري ،نه د
چا مرستي ته اړ دئ ،نه داسي كار موندل كېږي چي قدير
خداى ئې له كولو عاجز وي ،بل ته ئې وسپاري او د هغه
په مرسته ئې ترسره كړي ،نه په واكمنۍ كي شريك لري او
نه د امورو په ترسره كولو كي مرستندوى .او دا همغه
خبره ده چي د دې سورې په لومړي آيت كي په دې الفاظو
شوې :إن هللا يحكم ما يريد.
دا ټول مطالب د يوه بل په څنگ كي پداسي ښكلې بڼي
كي راغلي چي يوه موضوع ئې د بلي لپاره مقدمه او
وروستۍ ئې د مخكنۍ لپاره شرح او تفصيل .په گډه ئې له
ټولي سورې يو جامع مضمون جوړ كړى او آخري آيت ئې
داسي تتمه چي د سورې له ټولو مضامينو سره ژوره رابطه
لري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -2اې مؤمنانو! په تړونونو وفا وكړئ ،څرېدونكي
بوده درته حالل كړى شوي ،مگر هغه چي درباندي
ولوستى شي ،خو حالل نه گڼونكي د ښكار كله چي په
احرام كي وئ ،بې شكه چي هللا همغسي حكم كوي چي غواړي
ئې.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)2په دې مبارك آيت كي درې اساسي خبري راغلې:
په خپلو ژمنو او تړونونو وفا وكړئ ،كه دا له هللا
سره وي او كه په خپلو منځونو كي ،كه د مسلمان او
مسلمان تر منځ وي او كه د مسلمان او نامسلمان تر
منځ .په لږ دقت سره په دې پوهېدى شو چي ديانت په دوو
خبرو كي راخالصه كېږي :خپلو تعهداتو او ژمنو ته
التزام او د حالل او حرام مراعات ،دا مبارك آيت دغو
دوو اساسي خبرو ته گوته نيسي ،په خپلو تعهداتو وفا
كول په حقيقت كي د ديانت بل نوم دئ ،څوك چي خپلو
ژمنو ته وفادار نه وي هغه هيڅ دين نلري ،لكه چي
پيغمبر عليه السالم فرمايي :ال دين لمن العهد له .څوك
چي په خپل عهد نه وي والړ ،هيڅ دين نه لري.
ټول څرېدونكي حيوانات ،كه دا د كور څاروي وي او
كه د صحرا څرېدونكي حيوانات ،درته حالل دي ،مگر هغه
چي هللا تعالى له دې حكمه مستثنى كړي .د آيت دغه برخه
څو الرښووني لري:
د هغو حيواناتو غوښه انسان ته حالله كړى شوې چي
څارويو ته ورته وي ،واښه او دانه خوري .په آيت كي د
(صيد :ښكار) له ذكر معلومېږي چي په بهيمة االنعام كي
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ټول هغه حيوانات شامل دي چي څارويو ته ورته وي ،يعني
د هغو حيواناتو غوښه هم حالله ده چي صحرائي دي ،په
كور كي د څارويو په څېر نه ساتل كېږي ،خو څارويو ته
ورته وي.
په دغه مبارك آيت كي د هغو صحرائي حيواناتو په
اړه وضاحت نه دئ شوى چي څارويو ته ورته نه وي او د
واښو په ځاى غوښه خوري .د همدې لپاره ځينو فقهاوو دا
حيوانات ترې مستثنى كړي ،دوى په هغه روايت هم استناد
كوي چي وايي پيغمبر عليه السالم د هر داړي لرونكي
ځناور او د هر منگولي لرونكي ښكاري مرغه له غوښي
ممانعت كړى:
عن بن عباس قال نهى رسول هللا ﹽ عن أكل كل ذي ناب من
رواه ابوداؤد
السباع وعن كل ذي مخلب من الطير.
دا الهي احكام دي ،هللا دا پرېكړه كړې چي په ژمنو به
وفا كوئ او د څرېدونكو حيواناتو غوښه خوړلى شئ مگر
هغه چي هللا تعالى ترې مستثنى كړي.
دا چي په اسالمي شريعت كي ولي د ځينو حيواناتو
غوښه تحريم شوې ،آيا دليل ئې دا دئ چي د دغو
حيواناتو غوښه انسان ته له صحي پلوه تاوان لري؟ او
كه په تحريم كي ئې كوم بل غرض او حكمت په پام كي
نيول شوى؟ د بقرې د سورې په( )202آيت كي تاسو گورئ
چي د (اثم :گناه) په مقابل كي د (منفعت :گټي) ذكر
شوى ،له دې 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 تاوانه زياته وي هغه ئې حالل كړي.
انسان ته د غوښه خوړونكو حيواناتو او مرغانو د غوښي
خوراك چي كوم كوم تاوانونه او ضررونه لري ،په دې
باندي انسان هلته په دقيقه توگه پوهېدى شي چي هم د
دغو غوښو د تركيب او خاصيت په اړه كامل معلومات
ترالسه كړي او هم ئې په انسان باندي له اغېز پوره خبر
شي ،د علمي تحقيقاتو په ترڅ كي خو تر ډېره حده دا
خبره معلومه شوې چي د دغو حيواناتو غوښه له صحي پلوه
انسان ته ضررونه لري ،يو مثال ئې د بيزو غوښه ده چي
وايي د ايډز بيماري د دغي غوښي له خوړلو له بيزو نه
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انسان ته منتقل شوې ،اما له روحي پلوه ئې په ټولو
اضرارو پوهېدل انسان ته مقدور نه دي ،د موضوع دا اړخ
په البراتوار كي نشي معلومېدى ،دا به د تجاربو له مخي
معلومېږي ،تراوسه انسانانو په دې اړه هيڅ ندي كړي ،د
دې زحمت ئې ندئ ايستلى چي وگوري كوم څه له روحي پلوه
انسان ته تاوان لري او كوم څه گټه ،دومره ويلى شو چي
هر خوراك د انسان په مزاج او روحيې ځانگړى اغېز لري،
ځيني د انسان يوه غريزه پاروي او ځيني ئې بله ،ځيني
د نشاط او تحرك باعث شي او ځيني د كسالت او خمود ،د
داړونكو او څيرونكو مرغانو او حيواناتو په غوښه كي د
داړلو او څيرلو خاصيت شته ،د دوى د غوښي په خوراك
سره دغه خصلت په انسان كي راپيدا كېږي او وده كوي او
دا معلومه ده چي كه په انسان كي د دغو ځناورو دا
خصلت راپيدا شي څومره خطرناك عواقب ورباندي مرتب
كېدى شي ،كه په وسلو د مجهز انسان له زړه نه ترحم او
عاطفه وايستى شي او ځاى ئې د داړونكو او درنده
ځناورو دغه خصلت ته خالي شي ،په زمكي كي به څومره
تباهي خوره كړي؟!! ځناور خو يوازي د خپل ضرورت په
اندازه داړل او څيرل كوي ،چي موړ شي له داړلو او
څيرلو الس واخلي ،خو انسان بيا په دې حد كي توقف نه
كوي ،هغه د غچ ،انتقام ،قهر او غصې او پر نورو د
خپلي لويي او برالسي تپلو جذبات هم لري ،كه دا د
څيرلو او داړلو خصلت هم له دغو ځناورو ترالسه كړي،
پايله به ئې څه وي؟ دغه ستر مصلحت او حكمت ته په پام
سره د دغو حيواناتو غوښه تحريم شوې.
په زړو اديانو او مذاهبو كي ځيني داسي دي چي يا د
غوښي خوراك ناسم او ناروا كار گڼي او يا خو هغه د
روحي او معنوي ارتقاء مانع بولي او اوس داسي ډلي
راپيدا شوې چي وايي انسان بايد يوازي د حبوباتو،
نباتاتو او ميوو په خوړلو اكتفاء وكړي او د غوښي له
خوړلو ځان وساتي ،له دوى نه ځيني د حيوان ذبح كول د
ترحم او عاطفې خالف كار گڼي او ځيني ئې د غوښي خوراك
د انسان روغتيا او سالمتيا ته مضر شمېري .په دې اړه
څو خبرو ته ستاسو پام رااړوم:
هر هغه مذهب چي حالل شيان تحريم كړي او د انسان
روغتيا او سالمتيا ته ئې مضر او د ده د معنوي ارتقاء
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په وړاندي ئې خنډ وگڼي ،هغه غلط او د اسالم له دائرې
وتلى مذهب دئ.
انسان ته د غوښي د خوراك له جواز نه معلومېږي چي
قرآن په دې اړه هم ډېر دقيق او علمي دريځ لري او د
ً په پام كي نيولى ،د ژورو
انسان فطري جوړښت ئې دقيقا
علمي تحقيقاتو په نتيجه كي ثابته شوې چي د انسان
جسمي جوړښت او د هاضمې جهاز ئې نه هغو حيواناتو ته
ورته دئ چي يوازي واښه خوړى او هضموى شي او نه هغو
ته چي يوازي غوښه خوړى او هضموى شي ،بلكي ځيني برخي
ئې يوې ډلي او ځيني ئې بلي ته ورته دي ،له غاښونو او
د تريخي د موادو له تركيب ئې معلومېږي چي هغه د غوښي
خوړلو او هضمولو توان لري ،د دې تحقيقاتو له مخي په
قاطع توگه دا حكم كولى شو چي هر هغه دين ،مذهب او
مسلك چي په انسان باندي د غوښي خوراك منع كوي ،هغه د
انسان د فطرت خالف غير علمي خبره كوي .په دې اړه هم د
هندو مذهب دريځ غلط دئ او هم هغه نظريه چي په اروپا
كي نوې راټوكېدلې او يوازي د نباتاتو په خوړلو تأكيد
كوي او هم د تصوف په نامه هغه عقيده چي وايي :د
معنوي ارتقاء لپاره بايد د غوښي له خوړو ډډه وشي،
ځكه د غوښي خوراك زړه سختوي!!
كه څوك د حيوان ذبح كول د ترحم او عاطفې ضد عمل
گڼي ،هغه بايد د يوه بوټي پرې كول ،وريتول او سوزول
هم د ترحم خالف عمل وگڼي ،بوټي هم ژوند او احساس لري،
په ژوند او احساس كي ئې له حيواناتو سره توپير ډېر
لږ دئ.
ولي بايد يوازي پر انسان باندي دا حكم جاري او
نور حيوانات ترې مستثنى كړو ،ناچار بايد دا پرېكړه
ټولو حيواناتو ته وغزوو او ووايو چي يو د بل خوړل
ظالمانه عمل دئ ،خو كه دا غلطه او غيرطبيعي نظريه
ومنلى شي ،د يوه ژوي لپاره د بل قرباني كېدل متوقف
شي او د ژوو ترمنځ د ارتباط او تعلق د لويي كړۍ په
كوم ځاى كي دا رابطه قطع شي ،ټول ژوي به له منځه ځي.
هره هغه نظريه چي دا خبره كوي هغه غيرعلمي نظريه ده
او خبره ئې د طبيعت د عام قانون خالف خبره ده .بيا خو
به زمريان د پيالنو او اوښانو په څېر د وښو په خوړلو
مكلف كوو!! كه په صحرا كي دا كار نشو كولى په كور كي
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به پشۍ له غوښي منع كوو او د پالكو خوړو ته به ئې اړ
كوو.
د احرام په حالت كي د ښكار له ممانعت نه معلومېږي
چي هللا تعالى د حج فريضه داسي ټاكلې چي په دې كي به
انسان نه يوازي د خپل همنوع انسان په اړه د روغي
جوړي ،صلح ،ورورۍ ،يووالي ،عدم جدل تمرين كوي ،له
بدو خبرو به ډډه كوي او له شخړو او جگړو به ځان لري
ساتي ،ټول توپيرونه به ختموي ،د ټولو جامه به ورته
وي ،د جامې په وجه چي په خلكو كي كوم توپيرونه راوالړ
شوي ،دا به ټول ختموي ،نه به څوك په فاخره جامو كي
ځان تر نورو اوچت گڼي او نه به بل په خړو جامو كي
حقير او ذليل شمېري ،دا د جامو په وجه انسانان په
شريف او ذليل وېشل به پاى ته رسوي ،ټول به په ورته
جامو كي د خداى كور ته حاضرېږي ،دا خو پرېږده چي هيڅ
انسان به په بل هيڅ تېرى نه كوي بلكي د صحرا په بې
ضرره حيواناتو او حتى د حرم په بوټو به هم تيرى نه
كوي ،د حج دا تربيتي دوره حاجي ته عمالً دا روزنه
وركوي چي له حج نه وروسته له يوې خوا د دغو حيواناتو
په اړه هم توجه ولري ،يوازي د مجبوريت او ضرورت په
صورت كي هغه ښكار كړي ،نه د خپل شوق پوره كولو لپاره
او له بلي خوا د هر هغه تړون درناوى وكړي چي د هغه
التزام ئې پر ځان منلى او د تړون له حدودو نه له
اوښتلو او الس آخوا غزولو ځان داسي وساتي لكه په
احرام كي چي له ډېرو شيانو حتى له حاللو هم ځان ساتي.
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 -1اې مؤمنانو! مه د الهي نښو بې حرمتي كوئ او مه
د محترمي مياشتي او مه كعبې ته د هديه شوي څاروي
او مه د هغو څارويو چي په غاړو كي ئې غړوندي وي
او مه بيت الحرام ته د خپل رب د فضل او رضاء په
لټه كي د تلونكو ،او ښكار هغه وخت وكړئ چي له
احرام ووځئ او د كوم قوم دا دښمني دي تاسو تېري
كولو ته ونه هڅوي چي له مسجدالحرام ئې منع كړئ،
په ښېگڼي او تقوى كي يو د بل مرسته وكړئ ،په گناه
او تېري كي يو د بل مرسته مه كوئ او له هللا
ووېرېږئ ،بې شكه چي هللا سخت عذاب وركوونكى دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)2هره عقيده ،مسلك او نظام ځان ته داسي شعارونه
لري چي د هغه اساسي نښي گڼل كېږي ،پلويان ئې د هغه
درناوى كوي او سپكاوى ئې د خپلي عقيدې ،مسلك او نظام
سپكاوى گڼي ،د نظامونو لپاره بيرغ او نښان او د دين،
مذهب او مسلك لپاره معبد او د عبادت طور او طريقې،
شعائر گڼل كېږي ،له شعائر هللا نه هغه نښي او عالمات
مراد دي چي پر هللا د ايمان او د ده د عبادت او بندگۍ
څرگندونه كوي ،مسلمانان مكلف دي د دغو شعائرو درناوى
به كوي ،د هر چا په كړو وړو كي چي دا عالمات او نښي
وگوري ،له هغه سره به له داسي سلوك نه ډډه كوي چي
معنى ئې د دغو شعائرو بې حرمتي وي .دا حكم په هغه
وخت كي وركړى شوى چي د مسلمانانو او مشركينو تر منځ
جگړي رواني وې ،پر مكه باندي د قريشو واكمني وه ،كوم
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مشرك قبائل چي له نورو سيمو د حج لپاره مكې ته تلل،
د مسلمانانو د بريد له گواښ سره مخامخ ول ،په دغه
وخت كي مسلمانانو ته امر وشو چي كه څه هم دوى مشركان
دي ،ستاسو په خالف ئې د قريشو مرسته كړې ،خو د دې
لپاره چي دا سفر ئې د حج لپاره دئ او په دې كي هغوى
له تاسو سره شريك دي ،د شعائر هللا د درناوي او احترام
لپاره بايد د دوى مزاحم نشئ ،مخه ئې ونه نيسئ او ضرر
ورونه رسوئ .دا د مسلمانانو لپاره ډېره ستره الرښوونه
ده ،د دې حكم له مخي به پر هغه چا له تېري نه ډډه
كوي چي د هللا په عبادت كي لگيا دئ ،كه څه هم هغه نه
خپل رب سم پيژندلى او نه ئې د عبادت طريقه سمه ده،
خو هللا او د هللا عبادت كوونكو ته د درناوي په خاطر بايد
د ده مزاحم نشي .زموږ دښمني له هغه چا سره ده چي د هللا
او د هغه د دين او بندگانو دښمن وي ،كله چي څوك داسي
وگورو چي له هللا سره ئې خپله دښمني ختمه كړې او دا دئ
د هغه عبادت او بندگي ته غاړه ږدي ،نور نو موږ خپله
دښمني ورسره بندوو او پر هغه له تېري نه ډډه كوو .چي
كله گورو زموږ دښمنان د حج په لوري درومي ،د بيت هللا د
زيارت په نيت ،د حج او عمرې په قصد ،له چا سره داسي
څاروي چي غړوندي ئې په غاړو كي او له ځينو سره له
داسي نښو پرته څاروي ،د چا موخه د هللا رضاء او د چا
غرض تجارت ،دا ټول بايد د مسلمانانو له هر راز گواښ
او الس اچوني خوندي وي .داسي نه چي بل له تاسره دښمني
كړې او ته ئې له مسجد الحرام ،حج او عمرې نه منع كړى
يې ،نو ته هم اوس هغه له مسجدالحرام او عبادته منع
كړې!! نه :ته به برعكس د ښېگڼي او تقوى په كار كي له
هر چا سره مرسته كوې كه څه هم هغه كافر او ستا دښمن
وي او د گناه او تېري په كار كي به د هيچا ملگرتيا
نه كوې كه څه هم هغه مسلمان او ستا دوست وي .يوازي د
هللا پروا كوئ ،دا ځكه چي د هغه عذاب ډېر شديد دئ.
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 -3پر تاسو د مردار څاروي غوښه ،وينه ،د خنزير
غوښه او هر هغه څه چي د غير هللا لپاره پرې غږ شوى
وي ،د خفه كړى شوي ،وهل شوي ،غورځېدلي ،په ښكر
څيرل شوي ،ځناور خوړلي ،مگر هغه چي حالل كړى مو
وي ،هغه چي په كوم درشل كي ذبح شوى وي او هغه چي
په غشو سره ئې په خپلو كي وېشئ ،حرام كړى شوي ،دا
به مو فسق او سرغړونه وي ،نن كافران ستاسو له دين
مأيوس شول ،نو لدوى مه وېرېږئ او له ما ووېرېږئ،
نن مو ستاسو دين درته بشپړ كړ او خپل نعمت مي
درباندي پوره كړ او اسالم مي د دين په توگه درته
غوره كړ ،خو كه څوك په سخته لوږه كي اړ شو ،په
داسي حال كي چي د گناه په لوري تلوسه كوونكى نه
وي ،نو هللا مهربان بخښونكى دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( _)3په دې مبارك آيت كي د لسو حرامو شيانو ذكر شوى:
ميتة :په خپل مرگ مړ شوى څاروى ،څرېدونكى حيوان
او مرغه( ،له ماهي او ملخ نه پرته ،مشروط په دې چي
گنده شوى نه وي)
په رگونو كي بهېدونكې وينه.
د خنزير غوښه ،خنزير كه څه هم د څارويو په څېر
واښه خوري ،خو دوه ډېري ناولې ځانگړتياوي لري -0 :هر
گنده شى خوري ،د حيواناتو گندگي هم او حتى يو د بل
گندگي هم -2 .په جنسي عمل كي ډېر افراط كوي ،يو د بل
له جنسي عمل نه خوند اخلي .په دې كار كي له هيڅ
څاروي سره نشي مقايسه كېدلى ،ډېر څاروي داسي دي چي
يوازي د القاح په وخت كي د لنډ وخت لپاره جنسي
نږدېوالى كوي ،د كال په نورو وختونو كي ئې دا تمايل
سوړ او ساكت وي او ډېر نور بيا داسي دي چي په خپلي
ښځي غيرت كوي او د بل د تېري په مقابل كي شديد عكس
العمل ښيي ،خو خنزير له دغو دواړو توپير لري.
د خنزير غوښه د نورو څارويو په پرتله ډېره غوړه
ده ،نږدې  %33كي ئې وازگه وي ،او دا د پسه په پرتله
نږدې دوه ځله زياته ده ،د علمي تحقيقاتو او تجربو له
مخي ثابته شوې چي زياته وازگه انسان ته تاوان لري،
دغو ځانگړتياوو او هغو تاوانونو ته په پام سره هم چي
ورو ورو به انسان ته څرگندېږي ،د خنزير غوښه حرامه
شوې.
هغه څاروى چي د حاللولو په وخت كي ئې له هللا تعالى
پرته د بل چا نوم اخيستل شوى وي ،د بل په نامه او د
هغه د تعظيم لپاره ذبح شوى وي.
په زندۍ كولو وژل شوى وي.
په وهلو ټكولو مړ شوى وي.
له لوړي په رارغښتو او راغورځېدو مړ شوى وي.
بل حيوان په ښكر وهلى او وژلى وي.
كوم داړونكي ځناور خوړلى وي او له حاللولو پرته مړ
شوى وي .البته دا او مخكني څلور كه له مرگه مخكي ذبح
شي حالل دي.
د بت ،قبر ،زيارت او د چا په درگاه او درشل كي
ذبح شوى وي ،كه څه هم د حاللولو په وخت كي د هللا نوم
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ورباندي ويل شوى وي.
او هغه چي وېشل ئې د قمار په توگه او د غشو په
اچولو سره وي ،مگر دا چي نه په مشركانه دود دستور
سره وي او نه د قمار په توگه ،بلكي مساوي او برابري
برخي په قرعه ووېشل شي.
دا ټول كارونه فسق او سرغړونه گڼل كېږي .خو كه
څوك ډېر اړ وو ،له لوږي ئې د مرگ وېره وه ،په داسي
حالت كي وو چي د دغو حرامو غوښو له خوړلو پرته ئې
بله چاره نه وه ،نو خوړل ئې په دې شرط ورته روا دي
چي گناه ته د تمايل په وجه به دا كار نه كوي ،د گناه
تلوسه به ئې په زړه كي نه وي ،نه به د بغاوت په جذبه
دا كار كوي او نه به له ضرورت نه زيات خوري ،د
مجبوريت په حالت كي دا رخصت ځكه وركړى شوى چي هللا
مهربان بخښونكى دئ.
نن او د دغو احكامو او الرښوونو په راتلو سره
ستاسو دين بشپړ شو ،هللا د دين د بشپړتيا او پر كافرانو
ستاسو د برالسي په نتيجه كي خپل ستر نعمت او پېرزوينه
درباندي مكمله كړه ،اوس نو كافرانو ته له يأس او
ناهيلي پرته بل څه نه دي پاته ،نه پر تاسو د بريا
طمع كولى شي او نه خپل دين ته ستاسو د راگرځولو هيله
ساتلى شي.
د مستندو رواياتو له مخي پيغمبر عليه السالم د حجة
الوداع په تاريخي خطبې كي د دې آيت دغه برخه ولوسته
( اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت
لكم االسالم دينا) له دې معلومېږي چي يا خو د آيت دا
برخه په دغه وخت كي نازله شوې او يا له دې مخكي او د
آيت له نورو برخو سره يو ځاى.
په داسي حال كي چي دا آيت د يوه داسي بشپړ مضمون
يوه برخه ده چي ټولي فقرې ئې يوه له بلي سره تړلې او
په گډه ئې دا بشپړ مضمون جوړ كړى ،خو متأسفانه يوه
مذهبي فرقه د دې آيت يوه برخه داسي تعبير او تفسيروي
چي نه له مخكنيو فقرو سره اړخ لگوي او نه له
وروستنيو سره .دوى وايي چي په (اليوم اكملت لكم
دينكم) كي د علي ﷻ امامت ته اشاره شوې او دا فقره
هغه وخت نازله شوې چي پيغمبر عليه السالم له مكې د
مدينې په لور د راگرځېدو په دوران كي غدير خم ته
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ورسېدو ،دلته ئې د صحابه وو په وړاندي د علي ﷻ امامت
اعالن كړ او هغه ئې خپل ځاى ناستى وټاكو او له دې
وروسته دغه آيت نازل شو!! د دې فرقې يوه كس په خپل
تفسير كي د دې اعتراض په ځواب كي چي دلته خو د آيت
په سر او پاى او ټولو فقرو كي د حرامي غوښي په اړه
بحث شوى ،له دې آيت مخكي او وروسته هم د امامت او
امارت هيڅ ذكر نه دئ شوى ،د ټول مضمون يوه برخه څنگه
رابېلوئ او داسي مطلب ترې راباسئ چي له نورو فقرو
سره هيڅ اړخ نه لگوي!! هغه په ځواب كي وايي :دا داسي
وگڼئ لكه څوك چي د غلو له وېري د سرو او سپينو زرو
كومه كڅوړه په غوجل كي ښخه كړي!! انسان حيران شي چي
په قرآن د ايمان مدعي څنگه كولى شي د قرآن د صريح
آيت په اړه داسي غلطه ،بېهوده او بې بنسټه خبره كوي
او څنگه د هللا تعالى په اړه داسي له ادب نه لري بې
باكي كوي!! د دې معنى خو دا ده چي هللا وېرېدو ،خپله
خبره ئې واضح او صريح نشوى كولى ،د علي ﷻ د امارت
اعالن ئې په صريحو او واضحو الفاظو نشوى كولى ،د شيعه
وو په څېر ئې تقيه كړې او په داسي اشارو او داسي ځاى
كي ئې دا خبره وكړه چي له دغه مفسر نه پرته بل هيڅوك
ورباندي پوه نشي ،هيڅ صحابي ترې دا مطلب وانخلي ،حتى
په خپله علي ﷻ هم ورباندي پوه نشي او د ابوبكر ،عمر
ﷸ د انتخاب په وخت كي هيچا ته ونه وايي چي
او عثمان
دغه آيت زما په اړه نازل شوى او امامت زما شرعي حق
دئ او پيغمبر عليه السالم هم له دې آيت دا مطلب
وانخلي او د علي ﷻ د امامت لپاره داسي تدابير ونه
نيسي او په صريحو الفاظو او مكرره توگه اصحابو ته دا
خبره ونه رسوي چي له ده وروسته علي ﷻ د ده ځاى ناستى
دئ ،كه هغه يو ځل هم ويلى وى څنگه ممكنه وه چي صحابه
وو د ده له وينا مخالفت كړى وى او د ده له رحلت نه
وروسته ئې د علي ﷻ په ځاى بل څوك غوره كړى وى!! موږ
چي اوس او څوارلس سوه كاله وروسته د پيغمبر عليه
السالم كوم حديث اورو نو خپل ټول شخصي افكار او آراء
لري غورځوو او د هغه د حديث په وړاندي د تسليمۍ
السونه اوچتوو ،نو د پيغمبر عليه السالم په خپل الس
روزل شوي كسان به څنگه د ده خبره پر زمكه اچوي او د
هغه خالف به عمل كوي؟! دا كسان د ړوند تعصب په وجه هم
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قرآن غلط تعبيروي او هم دې ته اړ كېږي چي ووايي :د
علي ﷻ د امامت په نه منلو سره له دريو نه پرته نور
ټول صحابه نعوذ باهلل منافق شول!! له دوى نه پوښتنه
كوو :تاسو وايئ چي معاويه په دې وتوانېدو چي د خپل
نااهله زوى لپاره په تدبير ،زور يا چل سره بيعت
ترالسه كړي ،آيا د پيغمبر عليه السالم تدبير دومره هم
نه وو چي د علي ﷻ لپاره داسي بيعت ترالسه كړي چي له
ده وروسته هيڅوك ورسره مخالفت ونشي كولى؟!! معصوم
پيغمبر به څنگه د هللا د يوه حكم په تعميل كي داسي
اهمال كوي؟!
نه په قرآن كي د پيغمبر عليه السالم د ځاى ناستي
ً څه راغلي او نه پيغمبر عليه
ً يا تلويحا
په اړه صريحا
السالم د خپل ځاى ناستي په اړه څه ويلي ،او همدا څه
نه ويل ستر حكيمانه كار او د ده د عظمت او نبوت ستره
نښه ده ،كه پيغمبر عليه السالم ځاى ناستى ټاكلى وى نو
تر ده وروسته به ظالمانو او مستبدو واكمنانو ته دا
فرصت په الس ورتلو چي اقتدار په خپلي كورنۍ كي منحصر
كړي ،اوالد ته ئې انتقال كړي ،نااهله ځاى ناستى وټاكي
او خلكو ته ووايي :ما د پيغمبر عليه السالم د سنت
مطابق عمل كړى ،سركاري مفتيانو به هم ويل چي دا د ده
حق دئ او د پيغمبر عليه السالم د سنت مطابق عمل!!
شيعه گان وايي :امامت منصوصي دئ او امام د هللا له
لوري نصب كېږي!! د دغي عقېدې له مخي دوى په غائب
امام باور ته اړ شول او د حكومت جوړولو او د امام او
امير د ټاكلو او غوره كولو له وجيبې ئې الس واخيست،
په دې حكم ئې عمل كول پرېښودو چي مسلمانان به حكومت
جوړوي ،د ظالمانو او مفسدينو واكمني به پاى ته رسوي،
اقتدار به صالح ،عادل او متقي واكمنانو ته لېږدوي او
د امارت او امامت منصب به داسي چا ته سپاري چي د دې
مقام اهليت ولري ،د دوى دا عقيده د هغه دښمن په گټه
وه چي غواړي دين له سياست نه گوښه شي ،مسلمانان
حكومت ونلري او په يوه امير او امام راغونډ نشي ،په
داسي حال كي چي د قرآن له بشپړېدو وروسته د وحي لړۍ
بنده شوه ،په قرآن كي د پيغمبر د ځاى ناستي يادونه
نه ده شوې ،له دې وروسته نه پيغمبر راځي او نه وحي،
كه خلك هم د امام د غوره كولو حق ونلري ،نو دا امام
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به څنگه غوره كېږي؟ مگر د دې عقيدې طبيعي او محتومه
نتيجه دا نه ده چي خلك به انتظار كوي؟ غائب امام ته
او مجهول راتلونكې ته؟ او آيا دا هغه څه نه دي چي
دښمن ئې غواړي؟!! په ايران كي انقالب راغى ،چا راووست
او څنگه راغى دا بېله خبره ده ،په هر صورت قدرت د
مذهبي مشرانو الس ته ورغى ،خو د دې عقيدې پلويان
حيران وو چي اوس دا انقالب د خپلي عقيدې له مخي څنگه
توجيه كړي؟ دوى خو په دولسو امامانو باور لري،
ديارلسم امام خو د دوى په مذهب كي هيڅ مجال او توجيه
نه لري؟ دوى خو په دې باور وو چي دولس امامان د وحي
له الري ټاكل شوي ،خو اوس د دې باور خالف دوى په خپله
امام او رهبر او جمهور رئيس انتخابوي ،دا خو ټول د
دوى د عقيدې او باور خالف كار دئ!! مجبور شول د واليت
فقيه په نامه داسي اصطالح راوباسي چي نه ئې په خپلو
مذهبي كتابونو كي نښه موندلى شوى او نه له دې مخكي د
دوى هيچا دا خبره كړې وه!! نه پوهېږو ولي د يوې غلطي
رأيي لپاره په قرآن داسي ملنډي وهي؟ كوم عقلمن انسان
به داسي تعبير او تفسير ومني؟ ولي د واقعيت خالف خبره
كوي؟ ولي د داسي بې بنسټي خبري لپاره په امت كي د
اختالف باعث كېږي؟ كه اوس هم دوى دا خبره ومني چي د
امام او امير غوره كول د مسلمانانو وجيبه او حق دئ
نو په امت كي به د اختالف يو مهم ټكى ختم شي او ټولي
هغه اختالفي مسئلې به حل شي چي له دغي غلطي انگېرني
راوالړي شوې!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -4له تا پوښتي چي څه ورته حالل دي؟ ورته ووايه:
پاك او ستره شيان درته حالل شوي او د ښكار كوونكو
حيواناتو چي كوم يو تاسو روزلى وي او په ښكار پسې
ئې لېږئ او هغه څه ورښيئ چي هللا تاسو ته درښودلي،
نو څه چي درته وساتي هغه خورئ او د هللا نوم ورباندي
يادوئ او له هللا ووېرېږئ ،بې شكه چي هللا ژر حساب
كوونكى دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)4مسلمانانو د حاللو شيانو په اړه مزيد معلومات
غوښتو ،دلته د يوې جامع الرښووني په ترڅ كي د دوى
پوښتنو ته ځواب ويل شوى ،داسي ځواب چي د حالل او حرام
په پېژندو كي د دوى لپاره د محك حيثيت لري :هر
پاكيزه شي درته حالل دئ او هر گنده شى حرام ،په دې
الرښووني كي څو اساسي خبري د پوره غور غوښتنه كوي :په
ځواب كي د دې په ځاى چي د حاللو شيانو كوم تفصيلي
فهرست وركړى شي په عامه صيغه ورته ويل شوي چي له
گنده شيانو پرته ټول پاكيزه شيان درته حالل دي ،حرام
هغه دي چي هللا حرام كړي ،بايد په دې ځان پوه كړئ چي
هللا تعالى څه حرام كړي ،له دغو حرام شوو شيانو پرته
نور ټول پاكيزه شيان حالل دي ،د شيانو د حل او حرمت
په اړه اصل دا دئ چي هر څه حالل دي مگر هغه چي هللا حرام
كړي وي.
گورئ چي دلته يو ځل بيا ويل شوي چي د شيانو د حل
او حرمت او حالل والي او حراموالي په اړه د هغوى پاكي
او ناپاكي په پام كي نيول شوې كوم څه چي پاكيزه دي
هغه درته حالل شوي او كوم څه چي ناپاك او گنده دي هغه
حرام كړى شوي.
د روزل شوي ښكاري حيوان او مرغه هغه ښكار هم درته
حالل دئ چي ستاسو لپاره ښكار كوي ،په څو شرائطو:
تاسو به په ښكار پسي لېږلى وي.
هغه به ښكار شوى حالل حيوان او مرغه ستاسو لپاره
ساتي او په خپله به ئې نه خوري.
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په ښكار پسي د لېږلو په وخت كي مو د هللا نوم ياد
كړى وي.
په دې صورت كي كه ښكار ژوندى يا مړ ستاسو الس ته
درشي هغه حالل دئ .خو زموږ امام ابو حنيفه رحمة هللا
عليه دا هم ضروري گڼي چي ښكاري حيوان به خپل ښكار
داسي زخمي كړى وي چي وينه ترې بهېدلې وي ،په آيت كي
د (جوارح) له لفظ ئې دا مطلب اخيستى او يا دا چي
ښكار ژوندى پاته وي او ذبح شي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ







  
   
   



  








    







  

 -9نن ټول پاكيزه شيان درته حالل كړى شوي او د اهل
كتابو طعام تاسو ته حالل دئ او ستاسو طعام دوى ته
حالل دئ او له مؤمنانو پاك لمني ښځي هم او له هغو
خلكو پاك لمني ښځي هم درته حاللي دي چي له تاسو
مخكي كتاب وركړى شوى ،په دې شرط چي مهر ئې وركړئ،
په داسي حال كي چي نكاح كوونكي به وئ نه زنا
كوونكي او نه د پټي معشوقې او محبوبې نيونكي او
ً چي عمل ئې
څوك چي له ايمانه انكار وكړي نو يقينا
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حبط او تباه شو او هغه به په آخرت كي له زيانمنو
وي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)5په مخكنيو آيتونو كي د شيانو حل او حرمت يا د
دوى د ذاتي مواصفاتو له مخي څېړل شوى وو او يا د
حاللولو د طريقې له مخي ،خو په دې مبارك آيت كي حل او
حرمت ته له يوه بله پلوه اشاره شوې او هغه دا چي دا
د مؤمن د الس دي او كه د غير مؤمن د الس ،په دې اړه څو
الرښووني شوې:
نن ټول پاكيزه شيان درته حالل شول.
د اهل كتابو پاكيزه طعام هم درته حالل دئ.
ستاسو طعام دوى ته حالل دئ ،تاسو ته دا اجازه
دركړى شوې چي هغوى ته طعام وركړئ.
لكه څنگه چي د مسلمانو ښځو نكاح درته روا ده د
اهل كتابو د پاك لمنو ښځو نكاح هم درته روا ده ،خو
په څو شرطونو -0 :مهر ئې وركړئ -2 .په خپلي نكاح كي
د دوى د ساتلو په موخه ئې په نكاح كړئ نه د دې لپاره
چي څو ورځي خپل جنسي اړتيا رفع كړئ او نه داسي چي دا
نكاح مو پټي يارانې ته ورته وي -3 .دې ته مو پام وي
چي دا نكاح تاسو كفر ته متمايل نكړي ،پام كوئ چي د
اهل كتابو داسي ښځي په نكاح نكړئ چي ستاسو ايمان ته
تاوان رسوي او ستاسو آخرت تباه كوي.
دې ته مو بايد پام وي چي اهل كتاب يوازي نوم نه
دئ او په هر هغه چا ئې اطالق نشې كېدى چي په قوم
يهودي وي او يا له يهودي او مسيحي مور پالر نه پيدا
شوى وي ،اهل كتاب يعني هغه كسان چي په كوم الهي كتاب
باور لري ،د تورات او انجيل متابعت كوي ،د داسي اهل
كتابو ذبيحه خوړل او ښځي په نكاح كول روا دي ،اما
هغه چي نوم ئې يهودي يا مسيحي دئ خو نه په عقيده كي
دوى ته ورته دئ او نه په عمل او اخالق كي ،نه په
تورات عمل كوي او نه په انجيل ،دوى ته د اهل كتابو
په سترگه كتل ،ذبيحه ئې حالله گڼل او ښځي ئې په نكاح
كول روا نه دي .كه د مسلمان هغه غير شرعي ذبيحه حالله
نه وي چي د هللا نوم ورباندي نه وي ياد شوى او يا له
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هللا پرته د بل چا په نامه ذبح شوې وي ،نو د مشرك اهل
كتاب هغه ذبيحه به څنگه حالله وي چي د خپل مذهب مطابق
ئې نه ده ذبح كړې؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




















   




    
   
  
  
  







   
  
  
  
 -6اى مؤمنانو! كله چي لمانځه ته پورته كېږئ نو
خپل مخونه او خپل السونه تر څنگليو ووينځئ او پر
خپل سر مسح وكړئ او پښې مو هم تر بېډيو او كه جنب
وئ نو ښه ځان پاك كړئ او كه ناروغ وئ او يا په
سفر باندي او يا مو كوم يو له اودس ماتي
راوگرځېدو او يا مو له ښځو سره نږدېوالى وكړ ،خو
اوبه مو ونه موندلې ،نو بيا كومي پاكي خاوري ته
مخه كړئ او خپل مخ او السونو پرې مسح كړئ ،هللا پر
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تاسو د كومي سختۍ او زحمت تپل نه غواړي ،برعكس دا
غواړي چي تاسو پاك كړي او خپلي پېرزويني درباندي
بشپړي كړي ،ترڅو شكر وكړئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)3دا د اودس په اړه لومړۍ او يوازينۍ الرښوونه او
د غسل او تيمم په اړه دوهمه الرښوونه ده ،مخكي له دې
چي د دې مبارك آيت ټول مطالب توضيح شي څو ټكيو ته
توجه ضروري ده:
د عمرې ،حج او سفر په دوران كي د اوبو نشتوالي له
ستونزي سره مخامخ كېږو ،د همدې لپاره دلته د دې مشكل
په اړه الرښوونه شوې.
په ټول قرآن كي د اودس په اړه يوازي دغه آيت نازل
شوى ،خو كه تاسو د فقه كتابونو ته رجوع وكړئ وبه
گورئ چي په د ې موضوع هومره مشرح او مفصل بحث شوى چي
د هر فقهي كتاب يوه لويه برخه جوړوي او كه تاسو دا
مفصل او مشرح فقهي بحث ،د شورى ،امارت ،جهاد او
هجرت ،په څېر له بحثونو سره مقايسه كړئ نو وبه گورئ
چي مقايسه ئې نشي كېدى ،دا پداسي حال كي چي د دغو
قضاياوو په اړه د قرآن آيتونه ډېر زيات او د اودس په
پرتله څو برابره دي ،زموږ درنو فقهاوو ولي دا كار
كړى ،د دوى د وخت شرائط همداسي وو او د دې تقاضاء ئې
كوله او كه كوم بل مصلحت ئې په پام كي نيولى؟ په دې
اړه څه ويل نه مفيد دي او نه ضروري ،مهمه خبره دا ده
چي اوس بايد دا تشه ډكه شي ،د قضاياوو په اړه زموږ
اهتمام او شرح او توضيح ئې بايد په همغه تناسب وي چي
د هللا په كتاب كي ورته اهتمام شوى ،د شورى په اړه بحث
بايد د اودس په نسبت لږ تر لږه درې برابره وي ،دا
ځكه چي د اودس په اړه يو آيت راغلى او د شورى په اړه
درې آيتونه.
دلته د څلورو اعضاوو د وينځلو او مسح كولو يادونه
شوې :د مخ او تر څنگليو پوري د السونو وينځل ،د سر
مسح او ورپسې د پښو يادونه په داسي توگه شوې چي په
يوه صورت كي د پښو وينځل ترې معلومېږي او په بل صورت
كي ئې مسح كول .اهل سنت و جماعت ټول په دې متفق دي

د قرآن پلوشې
المائده
19
چي د دې آيت له مخي هم او د گڼ شمېر صحيح احاديثو له
مخي هم د پښو وينځل فرض دي ،خو اهل تشيع ئې مسح كافي
گڼي او وايي چي پښې له سر نه وروسته ذكر شوې او د
َكم) په
مسح تر امر الندي راغلې او اعراب ئې هم د (ارجل
ځاى (ارجلكم) دئ ،يعنى الم ته د فتحې پر ځاى كسره
وركوي .دا رأيه په څو دليله ضعيفه ده -0 :كه يوازي د
پښو مسح كول مراد وى نو دا به نه ويل كېدل چي تر
بېډيو پوري ،لكه څنگه چي د سر په اړه نه دي ويل شوي
چي له كوم ځايه تر كوم ځاى پوري ئې مسح كړئ ،همداراز
بايد د پښو لپاره كوم حد نه وى ټاكل شوى ،خو دلته
گورو چي د پښو لپاره داسي حد ټاكل شوى لكه د السونو
لپاره ،د السونو په اړه ويل شوي :الى المرافق او د
پښو په اړه ويل شوي :الى الكعبين ،له دې په ډېر
صراحت سره معلومېږي چي دلته پښې په السونو عطف شوې او
د السونو په څېر ئې د وينځلو امر شوى .د تيمم مربوط
آيت دا موضوع توضيح كوي ،هلته د الس او مخ مسح كول
راغلي خو نه مخ ته كوم حد ټاكل شوى او نه السونو ته،
له دې په صراحت سره معلومېږي چي كه په اودس كي د پښو
مسح كول مراد وى نو دا به نه ويل كېدل چي تر بېډيو
پوري -2 .اودس د پاكي او نظافت لپاره دئ او د هغو
غړيو د وينځلو وينا شوې چي د ناپاكه كېدو له گواښ
سره زيات مخامخ دي ،په دغو څلورو اعضاوو كي د پښو د
ناپاكه كېدو احتمال تر ټولو زيات دئ او تر ټولو ژر
ناپاكه كېږي ،كه دا لوڅي وي هم او كه په بوټونو كي
ً بد بوى ترې
وي هم ،په بوټونو كي خولې شي او اكثرا
پورته كېږي ،كه تاسو د شيعه وو جومات ته ورشئ نو له
ننوتو سره سم به دا بد بوى احساس كړئ ،هومره به مو
ځوروي چي د ژر وتلو تكل به كوئ ،دغه مشكل ته په پام
سره د دوى امام خميني اعالن وكړ چي جومات ته له ننوتو
مخكي خپلي پښې ووينځئ ،خو اى كاش دا جرأت ئې هم كړى
وى چي ووايي :د پښو نه وينځلو په اړه زموږ فقهاوو
اشتباه كړې ده!!
له دې آيت مخكي د حرامو او گنده شيانو له خوړلو
ممانعت شوى وو او په دې آيت كي لمانځه ته له ودرېدو
د مخه د اودس حكم راغلى ،له دې معلومېږي چي د هغه چا
اودس په واقعي معنى اودس دئ چي له حرامو ئې ځان
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ساتلى وي .لمونځ يو مقدس روحاني ملكوتي سفر او د هللا
په لوري روحي ارتقاء او الوتنه ده .ته غواړې له هللا
سره خپلي اړيكي تجديد كړې ،د هغه په وړاندي ودرېږې
او له هغه سره مخامخ تكلم وكړې ،د همدې لپاره بايد
ستا هرڅه پاك او ستره وي ،دا مقدس سفر له تا نه د
عقيدې پاكوالى ،د وجود پاكي ،د ودرېدو د ځاى پاكوالى
او د جامو پاكي غواړي.
بايد دې ته متوجه وې چي كه هللا جل شانه ستا لمونځ،
له معمولي ظاهري نجاست او ناپاكۍ سره نه قبلوي ،نو
په هغه صورت كي به څنگه ستا لمونځ قبول كړي چي:
 ستا عقيده د شرك په رجس او پليدي ناپاكه او ستا
افكار او عزائم د شيطان له ناولو وسوسو ډك وي.
 ستا د وجود سلول سلول له حرامو جوړ شوى وي ،ستا
مطعم حرام ،ستا ملبس حرام ،ستا د معيشت د تأمين الري
چاري حرامي ،ستا كار كسب ،راكړه وركړه ،بيع او شراء
حرامه ،د تن جامې دي حرامي او له حرامو الرو ترالسه شوې،
د خيانت ،رشوت ،غال ،د بل په حق د تېري له الري.
 ستا مصلى او هغه زمكه چي ته ورباندي ودرېږې او هللا جل
جالله ته ورباندي سجده كوې ،په ظاهر كي پاكه ،خو په
باطن كي له حرامو الرو ترالسه شوې.
 ما ته ووايه! له دې ناپاكۍ او نجاست سره سره به،
پاك رب چي يوازي د پاك بنده پاك عبادت قبلوي ستا داسي
لمونځ څنگه قبول كړي؟
د ابو هريره ﷻ روايت دئ:
عن ابي هريره ﷻ عن النبي ﷻ قال في الرجل يطيل
السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب
ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام
رواه مسلم
فأنى يستجاب لذلك
له ابو هريره روايت دئ چي رسول هللا ﷻ وفرمايل :د هغه چا
دعاء به هللا جل شأنه څنگه قبوله كړي چي كه څه هم له لري
ځايه له اوږده مزله وروسته كعبې ته رسېدلى ،د اوږده
سفر آثار ئې په خيرنو جامو او په دوړو لړلو ويښتانو كي
څرگند دي( ،د حجراالسود مخي ته والړ دئ) ،د دعاء السونه
ئې اوچت كړي ،خو د خوراك او څښاك وسېلې ئې حرامي ،د
جامو ذريعه ئې حرامه او له حرامو تغذيه شوى!!
زما لمونځ كوونكيه وروره! ته د لمانځه لپاره اودس
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كوې ،ستا اودس يوه ظاهري بڼه لري چي د مخ ،الس ،پښو
پرېمنځل او د سر مسح كول دي ،خو د دې ظاهري حركت تر
شا ژور معنوي مفاهيم مضمر دي .د دې حركت معنى او
تقاضا دا ده چي له هر هغه ناولي او حرام كار چي په
الس تر سره كېږي ،السونه پرېمنځم ،خپل الس تل پاك ساتم،
له داسي عمل نه چي هللا ته مي مختورن كړي ډډه كوم،
غواړم مخ مي تل سپين وي ،په طمعي او سؤال سره ځان نه
سپكوم او خپل عزت نه ختموم .خوله مي پاكه ساتم ،نه
حرام خوراك پرې كوم او نه حرامه وينا ،له هري ناپاكي
خبري ،دروغ ،دوكې ،غيبت ،نمامت او شيطانت ئې خوندي
ساتم .له سرنه مي ټول غلط افكار ،ناجايز عزائم،
ناروا شيطاني منصوبې ،د مسلمان لپاره دسيسې ،له باطل
سره عالقه او له مفسدينو سره تعلق ،لري غورځوم ،په
خپل سر پاك الس راكاږم او هر راز پليدي ترې پاكوم.
پښي مي وينځم ،په پښو مي د حرام كار په لوري له تگ
نه ډډه كوم ،دا پښې به ما فقط د هللا په لوري او د حق
په پاكيزه الر بيايي او هيڅكله به د پليد شيطان په
ناولي پل ،پل كښېنږدم.
ستا د الس ،مخ او پښو پرېمنځلو او د سر مسح كولو
به څه اهميت وي كه همدا غړي دې ټول په حرامو كړو وړو
كي مصروف او سلول سلول دي له حرامو ډك او شپه ورځ د
پليد شيطان په خدمت كي وي .هغه ژبه چي له اودس او
لمانځه نه مخكي او وروسته په حرامه وينا خوځېږي ،هغه
السونه چي په ناولو كارونو كي اخته وي ،هغه گوتي چي
ناروا ليكني كوي ،د باطل په خدمت كي او د ظالم د ظلم
توجيه كوي او د مفسد تكريم او ستاينه كوي ،څنگه ومنم
چي دا خو له ،دا گوتي او دا السونه پرېمنځل شوي؟!
پداسي پرېمنځلو سره خو انسان كولى شي له اسرارو نه
بې خبره انسان دوكه كړي خو عليم ،خبير او په اسرارو
پوه خداى به څنگه دوكه كړي؟!
خو كه جنب وئ نو بيا به له لمانځه نه مخكي ښه ځان
پاكوئ ،د ښه پاكولو معنى غسل كول او خپل ټول ځان
وينځل دي .خو كه اوبه ونه مومئ نو تيمم هم د اودس
ځاى ناستى دئ او هم د غسل.
د تيمم په اړه د نساء د سورې په  43آيت كي تفصيلي
بحث شوى هلته ،مراجعه وكړئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ







   



    




 -7او پر تاسو د هللا نعمت درپه ياد كړئ او هغه تړون
ئې هم چي تاسو ئې هغه وخت پرې ژمن كړي يئ چي ومو
ويل :واموورېدو او ومومانو او له هللا ووېرېږئ،
ً چي هللا د سينو په شته وو ښه پوه دئ.
يقينا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)7دا مبارك آيت درې خبري د مؤمنانو مخي ته ږدي:
هللا تعالى يو ستر نعمت ستاسو په برخه كړ ،تاسو ئې
هدايت كړئ ،ستاسو د الرښووني لپاره ئې قرآن راولېږو،
په تاسو كي ئې مهربان الرښود پيغمبر مبعوث كړ ،دا ستر
الهي نعمت مو بايد تل په ياد وي او د هغه قدر وكړئ.
تاسو له هللا سره د اطاعت او منني ژمنه كړې ،له هللا
تعالى سره د هر مؤمن ژمنه دا ده چي د ده د هر امر په
اورېدو سره به هغه ته غاړه ږدي او له هر راز سرغړاوي
به ډډه كوي.
په دې پوه شئ چي هللا تعالى ستاسو د زړونو له اسرارو
خبر دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -8اې مؤمنانو! د هللا لپاره د عدل د شاهدانو په
توگه ښه او كلك ودرېدونكي اوسئ او د كوم قوم
دښمني دي تاسو دې ته ونه هڅوي چي عدالت ونكړئ،
عدالت وكړئ چي دا تقوى ته ډېر نږدې دئ او له هللا
ً چي هللا په هغه څه ښه خبر دئ چي تاسو
ووېرېږئ ،يقينا
ئې كوئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)8په دې مبارك آيت كي د عدالت په اړه مؤمنانو ته
څو اساسي الرښووني شوې:
تاسو به د عدالت لپاره ژوندۍ بېلگه وئ ،ستاسو له
قول او عمل نه به خلك د عدالت په حقيقت او معنى
پوهېږي.
له عدالت نه به دفاع كوئ ،ستاسو هر قضاوت او
شهادت به په عدالت او قسط والړ وي.
دا كار به د هللا لپاره كوئ ،په دې كي به د هللا تعالى
د رضاء او د ده د حكم له تعميل نه پرته بله موخه او
هدف نلرئ.
د بل دښمني بايد تاسو له عدالت نه انحراف ته ونه
هڅوي ،له دښمن او دوست سره به عدالت كوئ ،نه به د چا
دوستي تاسو له عدالت نه اړوي او نه د چا دښمني.
په خپلو قضاوتونو او شهادتونو كي به له هللا تعالى
وېره لرئ او له دې به ځان ساتئ چي د هللا تعالى د حكم
مخالفت وكړئ او د قيامت د ورځي محاسبه هېره كړئ.
دا مو بايد تل په پام كي وي چي هللا په هغه څه ښه
خبر دئ چي تاسو ئې كوئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -5هللا له هغو سره د بخښني او ستر اجر وعده كړې چي
ايمان ئې راوړى او صالح عملونه ئې كړي -21 .او
هغه چي كافران شوي او زموږ آيتونه ئې تكذيب كړي،
دوى دوزخيان دي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)01-2د ايمان او صالح عمل بدله بخښنه او ستر اجر
دئ ،په مقابل كي ئې د كفر او د الهي آيتونو د تكذيب
سزا دوزخ دئ .دلته د ايمان په مقابل كي د كفر او د
صالح عمل په مقابل كي د الهي آيتونو تكذيب ذكر شوى،
له دې معلومېږي چي بد عمل او په الهي آيتونو عمل نه
كول د الهي آيتونو د تكذيب مترادف دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

























 
 -22اې هغو چي ايمان ئې راوړى! پر خپل ځان د هللا د
هغه وخت نعمت راپه ياد كړئ چي يوه قوم غوښتل الس
درواچوي خو هللا د دوى السونه له تاسو دفع كړل او له
هللا ووېرېږئ او مؤمنان خو بايد پر هللا توكل وكړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)00دلته هغي پېښي ته اشاره شوې چي د يهودانو يوې
ډلي پيغمبر عليه السالم او د ده څو مهمو يارانو ته د
ميلمستيا بلنه وركړې وه خو په پټه ئې داسي ترتيبات
نيولي وو چي ناڅاپي به پر دوى حمله كوي او په دې سره
به د اسالم او مسلمانانو له گواښ نه د تل لپاره ځان
بې غمه كوي ،خو پيغمبر عليه السالم ته له تلو لږ د
مخه اطالع ورسېده ،هلته نه والړ او په دې سره هللا تعالى
د دښمن دا خطرناكه دسيسه شنډه كړه .د دې لويي
پېرزويني دوه تقاضاوي د مسلمانانو مخي ته ږدي:
بايد وېره ئې له هللا وي.
له هر هغه څه نه ځان وساتي چي هللا ناراضه كوي.
تل او د هر دښمن په وړاندي ئې توكل پر هللا وي.
د دغه (تقوى) او (توكل) په نتيجه كي به هللا تعالى
ستاسو په خالف د هر دښمن توطئې او دسائس شنډوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ





  



    


















   




    
  
ً چي هللا د بني اسرائيلو ژمنه هم ترالسه
 -21او يقينا
كړې وه او لدوى مو دولس مشران رابرسېره كړل او هللا
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وفرمايل :زه درسره يم ،كه مو لمونځ اداء كړ او
زكات مو وركړ او زما پر پيغمبرانو مو ايمان راوړ
او د دوى مالتړ مو وكړ او هللا ته مو غوره پور وركړ،
نو هرومرو به ستاسو سيئات درنه محو كړم او حتما
ً
به مو هغو جنتونو ته داخل كړم چي الندي ئې ويالې
بهېږي ،خو كه له دې وروسته له تاسو څوك كافر شو
ً چي سمه الره ئې وركه كړې.
يقينا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)21دلته د بني اسرائيلو په قصې كي د يوه ديندار
ولس د سعادت او بريا الندي اساسي الملونه بيان شوي:
 له هللا تعالى سره تعهد او په دې تعهد ودرېدا.
 يو والى او وحدت او د يوه مشر تر قيادت الندي
راغونډېدل.
د لمانځه التزام.

 زكات وركول.
 پر پيغمبرانو عليهم السالم ايمان.
 د پيغمبر ملگرتيا او مال تړ.
 او د هللا تعالى په الر كي جهاد.
د دې په نتيجه كي هللا تعالى له دوى سره دوه وعدې كوي:
 د سيئاتو محو كول ،يعني وضع به ئې اصالح كوي او له
گناهونو به ورتېرېږي
 جنت ته به ئې داخلوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -23نو د خپلو ژمنو د ماتولو له كبله مو ورټل او
د دوى زړونه مو سخت كړل ،كلمې له خپل خپل ځايه
كږوي او له هغه څه ئې برخمن كېدل هېر كړل چي پند
پرې وركول كېدو او تل به د دوى له يوه او بل
خيانته خبرېږې ،مگر لږ ئې ،نو ترې تېر شه او مخ
ترې واړوه ،بې شكه چي هللا داسي محسنين خوښوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)03په دې مباركو آيتونو كي د يهودانو څو هغو
خصلتونو ته گوته نيول شوې چي هللا تعالى د همدې په سبب
ورټل او زړونه ئې ورسخت كړل ،د همدې په وجه د هر چا
له لوري رټل شوي او هر څوك په سپكه سترگه ورته گوري
او د همدې په وجه له الهي هدايته محروم شوي:
 خپلي ژمني ماتول.
 هغه الرښووني شا ته غورځول چي د پيغمبرانو عليهم
السالم په الس ئې په برخه شوې وې.
 پرله پسې خيانت ،له دوست او دښمن سره ،له هللا تعالى
او د ده له بندگانو سره.
 دا خيانت پكي عام شوى ،له لږو پرته ټول پرې اخته
شوي.
له دوى سره په معامله كي د څو الرښوونو توصيه كېږي :د
دوى له كړو وړو سترگي پټول ،مخ ترې اړول او ښېگڼه
ورسره كول ،دا ځكه چي هللا تعالى ښېگڼي او نېكان خوښوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -24او له هغو مو هم خپلي ژمني ترالسه كړې چي وايي
موږ نصرانيان يو ،نو هغوى هم له هغه څه برخمن
كېدل هېر كړل چي پند پرې وركول كېدو ،نو په دوى
كي مو د قيامت تر ورځي دښمني او كينه واچوله او
ډېر ژر به ئې هللا په هغه څه خبر كړي چي دوى به كول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)04دلته د نصاراوو هغي ستري غلطۍ ته اشاره شوې چي
په سبب ئې په خپلمنځيو نښتو او دښمنيو اخته شول :له
هللا تعالى سره خپلي ژمني ماتول ،د هللا تعالى الرښود كتاب
شا ته غورځول او له نصائحو ئې مخ اړول.
د دې لپاره چي يهودان او نصارا په الهي آزمېښت كي
ناكام وختل ،د پيغمبرانو په الس ورته راغلي كتابونه
ئې شا ته وغورځول ،په خپل منځيو نښتو او اختالفاتو
اخته شول ،نو ځكه هللا تعالى نوى پيغمبر ،له نوي كتاب
سره په بل قوم كي مبعوث كړ ،دوى ئې له دې جليل منصب
نه عزل كړل او بل چا ته ئې وسپارو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -29اې اهل كتابو! بې شكه چي زموږ استازى درته
راغلى ،د كتاب ډېر هغه څه درته څرگندوي چي تاسو
ً چي تاسو ته د هللا له
پټول او له ډېرو تېرېږي ،يقينا
لوري رڼا او څرگند كتاب راغلى -26 .په دې سره هللا
هغه څوك د سالمتيا په الر هدايت كوي چي د ده رضاء
لټوي او په خپل اذن سره ئې له تيارو د نور په
لوري بيايي او د مستقيمي الري په لور ئې الرښوونه
كوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)03-05له دې آيت كه له يوې خوا دا معلومېږي چي د
اهل كتابو مذهبي مشرانو د هللا تعالى د كتاب ډېري برخي
پټولې ،له بلي خوا د پيغمبر عليه السالم د بعثت دا
دليل په گوته كوي چي د هللا كتاب د دوكه مارو مذهبي
مشرانو له منگولو وباسي ،خلكو ته د كتاب هغه برخي
څرگندي كړي چي دغو مذهبي مشرانو پرې پرده اچولې .خو
دا الرښود كتاب به يوازي هغه څوك مني ،د سالمتيا روغه
او مستقيمه الر به ورته ښيي او له تيارو به ئې د رڼا
په لور بيايي چي د هللا تعالى رضاء لټوي ،د خپل نفس او
هوى و هوس بندگان له دې سعادت نه محروم دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -27هغه كسان بې له شكه كافران شوي چي وئې ويل:
ً چي هللا خو همدغه مسيح د مريمي زوى دئ!!
يقينا
ووايه :كه هللا وغواړي چي مسيح ،د ده مور او ټول هغه
چي په زمكي كي دي مړه كړي ،نو څوك به له هللا كوم څه
په خپلي ولكې كي وساتي؟ او د آسمانونو ،زمكي او
څه چي په دوى كي دي ،د ټولو واك له هللا سره دئ ،څه
چي وغواړي پيدا كوي ئې او هللا په هر څه قادر دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)07نصاراوو پر هللا تعالى د ايمان دعوى درلوده ،په
داسي حال كي چي دوى عيسى عليه السالم ته د خداى په
سترگه كتل ،هغه څه ئې ده ته منسوبول چي له هللا تعالى
پرته له هيچا سره نه ښايي .په دې آيت كي د دوى په
اړه په قاطع الفاظو ويل شوي چي دوى كافران شوي ،د
دوى د كفر لپاره همدا كافي ده چي عيسى عليه السالم
خداى گڼي .د دوى د دغي غلطي عقيدې د ترديد لپاره څو
مضبوط او قوي دالئل وړاندي شوي:
 عيسى د مريمي زوى دئ ،له انسانه يوازي انسان پيدا
كېږي ،له يوه انسانه پيدا شوى څنگه خداى گڼئ؟
 څوك چي د ځان د مرگ او ژوند واك هم نه لري ،څنگه
هغه ته د خداى په سترگه گورئ؟ تاسو وايئ چي مسيح وژل
شوى او په صليب ځړول شوى ،مور ئې وفات شوې ،كوم عاقل
انسان به داسي چا ته د خداى په سترگه گوري؟
 د يوه خداى په څنگ كي د بل خداى شته والى له
دواړو نه داسي خدايان جوړوي چي هم ئې قدرت محدود وي
او هم ئې واك ،د ټولواك او په هر څه برالسي او قادر
خداى په خوا كي د بل خداى تصور ممكن نه دئ .دا ځكه
چي دوهم خداى ته چي هر څومره واك او قدرت منسوب كړئ،
د لوم ړي خداى له واك او قدرت نه بايد دا برخه راكمه
كړئ ،په دې سره هم لومړى خداى ناقص گرځي او هم دوهم
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خداى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ


















    
    


  
   
 -28يهودانو او نصاراوو وويل :موږ د هللا زامن او د
ووايه :نو ولي مو په خپلو
ده محبوبان يو،
گناهونو تعذيبوي؟ داسي نده :بلكي تاسو همغه عادي
انسانان يئ چي هللا پيدا كړي .چا ته چي وغواړي بخښنه
كوي او څوك چي وغواړي تعذيبوى ئې او د آسمانونو،
زمكي او څه چي په دوى كي دي ،د ټولو واك له هللا سره
دئ او بېرته ورتگ د ده په لوري دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)28نصاراوو نه يوازي عيسى عليه السالم د خداى زوى
گڼلى بلكي ډېر نور ئې هم د خداى د نازولو زامنو په
نامه ياد كړي ،د ځان په اړه ئې هم ويل چي موږ د خداى
نازولي زامن يو!! دلته دوى ته ويل شوي:
 كه تاسو د خداى زامن او محبوبان وئ نو دا ستر ستر
الهي عذابونه به پر تاسو نه نازلېدل ،له هغه سپكاوي،
ذلت او اسارت سره به ئې نه مخامخ كولى چي په مصر كي
ورسره مخامخ وئ ،هيڅ پالر نه غواړي چي زامن ئې په
عذابونو اخته شي.
 تاسو خو همغه انسانان يئ چي هللا تعالى ستاسو په څېر
ډېر نور پيدا كړي ،ستاسو او د هغوى تر منځ څه توپير
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شته چي ځان د خداى زامن گڼئ؟!!
 زوى ته خو هغه څوك ضرورت لري چي مري ،خداى به ولي
زوى لري په داسي حال كي چي نه يوازي هيڅكله نه مري؛
بلكي تاسو له خپلي له مړيني وروسته د هغه لوري ته
درومئ ؟!!
 زوى او ځاى ناستي ته خو هغه څوك اړ وي چي خپل ملك
په خپله ،د بل له مرستي پرته او د تل لپاره نه شي
سمبالولى ،هللا تعالى خو د زمكي او آسمانونو مالك او
ټولواك دئ هغه به ولي زوى او ځاى ناستى غوره كوي؟!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




  




   

















 -25اې اهل كتابو! بې شكه چي زموږ استازى درته
راغى ،د پيغمبرانو د لړۍ د ځنډېدو په وخت كي
څرگندوني درته كوي ،ترڅو ونه وايئ چي موږ ته كوم
بشير او نذير نه وو راغلى ،نو دا دئ بشير او نذير
درته راغى او هللا په هر څه ښه قادر دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)02په مخكنيو آيتونو كي د پيغمبر عليه السالم د
بعثت څو اساسي الملونه توضيح شول او هغه دا چي د
مخكني پيغمبر امت په بشپړه توگه دين ته شا كړې وه او
دا ئې خصلتونه وو:
 خپلي ژمني ماتول.
 هغه الرښووني شا ته غورځول چي د پيغمبرانو عليهم
السالم په الس ئې په برخه شوې وې.
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 پرله پسې خيانت ،له دوست او دښمن سره ،له هللا تعالى
او د ده له بندگانو سره.
 دا خيانت پكي عام شوى ،له لږو پرته ټول پرې اخته
شوي.
 په دين كي تحريف كول او ډېري برخي ئې هېرول او
پټول.
 شرك او د هللا تعالى نېك بندگان له هغه سره په
الوهيت او ربوبيت كي شريكول.
 داسي مذهبي ډله په دوى كي راپيدا شوه چي ځان ئې
تر نورو لوړ او د خداى خاص ټبر گڼلو ،له مذهب ئې د
خلكو د غولولو او پر نورو د خپلي سلطې قائمولو لپاره
استفاده كوله.
دلته د پيغمبر عليه السالم د بعثت بل دليل وړاندي
كوي :او هغه دا چي اوږده موده تېره شوې وه چي په دوى
كي (بشير) او (نذير) نه وو مبعوث شوى ،د پيغمبرانو
له الرښوونو محروم پاته شوي وو ،نه داسي څوك په دوى
كي راپيدا شوى وو چي ښېگڼو ته ئې راوبلي ،نېكانو ته
په دنيا او آخرت كي د سعادت او نېكو پايلو زيرى
وركړي او ظالمان او مفسدان د ظلم او فساد له بدو
پايلو ووېروي.
د آيت په پاى كي دا فقره راغلې چي هللا په هر څه قدير
دئ ،له مخكنيو فقرو سره ئې په ارتباط پوهېدل لږ غور
غواړي .كه دا فقره د ورپسې آيت په رڼا كي وڅېړئ له
مخكنيو برخو سره ئې ارتباط درته واضح كېږي .په ورپسې
آيت كي د موسى عليه السالم دا وينا رانقل شوې چي خپل
قوم ته ئې وويل :د هللا پېرزويني راياد كړئ؛ چي په تاسو
كي ئې پيغمبران راپيدا كړل ،تاسو ئې پاچايان وگرځولئ
او هغه څه ئې دركړل چي په ولسونو كي ئې هيچا ته نه
وو وركړي .بني اسرائيل له هللا تعالى مأيوس شوي وو ،دا
گمان ئې نه كاوو چي له ذلت نه د نجات وسيله ئې دا ده
چي بېرته خپل رب ته مخه كړي او دين ته رجوع وكړي ،په
دې ئې باور ختم شوى وو چي هللا تعالى هم سزا وركولى شي
او هم هغه څه ورسره كولى شي چي د دوى له پلرونو سره
ئې وكړل ،په دوى كي ئې پيغمبران مبعوث كړل او اقتدار
ئې ورپه برخه كړ .په دې فقرې سره دوى دغه حقيقت ته
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.متوجه كوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -11او كله چي موسى خپل قوم ته وويل :اې زما
قومه! پر تاسو د هللا پېرزويني درپه ياد كړئ؛ كله چي
ئې په تاسو كي پيغمبران راپيدا كړل ،تاسو ئې
پاچايان وگرځولئ او هغه څه ئې دركړل چي په ولسونو
كي ئې هېچا ته نه وو وركړي -12 .اې زما قومه! دغي
مقدسي زمكي ته چي هللا درته ليكلې ورننوځئ او شا ته
شا ته مه كېږئ ،كه نه نو زيانمن به راوگرځئ-11 .
وئې ويل :اې موسى! په دې كي خو يو پياوړى قوم دئ
او موږ به تر هغه هيڅكله ورداخل نشو چي دوى ترې
ووځي ،كه ترې ووتل بيا به ورننوتونكي شو -13 .له
دغو چي وېرېدل ،دوو سړيو ئې چي هللا پرې پېرزوينه
كړې وه ،وويل :له دروازې پرې ورننوځئ ،نو كله هم
چي ورننوتئ تاسو به بريالي وئ او كه مؤمنان وئ نو
پر هللا بايد توكل وكړئ -14 .وئې ويل :اې موسى! تر
څو چي دوى په كي وي موږ به هيڅكله ورداخل نشو ،نو
ته او رب دي الړ شئ او وجنگېږئ ،موږ به همدلته
ناست يو!  -19وئې ويل :اې زما ربه! زما په واك كي
خو له خپل ځان او له خپل ورور پرته نور څه نشته،
نو موږ او دغه فاسق قوم په خپلو كي سره بېل كړه.
 -16وئې فرمايل :نو دا تر څلوېښتو كلونو پرې
حرامه شوه ،په زمكي كي به اللهانده گرځي ،نو پر دې
فاسق قوم تأسف مه كوه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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( -)23-21په پورتنيو آيتونو كي بني اسرائيلو ته هغه
ورځي ورپه ياد شوې چي موسى عليه السالم دوى جهاد ته
وبلل ،ترې وئې غوښتل چي فلسطين ته ننوځئ ،له عمالقه
وو ئې ونيسئ ،دا ستاسو پلرنى ټاټوبى دئ ،هللا تعالى
درسره وعده كوي چي دا سيمه به بېرته تاسو ته سپاري،
كه له جهاده ډډه وكړئ ،زيان كوئ او له سپكاوي او ذلت
سره مخامخ كېږئ ،دوى د نه ځواب وركړ ،موسى عليه
السالم د سيمي او د دښمن د وضعيت څېړني لپاره يو پالوى
ولېږو ،پالوى له سيمي بېرته راوگرځېد ،له دوو پرته
نورو د جنگ مخالفت وكړ او وئې ويل چي دښمن ډېر
ځواكمن دئ ،موږ ئې له مقابلې عاجز يو ،ته ئې د
ايستلو چاره وكړه ،له خپل رب وغواړه چي دوى وباسي ،د
دوى له وتلو وروسته به سيمي ته ننوځو ،د پالوي دوو چي
وېره ئې له هللا تعالى وه ،نه د دښمن له زور او ځواكه،
وويل :كه د دښمن ظاهر ځواكمن برېښي ،په حقيقت كي ډېر
بې همته او ډارن دئ ،ستاسو له بريد سره سم به تښتي
او سيمه به پرېږدي ،د ايمان تقاضا خو دا ده چي پر
خپل رب توكل وكړو .قوم په ځواب كي وويل :اې موسى!
پدې پوه شه چي موږ تر هغه دې سيمي ته هيڅكله نه
ننوځو چي دښمن ترې وتلى نه وي ،ته دي له خپل رب سره
والړ شه او وجنگېږئ .موسى عليه السالم له خپل بې همته
او جبون قوم نه خپل رب ته په داسي الفاظو شكايت وكړ
چي ترې معلومېږي له خپل قوم نه سخت مأيوس شوى ،په
ځاى ئې د بل باهمته او توريالي قوم د ملگرتيا هيله
لري او دا شكايت او هيله په دې الفاظو بيانوي :زما
ربه! له ځان او خپل ورور نه پرته بل څوك راسره نشته،
ته مو له دې فاسق قوم نه بېل كړې!
هللا تعالى د دوى په اړه پرېكړه وكړه چي تر څلوېښتو
كلونو به په صحرا كي اللهانده گرځي ،د ټېكي ډاډمن ځاى
به نه مومي ،موسى عليه السالم ته ئې وفرمايل :اې
موسى! دا د دوى د فسق او له جهاد د انكار سزا ده ،ته
ئې پر دردناك حالت تأسف مه كوه.
دا قصه بني اسرائيلو ته هم او د قرآن هر مخاطب ته
هم دا حقيقت په گوته كوي چي هللا تعالى ولي د بني
اسرائيلو په ځاى په بل قوم كي پيغمبر مبعوث كړ؟ وجه
ئې دا وه چي نور نو دا قوم د دې وړ نه وو ،دوى په
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سختو شپو ورځو كي خپل ناجي الرښود او پيغمبر موسى
عليه السالم يوازي پرېښود ،دوى د پيغمبرانو د ملگرتيا
وړ نه دي ،په دوى كي د جهاد او د هللا تعالى په الر كي د
قربانۍ جذبه مړه شوې ،په كورنيو شخړو كي ډېر تكړه
دي ،يو د بل ويني ته تږى خو د حق په الر كي جهاد ته
ئې مال ماته ده ،پر خپل آخري پيغمبر عيسى ﷻ ئې له
ايمان راوړلو ډډه وكړه او غوښتل ئې د روميانو په الس
ئې ووژني ،له راتلونكې قصې هم معلومېږي چي په دې قصې
كي همدا مطلب مراد دئ,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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كله چي دواړو يوه يوه قرباني وړاندي كړه ،خو له
يوه ئې ومنل شوه او له بله ونه منل شوه ،وئې ويل:
هرومرو به دي ووژنم ،وئې ويل :هللا خو ئې يوازي له
پرهېزگارانو قبلوي -18 .كه زما د وژلو لپاره دي
الس رااوږد كړ ،زه خو ستا د وژلو لپاره د خپل الس
درغزوونكى نه يم ،زه خو د عالمونو له پالونكي هللا
وېرېږم -15 .زه خو دا غواړم چي ته زما په گناه هم
او پر خپلي گناه هم مؤاخذه شې ،په دې سره به ته
له دوزخيانو شې او همدا د ظالمانو سزا ده -31 .نو
خپل نفس د خپل ورور وژل ورته ښايسته كړ ،نو وئې
واژو او له زيانمنو شو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)31-17د آدم عليه السالم د دوو زامنو؛ هابيل او
قابيل په دې قصې كي دوه څېرې انځور شوې ،يوې خوا ته
يو حسود او كينه كښ ورور او بلي خوا ته يو متقي او
له خپل رب وېرېدونكى ورور ،هللا تعالى د دوى دواړو له
منځه د متقي ورور قرباني قبلوي ،حسود ورور د هللا تعالى
پرېكړي ته غاړه نه ږدي ،حسادت ئې دې ته پاروي چي خپل
ورور ووژني ،كله چي په دې موخه خپل ورور ته ورنږدې
كېږي ،هغه ورته وايي :زه د جگړي اراده نلرم ،نه
غواړم زما په الس ووژل شې ،كه له ځانه د دفاع په ترڅ
كي زما په الس ووژل شوې گناه به ئې ستا په غاړه وي،
زه له تا نه بلكي له رب العالمين وېرېږم ،خپل نفس دې
ته وهڅاوو چي خپل ورور ووژني .دې قتل د گټي په ځاى
تاوان ورورساوو.
دلته څو خبرو ته پام كول ضروري دي:
 په دې قصې كي بني اسرائيلو ته ويل شوي چي له محمد
عليه السالم سره په خپل چلن كي د قابيل په څېر مه
كېږئ ،ولي حسادت كوئ ،ولي په ناحقه د ده او د ده د
ملگرو د وژلو لپاره مال تړئ؟!!
 نه دلته او نه د قرآن په كوم بل آيت كي دا نه دي
ويل شوي چي شخړه څه وه او هر يوه څه شى قرباني ته
وړاندي كړى ،له رسول هللا ﷻ هم په دې اړه صحيح حديث نه
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دئ روايت شوى ،ځينو مفسرينو د بايبل په استناد ويلي
چي شخړه د ښځي پر سر راوالړه شوې ،قابيل غوښتل هغه
نجلۍ ده ته په نكاح وركړى شي چي اصوالً بايد هابيل ته
په نكاح شوې وى ،آدم عليه السالم د شخړي د حل و فصل
لپاره دواړو ته وويل چي قرباني وكړي ،د چا قرباني چي
قبوله شوه هغه په حقه دئ ،د قربانۍ لپاره هابيل د
خپلي رمې تر ټولو غوره يو پسه او قابيل د غنمو يوه
بې كاره گېډۍ وړاندي كړه.
په دې اړه د بايبل بې بنسټه قصه داسي ده :حوى
حامله شوه ،زوى ئې وزېږاوو او نوم ئې پرې قائن
كېښود ،بيا ئې بل زوى پيدا شو چي هابيل ئې ونوماوو،
هابيل شپني كوله او قائن بزگري ،څه موده وروسته قائن
د خپلي زمكي له حاصالتو يوه هديه خداى ته وړاندي كړه،
هابيل هم د خپلي رمې څو هغه څاروي ذبح كړل چي د خپلو
ميندو لومړني بچيان ول او د غوښي تر ټولو غوره برخه
ئې خداى ته وړاندي كړه ،خداى هابيل او د ده هديه
قبوله او قائن او د ده هديه ئې قبوله نه كړه ،قائن
غصه شو او له ډېري غصې ئې سر ټيټ واچاوو  ،يوه ورځ
قائن له خپل ورور هابيل نه وغوښتل چي له ده سره
بېديا ته والړ شي ،كله چي په صحرا كي ول ناڅاپي قائن
پر خپل ورور بريد وكړ او هغه ئې وواژو ،بيا خداى ترې
پوښتنه وكړه چي هابيل چېري دئ؟ قائن خداى ته ځواب
وركړ :زه څه پوهېږم چي هغه چېري دئ ،زه خو ئې
څارونكى نه يم؟!! خداى وفرمايل :آيا دا كار د كولو
وو چي تا وكړ؟ ستا د ورور وينه ما ته چيغي وهي ،ته
نور ملعون يې او له دغي زمكي چي ستا د ورور په وينو
سره شوې رټل كېږې ،نور به زمكه هغه حاصل نه دركوي چي
بايد دركړى ئ ې وى ،قائن وويل :دا سزا خو زما له زغمه
اوچته ده ،له دې وروسته چي هر څوك ما وويني وژني به
مي ،خداى وفرمايل :داسي نه ده ،هيڅوك دي نه شي وژلى،
كه چا ووژلې سزا به ئې ستا د سزا اوه برابره وي ،بيا
خداى قائن په داسي نښي سره نښانمن كړ چي كه څوك ئې
وگوري وئې نه وژني!! بيا ليكي چي قائن د عدن ختيځ ته
د يوه ښار په جوړولو لگيا شو او د خپل زوى خنوع نوم
ئې پرې كېښود!! بيا وايي چي د ده په اوم نسل كي د
يابال په نامه يوه لمسي ئې په كېږديو كي ژوند كول او
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شپني رائج كړه او د ده ورور د لومړي ځل لپاره موسيقي
اختراع كړه او چنگ او نى ئې جوړ كړل او د دوى ناسكه
ورور توبل د قائن لمسي مسي اوسپنيز آالت جوړ كړل!!
لمك د دوى پالر خپلو مېرمنو ته وويل :ما يو ځوان
وژلى ،كه څوك د هغه په بدل كي ما ووژني ،سزا به ئې
اوه اويا برابره وي!!
په دې بې بنسټي او له ځانه جوړي شوې جعلي قصې كي
څو برخي د يادولو وړ او په دې ارزي چي نقد شي:
 د آدم عليه السالم د اوالد شمېر به د ده تر اوم اتم
نسله پوري ښايي دومره هم نه وو چي يو وړوكى كلى ترې
جوړ شي ،د قرآن او اصلي انجيل دا وينا ډېره دقيقه ده
چي د دوى د اوسېدا ځاى جنت (باغ) او خوراك ئې ميوه
وه ،تر ډېري اوږدې مودې بايد د ده اوالد په ميوو
اكتفاء كړې وي ،په دې مودې كي نه دوى زراعت ته مخه
كړې او نه ئې حيوانات اهلي كړي ،علمي تحقيقات او
څېړني ښيي چي انسان ډېر وروسته او له نن نه يوازي څو
زره كاله مخكي زراعت ته مخه كړې او حيوانات ئې اهلي
كړي او دا هم د مجبوريت په وجه او په دې خاطر چي
شمېر ئې زيات شوى ،يوازي ئې په ميوو اكتفاء نه شوى
كولى او دې ته اړ شوي چي د خوراك نوي نوي توكي او
نوې نوې منابع ولټوي .د بايبل دا وينا كامالً غيرعلمي
او بې بنسټه ده چي د آدم عليه السالم زوى يا د ده اوم
اتم نسل زراعت پيل كړى ،په كېږديو كي ژوند ئې پيل
كړى او له اوسپني او مسو ئې آالت جوړ كړي ،علمي
تحقيقات ښيي چي انسان مس او اوسپنه له نن نه فقط څو
زره كاله مخكي كشف او له هغوى ئې د ساده وسائلو
جوړولو لپاره استفاده پيل كړه ،په ابتداء كي يوازي د
ښكار لپاره او ډېر وروسته د زمكي كيندلو او بيا د
قطع كولو او رېبلو لپاره ،علمي څېړنې او تحقيقات دا
هم ښيي چي انسان په سر كي په طبيعي سوړو او غارونو
كي اوسېدو ،بيا ئې د لوړو ډډې تراشلې او ځان ته ئې د
اوسېدو غارونه جوړ كړي ،په خېمو كي ژوند او يا د
زمكي پر سر كور جوړول ډېر ډېر وروسته او له نن نه څو
زره كاله مخكي پيل شوي ،د آدم عليه السالم د زوى قائن
په اړه دا ويل چي هغه د ښار په جوړولو بوخت شو ډېره
مسخره خبره ده ،هيڅ عاقل انسان به په داسي غلطي خبري
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د خولې پرانيستلو جسارت ونه كړي!! دا خبره هم علمي
بنسټ نه لري چي يو شپون وو او بل كروندگر ،او دا چي
يوه پسه قربانۍ ته وړاندي كړى او بل د غنمو يوه
گېډۍ.
كومو درنو مفسرينو چي پر بايبل اعتماد كړى او د
قرآن د آيتونو په تفسير كي ئې د بايبل قصې رانقل
كړې ،هللا تعالى دي ورته عفو وكړي ،بايبل له خرافاتو او
دروغجنو قصو ډك دئ ،قرآن د دغو قصو ترديد او تصحيح
كوي نه تأييد ،د بايبل دا قصه او هغه څه چي قرآن
دلته ويلي ژور توپيرونه لري ،عجيبه ده كه څوك دا
توپيرونه له پامه غورځوي او د دواړو قصو د تلفيق هڅه
كوي ،له دې عالوه ،په داسي حال كي چي قرآن د يوې
موضوع تفصيل نه وي وړاندي كړى ،پيغمبر عليه السالم د
هغې په اړه څه نه وي ويلي ،آيا د ادب تقاضا او په
قرآن باندي د ايمان غوښتنه دا نه ده چي موږ هم له څه
ويلو ډډه وكړو؟!
د  31آيت له وروستۍ برخي معلومېږي چي قابيل په دې
قتل سره نه يوازي خپلي موخي ته نه دئ رسېدلى بلكي
مزيد تاواني شوى ،دا تاوان څه وو؟ دنيوي خسران ،كه
اخروي او كه دواړه؟ هللا تعالى ښه پوهېږي ،قرآن وضاحت
نه دئ كړى ،خو دا چي ندامت او خسران څنگ په څنگ
راغلي ښيي چي په دنيا كي ئې هم سزا په برخه شوې.
ً هغه ته مناسبه
طبيعي ده چي آدم عليه السالم به حتما
سزا وركړې وي ،دا قصه په داسي ځاى كي راغلې چي د قتل
او قصاص پر موضوع بحث كېږي ،په مخكني آيت كي ويل شوي
چي قابيل تاوان وكړ او په وروستي آيت كي هم ويل شوي
چي په خپلو كړو پښيمانه شو ،دا ښيي چي ده ته سزا
وركړى شوې.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -32نو هللا يو كارغه راولېږو چي زمكه ئې سپړله،
ترڅو وروښيي چي د خپل ورور جثه څنگه پټه كړي ،وئې
ويل :هاى افسوس ،آيا له دې هم عاجز شوم چي د دې
كارغه په څېر واى او د خپل ورور جثه مي پټه كړې
واى ،نو له پښېماني كوونكو شو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)30دا آيت په ډېر صراحت سره ښيي چي قابيل نه
پوهېدو د خپل وژل شوي ورور جسد څنگه پټ كړي ،دا ندي
ويل شوي چي ولي ئې د هغه د پټولو هڅه كوله؟ د دې
لپاره چي د ورور په وژلو تورن نشي او كه د دې لپاره
چي د ورورۍ عاطفه ئې تحريك شوې او دا ئې نه ده پرې
پېرزو شوې چي حيوانات ئې وخوري؟! خو هغه څه چي طبيعي
برېښي دا ده چي غوښتل ئې د ورور په وژلو تورن نشي،
دا هم نه دي ويل شوي چي كارغه ولي زمكه سپړله ،د دې
لپاره چي څه پټ كړي او كه د بل مړه كارغه جسد پټ
كړي؟ د دواړ احتمال شته ،كارغان داسي دي چي كه يو
ترې ووژل شي نوډېر راغونډ شي ،شور كوي ،بل حيوان او
انسان نه پرېږدي چي ورنږدې شي ،كه خوراك پرې زيات شي
نو هغه داسي پټوي چي بل وخت ئې راوباسي ،كه قابيل
لومړى حالت ليدلى وي نو معنى ئې دا ده :كله چي كارغه
گوري چي د خپل همنوع د مړي جسد ترخاورو الندي كوي،
متوجه شوى چي دا كارغه هم په عقل او هم په عاطفې كي
تر ده غوره دئ ،د كارغه دا نه پېرزو كېږي چي خپل مړ
شوى ورور په ډاگ پرېږدي چي غوښه ئې نور حيوانات
وخوري ،زمكه ورته كيني او ښخوي ئې ،قابيل د دې صحنې
په ليدو سره په خپل جرم پښېمانه كېږي .او كه دوهم
حالت ئې ليدلى وي نو معنى ئې دا ده چي د ښخولو كار
ئې له كارغه زده كړى ،خو كله چي حقيقت څرگند شوى او
ده ته سزا وركړى شوې په خپل كار پښېمانه او نادم
شوى.
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متأسفانه په ځينو تفسيرونو كي داسي خبري هم مومو
چي وايي قابيل د خپل مړي ورور جسد په جراب او كڅوړي
كي واچاوو او سل كاله يا يو كال ئې په خپلي غاړي
گرځولو!! عجيبه ده! انسان خو يو كيلو دروند شى هم
لنډه موده په خپلي غاړي كي نشي گرځولى قابيل به څنگه
د ځان هموزنه شى څو كاله گرځولو او ولي؟! د انسان
جسد خو په څو ورځو كي وروست شي ،تر سلو كلونو پوري
خو ئې هډوكي هم خاوري شي!!
دې حقيقت ته مو بايد پام وي چي انسان ډېر څه له
حيواناتو زده ك ړي ،كه مرغان نه وى نو انسان به نه د
الوتو هڅه كوله او نه به ئې د جهاز جوړولو هنر زده
كړى وو ،د جهازونو د جوړولو او الوزولو په ډېرو برخو
كي انسان له مرغانو تقليد كړى .حيواناتو ته د ژوند
ډېر ضروري الرښووني په فطري توگه شوې ،د دوى په دماغ
كي اېښودل شوي چي څه وكړي ،څه وخوري ،څنگه له يخني
او گرمي ځان وساتي ،كوم مهال په هگيو كښېني او بچيان
پيدا كړي ،څنگه خپل بچيان له مرض او خطر نه وژغوري،
انسان به دا هرڅه زده كوي ،يا په تجربو سره يا له
نورو نه په تقليد سره .انسان هغه وخت يوه نوې ميوه
او نوې دانه خوړلې چي لومړى ئې يو حيوان د هغې په
خوړلو ليدلى او دا ورته معلومه شوې چي هغه ته ئې
تاوان نه دئ رسولى ،حيوان په فطري توگه په دې
پوهېږي ،مور ئې خپل بچي ته نه وايي چي دا وخوره او
دا مه خوره ،په خپله تاواني بوټى پېژني ،خو انسان ئې
بايد له دوى زده كړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -31د همدې لپاره مو بني اسرائيلو ته حكم وكړ چي:
كه څوك د بل كس له قصاص پرته او يا په زمكي كي له
كوم فساد پرته يو كس ووژني ،نو دا داسي دئ لكه چي
ټول خلك ئې وژلي وي او چا چي هغه ژوندى وژغورو نو
دا داسي دئ لكه چي ټول خلك ئې ژوندي كړي وي او
زموږ پيغمبران له همدغو څرگندو نښو سره ورغلل ،خو
دا دئ ډېرى ئې له دې وروسته هم په زمكي كي اسراف
كوونكي دي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)31دا آيت كه له يوې خوا د يوه بې گناه انسان وژل
د ټولو انسانانو له وژلو سره مترادف گڼي او له مرگه
ژغورل ئې د ټولو انسانانو له ژغورولو سره ورته ،دا
ځكه چي:
 د يوه انسان وژنه د ده د نسل وژل دي ،د ټولو هغو
له وژلو سره مترادف دي چي له همدې مقتول نه به
زېږېدل ،او ژغورنه ئې دې ته ورته د يوه نسل ژغورنه
ده.
 او يو قتل د نورو قتلونو لپاره الر آواروي او نور
خلك هم قتل ته هڅوي ،او يو كس له مرگ نه ژغورل نور
خلك دې ته هڅوي چي همدا كار وكړي،
له بلي خوا د بايبل دا ادعاء په كلكه ردوي چي د قتل
سزا له قصاص نه پرته بل څه گڼي او حتى قاتل ته سزا
وركوونكى د اوه برابره سزا وړ بولي .بايبل په دې اړه
ليكي :خداى ،قائن (قابيل) په داسي توگه نښانمن كړ چي
څوك ئې ونه وژني او دا پرېكړه ئې وكړه چي كه څوك دا
قاتل ووژني سزا به ئې د ده اوه برابره وي .د دې قاتل
په اوم نسل كي لمسى وايي :ما قتل كړى ،خو كه څوك ما
ووژني سزا به ئې اوه اويا برابره وي!! پوښتنه كوو :د
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بايبل له نظره د قاتل سزا څه ده؟ له مخكي بيانه خو
معلومېږي چي سزا ئې لعنت او تبعيد دئ ،نو تاسو ووايئ
چي ولي د دې قاتل د قاتل سزا اوه برابره ټاكل شوې؟ د
دې معنى څه ده؟ اوه ځله لعنت او اوه ځله تبعيد؟ او
ولي بايد د دې قاتل سزا د لومړني په پرتله اوه ځله
زياته وي؟ كه څوك زما زوى ووژني او زه انتقام ترې
واخلم او هغه ووژنم زما سزا به ولي د هغه قاتل اوه
برابره وي؟ په كوم دليل او كوم انساني معيار سره دا
ظالمانه فيصله توجيه كولى شو؟
د بايبل ليكونكي هڅه كړې چي د اصلي انجيل او د هر
الهي كتاب هغه الرښوونه او صريح حكم نفي كړي چي د قتل
عادالنه سزا قصاص او د قاتل وژل گڼي ،قرآن فرمايي چي
بني اسرائيلو ته همدا خبره شوې وه ،ټولو پيغمبرانو
عليهم السالم دوى ته همدا حكم اورولى وو ،خو دوى الهي
احكام شا ته وغورځول او د تېري او اسراف الر ئې غوره
كړه .په بايبل كي چي د قاتل د سزا په اړه څه ليكل
شوي ،له څرگند تېرى او اسراف نه پرته بل څه نشي گڼل
كېدى.
بايبل د قصاص په اړه وايي( :كه چا كوم انسان داسي
وواهو چي ترې مړ شو بايد ووژل شي!! كه ئې په خطأ سره
وواژو نو زه به ډېر ژر داسي ځاى ورته وټاكم چي پناه
وروړي!! څوك چي پالر يا مور ووهي بايد ووژل شي ،كه چا
كوم انسان وتښتاوو ،كه ئې د مريي په توگه پلورلى او
كه ئې نه وي پلورلى بايد ووژل شي ،چا چي پر خپل مور
او پالر لعنت ووايو بايد ووژل شي ...كه څوك خپل مريى
يا وينځه داسي په لرگي ووهي چي زخمي شي او ومري بايد
مجازات شي!!! خو كه هغه مريى او وينځه له وهلو
وروسته ژوندي پاته شول ،ارباب به ئې نه مجازات كېږي
ځكه چي د دوى څښتن دئ !!!)
د بايبل منونكي دي د دې بې عدالتۍ ،عدم مساوات او
ظالمانه احكامو توجيه وړاندي كړي او زموږ دغو پوښتنو
ته دې ځواب ووايي:
تاسو خو اوس د قصاص حكم له خپلو اساسي قوانينو او
جزائي مقرراتو حذف كړى ،دا ولي؟ په بايبل ايمان نه
لرئ كه هغه قوانين درته غيرعادالنه برېښي؟ څوك چي
بايبل مني پر اسالم څنگه د قصاص په اړه اعتراض كوي؟!!
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آيا د دې لپاره كومه معقوله توجيه لرئ چي ارباب
به د خپل غالم او مريي په وژلو نه قصاص كېږي او يوازي
څه مجازات به ورته ټاكل كېږي او دا مجازات هم په هغه
صورت كي منتفي كېږي چي په څو ورځو كي وهل شوى مريى
او وينځه له خپلو ټپونو ونه مري؟!!
د عدالت تقاضا خو دا ده چي په قصاص كي هم
انسانان برابر وگڼلى شي او هم قصاص تېري ته ورته وي،
وهونكى بايد ووهل شي او وژونكى ووژل شي!! بايبل ولي
د عدالت خالف هم په انسانانو كي توپير كوي او هم په
قصاص كي؟!!
د خطأ قتل په اړه خو عادالنه حكم دا دئ چي د مقتول
ورثه وو ته ديت وركړى شي ،په دې ديت سره هم د مقتول
د كورنۍ هغه خساره څه ناڅه جبرانېږي چي د خپلي كورنۍ
د يوه غړي له وژل كېدو راوالړه شوې ،هم قاتل ته مناسب
درس دئ چي بيا بې احتياطي ونه كړي او هم د قاتل او
مقتول د كورنيو تر منځ د روغي جوړي غوره طريقه ده او
ً له داسي پېښو
د هغو فتنو مخه پرې نيول كېږي چي اكثرا
راوالړېږي ،دا بايبل ولي ټول دغه حقائق له پامه
غورځولي او د خطأ قتل په اړه ئې ويلي چي قاتل بايد
داسي ځاى ته پناه يوسي چي د حكومت لخوا به ورته ټاكل
كېږي ،دا سيمه به د حكومت تر سلطې الندي وي خو د قصاص
قانون به نه په كي عملي كېږي؟!!
راشئ لږ قرآن ته ځير شئ او وگورئ چي په دې اړه ئې
قضاوت څومره عادالنه او د عقل او انصاف له غوښتنو سره
سم دئ او څومره له بايبل سره توپير لري!! قرآن
فرمايي:
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البقرة072-078 :
 -278اې مؤمنانو! د وژل شوو په اړه قصاص درباندي فرض
كړى شوى ،آزاد په آزاد ،مريى 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 ته دردناك عذاب
دئ -275 .او اې عقلمنو! په قصاص كي تاسو ته ژوندون
دئ ،د دې لپاره چي ځان ساتنه مو كړې وي.
يعني قصاص درباندي فرض كړى شوى ،قاتل به دې ته
غاړه ږدي ،د آزاد په بدل كي آزاد ،د مريي په بدل كي
مريى او د ښځي په بدلې كي ښځه ،همدا راز نارينه د
ښځي ،ښځه د نارينه ،مريى د آزاد او آزاد د مريي په
مقابل كي .يوازي قاتل به وژل كېږي ،كه قاتل نارينه
وي ،يا ښځه ،آزاد وي يا مريى ،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 شرائط برابروي چي قاتل قصاص كړي.
قرآن هم د بايبل دا غلط او له انصافه لري قوانين
مردود وگڼل او هم ئې 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 بدله 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 په بل له تقوى پرته
په بل څه كي فضيلت او شرف نلري ،د بدلې لپاره ئې د
قصاص نوم كېښود چي معنى ئې برابري ده .او وئې ويل:
ْس) دا د
ْس بالنف
َن النف
نفس د نفس په مقابل كى( ،أ
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انسانانو ترمنځ د برابرۍ هغه اعالن وو چي زركاله
وروسته هم د نړۍ د هيڅ هيواد په مدني قوانينو كي ئې
بېلگه نه ليدل كېده ،په عمل كي خو تر اوسه حتى په
هغو هيوادونو 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
او
ابوغريب
بگرام،
د
كوي،
مخالفت
محاكمې
د
گوانتانامو په جهنمي زندانونو كي چي دوى له بې وزلو
بنديانو سره څه وكړل او عكسونه ئې په ټولي نړۍ كي
خواره شول ،دې ټولو ثابته كړه چي دا بې رحمه متمدن
كافران ال څومره له هغه څه 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 لغو شي او د نړۍ د ټولو هيوادو له اساسي
قوانينو او جزائي احكامو حذف شي ،خو اسالم كه له يوې
خوا وايي چي قصاص د خلكو ژوند خوندي كوي ،په قصاص
سره عدالت تأمينېږي ،په قصاص سره د قتلونو مخنيوى
كېږي ،له بلي خوا د ديت په قانون سره د قاتل او د
مقتول د كورنۍ ترمنځ د روغي جوړي الر پرانيزي او د
قصاص واك د مقتول ورثه ته وركوي ،خو يوه ته ئې ويلى:
قصاص ته به غاړه ږدې ،بل ته ئې ويلي :يوازي له قاتل
نه به قصاص اخلې نه د ده له خپلوانو .يوه ته ئې
وويل :كه د مقتول ورثه د 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.
په 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
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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 موقتي 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
ساتلى شي او نه السي بكس گرځولى شي ،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 وشي چي د آسيا په لويو لويو ملكونو كي په
يوه كال كي هم دومره پېښي نه كېږي.
پيغمبر عليه السالم د دغه لومړني قتل په اړه
فرمايي:
َل
تقت
ِِهللا ﹽ قال :قال رسول
عن عبد
ُِهللا صلى هللا عليه وسلم :ال ُ
ُ
ألنه
ِها،
َم
ٌ من د
ِفل
ِ ك
َّل
َ األو
َ على ابن آدم
ِال كان
ً إ
نفسٌ ظُلما
ُ
رواه البخاري
َّ القتل.
من سن
أول
ُ َ
چي هر څوك په ظلم سره ووژل شي ،د آدم په لومړي زوى
به ئې د ده د ويني سزا راځي ،ځكه چي ده په لومړي ځل
د قتل طريقه رائج كړه.
دې ته مو پام وي چي په مسلمانانو كي هم ځيني وايي
چي مالك د مريي په مقابل كي نه قصاص كېږي ،دوى په
ځينو رواياتو هم استناد كوي ،خو محققين له دې رأيي
سره په څو دالئلو موافق نه دي:
 د قرآن درې آيتونه په دې صراحت لري چي په قصاص كي
برابري په نظر كي ده -2 :إن النفس يالنفس :نفس د نفس
په مقابل كي -1 .الحر بالحر و العبد بالعبد و االنثى
باالنثى :آزاد د آزاد په مقابل كي ،مريي د مريي په
مقابل كي او ښځه د ښځي په مقابل كي .د دې آيت له
االنثى باالنثى نه په واضح توگه معلومېږي چي په مخكنيو
دواړو كي المرء بالمرء مراد دئ  -3قرآن د قتل او جرح
لپاره د قصاص لفط غوره كړى او د قصاص لغوي معنى
برابري ده.
څوك چي دا نه مني هغه بايد دغو پوښتنو ته ځواب
ووايي -0 :كه آزاد د غالم په مقابل كي نشي قصاص كېدى
د واالنثى باالنثى توجيه به څنگه كوي؟ د دوى د رأيي په
اساس خو بايد ,آزاده ښځه د وينځي په مقابل كي قصاص
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نشي ،او نارينه د ښځي په مقابل كي ،دا نظر خو له آيت
ً مغايرت لري ،د واالنثى باالنثى معنى خو دا
سره صراحتا
ده چي ښځه كه آزاده وي او كه وينځه د بلي ښځي په
وژلو سره قصاص كېږي!! د آيت الفاظ داسي دي چي هيڅ
استثنى نه مني ،د دوى د رأيي له مخي خو بايد نارينه
د ښځي په مقابل كي هم قصاص نشي خو اجماع د امت په دې
ده چي نارينه د ښځي په مقابل كي قصاص كېږي -2 .إن
النفس بالنفس په كوم آيت سره منسوخوي او دليل ئې څه
ً د منلو وړ نه دئ چي دا د مخكني
دئ؟ دا دليل خو قطعا
امت د شريعت حكم دئ او زموږ لپاره نشي حجت كېدى!!
آيا د دغي رأيي د ترديد لپاره دا دوه احاديث
كفايت نه كوي:
-2المسلمون تتكافأ دماؤهم :د مسلمانانو ويني سره
برابري دي
 -1عن أنس بن مالك أن الربيع عمة أنس كسرت ثنية جارية
فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا فأتوا رسول هللا ﹽ فقال
[القصاص] فقال أخوها أنس بن النضر :يا رسول هللا تكسر
ثنية فالنة فقال رسول هللا ﹽ [ يا أنس كتاب هللا القصاص ]
له انس بن مالك ﷻ روايت دئ چي د انس ترور الربيع د يوې
وينځي ژامه ماته كړه ،له خپلوانو ئې د عفوي غوښتنه
وكړه خو هغوى ونه منله ،رسول هللا ﹽ ته راغلل ،هغه
وفرمايل :قصاص ،ورور ئې انس بن النضر وويل :آيا د فالنۍ
ژامه به ماتېږي؟ نو رسول هللا ﹽ وفرمايل :اې انسه! د هللا
كتاب د قصاص حكم كوي.
څوك چي دا صريح نصوص نه مني ،له عقلي پلوه به د
دې نظر لپاره څه توجيه وړاندي كوي؟ ولي به آزاد د
مريي په مقابل كي نه قصاص كېږي؟ د دوى دواړو په
وينه ،ژوند او انساني حيثيت كي څه فرق شته؟ مالك خو
د څو پيسو په مقابل كي د ده ژوند نه دئ اخيستى بلكي
د ده آزادي ئې اخيستې ده ،د دغو پيسو په مقابل كي خو
هغه يوازي د ده له توان او ځواك نه د استفادې حق
لري ،كه دا بيه چي مالك پرې وركړې د ده د ژوند او
انساني حيثيت بيه وگڼل شي بيا خو بايد مالك له ده
سره د يوه پسه په څېر د هري معاملې حق ولري!! په
وژلو ئې بايد هيڅ سزا ونه گوري!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ












  



   















   




   
   
 -33د هغو كسانو چي له هللا او د ده له پيغمبر سره
جنگېږي او په زمكي كي د فساد هڅه كوي سزا ئې له
دې پرته بل څه نده چي يا ووژل شي يا پانسۍ شي ،يا
ئې السونه او پښې سره مخالف پرې كړى شي او يا له
ملكه وشړل شي ،دا د دوى لپاره د دنيا سپكاوى او
په آخرت كي ورته ستر عذاب دئ -34 .مگر هغه چي
مخكي له دې توبه وكړي چي تاسو پرې برالسي شئ ،نو
پوه شئ چي هللا مهربان بخښونكى دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)34-33په دې آيتونو كي د هغو شوكمارو او مفسدينو
سزاوي بيان شوې چي له خداى او پيغمبر سره جنگېږي او
په زمكي كي فساد خوروي ،دا هغه مفسدين دي چي د اسالمي
نظام تر واك الندي سيمي كي شوكي كوي او بې امني
خوروي ،د دوى سزا داسي ښودل شوې:
 كه ئې يوازي قتل كړى وي سزا ئې دا ده چي ووژل شي.
 كه ئې د شوكي په مهال هم قتل كړى وي او هم ئې مال
غال كړى وي ،له اعدامه وروسته دي په دار وځړول شي چي
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د نورو لپاره د عبرت سبب شي.
 كه ئې يوازي مال لوټ كړى وي او څوك ئې نه وي
وژلي ،الس او پښه به ئې د يو بل خالف قطع كېږي.
 كه ئې شوكمارۍ ته مال تړلې وي ،تيارى ئې ورته
نيولى وي ،خو نه ئې څوك وژلى وي او نه ئې د چا مال
لوټ كړى وي ،نو سزا ئې له خپلي سيمي بهر په بل ځاى
كي زنداني كول دي.
 كه تر نيول كېدو وړاندي ئې توبه وكړه او له
شوكمارۍ ئې الس واخيست ،هغه سزا ئې ورته معاف كېږي چي
په حقوق هللا كي راځي ،حقوق العباد په توبې سره نه معاف
كېږي ،غصب شوى مال به مستردوي او د قتل په مقابل كي
به قصاص كېږي .البته د اسالمي حكومت زعيم كولى شي په
عامه بغاوتونو كي ،عمومي مصلحت ته په پام سره،
باغيان د توبې په صورت كي له محاكمې معاف كړي ،همغسي
ﷶ له مرتدينو او خوارجو سره
لكه چي ابوبكر او على
وكړل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ








  


 
 -39اې مؤمنانو! له هللا ووېرېږئ او د ده لوري ته
وسيله ولټوئ او د ده په الر كي جهاد وكړئ ترڅو
بريالي شئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)35په دې آيت كي د مؤمنانو د برياليتوب لپاره درې
شرائط ښودل شوي:
 تقوى او ځان ساتنه ،يعنى له هللا تعالى وېره درلودل
او له گناه نه ځان لري ساتل.
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 د هللا تعالى لوري ته د تقرب وسيله لټول ،په طاعت او
نېك عمل سره د ده د رضاء حاصلولو هڅه كول.
 او د هللا تعالى په الر كي جهاد.
د ټولو معتبرو مفسرينو له نظره ،دلته له وسيلې
مراد هغه نېك عمل دئ چي هللا تعالى ته د تقرب سبب گرځي،
د وسيلې له لټولو مراد دا دئ چي انسان د داسي نېكو
عملونو په لټه كي وي چي د هللا تعالى تقرب او رضاء ئې
په برخه كړي.
دې ته مو بايد پام وي چي (وسيله) هغه قرآني مفهوم
دئ چي د عوامو او عوام غولوونكو له خوا ظلم ورسره
شوى ،سخت مظلوم واقع شوى او داسي جامه وراغوستل شوې
چي نه ئې له ښكلي شكل سره ښايي او نه ئې له اوچتي
وني سره اړخ لگوي؛ وسيله په قرآنكريم او حديث كي د
هغه نېك عمل په معنى استعمال شوې چي د هللا تعالى د
تقرب او نږدېوالي موجب گرځي ،خو عوام غولوونكو د هللا
او بنده تر منځ د وسيط او رابط په معنى نيولې او د
شرك بنسټ ئې ترې جوړ كړى.
كه دا مبارك آيت د قرآن په رڼا كي تفسيركړو او په
قرآن كي دا ولټوو چي تقوى ،وسيله او د هللا په الر كي
جهاد كومو اعمالو ته ويل كېږي چي بنده هللا ته نږدې
كوي؛ نو وبه گورو چي قرآنكريم لمونځ ،زكات ،حج،
روژه ،په نېكي امر ،له بدي نه نهي ،د هللا په الر كي مال
لگول ،له هللا او رسول نه اطاعت او د اسالم د حاكميت
لپاره جهاد؛ هللا ته د نږدېوالي او تقرب وسائل گڼي .د
اسالم له نظره هيڅ داسي عمل نشته چي د فرائضو تر اداء
كولو زيات هللا تعالى ته د تقرب سبب شي ،پيغمبر عليه
السالم فرمايي چي انسان د سجدې په حالت كي تر بل هر
حالت نه هللا ته ورلنډ وي .خو كه د رنځورو زړونو
خاوندانو ته ووايو چي د قرآن له نظره دا اعمال ،هللا ته
د تقرب وسائل دي؛ د هغوى شيطان پدې خبرو نه قانع
كېږي! كه ورته وويل شي چي د دعاء د اجابت او قبلېدو
تر ټولو غوره وخت د فريضې له اداء نه وروسته شېبې او
لحظې دي ،د دعاء د قبلېدو لپاره تر ټولو غوره ځاى
جومات او د جهاد سنگر دئ ،په دې هم نه راضي كېږي ،كه
څه هم دا د هللا او د ده د رسول خبره ده .دوى داسي دريځ
نيولى چي نه د خداى خبره مني او نه د ده د رسول!!
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آيا د تعجب او حيرت خبره نده چي څوك په قرآن باندي
له ايمان سره سره له وسيلې نه داسي تعبير ولري چي سل
په سلو كي له قرآن سره تناقض لري؟ قرآنكريم (وسيله)
هلته ذكر كړې چي له هغې مخكي او وروسته ئې د شرك په
نفي او له غيرهللا د مرستي غوښتلو په تحريم ټينگار كړى
او فرمايلي ئې دي :كه له خداى پرته له هرچا نه ،كه
په زمكي كي وي يا آسمان كي ،مړ وي يا ژوندى ،انسان
وي يا فرشته او له هرچا او هر څه نه استعانت او
مرسته وغواړئ ،هغه نه درنه د زيان دفع كولو وس لري
او نه ستا حالت بدلولى شي ،هغه چي مشركان مرسته ترې
غواړي په خپله د هللا دربار ته د تقرب د وسيلې په لټه
كي دي ،غواړي د هللا په وړاندي نږدې مقام ترالسه كړي ،په
خپله ئې سترگي د الهي رحمت په لوري دي او له عذاب ئې
وېره لري .فرمايي:
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ووايه :له هللا تعالى پرته چي (پر هر چا او هرڅه د ملجأ
او مرجأ) گمان كوئ؛ (خپلي مرستي ته) ئې دروبلئ ،هغوى
نه له تاسو د ضرر دفع كولو توان لري او نه ئې د
بدلولو ،هغه چي مشركان ئې مرستي ته وربلي؛ هر يو ئې چي
هللا ته ډېر نږدې وي په خپله د هللا دربار ته د تقرب وسيله
لټوي ،د هغه رحمت ته ئې سترگي دي او له عذابه ئې وېره
لري ،بې شكه چي ستا د رب عذاب د دې وړ دئ چي وېره ترې
وشي.
قرآن خپلو مخاطبينو ته امركوي چي له شرك ځان
وساتئ ،او له هللا تعالى پرته بل چا ته د مرستي الس مه
اوږدوئ ،يوازي له خدايه مرسته او مدد وغواړئ او د هللا
لوري ته ورلنډ شئ .پداسي حال كي چي د خداى لوري ته
وسيله لټول ،د شرك د نفي لپاره او د هغه ترڅنگ ذكر
شوې ،خو متأسفانه عوام غولوونكي او ټگماران دا جزء
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داسي تفسيروي چي له ماسوى هللا نه د مرستي غوښتلو د
جواز دليل پكي وموندل شي ،د اهل سنت و جماعت ټول
علماء او معتبر تفاسير؛ وسيله يا د تقرب يعني
نږدې والي په معنى اخلي او يا د هغه عمل په معنى چي د
تقرب موجب گرځي ،په احاديثو كي چي چېري د وسيلې كلمه
راغلې نو مطلب ترې تقرب (نږدېوالى) او د هللا په وړاندي
لوړ مقام دئ.
قرآنكريم ،قريش د مشركينو په نامه يادوي ،كه څه
هم هغوى په خداى باور درلود ،هللا ئې د زمكي او آسمان
پالونكى او پيدا كوونكى او د ټولو شيانو خالق منلو،
د كعبې طواف ئې كاوو ،ځانونه ئې د بيت هللا مجاورين او
متوليان بلل ،بتان ئې خدايان نه؛ بلكي هللا تعالى ته د
تقرب وسيله گڼل او ويل به ئې :موږ دا بتان نه لمانځو
بلكي دا زموږ ا و د خداى ترمنځ رابطه او وسيله دي ،دا
د هللا تعالى دربار ته د نږدې او مقربو كسانو مجسمې دي،
د دوى په وسيله هللا ته ورنږدې كېږو او د دوى شفاعت او
سپارښتنه زموږ د دعاگانو او سؤالونو د اجابت سبب
كېږي!! قريشو د خپل تاريخ د مشهورو او د دوى په نظر
د لوړ معنوي مقام خاوندانو او الهي دربار ته د مقربو
كسانو ( )331مجسمې په بيت هللا كي دننه نصب كړې وې،
لومړى ئې د دوى په قبرونو څلي او زيارتونه جوړ كړل
او بيا ئې د دوى بتان جوړ او په كعبه كي ئې نصب كړل،
دا عقيده ئې درلوده چي د هللا تعالى عبادت بايد د دې
بتانو له الري وشي او دعاء د همدوى له الري د هللا حضور
ته وړاندي شي ،همدا ئې د عبادت او دعاء د قبلېدو الره
بلله او دا بتان ئې د خداى (اهل بيت :كهول) بلل او
هر يوه ته ئې د كايناتو د يوې برخي د واكدار او
متصرف په سترگه كتل!! هر بت د يوې ډلي او قبيلې
لپاره د ډېرو سياسي ،اجتماعي او اقتصادي امتيازاتو
وسيله وه ،همدې ډلي به هغه ته كرامات ثابتول ،د
عوامو په زړه كي به ئې د هغه د هيبت ،قدر او قيمت
زياتولو لپاره پراخ تبليغات كول ،د دې لپاره چي ساده
زړي عوام د بت په نامه خپلي شكرانې او نذرانې الزياتي
كړي؛ غولوونكې الري چاري به ئې لټولې ،له همدغو
شكرانو او نذرانو چي د ده په نامه به ئې ترالسه كولې؛
يوه برخه به ئې د بت او د بت د ماحول په سينگارولو
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او په الزيات جالب او جاذب جوړولو باندي مصرفوله او
زياته برخه به ئې د عبادت ځي مجاورينو او متوليانو
په خپلو كي وېشله .دا بت يوه ته معبود وو ،پناه ځى
وو او د حاجتونو ترسره كېدو مرجع ،خو بل ته دام او
دكان وو او د خلكو د دوكه كولو او لدوى نه د پيسو
شكولو وسيله .كه تاسو د هر بت ،بتخانې او د هر قبر
ً به د
په سر د زيارتونو جوړولو قصې ته ځير شئ نو حتما
هغه ترشا يو (سامري) او (بلعم باعور) بيامومئ.
د قرآنكريم له نظره د قريشو دا عقيده د شرك عقيده
ده او دې ته ورته هره عقيده د شرك عقيده .لدې شرك
سره نه د توحيد ادعاء د منلو وړ گڼي او نه په خداى
ايمان او اعتقاد د اعتبار وړ .قرآن خلكو ته وايي :هللا
يو دئ ،داسي نده چي د څو خدايانو له جملې نه يو وي،
بلكي احد او يوازينى دئ .هغه د ټولو رب دئ ،ور ئې د
ټولو په وړاندي برابر پرانيستى دئ ،د ده او بنده
ترمنځ نه فاصله شته او نه واسطه او وسيله ،هرڅوك
مخامخ او له واسطې او وسيلې پرته هغه ته رجوع كولى
شي ،د هرچا دعاء اوري ،هرچا ته د غاړي تر رگ زيات
ور نږدې دئ ،شريك نه لري ،خپل ملك او واكمني ئې په
شريكانو نده وېشلي .ستا د توحيد معنى دا ده چي له
واحد خداى پرته نه په بل معبود باور ولرې او نه بل
چا ته د دعاء او حاجت الس اوږد كړې .كه قرآنكريم ته
رجوع وكړئ نو دا به درته څرگنده شي چي د پيغمبرانو
ً د شرك خالف وه ،نه د الحاد
عليهم السالم مبارزه اكثرا
او له خداى د انكار په خالف .د ملحدينو په نسبت ئې له
مشركينو سره زياته مقابله راغلې .د پيغمبرانو عليهم
السالم اساسي او ستر مشكل يا له هغو ټگمارانو سره وو
چي له دين ئې ځانته دام او دكان جوړ كړى وو او يا له
هغو ديندارانو سره چي غولېدلي وو او د دغو ټگمارانو
په لومو كي نښتي وو ،هغه چي شرك ئې له ايمان سره خلط
كړى وو او دې ته تيار نه وو چي خپل جعلي معبودان
پرېږدي .د پيغمبرانو عليهم السالم مخالفينو به د هغوى
د توحيد پر بلنه دا اعتراض كاوو چي :آيا دوى راغلي
چي موږ له نورو ټولو خدايانو الس واخلو او يوازي د
يوه خداى عبادت وكړو؟! د پلرونو او نيكونو خدايان
پرېږدو ،اصنام يا بتان چي الهي دربار ته زموږ د تقرب
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وسيله ده ،پرېږدو؟!
انځوروي او فرمايي:

قرآنكريم

دا

حالت

څومره
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آيا ټول معبودان ئې يو معبود گرځولى ،دا خو حيرانونكې
خبره ده!! مشران او سرداران ئې روان شول او وئې ويل:
ځئ او پرخپلو معبودانو صبر وكړئ ،بې شكه چي همدا مطلوب
او غوره كار دئ ،دا مو په بل مذهب كي ندي اورېدلي ،دا
له كذب او افتراء پرته بل څه نه دي.
گورئ چي پيغمبر د يوه معبود لوري ته بلنه وركوي
او نور ټول معبودان باطل او مردود گڼي ،خلكو ته
وايي :خداى يو دئ ،د ټولو خداى دئ او تاسو ټول د هغه
په وړاندي برابر ياست ،هم د خدايانو تعدد مردود گڼي
او هم له دې تعدد نه راوالړ شوى طبقاتي نظام ،خو د
شرك ځپلې ټولني سرداران ،چي د معبوانو تعدد دوى ته د
ټولني سرداري ورپه برخه كړې ،د يوه معبود په ځاى د
متعددو خدايانو په وجود ټينگاركوي ،دوى له دين او
مذهب هم د طبقاتي نظام د توجيه وسيله او د بقاء او
دوام ذريعه جوړوي او خپلو پلويانو ته وايي :پرخپلو
سابقه ،له پالر نيكه نه راپاته معبوادانو صبر وكړئ!
پيغمبر پر توحيد او د يوه معبود په عبادت اصراركوي،
خو د شرك ځپلې ټولني سرداران او ساالران د شرك او
متعددو خدايانو شعار پورته كوي! پيغمبران عليهم
السالم توحيد د خلكو د نجات وسيله شمېري خو د كفر
مشران شرك د خپل قدرت د بقاء راز بولي.
موږ ته رسول هللا ﷻ الرښوونه كوي چي له آذان نه
وروسته دا دعاء وكړو:
ِ
ِ آتِ محمدا
ِ القائمة
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التامة والص
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َّ
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متفق عليه
اې ربه! د دې بشپړي بلني او د دې اداء كېدونكي لمانځه
ربه! محمد ﹽ ته وسيله ،فضيلت او لوړه درجه وركړه او په
هغه ستايل شوي مقام ئې بېرته راژوندى كړه چي تا ئې
وعده ورسره كړې ده.
وواياست :موږ پدې دعاء كي له هللا تعالى د اسالم ستر
پيغمبر ﷻ ته كومه وسيله غواړو؟! الهي دربار ته مزيد
تقرب او كه پر بل انسان توسل چي د ده او هللا ترمنځ
وسيله شي ،سؤالونه ئې خداى ته ورسوي او د دعاء د
اجابت لپاره ئې سفارش او شفاعت وكړي؟!! او دا هم
وواياست چي له الندي دوو تعبيرونو كوم يو له قرآن او
احاديثو سره تطابق لري او كوم يو ورسره ټكر كوي:
وسيله يعنى له هللا تعالى د مرستي په هيله په بل چا
توسل او هغه د ځان او هللا جل جالله ترمنځ وسيله او
واسطه گرځول ،هغه مغيث او د مشكالتو حلوونكى گڼل او د
ده له الرى هللا تعالى ته د سؤال او دعاء رسول!!
وسيله يعني هللا ته په نېك عمل سره نږدېوالى.
راشئ وگورو چي د (وسيلې) لدغو دوو معانيو نه
كومه يوه د اسالم له روح سره برابره ده؟ كه قرآنكريم
ته په دقت سره ځير شو نو په هيڅ آيت كي به هم دا ونه
مومو چي هللا تعالى ته د تقرب لپاره په ماسوى هللا د توسل
ً پدې داللت وكړي
ً يا اشارتا
جواز ترې ثابت شي او صراحتا
چي هللا تعالى ته د رسېدو په الر كي داسي ساتونكي او
څارونكي گمارل شوي چي لومړى بايد دوى ته مراجعه
وكړو ،د دوى له الري د هللا دربار ته ځان ورسوو ،خپل
سؤالونه او عرائض د دوى په الس د هللا حضورته وړاندي
كړو ،كه نه نو هللا تعالى ئې نه قبلوي ،د دې برعكس
قرآنكريم په ټينگار سره وايي:
هللا تعالى تاسو ته ستاسو د غاړي تر رگ هم درنږدې
دئ.
هللا تعالى دعاء قبلوي.
هرڅوك چي خداى ته رجوع وكړي توبه ئې قبلوي.
هر چا چي له خداى مرسته وغوښتله همغه ورته كافي
دئ.
له خداى پرته تاسي بل ولي او مرستندوى نه لرئ.
يوازي د خداى عبادت وكړئ او يوازي له همغه مرسته
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وغواړئ.
خو دا خبره چي آيا د دې جواز شته چي له كوم ژوندي
انسان د دعاء غوښتنه وكړو؟ هو ،دا نه يوازي جائز ده
بلكي هللا تعالى د يوه مسلمان دعاء د بل په حق كي ژر
قبلوي ،هللا تعالى د مور او پالر دعا ،د دوستانو دعاء او
د مسلمان له خوا بل مسلمان ته دعا ،ژر قبلوي ،خو پدې
شرط چي له داسي چا نه دعاء وغوښتل شي چي ژوندى وي او
د دعاء توان ولري ،انسان له مرگ نه وروسته بل چا ته
د دعاء وس او توان نه لري ،بلكي په خپله د نورو دعاء
ته محتاج وي ،دا كه هرڅوك وي او د هر څومره لوړ مقام
خاوند وي .نه گورئ چي موږ د هر لمانځه په وروستۍ
برخه كي محمد صلى هللا عليه وسلم ،ابراهيم عليه السالم
او نورو صالحو بندگانو ته دعاء كوو او له لوى خداى
ورته لوړي درجې غواړو.
د دعاء د الفاظو او طريقې په اړه هم بايد زموږ
لپاره قرآنكريم او نبوي احاديث معيار وي ،په
قرآنكريم كي د ډېرو پيغمبرانو عليهم السالم دعاگاني
رانقل شوې دئ ،داسي دعاگاني چي پيغمبرانو عليهم
السالم د خپلو مشكالتو د حل لپاره د هللا تعالى حضورته
وړاندي كړې او رحيم خداى هغه قبولي كړې دي .زموږ
ً د هللا تعالى د دغو
اړتياوي ،غوښتني او سؤالونه به حتما
غوره بندگانو د غوښتنو په څېر وي ،بايد د هر ضرورت
او مشكل د حل لپاره همغه الره غوره كړو چي دوى غوره
كړې ،خپل عرائض په همغو كلماتو سره هللا تعالى ته
وړاندي كړو چي لدوى نه كوم يوه په خپلي دعاء كي
كارولي .په قرآني دعاگانو كي له ورايه گورو چي په
هري دعاء كي په مستقيمه توگه هللا تعالى ته خطاب شوى
ً او له كومي واسطې پرته
دئ ،د هر څه سؤال مستقيما
مخامخ هللا تعالى ته راجع شوى دئ.
مشركين له هللا تعالى پرته له نورو نه د مرستي
غوښتلو د جواز په اړه وايي :موږ خو د دې شيانو عبادت
نه كوو ،فقط دوى د خداى په درباركي خپل شفاعت كوونكي
نيسو ،دوى د خداى په وړاندي زموږ وسيله او شفيع دي،
قرآن د دوى د دې ادعاء د ترديد لپاره فرمايي :آيا
تاسي غواړئ د خپلو شفاعت كوونكو له الري هللا تعالى ته
داسي څه وواياست چي هغه نه پرې پوهېږي؟!! په زمكه او
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يا آسمان كي له هغه نه پټ دي؟! په دنيا كي چي څوك د
حاكم او پاچا په وړاندي د كوم كس شفاعت كوي نو ورته
وايي :دا ښه سړى دئ ،له تاسي سره اخالص لري ،څه جرم
ئې نه دئ كړى ،ستاسي معلومات د ده په اړه مكمل او
دقيق نه دي ،هغه د دې اليق ندئ چي سزا وركړى شي او
مجازات شي ،بايد عفو ورته وشي ،دا ستاسي او د نظام
په گټه ده .........آيا فكركوئ چي هللا تعالى هم همداسي
دئ لكه دا دنيوي پاچايان چي شفاعت كوونكي ئې د مجرم
له حقيقي حالت نه خبروي؟! آيا داسي څه شته چي له هللا
تعالى پټ وي؟! او بيا دا شفاعت كوونكي راشي او هللا
تعالى ته ئې په اړه معلومات وركړي ؟! هللا تعالى لدې
عيب پاك او له شريك نه بې نيازه دئ.
قرآن د هغه كسانو حالت څومره ښه ترسيم كړى چي پدې
ډول شفاعت باور لري او خپل مزعوم شفاعت كوونكي ئې د
الوهيت تر درجې پورى لوړ كړي دي ،دا كسان به د قيامت
په ورځ په حقيقت پوه شي او وبه ويني چي دوى په غلطه
روان وو ،د دې خيالي شفاعت كوونكو په اړه ئې باطل
تصور درلود ،هغه چي دوى په دنيا كي له هللا تعالى سره
برابر او شريكان گرځولي وو ،نه يوازي د شفاعت كولو
توان نه لري بلكي له دوى نه خپله بې زاري اعالنوي او
په خپله غلطۍ اعتراف كوي ،قرآن فرمايي:
     







   
     



الشعراء010-27 :

قسم په خداى چي موږ په څرگند ضاللت او بې الرۍ كي وو
چي تاسو مو له رب العالمين سره برابرگرځولي وئ ،موږ
بل چا نه يو بې الري كړي مگر دغو مجرمينو ،اوس نه
شفاعت كوونكي لرو او نه رښتينى دوست.
د قيامت په ورځ چي ټول حقائق به څرگند شي ،وبه
ليدل شي چي دا مشركه ډله او په مشركانه شفاعت باور
لرونكي به په خپله خپل باورونه غلط گڼي ،ځانونه به
گمراه بولي ،اعتراف به كوي چي دوى خپل لويان د
الوهيت درجې ته اوچت كړي وو او هغه كسان به مجرم
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شمېري چي دوى ئې بې الري كړي وو او وبه وايي :اوس نه
داسي شفيع لرو چي د خداى په وړاندي زموږ شفاعت او
مرسته كولى شي او نه داسي دوستان او اولياء چي گمان
مو كولو دوى پر موږ او موږ پر دوى گران يو او د
قيامت په ورځ به د هللا په وړاندي زموږ حمايت او شفاعت
كوي!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   


















   
   
   




 
ً هغه چي كافران شوي كه د زمكي ټول شته د
 -36يقينا
دوى وى او دې ته ورته نور هم ورسره وى ،ترڅو د
قيامت د ورځي د عذاب په بدله كي ئې وركړي ،ترې
قبول به نشي او دوى ته به درناك عذاب وي-37 .
غواړي به چي له اور ووځي خو ترې وتونكي به نه وي
او دوى ته به دائمي عذاب وي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)37-33په مخكني آيت كي د مؤمنانو د دنيوي او
اخروي بريا او فالح لپاره درې اساسي عوامل په گوته
شول؛ تقوى ،تقرب الى هللا او جهاد فى سبيل هللا ،په دې
آيتونو كي ويل شوي چي له ايمانه محروم كافران كه له
بلي هري الري وغواړي د سعادت دا مقام ترالسه كړي او د
قيامت د ورځي له عذابه وژغورل شي ،دا هيله به ئې
ترسره نشي ،كه څه هم د دنيا ټولي خزانې ئې په واك كي
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وي او همدومره نور هم ورسره وي ،او دا ټول له دې
عذابه د نجات لپاره فديه كړي ،هللا تعالى ئې نه ترې
قبلوي ،كه هري وسيلې ته د پناه وړلو له الري وغواړي
له دوزخ نه ووځي ،د وتلو ټولي الري به پر خپل مخ تړلې
ومومي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ





   





 
 -38او د غله او غلې السونه ورپرې كړئ ،د السته
راوړنو سزا ئې ،الهي عبرت ،او هللا باحكمت عزتمن دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)38په پخوانۍ ركوع كي د شوكمارانو او داړه مارانو
د سزا يادونه وشوه ،دلته د غال كوونكو سزا بيان شوې،
دا د غله او غلې سزا ټاكي چي الس ئې قطع شي ،خو وايي
چي دا د غال د فعل سزا ده نه د غال شوي مال سزا ،او دا
ء بما
د عبرت لپاره ده ،هم ده ته او هم نورو ته( ،جزاً
كسبا نكاالً من هللا) همدا مطلب افاده كوي ،د آيت په پاى
كي ويل شوي چي هللا باحكمت عزتمن دئ ،ارتباط ئې د آيت
له مخكنيو برخو سره له څو جهته دئ :قرآن معموالً په
دغسي مواردو كي د هللا تعالى دا دوه صفتونه (عزيز او
حكيم) راوړي او په دې سره مخاطب ته دا احساس وركوي
چي ستا معامله له عزتمن خداى سره ده ،او د ده حكم او
پرېكړي حكيمانه دي او ستا خير او مصلحت پكي مضمر دئ.
د غلو د الس پرې كولو حكم د حكيم خداى له لوري وضع
شوى ،دا يو حكيمانه حكم او پرېكړه ده ،په ټولني كي د
غالوو د خورېدو ،د شخړو ،جگړو او فتنو د راوالړېدو مخه
نيسي .د عزيز صفت يا دې ته يوه لطيفه اشاره كوي چي
دا قانون ستاسو د عزت ضامن دئ او يا دې ته چي دا د
غلبې او اقتدار د وخت كار دئ ،دا قانون هغه مهال پلى
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كېږي چي اقتدار د مسلمانانو په الس كي وي .او دا ډېره
مهمه مسئله ده ،پيغمبر عليه السالم ته دا حكم نه د
مكې په ديارلسو كلونو كي وركړى شو او نه د مدينې په
ابتدائي دور كي ،دا حكم هغه مهال نازل شو چي په
مدينې كي يوه مستقله اسالمي ټولنه جوړه شوه ،په خپلو
پښو ودرېده ،د دښمن ډېر بريدونه ئې په شا وتمبول ،دا
ئې ثابته كړه چي له ځانه دفاع كولى شي ،د دښمن د
تېري گواښونه پاى ته رسېدلي وو ،له دښمن ئې د حديبيې
د معاهدې په ترڅ كي دا اعتراف ترالسه كړى وو چي د دوى
مستقل موجوديت ومني ،د نوي دين د پلويانو په توگه
دوى ته د عمرې او طواف حق وركړي ،اوس د دې ټولني
بشپړ واك د مسلمانانو په الس كي وو ،نه ئې ځواكمن
داخلي دښمنان درلودل او نه له بهر نه جدي گواښ او
خطر ورته متوجه وو ،دوى كولى شو چي قانون نافذ او
مجرم مجازات كړي .د شرعي قوانينو نفاذ د مدني دور
كار دئ نه د مكي دور ،متأسفانه ځيني خلك دغو حقائقو
ته له پام كولو پرته په يوې داسي ټولني كي د شريعت
او اسالمي قوانينو د نفاذ خبره او غوښتنه كوي چي هلته
نه يوازي اقتدار د مسلمانانو په الس كي نه دئ بلكي د
اسالم داخلي دښمنان په مستقيمه توگه او بهرني دښمنان
ئې په غيرمستقيمه توگه پرې حكومت كوي ،دوى له داسي
چا نه د غلو د الس پرې كولو غوښتنه كوي چي هغه په
خپله غل دئ ،له دې الهي حكم سره د اسالمي هېوادو د
اوسنيو واكمنانو د مخالفت لويه وجه دا ده چي دوى په
خپله غله دي ،له دغو غلو د شريعت د نفاذ غوښتنه كول
يا د ناپوهانو كار دئ يا د ټگمارانو.
دې ته مو هم بايد پام وي چي اسالمي شريعت يو بشپړ
او مكمل نظام دئ ،يوه برخه ئې له بلي سره تړلې ده،
يو قانون ئې د بل د پلي كېدو لپاره الر آواروي ،يو ئې
د ډېرو نورو قوانينو لپاره د بنسټ په توگه عمل كوي،
كوم ترتيب او تسلسل چي د قوانينو د نفاذ په اړه په
مدينه منوره كي مراعات شو ،د هري اسالمي ټولني په
جوړيدو كي بايد مراعات شي .دلته هم تاسو گورئ چي
لومړى د مسلح شوكمارانو او لوټمارانو يادونه شوې او
د هغوى سزا بيان شوي او وروسته د غلو ،د دې معنى هم
دا ده چي اسالمي حكومت بايد لومړى د هغو چاره وكړي او
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بيا د دغو.
شريعت انسان ته دروند او پتمن مقام وركړى ،د ده
پر مال ،سر او عزت د هرراز تېري مخه نيسي ،كه چا د
بل الس قطع كړ نو شريعت حكم كوي چي يا به ئې الس قطع
كېږي او يا به پنځه سوه ديناره ديت وركوي ،خو كه دغه
الس د بل پر حق تېري ته وړاندي شو ،شريعت ئې د قطع
كېدو وړ گڼي ،كه څه هم ډېر لږ څه ئې غال كړي وي.
بې دينه غربيان او د محرف بايبل پلويان پر اسالم
اعتراض كوي چي ولي ئې د غله سزا د الس قطع كول ښودلي؟
دا د تمدن او ترحم خالف قانون دئ!! دوى ته په ځواب كي
وايو:
 -2راشئ وگورو چي ستاسو سپېڅلى كتاب بايبل د غال سزا
څه گڼي ،بايبل د عخان گناه تر عنوان الندي ليكي... :
خو اسرائيليانو گناه وكړه ...يوه كس د عخان په نامه
د غنيمت له اموالو څه پټ كړي وو ...او خداى د دغه
كار په سبب پر ټولو اسرائيليانو غصه شو ...يوشع د
عاى ښار د نيولو لپاره درې زره كسان ولېږل...خو دوى
ماته وخوړه او شپږ دېرش كسان ئې ووژل شوو...د
اسرائيليانو لښكر له دې پېښي سخت ووېرېدل او خپله
روحيه ئې له السه وركړه...يوشع او نورو مشرانو له
ويره خپلي جامې څيري كړې ...،يوشع خداى ته شكايت وكړ
چي ولي دي موږ دلته راوستو تر څو د اموريانو په الس
ووژل شو؟...خداى ورته وويل :پاڅه ،ولي داسي په خاورو
پروت يې؟!! ...اسرائيليانو خيانت كړى...د غنيمت مال
ئې پټ كړى...كه دا له منځه يو نه سئ نو زه به نور له
تاسو سره نه وم...سبا ټول زما په وړاندي حاضر شئ چي
زه گناهگار در معرفي كړم...قوم قوم ،قبيله قبيله او
كورنۍ كورنۍ دي زما مخ ته تېري شي تر څو هغه كس
دروښيم چي غنيمت ئې پټ كړى ...خداى هغه قوم ،قبيله
او كورنۍ او په دوى پوري مربوط هغه مجرم معرفي كړ ،د
ده له خيمې د غنيمت پټ كړى مال ترالسه شو...
اسرائيليانو دى او كورنۍ ئې رجم كړل او بيا ئې
وسوزول ...او د ډبرو څلى ئې پرې جوړ كړ!!!
څو پوښتني لرو:
آيا ستاسو خداى د يوه كس په خاطر ټول قوم ته سزا
وركوي؟ هغه قوم ته چي نه په گناه كي ورسره شريك دئ
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او نه ترې خبر؟ آيا دا لوى ظلم نه دئ؟
آيا عقل او عدل د دې اجازه وركوي چي د غنيمت له
مال نه څه پټول داسي لوى جرم وگڼلى شي چي په سبب ئې
مجرم او د ده كورنۍ رجم او وسوزول شي؟!! د بايبل
پلويان خو نن په دې اعتراض كوي چي اسالم ولي د غله الس
قطع كول جائز كړي ،خو په خپله د معمولي غنيمت پټولو
په وجه د يوه جنگيالي سوزول او رجم كول جائز گڼي!!
دا خو عجيب خداى دئ چي د غله د معرفي كولو لپاره
به ټول خلك ،صف صف ،قبيله قبيله د ده تر مخ تېرېږي
چي غل وپېژني او ترې راوئې باسي!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ





   





  
 -35نو كه چا له خپل ظلمه وروسته توبه وكړه او
ً چي هللا ئې توبه قبلوي،
(ځان ئې) اصالح كړ ،نو يقينا
بې شكه چي هللا مهربان بخښونكى دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)32په دې مبارك آيت كي د غلو په اړه ويل شوي چي
كه توبه وكړي ،له غال الس واخلي ،ځان اصالح كړي نو هللا
تعالى به ئې توبه قبوله كړي ،هللا مهربان بخښونكى دئ ،د
رحمت او پېرزويني لمن ئې پراخه ده او د مغفرت دروازه
ئې د هر گناهگار په وړاندي خالصه ،نه يوازي گناه بخښي
بلكي په توبه كوونكي گناهگار د خپل رحمت پېرزوينه
كوي.
په رښتينې توبې كي څو شيان شامل دي :غالشوى مال خپل
خاوند ته مستردول ،له خپل كار ندامت ښودل او له هللا
تعالى مغفرت غوښتل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -41آيا په دې نه پوهېږې چي د آسمانونو او زمكي
واكمني د هللا ده ،څوك چي وغواړي تعذيبوي ئې او چا
ته چي ئې خوښه وي بخښنه ورته كوي او هللا په هر څه
ښه قادر دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)41هللا تعالى د زمكي او آسمانونو ټولواك دئ ،قانون
وضع كول ،سزا وركول او له سزا معافول د ده حق دئ ،نه
په واكمنۍ كي څوك ورسره شريك دئ ،نه د قانون په وضع
كولو كي ،نه د سزا په ټاكلو كي او نه د گناهونو په
بخښلو كي ،نه يوازي ټولواك دئ بلكي د قدرت څښتن هم
دئ ،هيڅوك نشي كولى د ده واك محدود كړي او د ده د
احكامو د نفاذ په وړاندي خنډ شي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -42اې پيغمبره! هغه خلك چي په خولو ئې ايمان
راوړى خو زړونو ئې ايمان نه دئ راوړى ،په كفر كي
د دوى تلوار دي هم تا غمجن نكړي او د هغو هم چي
يهودان شوي ،درواغو ته ښه غوږ نيوونكي او د هغو
خلكو لپاره ښه اورېدونكي (يا جاسوسي كوونكي) چي ال
تا ته نه دي راغلي ،كلمې به له خپل خپل ځايه
راوروسته اړوي ،وائې به :كه دا دا دركړى شو ،نو
وائې خلئ او كه درنكړى شو نو ډډه ترې وكړئ ،او هللا
چي په فتنه كي د چا اچول وغوښتل نو له هللا هيڅ څه
نشې ورته ترالسه كولى ،دوى همغه دي چي هللا د دوى د
زړونو پاكول نه دي غوښتي ،دوى ته په دنيا كي
رسوائي ده او په آخرت كي ورته ستر عذاب-41 .
درواغو ته ښه غوږ نيوونكي ،د حرامو ډېر ډېر
خوړونكي ،نو كه درته راغلل يا د دوى ترمنځ پرېكړه
وكړه او يا مخ ترې واړوه او كه مخ ترې واړوې نو
هيڅ ضرر نشي دررسولى او كه پرېكړه دي كوله نو د
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دوى تر منځ عادالنه پرېكړه كوه ،بې شكه چي هللا عدالت
كوونكي خوښوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)42-40په دې مباركو آيتونو كي د قوانينو په
وړاندي د منافقينو او د الروركو اهل كتابو غبرگون په
څو فقرو كي ښودل شوى:
 منافقين د يهودانو په څېر الهي احكامو ته په
تسليمېدو كي لټ دي خو د كفر په لوري تلوار كوي .د
دوى دا تلوار دي تا غمجن نه كړي.
 درواغو او د حقيقت خالف خبرو ته ښه غوږ نيسي او
مني ئې.
 د دښمن خبرو ته ښه غوږ نيسي او د هغه په وينا عمل
كوي.
 په دين كي تحريف كوي ،خلكو ته وايي :د دين د دغه
او هغه حكم په اړه يوازي دا تفسير او تعبير ومنئ ،له
دې پرته بل تعبير او تفسير مه منئ ،دا په داسي حال
كي چي دوى د همدې احكامو په الفاظو كي داسي السوهني
كړې وي او داسي تأويل به ئې وړاندي كړى وي چي د دين
له اصلي احكامو سره هيڅ اړخ نه لگوي.
 دوى په فتنه كي لوېدلي دي ،زړونه ئې خيرن شوي ،له
الهي هدايت نه محروم دي ،د هيچا الرښوونه گټه نه
وررسوي ،هللا تعالى به ئې په دنيا كي له سپكاوي سره او
په آخرت كي له ستر عذاب سره مخامخوي.
 د حقيقت مخالفت كوي خو دروغجني خبري ډېر ژر مني.
 په حرامو اخته شوي ،له حرامو الرو تغذيه كېږي ،په
دين كي د دې لپاره السوهني كوي چي خلك وغولوي او له
دوى نه څه وشكوي ،دا حرامه الر د دوى د تغذيې وسيله
ده.
 كه دوى خپلي شخړي د حل و فصل لپاره تا ته وړاندي
كړې ،ستا خوښه چي پرېكړه كوې كه مخ ترې اړوې ،حالت
او مصلحت ته په پام سره تصميم ونيسه ،كه مخ ترې
واړوې نو هيڅ ضرر نشي دررسولى او كه پرېكړه دي كوله
نو د دوى تر منځ عادالنه پرېكړه كوه ،كه څه هم دوى
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مسلمانان نه دي ،خو ته د دوى ترمنځ په عادالنه پرېكړي
مكلف يې.
 هللا تعالى عدالت كوونكي خوښوي.
د بقرې سورې په ( )78-77آيتونو كي د اهل كتابو د
علماوو د دغه خصلت په اړه داسي ويل شوي :او له دوى
نه يوه ډله داسي ده چي په خپلي ليكني او كتاب خپلي
ژبې 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.
يعنى 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 غلطي
ً او په لوى الس كوي ،ښه پوهېږي چي دا خبري نه د
قصدا
هللا تعالى په كتاب كي شته او نه د الهي كتاب معنى هغه
ده چي دوى ئې وايي .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.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
















 
 -43او څنگه به تا حكم گرځوي حال دا چي لدوى سره
خو تورات دئ چي د هللا احكام په كي شته ،بيا له دې
سره سره مخ اړوي او دوى خو اصالً مؤمنان نه دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)43كه دوى حق ته غاړه اېښودى او له زړه ئې دا
غوښتلى چي منازعات او شخړي ئې د هللا د دين مطابق حل و
فصل شي ،نو خپل مؤمن به كتاب به ئې شا ته نه
غورځولو ،په داسي حال كي چي دوى د هللا په دين كي په دې
خاطر تحريفونه كړي چي په احكامو ئې د عمل نه كولو
لپاره ځان ته پلمې جوړي كړي ،اوس به څنگه تا ته د دې
لپاره مراجعه كوي چي د دوى شخړي او منازعات د هللا د
دين مطابق حل و فصل شي؟ تورات د دوى مخي ته پروت دئ،
د هللا تعالى حكمونه پكي بيان شوي ،خو دوى له توراته مخ
اړوي ،دوى په هيڅ كتاب ايمان نه لري.
له دې آيتونو په ډېر صراحت سره معلومېږي چي په
الهي كتاب د ايمان ادعاء يوازي په هغه صورت كي
اعتبار لري چي په احكامو ئې عمل وشي ،چا چي د هللا
تعالى په كتاب عمل ونه كړ ،خپلي شخړي او منازعات ئې
د الهي كتاب د احكامو مطابق حل و فصل نه كړل ،د
ايمان ادعاء ئې د هللا تعالى په نزد هيڅ وزن او اعتبار
نه لري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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ً چي دا تورات مو نازل كړ چي په هغه كي
 -44يقينا
الرښوونه او رڼا ده ،په دې سره هم هغو پيغمبرانو
يهودانو ته پرېكړي اورولې چي مسلمانان ول او هم
خداى پالونكو او علماوو په هغه څه چي د هللا له
كتابه ئې په حفاظت گمارل شوي وو او پرې شاهدان
ول ،نو له خلكو مه وېرېږئ او له ما ووېرېږئ او
زما پر آيتونو ناڅيزه بيع مه پېرئ او چا چي په
ماانزل هللا حكم ونكړ نو همدا دوى كافران دي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)44په دې مباركو آيتونو كي الندي الرښووني موږ ته
شوې:
 تورات يو الرښود الهي كتاب وو چي خلك ئې له تيارو
ايستل او د نجات او سعادت روښانه الر ئې ورښوده.
 خداى او د ده دين ته منقاد انبياوو د يهودو تر
منځ د دغه كتاب مطابق پرېكړي كولې .د يهودو خداى
پالو علماوو او مذهبي شخصيتونو هم د دوى ترمنځ د دغه
كتاب احكام پلي كول ،په خپله هم د دې كتاب ساتونكي
او د پلي كولو ئې عملي بېلگي ول ،عمالً ورته منقاد ول
او د دوى په عملي ژوند باندي دې كتاب داسي سيورى
غوړولى وو چي د هر چا تر سترگو كېدو.
 تاسو هم بايد د مخكنيو انبياوو او خداى پالو
علماوو په څېر عمل وكړئ ،د خلكو له وېري او د دنيوي
گټي په طمع الهي احكام شا ته مه غورځوئ.
 څوك چي د هللا تعالى له لوري د لېږل شوي كتاب مطابق
حكم ونه كړي ،كافر دئ ،د هللا تعالى په نزد ئې د ايمان
ادعاء هيڅ اعتبار او وزن نه لري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -49او په هغه كي مو پر دوى دا فرض كړي وو چي نفس
د نفس ،سترگه د سترگي ،پزه د پزي ،غوږ د غوږ او
غاښ د غاښ په بدل كي او پرهارونه به سره برابر
(قصاص) كېږي .او چا چي وبخښو نو همدا ئې كفاره
شوه او چا چي په ماانزل هللا حكم ونكړ ،همدا دوى
ظالمان دي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)45په دې مباركو آيتونو كي الندي الرښووني شوې:
 د قصاص په اړه د تورات احكام د قرآن له احكامو
سره ورته وو ،همدا چي نفس د نفس ،سترگه د سترگي ،پزه
د پزي ،غوږ د غوږ او غاښ د غاښ په بدل كي او
پرهارونه به سره برابر (قصاص) كېږي.
 چا چي ضارب او جارح ته بخښنه وكړه ،همدا ئې كفاره
شوه.
 څوك چي په ما أنزل هللا حكم ونه كړي ظالم دئ.
دلته څو وضاحتونه ضروري برېښي:
 بايبل د زخمونو په اړه يو ځل همغه خبره كوي چي
قرآن كړې او وايي :نفس د نفس په بدل كي ،سترگه د
سترگي په بدل كي ،غاښ د غاښ په بدل كي ،الس د الس په
بدل كي ،پښه د پښې په بدل كي ،داغ د داغ په بدل كي،
زخم د زخم په بدل كي او وهل د وهلو په بدل كي ،خو
ورپسې بېرته تبعيض ته مخه كوي او ليكي :كه چا خپل
مريي يا وينځه په خپل گوزار سره ړنده كړه ،نو د دې
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په بدل كي به ئې آزادوي ،كه ئې غاښ ورمات كړ د غاښ
په بدل كي به ئې آزادوي!! عجيبه خو ال دا ده چي بايبل
د حيواناتو د مجازات په اړه داسي وايي :كه كوم غويى
سړى يا ښځه په ښكر ووهي او وئې وژني نو دا غويى به
رجم (په ډبرو ويشتل) كېږي او غوښه به ئې هم نه خوړل
كېږي!! او خاوند به ئې بې گناه گڼل كېږي ،خو كه ئې
مخكي هم داسي كار كړى وو او خاوند ئې ترې خبر وو او
هغه ئې نه وو تړلى نو په دې صورت كي به غويى رجم
كېږي او خاوند به ئې وژل كېږي!! مگر دا چي د مقتول
خپلوان په ديت راضي شي!! خو كه غويى كوم غالم يا
وينځه په ښكر وهلو ووژني نو بايد د دوى ارباب ته
دېرش مثقاله سپين زر وركړى شي او غويى دي ووژل شي!!
 په مخكني آيت كي ويل شوي چي څوك د هللا تعالى له
لوري د لېږل شوي كتاب مطابق حكم ونه كړي ،كافر دئ،
دلته ويل شوي چي ظالم دئ ،وروسته ويل شوي چي فاسق
دئ ،د دې معنى څه ده؟ كوم يوه ته ئې كافر ويلى شو او
چا ته ئې ظالم او فاسق؟ ځيني مفسرين دا درې حكمه
كفارو ته راجع گڼي ،ځيني ئې د شخص په عقيدې پوري
مربوط بولي او وايي چي كه په ما انزل هللا باور ونه لري
كافر دئ ،كه باور ولري او حكم پرې نه كوي ،نو ظالم
او فاسق دئ ،خو كه لږ غور وكړو دا راته څرگنده كېږي
چي حكم او قضاوت يا په اعتقادي مسائلو پوري مربوط
وي ،يا په حقوقي او يا په اخالقي مسائلو پوري ،كه څوك
په اعتقادي مسائلو كي په ماأنزل هللا حكم ونكړي ،كافر
كېږي ،په حقيقت به پرده اچوي او د هغه خالف به حكم
كوي ،كه په حقوقي قضاياوو كي په ما أنزل هللا حكم
ونكړي ،خامخا به ظلم وكړي او د چا حق به تلف كړي ،او
كه په اخالقي مسائلو كي په ما أنزل هللا حكم ونكړي،
خامخا به اخالقي حدود ترپښو الندي كړي او فاسق به شي.
دې ته مو بايد پام وي چي قرآن د هغه چا ايمان هم د
اعتبار وړ نه گڼي چي د حكميت لپاره طاغوتي محاكمې ته
رجوع كوي ،فرمايي:
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النساء61 :
آيا هغه دي ونه ليدل چي گمان كوي هم پر هغه څه
ايمان لري چي پر تا نازل شوي او هم پر هغه څه چي له
تا نه مخكي نازل شوي ،خو غواړي چي د تحاكم لپاره
طاغوت ته ورشي ،حال دا چي ورته امر شوى چي له هغه نه
به انكار كوي او شيطان غواړي چي په ژوري تېروتني سره
ئې تېرباسي.
د 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 دعوى ئې د اعتبار وړ نه ده ،حتى كه په ځان ئې
دا گمان هم وي چي هم پر قرآن ايمان لري او هم پر
مخكنيو كتابونو .تر څو چي ته له طاغوت نه انكار
ونكړې هللا تعالى ستا ايمان نه قبلوي.
همداراز قرآن په ډېر تأكيد سره وايي چي د هغه چا
ايمان هيڅ ارزښت نه لري چي پيغمبر عليه السالم او د
ده په الس لېږل شوى دين د حكميت يوازينۍ مرجع نه گڼي،
فرمايي:
    








   



النساء69 :
نو 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 نه شي.

په دې آيت كي پيغمبر عليه السالم ته ويل شوي :ترڅو چي
د ايمان مدعيان تا په خپلو شخړو كي حكم ونه نيسي او
بيا ستا په پرېكړي راضي نه شي او په خپلو زړونو كي
ْمنان
هيڅ حرج احساس نه كړي او عمالً انقياد ونكړي ،مو

د قرآن پلوشې
المائده
82
نه شي بلل كېدى او د ايمان ادعاء ئې نه شي قبلېدى.
له دې آيت 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 اېښودل.
د دې آيتونو په رڼا كي قضاوت كولى شو چي د قرآن
پرېكړه به د هغه چا په اړه څه وي چي په طاغوتي محكمې
كي ناست دئ او د ما أنزل هللا خالف حكم كوي؟ دا په هر
صورت كي هم كافر دئ ،هم ظالم دئ او هم فاسق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

  






   
  









  
  
    




   
 
 -46او د دوى په پل مو عيسى د مريمي زوى ورپسې
كړ ،د هغه تورات تصديقوونكى چي له ده د مخه وو او
هغه انجيل مو وركړ چي الرښوونه او رڼا په كي وه او
د هغه تورات تصديقوونكى وو چي ترې د مخه وو او
متقيانو لپاره الرښود او پند وو -47 .نو د انجيل
خاوندان دي په هغه څه حكم وكړي چي هللا په كي نازل
كړي او څوك چي په ما انزل هللا حكم ونكړي نو همدا
دوى فاسقان دي.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)47-43په دې آيتونو كي دا مطالب زموږ مخي ته
اېښودل شوي:
 د يهودانو له مخكنيو پيغمبرانو وروسته عيسى عليه
السالم د دوى د وروستي پيغمبر په توگه مبعوث شو ،ده
ته انجيل وركړى شو ،چي هم الرښود وو او هم له تيارو
نه د وتلو لپاره روڼ څراغ ،هم ده د تورات تصديق او
تأييد كولو او هم په خپله انجيل.
 مسيحيان په دې مأموره شوي وو چي خپلي شخړي به د
هغو احكامو مطابق حل و فصل كوي چي په انجيل كي
راغلي.
 څوك چي په ما أنزل هللا حكم ونه كړي ،فاسق دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -48او تا ته مو دا په حق والړ كتاب رانازل كړ ،د
هغو كتابونو تصديقوونكى چي ترې د مخه وو او پرې
احتواء كوونكى ،نو د دوى ترمنځ په هغه څه حكم كوه
چي هللا نازل كړي او تا ته د راغلي حق په معامله كي
د دوى د هوى او هوس متابعت مه كوه ،ستاسو هر يوه
ته مو خاص شريعت او تگالره ټاكلې او كه هللا غوښتلى
نو تاسو ټول به ئې يوه ډله گرځولي وئ ،خو (غواړي)
په هغه سره مو وآزمويي چي دركړي ئې دي ،نو د
ښېگڼو په لوري تلوار وكړئ ،ستاسو ټولو ورتگ د هللا
لوري ته دئ ،نو په هغه څه به مو خبر كړي چي اختالف
مو په كي كاوو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)48د دې مبارك آيت اساسي مطالب دا دي:
 محمد عليه السالم ته قرآن وركړى شو ،چي مخكني نازل
شوي كتابونه تصديقوي ،د هغوى په ټولو مطالبو احتواء
لري .د هللا تعالى له لوري نازل شوي كتابونه د اساسي
مطالبو له پلوه ټول سره ورته دي ،په قرآن كي ټول هغه
اساسي مطالب راغلي چي په مخكنيو كتابونو كي راغلي
وو.
 پيغمبر عليه السالم په دې مأموره شوى چي د خلكو
ترمنځ د قرآن له احكامو سره سم حكم وكړي ،د دې معنى
دا ده چي دا كتاب د حكميت لپاره نازل شوى ،د دې
لپاره چي د خلكو ټول خپلمنځي منازعات د دغه كتاب
مطابق حل و فصل شي .دا يوازي د تالوت لپاره نه بلكي د
تالوت ترڅنگ د قضاوت او حكميت لپاره راغلى.
 په هيڅ څه كي به د خلكو هوى او هوس او نفسي
غوښتنو ته نه تسليمېږې ،داسي نه چي د دوى د
خوشحالولو لپاره په كوم حكم عمل كول پرېږدې!
هللا تعالى د زمانې په هر پړاو كي او هر امت ته د

دوى له وضعيت او شرائطو سره سم هادي پيغمبر او الرښود
كتاب لېږلى ،دا الهي الرښووني دوه برخي لري :شريعت
يعني قوانين او ضوابط ،او منهاج يعني تگالره او
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كړنالره ،داسي نه ده چي يوازي مقررات او قوانين لېږل
شوي وي او د دغو مقرراتو او احكامو د تطبيق طريقه په
خپله د خلكو خوښي ته پرېښودل شوې وي ،بلكي د قانون
تر څنگ دا هم ورته ويل شوي چي د ژوند لپاره به كومه
تگالره غوره كوي ،الهي اديان د انساني ژوند ټول
اړخونه احتواء كوي او ټولو اړتياوو ته ئې ځواب وايي.
 كه هللا تعالى غوښتلى ټول انسانان به ئې داسي پيدا
كړي وو چي له فكري او اعتقادي پلوه په دوى كي هيڅ
توپېر او اختالف نه وى ،د ټولو دين او مذهب يو وى ،خو
هللا تعالى انسان داسي پيدا كړى چي كولى شي له دوو الرو
يوه په خپله خوښه غوره كړي ،له نورو مخلوقاتو د ده
توپير په دې كي دئ چي (اراده) او (اختيار) وركړى
شوى( ،محكوم) او (مجبور) ئې نه دئ پيدا كړى ،دغه
(واك) او (اختيار) د ده د امتحان او آزمېښت مجال دئ،
چي معلومه شي دى له خپل (اختيار) او (آزادي) نه څنگه
استفاده كوي.
 هللا تعالى په دې راضي كېږي چي انسان د ښېگڼو په
لوري تلوار ولري ،خپل استعدادونه ،واك او اختيار په
دې الر كي وكاروي.
 په پاى كي د ټولو ورتگ د هللا لوري ته دئ ،په هغه څه
به ئې خبر كړي چي اختالف ئې په كي كاوو ،د قيامت ورځ
او مكافات او مجازات ئې د دې لپاره ټاكل شوي چي هر
چا ته د خپل آزمېښت پاڼه په الس كي وركړى شي ،د
انسانانو ترمنځ د اختالفاتو حقيقت څرگند شي او هرڅوك
د خپلي عقيدې او عمل حقيقي پايله او سزا وگوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -45او دا چي د دوى ترمنځ په هغه څه پرېكړي كوه
چي هللا نازل كړي او د دوى د هوى او هوس متابعت مه
كوه او په دې كي لدوى ځان ساته چي تا ته د هللا له
لوري د نازل شوو له كومي برخي دي واړوي ،نو كه ئې
ډډه وكړه نوپه دې دي پوه وې چي هللا غواړي د ځينو
گناهونو په وجه ئې په مصيبتونو اخته كړي او يقينا
ً
چي د دغو خلكو ډېرى فاسقان دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)42دا مبارك آيت څو حقائق زموږ مخي ته ږدي:
 د پيغمبر عليه السالم او د ده د امت دنده دا ده چي
په خپلمنځيو شخړو او منازعاتو او د ژوند په ټولو
قضاياوو كي به د ماأنزل هللا له مخي حكم كوي ،د ژوند په
هيڅ برخي او هيڅ قضيې كي به نه د خپل هوى او هوس تر
اغېز الندي قضاوت كوي او نه د نورو د نفسي غوښتنو تر
اغېز الندي ،بايد سخت محتاط وي چي څوك ئې د الهي دين
له كومي برخي انحراف ته ونه هڅوي ،نه د چا د
خوشحالولو لپاره او نه د چا د زور او ځواك له وېري.
 څوك چي دې ته چمتو نه وي چي شخړي او منازعات ئې د
هللا تعالى د دين مطابق حل و فصل شي ،د خپل جرم سزا به
ً وگوري ،په دنيا كي د ځينو گناهونو نسبي سزا او
حتما
په آخرت كي د ټولو گناهونو بشپړه سزا.
 دې ته اهميت مه وركوئ چي څومره خلك ستاسو مخالفت
يا ملگرتيا كوي ،په دې بنياد خپل دريځ مه ټاكئ ،داسي
نه چي د اكثريت خلكو مخالفت په تاسو كي څه تشويش
راپيدا كړي او د دين له كومي برخي نه الس اخيستو ته
مو وهڅوي ،داسي نه چي د ډېرو خلكو د حمايت او تأييد
ترالسه كولو په موخه د دين په كوم حكم باندي عمل او
حكم كول پرېږدئ ،د خلكو ډېرى به داسي ومومئ چي په
گناهونو كي غرق دي او له خپل رب ئې عصيان كړى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ



    



 
 -91آيا د جاهليت پرېكړه لټوي ،په داسي حال كي چي
تر هللا به د باور لرونكو لپاره څوك په حكم كولو كي
غوره وي؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)51دا آيت موږ ته ښيي چي په نړۍ كي دوه حكمونه،
حكومتونه او قضاوتونه شته ،يا د هللا تعالى حكم او د
الهي دين حكومت او يا د جاهليت حكم او د جاهليت د
دور حكومت ،انسان له دې دواړو پرته بل انتخاب نشي
درلودى ،يا به د هللا تعالى حكم مني او يا به د جاهليت
حكم ته غاړه ږدي ،په يوه كي د هللا تعالى كتاب او قانون
حكومت كوي او بل كي د زور او ځواك خاوندانو هوى او
هوس ،چېري چي د هللا تعالى حكم نافذ نه وي او د ده دين
حكومت نكوي ،هلته د جاهليت قانون نافذ دئ ،د زور د
خاوندانو هوى او هوس حكومت كوي او محكمه ئې د جاهليت
د دور محكمه ده .نو ځكه قرآن خپلو مخاطبينو ته وايي:
آيا دوى د هللا د حكم پر ځاى د جاهليت حكم لټوي؟! آيا
تر هللا تعالى د غوره حكم په لټه كي دي؟ هللا تعالى د
ايمان خاوندانو ته تر ټولو غوره حكم دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -92اې مؤمنانو! يهود او نصارا په دوستۍ مه نيسئ،
دوى په خپلو كي يو د بل دوستان دي او له تاسو چى
چا لدوى سره دوستي وكړه ،هغه به د دوى له ډلي وي
ً چى هللا د ظالمانو دا ډله هيڅكله نه هدايت
او يقينا
كوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)92په مخكنيو آيتونو كي د حكميت موضوع وڅېړل شوه
او دا مطلب ئې په قاطع الفاظو توضيح كړ چي په هللا
تعالى د ايمان اساسي تقاضا دا ده چي مؤمنان به د ده
دين د ژوند په ټولو قضاياوو كي د حكم په توگه مني او
ټولي شخړي به دين ته راجع كوي ،اوس د ايمان يوه بله
اساسي غوښتنه توضيح كوي ،چي هغه له كافرانو سره له
مواالت او دوستۍ نه ډډه او اجتناب كول دي ،په دې آيت
كي مؤمنانو ته ويل شوي چي يهود او نصارا په دوستۍ مه
نيسئ ،چا چي لدوى سره دوستي وكړه ،د مؤمنانو له ډلي
وتلي او د يهودو او نصاراوو په ډلي كي شامل شوى!!
تاسو پوهېږئ چي نصارا او يهود تر نورو ټولو خلكو له
اعتقادي پلوه مسلمانانو ته ورنږدې دي ،خو د همدوى په
اړه هم حكم شوى چي دوستي به ورسره نه پالئ كه نه نو
د دوى له ډلي شمېرل كېږئ .د قرآن گڼ شمېر آيتونه په
همدې مطلب تأكيد كوي او مسلمانان له كافرانو او
مشركينو سره له دوستۍ منع كوي.
په دې اړه څو اساسي خبري په پام كي ولرئ:
 اسالم مسلمانان له دې نه منع كوي چي له خپلو كافرو
خپلوانو سره د راكړي وركړي او تگ راتگ مراوده ولري
او حتى د حاجت په وخت كي مالي مرسته ورسره وكړي.
 له هغو كافرانو سره هم له دا راز معاملې نه دي
منع شوي چي د مسلمانانو په ضد نه وي جنگېدلي ،د دوى
له دښمنانو سره ئې مرسته نه وي كړې ،دوى ئې له خپل
وطن نه نه وي ايستلي او د دوى په ايستلو كي ئې د
دښمنانو مرسته نه وي كړې ،لدوى سره ښېگڼه او د دوى
په اړه د عدالت مطابق چلن كول له دې مقاطعې او عدم
مواالت سره تعارض نه لري .قرآن په دې اړه فرمايي:
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الممتنحنه2-8 :
هللا تاسو له هغو خلكو نه منع كوي چي د دين په وجه له
تاسو سره نه وي جنگېدلي او تاسو ئې له خپل ټاټوبي نه
وئ ايستلي ،له دې چي ښېگڼه ورسره وكړئ او د قسط
ً چي هللا مقسطين خوښوي.
مطابق چلن ورسره وكړئ ،يقينا
خبره دا ده چي هللا مو له هغو خلكو منع كوي چي د دين په
وجه درسره جنگېدلي ،تاسو ئې له خپل ټاټوبي ايستلي يئ
او ستاسو په ايستلو كي ئې (د دښمن) مرسته كړي ده ،له
دې چي دوستي ورسره وپالئ ،او چا چي لدوى سره دوستي
وكړه همدا دوى ظالمان دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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به :د كومي حادثې له رارسېدو وېرېږو!! نو ښايي چي
هللا به له خپل لوري فتح او يا كوم بل څه راولي او
په دې سره به په هغو خبرو پښېماني كوونكي شي چي
په خپلو زړونو كي ئې پټولې.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)52په دې مبارك آيت كي هغه څوك د بيمار زړه خاوند
او منافق گڼل شوى چي له دغو كافرانو سره دوستي كوي،
ويل شوي چي د دغو بيمارو زړونو خاوندان په دې موخه
دښمن ته د دوستۍ پيغامونه لېږي چي د دښمن په گټه د
حالت له بدلېدو وېرېږي ،غواړي دښمن له خپله اړخه
مطمئن كړي ،داسي څه وكړي چي كه دښمن برالسه كېږي نو
ده او گټو ته ئې څه گواښ او خطر متوجه نشي ،خو قرآن
د دوى د زړه دغه پټ خباثت افشا كوي او فرمايي چي
اميد دئ هللا تعالى يا مسلمانانو ته پر دښمنانو فتح
وركړي او يا بل داسي حالت راولي چي منافقينو ئې د
راتلو گمان نه كولو ،وضعيت د خپل منافقانه تصور او
گمان په خالف ومومي او په خپلو هغو پټو خبرو پښېمانه
شي چي په زړه كي ئې ساتلې.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

  













 
 -93او هغه چي ايمان ئې راوړى وايي به :آيا دا
همغه دي چي د هللا په نامه به ئې كلكي كلكي لوړي
كولې چي دوى له شكه پرته له تاسو سره دي! عملونه
ئې تباه شول نو له زيانمنو شول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــ
( -)53په مخكني آيت كي ويل شوي چي دا منافقين به په
خپلو كړو په دنيا كي نادم او پښېمانه شي او په دې
آيت كي د قيامت په ورځي د دوى وضعيت بيان شوى ،هلته
به مؤمنان په حيرت سره دوى ته گوته نيسي او وايي به:
آيا دا همغه خلك دي چي په دنيا كي به ئې كلكي كلكي
لوړي كولې چي دوى د مسلمانانو ملگري دي ،ټول عملونه
ئې په هيڅ شمار شوي ،د هللا تعالى په وړاندي تش الس او
تور مخ والړ دي ،خاسر او نامراده؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ



   













  




    
    
   
 -94اې مؤمنانو! كه له تاسو څوك له خپل دين ځني
په شا شو نو هللا به ډېر ژر داسي قوم راپيدا كړي چي
دوى پر ده گران وي او دى پر دوى گران وي ،پر
ځان
كافرانو
پر
او
كوونكي
تواضع
مؤمنانو
برگڼونكي ،د هللا په الر كي به جهاد كوي او د هيڅ
مالمتوونكي له مالمتولو به نه وېرېږي ،دا د هللا فضل
دئ ،هغه چا ته ئې ورپه برخه كوي چي دى ئې غواړي
او هللا پوه د وسعت خاوند دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)54دلته مؤمنانو ته دا ډاډ وركړى شوى چي د
منافقينو په بېلېدو او له كافرانو سره د دوى په
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ملگرتيا مه غمجن كېږئ ،كه څوك مسلمانان كمزوري وگڼي،
د دوى له ملگرتيا الس واخلي ،مرتد شي ،كافران ورته
ځواكمن معلوم شي ،هغوى ته د ذلت سر ټيټ كړي ،نو هللا
تعالى به د دوى په عوض كي داسي مؤمنان راپيدا كړي چي
دا صفات به لري:
 پر هللا تعالى به گران وي.
 دوى به له هللا تعالى سره مينه لري.
 تر مؤمنانو به ځان لوړ نه گڼي ،هغوى ته به د
حقارت په سترگه نه گوري ،كمزوري او ضعيف به ئې نه
شمېري ،هر يو به تر ځان لوړ او تر ځان زيات د عزت
خاوند بولي.
 تر كافرانو به ځان لوړ گڼي ،د هغوى په وړاندي به
سر نه ټيټوي ،هغوى ته به د عزت او درناوي په سترگه
نه گوري.
 د هللا تعالى په الر كي به جهاد كوي.
 د هيچا له مالمتولو به وېره نه لري ،نه به د چا د
تبليغاتو پروا كوي او نه ئې د سپكو سپورو خبرو.
 دا د هللا تعالى فضل دئ ،هغه چا ته ئې ورپه برخه كوي
چي هللا تعالى ئې د دې وړ ومومي.
 هللا تعالى د پراخ فضل خاوند دئ او پوهېږي چي څوك د
ده د فضل وړ او مستحق دئ.
دا مطلب په بل آيت كي داسي راغلى:
    



   

الفتح15 :
محمد د خداى رسول او هغه چي له ده سره دي پر كافرانو
شديد دي او په خپلو منځونو كي مهربان.
ابو ذر ﷻ وايي :زما خليل ﹽ په اوو خبرو وگمارلم :له
مسكينانو سره محبت او دوى ته نږدېوالى ،دا چي تر ځان
ټيټ ته (چي تر ما لږ څه په واك كي لري) وگورم نه هغه
چا ته چي تر ما لوړ دئ ،د خپلوۍ اړيكي ټينگي وساتم
كه څه هم مقابل لورى شا واړوي ،دا چي له هيچا د كوم
څه غوښتنه ونه كړم ،دا چي حق ووايم كه څه هم تريخ
وي ،دا چي د هللا په الر كي د هيچا له مالمتولو وېره ونه
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لرم او دا چي ال حول وال قوة إال باهلل ډېر ووايم ،ځكه چي
دا كالم له هغي خزانې دئ چي تر عرش الندي ده.
عن أبي ذر قال :أمرني خليلي ﹽ بسبع  :أمرني بحب
المساكين والدنو منهم وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني
وال أنظر إلى من هو فوقي وأمرني أن أصل الرحم وإن
أدبرت وأمرني أن ال أسأل أحدا شيئا وأمرني أن أقول
الحق وإن كان مرا وأمرني أن ال أخاف في هللا لومة الئم
وأمرني أن أكثر من قول ال حول وال قوة إال باهلل فإنهن من
كنز تحت العرش .اخرجه احمد
له عباده بن صامت روايت دئ چي وئې ويل :موږ له رسول
هللا ﹽ سره په دې بيعت وكړ چي واورو او اطاعت وكړو ،په
سختۍ ،آسانۍ ،هلته چي زړه مو غواړي او هلته چي زړه
مو نه غواړي ،په هغه حالت كي هم چي پر موږ بل ته
ترجيح وركړي ،په دې چي له چارواكو سره په امورو كي
نزاع ونه كړو ،په دې چي چېري وو حق به وايو او د هللا
په الر كي به د هيڅ مالمتوونكي له مالمتولو وېره نه
لرو.
عن عبادة بن الصامت قال :بايعنا رسول هللا ﹽ على السمع
والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثره
علينا و ان ال ننازع األمر اهله وعلى أن نقول بالحق
أينما كنا ال نخاف في هللا لومة الئم .رواه مسلم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ










  
 
 -99ستاسو دوستان خو هللا او پيغمبر ئې او هغه
مؤمنان دي چي لمونځ كوي او زكات وركوي په داسي
حال كي چي ركوع كوونكي وي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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( -)55دا مبارك آيت د هر مؤمن بنده ولي او دوست په
دغو ذواتو كي راخالصه كوي :هللا تعالى ،د هغه پيغمبر او
هغه مؤمنان چي په انكسار او خشوع او خضوع سره لمونځ
اداء كوي او زكات وركوي .د دې آيت مفهوم ډېر واضح او
الفاظ ئې ډېره قاطع او پرېكنده دي ،نه يهود او نصارا
د مؤمنانو د دوستانو په لړ كي راځي او نه هغه چي
ظاهر ئې د مسلمان دئ خو نه ئې لمونځ لمونځ دئ او نه
ئې زكات زكات ،هغه منافقين هم له دې جملې ايستل شوي
چي لمونځ او زكات ئې د هللا تعالى په وړاندي له ركوع او
خضوع نه نشأت نه كوي .تاسو په مخكنيو آيتونو كي
وليدل چي د يهودانو او نصاراوو تر څنگ د منافقينو
يادونه هم شوې ،د دوى ځيني خو داسي معرفي شوي چي
مؤمنان به ئې حتى د قيامت په ورځ هم خپل ملگري گڼي،
خو هلته به ورته څرگنده شي چي دوى مؤمنان نه ول.
تاسو ته دا هم بايد معلومه وي چي د مؤمنانو د مواالت
او دوستۍ له فهرست هغه خلك هم ايستل شوي چي د محاربو
كافرانو تر سلطې الندي ژوند كوي ،د النساء په سوره كي
ويل شوي:







   
     
























    






    

نو پر تاسو څه شوي چي د منافقينو په اړه دوه ډلي
شوئ ،حال دا چي هللا تعالى دوى د خپلو الس ته راوړنو په
وجه رانسكور كړل ،آيا غواړئ هغه څوك هدايت كړئ چي هللا
بې الري كړل او هللا چي څوك بې الري كړي هيڅ الر به ورته
ونه مومې .د دوى خوښه دا ده چي تاسو هم داسي كافران
شئ لكه دوى چي كافران شول ،نو بيا به سره برابر شئ،

المائده
د قرآن پلوشې
54
نو تر هغه له دوى نه 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 نه كوم دوست
نيسئ او مه كوم مرستندوى
له دغو دواړو آيتونو معلومېږي چي دلته بحث د هغو
خلكو په اړه دئ چي د ايمان دعوى ئې كوله خو په
دارالكفر كي پاته 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 كېدو اصلي وجه دا وه چي د خپل دين
او ايمان په خاطر قربانۍ ته چمتو نه وو ،دې ته تيار
نه وو چي د اسالم لپاره له خپل كور ،كلي نه 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 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 اخيستې 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 مهمې 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
نه دي ،هللا تعالى د دې وړ ونه گڼل چي ستاسو خوا ته ئې
راولي ،د اسالم په لوري د مخكي تلو په 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 ډنډ نه راووځي؟!
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 دوى خو دا خوښوي چي كاش تاسو هم د دوى په څېر وئ،
تاسو هم له خپل ملك نه 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 ئې وگڼئ او
همغه څه ورسره وكړئ چي له دښمن سره ئې كوئ ،هيڅ يو
ئې مه خپل دوست گڼئ او مه د مرستي طمع ترې كوئ.
شيعه د مائدي د سورې د دغه آيت په اړه هم عجيب او
د حيرت وړ تعبير او تأويل لري ،وايي چي دا آيت د علي
ﷻ د واليت او امارت په اړه نازل شوى!! له ولي نه په
دې آيت كي مراد ولي االمر او امير دئ ،وايي چي علي ﷻ
په جومات كي لمونځ كولو ،د ركوع په حالت كي وو چي
يوه سؤالگر غږ كړ ،ده په اشاره سره هغه پوه كړ چي
راشي او د ده گوتې واخلي ،خپله گوتې ئې وركړه او دا
آيت د همدې قضيې په اړه نازل شو!! ډېره عجيبه ده چي
څوك د قرآن د يوه څرگند آيت په اړه د داسي تأويل
جسارت كوي!! دې جنابانو ته څو خبري لرو:
هللا تعالى ستاسو په شان نه دئ چي تقيه وكړي او د چا
له وېري خپله خبره په څرگندو الفاظو ونه كړي ،كه علي
ﷻ ئې د مسلمانانو د ولي االمر په توگه ټاكلى نو د ده
په اړه به ئې په قرآن كي همداسي په وضاحت سره امر
كړى وو لكه چي د هارون عليه السالم په اړه ئې وضاحت
كړى.
دلته خو د بحث موضوع له كافرانو سره عدم مواالت
ده ،نه د مسلمانانو د ولي االمر ټاكنه او انتخاب ،نه
له دې مخكي او نه هم وروسته داسي څه مومو چي د
اميرالمؤمنين له ټاكلو او انتخاب سره ارتباط ولري.
دلته خو مؤمنانو ته ويل شوي چي ستاسو دوست او
دوستان او اولياء؛ هللا ،د ده پيغمبر او هغه مؤمنان دي
چي په خضوع سره لمونځ كوي او زكات وركوي ،په علي ﷻ
دا د جمعي صيغه څنگه تطبيقوئ؟
كه تاسو له ركوع كوونكو نه دا مطلب اخلئ چي د
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ركوع په حالت كي لمونځ كوي او زكات وركوي ،يا ستاسو
په تعبير د ركوع په حالت كي زكات وركوي ،نه خو لمونځ
د ركوع په حالت كي ترسره كېدى شي ځكه لمونځ د ركوع
ترڅنگ ډېر نور حركات هم لري ،او نه زكات د ركوع په
حالت كي وركول كېږي ،زكات خو يوه فريضه ده ،حكومت ته
وركول كېږي نه سؤال كوونكو ته ،كه تاسو تكلف كوئ او
زكات د صدقې او خيرات په نامه اخلئ ،نو علي ﷻ به ولي
د ركوع په حالت كي دا كار كولو ،آيا دا د علي ﷻ په
اړه منئ چي هغه په خپل لمانځه كي له خپلو الفاظو
دومره غافل وو چي حتى د ركوع په حالت كي ئې د سؤال
كوونكي غږ واورېدو ،بيا ئې هغه ته اشاره وكړه ،بيا
ئې گوتې راوايستله او هغه ته ئې وركړه او دا ټول
كارونه ئې د ركوع په حالت كي وكړل!! ولي به ئې په دې
وخت كي دا كار كاوو؟ آيا له لمانځه وروسته ئې دا كار
نشو كولى؟
د شيعه گانو اصلي ستونزه دا ده چي يوه غلطه او بې
بنسټه انگېرنه ئې خپله كړې ،دا انگېرنه چي امارت د
علي ﷻ او د ده د اوالد منصوصي حق دئ ،د دې غلطي
انگېرني د اثبات لپاره دالئل لټوي ،په قرآن كي د دې
ً ،هڅه
ً او اشارتا
ً څه مومي او نه تلويحا
لپاره نه صريحا
كوي د بې بنسټو رواياتو په مرسته خپله غلطه ادعاء
ثابته كړي .كه څوك ورته ووايي :امارت خو به په هغه
صورت كي د دوى منصوصي حق وو چي په دې اړه كوم نص
موجود وى ،كه داسي نص وى نو علي ﷻ به څنگه تر ځان نه
مخكي له دريو خلفاوو سره بيعت كاوو؟ صحابه وو به
څنگه د نص په شته والي كي له ده پرته له بل چا سره
بيعت كاوو؟ د دې پوښتنو په ځواب كي وايي :علي عليه
السالم! تقيه كوله!! او د صحابه وو په اړه وايي چي له
دريو پرته نور ټول منافق شول!! گورئ چي ړوند تعصب
انسان كوم ځاى ته رسوي ،يوازي يو بې دينه او منافق
انسان د علي ﷻ په اړه دا غلطه وينا او د هغو صحابه
وو په اړه چي قرآن د دوى ستاينه كړي ،داسي جسارت
كولى شي!! پيغمبر عليه السالم د مدينې د انصارو په
اړه فرمايي :كه د نړۍ ټول خلك په يوې وادي كي او
انصار په بله وادي كي وي ،زه به له انصارو سره وم!!
كه د هجرت خبره نه وى نو زه به له انصارو وم.

د قرآن پلوشې
المائده
57
عن أبي هريرة ﷻ :عن النبي ﹽ لو أن األنصار سلكوا واديا
أو شعبا لسلكت في وادي األنصار ولوال الهجرة لكنت امرأ
رواه البخاري و احمد
من األنصار.
څوك چي خپل ايمان ته په ارزښت قائل وي په دې پوهېږي
چي په ده باندي د صحابه وو څومره لوى حق دئ ،كه دوى
نه وى خداى خبر چي موږ او زموږ پلرونه به په كوم دين
او مذهب وو ،د بتانو عبادت به مو كولو كه د اور؟! دا
دوى وو چي اسالم ئې ترموږ پوري راورساوو ،له مدينې تر
ايران ،افغانستان ،هند او ماوراء النهر پوري ئې توره
په الس ،د اسالم تر بيرغ الندي مزلونه كول او د دې
اوږدې الر لوېښت لوېښت د دوى په وينو سره كېده ،دا
ټولي قربانۍ ئې د پيغمبر عليه السالم له رحلت نه
وروسته وركړې دي ،ايراني شيعه وو ته وايو :تاسو د
عمر ﷻ د خالفت په دوران كي د كسرى له استبدادي او
فرعوني واكمنۍ نه او د اور له عبادت وژغورل شوئ ،په
كار خو دا وه چي تاسو تر علي ﷻ نه زيات د ده درناوى
كولى!! يوازي يو ناسپاسه انسان به د دغو صحابه وو
احسان هېروي.
ابن كثير د دغه آيت په اړه ليكي :وقوله تعالى{ :
إنما وليكم هللا ورسوله والذين آمنوا } أي ليس اليهود
بأوليائكم بل واليتكم راجعة إلى هللا ورسوله والمؤمنين
وقوله { الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة } أي
المؤمنون المتصفون بهذه الصفات من إقام الصالة التي
هي أكبر أركان اإلسالم وهي عبادة هللا وحده ال شريك له
وإيتاء الزكاة التي هي حق المخلوقين ومساعدة
للمحتاجين والمساكين وأما قوله { وهم راكعون } فقد
توهم بعض الناس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله
{ ويؤتون الزكاة } أي في حال ركوعهم ولو كان هذا
كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره
ألنه ممدوح وليس األمر كذلك عند أحد من العلماء ممن
نعلمه من أئمة الفتوى وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا
عن علي بن أبي طالب أن هذه اآلية نزلت فيه وذلك أنه
مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه
او دا هللا تعالى دا قول چي (إنما وليكم هللا ورسوله
والذين آمنوا) ،په دې معنى دئ چي يهودان ستاسو
اولياء او دوستان نه دي ،بلكي ستاسو دوستي هللا ،د ده
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رسول او مؤمنانو ته راجع ده ،او دا قول ئې چي (الذين
يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة) ،په دې معنى دئ چي هغه
مؤمنان ستاسو اولياء دي چي په دغو صفاتو متصف دي ،د
لمونځ اقامه چي د اسالم تر ټولو ستر ركن او يوازي د
هغه هللا تعالى عبادت دئ چي هيڅ شريك نلري ،او د هغه
زكات وركړه چي د خلكو حق او له محتاجانو او مسكينانو
سره مرسته ده ،خو دا قول ئې چي (وهم راكعون) ،ځيني
خلك په دې توهم كي پرېوتي چي دا فقره د زكات
وركوونكو حال بيانوي ،يعني د ركوع په حالت كي زكات
وركوي!! كه داسي وى نو د ركوع په حالت كي زكات وركول
به تر بل حالت نه غوره كار گڼل شوى وو ،خو حقيقت
داسي نه دئ ،له اهل فتوى او اهل رأى علماوو نه چي
موږ ئې پېژنو د هيچا له نظره خبره داسي نده ،او حتى
ځينو ئې په دې اړه له علي ابن ابي طالب نه د دې آيت
په اړه داسي روايت هم ذكر كړى چي گواكي دا آيت د ده
په ارتباط نازل شوى ،او دا هغه مهال چي دى په ركوع
كي وو او يو سؤالگر ئې خوا ته تېر شو ،او ده خپله
گوتې وركړه!!
دا وروستى آيت پورتنى مطلب مزيد توضيح كوي او ښيي
چي په پورتني آيت كي له (الذين آمنو) مراد ټول
مؤمنان دي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   






 
 -96او څوك چي له هللا او د ده له پيغمبر او مؤمنانو
سره دوستي كوي نو بې شكه چي همدا د هللا حزب غالب
دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)53دلته د هللا تعالى مؤمنو بندگانو ته د حزب هللا نوم
وركړى شوى ،او ويل شوي :د هللا تعالى حزب له هغو كسانو
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جوړ شوى چي دوستي ئې يوازي له هللا تعالى ،د ده له
پيغمبر او مؤمنانو سره وي ،دا حزب فاتح او غالب دئ
او هللا تعالى ئې د غلبې ذمه وال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

















  
   






  
    
 
 -97اې مؤمنانو! له هغو چي تر تاسو د مخه كتاب
وركړى شوى او ستاسو دين ئې په ټوكو او لوبو نيولى
او له كافرانو دوستان مه نيسئ او له هللا ووېرېږئ كه
مؤمنان ياست -98 .او كله چي د لمانځه لوري ته
بلنه وركوئ ملنډي پرې وهي  ،دا له دې كبله چي دوى
بې عقله خلك دي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)58-57د مخكني بحث په لړ كي يو ځل بيا او په مزيد
تفصيل او وضاحت سره ويل شوي چي څوك ستاسو دين ته په
سپكه سترگه گوري ،كه له اهل كتابو وي او كه له نورو
كافرانو ،دوستي ورسره مه پالئ ،لدوى نه وېره بايد د
دې باعث نشي چي دوستي ورسره وپالئ او پر خپل دين د
دوى تېرى او استهزاء وزغمئ ،له هللا تعالى ووېرېږئ كه
ً ايمان لرئ .د دې معنى دا ده چي له كافرانو سره
واقعا
د دوستۍ وجه يا لدوى نه وېره ده او يا خپل دين ته د
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داسي ارزښتمندي شتمنۍ په سترگه نه كتل چي د هيچا
تېرى پرې ونه زغمي .كه ته پر خپل عزت تېرى نشې
زغملى ،پر خپل مال او اوالد تيرى نشې زغملى ،كه ايمان
لرې نو پر خپل دين او ايمان به هم تر دې زيات غيرت
كوې او د هيچا تېرى او استهزاء به نه زغمې او په
داسي حال كي به له چا سره دوستي نه پالې چي هغه په
دين او د دين په كوم ركن باندي ملنډي وهي.
پر آذان باندي استهزاء او ملنډي د هغه چا كار گڼل
شوى چي بې عقله دي ،څوك چي عقل لري پوهېږي چي په دې
آذان كي څومره مهم الفاظ راغونډ شوي او د انسانانو
په ژوند كي ئې اغېز او تأثير څومره ژور دئ ،دا آذان
د ورځي پنځه ځلي خلكو ته خپل رب وريادوي ،دا د هر
طاغوت له بندگۍ نه د آزادۍ اعالن دئ ،دا اعالن هره ورځ
خلك په خپلو كي راغونډوي ،د دوى خپلمنځي اړيكي
ټينگوي ،د يوه بل له حالت نه د خبريدو موقع په الس
وركوي ،چي په دې آذان سره د يوې محلې خلك ،هره ورځ
پنځه ځله راغونډېږي ،په هري اونۍ كى د يوې منطقې خلك
يو ځل اجتماع كوي ،په كال كي دوه ځله د يوې لويي
ساحې اوسېدونكي په يوې ستري غونډي كي د اختر په شان
دوو خاصو ورځو كي غونډه كوي او پدې اجتماعاتو كي ټول
په منظمو ليكو كي د يوه بل څنگ ته ،يوې قبلې ته مخه
كوي ،د واحد رب په وړاندي ودرېږي ،په يوه امام پسي
اقتداء كوي ،د هغه په قومنده ،السونه هللا جل جالله ته د
تسليمۍ په نامه پورته كوي ،الس تړلي ودرېږي ،ركوع او
سجده كوي ،په خپلو حركاتو كي له امام نه مخكي وروسته
كېدل گناه گڼي ،په خپلو منځونو كي معمولي فاصله او
ډېره كمه اندازه له يوه بل نه وروسته مخكي ودرېدل
غلطي شمېري او له هغه نه ډډه كوي ،دا ظاهري منظم
حركات له ژور فكري او معنوي احساس او يووالي سره
توأم تر سره كېږي ،د جمعې په هره اجتماع او د اختر
په غونډو كي امام مكلف دئ جامع او الرښوونكې وينا
وكړي او مقتدي مكلف دئ په ډېر غور او دقت سره هغه
واوري ،د دولت رئيس مكلف دئ چي په مركز كي په خپله د
ً د لمانځه امامت
دغو اجتماعاتو رياست وكړي او شخصا
وكړي او په لري ځايونو كي د ده كفيل دا كار ترسره
كړي .پدې سره چي د خلكو ترمنځ د يووالي ،د مشرانو او
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كشرانو ترمنځ د بعد او فاصلې ختمولو ،د يوه بل له
حالت نه د خبرېدو ،د محل ،منطقې ،ساحې او هېواد او
نړۍ په وضعيت د پوهېدو ،او سترو سترو اجتماعي كارونو
ته د ولس د چمتو كولوكوم كار كېدى شي له بلي هيڅ الري
ممكن نه دئ.
تاسو چي د نړۍ د ډېرو منظمو ،ځواكمنو ،سياسي او
انقالبي احزابو ،تنظيمي او تربيتي پروگرامونه او د
حزبي جلسو څرنگوالى لدغه څه سره چي اسالم وضع كړي،
مقايسه كړئ نو هلته د آذان ،لمانځه او جماعت په
اهميت پوهېدى شئ ،دا د جماعت لمونځونه په حقيقت كي د
حزب هللا ورځنۍ ،اونيزي او كلنۍ حزبي جلسې دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   







   
   
 
 -95ووايه :اې اهل كتابو! آيا له دې پرته د بل څه
لپاره موږ عيبجن گڼئ چي موږ هم پر هللا ايمان راوړى
او هم پر هغه څه چي موږ ته نازل شوى او هم پر هغه
څه چي له دې د مخه نازل شوى او د دې لپاره چي
ستاسو اكثريت فاسقان دي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)52دلته له مسلمانانو سره د اهل كتابو مخالفت او
پر اسالم او مسلمانانو د دوى استهزاء او تمسخر ته د
يوه حيرانوونكي عمل په توگه كتل شوي ،دا څنگه او ولي
دوى له مسلمانانو سره په داسي حال كي مخالفت ته مال
تړلې چي مسلمانان پر همغه هللا تعالى ايمان لري چي دوى
هم د ايمان دعوى پرې لري ،مسلمانان په ټولو الهي
كتابونو ايمان لري ،د قرآن په شمول په تورات او
انجيل باندي ،په قرآن كي خو د انجيل او تورات تأييد
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او تصديق شوى ،په كار خو دا وه چي اهل كتابو د اسالم
درناوى او له مسلمانانو سره ملگرتيا كولى ،تر نورو د
مخه دوى دا دين منلى او تأييدولى ،عجيبه ده چي دوى د
تأييد او منلو پر ځاى د مخالفت لپاره مال تړي ،د دوى
د مخالفت ستره وجه دا ده چي په فساد او فسق كي تر
ستوني غرق دي ،د نېكانو شته والى په خپلي خوا كي نشي
زغملى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   
















   
   
 
 -61ووايه :آيا په هغه مو خبر كړم چي تر دې ئې د
هللا په وړاندي سزا ډېره بده ده؟ هغه چي هللا رټلي ،غضب
ئې پرې كړى او لدوى ئې بيزوگانې ،خنزيران او د
طاغوت بندگان جوړ كړل ،دوى د دريځ له مخي ډېر بد
او له سمي الري ډېر تېروتي دي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)31تاسو پر مسلمانانو استهزاء كوئ ،د هغوى ديني
شعائرو ته په سپكه سترگه گورئ ،آيا هغه خلك دروښيو
چي د هللا تعالى په نزد تر ټولو بد دي؟ دا هغه دي چي
هللا تعالى پرې لعنت ويلى ،پر خپل غضب ئې اخته كړي ،د
بيزوگانو او خنزيرانو په څېر ئې مسخ كړل ،او هغه چي
د طاغوت بندگي ئې وكړه .دا هغه څه دي چي يهودان پرې
اخته شوي ،دوى څنگه ځان ته د دې حق وركوي چي
مسلمانانو ته په بده سترگه وگوري او ځان تر دوى غوره
وگڼي؟!! دوى خو هغه خلك دي چي هللا تعالى له خپل رحمته
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بې برخي كړل ،د خپل رحمت دروازه ئې د دوى پر مخ
وتړله ،خپل غضب ئې پرې نازل كړ ،د بيزوگانو په څېر
يو مقلد قوم ترې جوړ شو او هللا تعالى د بيزوگانو په
څېر مسخ كړل ،په فحش او گنده كارونو كي د خنزيرانو
په څېر شول او هللا تعالى د خنزيرانو په څېر مسخ كړل ،د
هر طاغي او باغي واكمن په وړاندي ئې د غالمۍ او بندگۍ
سر ټيټ كړ او ذلت ته ئې غاړه كېښوده ،داسي ذليل او
پرېوتى قوم څنگه پر عزتمنو مسلمانانو استهزاء كوي؟!!
اما دا چي آيا بيزوگاني او خنزيران د مسخ شوو
يهودانو له نسله دي كه نه؟ الندي دوه روايتونه حقيقت
توضيح كوي:
عن ابن مسعود قال :سئل رسول هللا ﹽ عن القردة
والخنازير :أهي مما مسخ هللا ؟ فقال [ إن هللا لم يهلك
قوما أو لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسال وال عقبا وإن
القردة والخنازير كانت قبل ذلك .مسند احمد بن حنبل
له ابن مسعود ﷻ روايت دئ چي له رسول هللا ﹽ د بيزوگانو
او خنزيرانو په اړه پوښتنه وشوه چي آيا دا همغه دي
چي هللا تعالى مسخ كړي؟ وئې فرمايل :هللا تعالى هيڅ قوم
داسي نه هالكوي يا ئې نه مسخ كوي چي بيا ئې نسل يا
پاته شوني وي ،بيزوگاني او خنزيران تر دې د مخه
موجود وو.
عن ابن مسعود قال  :سألنا رسول هللا ﹽ عن القردة
والخنازير :أهي من نسل اليهود؟ فقال [ ال إن هللا لم
يلعن قوما قط فيمسخهم فكان لهم نسل ولكن هذا خلق كان
رواه
فلما غضب هللا على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم.
احمد
له ابن مسعود ﷻ روايت دئ چي له رسول هللا ﹽ مو وپوښتل:
آيا بيزوگاني او خنزيران د يهودانو له نسله دي؟ وئې
فرمايل :هللا تعالى پر هيڅ قوم لعنت نه وايي او نه ئې
مسخ كوي چي بيا ئې نسل وي ،خو دا مخلوقات تر دې د
مخه موجود وو ،كله چي هللا تعالى پر يهودانو لعنت ووايو
د دوى په څېر ئې مسخ كړل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -62او چي درته راشي وايي :ايمان مو راوړى ،حال
دا چي له كفر سره راننوتي او له همدې سره بېرته
وتلي او هللا په هغه څه ډېر ښه پوهېږي چي پټوي ئې.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)30دلته د اهل كتابو منافقت په ډېره اغېزمنه توگه
انځور شوى ،كله چي به د پيغمبر عليه السالم حضور ته
راغلل يا به له نورو مسلمانانو سره مخامخ شول نو ويل
به ئې :موږ هم ستاسو په څېر ايمان لرو ،په دغو خبرو
چي تاسو ئې كوئ موږ هم باور لرو ،پداسي حال كي چي
كافر به راغلل او كافر به ووتل ،نه ئې له دې مخكي په
دغو حقائقو ايمان درلود او نه به ئې اوس او له
مالقاته وروسته ايمان راوړى وو ،د هللا تعالى په نزد كي
نه د دوى مخكنى ايمان اعتبار لرى او نه اوسنى ،د هللا
تعالى دا پرېكړه د دوى هغو پټو خبرو ته په پام سره
شوې چي دا منافقين ئې پټوي ،ايمان چي كومي غوښتني
لري دوى ئې ترسره كولو ته چمتو نه دي ،په خوله خو د
ايمان ادعاء كوي خو په زړونو كي چي څه لري هغه ټول د
ايمان منافي دي .په وروستي آيت كي به وگورئ چي د دوى
دا د ايمان منافي اعمال كوم كوم دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ













  
 -61او ډېرى به ئې وگورې چي په گناه ،تېري او د
حرامو په خوړلو كي تلوار كوي ،څومره بد دئ هغه څه
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چي دوى ئې كوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)32دلته د ايمان منافي درې ستر ستر كارونه په
گوته شوي:
 په گناه كي تلوار.
 د بل پر حق تېري او تجاوز كي تلوار.
 د حرامو په خوړلو كي تلوار.
له دغو بدو كړو وړو سره سره به هللا تعالى څنگه د
دوى د ايمان دعوى قبلوي؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ














  
 -63ولي ئې خداى پالونكي او علماء د گناه له وينا
او د حرامو له خوړلو نه منع كوي؟! ډېر بد دئ هغه
څه چي دوى ئې كوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)33د دوى د علماوو او مشائخو حالت هم داسي دئ چي
نه خلك له بدي او غلطي وينا منع كوي او نه د حرامو
له خوړلو ،د چا په ښه او بد كار نلري ،له بدو نه
حساسيت پكي مړ شوى او له وضعيت سره ئې روغه جوړه
كړې ،د حكامو په خدمت كي دي ،په يوه مفسد او گنهگار
قوم كي هغه څوك د منلي عالم او پير په نامه شهرت
مومي چي د عام ولس په څېر وي ،د دوى د خوښي خبري
كوي ،نه د غلطي وينا مخالفت كوي او نه سمي او حق
وينا ته خلك رابلي ،له حكامو سره ئې الس يو كړى وي ،د
كومي ټولني علماء او مشائخ چي داسي وي ،حكام او عام
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ولس به ئې څنگه وي؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ








  










   









  



  











 
 -64او يهودانو وويل :د هللا تعالى الس تړلى دئ ،د
دوى السونه دي تړلي وي او پر دوى دي لعنت وي ،په
سبب د هغه څه چي وئې ويل ،داسي نده لكه دوى چي
وايي ،د هللا تعالى دواړه السونه خالص دي او څنگه چي
وغواړي همغسي انفاق كوي او هغه څه به د دوى د
ً ورزيات كړي چي ستا د رب
ډېرو طغيان او كفر حتما
له لوري درته نازل شوى او د دوى ترمنځ مو
ترقيامته دښمني او كركه وغورځوله ،هركله ئې چي د
جگړي كوم اور بل كړى ،هللا هغه مړ كړى او په زمكي كي
د فساد لپاره هڅه كوي او هللا دا مفسدين نه خوښوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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( -)64دا مبارك آيت څو مهمي برخي لري ،چي پكار ده لږ
په تفصيل سره وڅېړل شي:
په لومړۍ برخي كي د بخل ،سخاوت ،امساك او انفاق
په اړه بحث شوى ،يهودان هللا تعالى ته د بخل نسبت كوي
ُولٌ
ْل َ
ة :د هللا الس تړلى دئ) ،يعني څه
مغ
يُ
د هللا َ
او واييَ ( :
چي ترې غواړو نه ئې راكوي ،د هرڅه واك ورسره دئ ،د
ټولو شيانو مالك دئ ،خو بندگان ئې همداسي پرېښي دي،
څه نه وركوي! په عربي ژبه كي له بخيل نه په همدې
كلماتو تعبيركېږي او د دې برعكس هغه كسان چي سخاوت
لري ،هر چا ته د مرستي الس وركوي ،له هر چا سره مرسته
كوي ،د هغه دا صفت د (يداه مبسوطتان) په الفاظو سره
بيانوي ،يعنى السونه ئې خالص دي ،هر چا ته هرڅه وركوي
او په دواړو السونو سره انفاق كوي .هللا تعالى د يهودانو
َيف
ُ ك
ينفق
َت
مبسُوط
يَ
َ
ه َ
بل َ
په ځواب كي فرماييَ( :
َان ُ
داُ
ء) د دې معنى دا ده چي هللا تعالى زيات انفاق كوي،
َ
يشَاُ
هر چا ته له خپلو نعمتونو مناسبه برخه وركوي.
متأسفانه په مسلمانانو كي يوه داسي ډله راوالړه شوې
چي د الروركو اهل كتابو په څېر د متشابه آيتونو الفاظ
په ظاهري او متبادري معنى اخلي او د دې غلط مسلك په
سبب هللا تعالى له مخلوق سره تشبيه كوي ،دوى لدې آيت هم
له حقيقت نه لري تعبير لري او وايي چي دا آيت په دې
داللت كوي چي هللا تعالى دوه السونه لري!! دا په داسي حال
كي چي دلته د بحث موضوع د هللا تعالى ذات نه دئ ،دا
الفاظ په دې لړ كي ندي راغلي چي د هللا تعالى د ذات
څرنگوالى موږ ته معرفي كړي ،نه دلته په دې موضوع بحث
شوى او نه د قرآن په كوم بل آيت كي ،تاسو به په ټول
قرآن او د پيغمبر عليه السالم په ټولو احاديثو كي هيځ
ځاى دا ونه مومئ چي د هللا تعالى د ذات د څرنگوالي په
اړه ئې څه ويلي وي ،پيغمبر عليه السالم په دې موضوع
له بحث كولو او حتى فكر كولو موږ منع كړي يو ،انسان
له دې ډېر عاجز دئ چي د هللا تعالى د ذات څرنگوالى درك
كړى شي ،كه چېري دا آيت د هللا تعالى د ذات د معرفي په
لړ كي راغلى وى او دا آيت د داسي يوې بشپړي وينا يوه
برخه وى چي د بحث محور او اصلي موضوع ئې د هللا تعالى د
ذات كيفيت بيانول وى او په همدې ارتباط ويل شوي وى
َان) نو په هغه صورت كي مو ويلى شوى
َت
مبسُوط
يَ
ه َ
چي (َ
داُ

المائده
د قرآن پلوشې
218
چي د آيت معنى همغه ده چي دا ډله ئې ادعاء كوي ،خو
پدې صورت كي به هم له دې اشكال سره مخامخ وو چي :آيا
هللا تعالى دوه داسي السونه لري چي تل خالص وي او هيڅ نه
سره يوځاى كېږي؟ ځكه د مبسوطتان معنى همدا ده!! د
صاف زړه خاوند په دې پوهېږي چي د دغو الفاظو مراد
ء ) ،قرآن
َيف
ُ ك
ينفق
َ َ
همغه دئ چي ترې وروسته راغلى (ُ
يشَاُ
دې ته د ورته متشابه آيتونو په اړه موږ ته الرښوونه
كړې ده چي د تأويل هڅه ئې ونه كړو ،ځكه په تأويل ئې
له هللا تعالى پرته هيڅوك نه پوهېږي (و ما يعلم تأويله
اال هللا) .دلته د (يد) په اړه چي هر تعبير او تأويل ،په
ژبه ،قلم او ذهن كي ولرو او هر تصوير چي په خيال كي
ترې جوړ كړئ ،دا تعبير ،تأيل او تصوير نه يوازي د هللا
تعالى په اړه صدق نه كوي ،بلكي په دې كار سره مو د هللا
تعالى د صريح حكم مخالفت كړى ،د تأيل ناكامه او
ناسمه هڅه مو كړې ،هللا تعالى مو له مخلوق سره تشبيه
كړى او ټولو صحابه وو او سلف صالح له منهج سره مو
مخالفت كړى.
اهل كتابو همدا غلطي وكړه ،هللا تعالى ئې د انسان په
څېر وگڼلو ،تيار يو انسان ئې ترې جوړ كړ چي توپير ئې
له انسان سره يوازي په دې كي دئ چي هغه خداى دئ او
دا انسان ،نور ئې هر څه انسان ته ورته دي ،دوه
السونه ،دوه پښې ،دوه سترگي ،دوه غوږونه او ...لري،
وايي خداى انسان د ځان په څېر پيدا كړ ،دوى او ټولو
الروركو قومونو خپل خداى او بت د انسان مجسمې ته ورته
جوړ كړ ،دا نن چي تاسو د مسيحيانو كليساوو ته ورشئ
وبه گورئ چي خپل خداى ئې د انسان په بڼه كي انځور
كړى .دا په داسي حال كي چي بايبل دوى د مجسمو له
جوړولو منع كړي وو ،بايبل ليكي چي خداى د هرراز
مجسمو له جوړولو او د دوى په وړاندي د عبادت له كولو
ممانعت كړى او فرمايلي ئې دي :بت مه جوړوئ او بتان
مه لمانځئ ،مجسمه ،د ډبرو څلي او تراشلې ډبري د
لمانځنې لپاره مه جوړوئ ...خو نن د مسيحيانو كليساوي
له مجسمو ډكي دي ،د مريمي او عيسى عليهما السالم
مجسمې او حتى خداى ئې د دوو فرشتو د مجسمو تر منځ پر
تخت ناست انځور كړى او د تثليث او درې گونو خدايانو
عقېدې ته ئې عيني تجسم وركړى.
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په دې مبارك آيت د ايمان غوښتنه دا ده چي كه څوك
ُولٌ
ْل َ
ة په ځواب
مغ
يُ
د هللا َ
هللا ته د بخل نسبت وكړي او وواييَ :
ْف يشاء.
َي
ُك
ينفق
ْسوطت
مب
بل
يَ
هَ
َْ
كي ورته ووايوَ :
َان ُ
داُ
په قرآن د ايمان او د قرآن د آيتونو په تفسير كي
د احتياط غوښتنه دا ده چي د هر آيت د تفسير او ترجمې
په وخت كي د هغه سياق ،سباق او له مخكي وروسته سره
رابطه په پام كي ولرو ،كه دا اصل مراعات نشي نو د
زياتو اشتباهاتو مرتكب كېږو .كه ستاسو د بحث موضوع د
يوه شخص ذات او خاص حالت معرفي كول وي او په همدې لړ
كي ووايئ :هلته يو څوك دئ له دوو خالصو السونو سره،
ستاسو له دې وينا مخاطب دا انتباه اخلي چي نوموړى
سړى دوه داسي خالص السونه لري چي يو له بل سره وصل
كېدى نشي .خو كه د بحث موضوع مو د هغه شخص د سخاوت
بيان وي او په همدې ارتباط ووايئ چي هغه سړى خالص الس
لري ،نو ستا مخاطب ډېر ژر پوهېږي چي ستا مقصد د ده
هغه سخاوت ته اشاره ده چي له هر چا سره په خالص الس
مرسته كوي ،يوازي كمعقله انسان به ستا له دې وينا دا
انتباه اخلي چي دې سړي خپل الس خالص نيولى.
قرآن موږ ته الرښوونه كوي چي نه به هللا تعالى په ذات
او صفاتو كي د كوم مخلوق سره تشبيه كوو ،او نه به
كوم مخلوق له ده سره تشبيه كوو ،د هللا تعالى په اړه به
د مثال له ويلو هم ډډه كوو ،چا چي په خپل ذهن كي د هللا
تعالى د ذات په اړه كوم تصور وكړ ،كوم تصوير ئې جوړ
كړ ،له كوم مخلوق سره ئې تشبيه كړ او كوم مخلوق ئې
له ده سره ورته وگڼلو ،اشتباه ئې كړې او د قرآن له
الرښونو سره ئې مخالفت كړى.
په ټولو هغو نصوصو كي چي د يد ،عين ،رجل او ...
نسبت هللا تعالى ته شوى ،هلته هدف دا نه دئ چي د هللا
تعالى د ذات كيفيت بيان كړي ،بلكي د هللا تعالى يو فعلي
صفت ئې بيان كړى ،نه ښايي له دغو الفاظو ظاهري معنى
واخلو ،دا ځكه چي د هللا تعالى د ذات په كيفيت باندي
پوهېدا د انسان له وس نه لوړه خبره ده ،انساني عقل
دومره توان نه لري چي دا درك كړى شى .د هللا تعالى د
ذات د څرنگوالي د بيانولو لپاره په انساني قاموس كي
الفاظ نشته ،دا الفاظ چي دلته استعمال شوي ټول په
حقيقت كي د محسوسو او مشهودو مخلوقاتو لپاره وضع
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شويدي او څرگنده ده چي پدې كلماتو سره د عظيم خداى د
ذات كيفيت بيانول ممكن ندى.
ټول علماء او محققين د قرطبي په شمول په دې متفق
دي چي د هللا تعالى د ذات په اړه به له بحث نه ډډه كوو،
هللا تعالى ته به د غړو او جوارحو نسبت نه كوو.
د قرآن په ټولو هغو آيتونو كي چي هللا تعالى ته د يد
نسبت شوى ،هلته داسي څه يد ته نه دي مربوط شوي چي
(شى او څيز) وي او ترالسه كول او اخيستل ئې غړى يا
اندام ايجابوي ،لكه دا آيتونه:
ِ
...
شىْء
كل
َكُوت
مل
ِه
ِيَد
ب
من
ُقل
ْ
َ
َ
ا لمؤمنون88 :
*
ُون
ْجَع
تر
ليْه
َ إ
َكُوت كل شىْء و
مل
ِه
ِيَد
ِى ب
الذ
َسبْحَن
ف
َ َّ
َِ
ِ ُ
َ
ِ َ
يس83 :
*
ِير
َلى كل شىْء َقد
َ ع
هو
ْك و
مل
ِه
ِيَد
ِى ب
الذ
تبَر
ِ اْ
َك َّ
َ
ٌ
َ ُ
لُ
الملك83 :
گورئ چي دلته ويل شوي :ملك او ملكوت د هللا تعالى په
الس كي دئ ،خو تاسو پوهېږئ چي ملك او واكمني داسي څه
نه دي چي په اختيار كي درلودل ئې د الس په نامه غړي
ته ضرورت ولري.
همدا راز كه تاسو په هغو احاديثو كي لږ غور وكړئ
چي د (يد) يادونه پكي شوې ،درته جوته كېږي چي هلته
(يد) د غړي (اندام) په توگه نه دئ راغلى .د مثال په
توگه( :بيده االمر)( ،الخيرفي يديك)( ،والذي نفس
يبسط يده بالليل ليتوب مسئ النهار
محمدبيده)( ،ان هللا َ
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسئ الليل) ...
كه پدې نصوصو كي دقت وكړو نو وبه وينو چي دلته د
خير ،توبې او نفس انتساب يد يا الس ته مجازي دئ نه
حقيقي ،د امورو تدبير ،د خير وركړه ،د مرگ او ژوند د
فيصلې صدور ،د توبې قبلول ،دا نه ايجابوي چي دلته دي
له يد نه مراد د بدن غړى او جارحه وي ،ځكه نه امر
جسم دئ ،نه خير ،نه نفس ،نه توبه ،نه خيرات او نه دا
نور ذكر شوي شيان ،دا يو هم جسم نه دئ چي ملكيت،
وركړه ،اخيستل ،قبلول او سمبالول ئې د جارحه ،آلې او
اندام غوښتونكي وي .قرآن كريم په پوره صراحت سره
فرمايي:
َ
َ
ن *
َك
َي
ْ ف
ُن
ه ك
يق
ْئ
د شَي
َا أر
ه إذ
مر
َا أ
إنم
ُوُ
ًا أْ
ُوَ
َاَ
ن َ
ل َلُ
ُُ
َْ
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يس81 :
بيشكه چي كله هللا د څه شي اراده وكړي نو كار ئې يوازي
دا دئ چي ورته ووايي :وشه ،نو هغه وشي.
يعني د ټولو امورو د تدبير او ترسره كېدو لپاره
يوازي د هللا تعالى اراده كافي ده ،د شيانو پيدايښت،
مرگ ،ژوند ،ساتنه ،پالنه ،تدبير ،وركړه ،تمليك،
اخيستل ،امساك ،بطش ،دا ټول د هللا تعالى په ارادې سره
ٌ په حكم ترسره كېږي.
ُن
او د ك
ً
هللا تعالى د قرآن په اړه فرمايي :مصدقا لما بين
يديه :د د ې الفاظو تحت اللفظي معنى دا ده:
تصديقوونكى د هغه څه چي د دواړو السونو منځ كي ئې دي،
خو هيڅ عالم او هوښيار انسان له دې دا مراد نه اخلي
چي قرآن دوه السونه لري ،او په السونو كي ئې داسي څه
دي چي تصديقوي ئې ،ټول په دې متفق دي چي دلته مراد
هغه كتابونه دي چي تر قرآن دمخه نازل شوي .هللا تعالى
ته د غړو نسبت كول داسي دي لكه كوم كم عقله انسان چي
د دغه آيت په استناد ادعاء وكړي چي قرآن السونه لري!!
كه په الندي احاديثو كي هم غور وكړو همدا مطلب
راته په گوته كوي:
َل
ْب
يق
ِّبٍ ،و
َي
ْ ط
ٍ من
َة
دق
د بص
َح
َ أ
َدق
تص
ما َ
ُ
ََ
ٌَ
َالَ َ
رسول هللا ﷻ فرماييَ :
ََ
رواه
َمينه.....
ُ بي
ٰن
ْم
ها الرح
َخ
َ ،إآلَ أ
ِّب
هللا إآلَ الطي
ذَ
مسلم
هيڅوك كومه پاكه صدقه نه وركوي او هللا تعالى خو له پاك
نه پرته بل څه نه قبلوي ،مگر دا چي رحمن خداى هغه په
خپل يمين (ښي الس) اخلي.
ابن عباس ﷻ وايي :الحجر االسود يمين هللا في االرض فمن
صافحه وقبله فكانما صافح هللا وقبل يمينه
حجر االسود په زمكه كي د هللا تعالى ښى الس دئ ،چا چي پر
هغې الس كېښود او ښكول ئې كړه نو دا داسي ده لكه چي
له هللا تعالى سره ئې مصافحه كړې وي او د هغه ښى الس ئې
ښكول كړى وي.
 د لومړني حديث مطلب او مدلول دا دئ چي هللا تعالى
يوازي پاكه صدقه او خيرات قبلوي ،نه يوازي قبلوى ئې
بلكي هغه ته خاص ارزښت وركوي او لكه څنگه چي انسان
يو باارزښته څيز په ښى الس اخلي ،شكور خداى هم د خپل
بنده پاكي صدقى ته ارزښت وركوي او قبلوي ئې ،خو پدې
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حديث كي نه د يمين او نه د اخذ د كلمې ظاهري معنى
مراد ده ،ځكه گورو چي صدقه د يوه انسان له خوا بل
انسان ته وركول كېږي ،وركوونكى او اخيستونكى دواړه
انسانان دي .په دوهم روايت كي هم گورو چي په لومړنۍ
برخه كي ئې حجراالسود ته په زمكه كي د خداى يمين (ښى
الس) ويل شوي او په دوهمه برخه كي د حجراالسود لمس كول
او يا ښكولول د هللا تعالى د الس د لمس او ښكولولو په
معنى راغلى دئ ،هيڅ عاقل انسان به دا ادعاء ونكړي چي
له دې الفاظو مراد همدا ظاهري معنى ده.
 موږ د متشابه آيتونو په مراد ايمان لرو ،الفاظ ئې
په خوله يادوو ،بلي ژبي ته ئې ترجمه جائز گڼو ،خو په
متبادره او متداوله معنى ئې نه اخلو ،په تأويل ئې له
هللا تعالى پرته بل څوك نه پوهېږي ،كه څوك يد د الس په
معنى ترجمه كړي دا د اعتراض وړ خبره نه ده خو كه يد
د عضوي په معنى تعبير كړي ،څو غلطۍ ئې كړې -2 :تأويل
ئې كړى ،په داسي حال كي چي له هللا تعالى پرته بل څوك
ئې په تأويل نه پوهېږي ،كه دا غړي وگڼو نو بيا خو ئې
هر څوك په تأويل پوه شو  -1هللا تعالى ئې له مخلوق سره
تشبيه كړى ،حال دا چي هللا تعالى نه په خپل ذات كي ،نه
په صفاتو كي او نه په افعالو كي كوم مخلوق ته ورته
دئ  -3د هللا د ذات د څرنگوالي په اړه ئې څه ويلي حال
دا چي اسالم موږ له دې منع كړي يو چي د هللا تعالى د ذات
په اړه فكر وكړو -4 .د ټول سلف له منهج سره ئې
مخالفت كړى .هغه خبره ئې كړې چي له دې پېړۍ مخكي هيڅ
په دين پوه عالم نه ده كړې.
 د آيت د دوهمي برخي معنى دا ده چي د هللا تعالى له
لوري تا ته دركړى شوي آيتونه د دې په ځاى چي دا
مفسدين له طغيان او فساد نه راوگرځوي او له كفر نه
الس اخيستو ته ئې چمتو كړي ،برعكس د دوى كفر او طغيان
زياتوي او د دې باعث كېږي چي له حقپالو سره دښمنۍ ته
مال وتړي او د حق دين په مخالفت او له كفر نه په دفاع
كي د دوى طغيان ورځ په ورځ زيات شي .گمان مه كوئ چي
هر څوك به د حق او د هللا تعالى د كتاب د آيتونو په
اورېدو سره له خپل كفر نه الس اخلي او ستاسو ملگرتيا
به كوي ،ډېر خلك به داسي ومومئ چي له تاسو سره يوازي
په دې خاطر دښمني كوي چي تاسو حق ته بلنه وركوئ او
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له حقيقت نه دفاع كوئ ،څومره چي تاسو په خپل دعوت كي
مخكي ځئ د دوى دښمني او مخالفت به همدومره زياتېږي.
 دوى په خپلو منځونو كي هم په دښمنيو اخته دي او
يو بل ته په زړه كي كركه او كينه لري ،دوى چي كومه
الر غوره كړې ،د دې په وجه به د دوى تر منځ دا دښمني
او كينه ترقيامته دوام كوي.
 دوى په وار وار د جگړو اور بل كړى ،او تل هللا تعالى
د جگړو دا اور مړ كړى ،تل ئې د فساد خورولو هڅه كړې
او خپل زور ځواك ئې په دې الر كي كارولى ،دوى مفسدين
دي ،هللا تعالى ئې نه خوښوي.
په بعدي آيتونو كي به وگورئ چي د دوى د دغو ټولو
انحرافاتو اصلي المل او وجه عدم ايمان ،له هللا تعالى
وېره نه درلودل او د هللا تعالى د كتاب په احكامو عمل
نه كول دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   
























   






 
 -69او كه اهل كتابو ايمان راوړى وى او تقوى ئې
ً به مو د دوى ناخوالي ختمي كړې وې
كړې وى نو حتما
او هرومرو به مو د نعمتونو جنت ته ننيستي وو-66 .
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او كه دوى تورات ،انجيل او هغه څه چي د خپل رب له
لوري ورته نازل شوي ،پلي كړي وى ،نو هرومرو به ئې
هم له بره خوړلي وو او هم د خپلو پښو له الندي ،د
دوى يوه ډله خو منځ الرې ده خو ډېرى ئې داسي دي چي
كړني ئې ډېري بدي دي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)33-35په دغو دوو مباركو آيتونو كي الندي مهم
مطالب زموږ مخي ته اېښودل شوي:
 اهل كتابو په حقيقي معنى ايمان نه وو راوړى ،د
دوى بد وضعيت په دې شهادت وركوي چي د ايمان دعوى ئې
رښتينې نه ده ،له كومو ناخوالو سره چي مخامخ دي وجه
ئې عدم ايمان او عدم تقوى ده ،كه دوى په واقعي معنى
ايمان درلودى او په عملي ژوند كي ئې د تقوى الر غوره
كړې وى نو هللا تعالى به په دنيا كي د دوى ستونزي او
ناخوالي ختمي كړې وې او په آخرت كي به ئې جنت ورپه
برخه كړى وو ،اوس له دواړو محروم دي.
 دوى تورات ،انجيل او هغه احكام او الرښووني چي د هللا
تعالى د پيغمبرانو په الس ورته راغلې شا ته وغورځول،
د همدې لپاره د هللا تعالى له پېرزوينو محروم شول ،فقر
او مسكنت ئې په برخه شو ،كه دوى دا الرښووني شا ته نه
وى غورځولې او خپل ژوند ئې د الهي دين له غوښتنو سره
سم تنظيم كړى وي نو هم به د آسمان د بركت دروازې د
دوى پر مخ پرانيستل شوې وې او هم د زمكي ،آسمان به
په خپل وخت بارانونه پرې ورول او زمكي به له بركتونو
ډك حاصالت وركول.
 د دوى محدود شمېر خلك منځ الري او اعتدال خوښي دي
او سمه الر ئې غوره كړې ،اكثريت ئې په بدو افعالو
بوخت دي ،د دغو په سبب د دوى ټولنه په دې مصيبتونو
اخته شوې ،دا ځكه چي له ولسونو سره د هللا تعالى معامله
داسي ده چي د دوى د اكثريت له حالت سره متناسب وي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -67اې پيغمبره! هغه څه ورسوه چي د خپل رب له
لوري درته نازل شوي او كه دي ونكړ نو د ده پيغام
ً چي هللا
دي نه دئ رسولى او هللا دي له خلكو ساتي ،يقينا
دا كافر قوم نه هدايت كوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)37دا مطلب په دې سورې كي د پيغمبر عليه السالم په
اړه درې ځلي 22 ،37 ،او  22آيتونو كي او د مؤمنانو
په اړه يو ځل په  015آيت كي راغلى ،په دې آيت سره
پيغمبر عليه السالم ته ويل شوي چي خپل رسالت له خوف،
وېري ،تردد او تزلزل نه پرته په بشپړه توگه پاى ته
ورسوه ،د هغه څه په تبليغ او ولس ته په رسولو كي هيڅ
كمى او قصور مه كوه چي د خپل رب له لوري دركړى شوي،
كه داسي ونه كړې نو تا به خپل الهي رسالت نه وي
ترسره كړى ،د دښمنانو د مخالفتونو هيڅ پروا مه كوه،
هللا تعالى ستا ساتونكى دئ ،كه خلك ستا دعوت ته مثبت
ځواب ونه وايي ،په دې مه مأيوسه كېږه او په خپل دعوت
كي كمى مه راوله ،داسي نه چي د خپل دعوت له نتائجو
مأيوس شې او په نيمايي كي ئې پرېږدې ،د خلكو د هدايت
پرېكړه هللا تعالى كوي ،د دوى د عدم ايمان وجه دا ده چي
هللا تعالى دا كافر قوم د هدايت وړ نه گڼي.
كه څه هم په دې مبارك آيت كي خطاب پيغمبر عليه
ً علماوو
السالم ته متوجه دئ ،خو هر مسلمان او مخصوصا
ته چي د پيغمبر عليه السالم ورثه گڼل كېږي ،دا خطاب
متوجه دئ ،بايد د دې رسالت وارثان دا الهي پيغام په
بشپړه توگه او له خلكو نه له وېري او خوف پرته
ورسوي ،بايد مطمئن وي چي هللا تعالى به ئې ساتنه كوي.
په داسي حال كي چي د دې او دې ته د ورته آيتونو
مفهوم ډېر واضح دئ ،د صفا او روغ ذهن خاوندان په
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آسانۍ سره واضح مطلب ترې اخلي ،خو متأسفانه د كږو او
بيمارو ذهنونو خاوندان او هغه چي د قرآن په تحريف كي
مهارت او جسارت لري ،د دې آيت معنى د خپل كوږ ذهن
مطابق تحريفوي او وايي :دلته پيغمبر عليه السالم ته
ويل شوي چي ته ولي د علي ﷻ امارت نه اعالنوې ،كه دا
كار ونه كړې نو تا خپل رسالت پاى ته نه دئ رسولى،
ولي له خلكو وېرېږې ،ما خو تا ته ډاډ دركړى چي له
خلكو دي زه ساتم ،پيغمبر عليه السالم د دغه تهديد له
اورېدو وروسته خلك په غدير خم كي راغونډ كړل او وئې
ويل :د چا چي زه موال يم علي به ئې موال وي ،علي له حق
سره دئ او حق له علي سره ،د علي دوست د خداى دوست دئ
او دښمن ئې د خداى دښمن!! او همدا د پيغمبر عليه
السالم د ځاى ناستي په توگه د علي ﷻ ټاكل وو!! دا په
داسي حال كي چي:
موال په هيڅ قاموس كي د ولي االمر ،امير او ځاى
ناستي په معنى نه دئ راغلى ،هيڅ خليفه او امير ته دا
لقب نه دئ كارول شوى ،صحابه وو به خپل آزاد كړي
غالمان په دې نامه يادول او دا د دې لپاره چي د هغوى
درناوى ئې كړى وي او د مريي په ځاى ئې ساالر او سردار
نومولي وي.
له دې الفاظو نه علي ﷻ دا غلطه معنى اخيستې ده او
نه صحابه وو.
پيغمبر عليه السالم ته له حجة الوداع نه د
راگرځېدو په مهال دا اطالع ورسېده چي د علي ﷻ ځيني
هغه ملگري چي له ده سره د زكات د راغونډولو لپاره
يمن ته تللي وو ،دى د يمن د غنائمو په اړه په السوهنو
او ناروا تصرف متهموي ،رسول هللا ﷻ ته له پوښتنو او
گروېږنو وروسته معلومه شوه چي دا كسان له علي ﷻ نه
په دې خفه شوي وو چي د دوى غوښتنو ته ئې مثبت ځواب
نه وو ويلى او هغه څه ئې نه وو وركړي چي ترې غوښتل
ئې ،نو ځكه پيغمبر عليه السالم خلك راغونډ كړل او د
علي ﷻ په اړه ئې دې ته ورته څو تأييدي خبري وكړې.
دغو جنابانو ته وايو :دا هم د قرآن په نسبت يو
كركجن تور دئ او هم د پيغمبر عليه السالم په اړه ،نه
قرآن دومره مبهم ،غامض او پېچلى دئ چي هيڅوك ئې له
آيتونو مخامخ مفهوم نشي اخيستى او يوازي د رواياتو
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په مرسته كولى شي د هغه په مراد او مقصد پوه شي ،او
نه پيغمبر عليه السالم د خپل رسالت په ابالغ كي دومره
غفلت كولو چي په درويشتو كلونو كي ئې د هللا تعالى حكم
پټ ساتلى وو ،هغه هم د خلكو له وېري ،او اوس د ژوند
په پاى كي ،له حجة الوداع د راگرځېدو په مهال ،د الري
په نيمايي كي ،د هللا تعالى د وروستي تهديد په سبب خپل
د سفر ياران راغونډوي او په داسي مبهمو الفاظو دا
خبره ورته اعالنوي چي له شيعه وو پرته هيڅوك نه دي
پرې پوه شوي!! آيا په قرآن او پيغمبر باندي ايمان
لرونكى انسان به د داسي كركجني خبري جسارت وكړي؟!!
دوى ته وايو :د ځاى ناستي نه ټاكل د اسالم او د
پيغمبر عليه السالم د عظمت نښه ده ،اسالم په موروثي
قيادت باور نه لري ،دا د جاهليت د دور پاته شوني
گڼي ،په اسالم كي امارت او قيادت اهل ته سپارل كېږي،
نه له پالره زوى ته په ميراث پاته كېږي او نه د تره
زوى ته ،د تره زوى خو د تره په شته والي كي په ورثه
وو كي نه راځي ،د پيغمبر عليه السالم د تره عباس ﷻ په
شته والي كي به د تره زوى څنگه وارث گڼل كېږي؟
ﷸ
كه قيادت موروثي وى نو له ابوبكر ،عمر او عثمان
نه به د دوى هغو زامنو ته پاته شوى وو چي ټول
مسلمانان ئې په اهليت ،تقوى او علم باور لري ،د
ابوبكر ﷻ زوى محمد بن ابوبكر خو په علي ﷻ تر خپلو
زامنو هم ډېر گران وو ،هغه ئې د والي په توگه ټاكلى
وو.
موږ نه پوهېږو د دې آيت له كوم لفظ نه دا معنى
راباسئ ،آيا گمان كوئ چي قرآن دومره مبهم او غامض دئ
چي يوازي د رواياتو په مرسته ئې په حقيقي معنى
پوهېدى شو؟ دلته خو نه تر دې آيت مخكي او نه وروسته
د امارت موضوع څېړل شوې او نه د علي يادونه راغلې!!
د تبليغ دا الفاظ په دې سورې كي درې ځلي او هر ځل د
ما أنزل هللا د تبليغ او په بشپړه توگه د رسالت د رسولو
په اړه راغلي ،آيا له يوه متعصب او كوږ زړي انسان
پرته بل څوك له دې څرگند آيت داسي غلط مفهوم اخيستى
شي؟
موږ په دې عقيده يو چي له عثمان ﷻ نه وروسته د
علي ﷻ د انتخاب په اړه د صحابه وو پرېكړه تر ټولو
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مناسبه او عادالنه پرېكړه وه ،تر بل هر چا زيات دى د
دې مقام لپاره وړ وو ،خو تر دې د مخه هغه په عمر خام
وو ،د مشرانو صحابه وو په شته والي كي ده ته په
ځوانۍ كي دا منصب نشو سپارل كېدى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

















  




  





 
 -68ووايه :اې اهل كتابو! تر څو تورات ،انجيل او
هغه څه چي د خپل رب له لوري درته نازل شوي پلي
ً د دوى د
نكړئ ،په هيڅ څه نه يئ او هغه څه به حتما
ډېرو طغيان او كفر ورزيات كړي چي ستا د رب له
لوري درته نازل شوى ،نو د كافرانو پر دې قوم هيڅ
تأسف مه كوه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)38دا مبارك آيت په پرېكنده او قاطع الفاظو فيصله
كوي چي د اهل كتابو د ايمان دعوى يوازي په هغه صورت
كي ارزښت لري چي د تورات او انجيل احكام پلي كړي ،له
دې پرته ئې نه پر هللا تعالى د ايمان دعوى د منلو وړ ده
او نه په الهي كتابونو د ايمان دعوى ،په الهي احكامو
د نه عمل كولو په صورت كي دوى اصالً هيڅ دين او مذهب
نلري ،او د دې قاطع الهي حكم معنى دا ده چي په الهي
كتاب له تمسك او عمل كولو پرته د ديانت ،مذهب او پر
هللا تعالى او پيغمبر ئې د باور دعوى پوچه او بې ارزښته
ده.
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همداراز دا آيت ښيي چي دا بې دينه او بې مذهبه
ټولى به داسي ومومې چي له دعوتگرانو سره ئې د مخالفت
لويه وجه دا وي چي هغوى د ماأنزل هللا لوري ته بلنه
وركوي ،گورې به چي دا دعوت د دوى كفر او طغيان ال
زيات كړي .مه د دغو كافرانو په بد حالت تأسف كوه او
مه ئې له مخالفتونو مأيويسه كېږه ،د دوى له مخالفت
سره سره خپل دعوت ته ادامه وركړه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ






 



  
   
   
ً له هغو چي ايمان ئې راوړى او له هغو چي
 -65يقينا
يهودان شوي او له صابئينو او نصرانيانو چي څوك هم
پر هللا او د آخرت پر ورځي ايمان راوړي او نېك
عملونه وكړي نو نه څه وېره پرې شته او نه به غمجن
شي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)32دلته د څو مذهبي ډلو يادونه شوې :مؤمنان،
يهودان ،صابئين او نصارا ،له مؤمنانو مراد مسلمانان
دي ،له يهودانو د موسى عليه السالم پلويان ،له
صابئينو هغه خلك چي ځان د يحيى عليه السالم پلويان
گڼي ،ځيني ئې اوس هم په ايران كي مېشت دي ،د نصاراوو
په څېر د تعميد په غسل باور لري ،د تعميد مراسم په
خاصو ورځو كي په يوه سيند كي د خاصو مراسمو په ترڅ
كي ترسره كوي ،وايي چي دا له يحيى عليه السالم نه
ورته په ميراث پاته دئ ،دا له گناهونو د پاكېدو
وسيله بولي ،احناف ئې د اهل كتابو له ډلي گڼي ،ذبائح
ئې حالل او له ښځو سره ئې نكاح جائز گڼي ،او له

المائده
د قرآن پلوشې
211
نصاراوو نه د عيسى عليه السالم پلويان مراد دي ،دا
آيت موږ ته وايي چي د دغو او نورو مذهبي ډلو لپاره
محك دا دئ چي په واقعي معنى ايمان راوړي او عمل ئې
نېك او صالح وي ،د هر مذهب حقانيت په دغه محك سنجول
كېږي ،په دې الهي محك او معيار كي نه نوم ارزښت لري
او نه ادعاء ،له هيچا سره په دې اساس چلن نه كېږي چي
كوم مذهبي نوم ئې ځان ته غوره كړى ،كومي مذهبي ډلي
ته ځان منسوبوي او د كومي عقېدې درلودو ادعاء كوي،
له هر چا سره د هللا تعالى معامله د ده د ايمان او عمل
له مخي ده ،د صحيح ايمان او صالح عمل خاوندان د دنيا
او آخرت سعادت او بريا ترالسه كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   













  

ً چي د بني اسرائيلو ژمنه مو ترالسه كړې
 -71يقينا
وه او پيغمبران مو ورلېږلي وو ،خو كله هم چي كوم
پيغمبر هغه څه ورته راوړي چي د دوى نفسونو نه
خوښاوو ،نو ځيني ئې تكذيب كړل او ځيني ئې وژل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)71بني اسرائيلو له هللا تعالى سره د دې ژمنه كړې وه
چي د ايمان او صالح عمل الر به غوره كوي ،د ده
پيغمبرانو ته به غوږ ږدي او اطاعت به ئې كوي ،خو كله
چي پيغمبران له هغو الهي پيغامونو او احكامو سره
ورته راغلي چي د دوى د نفسي غوښتنو او هوى او هوس
خالف وو ،نو ځيني ئې تكذيب كړي او ځيني ئې وژلي ،دوى
د هوى او هوس بندگان دي ،نه يوازي د هغه چا خبره نه
مني چي د دوى د نفسي غوښتنو په وړاندي خنډ شي ،بلكي
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مخالفت ته ئې مال تړي او په وژلو ئې هم صرفه نه كوي.
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 -72او دا گمان ئې وكړ چي څه عذاب به نه وي ،نو
ړانده او كاڼه شول ،بيا هللا پرې ورحمېدو ،خو بيا ئې
ډېر ړانده او كاڼه شول او هللا د هغه څه ښه ليدونكى
دئ چي كوي ئې.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)70دوى گناهونو ته الس كړ ،په دې گمان چي په بدو
عملونو به سزا ورنه كړى شي او په عذاب به ئې اخته
نشي ،گناهونو ړانده او كاڼه كړل ،نه ئې د مخكنيو
گناهگارو قومونو بدو پايلو ته وكتل او نه ئې د
پيغمبرانو او زړه سواندو دعاتو ويناوو ته اعتناء
وكړه ،هللا تعالى پرې رحم وكړ ،په دې خاطر ئې ټول قوم
په عام عذاب اخته نه كړ چي د گناهگارانو شمېر ئې لږ
وو ،دوى بيا هم گناهونو ته مخه كړه ،ډېرى ئې په گناه
كي پرېوتل ،گناهونو مزيد كاڼه او ړانده كړل ،نو ځكه
ئې له هغو بدو پايلو سره مخامخ كړل چي په مخكنيو
آيتونو كي ورته اشاره شوې .دا معامله د هغه بصير
خداى له لوري ورسره شوې چي د دوى ټول پټ او څرگند
عملونه ئې تر نظر الندي دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ








   

المائده
د قرآن پلوشې
211




  
    







   




ً هغه كسان كافران شول چي ويل ئې :بې
 -71يقينا
شكه چي هللا خو همدا مسيح د مريمي زوى دئ ،په داسي
حال كي چي مسيح به ويل :اې بني اسرائيلو! د هللا
عبادت وكړئ چي هم زما رب دئ او هم ستاسو رب،
ً هللا
حقيقت دا دئ چي چا له هللا سره شرك وكړ ،نو يقينا
جنت ورباندي حرام كړى او ځاى ئې اور دئ او دغو
ظالمانو ته هيڅ مرستندويان نشته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)72يهودانو د عيسى عليه السالم مخالفت وكړ ،علماوو
ئې هغه ونيولو او رومي حكامو ته ئې د اعدام لپاره
وسپارو ،دا په داسي حال كي چي د ده تر راتلو د مخه
ئې خلكو ته د يوه ژغورونكي مسيحا د راتلو زېرى
وركاوو ،همغه منتظر مسيح راغى ،د ده دعوت ئې د خپلو
غداريو خالف وموند ،مخالفت ته ئې مالوتړله ،خو كله چي
هللا تعالى دا ستر نعمت ترې واخيست او هغه مسيح ترې
والړ ،په دوى كي داسي خلك راپيدا شول چي همدا مظلوم
او د خ پل قوم له شديد مخالفت سره مخامخ شوى مسيح او
د دوى په زعم په صليب ځړول شوى مسيح ئې هغه مقام ته
ورسولو چي ويل ئې :دا مسيح د مريمي زوى يو انسان نه
وو ،بلكي خداى وو چي د ده په بڼي كي زمكي ته راكوز
شوى وو ،دا په داسي حال كي چي مسيح عليه السالم به
خلكو ته ويل :د هغه هللا عبادت وكړئ چي هم زما رب دئ او
هم ستاسو رب ،چي چا له هللا تعالى سره شرك وكړ ،جنت
ورباندي حرام دئ ،ځاى به ئې د جهنم اور وي ،داسي ظلم
ئې كړى چي هيڅوك او هيڅ څه به ئې د هللا تعالى له عذابه
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ونه ژغورلى شي.
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ً چا چي وويل :هللا د دريو درېيم دئ هغوى
 -73يقينا
كافران شوي ،له يوه معبود پرته بل معبود نشته او
كه ئې له هغه څه ډډه ونكړه چي دوى ئې وايي نو
ً به د دوى كافر شوو ته دردناك عذاب ورسېږي.
حتما
 -74نو آيا هللا ته توبه نه كوي او بخښنه ترې نه
غواړي ،په داسي حال كي چي هللا مهربان بخښونكى دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)74-73هللا يو دئ ،له هللا تعالى پرته بل معبود نشته،
چا چي له يوازيني هللا پرته بل معبود غوره كړ كافر شو،
هغه مسيحيان كافران شوي چي په دريو خدايانو باور
لري .په كار ده له دې غلطي خبري الس واخلي ،توبه
وكړي ،او له مهربان بخښونكي رب بخښنه وغواړي.
مسيحيان په دريو خدايانو باور لري ،خو په عين وخت
كي وايي چي خداى يو دئ ،مخكنى آيت دې ته اشاره كوي
چي مسيحيان عيسى عليه السالم ته د خداى په سترگه گوري
او دا آيت ښيي چي دوى عيسى عليه السالم يو له دريو
خدايانو گڼلو ،د دې عقيدې له مخي يو خداى له دريو
خدايانو جوړ شوى ،پالر ،زوى (مسيح) او روح القدس،
يعني خداى له دريو اقانيمو جوړ شوى ،يعني پالر خداى
دئ ،زوى خداى دئ او روح القدس خداى دئ ،خو دا درې په
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گډه يو خداى دئ ،د ځينو مسيحيانو له نظره پالر ،زوى
او مريم درې گوني اقانيم دي!!
د دريو خدايانو خبره د لومړي ځل لپاره د يوحنا په
انجيل كي ياده شوې ،د يوحنا په اړه دا خبره مشهوره
شوې چي دى د عيسى له دولسو حواريونو وو ،خو محققين
وايي چي د دې كتاب ليكونكى د اسكندريې د مدرسې يو
شاگرد وو ،نه حواري يوحنا ،دى لومړنى كس دئ چي د درې
گونو خدايانو او د مسيح د الوهيت عقيده ئې رامنځته
كړه .يوحنا وايي چي مسيح د خداى په خوا كي يوه كلمه
وه! انسان شو ،زمكي ته راغى او زموږ په منځ كي ئې
ژوند وكړ!!
پوښتنه كوو :د دې خبري معنى څه ده؟ دا خو يوه
نامكمله او نامفهومه جمله ده ،كلمه خو وجود نه لري،
كلمه او لفظ خو (شى) نه دئ چي د خداى په خوا كي ئې
وگڼو ،كلمه خو د متكلم د ارادې او فكر مظهر دئ او د
دې ښودنه كوي چي متكلم څه غواړي او څه وايي ،د دې
ناقصي جملې بشپړه بڼه دا ده چي ووايو :مسيح د هللا
تعالى د يوې داسي كلمې مظهر دئ چي مريمي عليها السالم
ته ئې القاء كړه ،هللا تعالى فيصله وكړه چي مسيح له پالر
نه پرته او يوازي له مور نه په فوق العاده توگه پيدا
شي ،دا فرمان ئې صادر كړ ،مسيح د هغي كلمې مظهر دئ
چي دا الهي فرمان ئې منعكس كړ ،قرآن هم د مسيح عليه
السالم په اړه د (كلمه) لفظ كاروي خو د يوه بشپړ،
مكمل او واضح آيت په ترڅ كي او فرمايي:
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النساء272:
اې 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.
د بايبل منونكو ته وايو :يوازي مسيح نه بلكي د
عالم هر (شى) د هللا تعالى د يوې كلمې مظهر دئ ،يوحنا
هم د هللا تعالى د يوې كلمې مظهر دئ ،د هللا تعالى له كلمې
نه د يوحنا په څېر يو انسان جوړ شوى ،يوحنا بايد د هللا
تعالى د كلمو شمېر لږ تر لږه هومره وگڼي لكه د عالم
د ټولو موجوداتو شمېر .جنابه! ته له يوې خوا وايې چي
مسيح كلمه وو ،له بلي خوا وايې هغه تل ژوندى وو او
پر دې سربېره وايې چي هغه په خپله خداى وو!! دا درې
خبري هومره متناقضې دي چي يوازي ستر ناپوه او جاهل
به په يوه وخت كي ټولي مني!! نه كلمه تلپاته ژوندى
(شى) گڼلى شو ،نه پر خداى د كلمې اطالق كولى شو او نه
د خداى په خوا كي بل شى په خپله خداى گڼلى شو!!
يو درې او درې يو گڼل يوه مغالطه ده ،يا به هر يو
مستقل ذات لري يا يو ذات ،يا درې دي يا يو ،په يو
وخت كي دواړه خبري نه عقل مني او نه علم ،داسي عدد
تراوسه نه دئ پيدا شوى چي هم يو وي او هم درې ،داسي
شى نه شته چي هم يو وي او هم درې ،كه دا يو درې كړى
شي نو هر يو به ئې درېيمه برخه وي نه بشپړ يو ،يوازي
ډېر احمق انسان به داسي ناپړته او بېهوده خبره په
خوله راوړي چي خداى هم يو دئ او هم درې!!
دوى په دې نه پوهېږي چي كه له يوه شي نه څه بېل
شي نو دوه ناقص شيان ترې جوړ شي ،كه يو په دريو
ووېشو درې ناقص اعداد ترالسه كوو ،كه د خداى له ذات،
ځواك او صفاتو څه بېل او بل ته انتقال شي ،نو دوه
ناقص خدايان ترې جوړېږي ،د بايبل د عقيدې له مخي هم
د ده پالر خداى ناقص دئ او هم ئې زوى خداى!! دې اشكال
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ته په پام سره دوى دې ته مجبور شوي چي د تقسيم په
ځاى د تجسيم نظريه وړاندي كړي او ووايي :پالر خداى د
زوى خداى په بڼي كي تجسم كړى ،خداى له آسمانه راكوز
شو ،د انسان بڼه ئې غوره كړه ،له مور نه دنيا ته
راغى ،ستر شو ،مصلوب شو ،درې ورځي وروسته بېرته
ژوندى شو او آسمان ته والړ!! حال دا چي په دې سره دوى
تر مخكي نه په الزيات ژور ډنډ كي پرېوځي ،د دې غلطي
عقيدې معنى خو دا ده چي د بايبل خداى له هغه وخت نه
چي د مور په رحم كي ځاى په ځاى شو تر هغي ورځي چي
بېرته آسمان ته ختو ،د عالم پالنه ،ساتنه او اداره
ئې شا ته پرېښې وه او په خپله نورو ته محتاج وو!! په
دې نږدې دېرشو كلونو كي دى هغه خداى نه وو چي دا
عالم اداره كوي بلكي د يوه انسان په څېر كمزورى او
ضعيف خداى وو!! داسي خو هيڅكله نه شي كېدى چي په نوې
بڼي كي له تجسم سره سره په مخكني حالت پاته وي!!
عجيبه دا ده چي دوى وايي :عيسى د خداى كلمه ده،
كلمه د خداى صفت دئ ،صفت له خداى بېل نه دئ ،نو عيسى
خداى دئ!! دې جنابانو ته وايو :د خداى كلمه يوه نه
بلكي دومره دي چي قرآن ئې داسي بيانوي :كه بحر مداد
(د قلم رنگ) شي ،د زمكي د سر ټولي وني قلمونه شي،
اوه بحرونه نور ورسره يو ځاى شي او د هللا تعالى كلمې
وليكي ،نو رنگ به خالص شي خو د خداى كلمې به ال پاته
وي!! دا د عالم هر شى د هللا تعالى د يوې كلمې مظهر دئ،
د هللا تعالى د (كن) په امر سره راپيدا شوى!! ته هسي د
الفاظو په چكر كي لوېدلى يې ،يوازي عيسى د خداى كلمه
گڼې او كلمه يوه ،په دې هم نه پوهېږې چي كلمه شى نه
دئ او په كالم سره له متكلم كوم شى نه بېلېږي ،كلمه
مستقل وجود نه لري ،داسي نه چي عيسى عليه السالم يا د
عالم دا ټول مخلوقات د هللا تعالى له ذاته رابېل شوي،
بلكي دا هر څه د هللا تعالى په يوه فرمان (كلمې) له نشت
نه راپيدا شوي.
دوى روح القدس هم د هللا تعالى د رحمت د صفت مظهر
گڼي او د كلمې په څېر دلته هم وايي چي رحمت د خداى
صفت دئ ،صفت له خداى بېل نه دئ ،نو روح القدس هم
خداى دئ!! دا يوه كركجنه مغالطه ده ،دوى دې ته پام
نه كوي چي د هللا تعالى د رحمت د صفت مظاهر بې انتهاء
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دي ،د عالم هر لوري ته چي مخ واړوو نو د هللا تعالى د
رحمت بې شمېره مظاهر مو تر سترگو كېږي ،آيا كولى شو
دې هر يوه ته د يوه مستقل خداى نوم وركړو؟!!
دوى په دې هم نه پوهېږي چي د هللا تعالى صفتونه
يوازي دا دوه (كالم او رحمت) نه دي ،هغه خداى چي
يوازي دا دوه صفتونه ولري يو ناقص خداى دئ ،د خداى
صفتونه بې انتهاء دي ،كامل ذات هغه وي چي صفتونه ئې
زيات وي ،په دې خور وور عالم كي چي څه موږ ته په نظر
راځي او په هغه كي كوم صفت گورو دا په حقيقت كي د هللا
تعالى يو صفت موږ ته راپه گوته كوي ،دا په حقيقت كي
د هللا تعالى د يوه صفت مظهر دئ ،په دې عالم كي د
اشياوو په ليدو سره په حقيقت كي موږ د هللا تعالى د بې
شمېرو صفتونو مظاهر گورو ،دغه عالم موږ ته الرښوونه
كوي چي خالق ئې په كومو كومو صفاتو متصف دئ ،موږ په
عالم كي مخلوقات گورو نو ځكه وايو چي هللا تعالى خالق
دئ ،د علم نښي گورو نو ځكه وايو چي هللا تعالى عليم دئ،
د قدرت مظاهر گورو نو ځكه وايو چي هللا تعالى قدير دئ،
ښاېست او جمال گورو نو ځكه وايو چي هللا تعالى جميل
دئ ...بايبل د دې په ځاى چي د عيسى عليه السالم بې
پالره پيدا كېدا د دې دليل ونيسي چي هللا تعالى له پالر
نه پرته هم انسان پيدا كولى شي ،له دې معكوسه نتيجه
اخلي او دا خارق العاده پيدايښت د دې نښه گڼي چي
عيسى عليه السالم د خداى يوه ځانگړې كلمه ده ،داسي
كلمه چي له خداى رابېله شوې ،نو ځكه دى په خپل ذات
كي له خداى سره ورته دئ ،خداى له خداى ،نور له نور
پيدا شوى!! د دې بېهوده خبري معنى دا ده چي آدم عليه
السالم هم بايد خداى وگڼو او تر ده مخكي دا د زمكي او
آسمان هر څه چي په لومړي ځل او په خارق العاده توگه
او د هللا تعالى په فرمان او حكم پيدا شوي ،د هللا تعالى
له ذات نه رابېل شوي او د عيسى عليه السالم په څېر
مستقل خدايان وگڼو!! دا خبره به د بايبل له جاهل
ليكونكي پرته كوم باشعوره انسان ومني؟!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -79مسيح د مريمي زوى خو له يوه استازي پرته بل
څه نه دئ ،تر ده د مخه هم پيغمبران تېر شوي او
مور ئې ډېره رښتينې ښځه وه ،دواړو به خوراك كاوو،
وگوره چي څنگه څرگند دالئل ورته بيانوو ،بيا دې ته
هم وگوره چي څنگه دوكه كېږي!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)75دلته د دې خبري د اثبات لپاره چي مسيح يو
انسان وو نه خداى او نه د خداى زوى ،څو مضبوط او
انكار نه منونكي دالئل ويل شوي:
هغه د نورو پيغمبرانو په څېر يو پيغمبر وو ،تاسو
په ډېرو داسي پيغمبرانو ايمان لرئ چي معجزې ئې
درلودې او حتى د ځينو معجزې تر عيسى عليه السالم هم
ستري گڼئ ،كه ده ته د خداى په سترگه گورئ نو د هغو
نورو په اړه به څه وايئ؟
تاسو دا منئ چي عيسى عليه السالم د مريمي زوى وو،
ماشوم دنيا ته راغى ،ورو ورو ستر شو ،ځوانۍ ته
ورسېد ،له انسانه پيدا شوي ماشوم ته چي ورو ورو ستر
شوى څنگه د خداى نوم وركوئ؟ له هر څه نه د هغه همنوع
او همجنس پيدا كېږي ،عيسى عليه السالم ته په دې دليل
بايد انسان ووايئ چي له انسانه پيدا شوى.
ده او مور ئې د انسانانو په څېر خوراك كاوو،
خوراك د احتياج ،نقص او ناتوانۍ نښه ده ،هغه څوك
خوراك كوي چي له ځانه بشپړ نه وي ،بل څه ته اړ وي،
له خوراكه پرته ژوندى نشي پاته كېدى ،دا خوراك ته
محتاج بندگان څنگه خداى او د خداى مور گڼئ؟!
عجيبه ده چي څوك دا ټول حقائق له پامه غورځوي او
په دروغجنو بې بنسټو خبرو پسي درومي!!
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بايبل خداى د يوه انسان په توگه معرفي كوي او حتى
د خوراك نسبت ورته كوي!! ليكي( :هغه وخت چي ابراهيم
د ممري د سيمي په بلوطو (څېړيو) كي اوسېدو خداى يو
ځل بيا ورته راڅرگند شو ،چي قصه ئې داسي وه :ابراهيم
په غرمه كي د خپلي خيمې خوله كي ناست وو چي ناڅاپي
ئې وليدل درې كسان د ده خوا ته راروان دي ،له ځايه
پور ته شو او د دوى استقبال ته ورغى ،ابراهيم تندى پر
زمكه كېښود او دوى ته ئې وويل :اې ښاغلو! هيله كوم
چي لږ تم شئ ،د دې وني سيوري ته دمه شئ ،زه ځم او
ستاسو د پښو وينځلو لپاره اوبه راوړم ،يوه مړۍ ډوډۍ
به هم راوړم چي وئې خورئ او د سفر د دوام جوگه شئ،
تاسو زما ميلمانه يئ ،هغوى ورته وويل :چي څه دي وويل
همغسې وكړه ... ،الزيات وخت نه وو تېر شوى چي ابراهيم
څه كوچ ،شيدې او كباب خپلو ميلمنو ته راوړل او د دوى
مخي ته ئې كېښودل او په داسي حال كي چي ميلمانه په
خوراك لگيا ول دى ئې خوا ته د يوې وني په څنگ كي
ودرېدو)...
گورئ چي بايبل دلته له يوې خوا خداى د انسان په
څېره كي انځور كړى ،ابراهيم ئې پښې ورمنځلې ،كوچ،
شيدې او كباب ئې وخوړل او له بلي خوا ئې درې گونى
گڼلى ،درې كسان راغلل ،ابراهيم ورته سجده وكړه .قرآن
دا ټولي خبري دروغجني گڼي او فرمايي چي د فرشتو يو
ټولگى د ځوانانو په بڼه كي د ابراهيم عليه السالم خوا
ته راغى ،مأموريت ئې دا وو چي د لوط عليه السالم
مرستي ته ورشي ،هغه وژغوري او مفسد قوم ئې هالك او
كلى پرې رانسكور كړي ،هلته د تلو په دوران كي د
ابراهيم عليه السالم خوا ته راغلې ،تر څو د ده په
كورنۍ كي د دوو پيغمبرانو د پيدا كېدو زېرى وركړي ،د
اسحاق او د هغه د زوى يعقوب عليهما السالم د زېږېدو
زېرى ،ابراهيم عليه السالم د ځوانانو گمان پرې وكړ،
دوى ته ئې وريته شوې غوښه راوړه خو هغوى له خوراك نه
ډډه وكړه ،په دې توگه قرآن د بايبل منونكو ته وايي
نه يوازي دا چي خداى صمد او بې نيازه دئ ،خوراك نه
كوي ،بلكي د ده فرشتې هم داسي پيدا شوې چي خوراك نه
كوي.
قرآن د بايبل د غلطي ادعاء د ترديد په اړه په دې
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قاطع دليل او حجت استدالل كوي چي څوك خوراك ته اړ وي
هغه خداى نه شي كېدى ،په هغه د خداى گمان مه كوئ،
عيسى عليه السالم او مور ئې خوراك كاوو همدا كافي ده
چي باور وكړئ هغوى انسانان وو نه خدايان ،خوراك د
عجز ،ضعف او نقص نښه ده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ





     





  
 -76ووايه :آيا له هللا پرته د داسي څه عبادت كوئ چي
نه تا سو ته كوم زيان په خپل واك كي لري او نه هم
كومه گټه ،او دا خو هللا دئ چي ښه پوه اورېدونكى دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)73دا د مسيحيانو د غلطي عقيدې د ترديد لپاره بل
دليل دئ :تاسو وايئ چي مسيح عليه السالم او ياران ئې
ځورول شوي ،زنداني شوي ،اعدام شوي ،له ملكه شړل شوي،
په درو وهل شوي او له ډول ډول كړاوونو سره مخامخ
شوي ،څوك چي په خپل ژوند كي نه له ځانه ضرر دفع كړى
شي ،او نه له خپلو ملگرو دفاع وكړى شي ،بل ته به
څنگه گټه ورسوي او ضرر به تري دفع كړي؟!
الزمه ده د دغو مباركو آيتونو په اړه لږ مزيد غور
وكړو او د مخكينيو آيتونو په رڼا كي ئې ژور مفاهيم
په غور او دقت سره تر نظر تېر كړو .دا آيت د هغه بحث
پاى دئ چي د المائدې سورې له  72آيت پيل شوى ،دلته
هغو كسانو ته اشاره شوې چي د شرك مرتكب شوي او مسيح
عليه السالم ئې د بندگۍ له مقام نه د الوهيت مقام ته
اوچت كړى او حال دا چي مسيح عليه السالم بني اسرائيلو
ته ويل :د خداى جل شأنه عبادت وكړئ ،هغه زما او
ستاسو ټولو رب دئ ،هر څوك چي له خداى سره شريك ونيسي
پر هغه باندي خداى جنت حرام كړى ،ځاى ئې دوزخ دئ ،دا
ظالمه ډله هيڅ مل او ملگرى نه لري .پدې پسي فرمايي:
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هغه كسان چي ويل ئې :خداى له دريو خدايانو يو دئ ،دا
كسان كافر شوي ،له هللا پرته بل معبود او اله نشته ،بيا
فرمايي :د مريم عليها السالم زوى مسيح عليه السالم فقط
يو پيغمبر وو ،داسي پيغمبر چي له ده مخكي د ده په
شان ډېر پيغمبران تېرشوي؛ مور ئې نېكه او صادقه ښځه
وه .د دې مبحث په پاى او وروستۍ برخي كي دا  73آيت د
دې بحث د خالصې او تتمې په شكل راغلى او دا څرگندوي
چي بني اسرائيل د مسيح او مريم عليهما السالم په اړه
په خپلي عقيدې كي د شرك مر تكب شوي ،د هغه په اړه د
دوى عقيده مشركانه ده ،د دوى عبادت ئې كړى او د گټي
په جلب او د زيان په دفع كي ئې له هغوى مر سته
غوښتې ،له همدې كبله قرآن كريم د دوى په اړه فرمايي:
بني اسرائيلو له مسيح او مريم عليهماالسالم نه د گټي
د حاصلولو او د زيان د دفع كولو په هيلي او د مرستي
په غوښتلو سره د هغوى عبادت كړى ،هغوى ئې خپل خدايان
نيولي ،پداسي حال كي چي مريم او مسيح عليهما السالم
لكه د نورو په شان نه د گټي مالكان دي ،نه چاته زيان
رسولى شي ،نه د چا چيغي اورېدلى شي او نه د چا د كوم
درد دوا ورسره شته ،دا يوازي هللا دئ چي د ټولو استغاثې
او چيغي اوري ،دعاگاني قبلوي او د خپلو بندگانو له
ټولو دردونو او غمونو خبر دئ.
څوك چي پدې باور وي چي خداى ئې د رزق او روزي
مالك دئ ،د هر څه خزانې له هغه سره دي ،باران د هغه
په اراده ورېږي ،دانې او ميوې د هغه په حكم شنې
كېږي ،د مرگ او ژوند ،عزت او ذلت ،كاميابۍ او
ناكامۍ  ،صحت او رنځ  ،دا ټولي فيصلې د هغه له درباره
صادرېږي  ،لدې عقيدې او باور سره سره كه څوك له هللا
تعالى پرته له بل چا نه طمع كوي او په زړه كي له بل
چا نه وېره او هيله پالي ،نو آيا دا په رښتيا چي
ډېره عجيببه او د افسوس او حيرت وړ خبره نده!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -77ووايه :اې اهل كتابو! په خپل دين كي په ناحقه
غلو مه كوئ او د هغه خلكو د هوى او هوس متابعت مه
كوئ چي په خپله الد مخه تېروتلي او ډېر نور ئې له
سمي الري تېر ايستلي او سمه الره ئې وركه كړې.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)77دا آيت موږ ته ښيي چي اهل كتابو په دين كي غلو
وكړه ،د الروركو قومونو تر اغېز الندي الړل ،شرك ،مجسمې
جوړول او مسيح عليه السالم ته د خداى په سترگه كتل،
هغه څه دي چي دوى له مشركو او بې الرو قومونو اقتباس
كړي ،د مجسمو جوړول له رومي بت پالو ،د انسان په بڼي
كي زمكي ته د خداى راتگ او د انسان په جسد كي د خداى
د روح حلول ،د تعميد غسل او په دې سره له ټولو
گناهونو پاكېدا ،هغه څه دي چي دوى له هندوانو او
بودايانو ترالسه كړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




   










 
 -78د بني اسرائيلو هغه كسان د داؤد او عيسى د
مريمي زوى په ژبه لعنت كړى شول چي كافران شوي وو،
دا د دې لپاره چي نافرماني ئې كوله او تېرى به ئې
كاوو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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( -)78دوى د خپلو پيغمبرانو عليهم السالم په ژبه لعنت
كړى شوي ،د دې لعنت سببونه دوه دي :عصيان او اعتداء،
په دوى كي لومړى د عصيان او د دين له حدودو نه د
سرغړاوي او بيا د بل په حقوقو د تجاوز او تېري
بيماري خوره شوې ،دغي بيمارۍ هغه ځاى ته ورسول چي د
پيغمبر او حق پالو داعيانو د مخالفت حتى وژلو لپاره
مال وتړي او د هللا له آيتونو انكار وكړي.
عن عبد هللا بن مسعود قال قال رسول هللا ﹽ " إن أول ما دخل
النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول
يا هذا اتق هللا ودع ما تصنع فإنه ال يحل لك ثم يلقاه من
الغد فال يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما
فعلوا ذلك ضرب هللا قلوب بعضهم ببعض " ثم قال { لعن
الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن
مريم } إلى قوله { فاسقون } " ثم قال " كال وهللا لتأمرن
بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم
ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا.
رواه ابو داؤد
له عبد هللا بن مسعود روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل:
لومړى نقص چي په بني اسرائيلو كي راپيدا شو دا وو چي
يوه كس به بل په گناه كي وليد نو ورته وبه ئې ويل:
اې فالنيه! له خدايه ووېرېږه او كوم كار چي كوې هغه
پرېږده ،دا درته روا نه دئ ،سبا به بيا ورسره مخامخ
شو ،نو د هغه گناه به دى له دې منع نه كړ چي خوراك،
څښاك او ناسته پاسته ئې ورسره وي ،كله چي ئې دا كار
وكړ نو هللا د دوى زړونه سره ووهل( ،د دوى زړونه ئې يوه
بل ته له كينې او عداوته ډك كړل) ،بيا ئې دا آيت
ولوست { :لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان
داود وعيسى ابن مريم } إلى قوله { فاسقون } ،بيا ئې
ً په معروف
وفرمايل :نه په هللا قسم چي تاسو به حتما
ً مخنيوى كوئ ،ظالم به
گمارنه كوئ ،له منكر نه به حتما
له السه نيسئ او د ظلم پرېښودو ته به ئې اړ كوئ ،او د
حق منلو ته به ئې مجبوروئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -75دا دوى ول چي يوه به بل له هغو كرغېړنو
عملونو نه منع كول چي دوى به پرې اخته وو ،څومره
بد دئ هغه چي دوى به كاوو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)72پر دوى باندي د الهي عذابونو د نازلېدو يوه
ستره وجه دا وه چي يوه به بل له گناه نه منع كاوو ،د
دوى علماوو او مذهبي مشرانو د امر بالمعروف او نهي
عن المنكر الهي دندي ته شا كړه ،خلك به ئې په
گناهونو كي اخته ليدل خو د دوى مخنيوى به ئې نه
كاوو ،دا يو نه بدلېدونكى الهي سنت دئ چي عام
عذابونه هغه وخت نازلوي چي په ټولني كي د امر
بالمعروف او نهي عن المنكر لړۍ په بشپړه توگه متوقف
شي ،داسي څوك په ټولني كي نه وي پاته چي د هللا تعالى
لوري ته بلنه وركوي ،خلك ښېگڼو ته رابلي او له بدو
عملونو ئې الس اخيستو ته هڅوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ






    
   



  

 -81ډېرى به ئې گورې چي له كافرانو سره به دوستي
كوي ،څومره بد دئ هغه چي د دوى نفسونو وروړاندي
كړل ،چي هللا پرې په قهر شو او په عذاب كي به
تلپاته وي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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( -)81دلته د اهل كتابو د انحراف يوه بله بېلگه زموږ
مخي ته كېښودل شوې ،چي هغه له كافرانو د كركي او
نفرت په ځاى له هغوى سره دوستي كول دي ،قرآن فرمايي
چي د دغي گناه په سبب د هللا تعالى له قهر او غضب او
تلپاتي عذاب سره مخامخ شول ،له دې معلومېږي چي له
كافرانو سره دوستي او مواالت ،د هللا تعالى په نزد كي
څومره ستره گناه ده ،حقيقت دا دئ چي انسان هغه وخت د
خپل دين او عقيدې له دښمن سره دوستي ته تيارېږي چي
دين او عقيده ورته بې ارزښته شي ،په خپلو اغراضو پسې
شي ،د كافرانو تر فكري اغېز الندي راشي او د هغوى په
څنگ كي خپلو منحطو موخو ته د رسېدو امكانات په نظر
ورشي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ















 
 -82او كه دوى پر خداى ،پيغمبراو هغه څه ايمان
درلودى چي دوى ته نازل شوي وو نو هغوى به ئې
دوستان نه نيول ،خو اكثر د دوى فاسقان دي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)80دا آيت په قاطع الفاظو حكم كوي چي له كافرانو
سره هغه څوك دوستي كوي چي پر خداى ،پيغمبر او الهي
كتاب ايمان نلري ،فاسق وي او خپل فسق ئې د كافرانو
دوستۍ ته هڅوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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ً يهودان
 -81له مؤمنانو سره په دښمنۍ كي به حتما
او مشركين تر ټولو خلكو شديد ومومې او هرومرو به
مؤمنانو ته په دوستۍ كي هغه كسان ډېر نږدې ومومې
چي وايي :موږ نصارا يو ،دا د دې لپاره چي د دوى
ځيني كشيشان او زاهدان دي او د دې لپاره چي تكبر
نه كوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)82دا آيت موږ ته وايي چي د مسلمانانو تر ټولو
سخت دښمنان يهودان او بيا مشركان دي ،او له
مسلمانانو سره په دوستۍ كي تر ټولو ورنږدې خلك هغه
دي چي ځان ته نصارا وايي ،دا ځكه چي د دوى ځيني هغه
كشيشان دي چي د دين زده كړي ته ئې ځان وقف كړى او
ځيني ئې هغه زاهدان دي چي د عبادت لپاره ئې ځان وقف
كړى ،هغه كسان چي له زړه نه او په اخالص سره د هللا
تعالى په دين د پوهېدو هڅه كوي او غواړي په خپل
ً به له مسلمانانو
عبادت سره د هللا رضاء ترالسه كړي ،حتما
سره مينه كوي ،ځان به هغوى ته ډېر نږدې گڼي او دوى
به ځان ته ډېر نږدې .د ايمان مانع يا جهل دئ يا د
دنيا حب او د خپل هوس بندگي ،حقيقي عالم او رښتينى
زاهد به خامخا له مسلمانانو سره د دوستۍ الر غوره
كوي ،لدوى سره به مينه لري ،د دوى په څېرو كي به هغه
څوك گوري چي دوى ئې په لټه كي دي.
خو دې ته مو بايد پام وي چي مشركان يوازي هغو
خلكو ته نه ويل كېږي چي د بتانو عبادت كوي (لكه
هندوان او بودايان) ،بلكي د نن ورځي مسيحيان د مكې
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تر قريشو په شرك كي مخكي دي ،كه د مكې قريشو كعبه له
بتانو ډكه كړې وه ،دوى خپلي كليساگاني له بتانو او
مجسمو ډكي كړې دي ،هغوى بتان رب العالمين ته د تقرب
وسيله گڼل ،خو دا په دريو خدايانو باور لري او عيسى
ته د خداى په سترگه گوري .دې ته مو هم بايد پام وي
چي نني نصارا د رسول هللا ﷻ د دور له نېكو نصاراوو سره
قياس نكړو ،اوسني نصارا د اسالم تر ټولو خطرناك او
كينه كښ دښمنان دي ،د مسلمانانو په ضد ټول روان
جنگونه د دوى لخوا دي ،دا دوى دي چي يهودان د
مسلمانانو په ضد جنگوي ،د اسرائيلو صهيونستي دولت چي
نن پر مظلومو فلسطينيانو دا وحشيانه ظلمونه كوي،
نصاراوو جوړ كړ ،دوى فلسطين وروسپارو ،دوى پر بيت
المقدس مسلط كړ ،دوى وسلې وركوي او د مسلمانو په ضد
ئې جنگوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -83او كله چي هغه څه واوري چي پيغمبر ته رانازل
شوى د حقيقت د پېژندو له امله به د دوى سترگي
گورې چي له اوښكو بهېږي ،وايي به :اې زموږ ربه!
موږ خو ايمان راوړى نود شاهدانو په زمره كي مو
وليكه -84 .او ولي به پر هللا او پر هغه حقيقت باور
نه كوو چي موږ ته رارسېدلى او دا طمع كوو چي زموږ
رب به مو د صالحانو په ډله كي داخل كړي -89 .نو هللا
د دوى د دې وينا په سبب هغه جنتونه په بدل كي
وركړل چي ترې الندي ويالې بهېږي ،تلپاته په هغوى
كي ،او همدا د نېكي كوونكو بدله ده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)85-83په دې آيتونو كي د دغو اهل كتابو څو
ځانگړتياوي ښودل شوې:
كله چي قرآن واوري ،حقيقت ورته څرگند شي او په
همدې سره ئې له سترگو اوښكي بهېږي.
ً ايمان راوړي او هللا تعالى ته د دعاء السونه
فورا
اوچتوي او وايي :اې زموږ ربه! ايمان مو راوړ ،له هغو
كسانو مو وگرځوې چي په دغه حقيقت شهادت وركوي ،ايمان
ئې په عملي ژوندكي ترسترگو كېږي ،د خپل ايمان او
عقيدې عيني تجسم وي.
وايي :د دې لپاره هيڅ دليل نه گورو چي په دې كتاب
له ايمانه ډډه وكړو ،ولي به پر هللا او پر دغه حقيقت چي
موږ ته وړاندي شوى ايمان نه راوړو؟! موږ خو تل په دې
لټه كي وو چي حقيقت ومومو ،ايمان پرې راوړو او لدې
الري جنت ته ورسېږو ،په دې بلني كي خو موږ خپل مقصود
وموندو ،ولي به ئې نه منو؟!
د دغي وينا په سبب به ئې تلپاته جنت په برخه شي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -86او هغه چي كافران شوي او زما آيتونه ئې تكذيب
كړي ،دوى دوزخيان دي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)83د اهل كتابو د دغه صالح ټولگي په مقابل كي هغه
خلك دي چي د كفر الر ئې غوره كړې او د هللا تعالى آيتونه
تكذيبوي ،دوى دوزخيان دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ















   






   



 
 -87اې مؤمنانو! هغه پاكيزه شيان چي هللا درته حالل
كړي مه حراموئ او تېرى مه كوئ ،هللا تېرى كونكي نه
خوښوي -88 .او هغه پاكيزه حالل وخورئ چي هللا درروزي
كړي او له هغه هللا ووېرېږئ چي ايمان پرې لرئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)88-87دلته د تقوى د يوه غلط تصور او انگېرني
ترديد شوى ،ځيني خلك داسي دي چي د تقوى په نامه حالل
شيان پر ځان حرام كړي ،گمان كوي چي په دې كار سره د
هللا تعالى رضاء ترالسه كولى شي ،قرآن په گڼ شمېر آيتونو
كي دغه بدعت ته اشاره كړې او مؤمنان ئې ترې منع كړي،
په دين كي هر بدعت حرام دئ ،هم څه له خپله ځانه پرې
زياتول حرام دي او هم ئې كمول ،لكه څنگه چي حرام ته
حالل ويل گناه ده ،حالل ته د حرام په سترگه كتل هم
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گناه ده ،كه تاسو په قرآن كي غور وكړئ وبه گورئ چي
ً ناپوه او غرضي خلكو له خپله لوري په دين كي
اكثرا
زياتوالى راوستى او د هللا تعالى آسان دين ئې خلكو ته
گران كړى ،د قرآن په اصطالح د خلكو پېټى ئې دروند كړى
او په الس پښو كي ئې زنځېرونه وراچولي ،پيغمبران
عليهم السالم د دې لپاره لېږل شوي چي دغه اضافي پېټي
د خلكو له اوږو كوز كړي ،دا زنځيرونه وشلوي او هغه
څه چي ټگمارو مذهبي مشرانو له خپله ځانه پرې حرام
كړي بېرته ورته حالل كړي.
قرآن دا كار تېرى گڼي چي څوك د هللا تعالى له لوري
حالل شوي شيان پر ځان حرام كړي او وايي چي هللا تعالى
داسي خلك نه خوښوي ،څوك چي غواړي په دې سره خپل رب
راضي كړي په دې دي پوه شي چي داسي كس او داسي كار د
هللا تعالى نه دئ خوښ.
هغه حالل رزق وخورئ چي پاكيزه وي ،د حالل تر څنگ د
پاكيزه ذكر ښيي چي كېدى شي كوم حالل شى په كوم سبب
گنده شوى وي ،له گنده حالل هم بايد ډډه وكړئ.
او د آيت په پاى كي د يوه جامع حكم په ترڅ كي ويل
شوي چي د حالل او حرام په اړه له خپل هغه رب وېره
ولرئ چي تاسو پرې ايمان لرئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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مهمل او خوشي قسمونو نه نيسي ،خو په
 -85هللا مو په ُ
هغو قسمونو مو نيسي چي تړون مو پرې كلك كړى ،نو
كفاره ئې لسو مسكينانو ته د هغه طعام اوسط وركول
دي چي خپل ټبر ته ئې وركوئ ،يا جامې وركول او يا
د يوه مريي آزادول ،نو چا چي دا ونه موندل نو درې
ورځي روژه نيول دي ،چي كله هم لوړه وكړئ ،نو دا
ستاسو د لوړو كفاره ده او د خپلو قسمونو حفاظت
وكړئ ،همدا راز هللا خپل آيتونه درته بيانوي ترڅو
شكر وكړئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)82دلته د لوړي او قسم په اړه څو مهمي الرښووني
موږ ته شوې:
مهمل قسمونو چي له كوم قصد نه پرته مو له خولې
 په ُ
وځي ،هللا تعالى مو پرې نه نيسي.
 د هغه قسم په وړاندي مسئول ياست چي د كومي ژمني
او تعهد په موخه ئې كوئ.
 كه د داسي قسم ماتولو ته اړ شوئ ،په داسي څه مو
لوړه كړې وه چي عملي كول ئې صحيح او سم كار نه وو،
نو قسم مات كړئ او كفاره ئې اداء كړئ ،كفاره ئې لسو
مسكينانو ته د هغه طعام اوسط وركول دي چي خپل ټبر ته
ئې وركوئ ،يا جامې وركول او يا د يوه مريي آزادول
دي ،كه چا دا توان نه درلود نو درې ورځي روژه نيول
پرې الزم دي.
 د قسمونو په كولو كي احتياط وكړئ ،چي قسم وكړئ نو
ً عمل پرې وكړئ او كه عمل
بيا ئې درناوى وكړئ ،يا حتما
كول مناسب نه وو كفاره ئې وركړئ.
د آيت وروستۍ برخه كه يوازي د آيت له مخكنيو برخو
سره مربوط وگڼو نو معنى ئې دا ده چي هللا تعالى د قسم
په اړه په دې الرښوونو سره پرتاسو احسان وكړ ،د دى
احسان شكر اداء كړئ .او كه د مخكنيو آيتونو لپاره ئې
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هم يوه موزونه تتمه وگڼو نو معنى ئې دا ده چي هللا
تعالى د دغو احكامو په بيانولو سره پر تاسو احسان
كړئ ،شكر ئې اداء كړئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ



  









 
 -51اې مؤمنانو! اصلي خبره دا ده چي شراب ،قمار،
بتان او د فال غشي د شيطان پليتي كړني دي ،نو ځان
ترې وساتئ ترڅو بريا ومومئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)21په دې جامع آيت كي ستر ستر حرام شيان په الندي
توگه ښودل شوي:
 شراب ،قمار ،بتان او د فال غشي.
 له بتانو او د فال له غشو مراد هغه حيوانات دي چي
د بتانو په نامه ذبح كېږي او يا ئې غوښه د غشو په
وسيله وېشل كېږي ،تفصيل ئې د همدې سورې په درېيم آيت
كي تېر شوى.
 د اجتماعي ستونزو په حلولو كي اسالم خپله خاصه
كړنالره لري .د ځينو خاصو اجتماعي ستونزو د حلولو
لپاره ئې دا كړنالره غوره 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 ئې يوه په بل 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.
دا آيت د شرابو د تحريم په اړه د قرآن وروستى حكم
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دئ ،تر دې د مخه ئې لومړى دا وويل:







   






البقره125 :
د شراب او قمار په اړه تا پوښتي ،ورته ووايه :په دوى
كي ستره گناه ده او څه گټي د خلكو لپاره ،خو گناه ئې
تر گټي ډېره ستره ده
يعني 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 ځېرك،
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 دوكه
كړي ،له زرهاوو كسانو 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.
ورپسې ئې د النساء سورې په  43آيت كي وفرمايل:
   









اې مؤمنانو! په داسي حال كي لمانځه ته مه نږدې كېږئ
چي مست وئ ،تر څو په هغه څه پوه شئ چي تاسو ئې وايئ
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يعنى 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 نه راخوټېدلې خبري ورته كوئ ،په
داسي حالت كي په لمانځه ودرېږئ چي خپلو خبرو ته مو
پام وي او ورباندي پوهېږئ.
ځيني محققين په دې باور دي چي د شرابو د تقبيح په
اړه لومړنى آيت دا دئ:






    






النحل67 :
او د خرما او انگورو له ميوو نه چي ترې شراب او غوره
ً چي په دې كي هغو خلكو ته نښه
رزق ترالسه كوئ ،يقينا
ده چي تعقل كوي.
د دغه آيت په اورېدو سره ډېرو صحابه وو له شرابو
نه ډډه وكړه ،ځكه چي دلته شراب د غوره رزق په مقابل
كي ذكر شوى.
په پاى كي ئې په قاطع او څرگندو الفاظو سره د دغو
تحريم اعالن كړ او وئې ويل چي دا څلور واړه شيطاني
كارونه دي ،ځان ترې وساتئ ،ستاسو سعادت او بريا په
دې كي ده چي لدغو شيطاني كارونو ځان لري وساتئ.
د دې آيت له مخي هغه ټولنه يوه شيطاني ټولنه ده
چي دغه شيطاني كړه وړه پكي ترسترگو كېږي ،د كومي
ټولني په زړه او دماغ چي شيطان حكومت كوي ،همدغه
څلور شيطاني كارونه به پكي وگورئ.
د اسالم او هر الهي دين له مخي (شيطان) د (شر
سمبول) او د انسان او انسانيت دښمن دئ ،ده د انسان د
پېدايښت له لومړۍ ورځي لوړه كړې چي په هر گام كي به
انسان ته په كمين كي كښېني ،له ښي او كيڼ اړخه به
بريد پرې كوي ،له سمي الري به ئې كږوي ،بد شى او بد
كار به ورته ښايسته كوي ،د خپل انساني فطرت خالف جگړي
ته به ئې هڅوي او دا به ثابتوي چي انسان د دې وړ او
مستحق نه دئ چي د زمكي خالفت ئې په واك كي وي.
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دين چي څه د انسان په ضرر گڼي او هغه ئې حرام
كړي ،كه دا د ده په ذات پوري تعلق لري او كه ئې په
ټولني پوري ،كه د اقتصاد په برخه كي وي او كه د اخالق
په برخه كي ،كه د ده د سياسي او اجتماعي نظام مربوط
مسئله وي او كه په اعتقادي او فكري امورو پوري مربوط
مسئله ،شيطان نه يوازي د دې حرمت نه مني او د انسان
په تاوان او ضرر ئې نه گڼي ،بلكي هغه د (خلود او
دوام) موجب او د ارتقاء او تعالي باعث گڼي ،څه چي
دين ته كركجن برېښي او انسان ترې منع كوي ،شيطان هغه
انسان ته ښايسته كړي او د هغه په لور الس غځولو ته ئې
هڅوي.
كه د غربي نظام مختلفو برخو ته لږ ځير شئ نو وبه
گورئ چي په دې نظام كي ټول هغه څه حالل گڼل شوي چي هر
الهي دين تحريم كړي ،كه د قرآن ،تورات او انجيل په
رڼا كي دا نظام وڅېړئ نو هغه به داسي ومومئ لكه چي
شيطان په سپيني ماڼۍ كي د جمهوري رياست پر كرسۍ ناست
او د خپلي خوښي نظام ئې قائم كړى وي ،په دې نظام كي
ټول هغه څه روان دي چي الهي كتابونه ئې د شيطان كار
گڼي.
كه شيطان ته د دې موقع په الس ورشي چي د نړۍ په
كوم گوټ كي د خپلي خوښي ټولنه جوړه كړي او هغه نظام
په كي قائم كړي چي دى ئې غواړي نو د امريكا له اوسنۍ
ټولني سره به ئې هيڅ توپير نه وي ،د غربي ټولنو په
څېر به ئې يوه ټولنه جوړوله او سياسي ،اجتماعي،
نظامي پاليسي به ئې همغسي وه چي نن ئې غربي واكمنان
پلې كوي.
كه وغواړو چي غربي ټولنه په څو مختصرو كرښو كي
تشريح كړو او د دې ټولني د فرهنگي ،سياسي ،اجتماعي
او اقتصادي برخو اساسي بنسټونه په گوته كړو نو ويلي
شو چي د غربي ټولني د اقتصادي نظام بنسټونه دا دي:
 سود چي د مظلوم او بې وزلي له اړتيا او مجبوريت
نه د گټي اخيستو وسيله ده او په ټولو الهي اديانو كي
تحريم شوى ،سود د غربي ټولني د اقتصادي نظام اساسي
بنسټ دئ ،د غرب ټوله راكړه وركړه او اقتصادي مناسبات
په سود والړ دي ،كه د دې ټولني له بانكي سيستم او
تجارتي او اقتصادي تعامل نه سود وباسئ نو دا نظام په
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ټپه ودرېږي او د يوه گام مخكي اخيستو توان نه لري.
 قمار چي له زحمت پرته او د يوه حريص انسان د
غولولو له الري وړيا مال ترالسه كول دي او د هر دين او
هر عادالنه انساني قضاوت له مخي ناروا او ظالمانه عمل
دئ ،په غرب كي نه يوازي جائز دئ بلكي هم په شخصي
توگه او هم په دولتي كچه د وړيا ثروت ترالسه كولو يوه
مهمه ذريعه ده.
 احتكار چي بډاى ته د مسكين او محتاج انسان د
استثمار او د نورو د شتمنيو د غارت كولو موقع په الس
وركوي ،له خپلي شتمنۍ نه په استفادې سره ،د خلكو د
اړتيا وړ شيان په ارزانه بيه ترالسه كوي ،بازار او
نرخ په خپل كنترول كي راولي ،چي په بازار كي د
احتكار شوو شيانو عرضه محدوده او تقاضا زياته شوه او
نرخونه اوچت شول ،هغه ئې د خپلي خوښي په بيه بازار
ته راوباسي او وړيا گټه ترالسه كوي ،د دې گټي عامل نه
د ده زيار او زحمت دئ او نه د ده هنر او حكمت ،فقط
خپلي شتمنۍ او د نورو اړتيا او مجبوريت دا فرصت
وركړى چي خلك غارت كړي .دا د احتكار د جواز او هغه
ته د مشروعيت وركولو په وجه ده چي د دوا په څېر
ضروري شيان هم د خپل اصلي قيمت نه څو څو ځله په
زياته بيه بازار ته عرضه كېږي ،د دوا محتكر د دې
پروا نه لري چي د ده همنوع انسان له بيمارۍ په دې
خاطر مري چي د دوا هغه بيه نه شي وركولى چي محتكر تر
اصلي بيې څو برابره زياته ټاكلې ،يو مثال ئې د اېډز
دوا ده ،يوې امريكائي كمپنۍ هغه احتكار كړې ،نورو
كمپنيو ته د هغې د توليد اجازه نه وركوي ،د برازيل
حكومت غواړي دا دوا په ارزانه بيه توليد او بازار ته
ئې عرضه كړي خو د امريكا حكومت ئې نه پرېږدي ،كه د
دې دوا اصلي بيه يو ډالر وي نو امريكائي كمپنۍ ئې په
سل ډالره بازار ته وړاندي كوي.
 غولوونكي تجارتي اعالنات او د ښځو له ښايست ،جالب
غږ او هڅوونكو حركاتو نه د خلكو د راماتولو او د
مشتريانو د جلبولو لپاره استفاده.
 د وسلو د خرڅالو بازارونه لټول او جوړول او په
نورو ملكونو كي د دې لپاره د جگړو اورونه بلول.
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 د خپلو توليداتو لپاره ماركيټونه لټول او د دې
لپاره هم سوړ او هم تود جنگ ضروري گڼل.
 د پيسو د الس ته راوړو لپاره هر كار جائز گڼل ،حتى
د خپل عفت عرضه كول او د فحاشي داسي رسمي او بربنډ
ځايونه جوړول چي دولت ته ټكس وركوي او دغو گنده
مركزونو ته د دې اجازه وركول چي د مشتريانو د پيدا
كولو او راماتولو لپاره داسي ټلويزيوني خپرونې وكړي
چي د فحش كار په پوره وقاحت كي بربنډ ښيي.
د غربي ټولني فرهنگي بنسټونه دا دي:
 آزاد جنسي روابط او ټول هغه اخالقي او مذهبي حدود
او ضوابط ماتول چي جنسي روابط تنظيموي او د قانون په
حدودو كي ئې محدودوى.
 شراب ،قمار ،موسيقي او نڅا
 لوبي ،نه د روغتيا لپاره او نه د ټولو لپاره ،دا
هم د بډايانو په الس كي په تجارتي وسيلې بدله شوې،
لوبغاړي اخيستل كېږي او د لوبو په تماشا پيسې ترالسه
كوي .لوبو ،نڅا او سندرو هومره عموميت موندلى چي دا
د قرآن له وينا سره سم د دوى په دين او مذهب بدل
شوى .اتخذوا دينهم لهوا و لعبا
د غربي ټولني ديني او مذهبي جوړښت داسي دئ:
 په خرافاتو باور.
 عيسى خداى او د خداى زوى گڼل.
 د عيسى ويني د ده د منونكو د معافي ذريعه بلل.
 د عبادت څو مسخره او خندوونكي شكليات.
 خداى له انسان سره تشبيه كول ،دا اعتقاد چي خداى
انسان خپل صورت ته ورته پيدا كړى ،له خټي ئې د ده
مجسمه جوړه كړې ،بيا ئې په اور اېښې چي پخه شي ،بيا
ئې د خپلي روح يوه برخه په كي پو كړې.
 مذهبي موسيقي.
 د مذهب په نامه څو مسخره حركات.
 د خداى په ځاى د شخصيتونو لمانځنه.
 د خداى او بنده تر منځ په واسطې او وسيلې باور.
 په هغو مسخره وړاندوينو باور چي د تورات او انجيل
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په نامه كتابونو كي راغلې.
 كشيش د خداى استازى گڼل ،د خداى برخه ده ته
سپارل ،د جنت اسناد له ده په پيسو پېرل او د كليسا
په لكهاوو مفت خورو كشيشانو او راهبانو ته د مرفه او
آرام بې زحمته ژوند اسباب برابرول.
 د عيسى عليه السالم بيا راتلو او په ټولي نړۍ د
مسيحيانو واكمنۍ ته انتظار درلودل.
كه د غربي نظام هره برخه د قرآن په رڼا كي وڅېړئ
او د شيطان او شيطاني كړو وړو په اړه چي قرآن څه
ويلي ،د هغوى په خوا كي ئې كېږدئ وبه گورئ چي په
غربي نظامونو كي ټول هغه څه راغونډ شوي چي هر الهي
دين شيطان ته منسوب كړي.
تاسو به په بايبل كي وگورئ چي اكثر پيغمبران
عليهم السالم په شراب څښلو او نورو ناوړه كارونو
متهموي ،حال دا چي هيڅ پيغمبر او حتى هيڅ شريف او
هوښيار انسان د شرابو څښلو شوق نه كوي.
نن په غربي ټولني كي شراب عموميت لري ،دغو شرابو
غربيان هغه ځاى ته رسولي چي جنسي بې الريتوب عام شي،
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 ،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 مجسمې د ښځو انځورونه شي .كه تاسو
دا اوس غربي ټولني ته لږ په دقت سره ځير شئ ،هري خوا
ته به دي د ښځو مجسمې 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
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لپاره چي اوالد ساتل او روزل زحمت غواړي او د جنسي
تلذذ او خوند اخيستو په وړاندي خنډ كېږي ،مېړه او
ښځه د دې په ځاى چي اوالد ولري ،سپى او پشۍ ساتي،
هلته به تاسو له كشيشانو 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
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 .هلته به په
بايبل كي ولولئ چي دا د عيسى عليه السالم معجزه گڼي
چي په يوې ميلمستيا كي ئې له اوبو ډك منگي په شرابو
بدل كړل.
بايبل يو ځاى داسي ليكي ... :بت مه جوړوئ او بتان
مه لمانځئ ،مجسمه ،د ډبرو څلي او تراشلې ډبري د
لمانځني لپاره مه جوړوئ...د مور او پالر احترام كوئ،
غال مه كوئ ،درواغ مه وايئ ،څوك مه دوكه كوئ... ،
جادوگري مه كوئ ،فال مه نيسئ ،د بت لمانځونكو په څېر
پر خپلو مړو ماتم مه كوئ او خپل مخ او ځان مه زخمي
كوئ ،د سر وېښتان مو د ماتم په توگه مه گونځي كوئ او
خپل گرېوان مه څيرئ او د دوى په څېر خالونه مه وهئ،
كله چي د عبادت خيمې ته درومئ نو هيځكله شراب او نور
مست كوونكي مشروبات مه څښئ ...د خنزير غوښه مه
خورئ ...زنا او لواطت كوونكي بايد ووژل شي ،جادوگران
او د روح احضاروونكي بايد ووژل شي...
او دا هغه خبري دي چي هر الهي دين ئې كوي ،خو
تاسو گورئ چي د بايبل منونكي د دغو ټولو خبرو مخالفت
كوي ،نه شراب او قمار حرام گڼي او نه بتان او مجسمې،
اوس خو ئې د كليساگانو چتونه او دېوالونه هم په
بتانو او مجسمو ښايسته شوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -52شيطان خو غواړي چي په شراب او قمار سره په
تاسو كي دښمني او كينه واچوي او د هللا له ذكر او له
لمانځه مو مخنيوى وكړي ،نو آيا امتناع كوونكي يئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)20په مخكني آيت كي د شرابو د تحريم په ارتباط
ويل شوي چي دا له يوه پلوه گنده شى دئ او له بله
پلوه د شيطان د خوښي شى ،په دې مبارك آيت كي د شراب
او قمار په رائجولو كي د شيطان موخه په گوته شوې او
همدا د دغو دواړو د تحريم دالئل ښودل شوي ،شيطان
غواړي په دې سره څو اهداف ترالسه كړي:
 په خلكو كي د دښمنۍ اورونه بل كړي.
 د خلكو زړونه له كينو ډك كړي.
 د هللا تعالى له ياده ئې غافل كړي.
 له هغه لمانځه ئې منع كړي چي دوى هم په خپلو كي
سره نږدې كوي او هم ئې له خپل رب سره نږدې كوي.
كله چي مؤمنانو دا آيت واورېدو ډېرو په اوچت غږ
وويل :انتهينا انتهينا يا ربنا :اې زموږ ربه! الس مو
ترې واخيست ،الس مو ترې واخيست ،د مدينې په كوڅو كي
دومره شراب په زمكه توى شول لكه باران چي پكي ورېدلى
وي ،تر اوږدې مودې له كوڅو نه د شرابو بوى تر سپږمو
كېدو.
عن ابن عمر يقول :قال رسول هللا ﹽ [ لعنت الخمر على
عشرة أوجه :لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها
وحاملها
ومعتصرها
وعاصرها
ومبتاعها
وبائعها
رواه أبو داود وابن
والمحمولة إليه وآكل ثمنها.
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ماجه
شراب له لسو اړخونو لعنتي شوى :په خپله شراب ،څښونكى
ئې ،ساقي ئې ،پلورونكى ئې ،پېرونكى ئې ،زبېښونكى ئې،
د چا لپاره چي زبېښل كېږي ،وړونكى ئې ،د چا لپاره چي
وړل كېږي ،او د بيعي (د پيسو) ترالسه كوونكى ئې د
لعنت وړ گرځېدلي.
اسالمي حكومت په دې مكلف شوى چي د شرابو د توليد،
پېر ،پلور او څښلو مخه ونيسي ،مجرم ته سزا وركړي ،د
مجرم سزا د ځينو فقهاوو له نظره څلوېښت درې او د
احنافو او ځينو نورو له نظره اتيا درې ده .د عمر ﷻ
په زمانه كي د بني سقيف د قبيلې د يوه كس دكان په دې
خاطر وسوزول شو چي په پټه ئې شراب پلورل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ













  
 -51او د هللا اطاعت وكړئ او د پيغمبر اطاعت وكړئ او
حذر وكړئ ،نو كه مخ مو واړاوو نو پوه شئ چي زموږ
د پيغمبر پر ذمه يوازي څرگند تبليغ دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)22دا آيت موږ ته الرښوونه كوي چي بايد د الهي
احكامو اطاعت وكړو ،پيغمبر عليه السالم ځان ته الرښود
ونيسو ،د ده په الس چي موږ ته څه رارسېدلي په هغه عمل
وكړو ،د پيغمبر عليه السالم ذمه والي دا ده چي الهي
پيغام په امانت سره خلكو ته ورسوي ،كه تاسو د دغه
پيغام له رسېدو وروسته اعراض وكړئ ،پيغمبر عليه
السالم ستاسو د مخالفت ذمه وال نه دئ او له هغه ئې
پوښتنه نه كېږي ،دا آيت موږ ته په وضاحت سره ښيي چي
بِّ
بك و
ل إَلي
ما أ
لغ
ُنزَ
َ
َْ
د دغي سورې په  37آيت كي له ( َ
ْك من رِّ
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ْت ر َ
ه) نه مراد همغه دئ چي موږ
سالت
بلغ
ْ ف
َل
ْع
تف
إن لم
َْ
ما َ
ََ
َُ
هلته ورته اشاره كړې ،نه هغه څه چي شيعه ئې ادعاء
كوي ،د پيغمبر عليه السالم ټول رسالت او هغه پيغام چي
د هللا تعالى له لوري د ده په الس خلكو ته لېږل شوى مراد
دئ ،نه كومه خاصه موضوع .دا مطلب په  22آيت كي بيا
تكرار شوى ،په ټولو كي عام رسالت ته اشاره شوې نه
كومي خاصي او ځانگړې موضوع ته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   
















   
 
 -53پر هغو چي ايمان ئې راوړى او صالح عملونه ئې
كړي په هغه څه كي كومه گناه نشته چي خوړلي ئې دي،
كه ( لدې وروسته) ځان وساتي( ،په حرمت ئې) ايمان
ولري ،او نېك عملونه وكړي ،بيا تقوى وكړي او
ايمان راوړي ،بيا تقوى او احسان وكړي او هللا خو دا
محسنين خوښوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)23كه دا آيت له مخكنيو سره په ارتباط كي ونيسو
نو معنى ئې دا ده چي د دغو محرماتو له تحريم نه مخكي
چي چا څه ترې خوړلي او څښلي د تقوى او ايمان په صورت
كي څه الزام پرې نشته ،خو كه ئې د وروستنيو آيتونو
په ارتباط كي ونيسو نو معنى ئې عامه ده او دا مطلب
افاده كوي چي د خوراك څښاك پوښتنه په هغه صورت كي نه
ترې كېږي چي د تقوى او ايمان الر اختيار كړي.
د شرابو له تحريم نه وروسته له ځينو صحابه وو سره
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دا تشويش راپيدا شو چي له هغو مسلمانانو سره به څه
كېږي چي له تحريم نه مخكي ئې شراب څښلي؟! دا مطلب په
ډېرو رواياتو كي راغلى چي يو ئې دا دئ:
قال أبو داود الطيالسي :حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن
البراء بن عازب قال  :لما أنزلت تحريم الخمر قالوا :
كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم ؟ فنزلت هذه االية:
(ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما
طعموا) االية .رواه الترمذي
په مخكني آيت كي د دوى دغي پوښتني ته ځواب ويل
شوى ،چا چي له دې مخكي شراب څښلي خو له دې وروسته
ځان ترې وساتي ،په حرمت ئې ايمان ولري ،صالح عمل
وكړي ،په تقوى او ځان ساتني كي مزيد مخكي والړ شي،
خپل ايمان او باور مزيد مضبوط او پياوړى كړي ،په
تقوى كي دومره مخكي والړ شي چي د احسان مرحلې ته
ورسېږي ،په دوى باندي نه يوازي په دې اړه څه الزام
نشته بلكي داسي محسنان د هللا تعالى خوښېږي او پرې گران
دي.
له دې آيت معلومېږي چي :تقوى درې مرحلې لري ،له
كبائرو او محرماتو ځان ساتنه ،له صغائرو ځان ساتنه
او له مشتبه او مشكوكو مواردو ځان ساتنه.
احسان تر ټولو لوړ معنوي مقام دئ .احسان دې ته
وايي چي انسان نه يوازي خپله دنده په ښه توگه ترسره
كوي بلكي تر خپل مأموريت او مسئوليت زيات څه كوي،
هغه مأمور چي په خپل ټاكلي وخت كار ته حاضرېږي او په
ټاكلي وخت خپل كار متوقف كوي ،يو متقي مأمور دئ ،خو
هغه چي له ټاكلي وخت نه مخكي كار ته حاضرېږي ،او تر
ټاكلي وخت وروسته هم د ضرورت په صورت كي كار ته
ادامه وركوي ،محسن دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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ً په داسي ښكار سره
 -54اې مؤمنانو! هللا به مو حتما
آزمويي چي ستاسو السونه او نېزې وررسېږي ،تر څو هللا
دا معلومه كړي چي څوك غائبانه ترې وېرېږي ،نو چا
چي له دې وروسته تېرى وكړ نو هغه ته دردناك عذاب
دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)24د احرام په حالت كي له ښكاره منع شوي يئ ،كېدى
شي ستاسو د آزمويلو لپاره داسي حالت درباندي راشي چي
ښكار ته مو الس او نېزې رسېږي ،هللا تعالى غواړي په دې
سره تاسو وزآمويي چي په غياب كي ،هغه مهال چي لده
پرته مو بل څوك نه گوري ،له ده وېره لرئ كه نه او
ځان له محرماتو ساتئ كه نه؟ د هغه چا لپاره دردناك
عذاب دئ چي په دې حالت كي تېرى كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -59اې مؤمنانو! چي كله په احرام كي وئ نو ښكار
ً ووژلو نو سزا ئې
مه وژنئ او له تاسو چي چا قصدا
هغه څه ته ورته څاروى دئ چي وژلى ئې دئ ،چي ستاسو
دوه باانصافه به ئې پرېكړه كوي ،كعبې ته د
رسېدونكي نذر په توگه ،يا څو مسكينانو ته د خوړو
وركولو كفاره ده ،يا ئې له دې سره برابر روژه
نيول ،ترڅو د خپل كار سزا وڅكي ،هللا د هغه څه عفو
وكړه چي پخوا تېر شوي او څوك چي وگرځېدو نو هللا به
ترې بدل واخلي او هللا انتقام اخيستونكى عزتمن دئ.
 -56د بحر ښكار او خواړه ئې درته حالل كړى شوي ،چي
ستاسو او د نورو مسافرانو لپاره يوه متاع ده او د
وچي ښكار تر هغه درباندي حرام كړى شوى چي په
احرام كي وئ او له هغه هللا ووېرېږئ چي د هغه لوري
ته به ورټول كړى شئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)23-25په دې مباركو آيتونو كي د احرام په حالت كي
د ښكار په اړه څو الرښووني شوې:
د احرام په حالت كي په وچه كي ښكار منع دئ او په
بحر كي جائز ،په بحر كي د جواز حكمت دا دئ چي هلته د
خوراك د ختمېدو په صورت كي بله چاره نه وي ،دغه
ضرورت ته په پام سره د بحر ښكار ورته جائز گرځول
شوى .محرم به نه خپله ښكار كوي او نه به له بل سره
په ښكار كي مرسته كوي ،كه د ده لپاره كوم غير محرم
كس ښكار وكړ ،محرم ته ئې خوړل جائز ندي ،خو كه هغه د
ځان لپاره ښكار كړى وو او محرم ته ئې د هديې او تحفې
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په توگه وركړ خوراك ئې ورته جائز دئ.
موذي حيوانات لكه لړم ،موږك ،ټپوس ،غټ كارغه،
خوړونكى سپى يا لېوه له دې حكمه مستثنى دي.
كه له چا دا غلطي وشوه نو كفاره ئې يا ښكار شوي
حيوان ته ورته څاروى ذبح كول ،يا معادل ئې مسكينانو
ته خوراك وركول يا ئې معادل روژه نيول دي ،دا پرېكړه
به دوه عادل كسان كوي چي د ښكار شوي حيوان معادل
قيمت به څومره وي ،دى به د دغه مقدار له مخي تصميم
نيسي چي څه وكړي.
څوك چي د هللا تعالى له احكامو سرغړاوى وكړي ،هللا به
ترې بدل واخلي ،هللا انتقام اخيستونكى عزتمن دئ .بايد
له هللا نه ووېرېږئ چي په پاى كي هغه ته ورتلونكي يئ او
د هغه په وړاندي د خپلو عملونو له سزا سره
مخامخيدونكي.
ځيني مفسرين او فقهاء د دغه آيت په استناد د بحر
ټول حيوانات حالل گڼي ،په دې حديث هم استناد كوي چي
له پيغمبر عليه السالم نه د بحر د اوبو د پاكوالي په
اړه پوښتنه وشوه او رسول هللا ﹽ وفرمايل :اوبه ئې پاكي
او مړ شوى حيوان ئې حالل دئ.
فقال رسول هللا ﹽ [هو الطهور ماؤه الحل ميتته] وقد روى
هذا الحديث اإلمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل
السنن األربع وصححه البخاري والترمذي وابن حبان
وغيرهم
دا حديث امام شافعي ،امام احمد حنبل د څلورو سننو
خاوندانو روايت كړى او بخاري ،ترمذي او ابن حبان ئې
صحيح گڼي.
ځيني نور د بحر له طعام هغه حيوانات مرادوي چي له
بحر پرته له ښكاره ترالسه شي ،لكه دا چي بحر ئې بهر
وغورځوي او ځيني نور ئې هغه بحري حيوانات بولي چي په
خپل مرگ مړه شوي ،په دې شرط چي گنده شوي نه وي.
احناف يوازي ماهيان حالل گڼي او د مړه ماهي په اړه
په دې حديث استناد كوي:
عن جابر بن عبد هللا [ عن النبي ﹽ قال :كلوا ما حسر عنه
البحر وما ألقاه وما وجدتموه ميتا أو طافيا فوق
الماء فال تأكلوه]
هغه چي سيند تري تللى وي يا ئې بهر ته غورځولى وي
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وخورئ ،خو هغه چي مړ يا د اوبو پر سر نه ډوبېدونكى
ومومئ مه ئې خورئ.
امام مالك ،امام شافعي ،ابن ابي ليلىٰ ،اوزاعي او
ثوري د اشجعي د روايت له مخي وايي :د بحر هر حيوان
په شمول د ماهي او نورو ژوو خوړل كېدى شي ،كه ښكار
شوى وي او كه م ړ وموندل شي ،امام مالك او پلويان ئې
د پيغمبر عليه السالم په دې قول استناد كوي چي
فرمايي( :د سيند) اوبه پاكي او مړ شوى (حيوان) ئې هم
حالل دئ .شافعي وايي :د اوبو خنزير (غوښه خوړل) هم څه
اشكال او مانع نلري ،او ليث وايي :د بحر په مړه
حيوان كي كوم اشكال نشته ،همداراز د اوبو سپى او آس
ئې.
قال مالك و الشافعي و ابن أبي ليلىٰ و األوزاعي و
الثوري في رواية األشجعي :يؤكل كل ما في البحر من
السمك والدواب وسائر ما في البحر من الحيوان وسواء
اصطيد أو وجد ميتا واحتج مالك ومن تابعه [ بقوله
عليه الصالة والسالم في البحر :هو الطهور ماؤه الحل
ميتته ] قال الشافعي :ال بأس بخنزير الماء وقال الليث
 :ليس بميتة البحر بأس قال  :وكذلك كلب الماء وفرس
الماء
دوى په دې روايت استناد كوي چي په كي ويل شوي:
يوه ډله د اصحابو چي په سفر تللي وو ،د سيند په غاړه
ئې يو ستر ماهي وموند ،اتلس ورځي ټول لښكر ترې
وخوړل ،دومره ستر وو چي تر پوښتۍ الندي ئې يو اوښ
تېرېدى شو ،كله چي مدينې ته راستانه شول دا قصه ئې
پيغمبر عليه السالم ته وكړه ،هغه وفرمايل :دا د هللا
تعالى له لوري تاسو ته رزق وو چي له سيند ئې درته
راايستلى وو ،آيا څه غوښه ئې درسره پاته ده چي پر
موږ ئې وخورئ؟ موږ ورولېږله او هغه وخوړله.
فلما قدمنا المدينة أتينا رسول هللا ﹽ فذكرنا ذلك له
فقال :هو رزق أخرجه هللا لكم فهل معكم من لحمه شيء
فتطعمونا ] فأرسلنا إلى رسول هللا ﹽ منه فأكله.
دغو رواياتو او د فقهاوو آراوو ته په پام سره څو
خبري كېدى شي:
 د سيند او وچي د حيواناتو د حل او حرمت تر منځ
توپيرونه شته.
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 كوم فقهاء او مفسرين چي د اوبو ټول حيوانات حالل
گڼي د دې آيت د الفاظو په عموميت او په اړوند
احاديثو استناد كوي.
 د سيند هغه حيوانات چي ځيني فقهاء ئې د غوښي
خوراك ناجائز گڼي دا عدم جواز د كراهيت په كچه ده نه
د حرمت په كچه ،د حرمت لپاره صريح نص ته ضرورت وي،
چي نشته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ










  










   



   



  
 -57هللا د كعبې دا محترم كور د خلكو لپاره د قيام
وسيله گرځولى او درنه مياشت هم او نذر شوى څاروى
او امېل داره څاروي هم ،دا د دې لپاره چي پوه شئ
هللا په ټولو هغو شيانو پوهېږي چي په آسمانونو او
زمكي كي دي او دا چي هللا په هر څه ښه پوه دئ-58 .
په دې پوه شئ چي هللا هم سخت عذاب وركوونكى دئ او هم
مهربان بخښونكى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)58-57كعبه د خلكو لپاره د قيام ،نظم ،ثبات او
امن وسيله ده ،دا يوازي د طواف لپاره يا په لمانځه
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كي د مخ لوري او قبلې په توگه نه ده ټاكل شوې ،بلكي
د خلكو د فردي او اجتماعي ژوند د سمون او ثبات لپاره
د اساس او بنسټ حيثيت لري ،دا ځكه چي:
 دا د مسلمانانو د يووالي او وحدت ذريعه ده ،د كور
يووالى د كور اوسېدونكي سره متحد كوي او په دوى كي د
يووالي احساس راوالړوي ،د يوې كورنۍ غړي پدې خاطر يوه
كورنۍ او يو موټى وي چي كور ئې گډ دئ ،د يوه ټبر خلك
د كور د بېلوالي په وجه ورو ورو هومره سره لري شي
لكه پردي.
 هر كال د نړۍ د بېلو بېلو قومونو په لكونو استازي
د هللا تعالى په دې كور كي راغونډېږي ،په يو رنگ جامو
كي ،په گډه او د يوه بل څنگ ته د هللا د كور طواف كوي،
د نړۍ هيڅ دين او مذهب او هيڅ سياسي نظام نشي كولى د
دنيا د مختلفو ملتونو او نسلونو دومره خلك په يوه
وخت او يوه ځاى كي راغونډ كړي ،هغه هم په خپل مصرف
او له داسي پاكيزه او سپېڅلي شعور سره.
 هره ورځ په مليونو انسانان له خپلو نورو مسلمانو
وروڼو سره يوځاى په وار وار د خداى جل جالله د كور په
لوري مخ كوي او پدې سره عمالً ښيي چي د ده او نورو
مسلمانانو لورى او سمت يو دئ .له نورو سره يوځاى د هللا
د كور په لوري مخه كول او د يوه معبود دړي ته د
ودرېدو معنى دا ده چي ستا د قبلې ورور ،ستا ورور او
ستا د لويي ديني كورنۍ غړى دئ.
 دا له هللا تعالى پرته د بل چا كور ته له ودرېدو نه
د بې نيازۍ درس وركوي ،هغه څوك چي په شپه ورځ كي
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 دړي ته ودرېږي او د بل كور طواف وكړي؟
 د كعبې طواف او په لمانځه كي د كعبې په لوري مخ
اړول د دې نښه ده چي دا خلك ټول په گډه دا عزم
اعالنوي چي له هللا جل جالله نه پرته د بل چا كور ته نه
مخه كوو ،نه پناه وړو او نه ئې دړه ټكوو.
ته ډېر خلك داسي گورې چي په دې سبب د بل په
وړاندي ذلت ته تسليم شوي چي قبله ئې د هللا جل جالله كور

المائده
د قرآن پلوشې
261
نه ،بلكي د دنيا د واكمنانو قصرونه وي ،مخه ئې همدې
قصرونو ته ،طمع ئې له همدې قصرونو ،وېره ئې له همدې
قصرونو ،طواف ئې د همدې قصرونو ،د دې قصرونو د
خاوندانو احترام ئې په زړه كي او د دوى لويي او عظمت
ئې په دماغ مسلط.
آه ،څومره ډېر خلك داسي گورم چي په ظاهركي ئې مخه
د خداى د كور په لوري وي خو په حقيقت كي د دوى د
زړونو قبلې نوري ،په هماغه وخت كي چي د بيت هللا په
لوري ئې مخه وي ،زړه ئې نورو قبلو ته متوجه وي .ډېر
خلك بيا 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 دوى د زړونو قبلې څومره كږې دي او
څومره له اصلي قبلې په معنوي لحاظ كاږه ودرېږي!!
د دغه مبارك او محترم كور په سبب هغه مياشتي هم
محترم او د درناوي وړ گڼل شوې چي په هغې كي خلك د
طواف لپاره راځي او هغه څاروي هم چي د دې كور خوا ته
د قربانۍ لپاره بېول كېږي او په غاړو كي ئې اميلونه
اچول شوي .د دغي كعبې له بركته به د هر كال درېيمه
برخه ،څلور مياشتي ،په ټول حجاز كي بشپړ امن او امان
وو ،د دښمن د قبيلې كاروانونو به ئې مخي ته تېرېدل
خو د دغو محترمو مياشتو د درناوي لپاره به ئې هغه ته
په بده سترگه نه كتل او مخه به ئې نه نيوله ،په ټول
حجاز كي به عام اوربند وو ،هر چا به توري په تېكو كي
كړې ،د انتقام او غچ جذبه به ئې مړه شوه ،په حرم كي
به ئې د خپل پالر قاتل تش الس او بې وسلې وموند خو څه
ئې نه ورته ويل.
د حج په موسم كي به د مكې تجارتي بازار داسي تود
وو چي مثال به ئې په نورو وختونو كي نشو ترسترگو
كېدى ،دې مبارك كور له اقتصادي پلوه هم د مسلمانانو
په ژوند كي ژور او پراخ اغېز درلود ،قرآن قريشو ته
په خطاب كي فرمايي چي هللا تعالى د دغه مقدس او مبارك
الهي كور له بركته ستاسو لوږه له منځه يووړه او په
عوض كي ئې پراخ رزق دركړ ،ستاسو خوف او وېره ئې ختمه
كړه په بدل كي ئې داسي امن او امان درپه برخه كړ چي
اوس په دوبي او ژمي كي ،شپه او ورځ سفر كولى شئ،
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هيڅوك مو نه مزاحم كېږي ،په هر ځاى كي امنيت دئ،
ستاسو تجارتي قافلې په ډاډه زړه او پوره امنيت له
يوه ښاره بل ته درومي ،ټولي تجارتي الري ستاسو له
سيمي تېرېږي ،مكه د سيمي تر ټولو په ستر او مهم
تجارتي مركز بدله شوې ،چي ستاسو لپاره ډېري گټي له
ځان سره لري .د اقتصادي گټو ترڅنگ ئې د ټولو عربو
قيادت او زعامت هم تاسو ته سپارلى ،د حجاز ټول عرب
قبائل ،تاسو او ستاسو دا ښار خپل محور او قبله گڼي،
يو خور وور وېشل شوى قوم وئ ،له فقر ،لوږي او كورنيو
جگړو سره مخامخ ،د داسي خطرناكو او كينه كښو دښمنانو
په محاصره كي چي تل ئې تاسو گواښلئ ،ستاسو رب د
دښمنانو بريدونه دفع كړل ،تاسو ئې له فقر او لوږي
وژغورلئ ،د خوف او وېري ټغر ئې ټول كړ ،د دې سترو
سترو الهي نعمتونو تقاضا دا ده چي قدر ئې وكړئ ،د
منعم شكر په ځاى كړئ او عبادت ئې وكړئ.
پوه شئ چي دا محترم شعائر د هغه هللا تعالى له لوري
ټاكل شوي چي په هر څه پوه دئ ،پوهېږي چي په دغو كي
تاسو ته څومره دنيوي او اخروي ښېگڼي مضمر دي.
په دې هم بايد پوه وئ چي هللا تعالى هم شديدالعقاب
دئ او هم مهربان بخښونكى ،كه له الهي احكامو سرغړاوى
او د شعائرهللا سپكاوى وكړئ نو د هللا تعالى له شديد عقاب
او عذاب سره مخامخ كېږئ او كه هللا تعالى ته رجوع وكړئ
هغه به مهربان بخښونكى ومومئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ





   
   

 -55پر پيغمبر له رسولو او تبليغ پرته بله ذمه
والي نشته او هللا په هغه څه هم پوهېږي چي څرگندوئ
ئې او په هغه هم چي پټوئ ئې.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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( -)22قرآن دلته يو ځل بيا خپل مخاطب ته وايي چي د هللا
د پيغمبر دنده يوازي دا ده چي د ده پيغام په امانت
سره خلكو ته ورسوي ،دا چي خلك له پيغمبر او د ده له
پيغام سره ،په پټه يا په ښكاره ،څه چلن كوي ،هللا پرې
پوهېږي ،محاسبه به ئې ورسره كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ





  








 
 -211ووايه :ناپاك او پاك سره برابر نه دي كه څه
هم د ناپاكانو زياتوالى دي حيران كړي ،نو له هللا
ووېرېږئ اې عقلمنو تر څو بريا ومومئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)011دلته د مخكنيو مضامينو لپاره يوه ډېره جامع
او زړه راښكونكې تتمه راغلې ،او ويل شوي چي :ناپاك
او پاك سره برابر نه دي ،كه څه هم د ناپاكو زياتوالى
دي حيران كړي ،لږ پاك تر ډېرو ناپاكو غوره وگڼه ،لږ
حالل رزق تر ډېر حرام رزق غوره وگڼه ،لږ پاك لمني او
صالح ملگري تر ډېرو ناولو ،بدلمنو او مفسدو پلويانو
غوره وگڼه ،كه عقلمن يئ نو له هللا ووېرېږئ او له
ناپاكو ځان لري وساتئ.
دا آيت د (ارزښت) لپاره خاص او ځانگړى معيار
وړاندي كوي ،چي د بې ايمانو خلكو له معيارونو سره
ژور توپير لري ،دوى مقدار ته اهميت وركوي خو دا آيت
د شمېر او مقدار په ځاى پاكوالى د ارزښت بنسټ گڼي،
هغه ارزښتناك او د قدر وړ نه دئ چي د وزن او مقدار
له پلوه دروند او زيات برېښي ،بلكي هغه ارزښتناك دئ
چي په پاكوالي كي تر بل مخكي وي ،كه له نارواوو الرو
زر ناپاكي سكې ترالسه كړي هغه يوه سكه تر دې غوره ده
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چي له حاللي الري په الس درځي ،يو جام پاكي اوبه د يوه
لوى ډنډ تر ناپاكو اوبو ډېري غوره دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ



   













    




   



 
 -212اې مؤمنانو! د هغو شيانو په اړه پوښتنه مه
كوئ چي كه درته څرگند شي نو خفه به مو كړي او كه
د هغه په هكله هغه وخت پوښتنه وكړئ چي قرآن
نازلېږي نو درته څرگند به شي ،هللا دي د دې عفو وكړي
َ چي ترتاسو د
او هللا حليم بخښونكى دئ -211 .يقينا
مخه ځينو خلكو پوښتلي وو بيا پرې كافر شول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)012-010دلته د پوښتنو په اړه يوه جامع الرښوونه
شوې ،ويل شوي چي د هري خبري پوښتنه په خپل وخت او
خپل مناسب ځاى كي وكړئ ،د يوې موضوع په اړه له خپل
وخت او ځاى نه مخكي پوښتنه مه كوئ ،داسي پوښتني
ً د دې په ځاى چي گټه وكړي انسان ته ستونزي
اكثرا
راوالړوي ،قرآن دغه مطلب ته په دې آيت كي اشاره كړې
ده ،خلكو به له پيغمبر عليه السالم نه راز راز پوښتني
كولې او دا انتظار ئې درلود چي د دوى د هري پوښتني
ځواب به وركوي ،دوى ته الرښوونه وشوه چي په يوه څه
پوهېدل ځانته وخت او ځانته خاصه الر لري ،په خپل وخت
او له خپلي الري ئې د پوهېدو لپاره صبر وكړئ ،كله چي
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د اړوند موضوع په اړه په قرآن كي الرښونه وشوه ،هملته
به ئې ټول اړوند جوانب هم درته څرگند كړى شي .مثال
ئې دا وگڼئ چي هللا تعالى د شرابو د تحريم لپاره خاص
وخت ټاكلى وو ،داسي وخت چي مسلمانان له ذهني ،روحي
او عملي لحاظه د دې حكم تعميل ته چمتو شوي وي ،تر دې
د مخه ئې نه غوښتل چي د تحريم حكم صادر كړي ،كه چا
تر دې د مخه له رسول هللا ﷻ د شرابو د حكم په اړه
پوښتلي وى او هغه مبارك ځواب وركړى وى چي شراب نجس
او شيطانى شى دئ ،ځان ترې لري وساتئ ،ډېرو ته به دې
حكم ستونزي راوالړي كړې وي ،نو په كار ده چي تر خپل
وخت وړانديد يوې موضوع په اړه پوښتني مه كوئ ،هللا
تعالى د مخكنيو اشتباهاتو عفو درته كړي ده ،دا ځكه
چي هللا تعالى حليم بخښونكى دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

    




    










 -213هللا نه كومه بحيره ټاكلې ،نه سائبه ،نه وصيله
او نه حام ،خو كافران پر هللا دروغجني افتراگاني كوي
او اكثر ئې تعقل نه كوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)013قريشو به ځيني څاروي د بتانو په نامه نذر
كړل ،د چا به شيدې ،د چا به غوښه او له چا به بله
استفاده حرام گڼل كېده ،په دغو ئې د بحيره ،سائبه،
وصيله او حام نومونه اېښي وو ،هللا تعالى فرمايي چي دا
نومونه كافرانو له ځانه وضع كړي ،د هللا تعالى په نزد
كي هيڅ اعتبار نلري ،دا د بې عقلو خلكو افتراءات دي،
حالل شيان ئې حرام كړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   













   



 
 -214او كله چي ورته وويل شي :هغه څه ته چي هللا
نازل كړي او پيغمبر ته راشئ ،وايي :هغه راته بس
دي چي خپل پلرونه مو پرې موندلي ،آيا سره له دې
چي پلرونه ئې نه په څه پوهېدل او نه په سمه الر
روان ول؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)014كله چي د هللا تعالى دين ته راوبلل شي او دا
بلنه وركړى شي چي د پيغمبر عليه السالم خوا ته راشي
چي الرښوونه ئې وكړي او حالل او حرام وروښيي نو دا
كافران په خپل پلرني زوړ مذهب ټينگار كوي او په دې
دليل خپل مذهب سم او صحيح گڼي چي له پالر نيكه په
ميراث ورته پاته دئ ،كه څه هم پلرونه ئې ناپوه او بې
الري ول .جاهلو قومونو تل خپلو پيغمبرانو ته همدا
ځواب وركړى چي ستا لپاره د خپل پالر نيكه مذهب نشو
پرېښودى!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -219اې مؤمنانو! پر تاسو د خپل ځان ذمه والي ده،
كه په سمه الر روان وئ نو هغه څوك هيڅ ضرر نشي
دررسولى چي بې الري شوى ،ستاسو ټولو بېرته گرځېدل
د هللا په لوري دي ،نو په هغه څه به مو خبر كړي چي
كول مو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)015كه كفار ستاسو بلنه او دعوت ونه مني ،په خپل
غلط دين ټينگار وكړي او له مخالفت نه الس وانه خلي،
تاسو ئې ذمه وال نه ياست ،د دوى پوښتنه له تاسو نه
كېږي ،تاسو د خپلو اعمالو په اړه پوښتل كېږئ ،دا
پوښتنه به درنه كېږي چي آيا خپله ذمه والي مو ترسره
كړې ،خپل فرائض مو اداء كړي ،د امر بالمعروف او نهى
عن المنكر شرعي مسئوليت مو اداء كړى ،دوى مو د هللا
تعالى دين او د پيغمبر اطاعت ته رابللي؟ كه تاسو خپل
الهي مسئوليتونه اداء كړي وي نو د دوى د مخالفت او
انكار پوښتنه له تاسو نه كېږي ،تاسو د دوى د حتمي
هدايت ذمه وال نه يئ.
كه څه هم دا آيت ډېر واضح دئ ،ارتباط ئې له مخكني
آيت سره هم ډېر څرگند دئ ،او هغه دا چي كافرانو ته د
هللا تعالى په لور او د پيغمبر عليه السالم اطاعت ته له
دعوت او بلني وروسته كه هغوى په خپل زوړ دين ټينگار
كوي ،تاسو ئې ذمه وال نه يئ او په داسي حال كي چي دا
مطلب د پيغمبر عليه السالم په اړه هم څو ځلي مخكي
تكرار شو او د ټولو مدعا ورته او واضح ده ،خو
متأسفانه د كږو زړونو خاوندان ئې غلط تعبيروي او د
خپلو غلطو انگېرونو او افكارو د اثبات لپاره ترې
ناروا استفاده كوي.
د جهاد مخالفين او هغه چي له دين د دفاع په الر كي
د قربانۍ وركولو او له خطرونو سره ډغرو وهلو ته چمتو
نه دي ،دا آيت داسي تعبيروي چي گواكي مسلمان يوازي د
خپل ځان ذمه وال دئ ،په دې نه دئ مكلف چي د نورو د
اصالح هڅه به كوي!! دوى ته وايو :د دعوت ،تبليغ ،امر
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بالمعرف ،نهي عن المنكر او جهاد في سبيل هللا په اړه د
هر مسلمان ذمه والي همغسي ده لكه د پيغمبر عليه
السالم او د كافرانو او مخالفينو په اړه د دوى ذمه
والي همغسي ده لكه د دوى د پيغمبر عليه السالم ،كه
هغه يوازي په ځان بسنه نه ده كړې ،د هللا په الر كي ئې
هجرت او جهاد كړى ،په لسو كلونو كي ئې له دښمنانو
سره اويا غزوې او جگړي درلودې ،د ده په الس روزل شوي
صحابه په هند ،افغانستان او ماوراءالنهر كي په شهادت
رسېدلي ،طارق اسپانيا فتح كړه ،مخي ته ئې بحر حائل
شو ،د هللا تعالى په وړاندي ئې السونه اوچت كړل او وئې
ويل :اې زما ربه! كه بحر مي مخي ته نه وى حائل شوى
ستا دين به مي د نړۍ تر وروستي گوټه رسولى وو!! دوى
ولي په ځان اكتفاء او بسنه نه كوله؟ ولي ئې ټولي نړۍ
ته د هللا د دين رسول خپله ذمه والي گڼله؟ مگر د قرآن
دا وينا مو هېره كړې چي درته وايي:





  
























النساء75 :

او په تاسو څه شوي چي د هللا په الر كي او د هغو بې
وزلوسړيو ،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.
دا 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 نه
شي توجيه كېدى ،كله چي مسلمانان داسي يوې مرحلې ته
ورسېږي چي وسلې ته الس كول او د دښمن په خالف جنگېدل
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ضروري وگڼل شي ،نو دا كار ورباندي فرض دئ او پرېښودل
ئې د يوې الهي فريضې پرېښودل دي او هللا تعالى د داسي
جهاد له تاركينو هيڅ دليل او بهانه نه مني.
مگر د دې الهي سنت په اړه مو د قرآن وينا له پامه
غورځولې چي وايي :چا چي د هللا په الر كي جهاد ترك كړ،
نو له ذلت سره به مخامخ كېږي او دښمن به پرې مسلط
َير
ًغ
ْما
ْ َقو
ِل
َبْد
يست
ًو
ِيما
َل
ًأ
َابا
َذ
بكمْ ع
َذ
يع
ِر
تنف
كېږي!! إ
ِال َ
ِّْ
ََ
َكمْ
ُوا ُ
التوبه32 :
...
مگر د پيغمبر عليه السالم دا ارشاد مو نه دئ
اورېدلى چي فرمايي:
عن حذيفة بن اليمان :عن النبي ﹽ قال والذي نفسي بيده
لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن هللا أن
يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فال يستجاب لكم.
رواه الترمذى
حذيفه بن يمان روايت كوي چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :په
ً به په
هغه ذات قسم چي زما نفس ئې په واك كي دئ حتما
ً به له منكر نه مخنيوى كوئ ،كه
معروف امر كوئ او حتما
نه نو هللا به له خپل لوري داسي عذاب درباندي راولېږي
چي بيا به دعاگاني ورته كوئ خو دعاء به مو نه
قبلېږي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 اې مؤمنانو! چي كله مو كوم يوه ته مرگ-216
 نو د وصيت په وخت كي مو په خپلو كي،راوړاندي شي
شهادت ستاسو دوه عادل كسان دي او يا له تاسو پرته
 خو هغه وخت چي په زمكي كي سفر كوئ او،دوه نور
 له لمانځه وروسته ئې،ناڅاپي د مرگ مصيبت درورسي
 كه په شك كي پرېوتئ نو هغوى دي د هللا په،راتم كړئ
 كه،نامه لوړه وكړي چي نه خو كومه بيع پرې پېرو
 يقينا،څه هم خپلوان وي او نه هم الهي شهادت پټوو
ً
 خو كه-217 .چي په دې صورت كي به موږ گناهگار وو
دا معلومه شوه چي دوى دواړو په گناه سره ځان
 نو دوه نور دي له هغو د دوى په ځاى،مستحق گرځولى
 نو د هللا په،ودرېږي چي لومړنيو ځان پرې مستحق گڼلى
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نامه دي لوړه وكړي چي زموږ شهادت د دوى تر شهادت
ً چي
ډېر حقيقي دئ او هيڅ تېرى مو ندئ كړى ،يقينا
موږ به په هغه صورت كي له ظالمانو وو -218 .دا دې
ته ډېر نږدې دئ چي شهادت په خپلي حقيقي بڼي كي
وړاندي كړي او له دې ووېرېږي چي د دوى له قسمونو
وروسته د لوړي ترديد ونشي او له هللا ووېرېږئ او
واورئ او هللا د فاسقانو دا قوم نه هدايت كوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)018-013په دې مباركو آيتونو كي د هغه شهادت په
اړه څو الرښووني شوې چي د ميت (مړي) په وصيت پوري
تړاو لري:
 دوه عادل مسلمانان به د ميت د وصيت په اړه شهادت
وركوي.
 كه هغه د سفر په حالت كي وفات شوى وو او د وصيت
په مهال دوه مسلمان شاهدان نه وو نو د غيرمسلمانو
شاهدانو شهادت هم معتبر وگڼئ.
 له لمانځه وروسته به د مسلمانانو په وړاندي شهادت
وركړي ،كه شكمن شوئ نو دوى به لوړه وكړي او وبه وايي
چي په دې شهادت او قسم سره څه گټه ترالسه كول نه
غواړو ،كه څه هم خپلوان وي او نه الهي شهادت پټوو،
كه دا كار وكړو گنهگار به وو.
 كه معلومه شوه چي دوى دواړو دروغ ويلي ،نو د دوى
په ځاى دي د مړي د ورثه وو له لوري دوه نور شاهدان
ودرېږي او د هللا په نامه دي لوړه وكړي چي د دوى شهادت
تر مخكنيو سم او د حقيقت مطابق دئ ،هيڅ تېرى مو نه
دئ په كي كړى ،كه نه له ظالمانو به وو.
 دا ترتيب د دې سبب كېږي چي شهادت په حقيقي توگه
وركړى شي او له دې وېري په دروغو لوړه ونه كړي چي
نور شاهدان به خبره ترديد كړي.
 له هللا تعالى ووېرېږي ،احكامو ته ئې غوږ ونيسئ او
په الرښوونو ئې عمل وكړئ.
 څوك چي له الهي حدودو او احكامو سرغړاوى وكړي،
فاسق دئ او له الهي هدايت نه محروم.
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دې ته مو بايد پام وي چي دا احكام د دې لپاره په
،دې لړ كي راغلي چي دا هم د عمرې اړوند يوه مسئله ده
د حج او عمرې په سفر كي د مرگ او د وصيت مسئله
. نو ځكه دا موضوع په همدې اړ كي ذكر شوې،راوالړېږي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 هغه ورځ چي هللا به پيغمبران راغونډ كړي او وبه-215
 هيڅ علم ئې: څه ځواب دركړى شو؟ وايي به:وايي
. په پټو خبرو خو يوازي ته ښه پوه يې،راسره نشته
 اې عيسى د مريمي: هغه وخت چي هللا به ووايي-221
زويه! پر خپل ځان او پر خپلي مور دي زما هغه
نعمتونه درياد كړه چي په پاكي روح سره مي ستا
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مالتړ وكړ ،په وړوكوالي او زوړوالي كي دي له خلكو
سره خبري كولې او چي كتاب ،حكمت ،تورات او انجيل
مي درزده كړ ،او چي زما په امر سره به دي له خټي
د مارغه څېره جوړه كړه ،په هغه كي به دي پو كړل
او زما په حكم سره به هغه الوتونكى مارغه شو او
مورنى ړوند او برگى به دي زما په حكم سره روغول
او مړي به دي زما په اجازه ژوندي رابره كول او چي
بني اسرائيل مي له تا حصار كړل ،هغه وخت چي تا
ورته څرگندي نښي راوړې خو د دوى كافرانو وويل :دا
خو له څرگند جادو پرته بل څه نه دئ!!  -222او هغه
وخت چي حواريونو ته مي وويل :پر ما او زما پر
پيغمبر ايمان راوړئ ،وئې ويل :ايمان مو راوړ او
ته د دې شاهد اوسه چي موږ مسلمانان يو -221 .او
كله چي حواريونو وويل :اې عيسى د مريمي زويه! آيا
ستا رب كولى شي چي له آسمانه يوه ډكه خونچه
راولېږي ،وئې ويل :كه ايمان لرئ نو له هللا ووېرېږئ.
 -223وئې ويل :غواړو چي هم څه ترې وخورو ،هم مو
زړونه ډاډه شي ،هم په دې پوه شو چي تا راته رښتيا
ويلي او هم پرې شهادت وركوونكي وو -224 .عيسى د
مريمي زوى وويل :اې هللا زموږ ربه! له آسمانه پر موږ
يوه ډكه خونچه رانازله كړه ،چي هم زموږ د مخكنيو
او وروستنيو لپاره د اختر په توگه وي او هم ستا
له لوري يوه نښه او موږ ته روزي را چي ته تر ټولو
غوره روزي وركوونكى يې -229 .هللا وفرمايل :زه ئې
درباندي نازلوونكى يم ،خو كه څوك له دې وروسته
كافر شو نو په داسي عذاب به ئې اخته كړم چي د
عالميانو هيڅ يو به پرې تعذيب نكړم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)005-012د قيامت په ورځ به له پيغمبرانو عليهم
السالم نه پوښتنه كېږي چي خلكو ستاسو بلني ته څه ځواب
دركړ؟ دوى به وايي :نه پوهېږو ،ته په غيب ښه پوه يې،
موږ د دوى د زړونو له حاله خبر نه يو ،دا نشو ويلى
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چي چا زموږ ملگرتيا كړې په زړه كي ئې څه وو ،حقيقت
ئې تا ته ښه معلوم دئ.
د قرآن دغه آيت د بايبل هغه وينا ردوي چي وايي
مسيح عليه السالم په دې پوهېدو چي كوم ملگرى ئې مخلص
او كوم نامخلص او منافق دئ ،او دا چي يو ملگرى به ئې
ورسره خيانت وكړى او دى به دښمنانو ته په الس وركړي،
قرآن فرمايي چي دى به د خپلو هغو ملگرو په اړه هم له
څه ويلو ډډه كوي چي په اخالص سره او په سختو ورځو كي
ئې د ده ملگرتيا كړې .بايبل د يوحنا په كتاب كي هغه
آخري ماشامنى يادوي چي گواكي عيسى عليه السالم له
خپلو شاگردانو سره درلود ،د ده خائن شاگرد اسخريوطي
هم په كي شركت كړى وو او همدلته ئې تصميم ونيولو چي
خپله خائنانه نقشه عملي كړي ،عيسى اوبه ،لوښى او
توليا راواخيستل او د خپلو شاگردانو پښې ئې
ورووينځلې او بيا ئې وچي كړلې ،كله چي شمعون پطرس ته
راورسېد ،هغه وويل :استاده! ښه نه ده چي ته زموږ پښې
راووينځې! عيسى ورته وويل :اوس زما د دې كار په علت
نه پوهېږې ،يو وخت به پوه شې!! پطرس ټينگار وكړ ،خو
عيسى ورته وويل :كه ما دې كار ته پرې نږدې نو زموږ
رابطه به سره قطع شي!!  ...په پاى كي عيسى دوى ته
وويل :له دې كار مي مقصد دا وو چي تاسو همداسي يو د
بل پښې ووينځئ!! بيا ئې وويل :آسماني كتاب وايي:
داسي يو كس چي له ما سره ئې ډوډۍ خوړلې له ما سره به
خيانت وكړي!! حقيقت دا دئ چي له تاسو به يو كس له ما
سره خيانت وكړي ... ،زه (د دې كتاب ليكونكى يوحنا) د
عيسى خوا ته ناست وم ،ورنږدې شوم او ومي پوښتل:
باداره! دا كس څوك دئ؟ هغه وويل :دا هغه څوك دئ چي
زه به يوه گوله مړۍ راواخلم او هغه ته به ئې وركړم،
په دې وخت كي ئې همدا كار وكړ او يهودا اسخريوطي ته
ئې هغه گوله مړۍ وركړه( ،په نورو ځايونو كي د دې خالف
بله خبره شوې ،ويل شوي چي له ما سره به يو ځاى لوښي
ته الس اوږد كړي!!) ،څنگه چي دا مړۍ د ده له ستوني
تېره شوه ،شيطان ئې زړه ته ننوت ،عيسى ورته وويل:
تلوار وكړه او كار پاى ته ورسوه! هيڅوك د دې خبري په
مقصد پوه نه شو ،يهودا پورته شو او د شپې په تياره
كي ووت ،عيسى د ده له وتلو سره سم وويل :زما وخت پاى
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ته رسېدلى!!
په بل ځاى كي داسي ليكي :په دې وخت كي يهودا
اسخريوطي چي د عيسى له دولسو شاگردانو وو ،سترو
كاهنانو ته ورغى او ورته وئې ويل :څومره راكوئ چي
عيسى په الس دركړم؟! هغوى د سپينو زرو دېرش سكې
وركړې ،له هغي ورځي وروسته دى د مناسب فرصت په لټه
كي وو چي عيسى په الس وركړي ...يوه شپه چي عيسى له
خپلو دولسو شاگردانو سره د يوه سړي په كور كي د
ماښامني لپاره په دسترخان ناست وو ،عيسى وويل :له
تاسو به يو كس له ما سره خيانت وكړي!! ټول په
اندېښنه كي ولوېدل او پوښتنه ئې وكړه :هغه به څوك
وي؟ ده وويل :همغه چي له ما سره يو ځاى ئې د خوراك
لوښي ته الس اوږد كړ!!  ...يهودا هم پوښتنه وكړه:
استاده! آيا هغه كس زه يم؟ عيسى جواب وركړ :هو په
خپله دي وويل...،
پوښتنه كوو :كه عيسى عليه السالم دا خائن شاگرد
پېژندو نو ولي ئې سره له دې هغه كور او بيا هغه
ځنگله ته راغوښتى چي دى او نور شاگردان ئې په كي پټ
وو؟ داسي كار خو هيڅ هوښيار انسان نه كوي.
له عيسى ﹽ به همدا پوښتنه وشي خو له هغه وروسته چي هللا
تعالى به خپلي ټولي ستري ستري پېرزويني ورپه ياد
كړي ،او ورته وبه وايي:
پر تا او ستا پر مور زما نعمتونه در په ياد كړه.
په روح القدس سره مي ستا تأييد وكړ ،پاكيزه روح
مي ستا په برخه كړه ،جبرئيل مي ستا مرستي ته
درولېږو.
دا توفيق مي درپه برخه كړ چي په ماشومتوب كي دي
داسي خبري كولى شوې چي په زړښت كي دي كولې.
كتاب مي دروښود ،حكمت مي درپه برخه كړ ،د انجيل
او تورات علم مي دركړ.
له خټي به دي د مرغه صورت جوړ كړ ،زما په إذن به
دي پكي پو كړل او هغه به زما په حكم سره روغ رمټ
الوتونكى مرغه شو.
زما په حكم به دي له موره ړوند پيدا شوى او برگى
روغول.
مړي به دي له قبرونو ژوندي راپاڅول.
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د بني اسرائيلو له شره مي هغه مهال وژغورلې چي
دوى په سحر متهم كړې او ستا معجزو ته ئې د سحر او
جادو نوم وركړ او غوښتل ئې تا ته هغه سزا دركړي چي
جادوگران ئې د هغې مستحق گڼل.
حواريون مي دې ته چمتو كړل چي ايمان راوړي او ستا
ملگرتيا وكړي.
ستا د حواريونو دا غوښتنه مي ومنله چي له آسمانه
ډك دسترخان پرې نازل شي ،تا ورته وويل چي له هللا
ووېرېږئ او داسي غوښتنه مه كوئ ،د هغوى د اصرار په
سبب تا دعاء وكړه او ما ستا دعاء قبوله كړه .ومي
ويل :زه ئې نازلوم ،خو كه له دې وروسته چا د كفر او
انكار الر غوره كړه داسي عذاب به وركوم چي په عالم كي
ئې هيچا ته نه وركوم.
دا آيتونه كه له يوې خوا د عيسى عليه السالم معجزې
بيانوي له بلي خوا موږ ته الرښوونه كوي چي دا نه د
عيسى عليه السالم ذاتي كارونه ول او نه د ده په خوښه
او هر مهال چي ده غوښتي ترسره شوي ،بلكي د هللا تعالى
په إذن او امر تر سره شوي ،دا د ده د رسالت نښي وې
نه په الوهيت كي د ده د شركت نښي.
تاسو به د بايبل په ځاى ځاى كي وگورئ چي د
انبياوو او پيغمبرانو كار او ځانگړتيا د معجزو ښودل
گڼي ،داسي لكه چي د عيسى عليه السالم د پيغمبرۍ د
اثبات نښه دا گڼي چي له آسمانه كوتره راكوزه او پر
سر ئې كښېنسته ،يحيى عليه السالم له آسمانه غږ
واورېدو او پوه شو چي عيسى عليه السالم پيغمبر دئ ،خو
حقيقت دا دئ چي پيغمبر د خپل پيغام ،وينا ،اخالق او
عملي ژوند له مخي پېژندل كېږي ،لكه څنگه چي ونه له
ميوې پېژندل كېږي ،شخصيتونه هم له خپل عمل او وينا
پېژندل كېږي ،موږ محمد عليه السالم په خپلو سترگو نه
دئ ليدلى ،د ده معجزې مو هم نه دي مشاهده كړې ،خو د
هغه قرآن له مخي چي ده خلكو ته وړاندي كړ ،موږ په دې
ايمان راوړى او د زړه هره حجره مو په دې شهادت وركوي
ً د خداى پيغمبر دئ ،د ده لوړ اخالق ،د ده
چي دى يقينا
هغه پيغام چي خلكو ته ئې درلود ،هغه تبديلي چي ده په
نړۍ كي راوسته ،هغه انسان چي ده ئې د جوړولو هڅه
كوله ،دا موږ ته ثابتوي چي دى پيغمبر وو ،موږ چي د
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عيسى عليه السالم له ميالده دوه زره كاله وروسته په
بايبل كي داسي كوم كالم وگورو چي د يوه پيغمبر له شأن
ً د عيسى عليه السالم
سره ښايي نو وايو چي دا به حتما
وينا وي ،موږ له بايبل سره په دې اړه موافق يو چي
ناپوه انسانان او فاسقان به معجزې غواړي ،عاقالن له
معجزو پرته په دې پوهېږي چي څوك رښتينى پيغمبر دئ او
څوك د پيغمبرۍ دروغجن مدعي.
گورئ چي په دې آيتونو كي د حواريونو له لوري د
معجزې غوښتنه مناسب كار نه دئ گڼل شوى ،عيسى عليه
السالم هم ورته ويلي چي له هللا تعالى ووېرېږئ او هللا
تعالى هم ورته وفرمايل چي ستاسو غوښتنه به ترسره شي
خو كه د دغي معجزې له ليدو وروسته له تاسو څوك كافر
شو تر ټولو سخته سزا به وركوم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -226او كله چي هللا وفرمايل :اې عيسى د مريمي زويه!
آيا تا خلكو ته ويلي وو چي ما او مور مي له هللا
پرته د دوو خدايانو په توگه ونيسئ ،وئې ويل :پاكي
تا ته ده ،ما ته نه ښايي چي هغه څه ووايم چي حق
ئې نلرم ،كه ما ويلي وى نو ته به بې شكه پرې پوه
وې ،ته په هغه څه پوهېږې چي زما په زړه كي دي او
زه په هغه څه نه پوهېږم چي له تا سره دي ،بې شكه
چي ته خو په ټولو پټو خبرو ښه پوه يې -227 .ما له
هغه څه پرته چي تا ئې امر راته كړى وو بل څه دوى
ته نه دي ويلي ،هغه دا چي د هغه هللا عبادت وكړئ چي
هم زما رب دئ او هم ستاسو رب ،او زه تر هغه پر
دوى شاهد وم چي په دوى كي وم ،خو كله چي تا زما
كار پاى ته ورساوو ،ته په خپله پر دوى څارونكى وې
او ته په هر څه ښه شاهد يې -228 .كه ئې تعذيبوې
نو هغوى دي بندگان دي او كه ئې بخښې نو بې شكه چي
ته باحكمت عزتمن يې -225 .هللا وفرمايل :دا هغه ورځ
ده چي رښتينو ته به د دوى رښتيا گټه رسوي ،دوى ته
به داسي جنتونه وي چي ويالې به ترې الندي بهېږي،
تل تر تله په هغه كي پاته كېدونكي ،هللا لدوى راضي
او دوى له هغه راضي ،همدا ستره بريا ده.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)002-003مسيحيان خپل شركي عقائد عيسى عليه السالم
ته منسوبوي ،په تورات او انجيل كي ئې تحريفات وكړل،
داسي څه ئې له خپلي خوا په كي وليكل چي د دوى د شركي
عقائدو بنسټ وگرځي ،په بايبل كي ئې داسي خبري عيسى
عليه السالم او نورو پيغمبرانو ته منسوب كړې چي د شرك
او درې خدايانو عقيده ئې ترې راوايستله ،په دغو
آيتونو كي دوى ته ويل شوي :د قيامت په ورځ به عيسى
عليه السالم له ټولو هغو دروغجنو خبرو چي تاسو ده ته
منسوب كړې خپل برائت اعالنوي او وايي به:
 زما ربه! ستا شأن تر دې لوړ دئ او ستا د عظمت لمن
له دې پاكه ده چي شريك ولرې.
 ما به څنگه دوى ته هغه خبره كوله چي د ويلو حق ئې
نلرم؟ څنگه به مي دوى ته ويل چي ما او زما مور د
خدايانو په توگه ومنئ؟! تا ته ښه څرگنده ده چي ما دا
خبره نه ده كړې ،دوى له خپله ځانه جوړه كړې.
 ما دوى ته يوازي هغه خبري كړې چي تا ئې امر راته
كړى وو او هغه دا چي د هغه هللا عبادت وكړئ چي هم زما
رب دئ او هم ستاسو رب.
 زه تر هغه پر دوى شاهد وم چي په دوى كي وم ،خو
كله چي تا زما كار پاى ته ورساوو ،له دوى نه دي بېل
كړم ،له حاله ئې خبر نه يم ،ته په خپله پر دوى
څارونكى وې او ته په هر څه ښه شاهد يې.
 كه ئې تعذيبوې نو هغوى دي بندگان دي او كه ئې
بخښې نو بې شكه چي ته باحكمت عزتمن يې او ستا په هري
پرېكړي كي حكمتونه مضمر دي.
 هللا وفرمايل :دا هغه ورځ ده چي رښتينو ته به د دوى
رښتيا گټه رسوي ،د صداقت په وجه به ئې داسي جنتونه
په برخه شي چي ويالې به ترې الندي بهېږي ،تل تر تله
به په هغه كي پاته وي ،هللا به له دوى راضي وي او دوى
به له هللا نه ،همدا ستره بريا ده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -211د آسمانونو ،زمكي او د ټولو هغو شيانو
واكمني د هللا ده چي په دوى كي دي او هغه په هر څه
ښه قادر دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)021دا مبارك آيت چي د سورې تتمه ده او له ټولو
مضامينو سره ئې ژوره رابطه لري ،وايي :هللا تعالى مطلق
ټولواك دئ ،د زمكي او آسمانونو هر څه د ده په واك كي
دي او دى ئې ټولواك ،خاوند او واكمن دئ او په هر كار
قادر ،دا يوازي د ده حق دئ چي په خپل ملك كي خپل حكم
نافذ كړي او دا د دې عالم د هر څه دنده ده چي د خپل
مالك حكم ته غاړه كېږدي ،نه د دې عالم كومه برخه د
ده له واكه وتلې ،نه د عالم په اداره او د چارو په
سمبالولو كي كوم شريك لري ،نه د چا مرستي ته اړ دئ،
نه داسي كار موندل كېږي چي قدير خداى ئې له كولو
عاجز وي ،بل ته ئې وسپاري او د هغه په مرسته ئې
ترسره كړي ،نه په واكمنۍ كي شريك لري او نه د امورو
په ترسره كولو كي مرستندوى .او دا همغه خبره ده چي د
دې سورې په لومړي آيت كي په دې الفاظو شوې :إن هللا
يحكم ما يريد.
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د سورې معرفي:
د دې مباركي سورې نوم االنعام دئ ،دا يوازي نوم دئ
نه د مضامينو لپاره عنوان 035 ،آيتونه لري ،چي د
ټولو فواصل يا د لومړي آيت (يعدلون) ته ورته دي يا د
شپږم آيت (آخرين) ته ،خو ځيني عليم ،عظيم ،خبير ته
په ورته صيغو پاى ته رسېدلي چي دا هم آخرين ته ورته
وزن لري ،د ډېرى آيتونو فواصل ئې د لومړي آيت په څېر
ً اوږده دي خو هر آيت له
دي ،كه څه هم آيتونه ئې نسبتا
دوه او دريو لنډو مسجع فقرو جوړ شوي او سورې ته ئې
ښكلى وزن وركړى.
له څو محدودو آيتونو پرته ټوله سوره د مكي دور په
وروستي پړاو كي نازله شوې ،د آيتونو اوږدوالى ئې د
دغي مرحلې سورتونو ته ورته دئ .ځيني په دې نظر دي چي
دا سوره په مكمله توگه په مكه كي نازله شوې ،ځيني د
دې سوري دوه آيتونه ،ځيني شپږ او ځيني دا نه آيتونه
 052 ،050 ،040 ،004 ،23 ،20 ،23 ،21او
مدني گڼي:
053د سورې له متنه په څرگنده توگه معلومېږي چي يو
شمېر ئې په مدينه كي نازل شوي.
د سورې اصلي مضامين دا دي:
 له اول آيت تر شپږم پوري څو مضبوط دالئـل د توحيـد
ـمانونو او زمك ـي پ ـه
ـوي ،د آسـ
ـدي شـ
ـاط وړانـ
ـه ارتبـ
پـ
پيدايښت او د انسان په خلقت كي ،د تاريخ په اوږدو كي
د گناهگارانو په وار وار مؤاخذه هم د يـوه دليـل پـه
توگه وړاندى شوې.
 له اوم آيت تر شپږويشتم پوري د رسالت او د رسـالت
د معارضينو او مخالفينو او په دنيا او آخرت كي د دوى
د پايلو په اړه بحث شوى.
 له شپږويشتم تر دوه دېرشم پوري د آخرت او بعثت په
اړه بحث شوى.
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ـوري پيغمبـر عليـه
 له دري دېرشم نه تر نه دېرشم پـ
السالم ته د مخالفينو د لجـاجتونو پـه وړانـدي د صـبر
سپارښتنه شوې او ورته ويل شوي چـي د مخـالفينو ځينـي
داسي دي چي په هيڅ دليل نه قانع كېږي.
 بيا تر دري اويايم آيت پـوري د شـرك د رد پـه اړه
دقيق او جامع بحث شوى.
 ورپسې تر څلور اتيايم آيت پـوري د ابـراهيم عليـه
ـاريخي
السالم په قصې كي د مخكنيو مطالبو لپاره يـوه تـ
بېلگه زموږ مخي ته اېښودل شوې .چي په همدې لړ كي تـر
نوي يم آيت پوري د گڼ شمېر نـورو پيغمبرانـو يادونـه
كېږي.
 ورپسې تر څلور نوي يم آيت پوري د الهـي كتـاب پـه
اړه د منكرينو ويناوي او په مضبوطو دالئلو سره د هغوى
ترديد گورو.
 پدې پسي تر يو سل ديارلسم آيت پوري يو ځـل بيـا د
توحيد په اړه ډېر جامع بحث او ډېر قانع كوونكي دالئـل
راغلي.
 بيا تر يوسل اوه ويشتم آيت پـوري پـه دې اړه بحـث
شوى چي يوازي هللا تعالى د حكم په توگـه او د ده ديـن د
الرښود په توگه ونيسئ ،مه د شيطان متابعت كوئ او مه د
خلكو د هوى او هوس.
 له دې وروسته تر يوسـل پنځـه دېرشـم آيـت پـوري د
قيامت د ورځي څو صحنې زموږ مخي ته انځور شوې.
 ورپسې تر يوسل شپېتم آيت پوري د حالل او حـرام پـه
اړه د مشركينو غلطي انگېرني او د الهي دين غوښتني او
الرښووني بيان شوې.
 له يوسل يو شپېتم نه تر يوسل دري شپېتم آيت پـوري
پيغمبر عليه السالم ته الرښوونه شوې چي دغو مشركينو ته
څو خبري اعالن كړي :زه خپل رب مستقيمي الري تـه هـدايت
ـلك او
كړى يم ،سم او صحيح دين ته ،د حنيف ابراهيم مسـ
دين ته چي له مشركانو نـه وو ،زمـا هـر څـه ،لمـونځ،
قرباني ،ژوند او مرگ د عالميانو رب لـره دي ،زمـا رب
هغه دئ چي شريك ئې نشته ،زه په دغو خبرو گمـارل شـوى
ـات او
يم ،زه له لومړيو مسلمانانو يم ،تر هـر چـا زيـ
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ترتاسو ټولو مخكي خپل رب ته تسليم يم.
آخري دوه آيتونه چي په حقيقـت كـي يـو آيـت گڼـل

كېږي ،د سورې د ټولو مضامينو لپاره يـوه جـامع تتمـه
ده .په دې كي پيغمبر عليه السالم ته د څو نورو اساسـي
خبرو د اعالن سپارښتنه شوې:
 آيا له هللا تعالى پرته بل رب ځان ته ونيسم ،په داسي
حال كي چي هغه د هرڅه رب او پالونكى دئ؟
 ولي به د خلكو د ارضاء لپاره دا كار كوم ،په داسي
حال كي چي انسان د خپلو غلطيو له سزا سـره هـرو مـرو
مخامخ كېږي ،هيڅوك د بل د گناه پېټـى پـه خپلـو اوږو
نشي اخيستى ،تاسو ما ته هيڅ گټه نشئ رسولى؟
 ستاسو د مخالفتونو راكمولو لپاره هـم دا كـار نـه
كوم ،د مخالفتونو په اړه بـه هللا تعـالى خپلـه پرېكـړه
كوي ،ټول د هغه لوري ته ورتلونكي يئ.
 تاسو ئې د مخكنيو په ځاى په زمكي كي مېشت كـړئ ،د
زمكي خالفت ئې تاسو ته وسپارو ،د دې لپاره ئې يوه تـه
پر بل ځانگړي فضيلتونه وركړي ،هم په جسمي لحـاظ ،هـم
په فكـري لحـاظ او هـم پـه اجتمـاعي لحـاظ چـي تاسـو
وآزمويي ،دا امتحان وركړئ چي له دغـو امتيـازاتو نـه
څنگه استفاده كوئ ،پر نورو د خپلي لويي تحميلولـو او
د هغوى د تحقير لپاره ترې استفاده كوئ كـه لـه نـورو
سره د خواخوږۍ ،ترحم او مرستي لپاره ،دا فضيلتونه په
تاسو كي د شكر او امتنان احساس راوالړوي كـه د بغـاوت
او تكبر احساس.
 په دې پوه شئ چي ستاسو رب هم باغي بنده ته په سزا
ـو كـي
وركولو كي سريع دئ او هم نادم بنده تـه پـه عفـ
مهربان بخښونكى دئ.
يادونه:
د دې سورې د تحقيق په دوران كي متوجه شوم چي دا
څومره جامع ،باعظمته او له ځالندو الرښوونو ډكه سوره
ده ،څومره ستر ستر او اساسي مطالب په كي راغلي ،داسي
پراخ آسمان ته ورته چي هري خوا ته ئې ځالنده ستوري
ترسترگو كېږي ،له ځان سره مي ويل چي ولي تر دې د مخه
د دې سورې عظمت ته نه وم متوجه شوى؟ ولي ئې حفظ را
نه پاته شوى؟ په لومړۍ درېيمي كي له ما نه د المائدې
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او االنعام سورې پاته شوې وې ،پرېكړه مي وكړه چي بايد
حفظ ئې كړم .كله چي مي د دې مباركي سورې د عظمت او
لوړ مقام په اړه دا حديث تر سترگو شو نو ومي ويل:
ً چي دا سوره همدومره ستر او لوړ مقام لري:
واقعا
عن جابر قال  :لما نزلت سورة األنعام سبح رسول هللا ﹽ ثم
قال [لقد شيع هذه السورة من المالئكة ما سد األفق]
رواه الحاكم في مستدركه
له جابر ﷻ روايت دئ چي كله د االنعام سوره نازله شوه،
رسول هللا ﹽ سبحان هللا وويل او وئې فرمايل :دومره فرشتو د
دې سورې د نزول مشايعت او بدرگه كوله چي ټول افق ئې
ډك كړى وو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   

 






 





 
 -2ستاينه هغه هللا ته ده چي آسمانونه او زمكه ئې
پيدا كړل او تيارې او رڼا ئې جوړه كړه ،بيا هم
هغه چي كافران شوي د خپل پالونكي په اړه تېروځي
(او نور ورسره برابروي).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)2يعنى د آسمانونو او زمكي په پيدايښت او د تيارو
او رڼا په رامنځته كولو كي چي د قدرت او حكمت كومي
ً يوه حكيم او
نښي دي او هر ليدونكي ته ښيي چي دا حتما
عليم خالق پيدا كړي ،كافران دا ټول حقائق له پامه
غورځوي ،په داسي حال كي چي گوري له هللا تعالى پرته
داسي څوك نشته چي د آسمانونو او زمكي كوم څه ئې پيدا
كړي وي يا د ورځي او شپې په تلو راتلو كي ئې څه ونډه
او اغېز وي!! قرآن په ډېرو ځايونو كي دې ته ورته
استدالل كوي او فرمايي :دا د آسمانونو او زمكي هر څه
چا پيدا كړي؟ دا ورځ او شپه د چا په اراده ځي او
راځي؟ آيا له هللا پرته داسي څوك شته چي څه ئې پيدا كړي
وي؟ د ورځي او شپې په تلو راتلو كي ئې څه ونډه وي؟
د زمكي او آسمان لپاره د (خلق) او د تياره او نور
لپاره د (جعل) كارول ډېر ظريف ټكي ته اشاره كوي ،دا
ځكه چي تياره (شى) نه دئ ،بلكي يو (حالت) دئ ،د نور
او رڼا نشتوالي ته تياره ويل كېږي ،په دې باندي د
(خلق) اطالق نشي كېدى .دا هم يوه ډېره ظريفه نقطه ده
چي تياره د جمعي په صيغې سره او نور د مفرد په صيغې
سره ياد شوي ،دا ځكه چي تياره د نور نشتوالي حالت ته
وايي ،د نور د نشتوالي وجوهات هم بېل بېل كېدى شي او
درجې ئې هم بېلي بېلي.
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كه تاسو د تياره او رڼا په اړه د قرآن دا وينا د
بايبل له وينا سره مقايسه كړئ درته معلومېږي چي قرآن
د مطالبو په بيان كي څومره دقت كوي او څنگه هر لفظ
په خپل خپل ځاى كي په ډېر دقت سره كاروى.
بايبل د پيدايښت د كتاب په پيل كي داسي ليكي( :په
سر كي كله چي خداى زمكه او آسمان پيدا كړل ،زمكه تشه
او بې شكله وه ،د خداى روح د تورو بخاراتو پر سر
خوځېده ،خداى وفرمايل( :رڼا دي شي ،نو رڼا شوه ،خداى
رڼايي خوښه كړه او له تيارې ئې بېله كړه ،ده روښنايي
د ورځي په نامه او تياره د شپې په نامه ونوموله ،شپه
تېره او سبا شوه او دا لومړۍ ورځ وه!!)
د بايبل په دې وينا كي څو خبري د غور وړ دي:
 دا خوشې او بې معنى خبره ده چي زمكه تشه او بې
شكله وه!! له دې جملې هيڅوك څه مطلب نه شي اخيستى،
له هر چا سره دا پوښتنه راوالړېږي چي زمكه څنگه او له
څه تشه وه؟ هر شته شى شكل لري ،زمكه څنگه بې شكله
وه؟
 دلته د عالم د پيدايښت د بېالبېلو مرحلو لپاره
همدا زموږ شپه او ورځ معيار گڼل شوى ،يعني د لومړۍ
ورځي په لومړيو دولسو ساعتونو كي هللا تعالى رڼا راپيدا
كړه ،دا رڼا ئې په لومړي ځل وليده او خوښه ئې شوه او
د ورځي په نامه ئې ياده كړه!! كه تاسو د بايبل دا
خبره د يوه ساينس پوه او هغه څېړونكي په وړاندي
كېږدئ چي د عالم د پيدايښت په اړه څېړني كوي نو تاسو
ته به ووايي:
 .0دا هسي يوه خوشې او بې بنسټه قصه ده ،هيڅ علمي
ارزښت نه لري.
 .2د عالم د پيدايښت بېلي بېلي مرحلې په ساعتونو او
ورځو نه بلكي په سلهاوو مليونو كلونو اندازه كولى
شو.
 .3رڼا او روښنايي له اجسامو بېل مخلوق نه ده چي په
مستقله توگه پيدا شوې وي ،رڼا همغه وخت پيدا شوې چي
د لمر په څېر روښانه او ځلېدونكي ستوري راپيدا شول،
زمكه هم په سر كي روښانه او ځلېدونكې وه ،وروسته
وروسته او ورو ورو سړه او تياره شوه ،خپله رڼا ئې له
السه وركړه او له لمره ئې رڼا او روښنايي اخيستل پيل
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كړل.
 .4د زمكي پر سر شپه او ورځ هغه وخت راپيدا شوې چي
زمكي خپله اصلي رڼا او ځال له السه وركړه او تياره
شوه!!
 .5د ورځي او شپې نومونه انسانانو په خپله وضع كړي،
په هر ځاى او هر قوم كي ئې بېل بېل نومونه دي ،څوك
ئې ورځ ،څوك يوم ،څوك روز ،څوك ئې د dayپه نامه
يادوي ،كه دا نوم د هللا تعالى له لوري اېښودل شوى وى
نو په ټولو ژبو كي به سره ورته وو .د بايبل له
ليكونكي پوښتنه كوو چي هللا تعالى ورځ په كوم نامه ياده
كړې وه ،دا نوم عبري وو ،عربي وو ،انگليسي ،چينائي
كه جاپاني وو؟!!
د بايبل د پيدايښت باب چي چا ليكلى په دې وينا
سره ئې هڅه كړې چي د خپل جعلي خداى د هغي سرگرداني
روح لپاره د اوسېدو مناسب ځاى جوړ كړي چي د تيارو
بخاراتو پر سر خوځېده ،په دې سره ئې غوښتلي د
مسيحيانو د دې عقيدې لپاره كوم بنسټ جوړ كړي چي خداى
پر زمكه او د بني اسرائيلو په منځ كي اوسېږي ،د
كائناتو د پيدايښت په لومړۍ ورځ ئې د زمكي پر سر ځان
ته مناسب ځاى جوړ كړ او سرگردانه روح ئې له تورو
بخاراتو راكوزه شوه!!
د بايبل د دې غلطي وينا په مقابل كي قرآن څو خبري
لري:
 زمكه او آسمان سره جوخت او يو وو ،په يوه وخت او
د يوې چاودني په ترڅ كي سره بېل شول.
 هللا تعالى آسمانونه او زمكه په شپږو ورځو كي پيدا
كړي خو دا شپږ ورځي زموږ د معيارونو مطابق شپږ ورځي
نه دي چي دوه اويا ساعته كېږي ،بلكي د هللا تعالى له
عظمت سره مناسب شپږ مرحلې دي ،قرآن موږ ته وايي چي
دا ورځ كله د زرو او كله د پنځوسو زرو كلونو معادل
وخت لپاره كارول شوې او دا ځكه چي د انسانانو لپاره
د وخت معيار ورځ وه او هللا تعالى همدا لفظ كارولى خو
دا د داسي اوږدې مودې لپاره چي يوه طبيعي مرحله
احتواء كوي .د ورځ لفظ په حقيقي او متداولي معنى نه
بلكي په مجازي معنى كاروي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االنعام
د قرآن پلوشې
251
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ










    
  
 -1دى هماغه ذات دئ چي له خټي ئې راپيدا كړئ ،بيا
ئې د مرگ د نېټې پريكړه وكړه او نومولې نېټه له
ده سره ده ،خو تاسو بيا هم شك كوئ!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)1په دې مبارك آيت كي درې اساسي الرښووني گورو:
 انسانان ئې له خټي پيدا كړي ،يا په دې معنى چـي د
انسانانو لومړى جد آدم عليه السالم ئې له خټي پيدا كړ
او يا په دې معنى چي د هر انسان د پيدايښت اصلي ماده
خټه ده ،هللا تعالى يوازي لومړى انسـان لـه خټـي نـه دئ
ـي لـه
پيدا كړى بلكي دا اوس هم هر انسان په حقيقـت كـ
خټي پيدا كوي ،د انسان نطفه لـه هغـي دانـې او ميـوې
جوړېږي چي وني او بوټي ئې له خټي جـوړوي ،كلـه چـي د
وني او بوټي بېخ ته اوبه ورسېږي ،خاوره ورته خټه شي،
له همدې خټي د خپلو جرړو له الري ضروري مواد جذب كـړي
او دانه او ميوه ترې جوړه كړي ،هللا تعالى دغه لـه خټـو
جوړه شوې دانه او ميوه د انسان په بدن كـي پـه نطفـې
بدله او انسان ترې جوړ كړي .دا دوهمـه توجيـه پـه دې
دليــل ارجــح ده چــي د خلقكــم لفــد عــام دئ او ټولــو
انسانانو ته راجع دئ او همدا د هر مخاطب لپاره د يوه
مضبوط او انكار نه منونكي دليل بڼه غوره كوي او هغـه
ـي نـه د انسـان نطفـه
ته وايي :هغه څوك دئ چي لـه خټـ
جوړوي او بيا يو بشپړ انسان ترې راپيدا كـوي؟ آيـا د
عقل خاوندانو ته دا كافي نه دئ چي په هللا تعالى ايمـان
راوړي؟
 هللا تعالى د انسان د پيدايښت او مـرگ لپـاره (اجـل)
ټاكلى ،د نطفې بېل بېل مراحل ئې ،د مور په رحم كـي د
ده پاته كېدا ،ماشومتوب ،ځواني ،زړښت او په پـاى كـي
مرگ ئې د خاصي مودې په ترڅ كي وي ،دا نېټې چا ټاكلې؟
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ولي انسان نشي كولى دا نېټې بدلي كړي؟ ولي د خپل مرگ
مخنيوى نشي كولى؟ آيا دا نه ښيي چي موږ د يوه مقتـدر
ذات د ارادې او پرېكړو په وړاندي مقهور يو؟
 لكه چي د انسان لپاره ئې اجل ټاكلى ،همداسي ئـې د
دې عالم لپاره هم اجل ټاكلى ،په معيني نېټې ئې پيـدا
كړى ،زړښت لري او په مرگ محكومېږي ،د انسـان پـه اړه
خو ويلى شو چي تخميني عمر به ئې څومره وي ،پـه نـورو
ئې قياسوو خو د عالم د عمر پاى او اجـل لـه هللا تعـالى
پرته هيچا ته نه دئ معلوم ،د دې علم له هللا تعالى سـره
دئ هيچا ته ئې نه دئ وركړى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   




  
  
 -3او دى هم په آسمانونو كي معبود دئ او هم په
زمكي كي ،هم ستاسو په اسرارو پوهېږي او هم مو په
ښكاره وو او هم مو په كړنو پوهېږي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)3په آسمانونو او زمكي كي له ده پرته بل معبود
نشته ،له ده پرته هيچېري داسي څوك او څه نه موندل
كېږي چي د عبادت وړ وي او دا ورسره ښايي چي انسان د
خپلو اړتياوو لپاره ورته الس اوږد كړي او مرستي ته ئې
راوبلي ،كه له آسمان يا له زمكي څه ترالسه كول غواړې،
د واوري يا باران ورښت ،د دانې يا ميوې راټوكېدا ،نو
له هللا تعالى ئې وغواړه ،هغه ستا په هر څه پوه دئ ،هغه
اړتياوي دي هم ورته معلومي دي چي له تا پټي يا درته
څرگندي دي ،ستا په ټولو كړو او هڅو پوهېږي.
د آيت د وروستۍ برخي ارتباط له توحيد سره په دې
توگه هم دئ چي هللا تعالى كوم كتابونه نازل كړي او په
هغوى كي ئې انسانانو ته كومي الرښووني كړې ،داسي دي
چي ښيي د دې كتاب او الرښوونو نازلوونكى داسي ذات دئ

االنعام
د قرآن پلوشې
251
چي د انسان له هر څه خبر دئ ،د جسمي او روحي جوړښت
په ټولو ابعادو ئې پوهېږي ،دا ورته معلومه ده چي د
انسان د فطرت څرگندي او پټي برخي څنگه دي ،په مختلفو
وختونو او شرائطو كي انسان كوم كوم كارونه كوي ،دغو
اسرارو ته په پام سره ئې دا الرښووني ورته كړې .دا
توجيه د دې لپاره غوره ده چي د توحيد د اثبات لپاره
د يوه قاطع او پرېكنده دليل بڼه لري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   








 -4او د خپل رب د آيتونو هيڅ آيت ورته نه راځي
مگر دا چي ترې ډډه كوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)4له دې مبارك آيت په څرگنده توگه معلومېږي چي
قرآن په مخكنيو آيتونو كي خپل مخاطب ته داسي دالئل
وړاندي كړي چي د انسان د اقناع لپاره كفايت كوي،
يوازي لجوج او بې عقله انسان به ترې انكار كوي ،ځكه
ئې دلته ويلي :دغو كافرانو ته چي هره الهي نښه راشي
نه ئې مني او اعراض ترې كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

  









 
ً كله چي دا حقيقت ورته راغى هغه ئې
 -9نو يقينا
دروغ وگڼلو ،نو ډېر ژر به د هغه څه حقيقي اخبار
ورته راشي چي ملنډي ئې پرې وهلې.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)9د دوى اعراض او مخالفت په اصل كي داسي دئ لكه
ً او په لجاجت سره دروغ گڼي ،دوى
څوك چي حق خبره عمدا
له داسي حقيقت نه انكار كوي چي ښه ورته معلوم دئ .نه
يوازي اعراض او انكار كوي بلكي په دغه حقيقت استهزاء
كوي ،خو دا چي آيا دوى د قيامت په اړه د پيغمبر عليه
السالم وينا د ملنډو وړ گڼي او كه د هغه الهي عذاب په
اړه د ده وينا چي ظالمان به په دنيا كي ورسره مخامخ
كېږي ،له وروستي آيت په وضاحت سره معلومېږي چي دوى
دا دوهمه وينا د استهزاء او ملنډو وړ گڼي او هللا تعالى
ً به ئې په خپلو سترگو
ورته فرمايي چي ډېر ژر او حتما
وگوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   

























  
 -6آيا نه گوري چي تر دوى مخكي مو څومره داسي
نسلونه هالك كړل چي په زمكي كي مو هومره تمكين
وركړى وو چي تاسو ته مو ندئ دركړى ،له آسمانه مو
پرله پسې بارانونه پرې لېږل او ويالې مو داسي
جوړي كړې چي ترپښو الندي ئې بهېدلې ،خو د خپلو
گناهونو په سبب مو هالك كړل او تر دوى وروسته مو
نور نسلونه راپيدا كړل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)6له دې آيت معلومېږي چي په مخكني كي هغه عذاب ته
اشاره شوې چي ظالمان او كافران به ورسره مخامخ كېږي،
ډېرو ته د پيغمبرانو عليهم السالم دا وينا د منلو وړ
نه معلومېده چي دا مسلط او په وسائلو مجهز كفري
ځواكونه به د څو تش السو مؤمنانو په الس له زوال سره
مخامخ كېږي ،د اقتدار كرسۍ به ئې نسكورېږي ،باطل به
ماته خوري او حقپال به بريالي كېږي ،دوى ته دا خوب و
خيال او د ملنډو وړ خبري معلومېدې ،خو قرآن ئې دې ته
رابلي چي د تاريخ پاڼي واړوي ،وگوري چي تر دغو د مخه
څومره د زور او ځواك خاوندان له منځه تللي ،نه ئې
مال او دولت توانېدلى چي د دوى د زوال مخه ونيسي او
نه ئې وسلې او فوځونه ،د خپلو گناهونو په سبب نيول
شوي او الهي عذاب پرې نازل شوى .آيا دا كفايت نه كوي
چي د اوسنيو مغرورو او باغي ځواكونو پايله د مخكنيو
په څېر وگڼو؟!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ







  



    
 -7او كه مو داسي كوم كتاب ،په كاغذ كي (ليكلى)
پر تا نازل كړى وى چي الس ئې پرې راكاږلى ،نو دغو
كافرانو به ويل :دا خو له څرگند سحر پرته بل څه
نه دئ!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)7دا د حق او حقيقت لجوج منكران چي په دغو دالئلو
هم نه قانع كې ږي ،كه له آسمانه داسي كتاب هم ورته
راشي چي په كاغذ كي ليكلى وي ،له آسمانه د دوى د
سترگو په وړاندي راكوز شي او دوى ته په الس كي وركړى
شي ،نو دغه كافران به وايي :دا خو له څرگند سحر نه
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پرته بل څه نه دئ!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ











    
 -8او وايي به :ولي يوه فرشته پرې نه نازلېږي؟ او
ً كار پاى
كه كومه فرشته ولېږو نو بيا خو به حتما
ته رسي ،بيا به مهلت نه وركول كېږي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)8د كافرانو د دې وينا معنى يا دا ده چي كه له
آسمانه پر پيغمبر عليه السالم بشپړ كتاب نازل شي نو
دوى به بيا هم وايي چي ولي هغه فرشته ځان نه راښيي
چي دا كتاب ئې له آسمانه راوړى ،څنگه ومنو چي دا
كتاب د هللا له لوري نازل شوى؟! او يا ئې معنى دا ده چي
دوى وايي :څنگه ومنو چي ته د هللا تعالى له لوري لېږل
شوى يې ،په داسي حال كي چي ته له مخالفتونو سره
مخامخ يې ،ياران دي وهل كېږي ،نيول كېږي ،ځورول
كېږي ،وژل كېږي او هجرت ته مجبورېږي ،داسي څوك نشته
ً د خداى پيغمبر وى نو
چي ستا مرسته وكړي ،كه ته واقعا
ستا په خوا كي به داسي ځواكمني فرشتې والړي وې چي د
هر چا په مقابله كي ئې ستا مرسته كولى! د دوى په
ځواب كي ويل شوي :كه فرشته درولېږو نو بيا خو كار
پاى ته رسي ،يا په دې معنى چي بيا خو به د دغي فرشتې
په الس الهي عذاب درباندي نازلېږي او يا په دې معنى
چي بيا خو به ستاسو مهلت پاى ته رسي ،تاسو ته خو د
آزمېښت لپاره دا فرصت او مهلت دركړى شوى ،كه د غيب
پرده څيري او د فرشتو په څېر مخلوق هم تاسو ته
راڅرگند شي ،بيا خو د امتحان او آزمېښت سؤال منتفي
او د آزمېښت مجال ختمېږي ،بيا به ولي تاسو ته مزيد
مهلت دركول كېږي؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االنعام
د قرآن پلوشې
256
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ









 
 -5كه مو دا (رسول) يوه فرشته گرځولى وى ،نو حتما
ً
به مو يو سړى ترې جوړ كړى وو ،او داسي به مو خبره
پرې شكمنه كړې وه لكه چي (همدا اوس) شك كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)5انسانانو ته خو بايد د انسانانو له منځه پيغمبر
ولېږل شي ،هغه خو يوازي د خپل همنوع او همجنس په
خبره پوهېدى شي ،د بل نوع مخلوق په خبرو خو هغه نه
پوهېږي ،كه له مالئكو نه كوم پيغمبر دوى ته لېږل كېږي
هغه هم بايد د انسان په بڼه كي وي ،تاسو څنگه د
فرشتې د راتلو غوښتنه كوئ؟!
كه فرشته د انسان په بڼي كي ورته راشي ،بيا به هم
داسي شك كوي لكه اوس ،څنگه به پوهېږي چي دا فرشته ده
كه انسان؟ او څنگه به دا خبره مني چي دا د هللا تعالى
له لوري راغلى استازى دئ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ



   
  



 
ً تر تا په مخكنيو پيغمبرانو استهزاء
 -21او يقينا
شوې ،نو پر هغو چي ملنډي به ئې پرې وهلې ،همغه څه
واقع شول چي استهزاء ئې پرې كوله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)21د پيغمبرانو عليهم السالم كومي خبري چي دوى د
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رښتيا
او د
نه دا
دواړه

ملنډو وړ گڼلې او ملنډي ئې پرې وهلې ،همغه
شوې ،دوى نه د كمزورو او ضعيفو مؤمنانو بريا
ځواكمنو كافرانو ماته د منلو وړ خبره گڼله او
چي د هللا تعالى عذاب به پر كافرانو نازلېږي،
خبري رښتيا شوې.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

    



  
 -22ووايه :په زمكي كي وگرځئ ،بيا وگورئ چي د
دروغ گڼونكو پاى څنگه وو؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)22دې ته ورته آيتونه په قرآن كي ډېر ترسترگو
كېږي ،په دې سره هم مؤمنانو ته اطمئنان وركول كېږي
چي د دښمنانو ظاهري زور او ځواك دي تاسو مشوش نكړي،
د دوى موقتي برياوي او ستاسو مقطعي ماته دي تاسو
مأيوس نكړي ،مطمئن اوسئ چي دوى ته همغه پايله منتظره
ده چي سلف ئې ورسره مخامخ شوى او هم كافرانو ته ويل
شوي چي تكبر او غرور پرېږدئ ،له تاريخ نه پند واخلئ،
ستاسو پايله به هرومرو ستاسو د مخكنيو ملگرو په څېر
وي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -21ووايه :په آسمانونو او زمكي كي چي څه دي ،دا
د چا دي؟ ووايه :د هللا دي ،پر ځان ئې رحمت او
ً به مو د قيامت هغي ورځي
مهرباني الزمه كړې ،حتما
ته راغونډ كړي چي هيڅ شك پكي نشته ،چا چي ځانونه
زيانمن كړي ايمان نه راوړي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)21دلته درې اساسي خبري زموږ مخي ته اېښودل شوې:
 هللا تعالى د آسمانونو او زمكي ټولـواك او د هـر څـه
مالك او خاوند دئ ،په دې سـره مؤمنـانو تـه اطمئنـان
وركول كېږي چي د ضعف ،ناتوانۍ او بې كسۍ احسـاس ونـه
كړي ،كه هللا تعالى وغواړي او دا د دوى په خير وگڼي نـو
هر څه وركولى شي.
 هللا تعالى د رحمت او پېرزويني خاونـد دئ ،څنگـه بـه
خپل مخلص او صالح بندگان يوازي او بې اسرې پرېږدي؟
 هللا تعالى د دې لپاره د قيامت ورځ ټاكلې چـي د ده د
رحمت او پېرزويني تقاضـاء همـدا وه ،د ده ډېـر مخلـص
بندگان له كړاوونو سـره مخـامخ شـي ،د هللا پـه الري كـي
وځورېږي ،په شهادت ورسېږي ،مهربان رب به څنگه دوى بې
مكافاته پرېږدي؟! ډېر ظالمان درومي پرته له دې چـي د
خپلو ظلمونو بشپړه سزا وگوري ،ډېر مظلومان لـه دنيـا
داسي درومي چي د ظالمانو لخوا ئې حق ترپښو الندي شـوى
او په دې نه دي توانېدلي چي خپـل حقـوق ترالسـه كـړي،
مهربان رب د دې لپاره د قيامت ورځ ټاكلې چي هر چا ته
د خپلو عملونو بشپړه بدله وركړى شي .هللا تعالى په دنيا
كي هم د عملونو مناسبه بدله وركوي خو بشـپړه بدلـه د
قيامت ورځي ته پرېږدي.
په هللا او آخرت باندي له ايمان راوړلو هغه څوك ډډه
كوي چي سخت خاسر او زيانمن دئ ،په ډېرو گناهونو سره
ئې خپله دنيا او آخرت تباه كړى ،گناهونه ئې نه
پرېږدي چي ايمان راوړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -23او څه چي په شپې او ورځي كي اوسي ټول د هللا دي
او هغه پوه اورېدونكى دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)23په مخكني آيت كي مكان او په دې كي زمان ته
اشاره شوې ،يعنى په هر ځاى او هر وخت كي چي څه
ترسترگو كېږي ،ټول د هللا تعالى دي ،هغه ئې خالق او
مالك دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ





  
   
    









 
 -24ووايه :آيا له هغه هللا پرته كوم موال غوره كړم
چي د آسمانونو او زمكي پيدا كوونكى دئ او هغه
(نورو ته) روزي وركوي او (هيڅوك) ده ته روزي نه
وركوي؟! ووايه :زه په دې گمارل شوى يم چي هغه
لومړى كس وم چي تسليم شوى او دا چي له مشركانو مه
كېږه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)24په دې مبارك آيت كي مسلمانانو ته څو ډېري مهمي
الرښووني شوې:
 په دې خاطر بايديوازي هللا تعالى خپل موال ومني او له
ده پرته بل د موال په توگه ونه نيسي چي هللا تعالى د
آسمانونو او زمكي خالق دئ ،هغه ټولو مخلوقاتو ته
روزي وركوي او هيچا ته په هيڅ څه كي اړ نه دئ.
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 هللا تعالى خپل بندگان په دوو اساسي خبرو گمارلي :دا
چي د ده په وړاندي به منقاد او تسليم وي ،او له ده
سره به هيڅوك په اطاعت ،عبادت او استعانت كي نه
شريكوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ









 
 
 -29ووايه :كه له خپل رب سرغړاوى وكړم ،نو په
يقين سره د ستري ورځي له عذابه وېرېږم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)29يعني دغه وېره مي له عصيانه منع كوي او همدا
وېره هر انسان له گناه راگرځوي ،حقيقت دا دئ چي په
آخرت باندي ايمان انسان له گناه او عصيانه راگرځوي،
په گناه كي به هغه جري او جسور وي چي په آخرت او
الهي محاسبې باور نه لري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   




  
ً چي
 -26څوك چي په دې ورځ ترې بچ كړى شو ،نو يقينا
رحم ئې پرې كړى او همدا څرگنده بريا ده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)26هغه څوك ترې ژغورل كېږي چي هللا تعالى پرې رحم
وكړي ،د هللا تعالى رحم ترالسه كول او د هغي ستري ورځي
له عذابه نجات ،لويه او څرگنده بريا ده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -27او كه هللا كوم كړاو درورسوي نو له ده پرته ئې
بل لري كوونكى نشته او كه كومه ښېگڼه درورسوي نو
هغه پر هر كار ښه قادر دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)27په داسي حال كي چي هللا تعالى هم د هر څه په
وركولو او هم بېرته اخيستلو قادر دئ ولي به انسان له
ده پرته بل ته الس اوږدوي ،له بل نه به طمع او وېره
لري؟! د دې مبارك آيت معنى خو دا ده چي په آسمانونو
او زمكي كي له هللا تعالى پرته داسي څوك نشته چي د ده
له لوري مقرر شوى ضرر دفع كړي او د مقرر شوي خير او
ښېگڼي مانع شي ،د خير او ضرر پرېكړه د ده له لوري
كېږي او هيڅوك ئې د پرېكړي په وړاندي نشي خنډ كېدى.
آيا عجيبه نه ده چي څوك د خير مالك ټولواك او قدير
خداى هېر كړي او د بل درشل ته الس اوږد كړي؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




   
 
 -28او هغه پر خپلو بندگانو باندي برالسى دئ او
هغه ښه باخبره حكيم دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)28دلته درې مهم مطالب بيان شوي:
 ټول بندگان ئې تر حكم او سلطې الندي دي ،مؤمنان هم
او كافران هم ،هيڅوك داسي څـه نشـي كـولى چـي ده ئـې
اجازه نـه وي وركـړې ،د زور او ځـواك خاونـدان دي دا
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گمان نه كوي چي د ټولواك رب د پرېكړو مخي ته ودرېـدى
شي ،په هغه مهلت دي نه مغروره كېږي چي هللا تعالى ئـې د
خپل خاص حكمت له مخي باغي بندگانو ته وركوي.
 هللا تعالى د خپلو بندگانو له هر حالته ښـه خبـر دئ،
پوهېږي چي څوك د كومي معاملې مستحق دئ.
 له بندگانو سـره ئـې هـره معاملـه پـه حكمـت والړه
معامله ده.
دې ته مو هم پام وي چي ځيني خلك د (فوق) لفظ په
داسي توگه تعبيروي چي د دې آيت له اصلي مفهوم سره
هيڅ تعلق نه لري ،په داسي حال كي چي دلته بحث له قهر
(سلطې او برالسي) دئ نه د هللا تعالى له فوقيت او موقعيت
 ،خو دوى ئې د هللا تعالى د مكاني موقعيت او فوقيت په
معنى نيسي ،دوى آيت داسي ژباړي :او هغه په خپلو
بندگانو (قاهر :برالسى) او (فوق :اوچت) دئ ،حال دا چي
دا ترجمه صحيح نه ده ،ځكه د (او) لپاره په متن كي
لفظ نشته ،دقيقه ترجمه ئې دا ده :پر خپلو بندگانو
باندي برالسى دئ .دا هم بايد په پام كي ولرو چي فوق
او تحت نسبي مفاهيم دي ،يوازي د مخلوق په اړه صدق
كوي ،څه ته چي دا اوس زه تحت وايم د امريكا
اوسېدونكي ورته فوق وايي او څه ته چي همدا اوس دوى
تحت وايي موږ ورته فوق وايو ،فوق او تحت د هللا تعالى
په وړاندي مطرح نه دي ،كه څوك فوق د مكان په معنى
ونيسي ،دا تعبير به ئې د قرآن د گڼ شمېر هغو آيتونو
او احاديثو تكذيب ته اړ كوي چي وايي هللا تعالى خپلو
يندگانو ته د غاړي تر رگ ورنږې دئ ،لكه دا:
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الواقعه85 :
كه څوك له دې انكار وكړي چي هللا تعالى په هر ځاى كي
له موږ سره دئ ،نو د قرآن له داسي څرگندو آيتونو ئې
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انكار كړى چي د هيڅ ډول تأويل مجال په كي نشته .دوى
په دې نه پوهېږي چي د هللا تعالى په وړاندي مكان او
زمان ،فوق او تحت ،ماضي او مستقبل ،شاهد او غائب
مطرح نه دي ،دا ټول نسبي مفاهيم دي چي يوازي د مخلوق
په اړه صدق كوي.
 دا ډله په دغو آيتونو كي تأويل كوي او معيت او
قرب د علمي معيت او قرب په معنى نيسي او وايي چي هللا
تعالى د خپلو مخلوقاتو له حاله داسي خبر دئ لكه چي
له دوى سره وي!! وايي :هو على العرش مباين عن خلقه!!
هللا تعالى پر عرش باندي او له خپلو مخلوقاتو بېل او جال
دئ!! حال دا چي دا خبره هيڅ علمي ارزښت نه لري ،د
يوه كس ذاتي خبره ده ،له ځانه ئې جوړه كړې ،نه ئې
الفاظ د قرآن او حديث دي او نه مفهوم ،دقيقه خبره دا
ده چي هللا تعالى هم پر عرش استوى كړې او هم له خپلو
بندگانو سره دئ.
دوى وايي چي په ذاتي معيت او قرب باندي باور
درلودل د وحدت الوجود او حلول په عقيدې منتج كېږي،
حال دا چي د حلول او وحدت الوجود خرافي عقائد د هللا
تعالى په اړه د غلطي انگېرني يوه انتهاء ده او هللا
تعالى د مخلوقاتو په څېر په مكان او زمان مقيد گڼل،
او د همدې غلطي عقيدې په حكم له بندگانو سره د هللا
تعالى له معيت او قرب نه انكار كول بله انتهاء ده.
ډېره عجيبه ده چي څوك د دغي واهمې په وجه له مخلوق
سره د هللا تعالى له معيت او قرب او په دې اړه د قرآن
له گڼ شمېر آيتونو انكار كوي ،له هغو آيتونو چي
وايي :هللا تعالى په هر ځاى كي له خپلو بندگانو سره دئ،
د غاړي تر رگ ورنږدې دئ ،كه دوى درې وي نو څلورم ئې
هللا تعالى دئ ،كه تر دې لږ وي يا زيات وي هللا تعالى
ورسره دئ ....دوى ځكه دا خبره كوي چي مخلوق ئې داسي
موندلى چي په يو ځاى كي وي نو په بل ځاى كي نه وي،
كه د بام پر سر وي نو د بام الندي نشته ،اول او آخر
لري ،د پيدايښت نېټه لري ،له دې نېټې مخكي نه وو ،د
مرگ نېټه لري له هغې وروسته نشته ،د زمان تابع دئ ،هللا
تعالى په مخلوق قياسوي او د همدې لپاره وايي :هللا
تعالى په آسمانونو كي او د عرش له پاسه دئ ،په زمكي
كي نشته ،دوى دې ته اړ كېږي چي د هغو آيتونو په
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الفاظو كي تأويل وكړي چي بندگانو ته د هللا تعالى د قرب
او معيت يادونه كوي ،او دا د علمي قرب او معيت په
معنى اخلي ،دوى ته څو خبري لرو:
 دا د كوم منطق له مخي صحيح گڼئ چي اقرب د اعلم په
معنى ونيول شي؟ هللا تعالى فرمايي چي زه له خپلو
بندگانو سره يم ،د غاړي تر رگ ورنږدې يم ،ته وايي:
نه ورنږدې نه دئ بلكي په حال ئې پوه دئ!!! كه د دې
آيتونو مراد دا وئ چي هللا تعالى د بندگانو له حاله خبر
دئ ،په هر حال او هر ځاى كي پرې پوهېږي ،نو د دې
ً د خبير او عليم الفاظ راتلل نه د
لپاره خو به حتما
قرب او معيت ،قرآن خو هيڅكله داسي الفاظ نه كاروي چي
د شك او ريب باعث شي ،يوازي يو متعصب انسان كولى شي
اقرب د اعلم په معنى ونيسي.
قرآن پر عرش د هللا تعالى استوى او په زمكي كي له
خپلو ټولو بندگانو سره معيت په يوه آيت كي او پر له
پسې يادوى او فرمايي:
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الحديد4 :
د دې معنى دا ده چي هللا تعالى په داسي حال كي چي پر
عرش ئې استوى كړې پر زمكي باندي له خپلو بندگانو سره
هم دئ او هر يوه ته د غاړي تر رگ ورنږدې هم دئ ،خو
نه ئې پر عرش استوى د مخلوق په څېر ده او نه معيت او
قرب ،په حقيقت او كيفيت ئې له هللا تعالى پرته بل څوك
نه پوهېږي.
زه نه پوهېږم د حلول او وحدت الوجود د خرافي
عقائدو ئې د هللا تعالى له معيت او قرب سره څه ربط دئ؟!
آيا صحيح ده چي د دغي واهمې په اساس له دغو آيتونو
انكار وشي؟ كه دا صحيح گڼي نو بيا خو بايد په
آسمانونو او د عرش له پاسه هم د هللا تعالى له شته والي
انكار وشي ځكه هلته هم مخلوقات شته ،آسمانونه له
فرشتو ډك دي ،عرش حمله لري ،او د عرش خوا ته فرشتې
په تسبيح بوختي دي ،هلته ئې د شته والي عقيده ولي د
حلول او وحدت الوجود د عقيدې مترادف نه گڼي!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د قرآن پلوشې
االنعام
119
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ










   





    









    







 -25ووايه :كوم شى به ستر شهادت وركوونكى وي؟
ووايه :هللا ،زما او ستاسو ترمنځ شاهد ،او ما ته دا
قرآن د دې لپاره وحي شوى چي تاسو هم پرې انذار
كړم او هغه څوك هم چي ورورسېږي ،آيا تاسو په دې
شهادت وركوئ چي له هللا سره نور معبودان هم شته؟!
ووايه :زه خو دا شهادت نه وركوم ،ووايه :حقيقت دا
دئ چي هغه يوازينى معبود دئ او زه له هغه څه
بېزاره يم چي تاسو ئې شريكوئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)25دلته څو خبري بايد په پام كي ولرو:
 د دې خبري معنى چي هللا تعالى تر ټولو سـتر شـاهد دئ
او هغه زما او ستاسو تر منځ شاهد دئ ،دا ده چـي هغـه
په خپلو ټولو مخكنيو كتابونو كي هم دا خبره كـړې چـي
شريك نه لري او يوازينى معبود دئ او په دغه قرآن كـي
چي پر ما ئې نازل كړى هم؟ په داسي حال كي چي هللا تعالى
په خپله په دې خبري شهادت وركـوي آيـا بـل شـاهد تـه
ضرورت شته؟!
 ما ته خو په دې قرآن كي ويل شوي چـي تاسـو او هـر
هغه څوك له شرك او د هللا تعالى تر څنگ د بل معبـود لـه
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عبادت ووېروم چي دا قرآن وررسېږي.
 كه تاسو د خپل شرك په دفاع كي هر دليل راوړئ ،زما
ځواب به يوازي دا وي چي له هللا تعالى پرتـه بـل معبـود
نشته او زه له هر هغه معبود نه بې زاره يم چـي تاسـو
ئې له هللا سره شريكوئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ










   
 
 -11هغه چي كتاب مو وركړى ،داسي ئې پېژني لكه خپل
زامن چي پېژني ،چا چي ځان تاواني كړى نو دوى
ايمان نه راوړي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)02د دې آيت دوه توجيه شوې:
 هغه اهل كتاب چي په كتاب پوهېږي ،د كتاب علـم ئـې
په برخه شوى ،پوهېږي چي محمد عليه السـالم د هللا تعـالى
هغه پيغمبر دئ چي مخكنيو انبيـاوو ئـې د بعثـت زېـرى
وركاوو ،ده همغه الهي پيغام خلكو ته راوړى چي مخكنيو
پيغمبرانــو علــيهم الســالم راوړى وو ،د ده او د ده د
پيغام د حقانيت په اړه داسي پوهېږي لكه خپل زامن چـي
پېژني.
 دوى ته د مخكني الهي كتابونو په رڼا كي دا حقيقـت
څرگند شوى چي هللا تعالى يو دئ او شريك نه لـري ،پـه دې
حقيقت داسي پوهېږي لكه چي خپل زامن پېژني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -12او تر هغه به زيات ظالم څوك وي چي په دروغو
ئې پر هللا افتراء كړې او يا ئې د ده آيتونه تكذيب
ً چي داسي ظالمان نه ژغورل كېږي.
كړي ،يقينا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)12د دې آيت معنى يا دا ده چي كه څوك په دروغو
ادعاء وكړي چي هللا تعالى په الوهيت او ربوبيت كي
شريكان لري ،دروغجنو معبوانو ته داسي څه منسوب كړي
چي له هللا پرته له هيچا سره نه ښايي ،د هللا تعالى واك په
خپلو دروغجنو معبودانو ووېشي ،په دعاء او عبادت كي
هغوى له هللا سره شريك كړي او له هغو څرگندو آيتونو
انكار وكړي چي توحيد ثابتوي ،توحيد ته بلنه وركوي او
شرك نفي كوي ،نو تر دې ستر ظالم نشته .او يا ئې معنى
دا ده چي كه څوك پيغمبر نه وي او له ځانه په دروغو د
پيغمبرۍ دعوى وكړي ،خپلي خبري خداى ته منسوب كړي ،يا
د هللا تعالى د كتاب آيتونه دروغ وگڼي ،نو تر ده ستر
ظالم نشته ،هغه پيغمبر چي انسان ته دروغ نه وايي ،په
انسان پسي افتراء نه كوي ،څنگه به د هللا تعالى په اړه
دروغ وايي؟!
لومړۍ توجيه په دې دليل موجه ده چي عموميت لري او
له مخكنيو آيتونو سره ئې تړاو زيات دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ











  
 -11او هغه ورځ چي دوى ټول به راغونډ كړو ،بيا به
مشركانو ته ووايو :ستاسو هغه شركاء چېري دي چي
دا گمان مو پرې كاوو (چي دوى د خداى شريكان دي)؟

االنعام
د قرآن پلوشې
118
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)11د قيامت په ورځ به له ټولو مشركينو وپوښتل شي
چي ستاسو هغه دروغجن معبودان چېري دي چي له هللا تعالى
سره مو په دعاء او عبادت كي شريك كړي وو ؟ هغه چي
تاسو به گمان كولو چي د قيامت په ورځ به ستاسو شفاعت
كوي او له ځان سره به مو جنت ته بيايي ،چېري دي؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

    
   
   
 -13بيا به د دوى فتنه له دې پرته بل څه نه وي چي
وايي به :په خپل رب هللا مو قسم چي موږ مشركان نه
وو!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)13د دوى د كفر او شرك پايله به دغه وي ،يا به
هغه مهال چي د خپل كفر او شرك عذاب په خپلو سترگو
وگوري نو د دوى وينا به يوازي دا وي چي په دروغو به
لوړه كوي چي دوى شرك نه دئ كړى او يا دا چي كله خپل
مزعوم معبودان وگوري چي څه ئې له السه نه دي پوره ،د
دوى مرسته نشي كولى ،د شفاعت په ځاى ترې بې زاره دي
او خپل برائت ترې اعالنوي ،دوى به هم په دروغو قسم
خوري چي موږ مشركان نه وو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ











 
 -14وگوره! څنگه پر خپل ځان دروغ وايي او هغه څه
ترې ورك دي چي (له ځانه ئې) افتراء كول.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)14هلته به هم دروغ وايي ،خو د ځان په اړه ،له
شرك به انكار كوي ،هلته به خپل دروغجن معبودان نه
مومي ،د چا په اړه چي دوى افتراء كوله ،هغه ئې په
الوهيت او ربوبيت كي د هللا تعالى شريك گڼلو ،له ځانه
به ئې د دې غلطي عقيدې د ثابتولو لپاره دالئل جوړول،
هلته به دا دالئل نه مومي ،او له خپل شرك به دفاع نشي
كولى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




   



  
    
    











 
 -19او د دوى ځيني تا ته غوږ شي ،په داسي حال كي
چي د نه پوهېدو لپاره مو د دوى پر زړونو پرده
غوړولې او د دوى په غوږونو كي مو دروندوالى اېښى،
او كه هره نښه وگوري ايمان پرې نه راوړي ،تر هغه
چي تا ته راشي ،شخړه درسره كوي ،دا كافران وايي
چي دا خو د مخكنيو له نكلونو پرته بل څه نه دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)19د دوى زړونه زنگ وهلي او غوږونه ئې درانه دي،
نه د حق خبره د دوى زړه ته الر مومي او نه ئې په خپلو
غوږونو اوري ،كفر ،جهل او ړوند تعصب هغه ځاى ته
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رسولي چي كله هم د خپلو غلطو افكارو او انگېرونو او
ً او له
د خپل شرك لړلي مذهب په خالف څه واوري ،فورا
ځنډ او غور نه پرته ئې مخالفت كوي ،نه پرې غور كولو
ته چمتو كېږي او نه ئې دالئلو ته غوږ نيسي ،د هللا له
پيغمبر سره هم مجادله كوي او حتى د هللا تعالى كتاب ته
د زړو نكلونو نسبت كوي!! له دې نسبت نه د دوى مراد
دا دئ چي :دا زړې او تكراري خبري دي ،ډېرو تر تا د
مخه دا خبري كړې دي ،ستا په دعوت كي نوې خبره نه
مومو ،تا چي كوم كتاب راوړى د مخكنيو امتونو او
پيغمبرانو له قصو ډك دئ ،موږ له دغو زړو قصو سره
عالقه نلرو .دا تل د بې عقلو خلكو بد خوى وي چي كله
ئې زړه سواند مصلحين او دعوتگران د حق لوري ته رابلي
په دې دليل منفي ځواب وركوي چي بلنه ئې مخكنيو
دعوتگرانو ته ورته مومي ،دوى له هر چا نه د نوې خبري
اورېدو انتظار لري ،هغه بلنه د منلو وړ گڼي چي نوې
وي ،تجدد خوښوي ،په داسي حال كي چي حق يو دئ ،د
زمانې بدلون ئې نشي بدلولى ،دوى د عقل په غوښتنه نه
بلكي د هوس په غوښتنه نوې خبري غواړي .څوك چي د ړوند
تعصب په وجه د هللا تعالى له كتاب سره دا معامله كوي او
هغه ته د اساطير االولين نسبت كوي آيا د انسان استدالل
ته به اعتناء وكړي؟!
دې ته مو بايد پام وي چي هللا تعالى د عالم ټول هغه
كارونه چي د ده له سننو سره سم ترسره كېږي ځان ته
منسوبوي ،دا ځكه چي د هغو سننو مطابق ترسره كېږي چي
ده وضع كړي ،انسان ئې داسي پيدا كړى چي كولى شي يا د
خپل عقل په رڼا كي وخوځېږي يا د خپل ړوند تعصب په
حكم ،كه د تعصب الر غوره كړي ،خپل عقل راكد پرېږدي،
هيڅ دليل ته غوږ نه ږدي او د خپل زړه دړه ورته نه
پرانيزي ،د خپلي ناسمي عقيدې او غلط مذهب په نسبت
ړوند تعصب كوي ،همدغه حالت ته په دې آيت كي پر زړونو
د پردې غوړېدا او د غوږونو درنېدا ويل شوي ،او هللا
تعالى ځكه دا ځان ته منسوبوي چي د ده د سننو مطابق
تر سره كېږي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -16او دوى هم نور ترې منع كوي او هم په خپله ترې
ډډه كوي او دوى له ځانه پرته بل څوك نه هالكوي ،په
داسي حال كي چي نه پوهېږي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)16دوى د مخالفت پرېكړه كړي ده ،په خپله هم په دې
كتاب او پيغمبر له ايمان راوړو ډډه كوي او نور هم
ترې منع كوي ،خو دوى په دې مخالفتونو سره يوازي ځان
د هالكت كندي ته غورځوي ،نه د حق د حتمي بريا مخه
نيولى شي او نه له دې كاروان سره د حقپالو د يو ځاى
كېدو مخنيوى كولى شي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ











  




 -17او اى كاش هغه مهال ووينې چي د اور پر غاړه
به ودرول شي ،نو وايي به :كاش بېرته وگرځول شو او
د خپل رب آيتونه دروغ ونه گڼو او له مؤمنانو وو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)17دوى خو اوس په ډېر كبر او غرور سره ستا مخالفت
كوي او په شرك ټينگار او اصرار لري ،خو هغه ورځ به
ً راشي چي دوى به له خپل شرك نادم وي ،دا هيله به
حتما
كوي چي بېرته دنيا ته ولېږل شي ،چي د هللا تعالى په
آيتونو ايمان راوړي او له مؤمنانو سره ملگري شي او
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دا به هغه مهال وي چي دوى د دوزخ د اور پر ژۍ والړ وي
او د خپل كفر او شرك بدي پايلي ئې مخي ته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

    











 
 -18داسي نه ده بلكي هغه څه ورته راڅرگند شوي چي
ً به
مخكي ئې پټولو او كه بېرته وگرځول شي حتما
همغه څه ته وروگرځي چي ترې منع شوي وو او يقينا
ً
چي دوى دروغجن دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)18نه به د دوى دا ندامت څه گټه لري او نه به ئې
دا ژمنه حقيقي او رښتينې ژمنه وي ،دا ژمنه به ئې د
تعقل او تفكر نتيجه نه وي ،په دې خاطر به دا ژمنه نه
كوي چي د ايمان حقيقت ورته څرگند شوى ،بلكي په دې
خاطر به وي چي د اور پر ژۍ والړ دي ،له خطر نه د ځان
ژغورلو په لټه كي دي ،هغه څه ورته راڅرگند شوي چي
پټولو ئې ،د دوزخ د اور لمبو دې ته اړ كړي چي دا
خبري وكړي ،خو دلته به هم دروغ وايي ،كه بېرته
وگرځول شي ،بيا به خپل كفر او شرك ته ورستنېږي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ





  
  
 -15او وئې ويل :دا نه دئ مگر همدا زموږ دنيوي
ژوند او موږ بيا راژوندي كېدونكي نه يو!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــ
( -)22دوى همدا د دنيا ژوند ،لومړى او وروستى ژوند
گڼي ،په بيا ژوندون باور نه لري ،د دوى د انكار او
مخالفت ستره وجه همدا ده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ





    
   




  
  
 -31او كاش هغه مهال ووينې چي د خپل رب په وړاندي
ودرول شوي( ،ورته) ووايي :آيا دا يو حقيقت نه دئ؟
وبه وايي :هو؛ زموږ دي په خپل رب قسم وي( ،ورته)
وبه وايي :نو د خپل كفر په سبب دا عذاب وڅكئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)31د دوى د انكار او مخالفت پروا مه كوه ،هغه ورځ
به راشي چي دوى به د هللا تعالى په وړاندي ودرېدلي
وگورې ،پوښتنه به ترې كوي چي آيا بيا ژوندون ،د خپل
رب په وړاندي ودرېدا او د حساب و كتاب ورځ يو حقيقت
نه وو؟ دوى به له دې پرته بل ځواب نه لري چي :هو؛
زموږ دي په خپل رب قسم وي ،خو هلته به ئې دا اعتراف
هيڅ گټه نه لري ،د خپل اعتراف په ځواب كي به ورته
وويل شي :نو اوس د خپل كفر او انكار په سبب دا عذاب
وڅكئ!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -32په رښتيا چي هغو كسانو تاوان وكړ چي له هللا سره
مخامخېدا ئې دروغ وگڼله ،تر هغه چي قيامت ناڅاپي
ورته راشي ،وايي به :حيف زموږ په حال ،د هغه تېري
په وجه چي په دې اړه مو وكړ ،په داسي حال كي چي
خپل پېټي (د گناهونو) به پر خپلو شاگانو وړي،
اوه! څومره بد دئ هغه څه چي پر شا ئې وړي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)32ټول هغه خلك په سخت زيان او تاوان كي دي چي د
هللا لوري ته ستنېدا او له خپل رب سره مخامخېدا نه مني،
كله چي قيامت د دوى د اټكلونو او انگېرونو خالف
ناڅاپي راشي ،نو د قيامت په اړه به په خپلي غلطۍ
اعتراف كوي او دا به تېرى گڼي ،دا حسرت به كوي چي
ولي ئې دا اشتباه وكړه ،د خپلو هغو گناهونو پېټى به
ئې په شا وي چي له آخرت نه د انكار او غفلت په سبب
ئې كړي وو.
له دې آيت معلومېږي چي د قيامت په ورځ به گناهونه
مجسم شي ،د گناهگار پر اوږو به داسي بار شي چي هر
څوك به ئې له ورايه گوري ،نه به انكار ترې كولى شي
او نه به ئې د نورو له نظره پټولى شي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

















 -31او دنيوي ژوند خو (د آخرت په پرتله) له لوبو
او ساعت تېرۍ پرته بل څه نه دئ ،او د آخرت كور
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هغو ته ډېر غوره دئ چي تقوى كوي ،نو آيا تعقل نه
كوئ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)31دا آيت ښيي چي د عقل خاوندان په دې حقيقت
پوهېدى شي چي (تقوى) ژوند ته ارزښت وركوي ،د تقوى
خاوندان به د آخرت هغه لوړ ژوند ترالسه كوي چي د دنيا
ژوند د هغه په پرتله داسي دئ لكه د ماشومانو بې
مقصده او بېهوده لوبي .په دې كي هيڅ شك نشته چي د
ژوند ارزښت په هغو كارونو پوري تړلى دئ چي انسان ئې
په خپل ژوند كي كوي ،كه نه نو هسي ژوند خو يوه سپږه
او مچ هم لري ،كه داسي نه وى نو د جاني ژوند به مضر
نه گڼل كېدو او د لېوني ژوند بې ارزښته.
دې ته مو بايد پام وي چي د اسالم له نظره د دنيا
ژوند د آخرت د ژوند مقدمه ده ،ښه ژوند د ښه آخرت او
بد ژوند د بد آخرت پېالمه ده ،د چا چي دنيا خرابه وه
آخرت به ئې خراب وي او د چا چي دنيا ښه وه آخرت به
ئې ښه وي ،خو اسالم د ښه او بد لپاره ځانگړي معيارونه
لري ،دا معيارونه د هغو خلكو له معيارونو سره ژور
توپيرونه لري چي ښه او بد ته د ايمان له زاويې نه
گوري ،د اسالم له نظره ښه ژوند هغه دئ چي له سپېڅلو
افكارو او عقائدو او لوړو موخو او اهدافو سره توأم
وي ،په فساد ،ظلم ،د بل په حق تېري او گناه نه وي
لړل شوى ،داسي ژوند د جنت مقدمه گڼي او هغه ژوند ته
د دوزخ د پيالمې او مقدمې په سترگه گوري چي د ځناورو
د ژوند په څېر وي ،بې مقصده ،له غلطو افكارو او
عزائمو سره ،په گناه ،ظلم او فساد لړلى ،د انسان
موخي او اهداف د ده د ژوند ارزښت ټاكي ،د انسان
عقائد او عزائم د ده ژوند ته ارزښت وركوي ،د چا چي
اهداف ټيټ او پرېوتي وي ژوند ئې د ماشومانو په څېر
لهو و لعب دئ ،د پرېوتو اهدافو خاوند كه د ستر هېواد
پاچا وي ،واكمني ئې داسي ده لكه د ماشومانو په لوبو
كي چي يو ئې د څو شېبو لپاره پاچا وي ،پر سر ئې
كاغذي تاج وركېږدي ،د تخت پر سر ئې كښېنوي ،امرونه
صادروي ،د يوه د نيولو ،د بل د وهلو او د بل د بخښلو
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پرېكړي كوي ،خو څو شېبې وروسته دا لوبه پاى ته
ورسېږي ،په بلي كي مخكنى غل د پاچايي پر تخت ناست
وي ،مخكنى پاچا د غال په تور نيول شوي وي ،د پاچا په
وړاندي ئې الس تړلى ودروي او خپلي سزا ته انتظار
كوي!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




  










ً غمجن
ً پوهېږو چي د دوى وينا دي حتما
 -33يقينا
كوي ،دوى خو تا نه تكذيبوي ،بلكي دا ظالمان د هللا
له آيتونو انكار كوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)33پيغمبر عليه السالم د خپل ترحم او زړه سوي په
وجه د هغو خلكو په حالت ځورېدو چي د جهل او شرك په
تيارو كي ژوند كوي ،په هللا او آخرت د ايمان نه راوړو
په وجه د گناه ،فساد او ظلم په گنده ډنډ كي غرق دي،
د تعصب په وجه ،په پټو سترگو د پيغمبر عليه السالم د
دعوت مخالفت كوي ،هللا تعالى ده ته او د ده له الري هر
زړه سواند داعي ته فرمايي :ستا متعصب او ناپوه
مخاطبين يوازي ستا مخالفت نه كوي ،بلكي دوى ستا د رب
ټول څرگند آيتونه تكذيبوي ،د ده د سپېڅلي كتاب
آيتونه هم او په عالم كي هغه خورې د قدرت نښي او
آيتونه هم چي انسان ته د خپل رب په لوري بلنه وركوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -34او يقينا چي تر تا مخكي د ډېرو پيغمبرانو
تكذيب شوى ،او دوى په دې تكذيب او ځورونو تر هغه
صبر كړى چي زموږ مرسته وررسېدلې او د هللا ويناوو ته
ً چي تا ته د پيغمبرانو د
بدلوونكى نشته او يقينا
حال خبرونه درغلي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)34دا يوازي ته نه يې چي د دعوت په الر كي له
مخالفتونو سره مخامخ يې ،تر تا مخكي ډېر پيغمبران
تكذيب او ځورول شوي ،خو د ټولو مخالفتونو او ځورونو
په وړاندي ئې تر پايه او تر هغي نېټې صبر كړى چي هللا
تعالى د دوى مرسته كړې او پر دښمنانو ئې برى ورپه
برخه كړى ،نو تاسو هم صبر وكړئ ،مطمئن اوسئ چي دوى
به د خپلو مخالفتونو پايله وگوري او تاسو د خپل صبر،
په دې اړه د هللا تعالى سنن ثابت او تغيير نه منونكي
دي ،د مخكنيو پيغمبرانو عليهم السالم قصې په همدې
حقيقت شهادت وركوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

















   
   
    
 
 -39كه د دوى مخ اړونه درباندي سخت وي ،نو كه
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كولى شې په زمكي كي كوم سورى ولټوه يا په آسمان
كي كومه زينه ،چي كومه نښه (او قاطع دليل) ورته
ً به ئې دوى ټول پر
راوړې او كه هللا غوښتلى نو حتما
هدايت راغونډ كړي ول ،نو له جاهالنو مه كېږه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)39په دې مبارك آيت كي څو الرښووني شوې:
 د مخالفينو اعراض او مـخ اړونـه وزغمـئ ،دا بايـد
تاسو مأيوس او مشوش نكړي.
 د هللا تعالى له لوري او د هغه په بليغ او جامع كتاب
ـئ ،پـه
كي چـي كـوم دالئـل وړانـدي شـوي دا كـافي وگڼـ
ـوونكي
ـبوط او قـانع كـ
آسمانونو او زمكي كي تـر دې مضـ
دالئل نه موندل كېږي ،خامخا ځان په دې اندېښنه كي مـه
اچوئ چي كېدى شي بر يا الندي داسـي كـوم دليـل پـه الس
درشي چي دا مخالفين پرې قانع كړئ ،څوك چي د قرآن پـه
استدالل قانع نشي په بل څه ئې نشئ قانع كولى.
 د هللا تعالى سنت دا نه دئ چي خلك ايمان راوړلـو تـه
مجبور كړي ،داسي نښي ئې مخي ته كېږدي چي د مخالفت او
اعراض ټولي الري پرې بندي كړي ،د داسـي نښـي د راتلـو
تلوسه مه كوئ ،كه هللا تعالى غوښتلى په خپل قاهره قـدرت
سره به ئې ټول ايمان راوړلو ته مجبور كړي وو.
 د دوى د اعراض او مخالفت په وړاندي بې صـبري او د
ً پـرې قـانع
داسي قاطع نښو د راتلو تلوسه چي دوى حتما
شي ،د جهالت نښه ده ،ځان ترې وساتئ ،گمان مه كوئ چـي
ټول مخالفتونه په استدالل سره له منځه تلى شي ،د ځينو
ـوونكي
خلكو د مخالفت وجه دا نه وي چي پوره او قانع كـ
دالئل نه دي وررسېدلى ،بلكي نور الملونه لري ،چاره ئـې
هم استدالل نه دئ ،نوري الري چاري ورته ولټوئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -36خبره دا ده چي يوازي هغه خلك (ستا) بلنه مني
چي اوري ،او مړه چي دي هللا به ئې راپاڅوي ،بيا به د
ده لوري ته ورگرځول كېږي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)36له دغو مخالفينو ځيني د مړو په خېر دي،
احساسات او عواطف ئې مړه ،جذبات ئې ساړه ،په زړونو
ئې زنگ ،پر سترگو ئې پرده او غوږونه ئې كاڼه ،له دوى
نه دا طمع مه كوه چي ستا په استدالل سره به قانع شي،
يا ښايي داسي څه به ومومې چي د دوى مړه احساسات او
مشاعر راژوندي او ساړه زړونه ئې گرم كړي ،دوى پرېږده
چي د قيامت په ورځ ئې هللا تعالى راژوندي كړي!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




    
    
   
   




   



    
    




 -37او وئې ويل :ولي د خپل رب له لوري كوم آيت
ً چي هللا د
(معجزه) نه پرې نازلېږي ،ووايه :يقينا
معجزې په رالېږلو قادر دئ ،خو د دوى ډېرى نه
پوهېږي -38 .او نه په زمكي كي داسي هيڅ خوځېدونكى
شته او نه (په هوا كي) په دواړو وزرونو الوتونكى
مرغه چي ستاسو په څېر دي ټولى ټولى نه وي ،په دې
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كتاب كي مو هيڅ څه نه دي پرېښي ،بيا به د خپل رب
لوري ته ورټول كړى شي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)38-37دوى داسي معجزه غواړي چي انكار تري ممكن نه
وي او هر ليدونكى ايمان راوړو ته اړ كړي ،په ځواب كي
ورته ويل شوي:
 هللا تعالى د داسي معجزې په ښودلو هم قادر دئ ،خو دا
كار د ده د سنت مطابق نه دئ.
 هللا تعالى هر مخلوق له ځانگړو خصوصـياتو سـره پيـدا
كړى ،ژوي ئې د بېلو بېلو ځانگړتياوو سره ټـولى ټـولى
پيدا كړي ،لكه دا چي ځيني حيوانات پر زمكه خوځېږي او
لكه مرغان چي پر خپلو وزرونو الوځي ،انسان ئې هم لـه
خاصو ځانگړتياوو سره پيدا كړى ،د ده سـتره ځانگړتيـا
دا ده چي انتخاب كولى شي ،كه دا د انتخـاب ځانگړتيـا
ترې واخيستل شي او د كومي خبري په منلـو مجبـور كـړى
شي ،بيا خو د ده امتياز له منځه ځي او د نورو مجبورو
او بې اختيارو حيواناتو په څېـر گرځـي ،هللا تعـالى نـه
غواړي له انسان سره داسي معامله وكړي.
 په قرآن كي ټول هغه دالئل ويل شوي چـي عقلمـن او د
هدايت په لټه كي انسان ته كفايت كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ






    







 
 -35او هغه چي زموږ آيتونه تكذيبوي ،كاڼه او
په تيارو كي ،هللا چي څوك وغواړي
گونگيان دي،
الروركى ئې كړي او څوك چي وغواړي په سمي الري ئې
برابر كړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)35دا الهي آيتونه يوازي هغه څوك تكذيبوي چي د
جهل او تعصب په داسي تيارو كي پراته دي چي نه په
خپله ترې وتلى شي ،نه د كوم الرښود غږ اوري او نه چا
ته د الر موندلو لپاره غږ كولى شي ،هللا تعالى د دې وړ
نه دي موندلي چي هدايت ئې كړي ،هللا تعالى د هدايت او
ضاللت په اړه خاص سنن لري ،څوك چي د دغو الهي سننو
مطابق د هدايت وړ وي په مستقيمه الر ئې هدايتوي او
څوك چي دا وړتيا ونه لري په ضاللت كي ئې پرېږدي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   







   




   




 
 -41ووايه :آيا پوهېږئ چي كه د هللا عذاب درته راشي،
يا قيامت راشي ،آيا له هللا پرته به بل څوك (مرستي
ته) دربلئ ،كه رښتيني يئ؟  -42بلكي يوازي هغه به
دربلئ ،نو كه وغواړي هغه څه به لري كړي چي تاسو
ئې ورته دربلئ ،او هغه څه به هېروئ چي (له هللا سره
ئې) شريكوئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)42-41په دې مباركو آيتونو كي د انسان يوې ستري
كمزورتيا ته اشاره شوې ،هغه دا چي په سخت حالت كي او
هغه مهال چي له كوم مصيبت او عذاب سره مخامخ شي ،هللا
ته مخه كړي ،يوازي له هغه نه مرسته غواړي او ټول
دروغجن معبودان ترې هېر شي ،دا ښيي چي سوكالي ،آرام
او مرفه ژوند د ده پر عقل او سترگو داسي پرده وغوړوي
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چي په حقائقو غور او نښو او دالئلو ته اعتناء ترې سلب
كړي ،د مصيبتونو په مهال خپل طبيعي حالت ته وگرځي،
دا پردې څيري شي ،خپل حقيقي رب ورپه ياد شي او هر
هغه څه هېر كړي چي له هللا تعالى سره ئې شريكول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




   



 
ً چي تر تا د مخه امتونو ته مو پيغمبران
 -41يقينا
لېږلي وو ،نو په كړاوونو او ستونزو مو اخته كړل
چي زاري وكړي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)41هللا تعالى تر دې د مخه ډېرو ولسونو ته خپل
پيغمبران لېږلي ،د دې لپاره چي دوى د غفلت له ژور
خوبه راويښ كړي ،د دوى د كفر ،شرك او ظلم په سبب ئې
مصيبتونه پرې نازل كړي ،په دې موخه چي خپل رب ته
رجوع وكړي او له كفر ،شرك او ظلم نه الس واخلي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   









 
 -43نو ولي ئې هغه مهال زاري ونكړه چي زموږ عذاب
ورته راغى ،خو زړونه ئې سخت شول او شيطان هغه څه
ورته ښايسته كړل چي دوى به كول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــ
( -)43دا مبارك آيت ښيي چي كله كله انسان داسي پړاو
ته ورسېږي چي زړه ئې سخت شي ،شيطان ئې پر زړه او
دماغ سيورى وغوړوي ،معيارونه ئې وربدل كړي ،ټول غلط
كارونه ورته ښايسته كړي ،په دې حالت كي كه مصيبتونه
هم ورباندي راشي نو خپل رب ته رجوع نه كوي .په دې
سره موږ ته الرښوونه كېږي چي يوازي په تبليغ سره د هر
چا د هدايت كېدو طمع ونه لرو ،ځكه داسي خلك هم شته
چي ستر ستر مصيبتونه هم دوى له گناهونو نشي
راگرځولى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   



   



  
   
 -44نو كله چي ئې هغه څه هېر كړل چي پند پرې
وركېدو ،د هر څه دروازې مو پرې پرانيستلې ،تر هغه
چي په وركړى شوو (شيانو) خوښ شول ،ناڅاپي مو
ونيول ،نو دا مهال مأيوس شول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)44كله چي دوى د مصيبتونو په نتيجه كي هم اصالح نه
شول ،د الهي تنبيهاتو په نتيجه كي له گناه راونه
گرځېدل ،نو هللا تعالى پر دوى د مصيبتونو د لېږلو او په
دې سره د دوى د تنبيه كولو لړۍ بنده كړه ،پراخي،
وفرت او سوكالي ئې ورپه برخه كړه ،چي په دې سره
مغرور شي او طغيان ئې الزيات شي او كار ئې هغه ځاى ته
ورسېږي چي بايد د هللا تعالى عذاب په ناڅاپي توگه پرې
نازل شي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -49نو د ظالمانو جرړي قطع كړى شوې او ستايني
ټولي د عالمونو رب ته دي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)49دا آيت موږ ته دوه اساسي الرښووني لري:
 موږ ته ښيي چي هللا تعالى داسي ظالمانو ته هغه عذاب
ټاكلى چي د دوى جرړي باسي او ټغر ئې د تل لپاره
ټولوي.
 د ظالمانو سخت مجازات او د دې لړۍ بيا بيا تكرار،
دا حقيقت ثابتوي چي دا عالم د ستايلو وړ پالونكى
لري ،كه دا عالم بې ټولواكه ملك وي نو له ظالمانو
سره به داسي معامله نه كېدله ،د اقتدار د خاوندانو
تاج او تخت به نه نسكورېدو او د واكمنۍ ټغر به ئې نه
ټولېدو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   


  
   
    



   
 -46ووايه :آيا دې ته مو پام كړى چي كه هللا غوږونه
او سترگي درنه واخلي او ستاسو پر زړونو مهر
ولگوي ،له هللا پرته به كوم معبود وي چي بېرته ئې
دركړي ،وگوره! څنگه نښي بيانوو؟ (خو) دوى بيا هم
ډده كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)46ووايئ :تاسو ته دا ليدونكې سترگي ،دا
اورېدونكي غوږونه او دا حساس زړونه چا دركړي؟ كه هللا
تعالى ئې بېرته درنه واخلي آيا داسي څوك مومئ چي
بېرته ئې دركړي؟ آيا دغه دليل كافي نه دئ چي په هللا
تعالى ايمان راوړئ ،د هغه له مؤاخذې او عذابه
ووېرېږئ او له ده پرته بل چا ته د دعاء السونه اوچت
نه كړئ؟! آيا عجيبه نه ده چي له دې څرگند دليل سره
سره هغوى په هللا تعالى له ايمان راوړو ډډه كوي؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




   
    
  
 -47ووايه :آيا دې ته مو پام كړى چي كه الهي عذاب
ناڅاپي يا په څرگنده توگه درته راشي ،آيا له
ظالمانو پرته به بل څوك هالك كړى شي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)47يعني كه الهي عذاب درباندي راشي نو په دې سره
به يو ظالم قوم هالك كړى شي ،څوك چي په دې عذاب اخته
كېږي هغوى ظالمان او د دې عذاب مستحق دي ،تاسو
ظالمان يئ ،د كافي دالئلو له اورېدو سره سره له
مخالفت نه الس نه اخلئ ،د دې عذاب مستحق يئ ،ستاسو
هالكت په حقيقت كي د يوه ظالم قوم هالكت دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -48او موږ پيغمبران نه لېږو مگر زېرى وركوونكي
او وېروونكي ،نو چا چي ايمان راوړ او (ځان ئې)
اصالح كړ ،نو نه به څه وېره پرې وي او نه به غمجن
شي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)48دا مبارك آيت موږ ته ښيي چي:
 د پيغمبرانو عليهم السالم اساسي دندي دا دي چي
نېكانو ته په دنيا او آخرت كي د ښې او روښانه
راتلونكي زېرى وركړي او بدان د خپلو گناهونو له بدو
پايلو ووېروي ،كه پيغمبرانو يوازي نېكانو ته د جنت
زېرى وركولى ،فضائل ئې بيانولى ،په بدانو ئې غرض نه
درلودى ،دوى ئې د ظلم او فساد له بدو پايلو نه
وېرولى ،په دوى ئې نيوكي نه كولى ،له ظلم او فساد نه
الس اخيستو ته ئې نه رابللى ،نو هيڅكله به د دوى له
مخالفتونو سره نه مخامخ كېدل .د پيغمبرانو عليهم
السالم د ورثه وو دنده هم دا ده چي بشير او نذير به
وي ،چا چي هغه كار وكړ او دا نه ،رښتينى وارث نه دئ،
څوك چي د ظالمانو او بد كارانو له مخالفت سره مخامخ
نه وو ،د پيغمبرانو عليهم السالم په الر روان نه دئ.
 چا چي ايمان راوړ او (ځان ئې) اصالح كړ ،هغه ته نه
له هيڅ څه نه وېره په كار ده او نه په هيڅ څه وير،
كه د خطرناكو دښمنانو له مخالفتونو سره مخامخ شو
وېره دي نه لري او كه د هللا تعالى په الر كي ئې څه له
السه وركړل وير دي پرې نه كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ





  
 
 -45او هغه چي زموږ آيتونه ئې تكذيب كړل ،د خپل
فسق په سبب به په عذاب اخته شي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)45څوك چي د فسق په وجه د هللا تعالى آيتونه
ً به په الهي عذاب اخته شي.
تكذيبوي ،حتما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ






   
   
    
     






 
 -91ووايه  :زه نه درته وايم چي د هللا خزانې له ما
سره دي او نه په غيب پوهېږم او نه دا درته وايم
چي زه فرشته يم ،زه يوازي د هغه څه متابعت كوم چي
راته وحي كېږي .ووايه :آيا ړوند او سترگور سره
برابر دي؟ آيا تفكر نه كوئ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)91په د ې مبارك آيت سره پيغمبر عليه السالم ته څو
الرښووني كېږي:
 خلكو ته ووايه :د هللا تعالى د خزانو واك له ما سره
نه دئ ،تاسو ته نه وايم چي كه له ما سره ملگرتيا
وكړئ ،ټول حاجتونه مو پوره كوم او ټولي غوښتني مو
ترسره كوم ،په دې هيله زما ملگرتيا مه كوئ ،له ما نه
دا انتظار مه لرئ ،هللا تعالى د خپلو خزانو ټولواك دئ،
دا پرېكړه هغه كوي چي چا ته څه وركړي ،د هغو جاهالنو
په څېر مه كېږئ چي گمان كوي پيغمبران او اولياء هللا
بايد داسي وي چي د دوى په يوې اشارې سره د ډبرو
غرونه په سرو زرو بدلېدى شي ،په يوې دعاء سره ئې د
زمكي الندي خزانې بهر راوځي ،هر چا ته هر څه وركولى
شي ،حاجتونه ئې پوره كولى شي ،گورئ چي پيغمبران
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عليهم السالم په هغو ټگمارو سياسي مشرانو قياس نه كړئ
چي د خلكو د غولولو لپاره دروغجني وعدې كوي ،شنه او
زرغونه باغونه ورښيي ،د سوكالي او ښه ژوند دروغجني
ژمني ورسره كوي ،زه په واضح الفاظو تاسو ته وايم چي
د هللا تعالى په خزانو كي هيڅ واك او اختيار نه لرم.
 دوى ته ووايه :زه په غيب نه پوهېږم ،له ما نه دا
انتظار مه لرئ چي درته ووايم :سبا به څه كېږي ،له ما
او له تاسو سره به هللا تعالى څه كوي ،پيغمبران عليهم
السالم د هغو دوكه مارو مذهبي مشرانو په څېر مه گڼئ
چي خلك په دې غولوي چي په غيب پوه دي ،د دوى له
مقدراتو خبر دي ،پوهېږي چي كوم مصيبت ورته انتظار
كوي او څنگه ترې ژغورل كېږي ،دوى كولى شي په دم او
تعويذ سره د دې مصيبتونو مخه ونيسي ،په دې شرط چي په
شكرانو سره د دوى جيب ورډك او رضاء ترالسه كړي،
پيغمبران په غيب د پوهېدو دعوى نه كوي ،دا يوازي
ټگماران دي چي د جاهالنو په وړاندي په غيب د پوهېدو
ادعاء كوي.
 ورته ووايه :زه تاسو ته نه وايم چي فرشته يم ،په
واضح الفاظو درته وايم چي زه انسان يم ،له نورو
انسانانو سره مي توپير يوازي په دې كي دئ چي د هللا
تعالى له لوري راته وحي شوې او زه د الهي وحي متابعت
كوم.
 څوك چي د الهي وحي په رڼا كي خوځي ،د هغه چا په
پرتله چي له دې رڼا محروم دئ ،داسي دئ لكه سترگه ور
د ړوند په پرتله ،د عقل او فكر خاوندان د دوى تر منځ
دا ژور توپير درك كولى شي.
دې ته مو بايد پام وي چي په وحي سره له غيبي
امورو نه اطالع علم غيب نه دئ ،په يوه آيت كي او يو
په بل پسې (په غيب نه پوهېدل) او (د وحي متابعت)
راوړل دا مطلب افاده كوي چي كه پيغمبر عليه السالم د
وحي په اساس له غيب او غيبي امورو نه خبرى كوي نو دا
د ده علم غيب نه ،بلكي د هللا له لوري وحي ده ،داسي نه
چي د وحي له الري د غيبي امورو په اړه څه ويل ،د
پيغمبر علم غيب وگڼل شي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــ







    








 -92او هغه كسان پرې انذار كړه چي د خپل رب په
لوري له راغونډېدو وېرېږي( ،هغه رب) چي له ده
پرته ئې نه كوم موال شته او نه كوم شفيع ،ښايي
تقوى او ځان ساتنه وكړي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)92ستا انذار هغه چا ته گټور دئ چي په آخرت او د
خپل رب په وړاندي راغونډېدو باندي ايمان لري ،په دې
پوهېږي چي د هللا تعالى په وړاندي نه كوم موال موندلى شو
او نه كوم شفيع ،يوازي خپل ايمان او صالح عمل به مو
ژغوري ،د همدې لپاره له گناهونو د ځان ساتلو هڅه
كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   




    
   
   



  
 -91او هغه كسان (له ځانه) مه شړه چي خپل رب ته
سبا او ماښام دعاء كوي ،په داسي حال كي چي رضاء
ئې لټوي ،نه د دوى له حسابه څه پرتا دي او نه ستا
له حسابه څه پر دوى ،نو كه وئې شړې له ظالمانو به
شې.

االنعام
د قرآن پلوشې
131
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)52په دې مبارك آيت كي پيغمبر عليه السالم او د ده
له الري ټولو مؤمنانوته ويل شوي چي:
 ستا د سفر ملگـري هغـه كسـان دي چـي تـل ،سـبا او
ماشام ،شپه او ورځ د خپل رب په عبـادت بوخـت دي او د
هغه رضاء لټوي ،داسي څه مه كوه چي دوى درنه بېل شـي،
د دوى د شړلو او له ځانه د لري كولو غلطي مه كوه.
 هللا تعالى له هر چا سره بېله بې له محاسـبه كـوي ،د
يوه پوښتنه له بله نه كوي ،كـه چـا لـه ايمـان راوړو
ـه ئـې
مخكي غلطي كړې وي ،نه ئې تاسو ذمه وال يئ او نـ
له تاسو پوښتنه كېږي ،نو ولي به د ايمان د الري ملگري
له ځانه شـړې ،د دوى شـړل لـوى ظلـم دئ ،لـه دې ځـان
وساتئ.
په دې آيت سره د قريشو هغو سردارانو ته ځواب
وركړى شوى چي پيغمبر عليه السالم ته ئې ويل :ستا خوا
ته زموږ غالمان راغونډ شوي ،د بالل ،مقداد ،صهيب،
خباب ،سلمان ،عمار او نورو بې وزلو او ناداراو صحابه
وو ﷻ په څېر خلك ،څنگه د قريشو له درنو مشرانو دا
انتظار لرې چي له دغو غالمانو سره اوږه په اوږه ستا
خوا ته ودرېږي؟! څنگه دا گمان كوې چي د دوى په
ملگرتيا سره به خپلو موخو ته ورسېږي؟ آيا د داسي
كمزورو او نېستمنو ملگرو په مرسته كولى شې د ځواكمنو
قريشو مقابله وكړې؟! دا خو همغه دي چي تر پرونه زموږ
غالمان ول ،داسي داسي سپك كارونه به ئې زموږ په امر
ترسره كول ،خو اوس د تقوى ،پاك لمنۍ او خداى پالني
دعوى كوي!! د دوى په ځواب كي پيغمبر عليه السالم ته
ويل شوي چي پام كوه دا مخلص مؤمنان د مغرورو قريشو د
ارضاء لپاره له ځانه لري نه كړې .او دا د هر داعي
لپاره يوه تلپاتې الرښوونه ده ،بايد د مبارزې په
دوران كي د هغه چا ملگرتيا ته ترجيح وركړي چي د
ايمان او عقيدې په حكم له ده سره يو ځاى كېږي ،د
خپلو ملگرو په اړه په دې اساس فيصله ونه كړي چي
اجتماعي حالت ئې څنگه دئ ،په اجتماع كي ئې رسوخ او
نفوذ څومره دئ ،او امكانات ئې څومره ،بلكي دې ته په
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پام سره د سفر ملگري انتخاب كړي چي ايمان ئې څومره
مضبوط دئ ،له هللا تعالى سره ئې اړيكي څومره ټينگي دي،
د هللا تعالى د رضاء ترالسه كولو څومره تلوسه لري؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ






   






 
 -93او همداسي مو ځيني په ځينو نورو سره وآزمويل،
تر څو ووايي :آيا دا همغه دي چي زموږ له منځه هللا
پرې پېرزوينه كړې؟! آيا هللا شكر كوونكي تر هر چا ښه
نه پېژني؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)93دا آيت د مخنكۍ خبري مزيد وضاحت كوي او ښيي چي
دا په اصل كي د هغو مغرورو سردارانو په ځواب كي ويل
شوې چي ځان ئې تر نورو ستر او لوړ گڼلو ،د پيغمبر
عليه السالم بې وزلو ملگرو ته ئې د حقارت په سترگه
كتل او ويل ئې :آيا هللا د ټولو خلكو له منځه دغه د
گوتو په شمېر كمزوري او بې وزلي كسان د پېرزوينو وړ
موندلي؟ قرآن د دوى په ځواب كي فرمايي :دا خو يوه
الهي ابتالء او آزموينه ده چي ځينو ته د ځينو نورو په
اړه د داسي غلطي وينا مجال وركوي ،چي ځان تر بل لوړ
وگڼي او هغه ته په سپكه سترگه وگوري ،په الهي
معيارونو كي د دوى قضاوت هيڅ ارزښت نه لري ،هللا تعالى
خپل شاكر بندگان تر هر چا ښه پېژني ،د خپلو بندگانو
د وړتياوو په اړه د هغه پرېكړه د هغو معيارونو له
مخي نه ده چي تاسو ئې كاروئ ،د خپل علم له مخي
پرېكړه كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــ




  







    
   






 
 -94او كله چي هغه خلك درته راشي چي زما په
آيتونو باور كوي ،ورته ووايه :سالم دي پر تاسو وي،
ستاسو رب پر خپل ځان مهرباني او رحمت الزم كړى،
داسي چي كه له تاسو څوك په ناپوهۍ كي كوم بد كار
وكړي ،بيا تر دې وروسته توبه وكړي او (ځان) اصالح
ً چي هغه مهربان بخښونكى دئ.
كړي ،نو يقينا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)94په دې مبارك آيت كي پيغمبر عليه السالم ته ويل
شوي:
 كله چي مؤمنان درته راشي ورته ووايه :سالم پر
تاسو.
 ستاسو رب مهربان دئ ،پر خپل ځان ئې مهرباني او
رحمت الزم كړى.
 څوك چي په ناپوهۍ كي گناه وكړي ،پرې پښېمانه شي،
توبه وكړي او ځان اصالح كړي نو خپل رب به بخښونكى او
مهربان ومومي ،نه يوازي گناه به ئې ورته بخښي بلكي
خپل رحمت او پېرزوينه به هم ورپه برخه كوي.
د توبه كوونكي مؤمن بنده په اړه د غفور د صفت تر
څنگ د رحيم راوړل ښيي چي هللا تعالى هغه بنده خوشوي چي
توبه كوي ،الندي حديث دا مطلب ډېر ښكلى انځور كړى:
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ِدة
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م
ِ اْ
ْ شَّ
ً چي هللا
ل ههللا ﷻ وفرمايل :يقينا
له انس ﷻ روايت دئ چي ر
َسُوُ
تعالى د خپل بنده په توبه ،هغه وخت چي ده ته توبه
كوي ،ستاسو تر هغه چا هم زيات خوشحاله كېږي چي په
يوې بيديا كي په خپلي سورلۍ سور وو ،خو ترې وركه
شوه ،خوراك او څښاك ئې هم پرې بار وو ،نو مأيوس او
ناهيلى شو ،يوې وني ته راغى ،په سيوري كي ئې ډډه
ولگوله ،له خپلي سورلۍ په قطعي توگه ناامېده شوى ،دى
په همدې حالت كي وو چي سترگي ئې وغړولې ،سورلۍ ئې
خوا ته والړه ،تر واگي ئې ونيوله ،بيا ئې له ډېري
خوشحالۍ وويل :بارئ ربه! ته مي بنده او زه دې رب
يم!! له ډېري خوشحالۍ ئې خبره غلطه كړه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ





  
 -99همداسي آيتونه په تفصيل سره بيانوو ،او دا د
دې لپاره چي د مجرمينو الر څرگنده شي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)99هللا تعالى د بندگانو په وړاندي د توبې دروازه
پرانيستې پرېښې ،دا د دې لپاره نه چي څوك د گناه په
كولو جري او جسور كړي ،د دې لپاره چي له يوې خوا ده
ته د ځان اصالح كولو فرصت وركړي او له بلي خوا هغه
كسان څرگند شي چي په خپل جرم او گناه ټينگار كوي او
د ځان د اصالح كولو اراده نه لري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -96ووايه :بې له شكه چي زه له دې منع شوى يم چي
له هللا پرته د هغه چا عبادت وكړم چي تاسو ئې عبادت
كوئ ،ووايه :ستاسو د هوى او هوس متابعت نه كوم،
كه نه نو الر وركى به شم او له الر موندونكو به نه
وم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)96په دې آيت سره پيغمبر عليه السالم مكلف شوى چي
الندي خبري خلكو ته اعالن كړي:
 له هللا تعالى پرته د بل چا له عبادت منع شوى يم.
 د خلكو په هوى او هوس پسي نه ځم.
 د خلكو د هوى او هوس متابعت انسان د حق له الري
تېرباسي او د هدايت دروازې ئې پر مخ تړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ





    
   
     





  
 -97وايه :زه خو د خپل رب په څرگند دليل (متكي)
يم( ،همغه) چي تاسو تكذيب كړ ،له ما سره هغه څه
نشته چي تاسو ئې په تلوار غواړئ ،د پرېكړي واك خو
يوازي له هللا سره دئ ،چي حق بيانوي او هغه تر ټولو
غوره فيصله كوونكى دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــ
( -)97د مخكني آيت په دوام د الندي نورو اساسي خبرو
په اعالن ئې مكلف كوي:
 زه په هغي الري روان يم چي زما رب راښودلې.
 د خپلي الري د حقانيت په اړه څرگند دالئل لرم.
 تاسو حقيقت تكذيبوئ.
 له ما نه د عذاب غوښتنه كوئ ،وايئ چي كه ستا الر
حق وي ،د هللا تعالى وعد او وعيد رښتيني وي ،ولي پر موږ
عذاب نه نازلېږي؟ د عذاب پرېكړه زما په واك كي نه
ده.
 اصلي حكم او حاكم خو يوازي هللا تعالى دئ ،هغه ټول
حقائق بيان كړي او هغه تر ټولو غوره حكم كوونكى دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ






  
   


 
 -98ووايه :كه هغه څه راسره وى چي تاسو ئې په
تلوار سره غواړئ نو ال دمخه به زما او ستاسو تر
منځ كار پاى ته رسېدلى وو ،او هللا ،ظالمان تر هر چا
ښه پېژني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)98يو ځل بيا پيغمبر عليه السالم په دې مكلف كوي
چي خلكو ته ووايي :كه هغه څه زما په واك كي وى چي
تاسو ئې په تلوار او تكرار سره له ما غواړئ ،نو زما
او ستاسو تر منځ به الډېر د مخه خبره پاى ته رسېدلې
وه ،او الهي عذاب به درباندي نازل شوى وو ،خو دا زما
په الس كي نه دئ ،د دې اختيار هللا تعالى نه ما ته راكړى
او نه بل چا ته ،د دې اختيار يوازي له هللا تعالى سره
دئ ،هغه ظالمان ښه پېژني او په دې ښه پوهېږي چي د
كومي سزا مستحق دي او كله سزا وركړي.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ



   








    




   





 
 -95او له ده سره د غيب (د خزانو) كلياني دي چي
له ده پرته هيڅوك ورباندي نه پوهېږي ،په وچه او
بحر كي چي څه شته په ټولو پوهېږي ،هيڅ پاڼه نه
راپرېوځي مگر دى ورباندي پوهېږي او نه د زمكي په
تيارو كي كومه دانه او نه كوم لوند او وچ داسي څه
شته چي په څرگند كتاب كي دي نه وي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)52په پورتنيو څو آيتونو كي د شرك جرړي قطع شوې،
د مشركانو ټول هغه شركي عقائد رد شوي چي دوى ئې د
خپلو معبودانو ،مرشد ،پير او امام په اړه لري ،هغوى
ته علم غيب ثابتوي ،د امورو متصرف ئې گڼي ،د خير او
شر واكمن ئې بولي ،گمان كوي چي خلك وهلى او ښويولى
شي ،گټه او تاوان رسولى شي ،ستونزي او مشكالت حلولى
شي ،حاجتونه مو ترسره كولى شي ،خو تاسو وليدل چي په
پورتنيو آيتونو كي پيغمبر عليه السالم ته ويل شوي چي
په ټول صراحت او وضاحت سره اعالن وكړه چي زه په غيب
نه پوهېږم ،د الهي خزانو واكمن نه يم ،تاسو له ما نه
د عذاب مطالبه كوئ خو دا زما په واك كي نه دئ ،كه
زما په واك كي وى ډېر د مخه به زما او ستاسو تر منځ
خبره پاى ته رسېدلې وه.
د قرآن گڼ شمېر آيتونو علم غيب په هللا تعالى پوري
مختص كړى او د زمكي او آسمان له نورو ټولو موجوداتو

د قرآن پلوشې
االنعام
137
ئې نفي كړى ،له مالئكو ،له انسانانو ،مړو او ژونديو
او له هرڅه او هرچا ئې علم غيب نفي كړى ،په دې اړه د
دې آيتونو الفاظ دومره واضح او څرگند دې چي د هيڅ شك
او شبهې مجال نه پرېږدي .د دې آيتونو په رڼا كي په
پوره ډاډ او قاطعيت سره ويلى شو :هرچا چي له هللا تعالى
پرته د بل چا لپاره د علم غيب ادعاء وكړه او دا ئې
وويل چي له هللا پرته بل څوك هم علم غيب درلودى شي ،هغه
په حقيقت كي د هللا تعالى كتاب تكذيب كړى.
ما ته وواياست :پداسي حال كي چي په هر څه پوه
خداى چي عالم الغيب والشهاده دئ ،په تأكيد او مكرره
توگه د قرآنكريم په متعددو آيتونو كي په څرگندو
الفاظو سره وايي چي له هللا پرته هيڅوك علم غيب نه لري،
له ده پرته نه په آسمان كي څوك علم غيب لري او نه په
زمكه كي ،هللا خپل پيغمبر ته امر كوي چي د خلكو ابهام
او تشويش رفع كړي او دا ورته اعالن كړي چي علم غيب نه
لري ،هغه يوازي پيغمبر دئ ،هغه څه وايي چي ورته وحي
شوې .اوس لدې صراحت سره سره كه څوك راشي او د هللا او د
هغه د رسول د قول مغايره او مخالفه ادعاء وكړي او
ووايي چي علم غيب لري او يا دا هڅه وكړي چي د بل چا
لپاره علم غيب ثابت كړي ،آيا دا ادعاء دروغجنه او بې
بنسټه نه ده؟ آيا دا د هللا او د ده د رسول د قول د
تكذيب هڅه نده؟ آيا دا ممكنه ده چي په خداى ايمان
لرونكي موحد انسان ،چي په قرآن ايمان لري ،خپل رب
پېژني او د انسان د استعدادونو له حدودو واقف دئ؛ له
هللا تعالى سره په علم غيب كي بل څوك شريك كړي؟ واقعيت
دا دئ چي فقط هغه كسان د داسي ادعاء جرأت كوي چي
غواړي خلك د هللا تعالى د بندگۍ په ځاى د خپل ځان او يا
د ځان په څېر د بل انسان عبادت ته راوبولي ،دا ډله
بې علمه او جاهلو خلكو ته وايي :راشئ د دې ښاغلي الس
او لمن ونيسئ ،د ده په درشل كي سرونه ټيټ كړئ ،ترڅو
مو د غيب له اسرارو خبر كړي ،له هغه زيانه مو وژغوري
چي تاسو ترې بې خبره ياست خو هغه ورباندي پوه دي،
هغه كولى شي له تاسو د داسي خطرونو په وړاندي دفاع
وكړي ،هغه ستاسي په حال خبر دئ ،پدې پوهېږي چي تاسى
له كوم برخليك سره مخ كېدونكي ياستئ ،كه تاسي د هغه
لمن ون يسئ ،دربار ته ئې پناه وروړئ ،نو برخليك به مو
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بدل كړي ،تقدير به داسي واړوي چي ستاسي په گټه به
وي ،هغه له هرځاى نه ستاسي كوكاري او چيغي اورېدى شي
او ستاسو مرستي ته رسېدى شي....دا ټولي ادعاگاني
دروغجني او غولوونكي او دا خياالت او باورونه بې
اساسه او په شرك ككړ دي او د اسالم له اصولو او
اساساتو سره تناقض لري .له هللا تعالى پرته هيڅوك علم
غيب نه لري ،هيڅوك د هللا له ارادې پرته د هيڅ شي وس نه
لري ،له هللا پرته هيڅ مرسته كوونكى ،مغيث او دعاء
قبلوونكىنشته ،د هيچا له وسه نده پوره چي تقدير بدل
كړي ،چا ته گټه او زيان ورسوي ،هرڅه د هللا تعالى په
واك او اختيار كي دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ













    



   
 -61او دى هغه ذات دئ چي د شپې مو كار پاى ته
رسوي (په خوب مو ويده كوي) ،او په هغه څه پوهېږي
چي په ورځي كي ئې ترسره كوئ ،بيا مو په همدې (ورځ
كي) د دې لپاره راپاڅوي چي ټاكلې نېټه بشپړه شي،
بيا د ده په لوري ستاسو بيرته ورتگ دئ ،بيا به مو
په هغه څه خبر كړي چي كول مو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)61دا مبارك آيت موږ ته ښيي:
 انسان د هللا تعالى په اراده او د ده له سننو سره سم
په خوب ويده كېږي.
 خوب مرگ ته ورته حالت دئ.
 د هللا په اراده بېرته له خوبه راپاڅي.
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 هللا تعالى په دې پوهېږي چي انسان بـه پـه راتلـونكې
ورځي كي څه څه كارونه كوي.
 دا لړۍ تر هغه ادامه كوي چي د انسان عمر بشپړ شـي
او د خپل اجل ټاكلې نېټې ته ورسېږي.
 په مرگ سره د هللا په لوري درومي ،د قيامت په ورځ به
د هغه په وړاندي ودرېږي ،په ټولو هغو كارونو بـه ئـې
خبر كړي چي په خپل ژوند كي ئې كړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ







   







 
 -62او هغه په خپلو بندگانو مسلط دئ ،په تاسو
باندي ساتونكې (فرشتې) رالېږي ،تر هغه چي د چا
مرگ ورورسېږي ،نو زموږ استازي ئې روح قبض كړي
پداسي حال كي چي تېرى نكوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)30دا آيت هم موږ ته الرښوونه كوي چي:
 هللا تعالى پر خپلو ټولو بندگانو برالسى او مسلط دئ،
هيڅوك د ده د واكمنۍ او سلطې له دائرې نشي وتلى او د
ده د ارادې خالف څه نشي كولى ،نه كافر او نه مؤمن ،نه
كمزورى او نه ځواكمن.
 پر انسانانو ئې داسي فرشتې گمارلې دي چي د دوى
ساتنه او څارنه كوي.
 د انسان روح د هللا په امر او د مأمور شوو فرشتو په
ذريعه قبض كېږي.
 دا فرشتې په خپل مأموريت كي هيڅ كمى زياتى نه
كوي ،خپل كار په ټاكلي وخت او په همغه توگه ترسره
كوي چي پرې گمارل شوې وي.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ









   
 
 -61بيا به د خپل حقيقي موال په لوري وروستل شي،
پام چي حكم كول ده ته (مختص) دي ،او دى تر ټولو
حسابگرانو سريع دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)61د قيامت په ورځ به بېرته راژوندي شي ،د خپل
حقيقي موال په حضور كي به غونډ كړى شي ،له ټولو سره
به محاسبه وشي ،احكام صادرول او پرېكړي كول د هغه هللا
ځانگړتيا ده چي حكم دئ او په محاسبې كي تر هر چا ډېر
سريع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ


























   
 -63ووايه :څوك مو د وچي او لمدې (بحر) له تيارو
او په پټه ئې رابلئ (او
ژغوري ،چي په زارۍ
ً به له شكر
وايئ ):كه مو له دې وژغوري نو حتما
كوونكو وو -64 .ووايه :هللا مو له دې او هر كړاوه
ژغوري ،خو بيا تاسو شرك كوئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)64-63په دې دواړو مباركو آيتونو كي الندي الرښووني
گورو:
 د ستونزو په وړاندي ،هغه مهال چي مصيبتونه انسـان
احاطه كړي ،كړاوونه خپل تور وزر پرې وغوړوي ،داسي څه
په خپل الس او ماحول كي نه گوري چي د ژغورني طمع تـرې
ولري ،نو هللا تعالى ته مخه كړي ،هغه ته په زاريو زاريو
سره دعاء كوي ،مرسته ترې غواړي ،ژمنه ورسره كـوي چـي
كه له دې مصيبته دي وژغورلم ستا شاكر بنده به يم ،خو
كله چي د هغه دعاء قبوله كړي ،له كړاو ئې وژغـوري او
توره شپه پرې رڼا ورځ كړي ،نو ناڅاپـه بـه گـورې چـي
همدا د پرون ورځي مضطر انسان بېرته مشرك شـوى ،خپلـي
ژمني ئې هېري كړې ،په خپلي ژغورني كي هـم او د ژونـد
په نورو چارو كي هم له هللا تعالى سره نور شريكوي!!
 هر انسان ،تر بد الزيات بد كافر او تر سـخت الز يات
سخت مشرك هم د ستونزو او كړاوونو په مهـال خـداى تـه
مخه كوي او خپل دروغجـن معبـودان هېـروي ،همـدا د دې
حقيقت ښودنه كوي چي په هللا تعالى باندي ايمان د انسـان
په ضمير او خټي كي اېښودل شوى ،گنـاه د انسـان ضـمير
مختل كړي او توره پرده پرې وغوړوي ،د اضطراب حالت دا
پرده څيري كړي او انسان خپل فطري حالت ته وگرځـوي ،د
همدې لپاره هللا تعالى ته مخه كوي او مرسته ترې غواړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   



    















 
 -69ووايه :هغه په دې قادر دئ چي له بره مو عذاب
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درباندي راولېږي ،يا د پښو له الندي مو ،يا مو ډلي
ډلي كړي او ځينو ته د ځينو نورو د جگړو خوند
وروڅكي ،وگوره څنگه (په بېلي بېلي بڼي كي) آيتونه
بيانوو ،د دې لپاره چي دوى پوه شي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)69بې عقله انسان يوازي هغه مهال هللا تعالى ته ځان
اړ گڼي چي خطر په خپلو سترگو وگوري ،په سيند كي ئې
څپې په سر واخلي ،په وچه كي ئې څرگند خطرونه محاصره
كړي ،د ستونزو او مصيبتونو ورېځي پرې سيورى وغوړوي،
په دې نه پوهېږي چي تل هللا تعالى ته اړ دئ ،له هري خوا
د محتملو خطرونو په محاصره كي دئ ،د خطر غشو له هر
لوري په نښه كړى ،يوه سيلۍ او طوفاني هوا ستاسو هر
څه تباه كولى شي ،د زمكي يوه زلزله ستاسو ټول قصرونه
او تأسيسات نسكورولى شي ،د دوو وړو قومونو خپلمنځي
جگړه په داسي ستري نړۍ والي جگړي بدلېدى شي چي ډېر
ئې د اور په لمبو كي وسوزي ،هللا تعالى مو له دې ټولو
ساتي ،كه د هللا تعالى ساتنه نه وي نو د هغه واړه
ميكروب له مقابلې هم عاجز يئ چي په خپل هر تنفس سره
په زرگونو خپل سږي ته لېږئ ،په دې مبارك الرښود آيت
كي دغه حقيقت د انسان مخي ته اېښودل شوى :هللا په دې
قادر دئ چي له بره عذاب درباندي راولېږي ،يا د پښو
له الندي مو ،يا مو ډلي ډلي كړي او ځينو ته د ځينو
نورو د جگړو خوند وروڅكي ،د پوهي خاوندانو ته دا
دالئل كافي دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   
    







 
 -66او ستا قوم (دا قرآن) تكذيب كړ ،په داسي حال
كي چي هغه حق دئ ،ووايه :زه مو وكيل (او ذمه وال)
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نه يم -67 .د هري خبري لپاره د ترسره كېدو يوه
نېټه ده ،او ژر به پوه شئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)67-66په دې مباركو آيتونو كي دا الرښوونه شوې چي:
 ستا قوم دا قرآن په داسي حال كي تكذيب كـړ او پـه
هغه كي راغلي وعد او وعيد ئې دروغجن وگڼل چي د قـرآن
او د هغه د ويناوو په حقانيت كي هيڅ شك نشته.
 دوى ته ووايه :زه ستاسو ذمه وال نه يم ،زما د نده
دا نه ده چي تاسو د هغه حقيقت منلو ته اړ كړم چي نـه
ئې منئ ،هغه څه درباندي وگورم چـي تاسـو سـترگي پـرې
پټوئ ،په هغو حقائقو مو پوه كړم چي انكار تـرې كـوئ،
دا هم زما ذمه والي نه ده چي تاسو ته هغه سزا دركـړم
چي د دې كفر او انكار په وجه ئې مستحق يئ.
 د قرآن د وعد او وعيد په تحقـق كـي ځنـډ دي تاسـو
دوكه نه كړي ،د هري وينا د تحقـق لپـاره خاصـه نېټـه
ټاكل شوې ،په خپل خپل وخت به هم له مؤمنانو سـره د هللا
تعالى وعدې رښتيني كېږي او هـم د كـافرانو پـه اړه د
الهي عذاب پرېكړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -68او كله چي هغه كسان وگورې چي زما په آيتونو
كي خوشي لگيا وي ،نو تر هغه ډډه ترې وكړه چي له
دې پرته په بلي خبري لگيا شي او كه شيطان دا خبره
درنه هېره كړه ،نو له رايادولو وروسته له دې ظالم
قوم سره مه كښېنه -65 .او د دوى له حسابه پر هغو
چي تقوى كوي هيڅ څه (الزام) نشته ،مگر يادونه چي
ښايي (په دې سره) ځان وساتي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)65-68په دې مباركو آيتونو كي له متعصب مخاطب سره
د بحث په اړه څو الرښووني شوې:
 كه دوى داسي وگورې چي د هللا تعالى د آيتونو په اړه
په خوشو او بېهوده خبرو لگيا وي ،له بحث او مناظرې
ډډه وكړه ،تر هغه چي په نورو خبرو بوخت شي.
 كه كله شيطن دا الرښوونه درنه هېره كړه ،نو له
رايادولو وروسته له دغو ظالمانو سره مه كښېنه.
 په هغو كسانو چي له دوى نه ځان لري ساتي ،هيڅ
الزام نشته ،د هغوى په كړنو او غلطو ويناوو نه نيول
كېږي ،دا پوښتنه نه ترې كېږي چي ولي مو له دغو غلطو
خبرو منع نه كړل او ولي مو قناعت ورنه كړ ،كه د هغوى
له غونډي ووځي نو په دې سره ئې داسي كوم كار نه دئ
كړى چي د مؤاخذې وړ وي.
 هو؛ دومره پرې الزم دي چي نصيحت ورته وكړي او
حقائق ورپه ياد كړي ،په دوى باندي د امكان تر حده دا
الزمه ده چي دغو خلكو ته نصيحت وكړي ،ښايي همدا نصيحت
ئې له دغي گناه راوگرځوي او د هللا تعالى د آيتونو په
اړه له بېهوده خبرو ځان وساتي.
يا ئې معنى دا ده چي كه كله مسلمانان د داسي
خلكو مجلس ته په ورتلو او له دوى سره په مجلس كي
ناستي ته اړ شول ،نو په هغه صورت كي كوم الزام پرې
نشته چي د خپل وس په اندازه هغوى ته نصيحت وكړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -71او هغه كسان پرېږده چي لهو و لعب ئې ځان ته
دين نيولى او دنيوي ژوند دوكه كړي ،او د دې لپاره
څوك د خپلو الس ته راوړنو په
پند پرې وركړه چي
سبب په داسي مصيبت اخته نشي چي له هللا پرته ئې نه
كوم موال وي او نه كوم شفيع او كه هره بدله وركړي
ترې وانه خستى شي ،دا خلك د خپلو كړنو په سبب په
مصيبت اخته شوي ،دوى ته به تود څښاك او دردناك
عذاب وي ،د دې لپاره چي كفر ئې كاوو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)71دلته هم د مخكي بحث په دوام الندي مزيد الرښووني
شوې:
 هغه خلك پرېږده او ترې لري شه چي ديـن ئـې لهـو و
لعب دئ او دنيوي ژوند غولولي ،كه څه هـم ځينـو درنـو
مفسرينو دا فقره داسي ژباړلي چي پر خپـل ديـن ملنـډي
وهي ،خو دقيقه ترجمه ئې مخكنۍ ترجمـه ده ،يعنـى هغـه
خلك پرېږده چي له لهو ولعب نه ئې ځـان تـه ديـن جـوړ
كړى ،له لهو و لعب نه پرته بل دين نه لري او د دنيوي
ژوند په لذائذو كي داسي غرق دي چي هر څه ئې ترې هېـر
كړي.
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 په دې موخه نصيحت ورته وكړه چـي لـه الهـي عذابـه
وژغورل شي ،له هغه عذابه چي له هللا پرتـه بـه نـه كـوم
ژغورونكى موال مومي ،نه كوم شفيع او نه بـه پـه كـومي
ـه پـه
بدلې ترې ځان ژغورلى شي ،د خپلو كړنو په سبب بـ
مصيبتونو اخته شي.
 د قيامت په ورځ به د خپل كفر او انكار په سبب پـه
دردناك عذاب اخته وي او څښاك به ئې تودې اوبه وي ،دا
ځكه چي په دنيا كي به په شرابو مست شول او د مستۍ په
حالت كي به ئې د هللا تعالى په آيتونو ملنډي وهلې ،خـود
به ئې اوس سزا دوزخ او تودې اوبه وي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

    
    



























  





   
  
 -72ووايه :آيا له هللا پرته داسي څه ته دعاء وكړو
چي نه گټه رارسولى شي او نه تاوان او له هغه
وروسته چي هللا هدايت كړو بېرته پر خپلو پوندو
وگرځولى شو ،د هغه چا په څېر چي شيطان په يوې
بېديا كي اللهانده او حيران غورځولى وي ،داسي
ملگري ئې وي چي دا بلنه وركوي :د هدايت په لوري
ً چي الهي الرښوونه
زموږ خوا ته راشه! ووايه :يقينا
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حقيقي الرښوونه ده او موږ په دې گمارل شوي يو چي د
عالمونو رب ته تسليم وو -71 .او په دې چي لمونځ
اداء كړئ او له ده وېره ولرئ ،او دى همغه ذات دئ
چي خوا ته به ئې ورغونډ كړى شئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)71-72دلته پيغمبر عليه السالم د څو خبرو په ابالغ
مأمور شوى:
 آيا له هللا تعالى پرته هغه چا ته د دعاء السونه اوچت
كړو چي نه څه گټه رارسولى شي او نه تاوان ،آيا غواړئ
د شرك لوري ته په شا شو ،له هغه وروسته چـي هللا تعـالى
هدايت كړو؟ هللا تعالى موږ ته الرښوونه وكـړه چـي لـه ده
پرته بل چا ته د دعاء السونه اوچت نه كړو ،له ده پرته
له بل چا مرسته ونه غواړو ،بل څـوك د گټـي او تـاوان
رسولو مرجع ونه گڼو ،آيا له موږ غواړئ چي د دغو الهي
الرښوونو مخالفت وكړو؟!
 آيا غواړئ د هغه چا په څېر شو چي شيطان دوكه كړى،
ـي حيـران والړ دئ او د
په داسي بيديا كي ئې غورڅولى چـ
الري له موندلو عاجز؟! په داسي حال كي چي ملگري ئـې د
هدايت په لوري ځان ته بلي خو دى د زړه سواندو ملگـرو
ـه نـه
بلني ته مثبت ځواب نـه وركـوي او د دوى خـوا تـ
ورځي!! زموږ او ستاسو حالت دغو دواړو ته ورته دئ.
 يوازي د هللا تعالى الرښوونه حقيقي الرښوونه ده.
 موږ په دې گمارل شـوي يـو چـي د رب العـالمين پـه
وړاندي تسليم او منقاد وو ،لمونځ وكړو او له هللا تعالى
ووېرېږو.
 هللا تعالى هغه ذات دئ چي ټـول بـه د هغـه لـوري تـه
ورغونډ كړى شئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -73او دى هغه ذات دئ چي آسمانونه او زمكه ئې په
حقه پيدا كړي او كومه ورځ چي ورته ووايي :وشه! نو
(له ځنډه پرته) وشي ،وينا ئې حق ده او هغه ورځ به
ټولواكي د ده وي چي په شپېلۍ كي پو شي ،په پټ او
څرگند پوه او هغه ښه باخبره د حكمت خاوند دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)73د دې مبارك آيت اساسي مطالب دا دي:
 هللا تعالى آسمانونه او زمكه سم او پر حق مبتني پيدا
كړي ،هر څه ئې په خپل خپل ځاى ،پـه مناسـب مقـدار ،د
يوه خاص مقصد لپاره پيدا كړي ،نه بې فائدې او بېهوده
شى په كي شته او نه له ضرورت كم او زيات شى ،دلتـه د
باطل لپاره د سر لوړولو او جرړي ښـخولو مجـال نشـته،
باطل د موقتي تيارې په څېر دئ ،د دې عالم هـيڅ څـه د
باطل مرسته او ملگرتيا نه كوي.
 كله چي د يوه كار اراده وكړي نـو د ده لـه فرمـان
سره سـم او لـه ځنـډه پرتـه ترسـره كېـږي ،قيامـت او
بياژوندون به هم د ده په يوه فرمان رامنځته شي.
 د ده هره وينا حق ده.
 هغه ورځ به ټولواكي د ده وي چي په شـپېلۍ كـي پـو
شي ،د نورو واكمنانو سلطه به پاى ته رسـېدلې وي ،هـر
ـواك هللا
چا ته به دا حقيقت څرگند شوى وي چـي اصـلي ټولـ
تعالى دئ .په صور كي د پو كېدو كيفيت به څنگه وي؟ له
هللا تعالى پرته هيڅوك پرې نه پوهېږي ،له قرآن چـي مـوږ
څه زده كړي هغـه دا دي چـي د قيامـت پـه ورځ بـه د هللا
تعالى په امر سره په صور كي پو شي او په دې سره به د
عالم موجود نظام متالشي شي ،بيا به د دوهم ځـل لپـاره
هغه مهال په صور كي پو شي چي هللا تعالى ئې وغواړي ،پـه
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دې سره به ټول مـړي بيـا راژونـدي او د هللا تعـالى پـه
وړاندي به غونډ كړى شي.
 هللا تعالى په غيب (هغه څه چي د خلكـو لـه نظـره پـټ
دي) ،او شهادة (هغه څه چي خلكو تـه څرگنـد دي) ،پـوه
دئ.
 ښه د حكمت خاوند او ښه باخبره دئ او هـر حكـم ئـې
حكيمانه دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ










   
  
 -74او هغه مهال چي ابراهيم خپل پالر آزر ته وويل:
آيا بتان د خدايانو په توگه نيسې؟ زه خو تا او
ستا قوم په څرگند ضاللت كي گورم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)74دلته د مخكنيو اساسي خبرو يوه تاريخي بېلگه د
ابراهيم عليه السالم په قصې كي زموږ مخي ته ږدي او
فرمايي :ابراهيم عليه السالم هم خپل پالر آزر ته ويلي
وو :آيا د بتانو عبادت كوئ ،بتان مو د اله او معبود
په توگه نيولي ،زه خو تا او ستا قوم په څرگند ضاللت
كي گورم .اې مشركانو! تاسو خپل شرك لړلى مذهب خپل جد
ابراهيم عليه السالم ته منسوبوئ حال دا چي هغه خپل
پالر او قوم ته ويلي وو چي شرك څرگند ضاللت او تېروتنه
ده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -79او همداسي مو ابراهيم ته د آسمانونو او زمكي
ملكوت (د ټولواكۍ نظام) ښودو چي له باور كوونكو
شي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)79يعنى لكه څنگه چي دا نښي ستاسو مخي ته ځان ښيي
او په قرآن كي پرې استناد كېږي ،ابراهيم عليه السالم
هم دغو نښو ته په پام سره پر هللا تعالى ايمان راوړى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   
    
     
   
   
    
    






   
   
    



   





    
 
 -76نو كله چي د شپې تياره پرې راغله او ستورى ئې
وليد ،وئې ويل :دا مي رب دئ؟ ،خو كله چي پرېووت
وئې ويل :پرېوتونكي نه خوښوم -77 .كله چي ئې
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سپوږمۍ د راختو په حال كي وليده ،وئې ويل :دا مي
رب دئ؟ ،خو چي پرېوته ،وئې ويل :كه مي خپل رب
الرښوونه ونه كړي له الروركي قوم به شم -78 .او كله
چي ئې لمر د راختو په حال كي وليد ،وئې ويل :دا
مي رب دئ؟ دا خو تر ټولو ستر دئ ،خو چي پرېوت وئې
ويل :اې زما قومه! زه له هغو (معبودانو) بې زاره
يم چي تاسو ئې له (خداى) سره شريكوئ -75 .يقينا
ً
چي ما د هغه ذات لوري ته په يومخيزه توگه خپل مخ
گرځولى چي آسمانونه او زمكه ئې پيدا كړي ،او زه
له مشركانو ځني نه يم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)75-76په دې مباركو آيتونو كي د ابراهيم عليه
السالم د ملكوتي او روحاني سفر څو برخي د مخاطب مخي
ته اېښودل شوې:
 شپه پرې راغله ،په آسمان كي ئې ستوري ته پام شو،
وئې ويل :آيا زما رب همدا دئ؟! خو كله چي هغه پرېـوت
نو وئې ويل :پرېوتونكي نه خوښوم ،نه غواړم هغه څوك د
رب په توگه ونيسم چي حالت ئې بدلېږي ،راڅرگند شـي او
بېرته پرېوځي.
 سپوږمۍ ته ئې پام شو ،هغه ئې د راختو په حـال كـي
وليده ،وئې ويل :آيا دا زما رب دئ؟ خو كله چي پرېوته
وئې ويل :كه مي رب الرښوونه ونـه كـړي لـه بـې الرو او
تېروتو به شم.
 لمر ته ئې پام شو ،هغه ئې د راختو په حال كي
وليد ،وئې ويل :آيا دا مي رب دئ؟ دا خو تر ټولو ستر
دئ ،خو چي پرېوت وئې ويل :اې زما قومه! زه له هغو
(معبودانو) بې زاره يم چي تاسو ئې له (خداى) سره
شريكوئ.
 ما يومخيزه خپل مخ د هغه ذات په لـوري اړولـى چـي
آسمانونه او زمكه ئې پيدا كړي او له مشركانو نه يم.
په دې اړه مو څو اساسي خبرو ته بايد پام وي:
 له دغو آيتونو په ډېـر صـراحت سـره معلـومېږي چـي
ابراهيم عليه السالم په يوه شرك لړلي ماحول كـي پيـدا
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شوى ،پالر او قوم ئې مشرك ،چا د بتانو عبادت كاوو ،چا
د ستورو ،چا د سپوږمۍ او چا د لمر ،تاريخي څېړني هـم
ښيي چي دوى گڼ شمېر جعلي معبودان ځان تـه غـوره كـړي
ـدايان
وو ،هر ښار ځان ته يو ستر او گـڼ شـمېر واړه خـ
درلودل ،لـه دوى پـاتو ليكنـو كـي نـږدې د پنځـه زره
خدايانو نومونه ترالسه شوي.
 د ستوري ،سپوږمۍ او لمر پـه اړه د ابـراهيم عليـه
السالم دا وينا د يوه استفهام معنى لري ،له خلكـو نـه
يا له ځان سره د غور او فكر په حـال كـي ،نـه پـه دې
معنى چي دغو ته ئې د خداى په سترگه كتلي ،مخكنى آيـت
موږ ته همدا حقيقت په گوته كـوي ،مخكـي ئـې د بتـانو
ترديد وكړ ،اوس ئې د دوى د نـورو معبودانـو د ترديـد
لپاره دا دليل وړاندي كړ چي پرېوتـونكى ،خـداى كېـدى
نشي .قرآن په بل ځاى كي موږ ته وايي چي ابراهيم عليه
السالم د بتانو په اړه وويل :يا أبـت لـم تعبـد مـا ال
يسمع وال يبصر وال يغني عنك شيئا :اې پالره! ولي د هغـه
ـه څـه
څه عبادت كوې چي نه څه اوري ،نه څه وينـي او نـ
درنه دفع كولى شي؟!
 د استدالل په پاى كي د ابراهيم عليه السـالم لـه دې
وينا چي :ما يو مخيزه خپـل مـخ د هغـه ذات پـه لـوري
اړولى چـي آسـمانونه او زمكـه ئـې پيـدا كـړي او لـه
ـركانو
مشركانو نه يم ،معلومېږي چي دا وينا ئې لـه مشـ
سره د بحث په دوران كي كړې.
 په آسمان كي خو يو ستورى نه بلكي بې شمېره سـتوري
وي ،ابراهيم عليه السالم به دا خبره (هذا ربـى) څنگـه
په دې معنى كوله چي (دا مي رب دئ)؟! بې شمېره سـتورو
ته د يوه خداى نوم څنگه كارېدى شي؟ د دې خبـري معنـى
له دې پرته بل څه كېـدى نشـي چـي اې مشـركينو! تاسـو
پرېوتونكو ستورو ته د خدايانو په سترگه گـورئ ،خـداى
خو داسي نه وي چي بدلېږي رابـدلېږي ،نـه وي ،راپيـدا
شي ،له منځه والړ شي.
 عجيبه ده چي ځينو درنو مفسرينو په دې اړه داسي څه
ويلي چي نه د ابراهيم عليه السالم له شأن سره ښايي او
ـوي،
ـره اړخ لگـ
ـى سـ
ـلي معنـ
ـه اصـ
ـو لـ
ـو آيتونـ
ـه د دغـ
نـ
متأسفانه ځينو عبد هللا بن عباس ﷻ ته د نورو عجيبو خبرو
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تر څنگ دا قول هم منسوب كړى چي گواكي د ابراهيم عليه
السالم پالر آزر نه نومېدو ،بلكي نوم ئـې تـارح وو ،دا
ځكه چي په بايبل كي د تارح په نامه ياد شـوى ،دا پـه
اصل كي د هغو كسانو هڅه ده چي غواړي د قرآن وينا لـه
بايبل سره ورته كړي ،څوك چي بايبل په دقت سره ولولي،
پوه به شي چي د دې كتاب هيڅ وينا د دې وړ نـه ده چـي
ً كلـه
څوك پرې استناد وكړي ،يا ئې صحيح وگڼي ،مخصوصـا
چي د قرآن له صريح آيت سره ئې پـه تعـارض كـي گـوري،
قرآن د دې لپاره د آزر نوم اخيستى چي موږ ته وښـيي د
بايبل ادعاء غلطه ده ،كه نه نو قرآن د داسـي نومونـو
له يادولو سره عالقه نه لري ،چي د محمد عليه السـالم د
پالر نوم نه يادوي نو د ابراهيم عليه السالم د پالر نوم
به ئې ولي يادولو.
 په رواياتو كي به ډېر داسي ومومئ چـي د عبـدهللا بـن
عبــاس ﹽ ،ابــوهريرة ﷻ او محمــد بــن اســحاق پــه څېــر
شخصيتونو ته منسوب شوي ،خو نه له قرآن مأخوذ دي ،نـه
له صحيح حديث ،كه تحقيق وكړئ درته معلومه به شي چي د
ـه اړه
دغو رواياتو منشأ بايبل دئ ،د دغـو روايـاتو پـ
دقت او احتياط وكړئ ،مخكي له دې چي د صحت په اړه ئـې
څه حكم وكړئ بايبل ولولئ ،د بايبل په ويلو سره بـه د
دغو رواياتو څرنگوالى درته جوت شي.
 كه د بايبل دا ادعاء منو چي د ابراهيم عليه السالم
د پالر نوم تارح وو ،نو بيا خـو بايـد د ده پـه اړه د
ـل كـي
ـو بـه پـه بايبـ
بايبل نوري خبري هم ومنـو ،تاسـ
ابراهيم عليه السالم يو عـادي انسـان ومـومئ ،د تـارح
زوى ،د بني اسرائيلو جد ،يو مهاجر ... ،نه ئې قوم ته
څه پيغام او الرښوونه درلوده ،نه ئې په خپلي ټـولني د
مسلط سياسي ،اجتماعي او ديني نظام مقابلـه كـړې ،څـو
ځلي ئې خداى ليدلى او يو ځلي ئـې خـداى تـه ډوډۍ هـم
ـراهيم
وركړې!! خو كه تاسو د قرآن په هينداري كي د ابـ
عليه السالم شخصيت ته نظر وكړئ نو هغـه بـه داسـي يـو
عظيم شخصيت ومومئ چي سر ئې له آسمان سره لگېږي.
 قرآن چي د ابراهيم عليه السالم په اړه څـه ويلـي د
بايبل ټولي خبري حرف حرف ردوي .بايبل په دې اړه هـيڅ
نه دي ويلي چي ابراهيم عليه السالم د خپل پالر او قـوم
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پر غلط دين اعتراض وكړ ،د خپل پالر او قوم له مخالفـت
سره مخامخ شو ،خپل پالر له كوره په شړلو وگواښو ،بتان
ئې مات كړل ،زنداني شو ،نمرود په مرگ تهديد كـړ ،پـه
اور كي واچول شو او له عراقه ئې هجرت وكـړ ،بايبـل د
ـه اړه سـاكت دئ او حتـى لـه عراقـه د
دې ټولو خبرو پـ
ابراهيم عليه السالم د وتلو په اړه ليكي چـي تـارح (د
ابرام پالر) له خپل زوى ابرام ،له خپلي نږور ساراى او
له خپل لمسي لوط سره يو ځـاى لـه اوركلـدانيان نـه د
كنعان په لوري وكوچېدو او په حران كـي ځـاى پـه ځـاى
شول!! قرآن د ابراهيم عليه السالم د پالر د نوم په اړه
هم د بايبل ادعاء غلطه گڼي او هغه د تارح پـه ځـاى د
آزر په نامه يادوي ،متأسفانه زموږ ځيني مفسرين هومره
د دغه جعلي بايبل تر اغېز الندي تللي چي د قرآن د دغي
صريح وينا په خالف وايي چي د ابـراهيم عليـه السـالم د
پالر نوم تارح وو او آزر د بت نوم وو!! آيا په قرآن د
ايمان غوښتنه دا نه ده چي هره هغه خبره لري وغورځـوو
چي د قرآن خالف وي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ





   









    
     
 
 -81او قوم ئې ورسره شخړه وكړه( ،ورته) وئې ويل:
آيا د هللا په اړه راسره النجه كوئ؟ حال دا چي په
يقيني توگه ئې زه هدايت كړى يم او زه له هغه څه
نه وېرېږم چي تاسوئې (له هللا سره) شريكوئ ،مگر (له
دې وېرېږم چي) زما رب كوم څه (ضرر راته) وغواړي،
ً احاطه كړې ده (په هر
زما رب په ټولو شيانو علما
څه پوهېږي) ،نو آيا پند نه اخلئ؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)81د دې مبارك آيت په اړه الندي خبري په پام كي
ولرئ:
 دا آيت ښيي چي د ابراهيم عليه السالم مخكنۍ ويناوي
له قوم سره د محاجې او استدالل پـه دوران كـي شـوې ،د
استفهام په توگه ئې كړې ،هغوى ته ئې ويلي چي آيا زما
رب دا ستورى دئ ،كه دا سپوږمۍ او لمر؟
 قوم ته وايي :آيا د هللا په اړه راسره النجه كوئ؟ حال
دا چي په يقيني توگه ئې زه هدايت كـړى يـم ،مـا خپـل
دالئل درته وويل ،زما د الري پـه حقانيـت كـي د شـك او
ترديد هيڅ مجال نه دئ پاته.
 ما له خپلو معبودانو مه وېروئ ،ستاسو له معبودانو
هيڅ وېره نه لرم ،وېره مي يوازي له دې ده چي هللا تعالى
كوم ضرر راته وغواړي ،كه ئې زما په اړه د كوم ضرر او
تاوان اراده وكړه ،نو هغه ئې په وجه او سبب او دا چي
څه مصلحت به پرې مرتب كوي ،ډېر ښه پوهېږي.
 آيا پند نه اخلئ ،آيا دغه دالئل درته كافي نه دي؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
























 
 -82او څنگه به له هغه څه وېرېږم چي تاسو (له هللا
سره) شريك كړي ،په داسي حال كي چي تاسو له دې نه
وېرېږئ چي له هللا سره مو هغه څه شريك كړئ چي په اړه
ئې هيڅ دليل نه دئ درباندي نازل شوى ،نو كه
پوهېږئ (ووايئ چي) له دې دواړو ډلو كومه ئې د دې
وړ ده چي خوندي وي؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)82دلته د ابراهيم عليه السالم يو بل استدالل توضيح
شوى :خپل مشرك قوم ته ئې وويل :آيا ستاسو له هغو
معبودانو ووېرېږم چي له هللا تعالى سره مو شريك كړي ،په
داسي حال كي چي تاسو له دې وېرېږئ چي له هللا تعالى سره
مو داسي څه شريك كړى چي هللا هيڅ دليل پرې نه دئ نازل
كړى؟ له موږ دواړو نه څوك بايد تر بل زيات د ډاډ او
اطمئنان احساس وكړي؟ څوك د دې وړ دئ چي په امن كي
وي؟ د علم له مخي ئې ځواب راكړئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ









   
 -81چا چي ايمان راوړى او خپل ايمان ئې له ظلم
سره نه وي گډ كړى ،دوى ته امن دئ او همدا دوى
هدايت شوي دي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)81د دې پوښتني ځواب دا دئ :امن به هغه چا لره وي
چي ايمان ئې راوړى ،خپل ايمان ئې په ظلم او شرك نه
دئ لړلى او هدايت ئې په برخه شوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ









    
   
 -83او دا زموږ هغه دليل او حجت وو چي ابراهيم ته
مو د خپل قوم په خالف ورپه برخه كړ ،چا ته چي مو
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خوښه وي درجې ئې ورته لوړوو ،بې شكه چي ستا رب
پوه حكيم دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)83د دې آيت په اړه الندي خبري په پام كي ولرئ:
 دا آيت ښيي چي د ابراهيم عليه السالم د قصې له پيل
نه تر دې ځاى پوري ټول بحث هغه استدالل ته ځانگړى شوى
چي ده د شرك د نفي او د توحيد د اثبات لپاره خپل قوم
ته وړاندي كړى.
 په دې آيت كي علم ،قوي او مضبوط استدالل لـه لـوړو
درجو سره مترادف گڼـل شـوى ،يعنـى هللا تعـالى چـي كلـه
وغواړي د چا درجه او مقام لوړ كړي نو علـم او مضـبوط
استدالل ورپه برخه كړي.
 ستا رب پوه حكيم دئ ،پوهېږي چي څوك د دې وړ دئ چي
درجې ئې لوړي كړي او څنگه ئې لوړي كړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




    
    





  



 
 -84او اسحق او يعقوب مو پرې پېرزو كړل چي هر يو
مو هدايت كړى وو او تر دې د مخه مو نوح ته
الرښوونه كړې وه او د ده له اوالد مو داؤد ،سليمان،
ايوب ،يوسف ،موسى او هارون (هدايت كړل) او موږ
نېكانو ته همداسي بدله وركوو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -89او زكريا ،يحيى ،عيسى او الياس ته چي هر يو
له صالحانو وو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ











 -86او اسمعيل ،اليسع ،يونس او لوط ته او هر يوه
ته مو پر ټولو عالميانو باندي فضيلت ورپه برخه
كړ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ







  
 
 -87او د دوى له پلرونو ،اوالد او وروڼو ځينو ته،
او دوى مو غوره كړل او په مستقيمه الر مو هدايت
كړل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -88همدا الهي الرښوونه ده چي له خپلو بندگانو هغه
څوك پرې هدايت كوي چي وئې وغواړي ،او كه ئې شرك
كړى وى نو ټولي هڅي به ئې ترې ضائع شوې وې.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ





  
   
   




 -85دا همغه ډله ده چي كتاب ،حكمت او نبوت مو
ورپه برخه كړ ،نو كه دا خلك پرې كافر شي ،نو داسي
خلك مي پرې گمارلي چي نه پرې كافران كېږي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




   










  
 -51دوى همغه دي چي هللا هدايت كړي ،نو د دوى په
هداياتو پسي اقتداء وكړه ،ووايه :په دې باندي له
تاسو كوم اجر او بدله نه غواړم ،دا خو خلكو ته له
پند او يادوني پرته بل څه نه دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)51-84په دغو آيتونو كي د پورتنيو پيغمبرانو عليه
السالم په اړه الندي خبري شوې:
 ابراهيم عليه السالم ته د شرك په ضد د ده د مبارزې
ـران د
په بدله كي دا مقام وركړى شو چي گن شمېر پيغمبـ
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ـوب او
ده په اوالد كي مبعوث شول ،اسمعيل ،اسـحاق ،يعقـ
يوسف عليهم السالم ،همغسي لكه چي تر ده د مخه ئـې پـه
نوح عليه السالم باندي پېرزويني وكړې او د ده په اوالد
كي ئې ډېر پيغمبران مبعوث كړل.
 هللا تعالى ټولو ته الرښوونه كړې وه ،صـالحان ول ،پـر
نورو خلكو ئې دوى ته فضيلت وركړى وو ،دوى ئې د خلكـو
د الرښووني لپاره غوره كـړي ول ،پـه مسـتقيمي الري ئـې
هدايت كړي ول ،علم او حكمت ئې ورپه برخه كړى وو.
 په همدغو پيغمبرانو پسي اقتداء وكړئ ،په همغـه الر
ـي دوى
والړ شئ چي دوى پرې تللي ول او همغه څه وكـړئ چـ
كول.
 كه دا خلك ستا دعوت ونه مني ،پروا ئې مـه كـوه ،هللا
تعالى ستا د ملگرتيا او ستا په رسالت د ايمان راوړلو
لپاره داسي خلك غـوره كـړي او تيـار كـړي چـي د دغـو
كافرانو په څېر به د كفر او انكار الر نه غوره كوي.
 ورته ووايه :زه د دعوت په عوض كي له تاسو هيڅ اجر
او بدله نه غواړم ،نه مـالي بدلـه ،نـه مـادي او نـه
معنوي ،نه ستاينه او توصيف ،نه زمـا لـويي او برالسـي
منل ،زه چي تاسو ته څه وايم هغه د ټولو خلكـو لپـاره
پند او نصيحت دئ ،قرآن دا د ټولو پيغمبرانو او واقعي
دعوتگرانو يوه مهمه ځانگړتيا گڼي چي له خپل مخاطب نه
د هيڅ اجر او بدلې طمع نه لري ،خپل اجر يوازي لـه رب
العالمين غـواړي ،دا د واقعـي دعوتگرانـو او ټگمـارو
مبلغينو د پېژندو لپاره د يوه حساس مـالك او محـك پـه
توگه معرفي كوي ،څوك چي په خپـل دعـوت او تبليـغ لـه
خلكو څه ترالسه كوي ،څوك چي له دين او مذهب نه ځان ته
دوكان جوړوي ،څوك چي په تعويذونو شكرانې ترالسه كـوي،
يو ټ گمار داعي ،دوكه مار مبلغ او غولوونكى مذهبي مشر
دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -52او هغه مهال ئې د هللا د قدر په اړه سمه او
حقيقي قدرونه نه ده كړې چي وئې ويل :هللا په هيڅ بشر
باندي څه نه دي نازل كړي ،ووايه :نو هغه كتاب چا
نازل كړى چي موسى راوړ ،همغه چي خلكو ته رڼا او
الرښود وو ،همغه چي تاسو پاڼي پاڼي كړ ،ځيني ئې
څرگندوئ او ډېرى ئې پټوئ( ،چي په هغه سره) هغه څه
درزده كړى شو چي نه تاسو پرې پوهېدئ او نه ستاسو
پلرونه ،ووايه :هللا ،بيا ئې پرېږده چي په خپلو
خرافاتو كي لوبي كوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)52د دې مبارك آيت په اړه الندي خبري په پام كي
ولرئ:
 د آيت له متنه معلومېږي چي يهـودو تـه متوجـه دئ،
دوى د شديد تعصب او لجاجت له مخي ويلي چي هللا تعالى په
هيڅ انسان څه نه دي نازل كړي ،كله چي به نـور عـرب د
ـه ئـې
يهودانو مذهبي مشرانو ته ورغلل او دا پوښتنه بـ
ترې كوله چي آيا د محمد عليه السالم ادعاء صحيح ده چي
د هللا له لوري وحي پرې نازله شوې او د خداى اسـتازى او
پيغمبر دئ؟ دوى به ورته ويل :نه؛ هللا تعالى نـه پـر ده
او نه پر بل چا وحي نازله كړې!!
 د دغو متعصبو يهودانو په ځواب كي دوه خبـري شـوې:
 -2دا د هللا تعالى په اړه يوه غلطه محاسبه او انگېرنـه
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ده چي د انسانانو د الرښووني او هدايت لپـاره ئـې نـه
ـه چـي
كوم پيغمبر لېږلى او نه كومـه الرښـوونه ،دا ځكـ
ـه ذات
داسي كار د حكيم خداى له شأن سره نه ښـايي ،هغـ
چي له انسانه پرته ټولو نورو ژوو ته ئې په فطري توگه
الرښوونه كړې ،د دغي فطري الهي الرښووني په رڼا كي پـه
دې پوهېږي چي څه وخوري او څه نه ،څه وكړي او څه نـه،
خو انسان ئې داسي پيدا كړى چي د فطري الرښوونو ترڅنـگ
مزيد الرښوونو ته اړ دئ ،هغه د فطري الرښوونو په اتكاء
د مفيد او مضر ،ښه او بد ،حالل او حـرام ،تفكيـك نشـي
كولى ،د الري د موندو لپاره رڼـا او څـراغ تـه ضـرورت
لري ،د ده دغه نقص او اړتيا ته په پام سـره هللا تعـالى
پيغمبران او د دوى په الس الرښووني لېږلي دي -1.ستاسـو
دا وينا خو ستاسو د نورو ادعاوو خالف ده ،تاسو خو پـه
دې باور لرئ چي موسى عليه السالم د خداى پيغمبر وو او
د هللا له لوري تورات پرې نازل شوى ،نو پـه موسـى عليـه
السالم باندي نازل شوى كتاب د چا لـه لـوري وو؟ څنگـه
وايئ چي هللا پر هيچا څه نه دي نازل كړي؟! آيا تورات يو
الرښود كتاب او روڼ څـراغ نـه وو؟ آيـا تاسـو تـه ئـې
الرښوونه نه كوله او له تيارو ئې نه ايستلى؟ آيا تاسو
ته ئې هغه څه نه درښودل چي نه تاسو پرې پوهېـدى شـوى
او نه ستاسو پلرونه؟ خو تاسو همغه الرښود تورات پـاڼي
پاڼي كړ ،ځيني ئې پټوئ او ځيني ئې څرگندوئ!!
 د دې پوښتني ځواب له دې پرته بل څه نشي كېدى چـي:
تورات د هللا تعالى له لوري نازل شوى ،همدا ځواب وركړه،
بيا ئې پرېږده چي په خپلو خرافاتو كي لوبي كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -51او دا هغه مبارك كتاب دئ چي نازل مو كړ،
تصديقوونكى د هغو چي تر ده د مخه وو او د دې
لپاره چي مركزي ښار او په چاپېر كي چي ئې څوك دي،
پرې انذار كړې او هغه چي په آخرت باور لري په دې
باندي به ايمان راوړي ،په داسي حال كي چي د خپلو
لمونځونو حفاظت به كوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)51دا مبارك قرآن هم د هللا تعالى له لوري نازل شوى
چي ځيني ځانگړتياوي او د حقانيت دالئل ئې دا دي:
 مبارك او د بركتونو ذريعه دئ ،په دې كي د انسان د
سعادت ،صالح او فالح الرښووني شوې ،انسان ته صحيح عقائد
ورښيي ،ښېگڼو ته ترغيب وركوي او د غوره اخالقـو لـوري
ته بلنه وركوي.
 تر دې د مخه چي كوم الهي كتابونه نـازل شـوي دا د
ـابونو
هغوى تسلسل دئ ،همغه څه وايي چي په مخكنيـو كتـ
كي راغلي ،په داسي حال كي چي قرآن د مخكنيو كتـابونو
تصديق كوي ،د دغو كتابونو پلويان ولي د قرآن مخالفـت
كوي؟ خو دې ته مو بايد پام وي چي له مخكنيو كتابونـو
د تورات او انجيل په څېر اصلي الهي كتابونه مراد دي،
نه تحريف شوى بايبل ،په بايبل كي بـه د اصـلي تـورات
يوازي يوه وړه برخه چي څو سطره ترې جـوړېږي پـه نظـر
درشي او د اصلي انجيل به هيڅ څه پكي ونه مـومئ ،او د
دې وجه دا ده چي په يهودانو او مسيحيانو داسـي سـختي
شپې ورځي راغلې چي د دوى ټول ديني كتابونه د دښمنانو
په الس سوزېدلي ،تر كلونو كلونو ئې نه معبد وو ،نه ئې
د خپل كتاب په اړه څه ويلى او ليكلى شوى ،بايبل ډېـر
وروسته په داسي حال كي ليكل شوى چي د اصلي تـورات او
انجيل هيڅ برخه ئې په الس كي نه وه .قرآن نه يـوازي د
بايبل تصديق او تأييد نـه كـوي بلكـي هغـه پـه كلكـه
ترديدوي ،حقيقت دا دئ چي د پيغمبر عليه السالم د بعثت
په مهال حجاز د محرف مسيحيت تر سخت فكري يرغـل النـدي
وو ،د بايبل مسخره او له خرافاتو ډكي قصې په هر محفل
او مجلس كي زمزمه كېدې ،د همدې لپـاره گـورو چـي پـه
ـل پلويـانو تـه خطـاب
قرآن كي تر هر چا زيـات د بايبـ
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ـب ئـې
متوجه دى او د بايبل ډېـرى قصـې او اكثـر مطالـ
ترديد او ځيني برخي ئې تصحيح كړي ،مفصل ئې په مفصـله
توگه او مجمل ئې په مجمله توگه.
 لكه چي تر دې د مخه د مختلفـو قومونـو د الرښـووني
لپاره پيغمبران او د دوى له الري الهي كتابونـه لېـږل
شوي ،همداسي دا قرآن د ام القرى او په ماحول كي ئې د
اوسېدونكو خلكو د انذار لپاره لېږل شوى.
 په دې كتاب هغه خلك ايمان راوړي چي په آخرت بـاور
لري او د هللا تعالى په عبادت بوخت دي ،لـه آخـرت نـه د
منكرو باغي او عاصي انسانانو د راغونډولو ذريعـه نـه
دئ ،د ظالمانو او مفسدينو مستمسك نه دئ ،آيـا دا پـه
خپله نه ثابتوي چي دا يو سپېڅلى الهي كتاب دئ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




   
    








     










  













 -53او تر هغه چا به لوى ظالم څوك وي چي پر هللا د
دروغو افتراء كوي او وايي چي راته وحي شوې په
داسي حال كي چي وحي نه وي ورته شوې ،يا وايي د
هغه څه په څېر به ئې زه هم راوړم چي هللا نازل كړى،
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او كاش ته دا ظالمان هغه مهال وگورې چي د مرگ په
سكرات او سلگيو كي وي او فرشتو السونه وراوږده كړي
(او ورته وايي ):خپله روح مو راوباسئ ،نن به د
هغه څه سزا دركول كېږي چي د هللا په اړه مو په ناحقه
ويل او د ده له آيتونو به مو لويي او سرغړاوى
كولو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)53دلته د قرآن د نه منونكو او مخالفينو څو خبرو
ته اشاره شوې او هغه ستر ظلم بلل شوى:
 دوى خپل كتاب د هللا تعالى له لوري گڼي حال دا چي دا
كتاب د هللا تعالى له لوري نه دئ ،دوى له الهي كـالم نـه
خپل تعبير او تفسير الهي وحي گڼي ،حال دا چي دا الهي
وحي نـه بلكـي د دوى لـه غـرض او مـرض نـه راوالړشـوي
تعبيرونه دي.
 دوى ادعاء كوي چي كولى شي د قرآن په څېر كتاب جوړ
او خلكو ته ئې وړاندي كـړي ،حـال دا چـي دوى ټـول او
شيطانان ئې په گډه د دې كتاب د يوې وړې سورې په څېـر
څه نشي وړاندي كولى.
 دوى په خپل جهل ،عناد ،غرور او تكبر كـي پرېـږده،
ً گوري ،كاش دوى هغه مهال وگورې چي د
خپله سزا به حتما
مرگ په سكرات او سلگيو كي وي او فرشتو السونه وراوږده
كړي (او ورته وايي ):خپله روح مو راوباسئ ،نـن بـه د
هغه څه سزا دركول كېږي چي د هللا په اړه مـو پـه ناحقـه
ويل او د ده له آيتونو به مو لويي او سرغړاوى كولو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -54بېشكه چي زموږ خوا ته همغسي يوازي راغلئ لكه
چي لومړى ځل مو پيدا كړي وئ او هر هغه څه مو شا
ته پرېښودل چي موږ درباندي پېرزو كړي وو او اوس
ستاسو هغه شفاعت كوونكي هم نه درسره وينو چي گمان
مو كړي وو دوى ستاسو په اړه زموږ شريكان دي ،بې
شكه چي ستاسي ترمنځ بېلتون راغى او مزعوم شفاعت
كوونكي مو درنه ورك شوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)49د دې مبارك آيت په اړه الندي خبري په پام كي
ولرئ:
 معلومېږي چي د پيغمبر عليه السالم د دعوت مخالفت
ته دوو ډلو مال تړلې وه ،لومړۍ ډله ئې هغه خلك ول چي
په ټولني كي مخور ول ،په ولس كي ئې رسوخ او نفوذ
درلود ،د مال او دولت خاوندان ول او دوهمه ډله ئې
هغه غولېدلي مشركان چي گمان ئې كولو د دوى مزعوم
معبودان په دنيا كي هم او د قيامت په ورځ هم د هللا
تعالى په وړاندي د دوى شفاعت كوي.
 د دغو خلكو په اړه ويل شوي چي د قيامت په ورځ به
هللا تعالى ورته وفرمايي :دا دئ زموږ خوا ته همغسي
بربنډ ،تش الس او يوازي راغلئ چي پيدا كړي مي وئ ،هر
هغه څه مو شا ته پرېښودل چي موږ درباندي پېرزو كړي
وو او اوس ستاسو هغه شفاعت كوونكي هم نه ترسترگو
كېږي چي زما د شريكانو گمان مو پرې كړي وو او داسي
مو انگېرله چي دوى ستاسو په اړه زموږ شريكان دي ،بې
شكه چي ستاسي ترمنځ بېلتون راغى او مزعوم شفاعت
كوونكي مو درنه ورك شوي او ستاسو مرسته نشي كولى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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ً چي د دانې او زړي سپړونكى هللا دئ ،ژوندى
 -59يقينا
له مړي راباسي او له ژوندي د مړي راايستونكى دئ،
همدا ستاسو رب دئ ،نو څنگه دوكه كېږئ؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)59په دې مبارك آيت كي د هللا تعالى د اثبات لپاره
څو قاطع او پرېكنده دالئل وړاندي شوي:
 دا خو يوازي هللا تعالى دئ چي دا نې او زړي سـپړي او
بوټي او وني ترې راټوكوي ،په دې كار كي چـي د قـدرت،
حكمت او علم كومي نښي دي ،موږ ته هللا تعالى راښـيي ،دا
راته ثابتوي چي هللا تعالى زموږ او د ټـول عـالم رب دئ،
وني او بوټي ټول كـال لگيـا وي د دې لپـاره دانـه او
ميوه جوړوي چي زما اړتياوو ته ځواب ووايي ،زما لپاره
خوندوره ،ښايسته او زما د اړتياوو متكفله داسي ميـوه
او دانه جوړوي چي زه ئې هم لـه رنـگ او ذائقـې خونـد
اخلم او هم ئې هضمول راته آسانه.
 څوك چي له مړي ژوندى او له ژوندي مړى راپيدا كوي،
له خاوري بوټي او وني راټوكوي او له ژونديو بوټـو او
ونو مړې ميوې او دانې راپيدا كوي ،له هللا تعـالى پرتـه
بل څوك نه دئ.
 د قدرت د دغو څرگندو نښو له ليدو سـره سـره څنگـه
دوكه كېږئ او له هللا تعالى انكار كوئ؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -56د سباوون چوونكى او شپه ئې آرامځى گرځولې او
لمر او سپوږمۍ ئې د حساب ذريعه ،دا د همغه پوه
غالب خداى د اندازو ټاكنه ده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)49دلته څو نور مضبوط دالئل وړاندي شوي:
 څوك چي د شپې پرده د سباوون په رڼا سره څيري ،نـه
پرېږدي چي تل تياره وي ،كه تل تياره وى يا د شپې عمر
تر اوسني حالت نه لږ يا زيات وى ،د زمكي پر سر ژونـد
درته ممكن نه وو ،په دې سره به يا زمكه ډېره توده يا
ډېره سړه شوې وه ،داسي چي نه به ئې تودوخه تاسو ته د
زغملو وړ وه او نه ئې يخني ،څوك چي شـپه او ورځ يـوه
په بلي پسې راولي هللا تعالى دئ.
 چا چي دا شپه ستاسو لپاره د سكون او آرامښت م هال
ـيله
ـران وسـ
ـوت د جبـ
ـواك او قـ
ـوي ځـ
ـرف شـ
ـل مصـ
او د خپـ
گرځولې ،هغه هللا تعالى دئ ،د شپې په راوستو كي چي كـوم
حكمتونه مضمر دي په دې شهادت وركوي چي دا د يوه حكيم
او عليم ذات په اراده ځي راځي.
 چا چي لمر او سپوږمۍ په داسي دقت سره پيدا كړي او
د هغوى تگ راتگ ئې د داسي دقيق نظم تابع گرځـولي چـي
تاسو د ساعتونو ،ورځو ،مياشـتو او كلونـو د حسـابولو
لپاره ترې استفاده كوئ ،هغه هللا تعالى دئ چي هـم ئـې د
قدرت او ځواكمنۍ نښي په خپلو سترگو گـورئ ،هـم ئـې د
علم نښي او هم هغه اندازې چي ده د هر څه لپاره ټاكلې
دي .آيا لمر ،سپوژمۍ او زمكه د پيدايښت له ورځـي تـر
نن پوري ،په تېرو څو مليارده كلونو كي په داسي حالـت
كي ساتل چي ختل او لوېدل ئې پـه دقيقـه توگـه ترسـره
كېږي ،له ټاكلي حد نه تېرى نشي كولى ،په دومـره دقـت
سره چي تاسو د حسـاب ذريعـه تـرې جـوړه كـړې ،دا نـه
ثابتوي چي هللا تعالى عزيز او علـيم دئ او دا انـدازې د
ده له لوري ټاكل شوې؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -57او دى همغه ذات دئ چي ستوري ئې ستاسو لپاره د
صحرا او سيند په تيارو كي د الري موندو ذريعه
گرځولي ،بې شكه چي د هغو لپاره مو دا آيتونه په
تفصيل سره بيان كړي چي پوهېږي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)49يوازي لمر او سپوږمۍ نه بلكي د آسمان ټولو
ستورو ته نظر وكړئ ،د هر يوه لپاره خاص ځاى او مدار
ټاكل شوى ،په خپل وخت راخېژي او لوېږي ،د دوى ختل او
لوېدل دومره دقيق چي تاسو د سيند او صحرا په تيارو
كي ،هغه مهال چي د لوري د ټاكلو او تعيين لپاره هيڅ
نښه په خپل چاپېريال كي نه گورئ ،دغه ستوري تاسو ته
الرښوونه كوي ،په دې سره خپله الر مومئ او خپل لورى
ټاكئ ،آيا د قدرت او حكمت دا نښي د عقلمنو لپاره
كفايت نه كوي؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   







  

 -58او دا خو دى دئ چي تاسو ئې له يوه ژوي راپيدا
كړئ ،بيا (د هر يوه لپاره) د تقرر يوه نېټه او د
ً چي د هغو لپاره مو
پرېښودو يوه نېټه ده ،يقينا
آيتونه بيان كړي چي پوهېږي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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( -)58د علم او پوهي خاوندانو ته په دې كي څرگنده
نښه ده چي هللا تعالى انسانان له واحد ژوي راپيدا كړل،
د هر يوه لپاره ئې د پيدايښت او مرگ نېټه ټاكلى ،د هللا
تعالى په اراده او د ده له تقدير سره سم دنيا ته
راځي او له دنيا درومي ،هم ئې پيدايښت د الهي تقدير
تابع دئ او هم ئې د ژوند موده او د مرگ نېټه.
د مستقر او مستودع په ارتباط د مخكنيو او
وروستنيو مفسرينو تر منځ كافي اختالفات گورو ،ځيني ئې
د پالر صلب او د مور رحم ،ځيني دنيا ،ځيني قبر او
ځيني ئې جنت او دوزخ گڼي ،د اختالف اصلي وجه دا ده چي
دوى مستقر او مستودع د اسم مكان صيغې نيولې ،حال دا
چي دا صيغه په همدې سوره كي د زمان لپاره راغلې:
    
*


االنعام67 :
د هري خبري د تحقق لپاره يوه نېټه ده ،.ژر به پوه
شئ.
خو كه لږ دقت وكړئ معلومېږي چي دا دواړه صيغې د
(مستقبل) په څېر زمان او نېټه افاده كوي ،مستقر يعنى
د استقرار نېټه او مستودع يعنى د وداع او پرېښودو
نېټه ،انسان ته په دنيا كي د استقرار نېټه او له
دنيا د تلو نېټه ټاكل شوې ،په دې سره نه يوازي د آيت
واضح مفهوم ترالسه كېږي بلكي اختالف رأى ته هم هيڅ
مجال نه پاته كېږي.
دې ته مو بايد پام وي چي د مستقر او مستودع په
اړه روايات او آثار متعدد ،مختلف او متعارض دي ،د
ترجيح لپاره هم هيڅ دليل نشو په گوته كولى ،د تعدد،
اختالف او تعارض وجه دا ده چي د مكان صيغې ئې گڼلې
دي .په حقيقت كي دا آيت د سورې د دوهم آيت شرح او
تفصيل دئ ،هلته داسي ويل شوي:
     





:    

دى هماغه ذات دئ چي له خټي ئې راپيدا كړئ ،بيا ئې د
اجل (د مرگ د نېټې) پريكړه وكړه او نومولې نېټه له
ده سره ده ،خو تاسو بيا هم شك كوئ!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ













   






  
  





  
   




  
 -55او دا خو دى دئ چي له آسمانه ئې اوبه نازلي
كړې او په دې سره مو د هر څه بوټى راوايست ،او له
دې مو شنه فصلونه راوايستل ،چي له دې يوه پر بلي
پرتې دانې راباسو او د خرما له څانگو داسي وږي چي
(له دروندوالي ځوړندي او زمكي ته) رانږدې وي او د
انگورو ،زيتونو او انارو باغونه ،سره ورته او
ناورته ،هغه مهال ئې ميوو ته وگوره چي په ميوو
راغلې وي او پخېدو ته ئې ،بې شكه چي په دې كي هغو
خلكو ته چي ايمان راوړي څرگندي نښي دي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)55ووايئ :هغه څوك دئ چي له آسمانه اوبه نازلوي،
په دې اوبو سره له زمكي ډول ډول نباتات راټوكوي ،شنه
فصلونه ترې جوړوي ،يوه پر بلي پرتې دانې ترې راباسي،
د خرما په څانگو كي درانه او له كجورو ډك وږي راپيدا
كوي ،د ډول ډول انگورو ،زيتونو او انارو باغونه ترې
جوړوي ،ميوې ئې په رنگ او شكل كي سره ورته او په
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خوند كي ناورته ،هغه مهال ئې ميوو ته وگوره چي ال
اومې وي او بيا هغه مهال هم چي پخې شوې وي ،بې شكه
هغه چا ته چي د ايمان راوړو استعداد ئې نه وي مړ
شوى ،په دې كي څرگندي نښي دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

















 
 -211او هللا ته ئې له پېريانو شريكان جوړ كړل ،په
داسي حال كي چي هللا (هغوى) پيدا كړي دي او په
ناپوهۍ سره ئې هغه ته زامن او لوڼي جوړ كړل ،پاكي
ده هغه ته او لوړ دئ له هغه څه چي دوى ئې بيانوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)211د دې آيت په اړه الندي خبري په پام كي ولرئ:
 قرآن دلته او په نورو آيتونو كي د شيطان اطاعـت د
ده له عبادت سره مترادف گڼي ،چا چي د شيطان وسوسو ته
سر ټيټ كړ په حقيقت كي ئې د هغه عبادت كړى .مشـركانو
د شيطاني وسوسو په حكم هللا تعالى ته شريكان ټاكلي ،پـه
حقيقت كي دوى شيطان لـه هللا تعـالى سـره پـه عبـادت او
اطاعت كي شريك كړى.
 دوى هللا تعالى ته له خپله ځانه زامـن او لـوڼي جوړ
كړل ،چا فرشتې د خداى لوڼي وگڼلې ،چا عيسـى او عزيـر
ـل،
ـتي وگڼـ
ـاى ناسـ
ـن او ځـ
ـداى زامـ
ـالم د خـ
ـا السـ
عليهمـ
يهودانو او نصاراوو خپل قوم د خداى زامـن او خپلـوان
او محبوبان وبلل ،حال دا چي هللا تعـالى د دوى لـه دغـو
خبرو ډېر لوړ او له داسي عيب ډېر منزه دئ .په بايبـل
كي به تاسو وگورئ چي ډېر پيغمبران ئې په ځانگړې توگه
او بني اسرائيل په عامه توگه د خـداى زامـن گڼلـي ،د
بايبل كمعقله ليكوال په دې نه پوهېږي چي كه خداى زوى
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درلودى نو هغه به هم خـداى وو ،د بايبـل ليكـونكى دي
موږ ته ووايي چي خداى د بني اسرائيلو په څېـر دئ كـه
بني اسرائيل د خداى په څېر؟ آيا ستا په خداى كي ټـول
هغه عيبونه شته چي په بنـي اسـرائيلو كـي شـته؟ بنـي
اسرائيل بيمارېږي ،وږي او تږي كېږي ،خوراك كـوي ،پـه
خوراك پوري اړوند ډېري نيمگړتياوې لري ،ويـدېږي ،ووړ
وي ستر شي او په پاى كي ومري ،طبيعي ده چي د دوى پالر
هم بايد دغسي وي!! آيا خپل خداى ته دا ټول عيبونه او
نواقص راجع كوې؟!! ستا په خداى كـي د بنـي اسـرائيلو
كوم صفت شته او پـه بنـې اسـرائيلو كـي د خـداى كـوم
صفت؟!! چي څوك د پيدايښت نېټه لري هغـه پـه دې دليـل
خداى نه شي كېدى چي له دې نېټې مخكي نه وو!! د چا چي
زوى په يوې معيني نېټې كي پيدا شوى او له هغـې مخكـي
نه وو نو دى به هم همداسي په يوې معيني نېټې كي پيدا
شوى وي او له هغه مخكي بـه نـه وو!! مـوږ خـو نـن دا
حقيقت په خپلو سترگو گورو چي څـوك زوى لـري نـو هغـه
مېرمن هم لري!! په انسان باندي د خداى د زوى اطالق به
ډېر ناپوه او احمق انسان كوي!!
 د هر انسان ،حيوان او مارغه زوى او بچى پالر ته
ورته وي ،موږ ته ووايه :خداى د خپل كوم زوى په څېر
دئ؟ آيا د زمكي او آسمانونو پيدا كوونكى خداى د خپل
زوى په څېر ووړ دئ؟ ټول هغه انساني عيبونه لري چي
زامن ئې لري؟ نه وو ،پيدا شوى ،ووړ وو ،ستر شوى ،وږى
شوى ،تږى شوى ،بيمار شوى ،مړ شوى؟ موږ خو اورېدلي چي
د ده زامنو د خپل وزن دوه برابره پېټى نه شو پورته
كولى ،څنگه ومنو چي دوى د هغه خداى زامن دي چي يو سل
شل مليارده ستور ليكي اداره كوي ،د دې ستر او پراخ
عالم دا بې شمېره ستوري په خپل خپل ځاى كي ساتي!!
آيا په هغه عقل ژړا نه ده په كار چي دا ضعيف او
كمزورى انسان د هغه ځواكمن او قدير خداى زوى گڼي؟!!
او هغه باعظمته خداى د دغه ناتوان او وړوكي انسان په
څېر گڼي؟!!
د بودا په اړه د بودايانو عقيده دا ده چي :بودا د
خداى زوى دئ ،له كړاوونو د خلكو ژغورونكى دئ ،د دوى
د گناهونو پېټى ئې په خپلو اوږو واخيست ،روح القدس د
(مايا) په جسد كي حلول وكړ او بودا دنيا ته راغى،
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كله چي وزېږېدو د آسمان لښكرو خوشحالي وكړه او فرشتو
سندري وويلې ،حكيمانو بودا وپېژاندو چي په ده كي
الهي روح ده ،بودا يو ځل د بتانو ځاى ته ننوت ،ټول
بتان ورته سجده شول ،د ژوند په وروستيو كي يو نور
پرې راكوز شو او د ده سر ئې احاطه كړ ،له ده ستر نور
ً ستر
خور شو ،ليدونكو ئې وويل :دا انسان نه دئ ،حتما
خداى دئ ،كله چي مړ شو پلويانو ئې وويل :له خپل جسد
سره آسمان ته وخوت ،له هغه وروسته چي خپل كار ئې په
زمكي كي بشپړ كړ ،بېرته به زمكي ته راگرځي چي صلح او
بركت ورپه برخه كړي ،بودا ازلي دئ ،له نوره جوړ
شوى...
تر مسيحيت د مخه د روم د بحيرې شاوخوا مېشت
قومونو كي داسي مذاهب راوالړ شول چي په يوه سري او
غائب معبود ئې باور وو او دا گمان ئې كاوو چي هغه د
انسان په بڼي كي ژوند كړى ،مړ شوى او بېرته راژوندى
شوى ،په دغو مذاهبو كي د متراس مذهب تر ټولو مشهور
وو ،پلويان ئې په دې عقيده وو چي متراس يو اتل ځوان
او يو معبود وو ،د بې وزلو خلكو مرسته به ئې كوله،
آسمان ته لوړ كړى شو ،اوس په هغه ځاى كي د خپلو
پلويانو گټو ته پاملرنه كوي ،له آسمانه به بيا زمكي
ته راشي!!
بودايان ،د متراس پلويان او مسيحيان سره ورته دي،
َر ناجي اول دنيا ته راغلى ،ستر ستر كارونه
د دوى منتظ
ئې كړي ،مړ شوى ،بېرته ژوندى شوى ،آسمان ته ختلى،
َر ناجي ال نه دئ پيدا
بيا به راځي ،د يهودانو منتظ
شوى ،په مناسب وخت كي به پيدا شي او يهودانو ته به
َر ناجي پنځه
ستر ستر كارونه وكړي ،د شيعه گانو منتظ
كلن وو چي غائب شو ،تر اوسه ژوندى دئ ،خداى د ټول
عالم چاري ورسپارلې دي ،د شيعه وو دعاگاني د ده له
الري او د ده په شفاعت او وساطت قبلوي ،په مناسب وخت
كي به راشي او د شيعه وو ټول دښمنان به ووژني!! دا
ټول خرافي مذاهب سره ورته دي او منشأ ئې يوه ده ،د
ټگمارو مذهبي مشرانو خدعه.
مسيحيان عيسى عليه السالم د خداى زوى گڼي ،په داسي
حال كي چي وايي :پيدا شوى ،ماشوم وو ستر شوى ،وږى
شوى تږى شوى ،آيا د خداى زوى وږى كېږي؟ عقل خو وايي:
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هر زوى پالر ته ورته وي ،كه خداى زوى درلودى نو نه به
كله ډوډۍ ته اړ كېدو او نه اوبو ته!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ







    
    
    

 -212د آسمانونو او زمكي پيدا كوونكى ،څنگه به ئې
زوى وي په داسي حال كي چي مېرمن ئې نشته ،او هر
څه ئې پيدا كړي او په هر څه پوه دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)212د مشركانو د دغي غلطي انگېرني د ترديد لپاره
څو دالئل وړاندي كوي:
 څنگه هغه هللا تعالى ته د زوى درلودو نسـبت كـوئ چـي
آسمانونه او زمكه او هر څه ئې د لومړي ځل لپاره ،لـه
مخكنۍ بېلگي پرته ،پيدا كړي؟!
 څوك چي هللا تعالى ته د زوى نسبت كوي بايد د مېرمنـي
ـه لـه
ـر چـا زوى د هغـ
درلودو نسبت هم ورته وكړي ،د هـ
مېرمني پيدا كېږي ،كه خداى زوى لري نو مېرمن ئې څـوك
ده؟
 زوى او ځاى ناستي ته خو هغه څوك اړ كېږي چي د هـر
كار په كولو ،د هر څه په پيدا كولو او پـه هـر څـه د
علم لرلو عاجز وي ،په دغو برخو كي خپلي نيمگړتياوي د
ځاى ناستي او شريك په مرسته پوره كوي ،په داسـي حـال
كي چي هللا تعالى د هر څه خالق او په هر څه پوه دئ ،ولي
به ځاى ناستى او شريك غوره كوي؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -211همدا ستاسو رب دئ ،له ده پرته بل معبود
نشته ،د هر څه خالق ،نو عبادت ئې كوه او هغه د هر
څه كفيل دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)220په پورتنيو آيتونو كي چي د هللا تعالى د ښه
پېژندو په اړه څه ويل شوي ،د ده صفات او ځانگړتياوي
معرفي شوې ،همدا ستاسو رب دئ ،له ده پرته بل معبود
نشته ،شريك نه لري ،د هر څه خالق ،زوى او مېرمن نه
لري ،يوازي د ده عبادت كوه او يوازي هغه خپل موال او
كفيل گڼه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




   
  

 -213سترگي ئې ليدى نه شي او دى سترگي ويني ،او
دى ښه باخبر لطيف دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)213دلته څو خبرو ته پام وكړئ:
 د مخلوق سترگي د ده له ليدو عاجزي دي ،دا ځكه چـي
هللا تعالى لطيف دئ ،انسان په مخلوقاتو كي هغه څـه نشـي
ليدى چي لطيف وي او متكاثف او متراكم نـه وي ،سـاينس
او علم موږ ته وايي چي د انسان سترگي د انرژي ،نـور،
جاذبې ،ساحې او په زرگونو نـورو مخلوقـاتو لـه ليـدو
عاجزي دي ،نو دا سترگي به څنگه لطيف خداى وليدى شي؟!
 دا خبره په حقيقت كي د يهودانو د هغي عقيدې د
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ترديد لپاره راغلې چي وايي :د دوى ډېرو پيغمبرانو
خداى په خپلو سترگو ليدلى ،يهودانو په خپلو سترگو په
داسي حال كي ليدلى چي د وريځو په منځ كي د دوى خوا
ته راغلى ،بايبل د قرآن او علم خالف دعوى كوي چي خداى
د بني اسرائيلو اكثرو پيغمبرانو او حتى كاهنانو ته
په وار وار راڅرگند شوى او تل د انسان په څېره كي ،د
ورېځو له منځه راوتلى ،حتى له يعقوب عليه السالم سره
ئې غېږي نيولې دي او په دې نه دئ توانېدلى چي هغه
راڅملوي ،خو د غېږو په وخت كي په يعقوب عليه السالم
دومره زور راغلى چي د ښي ورون يوه عضله ئې خوږ شوه!!
د دغي پېښي په سبب بني اسرائيل تراوسه د حيواناتو
دغه عضله نه خوري!! بيا ليكي چي خداى په بيت ئيل كي
يعقوب ته بيا راڅرگند شو ،ورته وئې ويل له دې وروسته
به ستا نوم د يعقوب په ځاى اسرائيل وي!! ډېر پاچايان
به ستا له نسله راپيدا شي ،دا سيمه چي له ابراهيم او
اسحاق سره مي د دوى اوالد ته د سپارلو ژمنه كړې وه تا
ته ئې سپارم ،بيا نو خداى د ده له څنگه آسمان ته
والړ!! ښايي د دې خبري د ليكلو په وخت كي د بايبل د
ليكونكي حافظې كار پرېښى وو او دا ئې په ياد نه وو
چي د اردون د رود په غاړه او له خداى سره د غېږو له
نيولو وروسته هم خداى ورته ويلي وو چي له دې وروسته
به ستا نوم د يعقوب په ځاى اسرائيل وي!! د دې تناقض
او تكرار ځواب دي د بايبل منونكي ووايي ،خداى هلته د
اسرائيل نوم پرې اېښى وو كه دلته؟!! ورپسې ليكي:
يعقوب په دې خاطر دلته د ډبرو څلى جوړ كړ چي دلته ئې
خداى ليدلى وو ،د څلي پر سر ئې د څښاك هديه (شراب)
توى كړل او د زيتون په غوړو ئې غوړ كړ!! )
 هللا تعالى د انسان سترگي ويني ،د دې معنى دا ده چـي
هللا تعالى د انسان د بصيرت هغه نور هم ويني چي ده ته د
ليدو او رويت توان وركوي ،هغه نور چي له منورو توكـو
نه د انسان ستر گو ته الر مومي او د رويـت سـبب گرځـي،
انسان ئې نشي ليدى خو هللا تعالى ئې ويني.
 هللا تعالى له هر څه خبر دئ ،د عالم هيڅ څه تـرې پـټ
نشي پاته كېدى ،دا د خبير خداى وينا ده چـي د مخلـوق
سترگي د ده له ليدو ناتوانه دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   












  
ً چي تاسو ته د خپل رب له لوري د بصيرت
 -214يقينا
(اسباب او رڼاگاني) راغلي دي ،نو څوك چي له
بصيرته كار واخلي ،د ځان په گټه ئې دئ او څوك چي
ړوند پاته شي د ځان په ضرر ئې دئ او زه درباندي
څارونكى نه يم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)214په مخكنيو آيتونو كي د توحيد د اثبات او د
شرك د نفي لپاره دومره كافي دالئل وړاندي شوي چي د
بصيرت خاوندانو ته كفايت كوي ،اوس نو كه څوك له
بصيرته كار واخلي ،د ځان په گټه ئې دئ او كه په دغو
حقائقو او دالئلو سترگي پټي كړي ،ځان ته به ضرر رسوي،
پيغمبر د دوى څارونكى نه دئ او د دوى د كفر او انكار
ذمه وال نه دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ







  
 -219او همداراز آيتونه په بېله بېله توگه بيانوو
ً)
او دا د دې لپاره چي دوى ووايي( :له چا دي حتما
زده كړه كړې او دا د دې لپاره چي هغو خلكو ته
(حقيقت) بيان كړو چي پوهېږي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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( -)219د پيغمبر عليه السالم له لوري دوى ته دومره
دالئل وړاندي شوي چي دوى ئې د دغي خبري كولو ته اړ
ً له چا زده كړې دي ،دا
كړي چي ووايي :تا دا خبري حتما
د داعي په علم او زده كړي باندي د دښمن اعتراف او د
دوى په ضد يو حجت دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   
      



 
 -216د هغه څه متابعت كوه چي د خپل رب له لوري
درته وحي شوى ،له ده پرته بل معبود نشته ،او له
مشركانو ډډه وكړه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)216پيغمبر عليه السالم ته الرښوونه شوې چي:
 د خپل رب له لوري چي كوم كتاب دركـړى شـوى د هغـه
متابعت وكړه.
 له هللا تعالى پرته بل معبود نشته.
 له مشركانو او د دوى له شرك ځان لري ساته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ








  




 
 -217او كه هللا غوښتلى نو دوى به شرك نه وو كړى او
ته مو پر دوى څارونكى نه يې لېږلى او ته پرې كفيل
او ذمه وال نه يې.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)217په دې آيت كي هم پيغمبر عليه السالم ته مزيد
څو الرښووني شوې:
 كه هللا تعالى غوښتلي وى نو دوى به شرك نـه وو كـړى،
خو دا د هللا تعالى سنت نه دئ چي څوك په جبر او قهر سره
توحيد ته اړ او له شرك ئې منع كړي.
 ته هم د دوى څارونكى او ساتونكى نه يې لېـږل شوى
چي هرومرو به ئې له شرك ساتې.
 ته د دوى ذمه وال نه يې.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ


















   






 -218او هغو ته ښكنځل مه كوئ چي دوى ئې له هللا پرته
عبادت كوي ،كه نه نو دوى به هم (له شرك) ورتېر شي
او هللا ته به د جهالت په وجه ښكنځلي وكړي ،داسي مو
هر امت ته خپلي كړني ښايسته كړې ،بيا به ئې د خپل
رب لوري ته ورتگ وي او په هغه څه به ئې خبر كړي
چي دوى كول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)218دلته مؤمنانو ته له مشركانو او د دوى له
معبودانو سره د چلن په اړه الرښوونه شوې چي:
 د دوى جعلي معبودانو ته بد و رد مه وايئ ،كـه نـه
نو دوى به هم له شرك ورتېر شي او هللا ته به د جهالت په
وجه ښكنځلي وكړي.
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 هر چا ته خپل كړه وړه ،خپل مذهب او مسـلك ښاي سته
كړى شوي,
 ټول به د خپل رب په لوري درومي ،هلته بـه د خپلـو
كړنو په حقيقت او ماهيت پوه شي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

  


  
    







   
 -215او په خپلو كلكو قسمونو سره ئې د هللا په نامه
لوړه وكړه چي كه كومه څرگنده نښه ورته راشي نو
ً به پرې ايمان راوړي ،ووايه :آيتونه خو له هللا
حتما
سره دي ،او څه مو په دې پوهوي چي كه هغه راشي نو
دوى ايمان نه راوړي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)215د دوى ځيني داسي دي چي د دغو ټولو دالئلو له
اورېدو وروسته به هم د هللا په نامه لوړه كوي چي كه د
ً به پرې ايمان
قناعت وړ دليل ورته وړاندي شي نو حتما
راوړي ،خو حقيقت داسي نه دئ ،كه هر دليل ئې مخي ته
كېښودل شي ايمان نه راوړي.
دا يو له هغو آيتونو دئ چي په تفسير كي ئې د
مفسرينو ترمنځ شديد اختالف ترسترگو كېږي ،هومره چي
ابن تيميه رحمه هللا وايي( :په دې اړه چي په ځينو
تفسيرونو كي څه هم ويل شوي خطأ او ناسم دي ،).زه د
درنو مفسرينو د متعارضو آراوو له رانقلولو ډډه كوم،
خو په دغو آراوو له غور نه وروسته چي ما كومه نتيجه
ترالسه كړې هغه ستاسو مخي ته ږدم :دلته د هغو خلكو په
اړه بحث شوى چي په مؤكدو قسمونو سره وايي :كه قانع
ً ايمان راوړو ،يعني نه د
كوونكى دليل ومومو نو حتما
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قرآن په دالئلو قانع شوي او نه په ټولو هغو دالئلو چي
د پيغمبر عليه السالم له لوري دوى ته وړاندي شوي،
گواكي د دوى د عدم ايمان وجه د كافي او قانع كوونكو
ً به
دالئلو نشتوالى دئ ،كه داسي دالئل ومومي نو حتما
ايمان راوړي!! مؤمنانو د دوى دا ادعا نه منله ،احساس
ئې دا وو چي دا متعنت او لجوج مخالفين په هيڅ دليل
نه قانع كېږي ،د قرآن د الرښوونو په رڼا كي ئې دا
احساس كاوو چي د مخالفينو په ليكو كي ځيني خلك داسي
دي چي په هيڅ دليل نه قانع كېږي او له مخالفته الس نه
اخلي ،د دوى دغه احساس به د دې باعث شو چي دا متعنت
مخالفين په كلكو قسمونو سره ادعاء وكړي چي د دالئلو
ً ايمان راوړي ،په دې آيت كي دغه
په اورېدو سره حتما
حالت توضيح شوى ،وروستى آيت هم دا مطلب توضيح كوي او
وايي چي كه مزيد دالئل او نښي هم دوى ته وړاندي شي د
مخكي په څېر به ايمان نه راوړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ






   
  
 
 -221او زړونه او سترگي به ئې داسي واړوو چي د
لومړي ځل په څېر ايمان پرې رانه وړي او په خپل
طغيان او سرغړاوي كي ئې اللهانده پرېږدو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)221دوى په طغيان ،تعصب او جهالت كي داسي پړاو ته
رسېدلي چي نه ئې د زړه دړه د حق خبري منلو ته
پرانيستل كېږي او نه ئې سترگي د حق ليدلو ته ،د هري
نښي او هر دليل په وړاندي به همغه دريځ غوره كوي چي
تر دې د مخه ئې غوره كړى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -222او كه مو مالئكي ورلېږلې وى او مړو ورسره
خبري كړې وى او د دوى مخي ته مو هر څه راغونډ كړي
وى ،ايمان ئې نه راوړ ،مگر دا چي هللا غوښتي وى ،خو
ډېرى ئې نه پوهېږي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)222د جهالت په ډنډ كي داسي غرق دي چي كه فرشتې
ئې مخي ته ودروو ،مړي ورسره خبري وكړي ،هر څه ئې مخي
ته راغونډ كړو ،ټولي نښي او آيتونه ئې مخي ته كېږدو،
ايمان نه راوړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

  









   








 
 -221او همداسي مو د هر پيغمبر لپاره له شيطانانو
او انسانانو دښمنان ټاكلي ،چي ځيني ئې ځينو نورو
ته په دوكې سره ښايسته شوې خبري القاء كوي ،او كه
ستا رب غوښتي وى دا كار به ئې نشو كولى ،نو په
خپلو افتراءاتو كي ئې پرېږده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)221هللا تعالى انسانان داسي پيدا كړي چي كه يوې خوا
ته د پيغمبرانو په څېر لوړ لوړ شخصيتونه په كي
راوالړوي ،د حق او حقيقت مشعل ئې په الس كي ،د
انسانانو په الرښوونه مصروف ،له بلي خوا د پيغمبرانو
او د حق او حقيقت هغه دښمنان راپيدا كېږي چي خلك
غولوي ،په ملمع او ښايسته شوو دروغجنو خبرو سره ،كه
دا الهي سنت نه وى نو دوى دا كار نشو كولى ،نو دا
خلك په خپلو افتراءاتو كي پرېږده ،له داسي خلكو سره
ځان مه مصروفوه او خپل كار ته دوام وركړه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ













 
 -223او دا د دې لپاره چي د هغو خلكو زړونه
ورواوړي چي په آخرت ايمان نه راوړي او چي پرې
راضي شي ،او همغه څه ترسره كړي چي كوونكي ئې دي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)223د دوى غولوونكو خبرو ته به هغه خلك تمايل ښيي
او هغه به خوښوي چي په آخرت ايمان نه لري ،دا له
آخرته غافل د دنيا بندگان د دې لپاره د دغو بې الرو
مشرانو خبري خوښوي چي دوى ته د هر بد كار كولو ،د هر
خيانت ،فساد ،د بل په حق تېري ،عيش او عشرت اجازه
وركوي ،غربي ديموكراسي او بې مهاره او بې لجامه
آزادي وركوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -224آيا له هللا پرته بل حكم ولټوم؟ حال دا چي (هللا)
همغه ذات دئ چي دا مفصل كتاب ئې درته رالېږلى ،او
چا ته چي د كتاب (علم) وركړى شوى په دې پوهېږي چي
په رښتيا سره دا ستا د رب له لوري نازل شوى دئ،
نو له شك كوونكو مه كېږه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)224آيا له هللا تعالى پرته بل حكم ځان ته ولټوم؟
آيا خپل ژوند د بل چا د حكم او دستور مطابق تنظيم
كړم؟ آيا په ژوند پوري مربوط قضايا د بل چا د قانون
مطابق حل و فصل كړم؟ په داسي حال كي چي هللا تعالى د دې
مقصد لپاره مفصل او جامع كتاب رالېږلى ،د داسي جامع
او مفصل كتاب په شته والي كه به څنگه او ولي بل چا
ته رجوع كوم؟!
چا ته چي د كتاب علم وركړى شوى په دې پوهېږي چي
دا مفصل او جامع الرښود كتاب ستا د رب له لوري نازل
شوى ،نو د دوى مخالفت دي تا په شك كي وانه چوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ












  
 -229او ستا د رب كالم د صداقت او عدالت له مخي
بشپړ دئ ،هيڅوك ئې د پرېكړو بدلوونكى نشي كېدى،

االنعام
د قرآن پلوشې
186

او هغه پوه اورېدونكى دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)229دلته د دې الهي كتاب په اړه څو خبري شوې:
 دا ستا د رب كالم دئ.
 هره خبره ئې په بشپړه توگه رښتينې ده.
 هر قضاوت او حكم ئې په بشپړه توگه عادالنه دئ.
 هيڅوك ئې د پرېكړو ،وعد او وعيد د تحقق مخـه نشـي
نيولى.
 هللا تعالى چي پـه دې كتـاب كـي څـه ويلـي ،كـه دا د
مؤمنانو او كافرانو د قول او عمـل پـه اړه دي ،كـه د
توحيد او شرك ،حق او باطل ،دنيا او آخرت پـه اړه دي،
كه د خلكو د عملونو د پـايلو او عواقبـو پـه اړه دي،
ټول حق او رښتي ني دي او دا د هغه ذات لـه لـوري ويـل
شوي چي پوه اورېدونكى دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ






   









 
 -226او كه ته د ډېرى هغو خلكو اطاعت وكړې چي په
زمكي كي اوسي نو د هللا له الري به دي تېرباسي ،دوى
خو يوازي په گمانونو پسي روان دي او يوازي په
خوشو دروغجنو خبرو كي لگيا دي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)226دلته د يوې مهمي او اساسي خبري الرښوونه شوې:
په يوې جهل وهلې او شرك ځپلې ټولني كي دا د معيار او
مالك په توگه مه نيسه چي څومره خلك د ېوې خبري مال تړ
كوي ،دلته به اكثريت داسي ومومې چي متابعت ئې تا د
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حق له الري منحرف كوي .د دغو خلكو ډېرى داسي دي چي د
علم په ځاى په گمانونو پسي درومي او د بامقصده او
جدي خبرو په ځاى په خوشو دروغجنو خبرو كي لگيا دي ،د
دوى مذهب ،مسلك ،د ژوند طريقه ،اصول او ضوابط په
قياس او تخمين والړ دي.
دې ته مو بايد پام وي چي دغي خبري ته عموميت
وركول او په يوې اسالمي ټولني ئې هم اطالق كول صحيح نه
ده ،د مسلمانانو اجماع ،سواد اعظم او اكثريت اعتبار
لري ،البته په ټولو هغو مواردو كي چي صريح نص نه وي
او پرېكړه د مسلمانانو خوښي ته پرېښودل شوې وي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

    
    



ً چي ستا رب تر هر چا هغه خلك ښه پېږني
 -227يقينا
چي د ده له الري تېروتي او دى هدايت شوي هم تر هر
چا زيات پېژني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)227د ضاللت ،هدايت ،الر وركو او الر موندونكو په
اړه چي هللا تعالى په خپل الرښود كتاب كي څه ويلي ،د هغه
وسيع علم پر بنسټ دي چي هللا تعالى ئې د هر چا او هر څه
په اړه لري ،دا بايد د وروستي معيار او مالك په توگه
ونيسئ ،هر قضاوت او پرېكړه مو بايد د دې الهي كتاب
له مخي وي نه د خلكو اكثريت او اقليت ته په پام سره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -228نو له هغه څه ئې وخورئ چي (د ذبحي په مهال)
د هللا نوم پرې ياد شوى ،كه په رښتيا د ده په آيتونو
ايمان لرئ -225 .او څه درباندي شوي چي هغه څه نه
خورئ چي د هللا نوم پرې ياد شوى ،په داسي حال كي چي
تاسو ته ئې په تفصيل سره ښودلي چي څه ئې درباندي
حرام كړي ،پرته له هغه چي ورته اړ كړى شوئ ،او
ډېرى خلك خو د خپلو هوسونو په غوښتنه په ناپوهۍ
سره نور بې الري كوي ،بې شكه چي ستا رب دغه تېرى
كوونكي تر هر چا ښه پېژني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)225-228په دې مباركو آيتونو كي د مخكنۍ موضوع
لپاره يوه روښانه بېلگه بيان شوې ،هغه دا چي :دا دئ
تاسو گورئ چي ستاسو د ټولني ډېر خلك د هللا تعالى له
لوري حالل شوي شيان حرام گڼي ،د حالل او حرام خوراك په
اړه د دوى د هوى او هوس متابعت مه كوئ ،كه نه نو بې
الري كوي مو ،كوم څاروي چي غوښه ئې هللا تعالى درته حالله
كړې هغه وخورئ ،خو په دې شرط چي د هللا په نامه ذبح شوي
وي ،په استثنى د هغه حالت چي د حرام شي خوړلو ته اړ
شوي وئ ،ستا رب تيرى كوونكي ښه پېژني ،هغه تيرى
كوونكي هم چي له خپله ځانه حالل او حرام ټاكي او هغه
هم چي د ده له قانون او له جائز حد نه تېرى كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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ً څوك چي
 -211او ښكاره او پټه گناه پرېږدئ ،يقينا
ً به د خپلو كړنو سزا وركړى شي-212 .
گناه كوي حتما
او هغه څه مه خورئ چي د هللا نوم نه وي پرې ياد شوى،
او په رښتيا چي دا فسق دئ ،او شيطانان خو خپلو
دوستانو ته وسوسې (په زړه كي) وراچوي چي له تاسو
سره مجادله وكړي ،او كه د دوى اطاعت وكړئ نو تاسو
به هم مشركان شئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)212-211د مخكنۍ موضوع په اړه مزيد ويل شوي چي:
 ښكاره او پټه گناه پرېږدئ ،څـوك چـي پـه پټـه يـا
ً گوري.
ښكاره گناه وكړي د خپلو كړنو سزا به حتما
 هغه ذبيحه مه خورئ چي د هللا نوم نه وي پرې ياد شوى،
دا د هللا تعالى له حكم نه سرغړاوى دئ.
 شيطانان خپل دوستان او ملگـري وسوسـه كـوي ،غلطـي
خبري ورښيي ،په دې موخه چي له تاسو سره ئـې شـخړو او
النجو ته چمتو كړي ،د دوى النجې نه عقلي منشأ لـري نـه
ديني ،شيطاني منشأ لري.
 كه ئې خبري ومنئ نو د دوى په څېر به پـه شـرك كـي
پرېوځئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -211آيا هغه چي مړ وو ،بيا مو راژوندى كړ او
داسي رڼا مو ورپه برخه كړه چي په هغې سره په خلكو
كي تگ كولى شي ،هغه چا ته به ورته وي چي په داسي
تيارو كي وي چي ترې وتونكى نه وي ،كافرانو ته
همداسي هغه څه ښايسته شوي چي دوى ئې كوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)211په دې مبارك آيت كي څو ډېري مهمي او اساسي
خبري په ايجاز او اختصار سره شوې:
 كفر داسي دئ لكه مرگ او ايمان داسي دئ لكه ژو ند،
كافر د مړي په څېر دئ او مؤمن د ژوندي په څېر.
 څوك چي كافر وو او هللا تعالى ايمان ورپـه برخـه كـړ
داسي دئ لكه چي مړ وو او هللا تعالى راژوندى كړ.
 د هللا تعالى الرښود كتاب داسي دئ لكه روڼ څراغ چي په
تياره كي انسان ته الر ښيي.
 د دې روڼ څراغ په رڼا كي انسان كولى شي د خلكو په
منڅ كي د تلو الر ځان ته روښانه كړي ،دوسـت او دښـمن،
صالح او طالح ،مؤمن او منافق ،ښه او بد وپېژني ،لوړي
او ژوري وويني ،خنډونه او گړنگونه ورته جوت شي.
 بې ايمانه انسان په يوې كفري ټولني كي هغه چا تـه
ورته دئ چي په پرېړو تيـارو كـي پـروت وي او د وتلـو
ټولي الري پرې بندي وي.
 دا تياره په حقيقت كـي د جهـل ،شـرك او كفـر هغـه
تياره ده چي د ده پر زړه ،دماغ او سـترگو ئـې سـيورى
غوړولى ،د ده معيارونه ئې مختل كړي ،د ده احساسات او
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مشاعر ئې ځپلي ،خپلي بدي كړني ئې ورته ښايسته كړې.
 آيا دا دواړه سره برابر دي؟ كوم د عقـل او وجـدان
خاوند به دا دواړه برابر وگڼي؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ









    
  

 -213او همداسي مو په هر كلي كي د هغوى ستر ستر
مجرمين داسي گرځولي چي هلته دسيسې جوړوي ،خو په
دې ئې سر نه خالصېږي چي په حقيقت كي د ځان خالف
دسيسې كوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)213په هر كلي ،سيمي او هېواد كي داسي ستر ستر
مجرمين ،دوكه مار مذهبي مشران او دسيسه كار سياسي
زعماء راوالړېږي چي خلك غولوي ،څوك له دين دام جوړ
كړي ،څوك له قومي او ژبني تعصب داسي وسيله جوړه كړي
چي جاهالن په خپلي غالمۍ كي وساتي ،څوك واكمني د ځان
او خپل ټبر موروثي حق وگڼي ،گمان ئې دا وي چي كولى
شي ناپوه او جاهل وگړي ،د تل لپاره په خپلو دسيسو
سره وغولوي ،دا ئې په خيال كي نه گرځي چي دا دسيسې
ئې په حقيقت كي د ځان خالف دي ،هللا تعالى به ئې حتما
ً
سزا وركوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -214او كله چي كوم آيت ورته راشي وايي :تر هغه
به ايمان رانه وړو چي موږ ته هم هغه څه راكړى شي
چي د هللا پيغمبرانو ته وركړى شوي!! هللا تر هر چا زيات
ښه پوهېږي چي خپل رسالت چېري كېږدي (چا ته ئې
وسپاري) ،ژر به دغو مجرمانو ته د خپلو دسيسو په
وجه ،د هللا په نزد كي سپكاوى او سخت عذاب ورپه برخه
شي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)214دلته د دغو مكارو او دوكه مارو مجرمينو د
دسيسو يوه بېلگه وړاندي شوې:
 څرگنده نښه او واضح دليل ئې مخي ته كېښودل شي ،خو
دوى په ځواب كي وايي :موږ خو پر خپل مخكني مذهب كلـك
والړ يو ،يوازي هغه خبري منو چي له مخكنيو پيغمبراونو
موږ ته په ميراث پاته دي ،ستا خبري نوې دي ،زموږ لـه
پلرني مذهب او د مخكنيو پيغمبرانو له ويناوو سره اړخ
نه لگوي ،يوازي په هغه صورت كي ستا خبري منلى شو چـي
د مخكنيو پيغمبرانو له ويناوو سره ورتـه وي!! دا پـه
داسي حال كي چي نه د دوى مذهب له مخكنيو پيغمبـرانـو
په ميراث پاته مذهب دئ ،نه هغه خبري مني چـي مخكنيـو
پيغمبرانو كولې ،كه داسي وى نو د پيغمبر عليه السـالم
مخالفت به ئې نه كولو!
 او يا ئې مقصد دا دئ :د پيغمبر خبري په هغه صـورت
كي منلى شو چي د وحي حامل فرشته پر موږ هم نازله شـي
ً پـر پيغمبـر
او په دې توگه راته ثابته شي چـي واقعـا
عليه السالم هم له آسـمانه فرشـته نازلـه شـوې!! ولـي
يوازي ده ته راځي؟ پكار ده دا فرشـته ټولـو تـه ځـان
وښيي!! د دوى په ځواب كي ويل شوي( :هللا تر هر چا زيـات
ښه پوهېږي چـي خپـل رسـالت چـا تـه وسـپاري) ،د دغـو
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مجرمانو دا وينا هسي يوه دوكه او دسيسه ده ،د خلكو د
غولولو لپاره دا خبري كوي ،له حق او حقيقت سـره خپـل
مخالفت په دغي وينا سره توجيه كوي ،هللا تعالى بـه ډېـر
ژر د دغو دسيسو په وجه ،سـپكاوى او سـخت عـذاب ورپـه
برخه كړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ





  
    

















 
 -219څوك چي هللا تعالى ئې الرښوونه وغواړي نو سينه
ئې اسالم ته پرانيزي او د چا بې الريتوب چي وغواړي
نو سينه ئې ورتنگه كړي ،داسي لكه آسمان ته چي
خېژي ،همداراز هللا پر هغو ناپاكي تپي چي ايمان نه
راوړي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)219د هدايت او ضاللت په اړه د هللا تعالى سنت دا دئ:
 هللا تعالى چي څوك د هدايت وړ ومومي ،په هغه كي د الر
موندلو او هدايت تلوسه ،د حق په لوري انابت ،له جهل،
شرك ،فساد او ظلم نه كركه او نفرت وگوري نو سينه ئـې
اسالم ته پرانيزي.
 څوك چي د هدايت وړتيا ونه لري ،د بـې الريتـوب لـه
تيارو نه د وتلو اراده ونه لري ،پـه زړه كـي ئـې لـه
باطل نه كركه او د حقيقت موندلو تلوسه نـه وي ،نـو هللا
ـه چـي
تعالى ئې سينه ورتنگه كړي ،داسي لكـه آسـمان تـ
خېژي ،د حق په لوري تگ ورته داسي برېښي لكه آسمان ته
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ختل.
د دې مبارك آيت دا وروستنۍ فقره د قرآن يو ستر
علمي اعجاز دئ ،اوس او د دې آيت له نزوله څوارلس سوه
كاله وروسته او هغه مهال چي انسان له زمكي لږ د
آسمان په لوري لوړ والړ او فضاء ته وخوت ،دا حقيقت
ورته معلوم شو چي آسمان ته د تلو په مهال د انسان
سينه تنگېږي ،دا ځكه چي هر څومره لوړ ځي اوكسيجن
كمېږي او د همدې په وجه انسان نفس تنگي احساسوي .كه
موږ نن دا خبره د كوم باانصاف او باضمير ساينس پوه
په وړاندي ياده كړو چي زموږ په قرآن كي څوارلس پېړۍ
مخكي ويل شوي چي آسمان ته د ختلو په مهال د انسان
سينه تنگېږي ،ځواب به ئې څه وي؟ آيا د دې خبري په
اورېدو سره به حيران نه شي؟ او د دې خبري كولو ته به
اړ نشي چي دا يو ستر علمي حقيقت دئ ،د هغه مهال
انسان ته په دې حقيقت پوهېدا محال وه ،دا د هغه مهال
د يوه عادي انسان وينا نشو گڼلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ








  
   







 
ً چي موږ
 -216او دا ستا د رب مستقيمه الر ده ،يقينا
پند اخيستونكو خلكوته آيتونه په تفصيل سره بيان
كړي -217 .دوى ته د خپل رب په خوا كي ،د هغه څه
په سبب چي كول ئې ،د سالمتيا ټاټوبى دئ او هغه به
ئې موال وي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)217-216په دې مباركو آيتونو كي ويل شوي چي:
 اسالم هغه مستقيمه الر ده چي ستا رب درته غوره كړې.
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 هغو خلكو ته چي د پند اخيستو استعداد لري ،آيتونه
په تفصيل سره بيان شوي.
 دوى ته به د خپلو عملونو په سبب ،د خپل رب په خوا
كي د سالمتيا ټاټوبى وي.
 هللا تعالى به ئې موال وي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ







   










    











  
 -218او هغه ورځ چي ټول به راغونډ كړي( ،او ورته
وبه وايي ):اې د پېريانو ټوليه! ډېر انسانان مو
ترالسه كړل (له ځان سره مو ملگري كړل) ،او د دوى
انسانان ملگري به وايي :اې زموږ ربه! موږ خو يوه
له بل گټه ترالسه كړې او همغه نېټه مو راورسېده چي
تا راته ټاكلې وه ،وبه وايي :اور مو تمځى دئ ،په
هغه كي تلپاته ،مگر دا چي هللا (بل څه) وغواړي،
ً چي ستا رب پوه حكم كوونكى دئ.
يقينا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)218دلته د قيامت د ورځي يوه زړه لړزونكې صحنه
انځور شوې:
هللا تعالى به ټول انسانان او د دوى شيطانان راغونډ
كړي ،شيطانانو ته به ووايي :ډېر انسانان مو بېالري او
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له ځان سره ملگري كړل ،د دوى الروركي انسانان ملگري
به ووايي :اې زموږ ربه! موږ خو يو له بل نه گټه
ترالسه كړې ،د ملگرتيا موخه او وجه مو همدا وه ،تا دا
فرصت راكړى وو ،تر هغه مو دا كار كړى چي ستا له لوري
ټاكلې نېټه راورسېده ،خو د هللا تعالى په وړاندي به د
دوى دا غلط او بې بنسټه استدالل هيڅ وزن او ارزښت نه
لري ،دا ځواب به وركړي چي :درومئ ،اور مو تمځى دئ،
په هغه كي تلپاته ،مگر دا چي هللا (بل څه) وغواړي ،دا
ځكه چي ستا رب پوه حكم كوونكى دئ ،پوهېږي چي دوى د
كومي سزا او حكم وړ دي .دې ته مو پام وي چي حكيم او
حاكم د عليم او عالم په څېر صيغې دي ،په دې آيت كي د
حكيم غوره ترجمه ښه حكم كوونكى ده ،ځكه خبره په دوزخ
كي د دوزخيانو د دائمي پاته كېدو ده ،دلته حكيم د
حكمت خاوند په معنى ژباړل موزون نه برېښي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ







  
 -215او همداسي ځيني ظالمان د ځينو نورو ملگري
كوو ،د هغه څه په وجه چي كول ئې.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)215د دې آيت درې توجيه كېدى شي:
 د قيامت په ورځ به ظالمان د خپلو كړنو په سبب يو
په بل پسې په دوزخ كي واچوو.
 په دنيا كي ظالمان پر ظالمانو مسلطوو.
 ظالمان د ظالمانو په څنـك كـي د دوى د ملگـرو پـه
توگه راغونډوو.
په دغو توجيهاتو كي غوره او دقيقه ئې وروستۍ
توجيه ده ،دا ځكه چي تر دې د مخه ويل شوي چي :هللا
تعالى به شيطانانو ته ووايي :له انسانانو مو ډېر خپل
ملگري كړل ،ورپسې د دوى د الروركو انسانانو ملگروپه
َ االنس ،او دا ښيي چي
من
َاؤ
ْلي
َو
ل أ
َ ق
اړه ويل شوي :و
َاَ
هم ِّ
ُُ
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َِّلي د ملگري كولو په معنى راغلې.
نو
دلته ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

















   


  
  
 
 -231اې د پېريانو او انسانانو ټوليه! آيا ستاسو
پيغمبران نه وو درغلي ،چي زما آيتونه ئې درته
بيانول او له دغي ورځي سره له مخامخېدو ئې
وېرولئ ،وبه وايي :د ځان په خالف شهادت وركوو ،او
دنيوي ژوند دوكه كړي ول ،او پر خپل ځان به د دې
شهادت وركوي چي كافران ول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)231پېريانو او د دوى ملگرو انسانانو ته به وويل
شي :آيا ستاسو له منځ نه پيغمبران نه وو درغلي ،چي
زما آيتونه ئې درته بيانول او له دغي ورځي سره له
مخامخېدو ئې وېرولئ ،دوى به له دې پرته بل څه نشي
ويلى چي :هو؛ نن د ځان په خالف شهادت وركوو .دوى ولي
له دې بدي پايلي سره مخامخ شوي؟ دا ځكه چي دنيوي
ژوند دوكه كړي ول ،د دنيا په لذائذو كي غرق ول ،خداى
او آخرت ئې هېر كړى وو ،خو په هغه ورځ به په خپلو
غلطيو اعتراف كوي او د ځان په خالف به شهادت وركوي چي
كافران ول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -232دا د دې لپاره چي ستا رب په داسي حال كي په
ناحقه او ظالمانه توگه كليوال نه هالكوي چي غافل
وي (پيغمبر نه وي ورلېږل شوى).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)232هللا تعالى په هيچا ظلم نه كوي ،هيڅوك بې موجبه
نه هالكوي ،په هيڅ قوم باندي په داسي حال كي عذاب نه
لېږي چي غافل وي ،پيغمبر نه وي ورغلى ،حق ته بلنه نه
وي وركړى شوې ،چا هغوى ته د حق وينا نه وي كړې او له
حقائقو بې خبره پاته شوي وي ،يوازي له اتمام حجت نه
وروسته پر هغه چا عذاب نازلوي چي د عذاب مستحق وي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ













 -231او هر چا ته د خپلو كړنو متناسب درجې دي او
ستا رب له هغه څه غافل نه دئ چي دوى ئې كوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)231هللا تعالى د هر چا مقام او منزلت د ده د عمل له
مخي ټاكي ،كه څوك د دوزخ په تل كي پرېوځي خپل عمل
پرې ايستى ،كه څوك د جنت لوړ مقام ترالسه كوي ،خپل
عمل دې مقام ته رسولى ،هللا تعالى د هر چا له كړنو خبر
دئ ،پوهېږي چي د خپل عمل له مخي د كوم مقام وړ دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -233او ستا رب بې نياز د رحمت خاوند دئ ،كه
وغواړي تاسو به له منځه يوسي او له تاسو وروسته
به هغه څوك (ستاسو) ځاى ناستى كړي چي دى ئې
غواړي ،همغسي لكه چي تاسو ئې د نورو خلكو له
اوالده راپيدا كړئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)233دلته د هللا تعالى دوه صفات ياد شوي :غني او د
رحمت خاوند ،ورپسې ويل شوي :كه وغواړي تاسو به له
منځه يوسي او له تاسو وروسته به هغه څوك (ستاسو) ځاى
ناستى كړي چي دى ئې غواړي ،د دې دواړو الهي صفاتو
تعلق له وروستيو دواړو خبرو سره داسي دئ :د يوه ظالم
او مشرك قوم له منځه وړل له خلكو نه د هللا تعالى د بې
نيازۍ او استغنا نښه ده ،او د دوى په ځاى د يوه صالح
قوم راوستل د ده د رحمت او پېرزويني نښه ده ،هللا تعالى
نه پرېږدي چي نړۍ د مفسدينو په الس تباه شي ،كله چي د
دوى طغيان هغه حد ته ورسېږي چي نړۍ ترې تباه كېږي،
نو دا مفسدين له منځه وړي او په ځاى ئې داسي خلك
راولي چي د خير او صالح پيغام له ځان سره لري ،دا په
تاريخ كي تل تكرار شوي ،تل د مفسد قوم ټغر ټول شوى
او صالح قوم ئې ځاى ناستى شوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

     
  
ً راتلونكى دئ چي تاسو ته
ً هغه څه حتما
 -234يقينا
ئې وعده دركول كېږي او تاسو (د هللا) د عاجزولو توان
نه لرئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
ً ترسره كېدونكې ده،
( -)234د هللا تعالى دغه وعده حتما
دا ظالم او مشرك قوم او د دوى اقتدار به له منځه ځي،
ځاى به ئې صالح او مؤمن ټولي ته خالي كېږي ،هيڅوك د
هللا تعالى دغه قاطع پرېكړه نشي ځنډولى ،داسي ځواك نشته
چي هللا تعالى د خپلو وعدو په سرته رسولو او د خپل وعيد
په ترسره كولو كي ناتوانه او عاجز كړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ







    



    
 
 -239ووايه :اې زما قومه! تاسو په خپل حال عمل
وكړئ زه هم عمل كوونكى يم (د خپلي طريقې مطابق)،
ژر به پوه شئ چي د نېكي پايلي تمځاى به د چا وي،
دا يو حقيقت دئ چي ظالمان نه ژغورل كېږي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)239دې خلكو ته ووايه :تاسو خپل كار وكړئ او زه
به خپل كار كوم ،وبه گورئ چي وروستۍ بريا به د چا وي
او اخروي سعادت به د چا په برخه شي ،په دې پوه شئ چي
ظالمان له الهي عذابه نه ژغورل كېږي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -236او د هللا لپاره ئې په هغه كښت او څارويو كي چي
ده پيدا كړي ،يوه برخه وټاكله او وئې ويل :دا د هللا
لپاره دي ،د دوى د اټكل مطابق او دا ئې زموږ د
شريكانو لپاره ،نو هغه چي د دوى د مزعومو شريكانو
لپاره وي هللا ته ترې هيڅ نه رسېږي ،خو هغه چي د هللا
لپاره وي نو د دوى مزعومو شريكانو ته رسېږي،
څومره بد قضاوت كوي!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)236دلته د مشركانو د نذرونو په اړه څو اساسي
خبري زموږ مخي ته اېښودل شوې:
 دوى به د خپل كښت او څارويو يوه برخه د خـداى پـه
نامه نذر كوله او بله برخه د خپلو بتانو او دروغجنـو
معبودانو په نامه.
 د خداى برخه بـه دوى د خپـل اټكـل او زعـم م طابق
ټاكله ،خو د بتانو برخه به د دوى هغو مـذهبي مشـرانو
ټاكله چي د بتانو مجـاورين ول او د بتـانو پـه نامـه
نذرونه به د دوى په كڅوړه كي لوېدل.
 د خداى په برخي كي به ئې كمى زغملى شو خو د بتانو
په برخه كي نه ،وېره او طمع ئې له بتانو هومره وه چي
له هللا تعالى ئې نه درلوده.
 د هللا په نامه نذرونه به ئې مسكينانو ته وركول ،خـو
د بتانو اړوند نذرونه به ئې د بت مجاورينو ته سپارل،
تاسو پوهېږئ چي د بت پالني بنسټ شخصيت پالنه ده ،څوك
چي د بت ،قبر ،زيارت او څلي عبادت كوي په حقيقت كي د
تېرو شخصيتونو عبادت كوي ،د بت او قبر مجـاور ځـان د
دغه شخصيت وارث گڼي ،د بت او د قبر كرامات په حقيقـت
كي دغه مجاور ورته جوړوي ،دا مجاور د جاهالنو پيـر او
مرشد شي ،د پير كرامات هم د مريد د تبليغاتو زېږنـده
وي ،قبر او پير ته كرامات ثـابتول د نـاظر او مجـاور
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جيب له شكرانو او نذرانو ډكوي.
 كه كله به دوى غوښتل يا به د پير نـاظر او د قبـر
مجاور لـه دوى نـه مزيـد نذرونـه غوښـتل نـو د دوى د
ـو
ـه دې الري خپلـ
ـو او لـ
ـه كولـ
ـاء ترالسـ
ـحالولو ،رضـ
خوشـ
حاجتونو ته د رسېدو لپاره به ئې د خداى برخـه راكمـه
كړه او دوى ته به ئې وسپارله ،خو دا جرأت ئې هيڅكلـه
نشو كولى چي د خپلو دروغجنو معبودانو برخه كمه كـړي،
ځكه چي د ده آسماني خداى ترې غائب وو خو زمكنى خـداى
ئې مخي ته والړ او مجاور ئې د خپلي برخي غوښتونكى!!
 دا وه د هللا تعالى او بتانو تر منځ د دوى د بـد او
جاهالنه قضاوت يوه بېلگه!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ















    




 -237او همداسي ډېرى مشركينو ته د دوى شركاوو د
خپلو زامنو وژل ښايسته كړ ،د دې لپاره چي په هالكت
كي ئې وغورځوي او خپل دين ورته شكمن كړي ،او كه هللا
غوښتلى نو دوى به دا كار نه وو كړى ،نو دوى په
خپلو افتراءاتو كي پرېږده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)237دلته ويل شوي چي مشركينو ته د دوى شركاوو د
اوالد وژنه ښايسته كړې وه ،په دې اړه الندي خبري په
پام كي وساتئ:
 د دې وينا مراد يا دا دئ چـي شرك دوى دې حـد تـه
رسولي وو چي د خپل اوالد وژنه ورته سم كار معلـوم شـي
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او يا دا چـي د دوى هغـو مـذهبي مشـرانو ،پيرانـو او
ـت
ـر او بـ
ـغ او د قبـ
ـامي او مبلـ
ـرك حـ
ـي د شـ
ـائخو چـ
مشـ
مجاورين ول ،دي وژني ته چمتو كړي وو.
 دغه شرك او دغو شرك پالو مذهبي مشرانو په دې هالكت
كي غورځول او د حقيقي دين په اړه ئې دوى ته شـكوك او
شبهات راوالړول.
 د اوالد د وژلو څو وجوهـات وو :لـوڼي ئـې يـا د دې
لپاره وژلې چي -2 :وېرېدل د دوى پـر سـيمه د دښـمن د
بريد په حالت كي به ښايي د دښمن په الس كي پرېـوځي او
لوى دائمي پېغور به ورته پرېږدي -1 .دا ورتـه د عـار
او پېغور خبره برېښېده چي لور ئې د بل پـه نكـاح كـي
راشي -3 .د لور زېږېدا ئې د خپلـي ميړانـي د ضـعف او
كمزورۍ نښه گڼله او په دې سره بـه ئـې د سـياالنو پـه
قطار كي د شرم احساس كاوو .له دې عالوه به ئـې كلـه د
فقر او لوږي په وجه او كله د فقر له وېـري خپـل اوالد
وژل او حتى د بتانو په نامه به ئې د يـوه څـاروي پـه
څېر د قربانۍ لپاره وړاندي كول.
 د دوى مذهبي مشرانو به دا فتوى وركوله چي هللا تعالى
په دې كار راضي كېږي ،ځكه د آيت په پاى كي ويـل شـوي
چي دوى په خپلو افتراءاتو كي پرېږده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -238او وئې ويل :دا څاروي او كښتونه ممنوع او
حرام دي ،له هغه چا پرته ئې بل څوك نشي خوړلى چي
موږ ئې غواړو ،د دوى په اټكل ،او ځيني څاروي چي
مالگاني ئې ممنوع دي (د بار او سورلۍ كار نشي ترې
اخيستل كېدى) ،او ځيني څاروي چي د هللا نوم نه پرې
ً به ئې د
يادوي ،پر هللا د افتراء په توگه ،حتما
افتراءاتو په وجه مجازات كړي -235 .او وئې ويل:
څه چي د دغو څارويو په گېډو كي دي ،زموږ د نارينه
وو لپاره مختص دي او پر مېرمنو مو حرام دي او كه
ً به د دې
مردار شوى وي نو ټول پكي شريك دي ،حتما
ً چه هغه ډېر
توصيف او درجه بندۍ سزا وركړي ،يقينا
پوه د حكمت خاوند دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)235-238په دغو آيتونو كي د دوى د داسي مذهبي
افتراءاتو څو نوري بېلگي بيان شوې:
 ځيني كښتونه او څاروي به ئې د خپلو بتانو په نامه
داسي نذر كړل چي د دوى مذهبي مشـرانو او پيرانـو تـه
مختص وو او بل چا به ترې استفاده نشوى كولى.
 ځيني څاروي به ئې داسي ونومول چي د سورلۍ او بار
وړلو لپاره به استفاده نه ترې كېده.
 ځيني څاروي به ئې داسي گڼل چي د ذبحي په مهال بـه
د هللا تعالى نوم نه پرې يادېدو.
 د ځينو څارويو په گېډو كي بچيان به ئـې د نارينـه
وو لپاره مختص گڼل او ښځي ترې محرومي ،خو كه بـه مـړ
وو دواړه به پكي شريك ول.
 دوى ته به د خپلو افتراءاتو او د حالل او حرام پـه
اړه د دوى د ويناوو سزا وركړي.
 هللا تعالى پوهېږي چي څـوك د سـزا وړ دئ او څنگـه او
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كله سزا وركړي ،دا ځكه چي هغه ډېر پوه د حكمت خاونـد
دئ ،هر حكم ئې حكيمانه دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   
  



  
     
  
ً هغو كسانو تاوان كړى چي په بې عقلۍ
 -241يقينا
سره ئې خپل اوالد وژلي او هغه څه ئې حرام گڼلي چي
هللا ورروزي كړي وو ،په هللا باندي د افتراء په توگه،
بې شكه چي الر ئې وركه كړې او هدايت شوي نه ول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)241هغو كسانو په دنيا او آخرت كي تاوان كړى چي د
ډېري ناپوهۍ په وجه ئې خپل اوالد وژل او هللا تعالى چي
دوى ته كوم حالل رزق وركړى وو هغه ئې حرامولو ،په
دروغو سره به ئې د دې قتل جواز او د حالل رزق تحريمول
هللا تعالى ته منسوبول ،دې ته ئې مذهبي رنگ وركولو،
ً چي دوى سمه الر وركه كړې وه او له هدايت نه
يقينا
محروم ول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -242او دى خو همغه ذات دئ چي ډول ډول باغونه ئې
پيدا كړل ،هسك كړى شوي (په څپري لكه انگور) او نه
هسك كړى شوي (په خپلو سټو والړ) ،كجوري ،كښتونه چي
حاصالت ئې په خپلو كي توپير لري ،زيتون ،انار( ،په
رنگ او شكل كي) سره ورته او (په خوند كي) سره
بېل ،كله چي حاصل وركړي نو له ميوو ئې وخورئ او د
رېبلو او شكولو په مهال ئې حق (چي هللا درباندي الزم
ً چي هللا اسراف
كړى) وركړئ ،او اسراف مه كوئ ،يقينا
كوونكي نه خوښوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)242دا دانې او ميوې خو هللا تعالى ستاسو لپاره پيدا
كړې ،لكه څنگه چي د دوى په پيدايښت كي هيڅوك له هللا
تعالى سره شريك نه دئ ،همداراز د دوى په اړه د حل او
حرمت پرېكړه هم په هللا تعالى پوري مربوط ده ،بل څوك په
دې اړه د حكم كولو حق نه لري ،نو د خپل رب له لوري
دركړى شوې روزي وخورئ ،او د رېبلو او شكولو په مهال
ئې هغه حق وركړئ چي هللا درباندي الزم كړى او اسراف مه
ً چي هللا اسراف كوونكي نه خوښوي.
كوئ ،يقينا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

















  
 -241او له څارويو باروړونكي او (پر زمكه) آوار
(تلونكي) ،له هغه څه چي هللا درروزي كړي وخورئ او د
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ً چي هغه مو څرگند
شيطان په پلونو پسي مه ځئ ،يقينا
دښمن دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)241دلته د مشركينو د غلطو انگېرنو د ترديد لپاره
ويل شوي چي هللا تعالى له څارويو نه ځيني د سورلۍ او
باروړلو لپاره پيدا كړي او ځيني د دې لپاره چي له
شيدو او غوښي ئې استفاده وكړئ ،له حموله نه هغه
څاروي مراد دي چي د سورلۍ او بار لپاره ترې استفاده
كېږي ،لكه اوښ او آس ،او له فرش نه د ميږو او وزو په
څېر څاروي مراد دي ،چي هم ئې له غوښي استفاده كېږي
او هم ئې له وړيو او پوستكو فرش او نور لوازم
جوړېږي.
د شيطان او شيطان صفته مذهبي مشرانو هغه خبري مه منئ
چي د حالل او حرام په اړه د هللا تعالى د حكم خالف فتوى
گاني وركوي ،دا ستاسو څرگند دښمنان دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -243اته جوړې ،له مېږو دوه ،او له وزو دوه،
ووايه :آيا (له دغو ئې) دواړه نارينه حرام كړي كه
دواړه ښځينه او يا هغه چي د دغو دواړو ښځينه وو
رحم پرې مشتمل او حاوي وي؟ په علم سره خبر راكړئ
كه رښتيني يئ -244 .او له اوښانو دوه او له
غويانو دوه ،ووايه :آيا (له دغو ئې) دواړه نارينه
حرام كړي كه دواړه ښځينه او يا هغه چي د دغو
دواړو ښځينه وو رحم پرې مشتمل او حاوي وي؟ يا دا
چي تاسو هغه مهال شاهد وئ چي هللا د دې سپارښتنه
درته كوله؟ نو تر هغه به ډېر ظالم څوك وي چي پر هللا
باندي د دروغو افتراء كوي ،د دې لپاره چي خلك په
ً چي هللا دغه ظالم
بې علمۍ سره بې الري كړي ،يقينا
وگړي نه هدايتوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)244-243د حالل او حرام په اړه د مشركينو د غلط
اټكل د ترديد لپاره فرمايي:
 له دغـو څلـورو جـوړو څـارويو نـه بـه ولـي د دوى
نارينه ،يا ښځينه يا د دوى بچيان حرام وي؟ د دې حرمت
عقلي دليل څه دئ؟ كه ئې نر حرام وي نو ښځه او بچى به
ئې هم حرام وو ،د كوم منطق په حكـم د يـوې جـوړې يـو
حرام گڼئ او بل حالل؟!! آيا د دې لپاره كوم نقلي دليل
هم لرئ؟ آيا تاسو هغه مهال شاهد وئ چي هللا د دې د حرمت
سپارښتنه درته كوله؟
 هغه مذهبي مشران چي ځان تـه علمـاء وايـي خـو پـه
حقيقت كي ناپوه او بې علمه دي ،د خلكو له ناپوهۍ نـه
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غلطه استفاده كوي او د حالل او حرام په اړه فتوى گاني
وركوي ،ستر ظالمان دي ،تر هغه به ډېر ظالم څوك وي چي
پر هللا باندي د دروغو افتراء كوي ،د دې لپاره چـي خلـك
ً چي دغه ظالمان لـه الهـي هـدايت نـه
دوكه كړي! يقينا
محروم دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

     
   




   








    
    
   

 -249ووايه :په هغه څه كي چي ما ته ئې وحي شوې له
دې پرته بل حرام توكى پر هغه خوړونكي چي خوري ئې
نه مومم چي يا مردار شوى وي ،يا بهېدونكې وينه،
يا د خنزير غوښه چي پليته ده ،يا هغه ناجائزه
(ذبيحه) چي له هللا پرته د بل چا نوم پرې اخيستل شوى
وي ،خو څوك چي اړ شو ،پرته له دې چي بغاوت كوونكى
يا تېرى كوونكى وي ،نو ستا رب مهربان بخښونكى دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)249دلته پيغمبر عليه السالم ته ويل شوي چي
مشركينو ته ووايي :په هغو څارويو كي چي خلك ئې همدا
اوس غوښه خوري ،هيڅ يو ئې په هغي الهي وحي كي حرام
نه مومم چي پر ما نازله شوې ،مگر دا چي مردار شوى
وي ،يا بهېدونكې وينه وي ،يا د خنزير غوښه چي پليته
ده ،يا هغه ناجائزه (ذبيحه) چي له هللا پرته د بل چا
نوم پرې اخيستل شوى وي .خو كه څوك اړ شو په دوه شرطه
همدا حرام ورته جائز شوي :لومړى دا چي د ضرورت په
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اندازه او دومره به خوري چي له مرگه ئې وژغوري او
دوهم دا چي د دې كار منشأ به له خپل رب بغاوت نه وي،
بلكي مجبوريت به ئې المل وي.
دا آيت ټول حرام شيان په څلورو كي راخالصه كوي ،او
د آل عمران د سورې  23آيت وايي چي :يعقوب عليه السالم
ته ټول خوراكي شيان حالل ول ،مگر هغه چي ده په خپله
ترې ډډه كوله ،يو حرام شيان يوازي په څلورو كي حصر
كوي او بل ئې ټول خوراكي توكي حالل گڼي ،دغو آيتونو
ته په پام سره له فقهاوو ځيني په دې عقيده دي چي په
خوراكي شيانو كي يوازي دغه څلور شيان حرام دي ،له دې
آخوا د نورو خوراكي شيانو خوړل جائز دي ،د عبدهللا بن
عباس ﷻ او عائشې ﷻ مسلك همدا دئ ،خو په ځينو احاديثو
كي دا مومو چي پيغمبر عليه السالم د ځينو نورو شيانو
له خوراك نه ممانعت كړى يا ئې كركه ترې ښودلې ،لكه د
كورني خره غوښه ،داړونكي ځناوران او د منگولو لرونكي
مرغان ،د همدې لپاره اكثر فقهاء له دې سره موافق نه
دي چي حرام شيان په همدغو څلورو كي راخالصه شوي ،بلكي
نور شيان هم پرې عالوه كوي ،امام ابوحنيفه ،امام مالك
او امام شافعي د كورني خره غوښه حرامه گڼي ،خو ځيني
نور ئې حرمت موقتي يا د خاصي وجهي له مخي گڼي ،احناف
ټول درنده ځناوران او ښكاري مرغان او مردار خواره
حيوانات حرام گڼي ،خو د امام مالك او اوزاعي له نظره
ښكاري مرغان حالل دي ،د ليث له نظره پشۍ حالله ده ،د
امام شافعي له نظره يوازي هغه درنده ځناوران حرام دي
چي په انسان بريد كوي لكه زمرى ،لېوه او پړانگ،
احناف ټول حشرات حرام گڼي خو امام مالك ،اوزاعي او
ابن ابي ليلى مار حالل بولي ،له دغو آراوو نه
معلومېږي چي اصلي او قطعي حرمت دغه څلور شيان احتواء
كوي چي قرآن ورته اشاره كړې او هغه چي په صحيح
احاديثو كي ترې منع شوې ،په مختلفو درجو كي كراهت
لري ،جدي ممانعت ئې قطعي حرمت ته نږدې كوي او په
كومو شيانو كي چي فقهاوو اختالف كړى ،كراهت ئې مشكوك
دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -246او پر هغو چي يهودان شوي هر نوكداره (حيوان
) مو پرې حرام كړى وو او له غويانو او ميږو مو د
دوى دواړو وازگه پرې حرامه كړې وه ،مگر هغه
(وازگه) چي پر مال يا كلمو ئې نښتې وي او هغه چي
له هډوكي سره خلط وي ،دا هغه سزا وه چي د دوى د
بغاوت په وجه مو وركړه ،او موږ رښتيني يو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)246دلته په يهودانو باندي د دوى د بغاوت په وجه
د ځينو حرام شوو شيانو يادونه شوې:
 هغه نوك لرونكي څاروي او مرغان چي نوكـان ئـې لـه
منځه جال نه وي ،لكه اوښ او هيلۍ.
 د غويو او پسونو وازگه ،د مال او كلمـو لـه وازگـو
پرته او هغه غوړ چي په هډوكو كي وي.
خو د دې شيانو تحريم دوى ته يوه الهي سزا وه ،نه
دا چي اصالً او د الهي دين له مخي حرام وو .دلته دا
وضاحت نه دئ شوى چي آيا هللا تعالى په تورات كي دا شيان
په دوى حرام كړي وو كه د دوى مذهبي مشرانو ورباندي
حرام كړي وو .د قرآن له نورو آيتونو معلومېږي چي په
تورات كي دا شيان نه وو حرام شوي ،قرآن فرمايي:
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آل عمران53:
ټول 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.
له دې آيت معلومېږي چي په تورات كي دا شيان نه وو
حرام كړى شوي ،دا هم ترې معلومېږي چي مذهبي انحراف
په اصل كي له بدعت نه پيل كېږي ،په دين كي له السوهني
نه ،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
نه راپاته ده!! 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.
بايبل په دې اړه ليكي :د وچي هغه حيوانات درته
حالل دي چي شخوند وهي او نوك ئې يو نه بلكي په منځ كي
بېل وي ،اوښ ،سوى او كوني كبر حرام دي ،ځكه شخوند
وهي خو نوك ئې په منځ كي بېل نه دئ او خوگ حرام دئ
چي كه څه هم نوك ئې بېل دئ خو شخوند نه وهي ...د
پرې او په پوستكي
اوبو له ژوو هغه درته حالل دي چي َ
فلس لري (د ماهي په څېر وي) له دې پرته نور ئې درته
حرام دي ...له مرغانو به دا نه خورئ :كونگ ،باز،
شاهين ،عقاب ،باشه ،ټپوس ،كاغ ،شترمرغ ،دريايي
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مرغان ،لكلك ،ماهي خوړونكى مرغان ،هدهد ،آسمان
څكالى ،وزر لرونكې خزندې به نه خوړل كېږي مگر هغه چي
ټوپ وهي ،يعني ملخ او مختلف ډولونه ئې ...،څوك چي د
دغو حيواناتو الش ته الس وروړي تر ماښامه به نجس گڼل
كېږي...پر زمكه ښويېدونكي حيوانات كه پښې ولري كه
نه ،حرام دي.
گورئ چي بايبل هر څه حرام گڼي مگر هغه چي نومونه
او ځانگړتياوي ئې په گوته كوي ،خو قرآن هر څه حالل
گڼي مگر هغه چي نوم ئې اخلي او ځانگړتياوي ئې
بيانوي ،د بايبل له نظره اصل د اشياوو حرمت دئ مگر
هغه څه چي بايبل حالل كړي خو د قرآن له نظره اصل د
اشياوو حالل والى دئ مگر هغه څه چي هللا تعالى حرام كړي،
د اشياوو د حل او حرمت په اړه د دې دواړو دريځونو
ترمنځ ډېر ژور او بنيادي توپير شته ،بايبل د حرامو
شمېر زيات كړى او قرآن د حاللو شمېر ،بايبل خپل
پلويان له كړاوونو سره مخامخ كړي او بې ځايه
بنديزونه پرې لگوي ،خو قرآن د انسانانو ستونزه حل
كړې ،بايبل د حالل او حرام پرېكړه له كوم منطقي او
معقول دليل پرته كوي ،خو قرآن هغه څه حرام گڼي چي
انسان ته تاوان رسوي او هغه څه حالل گڼي چي گټه ئې تر
تاوان زياته وي.
قرآن د المائدې د سورې په لومړي آيت كي فرمايي:
ټول څرېدونكي حيوانات ،كه دا د كور څاروي وي او كه د
صحرا څرېدونكي حيوانات ،درته حالل دي ،مگر هغه چي هللا
تعالى له دې حكمه مستثنى كړي .د آيت دغه برخه څو
الرښووني لري:
د هغو حيواناتو غوښه انسان ته حالله كړى شوې چي
څارويو ته ورته وي ،واښه او دانه خوري .په آيت كي د
(صيد :ښكار) له ذكر نه معلومېږي چي په بهيمة االنعام
كي ټول هغه حيوانات شامل دي چي څارويو ته ورته وي،
يعني د هغو حيواناتو غوښه هم حالله ده چي صحرائي دي،
په كور كي د څارويو په څېر نه ساتل كېږي ،خو څارويو
ته ورته وي.
په دغه مبارك آيت كي د هغو صحرائي حيواناتو په
اړه وضاحت نه دئ شوى چي څارويو ته ورته نه وي او د
واښو په ځاى غوښه خوري .د همدې لپاره ځينو فقهاوو دا
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حيوانات ترې مستثنى كړي ،دوى په هغه روايت هم استناد
كوي چي وايي پيغمبر عليه السالم د هر داړي لرونكي
ځناور او د هر منگولي لرونكي ښكاري مرغه له غوښي
ممانعت كړى:
عن بن عباس قال نهى رسول هللا ﹽ عن أكل كل ذي ناب من
رواه ابوداؤد
السباع وعن كل ذي مخلب من الطير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

    
   



 
 -247نو كه ئې تكذيب كړې؛ ووايه :ستاسو رب د پراخ
رحمت خاوند دئ ،په داسي حال كي چي عذاب ئې له
مجرمانو نشي رد كېدى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)247دلته پيغمبر عليه السالم ته ويل شوي چي تكذيب
كوونكو ته دوه خبري وكړه:
 ستاسو رب د پراخ رحمت خاوند دئ ،د خپـل رحمـت پـه
وجه ئې تاسو ته سره له تكذيب او مخالفت نـه فرصـت او
مهلت دركړى ،د توبې دروازه ئې ستاسو پر مخ پرانيسـتې
پرېښې ،توبه وكړئ او له مخالفت نه الس واخلئ.
 له مجرمانو الهي عذاب هيڅوك نه شي ردولى ،نـه پـه
خپل ځواك سره او نه په خپل تدبير سره ،كه په خپل جرم
او د هللا له پيغمبر سره په خپل مخالفـت ټينگـار وكـړئ،
هرومرو به په الهي عذاب اخته كېږئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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ً به هغه خلك چي شرك ئې كړى ووايي :كه هللا
 -248حتما
غوښتلى نه به موږ شرك كړى وو او نه زموږ پلرونو
او نه به مو (له خپله ځانه) څه شى حرام كړى وو،
همداسي تر دوى مخكنيو هم د دروغو نسبت كړى وو ،تر
هغه چي زموږ عذاب ئې وڅكلو ،ووايه :آيا كوم علمي
سند درسره شته چي موږ ته ئې راوړاندي كړئ ،تاسو
خو يوازي په گمانونو پسي درومئ او يوازي په خوشو
دروغجنو خبرو بوخت يئ -245 .ووايه :بشپړ دليل خو
د هللا دئ ،نو كه ئې غوښتي وى ټول به ئې هدايت كړي
وئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)245-248په مخكنيو آيتونو كي مشركانو ته ويل شوي
وو چي تاسو د خپلي غلطي عقيدې او د حالل او حرام په
اړه خپل دليل وړاندي كړئ ،دلته د دغو مشركانو هغه
دليل ښودل شوى چي دوى ئې تل توحيد ته د بلونكو په
ځواب كي وايي:
 كه خداى غوښتلى نو نه به موږ او نه زمـوږ مخكنيـو
پلرونو شرك كړى وو ،او نه به مو (له خپله ځانـه) څـه
حرام كړي وو ،كه خداى زموږ له مذهب سره موافق نه وى،
ً به ئې ډېر د مخه زمـوږ الرښـوونه كـړې وه ،زمـوږ
حتما
مخنيوى به ئې كړى وو ،د هللا تعالى له لوري نـه مخنيـوى
ښيي چي زموږ پر مذهب راضي دئ.
 د دوى په ځواب كي درې خبري شوې -2 :همداسي تر دوى
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مخكنيو هم د دروغو نسبت كړى وو ،تر هغه چي زموږ عذاب
ئې وڅكلو -1 ،آيا كوم علمي سند درسره شته چي موږ تـه
ئې راوښيئ ،تاسو خو يوازي په گمانونو پسـي درومـئ او
يوازي په خوشو دروغجنو خبرو بوخت يئ -3 .بشـپړ دليـل
ـابونو
خو د هللا دئ ،هغه دليل وړاندي كړئ چي په الهي كتـ
ـالل او
كي راغلى ،هللا تعالى خو له دغـي الري خلكـو تـه حـ
ـو الرو
حرام ښيي ،نه دا چي خلـك پـه زور سـره لـه غلطـ
راوگرځوي ،كه هللا تعالى غوښتى چي د خلكـو د هـدايت پـه
ـه ئـې
اړه له خپل قاهره قدرت نه كـار واخلـي ،ټـول بـ
هدايت كړي وئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




























  
 -291ووايه :هغه شاهدان مو راوړاندي كړئ چي شهادت
وركړي هللا دا حرام كړي ،كه ئې شهادت وركړ ،لدوى سره
په دې شهادت كي مه ملگرى كېږه او مه د هغو خلكو د
هوى او هوس متابعت كوه چي زما آيتونه ئې تكذيب
كړي او هغه چي په آخرت ايمان نه راوړي او له خپل
رب سره (نور څه) برابروي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)291همداراز دوى ته ووايه :كه داسي كوم شاهد لرئ
چي په دې خبري شهادت وركړي چي هللا تعالى دغه شيان حرام
ً داسي دروغجن شاهد
كړي ،راوړاندي ئې كړئ! كه احيانا
راپيدا شو چي دا دروغجنه ادعاء وكړي ،تاسو په دې
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 تاسو د هغو خلكو د،شهادت كي مه ورسره ملگرى كېږئ
هوى او هوس متابعت مه كوئ چي الهي آيتونه ئې تكذيب
كړي او هغه چي په آخرت ايمان نه راوړي او له خپل رب
.سره (نور څه) برابروي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ





    
   

   
   
  











  
    












   













  





   



  
 راشئ چي (درته) ولولم چي رب مو څه: ووايه-292
 هغه دا چي هيڅ څه ورسره مه،درباندي حرام كړي
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شريكوئ او له مور پالر سره ښېگڼه ،خپل اوالد د لوږي
په وجه مه وژنئ ،موږ تاسو ته هم روزي دركوو او
دوى ته هم ،د فحش كارونو ته مه نږدې كېږئ ،كه ئې
څرگند وي او كه ئې پټ ،او هغه څوك په ناحقه مه
وژنئ چي هللا (ئې وژل) حرام كړي ،دا هغه څه دي چي
حكم ئې درته كړى ،ښايي تعقل وكړئ -291 .او د يتيم
مال ته مه نږدې كېږئ ،مگر په هغه توگه چي تر ټولو
غوره وي ،تر هغه چي تكړه توب ته ورسېږي ،پيمانه
او تله په انصاف سره بشپړه كوئ ،هيڅوك تر خپل وس
په زيات څه نه گمارو ،كله چي خبري كوئ نو عدالت
كوئ ،كه څه هم خپلوان وي ،او د هللا په ژمنو وفا
وكړئ ،دا هغه څه دي چي تاسو ته ئې سپارښتنه كړې،
ښايي پند واخلئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)291-292همداراز دوى ته ووايه :راشئ هغه څه درته
بيان كړم چي رب مو درباندي الزم كړي ،هغه دا چي:
 هيڅ څه ورسره مه شريكوئ.
 له مور پالر سره ښېگڼه كوئ.
 خپل اوالد د لوږي په وجه مه وژنئ ،موږ تاسو ته هـم
روزي دركوو او دوى ته هم.
 د فحش كارونو ته مه نږدې كېږئ ،كه ئې څرگند وي او
كه ئې پټ ،خوا ته ئې مه ورځئ.
 هغه څوك په ناحقه مه وژنـئ چـي هللا (ئـې وژل) حـرام
كړي.
 د يتيم مال ته مه نږدې كېږئ ،مگر په هغه توگه چـي
تر ټولو غوره وي ،تر هغه چي تكړه توب ته ورسېږي.
 پيمانه او تله په انصاف سره بشپړه كوئ ،هيڅوك تـر
خپل وس په زيات څه نه گمارو.
 كله چي خبري كوئ نو عدالت كوئ ،كه څه هـم خپلـوان
وي.
 او د هللا په ژمنو وفا وكړئ .له دې هغه ژمني هم مراد
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دي چي انسان ئې له ايمان راوړو وروسته له خپل رب سره
كوي ،هغه هم چي له ستونزو سره د مخامخېدو په مهال ئې
له هللا تعالى سره كوي ،هغه هم چي د هللا تعالى په نامه ئې
له بل چا سره كوي.
 دا هغه څه دي چي هللا تعالى ئې حكم درته كـړى ،ښـايي
تعقل وكړئ او پند واخلئ.
دلته څو خبري په پام كي ولرئ:
 جاهلو مشركينو حالل او حرام پـه وړو وړو خبـرو كـي
راخالصه كړي او هغه دا چي دا وخوره او دا مه خوره ،په
دې اړه ئې هم ډېر څه له ځانه حرام كړي ،حال دا چـي د
هللا تعالى په دين كي اساسي خبري هغه دي چي پـه دې آيـت
كي ښودل شوې.
 مسلمانانو ته ويل شوي چي د فحش كارونو او د ي تيم
مال ته مه ورنږدې كېږئ ،بايد د حالل او جـائز كـارونو
تر وروستۍ پولي پوري والړ نشئ ،داسي چي كه يو گام بـل
واخلئ نو د فحش او گناه په ډنډ كي پرېوځئ ،هغه حد ته
تر رسېدو د مخه راوگرځئ ،د گناه تـر پـولي مخكـي مـه
درومئ ،له دې پولي ځان لري وساتئ ،دا ځكه چي د نـږدې
كېدو پـه صـورت كـي پـه گنـاه كـي د پرېوتـو احتمـال
زياتېږي.
 د وزن او پيمانې پـه ارتبـاط دا خبـره كـول چـي هللا
تعالى هيڅوك تر خپل وس په زيات څه نه گماري ،د قـرآن
يو بل ستر علمي اعجاز دئ او ښيي چي د قرآن هره وينـا
د احكامو او الرښوونو په اړه څومره دقيقـه ده ،نـن او
وروسته له هغه چي انسان د وزن او پيمانې لپاره تر دې
هم حساس وسائل جوړ كړل چي د گرام او ملي متر تر زرمي
برخي هم واړه شيان تللى او پيمانه كولى شـي او ورتـه
معلومه شوې چي په مكمله او بشپړه توگه تلل او پيمانه
كول انسان ته محال او ناممكن دي ،د قرآن د دغي وينـا
په اهميت پوهېدى شو ،دلته قرآن همغـه خبـره كـړې چـي
انسان اوس او څوارلس سوه كاله وروسته پرې پوه شوى.
پيغمبر عليه السالم د هغو سترو سترو گناهونو په
اړه چي د موبقات په نامه ئې يادوي داسي فرمايي:
عن أبي هريرة أن رسول هللا ﷻ قال اجتنبوا السبع
الموبقات قيل يا رسول هللا وما هن قال الشرك باهلل والشح
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وقتل النفس التي حرم هللا إال بالحق وأكل الربا وأكل مال
اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافالت
المؤمنات .رواه النسائي
له ابو هريره روايت دئ چي رسول هللا ﷻ وفرمايل :له اوو
تباه كوونكو نه ډډه وكړئ ،وويل شو :يا رسول هللا! دا
كوم كوم دي :وئې فرمايل :له هللا سره شرك ،بخل او حرص،
د هغه نفس وژل چي هللا ئې وژل حرام كړي مگر په حقه ،سود
خوړل ،د يتيم مال خوړل ،د جگړي په ورځ شا اړول
(تښتېدل) او د مؤمنو ،عفيفو او له گناه نه د غافلو
ښځو تورنول.
گورئ چي د اسالم له نظره هغه ستر ستر گناهونه كوم
دي چي د هللا تعالى د غضب باعث او د هالكت سبب گڼل
شوي؟!! خو بايبل د دغو گناهونو په ځاى د سر وېښتان
خريل او زوى نه سنتول ستر ستر گناهونه او د هللا تعالى
د غضب او غصې باعث گڼي!!
په قرآن كي درې ځلي له توحيد وروسته ،له والدينو
سره د احسان او نېك سلوك سپارښتنه شوې ،له دې
معلومېږي چي د اسالم له نظره د مور او پالر حق څومره
ستر او له دوى سره ښېگڼه څومره اهميت لري!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ










   




  
 -293او همدا زما سيده الر ده ،نو متابعت ئې وكړئ
او په نورو الرو مه سر كېږئ كه نه نو د ده له الري
به مو سره بېل كړي ،دا هغه څه دي چي تاسو ته ئې
سپارښتنه كړې ،ښايي ځان ساتنه وكړئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)293دلته مؤمنانو ته څو توصيې شوې:
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 د حالل او حرام په اړه چي مخكي څه ويل شوي ،همدا د
هللا تعالى مستقيمه الر ده ،د ژوند لپاره دغه تگالره غوره
كړئ.
 كه له دې الري پرته په هري بلي الري والړ شئ ،پايلـه
به ئې دا وي چي تاسـو پـه خپلـو كـي سـره بېـل كـړي،
مستقيمه الر يوه ده ،چي په دې الري تلـونكي سـره متحـد
كوي او د حركت لورى ئې يو كوي ،كه لدې مستقيمي الهـي
الري پرته په نورو الرو سر شوئ نو د ده له الري به مـو
بې الري او په خپلو كي به مو سره بېل كـړي .عجيبـه دا
ده چي ساينس هم وايي د دوو نقطو تر مـنځ مسـتقيم خـط
يوزاي يو دئ ،او غيرمستقيمي ليكي او خطونه ډېر او بې
انتهاء!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

















 
 -294بيا مو موسى ته هغه كتاب وركړ چي د غوره
(ويناوو او احكامو) له پلوه بشپړ او د هر څه
لپاره تفصيل وو( ،د خلكو) الرښود او (د دوى لپاره
د) رحمت (وسيله) ،د دې لپاره چي له خپل رب سره په
مخامخېدو ايمان راوړي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)294هللا تعالى موسى عليه السالم ته هغه تورات وركړ
چي د غوره ويناوو او احكامو له پلوه بشپړ او د هر څه
لپاره تفصيل وو ،د خلكو الرښود او د دوى لپاره د رحمت
وسيله ،د دې كتاب يوه اساسي موضوع دا وه چي خلك له
خپل رب سره په مخامخېدو ايمان راوړي ،له هللا تعالى سره
په مالقات د ايمان معنى او تقاضاء دا ده چي انسان د
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داسي ذمه وال او بامسئوليته بنده په توگه ژوند وكړي
چي د خپلو كړنو په مكافات او مجازات باور لري ،له
گناه او ظلم نه په دې خاطر ځان ساتي چي له خپل حسيب
رب او د گناه او ظلم له بدو پايلو وېرېږي ،نېك كار د
دې لپاره كوي چي پوهېږي بدله ئې په دنيا او آخرت كي
ترالسه كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

  




 
 -299او دا مبارك كتاب هم موږ نازل كړى ،نو
متابعت ئې وكړئ او ځان ساتنه وكړئ چي رحم درباندي
وكړى شي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)299دا مبارك قرآن هم د هللا تعالى له لوري نازل
شوى ،په دې موخه چي تاسو د دې كتاب د الرښوونو متابعت
وكړئ او له گناهونو ځان وساتئ ،ترڅو د هللا تعالى د
رحمت او پېرزويني وړ شئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -296د دې لپاره چي ونه وايئ :كتاب خو يوازي تر
موږ مخكي پر دوو ډلو نازل شوى او موږ د دوى له
لوست بې خبر وو -297 .يا دا چي ووايئ :كه پر موږ
ً به تر دوى زيات په
دا كتاب نازل شوى وى نو حتما
ً چي د خپل رب له لوري
سمه الر برابر وو ،نو يقينا
څرگنده نښه ،الرښوونه او (الهي) پېرزوينه درته
راغله ،نو تر هغه چا به ستر ظالم څوك وي چي د هللا
ً به هغو ته
آيتونه تكذيبوي او ترې ډډه كوي ،حتما
چي زما له آيتونو ډډه كوي د همدې مخ اړولو په وجه
د بد عذاب سزا وركړو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)297-296په دې مباركو آيتونو كي قريشو ته خطاب
متوجه دئ او ورته ويل شوي :په تاسو باندي دا كتاب د
دې لپاره نازل شوى چي ونه وايئ:
 كتابونه خو يوازي پر دوو مخكنيو ډلو نازل شـوي او
موږ نه پوهېدو چي دوى په دې كتاب كـي څـه لوسـتل ،دا
ځكه چي موږ نه د كتاب په ژبه پوهېدو او نه د دې كتاب
د حامالنو په ژبه.
ً به تر دوى
 كه پر موږ دا كتاب نازل شوى وى نو حتما
زيات په سمه الر برابر وو.
 نو ځكه هللا تعالى دا قرآن ستاسو په ژبه راولېـږو ،د
دې كتاب په راتلو سره د هللا تعالى له لوري څرگنده نښه،
الرښوونه او (الهي) پېرزوينه درته راغله ،څـوك چـي دا
كتاب نـه منـي ،د دې كتـاب د الرښـوونو او دالئلـو پـه
وړاندي د تسليمېدو په ځاى مخالفت تـه مـال تـړي ،سـتر
ً هغـو تـه د بـد عـذاب سـزا
ظالم دئ ،هللا تعالى به حتما
وركوي چي له دې آيتونو ډډه كوي او مخ ترې اړوي.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ







    






















   
  
 -158آيا يوازي د دې انتظار كوي چي يا فرشتې ورته
راشي ،يا ستا رب راشي يا ستا د رب ځيني نښي راشي
(څرگندي شي)؟ ،كله چي ستا د رب ځيني نښي راشي نو
هغه چا ته به ئې ايمان هيڅ گټه ونه رسوي چي تر دې
د مخه ئې ايمان نه وو راوړى ،يا ئې په خپل ايمان
كي كومه ښېگڼه نه وي ترالسه كړې ،ووايه :انتظار
وكړئ چي موږ هم منتظر يو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)298د دې آيت معنى دا ده چي دوى ته ټولي نښي
راغلې ،ټول ضروري دالئل ورته ويل شوي ،چي نه په دې
څرگندو نښو قانع شول او نه په دغو قانع كوونكو
دالئلو ،ښايي دې ته منتظر وي چي فرشتې ورته راشي ،يا
ستا رب ورته راشي ،يا ستا د رب ځيني نښي راڅرگندي
شي ،خو دوى بايد په دې پوه شي چي نه فرشتې ورته راځي
او نه ستا رب ،يوازي د داسي نښو د راتلو امكان شته
چي كه راڅرگندي شي نو بيا به هغه چا ته د ده ايمان
راوړل هيڅ گټه ونه رسوي چي تر دې د مخه ئې ايمان نه
وو راوړى ،يا ئې په خپل ايمان كي كومه ښېگڼه نه وه
ترالسه كړې .دوى ته ووايه :انتظار وكړئ چي موږ هم
منتظر يو.
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د قرآن دا وينا د بايبل هغه خبره ردوي چي د هللا
تعالى په اړه ئې په وار وار ويلي چي د ورېځو په
لوخړو كي د بني اسرائيلو خوا ته راغلى ،فرشتې ورته
راغلې او ځان ئې ورښودلى ،قرآن د بايبل د دغو غلطو
ويناوو د ترديد لپاره فرمايي چي دا داسي خوشى انتظار
دئ چي هيڅكله به ترسره نشي.
بايبل وايي چي خداى د اور او ورېځو له منځه ځان
وښود او قرآن په حيرت او تعجب سره پوښتي :آيا دوى د
دې انتظار لري چي خداى د ورېځو په لوخړو كي دوى ته
راشي او فرشتې هم او كار پاى ته ورسېږي؟!!
    
    


    



البقرة201:
بايبل تر دې سرليك الندي (بني اسرائيل په سينا كي)
ليكي ... :خداى موسى ته وويل :زه په پرېړو ورېځو كي
تا ته راځم...ترڅو چي له تا سره خبري كوم قوم به زما
غږ اوري او له دې وروسته به ستا په خبري باور كوي
 ...الندي والړ شه او بني اسرائيل د مالقات لپاره چمتو
كړه ...ورته ووايه چي خپلي جامې ووينځي ،ځكه چي زه
غواړم د دوى د سترگو په وړاندي د سينا په غره راكوز
شم ...هلته څه حدود وټاكه چي څوك ترې تېر نه شي او
بر والړ نه شي...څوك چي له دې حدودو تېر شو وبه وژل
شي ...هغه بايد په غښو يا ډبرو ووژل شي ...كله چي په
شپېلۍ كي پو شو نو د غره لمني ته نږدې شئ ...د
درېيمي ورځي سهار د لمر ختو په مهال د تالندي او
برېښنا دروند غږ تر غوږ شو او پرېړه ورېځ پر غره
خوره شوه او بيا د شپېلۍ په څېر غږ واوريدى شو ،ټول
قوم له وېري ولړزېدو ..ټول غر له لوخړو ډك وو ...ځكه
خداى د اور په لمبو كي هلته كوز شوى وو ...نو په دغه
وخت كي موسى له خداى سره خبري وكړې او خداى هم د رعد
غږ ته ورته غږ سره ځواب وركړ ...بيا موسى الندي والړ
او څه چي خداى ورته ويلي وو خلكو ته ئې وويل!!! دلته
څو ځله ليكي چي خداى موسى ته وويل :بني اسرائيلو ته
ووايه چي له دې حدودو به هيڅوك بر نه تېرېږي او خداى
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ته د ورنږدې كېدو هڅه به نه كوي ،كه نه نو وژل كېږي،
له ډېر تأكيد او تكرار نه داسي معلومېږي چي دا ټوله
خبره د بايبل د ليكونكي لخوا جوړه شوې ډرامه ده!!
د بايبل له ليكوال پوښتنه كوو :تا په لسهاوو ځله
ليكلي چي خداى دې او هغه پيغمبر او نبي ته او حتى
عادي انسانانو ته ځان ښودلى ،خو نه په داسي هيبتناك
كيفيت او هيئت سره او په ورېځو او لوخړو كي ،دا ځل
څه شوي چي د ورېځو په لوخړو كي راځي او غږ ئې د
تالندي په څېر دئ ،غر لړزېږي او په بني اسرائيلو
وېره خوره ده؟!! تا خپله هغه خبره په ياد ده كه نه
چي ليكلي دي وو :خداى د انسان په شكل كي د يعقوب خوا
ته راغى او له هغه سره ئې ټوله شپه غېږي نيولې خو په
راپرځولو ئې بريالى نه شو؟!! عادي راغلى وو ،نه په
ورېځو كي او نه په لوخړو كي او غږ ئې هم داسي وو چي
يعقوب عليه السالم د انسان گمان پرې وكړ ،ابراهيم
عليه السالم ته هم د درېو انسانانو په بڼه كي راغى،
هغه د مسافرو گمان پرې وكړ او وريته غوښه ئې ورته
راوړه ،دا ځل ولي ليكې چي هغه د غره پر سر كوز شو،
ټول غر په دود او لوخړو پټ شوى وو او غږ ئې تالندي
ته ورته وو!!! اسرائيليان څنگه پوه شول چي دا د خداى
غږ دئ كه د تالندي؟ انسان خو په هغه كالم پوهېږي چي د
انسان كالم ته ورته وي ،له هغه غږ چي تالندي ته ورته
وي هيڅ مطلب نه شي اخيستى ،موسى عليه السالم له هغه
غږ څنگه د هللا تعالى په مطلب پوه شو؟!! قرآن د بايبل
دا ادعاء ردوي چي هللا تعالى په ورېځو كي او د دود په
لوخړو كي نازل شوى ،دا د اسرائيليانو وهم او بې
بنسټه انتظار گڼي چي خداى او فرشتې دي په ورېځو او
لوخړو كي نازل شي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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ً چا چي خپل دين ټوټې ټوټې كړ او ډلي
 -295يقينا
ډلي شول ،ته په هيڅ څه كي لدوى نه يې ،بې شكه چي
د دوى كار هللا ته (سپارل شوى) دئ ،بيا به ئې په هغه
څه خبر كړي چي دوى كولو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)295پيغمبر عليه السالم او د ده له الري مؤمنانو ته
الرښوونه كېږي چي د هغو خلكو په څېر مه كېږئ چي په
دين كي ئې اختالف وكړ او په ډلو ډلو ووېشل شول ،دا د
جاهالنو كار دئ چي يا دين وېشي ،په ځينو برخو ئې عمل
كوي او ځيني ئې شا ته غورځوي ،يا له دين د اختالف
وسيله جوړوي ،د دې په ځاى چي د دين په اساسي خبرو
تركيز وكړي ،همدا د ځان تگالره كړي ،همدې ته خلك
راوبلي ،هغه كسان خپل ديني وروڼه وگڼي چي دغه اساسات
او اصول مني ،برعكس وړې وړې فرعي مسئلې به راوالړي
كړي ،له يوې خوا به له خپل ځانه د حرامو فهرست اوږد
كړي او له بلي خوا به د مذهبي وجائبو په فهرست كي
ډېر څه اضافه كړي ،بيا به ئې له هر چا سره مناقشه او
د هر چا د ديانت او ايمان په اړه قضاوت دغو فهرستونو
ته په پام سره وي ،يوه ته په لمانځه كي خپلي پښې لري
يا نږدې اېښودل ،بل ته د قبلې لورى يوه درجه ښي يا
كيڼ الس ته غوره كول ،بل ته د پرتوگ پايڅې له بېډيو
څومره بر ساتل ،او دې ته ورته مسائل د كفر او ايمان
لپاره مالك او معيار شي ،د همدې له مخي يوه ته د مخلص
او متقي په سترگه گوري او بل ته د ملحد په سترگه!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ















   
 -261څوك چي نېكي وكړي نو ده ته ئې لس برابره
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َرته سزا
بدله ده او څوك چي بدكار وكړي نو يوازي و
به وركول كېږي او ظلم به نه پرې كېږي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)261له بنده سره د هللا تعالى معامله په عدل او فضل
والړه ده ،چا چي نېك كار وكړ هللا تعالى د خپل فضل له
مخي لس برابره بدله وركوي او چا چي بد كار وكړ د خپل
عدل له مخي گناه ته ورته سزا وركوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   
   



    






   
   
   
  

 -262ووايه :زه خو خپل رب مستقيمي الري ته هدايت
كړى يم ،سم او صحيح دين ته ،د حنيف ابراهيم مسلك
او دين ته چي د مشركانو له ډلي نه وو-261 .
ووايه :بې شكه چي لمونځ مي ،قرباني مي ،ژوند مي
او مرگ مي د عالميانو رب ته دي -263 ،شريك ئې
نشته ،په دې مأمور شوى يم او زه له لومړيو
مسلمانانو يم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)262دلته پيغمبر عليه السالم ته الرښوونه شوې چي
خلكو ته دا خبري اعالن كړي:
 زه خپل رب مستقيمي الري ته هدايت كـړى يـم ،سـم او
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صحيح دين ته ،د هغه حنيف ابراهيم مسلك او دين ته چـي
له مشركانو نه وو.
 زما هر څه لمونځ ،قرباني ،ژوند او مرگ د عالميانو
رب لره دي.
 زما رب هغه دئ چي شريك ئې نشته.
 زه په دغو خيرو گمارل شوى يم.
 زه له لومړيو مسلمانانو يم ،تـر هـر چـا زيـات او
ترتاسو ټولو مخكي خپل رب ته تسليم يم ،زه تاسـو هغـه
څه ته رابلم چي په خپله ترنورو مخكـي د هغـه متابعـت
كوم او ورته تسليم يم .ځينو مفسرينو لـه دې دا مـراد
اخيستى چي گواكي پيغمبر عليه السالم ويلـي چـي زه تـر
ټولو انسانانو مخكـي مسـلمان وم ،حتـى تـر آدم عليـه
السالم هم مخكي!! داسي انتباه د آيت له مخكنيـو برخـو
سره هيڅ اړخ نه لگوي ،پيغمبـر عليـه السـالم د ځـان د
ستايني په موخه دا خبره نه كوي بلكي خپل مأموريت تـه
ـه حقيقـت كـي د همـدې
د التزام په توگه ئې كوي ،دا پـ
سورې د  24آيت بله بڼه ده ،هلته ويل شوي:










    او دلته پيغمبر عليه
السالم د دغه الهي حكم مطابق وايي :






 دغه مطلب د هود سورې په آيت
كي په دې صيغه راغلى   :








   يعني زه خو هغه څوك نه
يم چي غواړم تاسو له يوه كاره منع كړم خو په خپله
همغه كار وكړم.
د دغو مفسرينو دا انتباه د قرآن له نورو آيتونو
سره هم تعارض لري ،دا ځكه چي قرآن په تأكيد او تكرار
سره دا خبره كوي چي د زمكي پر سر لومړنى پيدا شوى
انسان آدم عليه السالم دئ ،هره رأيه او روايت چي د
قرآن د دې تأكيد خالف وي د منلو نه دئ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -264ووايه :آيا له هللا پرته بل رب ولټوم ،حال دا
چي هغه د هر څه رب دئ ،هيڅوك څه نه ترسره كوي مگر
دا چي (پايله به ئې) پر ده وي ،او هيڅ په شا
كوونكى د بل بار نه په شا كوي ،بيا د خپل رب په
لوري ستاسو بېرته گرځېدا ده ،نو په هغه څه به مو
خبر كړي چي اختالف مو پكي كاوو -269 .او دى هغه
ذات دئ چي تاسو ئې د زمكي ځاى ناستي ټاكلي يئ ،او
د ځينو درجې ئې پر نورو لوړي كړې ،تر څو مو په
ً چي ستا
هغه څه كي وآزمويي چي دركړي ئې دي ،يقينا
رب په سزا وركولو كي سريع دئ او بې شكه چي هغه
مهربان بخښونكى دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)269-264دا دواړه آيتونه چي په حقيقت كي يو آيت
گڼل كېږي ،د سورې د ټولو مضامينو لپاره يوه جامع
تتمه ده .په دې كي پيغمبر عليه السالم ته د څو نورو
اساسي خبرو د اعالن سپارښتنه شوې:
 آيا له هللا تعالى پرته بل رب ځان ته ونيسم ،په داسي
حال كي چي هغه د هرڅه رب او پالونكى دئ؟
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 ولي به د خلكو د ارضاء لپاره دا كار كوم ،په داسي
حال كي چي انسان د خپلو غلطيو له سزا سـره هـرو مـرو
مخامخ كېږي ،هيڅوك د بل د گناه پېټـى پـه خپلـو اوږو
نشي اخيستى ،تاسو ما ته هيڅ گټه نشئ رسولى.
 ستاسو د مخالفتونو راكمولو لپاره هـم دا كـار نـه
كوم ،د مخالفتونو په اړه بـه هللا تعـالى خپلـه ېرېكـړه
كوي ،ټول د هغه لوري ته ورتلونكي يئ.
 تاسو ئې د مخكنيو په ځاى په زمكي كي مېشت كـړئ ،د
زمكي خالفت ئې تاسو ته وسپارو ،د دې لپاره ئې يوه تـه
پر بل ځانگړي فضيلتونه وركړي ،هم په جسمي لحـاظ ،هـم
په فكـري لحـاظ او هـم پـه اجتمـاعي لحـاظ چـي تاسـو
وآزمويي ،دا امتحان وركړئ چي له دغـو امتيـازاتو نـه
څنگه استفاده كوئ ،پر نورو د خپلي لويي تحميلولـو او
د هغوى د تحقير لپاره ترې استفاده كوئ كـه لـه نـورو
سره د خواخوږۍ ،ترحم او مرستي لپاره ،دا فضيلتونه په
تاسو كي د شكر او امتنان احساس راوالړوي كـه د بغـاوت
او تكبر احساس.
 په دې پوه شئ چي ستاسو رب هم باغي بنده ته په سزا
ـو كـي
وركولو كي سريع دئ او هم نادم بنده تـه پـه عفـ
مهربان بخښونكى دئ.
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االعراف
د سورې معرفي
د دې مباركي سورې نوم االعراف دئ ،دا يوازي نوم دئ
چي د سورې له  43آيته اخيستل شوى .دوه سوه شپږ
آيتونه لري ،ځيني مفسرين په دې نظر دي چي يوازي اته
آيتونه ئې له (033نه تر  )071پوري په مدينه كي او
نور ټول ئې په مكه مكرمه كي نازل شوي ،د آيتونو
فواصل ئې دوه وزنه لري :مؤمنين او مؤمنون ته ورته،
ځيني آيتونه ئې د لومړي آيت په څېر مؤمنين ته په
هموزنه صيغو پاى ته رسېدلي او ځيني ئې د درېيم آيت
په څېر تذكرون ته په هموزنه صيغو.
لكه څنگه چي دا سوره په څلورو مقطعاتو حروفو ا ل
م ص پيل شوې د سورې محوري او اساسي مضامين هم څلور
دي ،دا اساسي مضامين د سورې په لومړيو آيتونو كي په
دې توگه راغلي:
 كوم كتاب چي پر رسول هللا ﹽنازل شوى ،د ځينو لپاره
انذار او د ځينو لپاره تذكار ،د دې متابعت وكړئ ،د هللا
تعالى په ځاى بل څوك متولي مه نيسئ او متابعت ئې مه
كوئ.
 چا چي د الهي كتابونو مخالفت كړى په الهي عذاب
اخته شوي او دې ته اړ شوي چي پر خپل ظلم اعتراف
وكړي.
 له ټولو د پوښتني وخت خامخا راتلونكى دئ ،هم به
له پيغمبرانو او هم له هغو نه چي پيغمبران ورلېږل
شوي پوښتنه كېږي.
 د حساب و كتاب په ورځ چي د چا تله درنه وخته
بريالى شو او د چا چي تلل شوي سپك وختل خاسر او
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نامراد شو.
دغه څلور اساسي مطالب په ټولي سوري كي راغلي ،خو
داسي چي په لومړي سر كي په اختصار سره ،بيا په مشرح
توگه ،ورپسې په بلي بڼي كي او بيا په بلي كي.
كه تاسو په هغو سورتونو كي غور وكړئ چي په مقطعاتو
حروفو پيل شوي ،ځيني به ئې داسي ومومئ لكه د بقرې او
آل عمران سورتونه چي اساسي مضامين ئې يو په بل پسي
راغلي ،لومړى اوله موضوع بيا دوهمه او بيا درېيمه،
او دا هغه سورتونه دي چي د حروفو ترتيب ئې هم منظم
او د هجا په حروفو كي د دوى د موقعيت په ترتيب
راغلي ،لكه ا ،ل ،م چي د هجا په حروفو كي د الف
موقعيت له الم او ميم نه مخكي او د الم موقعيت له ميم
نه مخكي دئ ،ځيني نور به ئې داسي ومومئ لكه د االعراف
سوره چي صاد ترټولو وروسته راغلى حال دا چي د هجا په
حروفو كي ئې موقعيت تر الم او ميم مخكي دئ .د داسي
سورتونو اساسي مضامين د االعراف د سورې په څېر په
مختلطه توگه راغلي.
د لومړۍ ركوع په لومړيو لسو آيتونو كي چي دغه
څلور مطالب راغلي ،په دوهمي ركوع كي د هللا تعالى له
حكم نه د بغاوت يوه بېلگه وړاندي شوې ،د زمكي پر سر
لومړى بغاوت ،د شيطان بغاوت ،وجه ئې تكبر او ځان تر
نورو لوړ او غوره گڼل ،پايله ئې هبوط ،سقوط ،سپكاوى،
د هللا تعالى له رحمت نه محرومېدا ،او بيا د نورو د
اغوا او بې الري كولو لپاره پرله پسې هڅي او دا هر څه
د دې لپاره چي خپل كار سم او خپله غلطه الره سمه
ثابته كړي.
ورپسې د آدم عليه السالم په قصې كي د دي يوه بله
بېلگه راغلې ،د هللا تعالى له امر نه مخالفت ،د دې
مخالفت پايله هم له جنت نه هبوط ،له الهي لباس او
رزق نه محرومېدا ،خو په فوري ندامت او توبې سره د
غلطۍ جبران .او بيا په همدې لړ كي د آدم عليه السالم
اوالد ته الرښووني چي شيطان ئې دوكه نه كړي او د خپل
جد په څېر ئې له جنت نه محروم نكړي او هغه كسان په
گوته كول چي څرگنده گناه به كوي خو د شيطان په څېر
به د خپلي غلطۍ د توجيه هڅه كوي ،يا به مذهبي توجيه
ورته جوړوي يا به ئې د خپلو پلرونو ميراث او دود
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دستور گڼي ،له دوى نه به ځيني داسي وي چي د تقوى او
مذهب ته د التزام تر نامه الندي حالل حراموي په داسي
حال كي چي د سترو سترو حرامو كارونو مرتكب كېږي.
بيا د همدغو خلكو حالت په دوزخ كي انځوروي ،چي
يوه ډله به ئې پر بلي لعنت وايي ،د خپلو انحرافاتو
عامل به ئې گڼي او له هللا تعالى به د دوه برابره عذاب
غوښتنه ورته كوي ،دا همغه خلك دي چي د شيطان په څېر
ئې د تكبر او د هللا تعالى د آيتونو د تكذيب الر غوره
كړې وه ،د دوى په وړاندي هم د آسمان دړي تړلې دي او
هم د جنت .او بيا په جنت كي د مؤمنانو حالت او له
دوزخيانو سره د دوى مناقشه زموږ مخي ته ږدي او هغه
كسان چي نه د دوزخ دي او نه د جنت ،د دواړو ترمنځ ،د
اعراف اوسېدونكي او د دوى حالت بيانوي ،چي كله ئې د
دوزخ په لوري سترگي واوړې ،پناه ترې غواړي او چي د
جنت لوري ته ئې پام شي د ورتلو طمع ئې كوي .بيا د
اعراف د خلكو او دوزخيانو تر منځ د مناقشې يوه عجيبه
صحنه تمثيلوي چي د انسان زړه پوړوي.
دا بحث د اومي ركوع په دغو اساسي موضوعاتو پاى ته
رسوي :ستاسو رب د آسمانونو او زمكي خالق او ټولواك
دئ ،شپه او ورځ د ده په اراده ځي راځي ،لمر ،سپوږمۍ
او ستوري ده مسخر كړي ،هم خالق دئ هم آمر او حاكم،
زاري او دعاء مو بايد ده ته وي ،له طمعي او وېري سره
دعاء ورته كوئ ،په زمكي كي فساد مه خوروئ ،د هللا تعالى
رحمت نېكانو ته ورنږدې دئ ،لكه څنگه چي مړه زمكه په
باران سره راژوندۍ كوي تاسو به هم له مرگه وروسته
بياراژوندي كوي.
ورپسې د نوح عليه السالم ،هود عليه السالم ،صالح
عليه السالم ،لوط عليه السالم او شعيب عليه السالم د
قصو په ترڅ كي همدغو اساسي مطالبو ته تاريخي او عملي
بېلگي وړاندي شوې او دا بحث د دولسمي ركوع په ضمن كي
په يوې ډېري زړه راښكونكې تتمې سره پاى ته رسوي ،د
دې تتمې خالصه دا ده چي :كه خلكو ايمان راوړى وى او
تقوى ئې كړ ې وى نو د آسمان او زمكي د بركتونو دروازې
به ئې پر مخ پرانيستل شوې وې ،خو دوى د تكذيب الر
غوره كړه او هللا تعالى د بدو عملونو په سبب مؤاخذه
كړل.
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ورپسې د فرعون او د ده له مأل او درباريانو سره د
موسى عليه السالم د مقابلې په قصې كي همدغه اساسي
موضوعات تمثيل شوي ،دا قصه د فرعون په غرقېدو ،د ده
د تخت او تاج او هر څه په نسكورېدو او بني اسرائيلو
ته د زمكي د وراثت په انتقال پاى ته رسوي .بيا د بني
اسرائيلو د عروج او زوال په قصې كي همدغه مطالب
څېړي ،له موسى عليه السالم او د ده په الس لېږل شوي
تورات سره د دوى چلن ،مخالفت ،له توحيد نه وروسته
شرك ،د موسى عليه السالم په ځاى په سامري پسي اقتداء
او د هللا تعالى په ځاى سخوندر د معبود په توگه منل او
د هغه په وړاندي گونډه كېدا او د دې شرك او انحراف
بدي پايلي زموږ مخي ته ږدي ،مخكي مقابله د موسى عليه
السالم او فرعون وه ،دلته د موسى عليه السالم او سامري
ده ،مخكي توحيد د ظلم او استبداد په ضد او دلته
مقابله د توحيد او شرك ده ،هلته مبارزه له بهرني
دښمن سره وه او اوس له كورني دښمن سره ،د دې بحث په
ضمن كي د موسى عليه السالم د پاى دعاء او د ده په ځاى
د بل پيغمبر د راتلو زېري راځي ،او دا بحث په 070
آيت پاى ته رسوي,
بيا د انسان د پيدايښت هغه فطري جوړښت ته گوته
نيسي چي پر هللا تعالى ايمان ئې د فطرت غوښتنه او
تقاضاء ده ،د ده په خټه كي دا ايمان اېښودل شوى ،له
هللا تعالى انكار د ده له فطرت سره تعارض لري ،شيطان ئې
لمسوي او د خپل فطرت ضد كار پرې كوي ،له ټولو څرگندو
نښو او دالئلو انكار ته ئې هڅوي ،دا چي ځيني ايمان
راوړي او ځيني د كفر او ضاللت الر غوره كوي او ځان په
تباهۍ كي غورځوي ،دا هر څه د هللا تعالى د سننو مطابق
ترسره كېږي ،دوزخ ته هغه درومي چي زړه ،سترگي او
غوږونه ئې د حق د پېژندو ،ليدو ،اورېدو او په حقيقت
له ايمان راوړو عاجز دي ،د څارويو په څېر دي ،تر
هغوى هم ډېر بد.
ورپسې د قيامت په اړه او دا چي كله به راځي ،بحث
كوي ،د شرك د ترديد په موخه رسول هللا ﹽته ويل شوي چي
خلكو ته ووايي :نه د گټي او تاوان اختيار راسره دئ
او نه په غيب پوهېږم ،زه يوازي بشير او نذير يم ،هغه
ذات ستاسو يوازينى معبود دئ چي تاسو ئې پيدا كړي يئ
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او تاسو ته اوالد دركوي ،همغه چي د روغ اوالد د پيدا
كېدو طمع يوازي لده كوئ ،ولي د داسي څه بندگي كوئ چي
د هيڅ څه پيدا كولو توان او واك نه لري ،په خپله
پيدا شوي؟! نه ستاسو مرسته كولى شي ،نه ستاسو دعاء
او غږ اوري ،ستاسو په څېر بندگان دي .له دغو مشركانو
سره په چلن كي مؤمنانو ته څو سپارښتني كېږي :له عفوي
كار واخلئ ،د نېكو كارونو بلنه وركړئ ،له جاهالنو ډډه
وكړئ ،كه شيطان په خپلو وسوسو وځورولئ هللا تعالى ته
پناه يوسئ ،قرآن لولئ او په دقت سره ئې اورئ ،خپل رب
شپه ورځ ،سبا او ماښام په زاريو او زگېرويو سره
يادوئ .او په آخري آيت كي ورته ويل شوي :د ده خوا ته
مقرب بندگان هغه دي چي درې مهم صفات لري :د هللا تعالى
له عبادت سرغړاوى او لويي نه كوي ،د ده تسبيح وايي
او ده ته تندى پر زمكه ږدي .يعنى څلور كارونه انسان
ته هغه لوړ مقام ورپه برخه كوي چي د هللا تعالى د مقربو
بندگانو په زمره كي ونيول شي -0 :د هللا تعالى عبادت،
 -2د ده په وړاندي له تكبر او لويي ډډه -3 ،د ده ذكر
او تسبيح  -4او د ده بشپړ اطاعت.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

  

 
 
    
   
  
 -2الف ،الم ،ميم ،صاد -1 ،تا ته لېږل شوى يو كتاب
دئ ،په سينه كي دي ترې تنگوالى نه وي ،د دې لپاره
چي انذار پرې وكړې او مؤمنانو ته پند او يادونه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)0د دغو حروفو په اړه بحث د همدې سورې د معرفي تر
عنوان الندي مطالعه كړئ.
( -)2دا كتاب د هللا تعالى له لوري درباندي نازل شوى،
په دې موخه چي د كافرانو لپاره انذار وي او د
مؤمنانو لپاره تذكار ،خلك د كفر له بدو پايلو ووېروې
او مؤمنانو ته خپل رب ورپه ياد كړې .گوره چي زړه
تنگى نشې ،حوصله له السه ورنه كړې ،مسئوليت دي دروند
دئ ،سفر طوالني ،لوړي ژوري او مخالفتونه په مخكي،
ځيني به د خپل ظلم او فساد ،كفر او شرك له بدو پايلو
وېروې ،ځيني به د جهل او شرك له ډنډ نه راوتلو ته
بلې ،يوې خوا ته ځواكمن دښمنان ،بلي خواته جاهل او
متعصب مخاطبين او خوا ته دي كمزوري او بې وزلي
مؤمنان چي ستا تذكار او تربيت ته اړ ،خو ته له دې
كتاب نه پرته بل څه نه لرې ،په همدې كتاب سره به دا
ستره دنده ترسره كوې ،هم به د دغه كتاب په رڼا كي
دښمن ته خپله بده پايله ورپه گوته كوې او هم به خپلو
مؤمنو ملگرو ته ډاډ او اطمئان وركوې.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -3د هغه څه متابعت وكړئ چي ستاسو د رب له لوري
درباندي نازل شوي او له ده پرته په نورو اولياوو
او پالونكو پسي مه ځئ ،پند اخيستنه مو لږ ده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)3دا مبارك آيت په ډېر وضاحت سره موږ ته الرښوونه
كوي چي په هللا تعالى د ايمان يوه اساسي غوښتنه دا ده
چي د ده د كتاب متابعت وشي ،څوك چي د هللا د كتاب په
ځاى د بل چا د الرښوونو او اوامرو متابعت وكړي په
حقيقت كي ئې دا كس د هللا تعالى په څنگ كي خپل ولي او
پالونكى نيولى او په داسي څه كي ئې له هللا تعالى سره
شريك كړى چي د هللا تعالى لپاره مختص دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

















   
   
 -4او څومره كليوال مو هالك كړي ،هغه چي زموږ عذاب
به په داسي حال كي پرې راغى چي يا به د شپې په
خوب ويده وو يا به ئې د غرمې خوب كولو؟!  -9نو
وينا به ئې له دې پرته بله نه وه چي ويل به ئې:
ً چي موږ ظالمان وو.
يقينا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)5-4دا مبارك آيتونه موږ ته وايي :د تاريخ پاڼي
واړوئ ،وگورئ د هغو خلكو پايله څه وه چي د هللا تعالى
له كتاب ئې مخالفت كړى؟ وگورئ چي د مخالفت په سبب له
كومو بدو عواقبو سره مخامخ شوي؟ چا چي د الهي
كتابونو مخالفت كړى څنگه په الهي عذاب اخته شوي او
دې ته اړ شوي چي پر خپل ظلم اعتراف وكړي؟! د شپې يا
غرمې به په خواږه خوب ويده وو ،له هر څه غافل ،نه ئې
د هللا تعالى د مؤاخذې پروا وه او نه د كفر او شرك له
بدو عواقبو وېره ،خو ناڅاپي الهي عذاب پرې نازل شوى،
دغه مهال د خپلو ناروا كړنو څرنگوالي ته متوجه شوي
ً موږ ظالمان وو او د دې
او اعتراف ئې كړى چي واقعا
سزا مستحق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

  




   
   
ً به له هغو هم وپوښتو چي پيغمبران مو
 -6نو حتما
ورلېږلي او له پيغمبرانو به هم خامخا پوښتنه كوو.
 -7نو د پوهي له مخي به قصه ورواوروو او موږ (هغه
مهال ترې) غائب نه وو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)7-3د قيامت په ورځ به له ټولو بالاستثنى پوښتنه
كېږي ،له پيغمبرانو هم چي آيا الهي پيغام ئې خلكو ته
رسولى كه نه او دا چي د خلكو ځواب او عكس العمل څه
وو؟ او له هغو هم چي پيغمبران ورلېږل شوي چي
پيغمبرانو ته ئې ځواب څه وو؟ هللا تعالى به هر چا ته د
خپلو كړنو قصه د داسي شاهد په توگه ورواوروي چي هر
څه ئې ليدلي او د بندگانو هيڅ څه ترې پټ نه وو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ







  












 
 -8او په دې ورځ به حق دروندوالى وي ،نو د چا چي
تلل شوي درانه وختل همدا دوى بريالي دي -5 .او د
چا چي تلل شوي سپك وختل نو دوى هغه دي چي ځان ته
ئې له دې كبله تاوان رسولى چي زما له آيتونو سره
ئې ظالمانه چلن كولو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)2-8د دې مباركو آيتونو په اړه څو خبري په پام كي
ولرئ:
 د اتم آيت د لومړۍ فقرې (
 )  په اړه د مفسرينو تر
منځ د رأيي اختالف شته ،تر ټولو غوره توجيه ئې دوه
دي -0 :په دې ورځي وزن كول حقيقت لري -2 .په دې ورځ
به حق وزن او دروندوالى وي .دوهمه توجيه په دې دليل
دقيقه او غوره ده چي د الفاظو تركيب همدا معنى افاده
كوي ،يعنى په دې ورځ به هغه عمل وزن او دروندوالى
لري چي د حق او حقيقت مطابق ترسره شوى ،كوم عمل چي
له (حق) او (حقيقته) تش وي ،هغه به سپك او بې ارزښته
وي .په رواياتو كي هم راغلي چي د الاله اال هللا وزن به د
زمكي او آسمانونو تر وزن زيات وي ،فان السماوات
واألرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت ال إله
اال هللا في الكفة األخرى كانت أرجح ،د دې معنى دا ده چي
هلته به حقيقت وزن او دروندوالى وي .د آيت ورپسې
برخه هم دغه توجيه تأييدوي ،په هغه بل تعبير كي خو
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دا خبره مجهوله پاته كېږي چي د څه شي وزن به د فالح
او خسران نښه وي؟! كېدى شي د چا د نېكو عملونو پېټى
سپك وي او د بل د بدو عملو پېټى دروند ،په دې صورت
كي خو سپكوالى او دروندوالى معيار نشو گڼلى.
 د هر چا عملونه به تلل كېږي ،څنگه او په څه به
تلل كېږي؟ نه خو عمل شى دئ چي وتلل شي او نه د عمل د
تللو لپاره تله شته ،نو د دې خبري مراد څه دئ؟! آيا
مراد ئې دا دئ چي د هرچا د عمل اصلي قدر او ارزښت به
معلوم كړى شي ،قدر او ارزښت به ئې د عمل د ظاهري بڼي
له مخي نه ټاكل كېږي ،بلكي (حق) او (حقيقت) ته په
پام سره به ټاكل كېږي ،كه مراد دا وي نو په دې كي د
ابهام هيڅ ځاى نشته ،ځكه تلل او وزن كول د معنوي
شيانو لپاره هم كارول كېږي ،لكه چي موږ د يوه عزتمن
سړي په اړه وايو :دروند سړى دئ او د ذليل او بې
اعتباره انسان لپاره د سپك لفظ كاروو ،خو كه له تللو
او وزنولو مراد بل څه وي ،له هللا تعالى پرته بل څوك
پرې نه پوهېږي .داسي گمان مه كوئ چي هلته به تله يا
تلل داسي وي لكه په كوم منډيي كي تله او تلل ،نه به
تله داسي وي لكه د دنيا تلي او نه تلل د دنيا د تللو
په څېر ،د هغه مذهب پلويان چي اهل ظاهر دي او هللا
تعالى په انسان قياسوي گمان كوي چي د دنيا د كومي
تلي په څېر به تله اېښودل كېږي ،په يوې خوا كي ئې
مقياس او په بلي كي موزون او د دې مقياس له مخي به
وزن معلومېږي!! هغوى د نورو مواردو په څېر دلته هم
ستره غلطي كوي ،د متشابه آيتونو الفاظ په متبادره او
ظاهري معنى اخلي او په دې سره هللا تعالى او د هغه صفات
او افعال په مخلوقاتو قياسوي .د قيامت په ورځ به د
عمل د وزن معلومولو لپاره (حق) (مقياس) وي او د
عملونو دروندوالى او سپكوالى به د دغه مقياس له مخي
ټاكل كېږي.
 د چا تلل شوي چي درانه وخېژي دوى به بريالي وي او
د چا تلل شوي چي سپك وخېژي نو په خپله ئې ځان ته
تاوان رسولى.
 د دې تاوان اصلي وجه دا وه چي د هللا تعالى له
آيتونو سره ئې ظالمانه چلن كاوو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــ

   







 
ً چي تاسو مو په زمكي كي متمكن كړئ او
 -21او يقينا
په دې كي مو د ژوند (ټول ضروري) اسباب درته برابر
كړل ،خو شكركول مو لږ دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)01انسان داسي پيدا شوى چي زمكه ورته مناسب
ټاټوبى دئ او انسان داسي پيدا شوى چي د زمكي پر سر
ژوند ورته ممكن دئ ،انسان چي د ژوند لپاره څه ته
ضرورت لري هغه ټول په زمكي كي ورته پيدا شوي او د
زمكي پر سر د ژوند كولو لپاره چي كومو خصوصياتو او
ځانگړتياوو ته ضرورت وو انسان ته وركړى شوي ،د دواړو
ترمنځ دا تنسيق د هللا تعالى يوه ستره پېرزوينه ده ،خو
ډېرى انسانان د دې پېرزويني قدر نه كوي ،څوك چي دې
ته متوجه دي او غواړي د منعم خداى د دې پېرزويني شكر
اداء كړي ،د دې ستر نعمت په پرتله د هغوى شكر ډېر لږ
دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
















 
ً چي موږ پيدا كړئ ،بيا مو شكل او
 -22او يقينا
صورت دركړ ،بيا مو مالئكو ته وويل چي آدم ته سجده
شئ ،نو له شيطان پرته ټولو سجده وكړه ،چي (دى) د
سجده كوونكو له ډلي نه وو.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)00د دې مبارك آيت په اړه الندي ټكو ته پام وكړئ:
 د آيت په سر كي د ټولو انسانانو د خلقت خبره شوې
خو وروسته يوازي د آدم عليه السالم يادونه شوي ،د دې
په توجيه كي د مفسرينو گڼ شمېر توجيهات زموږ مخي ته
راځي ،تر ټولو غوره او دقيقه توجيه دا ده چي د آدم
عليه السالم پيدايښت په حقيقت كي د ټولو انسانانو د
پيدايښت مقدمه ده.
 د انسان (خلقت) او ده ته (شكل او صورت) وركول بېل
بېل ياد شوي ،د دې معنى دا ده چي آدم عليه السالم ته
له پيدايښت وروسته صورت او شكل وركړى شوى ،همداراز د
ده اوالد ته تر پيدايښت څه موده وروسته صورت او شكل
وركول كېږي ،دواړه سره ورته دي ،توپير يوازي په دې
كي دئ چي آدم عليه السالم له مور پالر نه پرته پيدا
شوى .قرآن په دې وينا سره نه يوازي يو ستر حقيقت
بيان كړى ،بلكي دا د قرآن يو بل علمي اعجاز دئ،
انسان د پيدايښت په لومړيو شپو ورځو كي يوه نطفه وي،
بيا په رحم پوري ځوړند توكى ،بيا ژوول شوې غوښي ته
ورته د غوښي ټوټه ... ،په پاى كي ورته د يوه ماشوم
شكل او صورت وركړى شي .د دې وينا په اهميت هغه څوك
پوهېږي چي د انسان د پيدايښت د مختلفو مراحلو په اړه
ئې ژوري علمي څېړني او تحقيقات كړي وي.
دا آيت د هغو خلكو غلطه انگېرنه بې بنسټه ثابتوي
چي وايي :لومړى د انسان مجسمه جوړه شوې بيا په كي
روح پو كړى شوې!! قرآن د دې رأيي په خالف وايي چي
انسان ته د ده له پيدايښت وروسته صورت او شكل وركړى
شوى .د دوى دا رأيه نه په قرآن كي كوم بنسټ لري او
نه په صحيحو احاديثو كي ،دوى دا رأيه له بايبل
اخيستې ده ،دوى احسن الخالقين خداى په يوه كالل قياس
كړى ،بايبل په دې اړه ليكي ... :دغه وخت خداى آدم له
خاوري جوړ كړ او بيا ئې د ده په پزه كي د ژوند روح
پو كړه او ده ته ئې ژوندون ورپه برخه كړ او له آدم
يو ژوندى موجود جوړ شو!
د مسيحيانو يو ډېر معروف انځورگر په خپلي مشهوري
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منظرې كي د دوو انسانانو او څو فرشتو انځورونه داسي
رسم كړي چي فرشتې د وزر لرونكو ښځو په بڼه كي او
خداى جل شأنه او آدم عليه السالم سره ورته د دوو
انسانانو په څېره كي ښيي چي د خپلي گوتي له الري آدم
ته روح وركوي.
راشئ د بايبل دا ادعاء لږ په دقت سره وڅېړو او
وگورو چي دا څومره بې معنى ،د حقيقت خالف او افسانې
ته ورته خبره ده!!
موږ هره شېبه په خپلو سترگو گورو چي هللا تعالى
ژوندي مخلوقات څنگه پيدا كوي ،څنگه ئې له مړې خاوري
جوړوي ،څنگه روح په كي پو كوي او ژوندى مخلوق ترې
جوړوي ،آيا دغه څه چي موږ ئې په خپلو سترگو گورو له
هغه څه سره مطابقت لري چي بايبل ئې د آدم عليه السالم
د پيدايښت په اړه وايي؟! آيا د ژونديو شيانو په
پيداكولو كي د هللا تعالى سنت همداسي دئ چي لومړى د يوه
شي مجسمه جوړوي ،بيا ئې په پزه كي روح ور پو كوي او
ژوندى مخلوق ترې جوړوي؟! آيا د بايبل ليكونكي او
منونكي همداسي پيدا شوي؟! كه دوى داسي نه وي پيدا
شوي نو د دوى جد آدم عليه السالم به ولي داسي پيدا
شوى وي؟! هللا تعالى خو انسانان ،حيوانات او بوټي داسي
پيدا كوي چي په سر كي وړوكې نطفه وي ،ورو ورو ستره
شي او يو بشپړ ژوندى مخلوق ترې جوړ شي ،څنگه ومنو چي
لومړى هللا تعالى د ټولو ژوو مجسمې جوړې كړې ،بيا ئې د
دوى په پزو كي روح پو كړې او ژوند ئې ورپه برخه
كړى!! دا انگېرنه خو نه له انساني عقل سره اړخ لگوي
او نه په پيدايښت كي د هللا تعالى له مشهود او نه
بدلېدونكي سنت سره.
او
(
د
چي
آيت
 دا
 )د جمعي په صيغو سره ټولو انسانانو
ته خطاب كوي ،ښيي چي آدم عليه السالم ته سجده په
حقيقت كي ټول انساني نسل ته سجده وه ،نه يوازي د آدم
عليه السالم ذات ته.
 دا آيت ښيي چي د انسان په وړاندي له سجدې د شيطان
د سرغړاوي معنى د ده په وړاندي عدم خضوع او عدم
انقياد دئ.
 د آيت په سر كي ويل شوي چي فرشتو ته د سجدې امر

االعراف
د قرآن پلوشې
346
وشو ،خو وروسته ويل شوي چي شيطان له سجدې ډډه وكړه،
د دې په توجيه كي هم د مفسرينو تر منځ اختالف شته،
غوره توجيه دا ده چي د انسان په وړاندي د مالئكو
انقياد په حقيقت كي د ده په وړاندي د ټولو مخلوقاتو
د انقياد او تسخير په معنى وو ،خو په ټول عالم كي
يوازي شيطان له دې سرغړاوى وكړ .د قرآن گڼ شمېر
آيتونه په دې داللت كوي چي د آسمانونو او زمكي هر څه
انسان ته مسخر كړى شوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

    
    
   
 



 -21وئې فرمايل :څه شي منع كړې چي سجده ونه كړې،
وئې ويل :زه تر ده غوره يم ،زه دي له اوره پيدا
كړى يم او دى دي له خټي پيدا كړى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)02دا آيت موږ ته ښيي:
 د زمكي پر سر لومړى جرم كبر دئ.
 لومړى كس چي د هللا تعالى له حكم ئې سرغړاوى كړى ،يو
داسي متكبر وو چي ځان ئې تر بل غوره گڼلى ،په نسلي
او قومي بنياد ئې ځان تر بل لوړ او هغه ئې تر ځان
ټيټ گڼلى.
 د چا لپاره چي يو صالح مشر وټاكل شو ،خو د دې په
ځاى چي د هغه اطاعت وكړي ،بر عكس مخالفت ته ئې مال
تړي او ځان د دې مقام لپاره تر هغه وړ او مستحق گڼي،
د شيطان تجربه تكراروي.
 څوك چي په قومي او نسلي بنسټ په توپيرونو باور
لري ،يو تر بل غوره بولي ،د شيطان گناه تكراروي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   
    



 
 -23وئې ويل :له دې كوز شه ،دا حق نلرې چي دلته
لويي وكړې ،ووځه چي له ذليلو يې.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)03دلته دوه خبري د پام وړ دي:
 شيطان لويي وكړه ،د لويي او تكبر پايله ئې هبوط،
سپكاوى او ذلت شو ،د دې معنى دا ده چي هللا تعالى هر
متكبر له ذلت او سپكاوي سره مخامخ كوي.
 شيطان له كوم ځاى كوز كړى شو ،له آسمان؟ له جنت؟
له هغه ځاى چي آدم عليه السالم هم په كي اوسېدو؟ او
كه له كوم معنوي مقام چي د ده په برخه وو؟ د دې
وضاحت نه په قرآن كي شوى او نه په احاديثو كي ،خو
داسي معلومېږي چي له هبوط معنوي هبوط مراد دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   
   
  
 -24وئې ويل :تر هغي ورځي مهلت راكړه چي (ټول له
قبرونو) راپاڅول كېږي -29 .وئې فرمايل :ته له
مهلت وركړى شوو يې.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)05-04دلته څو خبري ترسترگو كېږي:
 شيطان د مهلت مطالبه كړې ،د دې لپاره چي ثابته
كړي د ده ادعاء سمه او دى تر آدم عليه السالم غوره
دئ.

االعراف
د قرآن پلوشې
348
 هللا تعالى دا مهلت او فرصت وركړ ،له دې معلومېږي چي
د ده هبوط معنوي وو ،نه مادي ،ځكه دى نه په جنت كي
پرېښودل شوى او نه په آسمان كي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ























  
 -26وئې ويل :نو چي بې الري دي كړم ،هرومرو به ستا
په مستقيمي الري كي دوى ته (په كمين كي) كښېنم،
 -27بيا به د دوى له مخي ،له شا ئې ،له ښي اړخ ئې
او له كيڼ اړخ ئې ورته راځم او ډېرى به ئې
شكركوونكي ونه مومې.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)07-03دلته څو اساسي خبري زموږ مخي ته اېښودل
شوې:
 شيطان خپل عصيان او سرغړاوى هللا تعالى ته منسوبوي
او د ده له لوري اغوا ئې گڼي ،يعني تا زه دې ته اړ
كړم ،تا داسي چا ته پر ما ترجيح وركړه چي زه ترې
غوره وم ،د ده له مخالفت نه پرته بله الر دي راته پرې
نښوده!! دا داسي ده لكه په يوه حزب يا حكومت كي چي
څوك د يوه مقام لپاره ځان وړ گڼي ،د الس ته راوړو هڅه
ئې كوي ،خو خپل مقصد ته نه رسېږي ،دا مقام بل چا ته
سپارل كېږي ،دى د اطاعت په ځاى د مخالفت لپاره مال
تړي ،له تنظيم نه وځي او بيا خپل عصيان او وتل د حزب
مشرتابه ته منسوبوي او وايي :تا له حزب نه وتلو ته
اړ كړم!! قرآن د شيطان دا وينا د همدې لپاره زموږ
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مخي ته اېښې ده چي له داسي غلط كار ډډه وكړو.
 شيطان لوړه كوي چي د انسان د بې الري كولو او په
خپل مأموريت كي د ده د ناكامولو هڅه به كوي ،په
هرگام كي به په كمين كي ورته كښېني ،له هر لوري به
ئې تر بريد الندي نيسي ،هڅه به ئې دا وي چي ثابته كړي
آدم عليه السالم او اوالد ئې د دې مقام وړ نه دي ،د دې
الهي پېرزويني قدر او پاس نشي اداء كولى .دا هم داسي
ده لكه له حزب نه هغه مرور يا وتلى كس د خپل رقيب د
نااهله ثابتولو لپاره هغه ته موانع راوالړوي ،غواړي
هري خوا ته فتنې او ستونزي راپيدا كړي ،ثابته كړي چي
د ده په اړه د مشرتابه پرېكړه سمه نه وه ،دا ټولي
ستونزي د دغي ناسمي پرېكړي نتائج دي .قرآن د همدې
لپاره موږ دې شيطاني كار ته متوجه كوي چي ځان ترې
وساتو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ















 -28وئې فرمايل :له دې د رټل شوي او شړل شوي په
توگه ووځه ،چا چي ستا متابعت وكړ نو هرومرو به
جهنم له تاسو ټولو ډك كړم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)08د كبر په وجه ئې ذلت او سپكاوى په برخه شو ،خو
د نورو د بې الري كولو په سبب مذءوم (رټل شوى ،د هر
چا لخوا بد او مالمت گڼل شوى) او مدحور (شړل شوى او
هر چا له ځانه لري كړى) شو .په پاى كي د ده او د ده
د ملگرو او پلويانو ځاى جهنم دئ.
په دې سره موږ ته الرښوونه شوې چي كه تكبر وكړو،
ځان تر نورو لوړ وگڼو او نورو ته په سپكه سترگه
وگورو نو ذلت به مو په برخه شي او كه د شيطان په څېر
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له صالح كسانو سره د عداوت او دښمنۍ الر غوره كړو او
د دوى په وړاندي د خنډونو راوالړولو هڅه وكړو نو رټنه
او شړنه به مو په برخه شي ،هم به د هللا تعالى له لوري
ورټل شو او هم به د خلكو له لوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ











  




 -25او اې آدمه! ته او مېرمن دي په دې جنت كي
مېشت شئ ،نو له هره ځايه ئې چي څه غواړئ وئې
خورئ ،او دې وني ته مه نږدې كېږئ ،كه نه نو له
ظالمانو به شئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)02د دې مبارك آيت په اړه الندي خبري په پام كي
ولرئ:
 دا كوم جنت وو چي آدم عليه السالم او مېرمن ئې په
كي ځاى په ځاى شول؟ دا په آسمان كي وو كه په زمكي
كي؟ دا همغه جنت وو چي له حساب او كتاب نه وروسته د
انسان په برخه كېږي كه د زمكي كوم باغ؟ ځيني مفسرين
ئې د آسمان جنت گڼي او ځيني ئې د زمكي كوم خاص باغ،
ً
په قرآن او د رسول هللا ﹽپه احاديثو كي هيځ ځاى صريحا
ً دا نه مومو چي دا جنت په آسمان كي وو ،يا
يا تلويحا
آدم عليه السالم همغه وخت آسمان ته بېول شوى ،يا له
آسمانه بېرته زمكي ته راكوز شوى .د هغو مفسرينو رأيه
دقيقه ده چي دا د زمكي خاص باغ گڼي ،تفصيل ئې د بقرې
د سورې د  35آيت په تفسير كي وگورئ.
 دا ممنوعه شجره كومه وه؟ نه دلته او نه د قرآن په
بل ځاى كي ښودل شوې ،چا چي په دې اړه څه ويلي له
ځانه ئې ويلي ،هيڅ دليل ورته نه لري .كه د دې ښودل
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ً موږ ته ښودلې وه.
ضروري وى نو قرآن به حتما
 دې وني ته مه نږدې كېږئ ،كه نه نو ميوه به ئې
وخورئ او په دې سره به له ظالمانو شئ .دوى د خاصي
وني له ميوې منع شوي ،خو د قرآن اسلوب دا دئ چي گناه
ته له ورنږدې كېدو انسان منع كوي ،دا ځكه چي كله
انسان د گناه محل ته ورنږدې شي په گناه كي د پرېوتو
احتمال ئې زيات شي ،قرآن تل دا سپارښتنه كوي چي د
حرام پولي ته مه ورنږدې كېږئ ،د حالل تر وروستۍ پولي
مخكي مه درومئ ،دومره مخكي مه ځئ چي كه يو گام بل
واخلئ د گناه په ډنډ كي پرېوځئ.
 كه دا مېوه وخورئ نو په خپل ځان به مو ظلم كړى
وي ،له بدو پايلو سره به ئې مخامخ شئ ،د خپل رب له
امره به مو تېرى كړى وي.
راشئ وگورو چي بايبل په دې اړه څه وايي ،بايبل د
پيدايښت د باب د دوهم فصل له پنځمي تر پنځلسمي فقرې
پوري ليكي:
(له دې وروسته خداى په عدن كي چي په ختيځي سيمي كي
پروت دئ يو باغ پيدا كړ او هغه آدم ئې په كي ځاى په
ځاى كړ چي مخكي ئې پيدا كړى وو!! خداى ډول ډول
ښاېسته وني په دې باغ كي راپيدا كړې تر څو خوندوري
ميوې وركړي ،ده د باغ په منځ كي (د حيات ونه) او
همداراز (د ښه او بد د پېژندو ونه) پيدا كړه ،د عدن
له سيمي د باغ په لوري يو سيند وبهېدو تر څو ئې
خړوبه كړي ،بيا دا رود په څلورو وړو رودونو تقسيم
شو ،لومړى رود ئې (فيشون) دئ چي د خويله له سيمي
تېرېږي او هلته خالص سره زر ،مرغلري او د جزع ډبري
موندل كېږي ،دوهم ئې (جيحون) دئ چي د كوش له سيمي
تېرېږي ،درېيم ئې (دجله) دئ چي د آشور ختيځ ته درومي
او څلورم ئې (فرات) دئ!! خداى آدم د عدن په باغ كي
پرېښود تر څو هلته كار وكړي او د باغ ساتنه او پالنه
وكړي او ده ته ئې وويل :د دې باغ د ټولو ونو ميوې
خوره پرته د يوې وني (د ښه او بد د پېژندا ونه) دا
ً مرې!!
ځكه چي كه دا مېوه وخورې مطمئن اوسه چي حتما
دلته څو د اعتراض وړ خبري مومو:
 د پيدايښت د باب په لومړي فصل كي ويل شوي چي د
آدم عليه السالم له خلقته مخكي ټول نور ژوي د بوټو او
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ونو په شمول پيدا شوي وو ،خو دلته ويل شوي چي د ده د
پيدايښت په وخت كي د زمكي پر سر هيڅ واښه او بوټي نه
ول ،د ده له پيدايښته وروسته خداى په عدن كي يو باغ
پيدا كړ!! دا صريح تناقض دئ.
 د بايبل له دې وينا معلومېږي چي آدم عليه السالم د
زمكي پر سر يوه باغ كي ځاى په ځاى شوى ،خو د دې تر
څنگ وايي چي په دې باغ كي خداى د نورو ونو تر څنگ او
د باغ په منځنۍ برخي كي د (حيات ونه) او د (ښه او بد
پېژندا ونه) هم پيدا كړه!! خو نه د زمكي پر سر په
ونو كي د حيات ونه شته او نه د ښه او بد پېژندا په
نامه كومه ونه!! د بايبل ليكوال او پلويان دي ووايي
چي دا دوه وني چېري دي؟ تاسو كومي وني په دې نامه
پېژنئ؟ د نړۍ په هيڅ گوټ كي داسي وني نشته!! د حيات
ونه ،د معرفت ونه ،د حيات اوبه او دې ته ورته نوري
خبري بې بنسټه او د خيال په عالم كي جوړي شوې خبري
دي ،انسان داسي پيدا شوى چي خامخا به مري ،هللا تعالى
داسي اوبه او مېوه نه ده پيدا كړې چي د هغې په خوړو
سره انسان دائمي او ابدي ژوند ترالسه كړي ،د انسان
معرفت اكتسابي دئ ،ورو ورو زياتېږي ،د تعليم ،تعلم،
زده كړي او تجربې په نتيجه كي ئې د معرفت او د ښه او
بد د پېژندا سطح لوړېږي ،هللا تعالى داسي مېوه نه ده
پيدا كړې چي د هغې په خوراك سره انسان ته د ښه او بد
د پېژندو معرفت ورپه برخه شي!! د بايبل د دې وينا په
خالف ،د قرآن په هغو آيتونو كي چي تر ټولو د مخه پر
رسول هللا ﹽنازل شوي او په همدې آيتونو سره د قرآن د
نزول لړۍ پيل شوې داسي راغلي:







    
   










العلق 5-0 :
 -2ولوله په نوم د خپل رب ،هغه چي پيدا ئې كړ-1 .
انسان ئې له ځوړندو پيدا كړ -3 .ولوله چي رب دي ډېر
كريم دئ -4 .آ چي په قلم ئې پوهه وركړه -9 .انسان ته
ئې ورزده كړل څه چي نه پرې پوهېدو.
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دې

مباركو

آيتونو

كي

څو

مطالب

خاصه

توجه

په
غواړي:
 د هللا تعالى له لوري وحي د اقرأ (ولوله) په امر پيل
شوې او دا ښيي چي د اسالم له نظره د (لوست) مقام او
منزلت څومره لوړ دئ او څومره اهميت لري ،دا د هللا
تعالى لومړى امر دئ ،په دغه امر سره ئې د وحي لېږل
پيل كړي.
 دا د هللا تعالى د كرم او پېرزويني څرگنده نښه ښودل
شوې چي انسان د يوه (ځوړند توكي) له حالته هغه ځاى
ته رسوي چي (كامل انسان) ترې جوړ شي ،ليك او لوست
ورښيي ،انسان يوازينى مخلوق دئ چي كولى شي د
(لوستلو) له الري د بل په خبره پوه شي او د (ليكلو)
له الري خپل معلومات خوندي كړي او خپل پيغام نورو ته
ورسوي او په دې سره د خپل سلف له قيمتي تجاربو گټه
واخلي ،د معلوماتو د ضايع كېدو مخه ونيسي او
راتلونكي نسل ته ئې انتقال كړي ،له انسانه پرته دا
وړتيا او امتياز په هيڅ ذيروح كي نه گورو ،هللا تعالى
په انسان كي دا استعداد او وړتيا اېښې ده چي له
(قلم) نه د تعليم او تعلم وسيله جوړه كړي ،له دې
اړخه ئې انسان ته پر ټولو نورو مخلوقاتو فضيلت
وركړى.
 په (قرائت)( ،علم) او (قلم) سره هم انسان ته پر
نورو مخلوقاتو فضيلت وركړى شوى او هم په خپله د
انسانانو تر منځ يوه ته پر بل.
( قلم) د زده كړي او پوهي ډېره اغېزمنه وسيله ده،
په دې سره انسان د دې مجال ترالسه كوي چي په ډېرو هغو
حقائقو پوه شي چي له بلي الري پرې پوهېدل ورته ممكن
نه وو
 لكه څنگه چي دلته د (علم بالقلم) الفاظ په دې
معنى دي چي انسان ته له قلم نه د استفادې استعداد
َكه اېښې
وركړى شوى ،هللا تعالى د هغه په فطرت كي دا مل
چي قلم جوړ كړي ،خپل ما في الضمير وليكي او نورو ته
ئې انتقال كړي او له دې د زده كړي او تعليم او تعلم
وسيله جوړه كړي ،همدا راز په نورو آيتونو كي دې ته
ورته راغلي الفاظ لكه (علمه البيان) او (علم آدم
االسماء كلها) هم هغو استعدادونو ته اشاره كوي چي
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َكه وركړى
انسان ته وركړى شوي ،انسان ته د (بيان) مل
شوې ،كولى شي خپل (مافىالضمير) اظهار كړي او له
كلماتو او الفاظو په استفادې سره خپل قصد ،هدف ،نظر
او پيغام تشريح او توضيح كړي ،هغه ته د هر څه د
پېژندو او په هر څه د يوه مناسب نوم اېښودو استعداد
وركړى شوى ،هغه كولى شي خپله پوهه د نومونو په قالب
كي ترتيب ،تنظيم او حفد كړي او نورو ته ئې انتقال
كړي .دا د انسان يوه ځانگړتيا ده ،دا صفت په نورو
مخلوقاتو كي نشته ،په دې سره هللا تعالى انسان ته پر
ټولو مخلوقاتو فضيلت او شرف وركړى.
 په اصل كي انسان (بې علمه) دئ ،په تدريج سره زده
كړه كوي او علم ترالسه كوي .د انسان د پوهي او علم
تفاوت د نورو ژوو له شعور او پوهي سره په دې كي دئ
چي نور ژوي ثابت او محدود علم لري ،له مخكي د دوى په
خټه او دماغ كي اېښودل شوى ،په فطري او الهامي توگه
ورته تفهيم شوې چي څنگه ژوند وكړي ،كوم كوم كارونه
وكړي ،څه وخوري او د څه له خوراكه ډډه وكړي ،څنگه
مفيد او مضر سره بېل كړي ،خو انسان كولى شي چي تر
هغه څه زيات هم زده كړي چي په فطري او الهامي توگه
ورښودل شوي او په ضمير كي ئې اېښودل شوي .دى كولى شي
زده كړه وكړي ،د خپلي پوهي سطح لوړه كړي ،اسرار كشف
كړي او پټ حقائق ځان ته معلوم كړي ،په (لوستلو)،
(ليكلو) او له (قلم) نه په استفادې سره د خپلي حافظې
ظرفيت لوړ او پراخ كړي او په هغه څه هم پوه شي چي
نور پرې پوهېدلي او دى ترې غافل وو او له پېژندو ئې
عاجز .كه انسان ته له (قلم) نه د استفادې استعداد نه
وى وركړى شوى او په ليك او لوست نه پوهېدى نو د هر
چا علم او پوهه به له ده سره پاته كېده ،نه به په دې
توانېدو چي د نورو له پوهي او تجربو گټه واخلي او نه
به ئې خپل تجارب او علم نورو ته انتقالولى شو.
تاسو د قرآن دا علمي ،دقيقه او په حقيقت او واقعيت
والړه وينا د بايبل له دغي بې بنسټې ادعاء سره مقايسه
كړئ چي وايي :انسان د معرفت د وني مېوه وخوړه ،سترگي
ئې پرانيستې شوې ،د ځان او خپل ماحول په حال پوه شو.
 بايبل دلته ويلي چي لومړى آدم عليه السالم ته د
عدن په سيمي كي يو باغ جوړ كړى شو ،بيا د دې باغ د
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خړوبولو لپاره د همدې عدن له سيمي يو دومره ستر سيند
جارى كړى شو چي د دجلې او فرات په څېر څلور رودونه
ترې جال شوي وو ،خو دا باغ دومره ووړ وو چي آدم عليه
السالم يوازي په هغه كي كار كاوو او د هغه ساتنه به
ئې كوله!! او دا ستر سيند له هغه وروسته د عدن له
سيمي په بهېدو شو چي خداى دا باغ تيار پيدا كړى او
جوړ كړى وو!! دا ټولي خبري هم د عقل خالف دي او هم د
واقع خالف ،معمول خو دا ده چي لومړى په يوې سيمي كي
اوبه پيدا كېږي بيا په كي بوټي او وني ،خو بايبل د
دې عكس خبره كوي!! نه د دې څلورو رودونو سرچينه يوه
ده ،نه له يوه سينده سره جال شوي ،نه د دجلې او فرات
شاوخوا كي داسي بل ستر رود شته چي دجله او فرات ترې
بېل شوي وي ،د بايبل دا خبره ډېره عجيبه ده چي وايي
دجله او فرات له يوه ستر سينده بېل شوي ،حال دا چي
دجله او فرات په سر كي نه بلكي په پاى كي سره يو ځاى
شوي ،ښايي د بايبل ليكونكي ته چا ويلي وو چي دا
دواړه رودونه په فالنۍ سيمي كي سره يو ځاى دي او بر
سره بېل ،ده گمان كړى چي له بره سره يو ځاى دي او په
پاى كي سره بېل!! كه دا رودونه له جنوب شرقه د شمال
غرب په لوري بهېدى نو بيا د بايبل خبره سمه وه ،خو
خبره برعكس ده ،دا رودونه د عراق له شمال غربه د
جنوب شرق په لوري بهېږي او د خليج خولې ته نږدې سره
يوځاى كېږي ،د بايبل دا خبره هم نامعقوله ده چي د
يوه كس تر څارني او ساتني الندي يو ووړ باغ دي په
دومره ستر سيند خړوبه شي ،كه د دجلې او فرات ترڅنگ د
فيشون او جيحون په نامه رودونه هم وى ،چي نشته او په
نقشه كي هم نه ترسترگو كېږي ،نو داسي څلور رودونه خو
دومره ستر ملك ته اوبه وركولى شي چي ټول عراق او
ايران احتواء كړي ،هللا تعالى به څنگه داسي ستر رود د
آدم عليه السالم تر څارني الندي د يوه واړه باغ د
خړوبولو لپاره پيدا كوي؟!! او كه له جيحون نه مراد د
آمو دريا وي چي سر چينه ئې د پامير له لوړو ده او د
دجلې او فرات له سرچينو نږدې پنځه زره كيلو متره
فاصله لري ،نو بيا خو به د بايبل د ليكونكي هغه د
عدن باغ هومره ستر وي چي يوه څنډه ئې په افغانستان،
تاجكستان او اوزبكستان كي او بله ئې په عراق كي!! او
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كه جيحون كوم داسي رود وي چي له كوش نه تېرېږي نو
كوش اوس د ايران مربوطه سيمه ده!! دا خبره هم صحيح
نه ده چي د سيند سرچينه او د باغ موقعيت دي يوه سيمه
(عدن) وي ،معموالً خو د سيند سرچينه له هغو زمكو ډېره
لري وي چي خړوبوي ئې.
 د بايبل له منونكو پوښتنه كوو :آدم عليه السالم ته
د كومي ميوې د نه خوړلو توصيه شوې وه او گواښل شوى
ً مرې؟ د حيات د وني كه د
وو چي كه دا مېوه وخورې حتما
معرفت د وني؟ بايبل دلته په دې اړه څه نه وايي خو
ډېر وروسته د دې وضاحت كوي ،طبيعي ده چي دا د حيات د
وني مېوه نه شي كېدى دا ځكه چي هغه خو په مرگ نه
بلكي په دائمي ژوند منتج كېږي!! او د دوهمي خبري
معنى خو دا ده چي كه ته د معرفت ترالسه كولو هڅه وكړې
او (د ښه او بد پېژندو د وني) مېوه وخورې نو هرو مرو
مرې ،يعني په پټو سترگو ژوند كوه ،د معرفت د وني
مېوه مه خوره ،دا مېوه ستا د مرگ باعث كېږي!! په دې
اړه څو پوښتني لرو:
 .0آدم عليه السالم خو دا مېوه وخوړه ،ولي مړ نه شو؟
ولي د بايبل د خداى خبره غلطه وخته؟ هغه خو ورته
ً
ويلي وو چي كه دا مېوه وخورې مطمئن اوسه چي حتما
مرې!!
 .2د انسان د مرگ يو ستر عامل خو د بايبل د خبري
برعكس د ده عدم معرفت دئ ،هغه كه له بيمارۍ مري وجه
ئې دا ده چي د دې بيمارۍ د عالج دوا نه پېژني ،هغه كه
د كوم دښمن په الس مغلوبېږي او په قتل رسېږي سبب ئې
دا دئ چي معرفت ئې ناقص دئ ،د دښمن د پرځولو او د ده
له شره د ځان ژغورلو په چل او چم نه پوهېږي ،معرفت
خو د ده د ژوند د اوږدوالي باعث دئ نه د مرگ باعث ،هللا
تعالى به څنگه ده ته وايي چي د معرفت د وني مېوه ستا
د مرگ باعث كېږي؟!!
د دې فصل له 08تر  24پوري جملې دا دي:
(خداى وفرمايل :مناسبه نه ده چي آدم يوازي وي ،بايد
ده ته كوم مناسب يار او ملگرى پيدا كړم ،نو دغه وخت
خداى ټول هغه حيوانات او مرغان د آدم خوا ته راوړل
چي له خاورو ئې جوړ كړي وو ،ترڅو وگوري چي آدم به څه
څه نومونه پرې ږدي ،په دې توگه ټول حيوانات او مرغان
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ونومول شول ،نو آدم ټول حيوانات او مرغان ونومول ،خو
د ده لپاره مناسب يار ونه موندل شو ،دغه وخت خداى
آدم ويده كړ ،د ده يوه پښتۍ ئې راوايسته او د هغې تش
ځاى ئې په غوښي ډك كړ او له دې پښتۍ ئې يوه ښځه جوړه
او د آدم خوا ته ئې راوسته ،آدم وويل :دا زما د
هډوكو يو هډوكى او زما د غوښي يوه غوښه ده ،نوم دې
(نسا) وي ځكه چي له (انسان) نه اخيستل شوې)( ،په
همدې وجه ده چي انسان له خپل مور پالر نه بېلېږي او
له خپلي مېرمني سره جوخت كېږي او له دې وروسته دواړه
سره يو كېږي)!!
په دې څو لنډو جملو كي څو عجيبي او د خندا وړ
خبري گورو:
 دا وينا داسي ده لكه چي څوك ووايي :خداى خپلي
اشتباه ته متوجه شو چي آدم ئې يوازي پيدا كړى او دا
مناسب كار نه وو ،اوس غواړي دا اشتباه جبران كړي او
ده ته كومه جوړه او ملگرى راپيدا كړي.
 دا ملگرى بايد دى په خپله او د حيواناتو او
مرغانو له منځه غوره كړي ،نو ځكه ئې ټول حيوانات او
مرغان د ده خوا ته راوستل ،ده د ځان لپاره كوم مناسب
(يار) په دوى كي ونه موندو ،هيڅ يو ئې د ملگرتيا
لپاره غوره نه كړ ،صرف دا كار ئې وكړ چي په هر يوه
ئې يو نوم كېښود او په دې توگه د ټولو شيانو لپاره
همغه وخت او د آدم عليه السالم له لوري نومونه غوره
شول!!
 نو كله چي آدم عليه السالم له حيواناتو او مرغانو
كوم (يار) ځان ته غوره نه كړ ،هللا تعالى د دې لپاره
خوب پرې راوست چي يوه پښتۍ ئې ترې راوباسي ،پرته له
دې چي درد احساس كړي او له هغې ده ته يو (يار او
ملگرې) جوړه كړي ،آدم عليه السالم په ژور خوب ويده وو
چي پښتۍ ئې ترې وايستى شوه ،تش ځاى ئې په غوښي ډك
كړى شو ،له پښتۍ ئې يوه ښځه جوړه كړى شوه ،د آدم
عليه السالم له راويښېدو مخكي د ده خوا ته حاضره كړى
شوه ،كله چي هغه له خوبه راويښ شو په خپلي خوا كي ئې
ً ئې وويل :دا زما د هډوكو يو هډوكى او
ومونده او فورا
زما د غوښي يوه غوښه ده ،نوم دې (نسا) وي ځكه چي له
(انسان) نه اخيستل شوې)!! ډېره ډېره عجيبه ده چي يو
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هوښيار او عقلمن انسان داسي خبري په خوله راوړي يا
ئې له بله واوري او وئې مني!! آيا داسي ناپړتي او
خوشې خبري د هللا تعالى كتاب ته منسوبول لويه بې باكي
او جسارت نه دئ؟!! مگر هللا تعالى خپل مخلوقات دغسي
پيدا كوي لكه بايبل چي وايي؟ مگر دا هره شېبه چي هللا
تعالى حيوانات او د دوى جوړې پيدا كوي دغسي ئې پيدا
كوي لكه بايبل چي ادعاء كوي؟ آيا كوم عاقل انسان به
دا خبره ومني چي د ژوو د جوړه جوړه پيدا كولو په اړه
د هللا تعالى سنت همداسي دئ لكه په بايبل كي چي ليكل
شوي؟ آيا سمه ده چي ووايو :لومړى د ټولو حيواناتو
نارينه پيدا شوي بيا ئې له پښتيو د دوى ښځينه پيدا
شوې؟! د بايبل له منونكو پوښتنه كوو :آدم عليه السالم
څنگه پوه شو چي دا زما د هډوكو يو هډوكى او زما د
غوښي يوه غوښه ده؟ د بايبل د ادعاء په اساس خو دى
ويده وو او په دې هم نه دئ پوه شوى چي د جراحي
عمليات پرې ترسره شوي او يوه پښتۍ ترې ايستل شوې!!
چا تاسو ته ويلي او څنگه به دا خبره ثابتوئ چي د آدم
عليه السالم ژبه عبري يا عربي وه او پر خپلي ملگرې ئې
د نسا نوم اېښى؟!! كه د بايبل له ادعاء سره سم په
ټولو شيانو باندي نومونه د آدم عليه السالم له لوري
اېښودل شوي وي ولي دا نومونه په ټولو انساني ژبو كي
سره ورته نه دي؟ ستاسو په لور ،زوى ،خور ،مور او پالر
چا نومونه اېښي؟ په موټر ،كمپيوټر ،سيكل ،تلويزيون،
راډيو او  ...دا نومونه آدم عليه السالم اېښي كه د ده
اوالد؟
 دا خبره له مخكنيو سره څه ارتباط لري چي بايبل
ويلي( :په همدې وجه ده چي انسان له مور او پالر
بېلېږي او له خپلي مېرمني سره جوخت كېږي او له دې
وروسته دواړه سره يو كېږي)؟!! موږ خو د مخكنيو جملو
په هيڅ ځاى او هيڅ لفظ كي داسي څه نه وينو چي له مور
او پالر د انسان بېلېدا او له خپلي مېرمني سره يو ځاى
كېدا توجيه كړي!! دا بې ربطه خبري ښيي چي د بايبل
ليكوال له ادبي لحاظه هم ډېري ستونزي درلودې او له
علمي لحاظه هم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د قرآن پلوشې
االعراف
395
ــــــــ

  
   









   




 
 -11نو شيطان وسوسه كړل ،د دې لپاره چي لدوى پټي
جثې ئې ورته بربنډي كړي او (ورته) وئې ويل :خپل
رب يوازي د دې لپاره لدې وني منع كړي يئ چي داسي
نه فرشتې شئ او تلپاته شئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)21دلته څو ټكو ته توجه وكړئ:
 شيطان دوى څنگه وسوسه كړل ،په محسوسه توگه كه په
غير محسوسه توگه؟ ورته مجسم شوى كه نه؟ دوى په خپلو
سترگو ليدو كه نه؟ ځواب ئې دا دئ :لكه څنگه چي نن د
آدم عليه السالم اوالد وسوسه كوي همداسي ئې هغوى وسوسه
كړي ،لكه څنگه چي اوس په غيرمحسوسه توگه انسانان
وسوسه كوي ،دوى ئې نه گوري ،هلته ئې هم په همدې توگه
هغوى وسوسه كړي ،هغه رأيه د قرآن د وينا ،د الهي
سننو او د واقعيتونو خالف ده چي له دې پرته بل څه
وايي او ادعاء كوي چي شيطان په مجسمي بڼي كي ورته
راغلى.
 د دې خبري معنى څه ده چي شيطان د دې لپاره وسوسه
كړل چي د ممنوعه ميوې په خوړلو سره د دوى د بدن هغه
برخي ورته بربنډي كړي چي ترې پټي وې؟ ځيني مفسرين په
دې نظر دي چي شيطان غوښتل د دوى عورت بربنډ شي ،دوى
(سوءات) د (غليظه عورات) په معنى اخلي ،په داسي حال
كي چي قرآن د المائدې د سورې په  30آيت كي په ډېر
وضاحت سره وايي چي له سوءة نه مراد بدن او جثه ده نه
يوازي فرج او عورت.
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المائده32 :
نو هللا يو كارغه راولېږو چي زمكه ئې سپړله ،ترڅو
وروښيي چي د خپل ورور جثه څنگه پټه كړي ،وئې ويل:
هاى افسوس ،آيا له دې هم عاجز شوم چي د دې كارغه په
څېر واى او د خپل ورور جثه مي پټه كړې واى ،نو له
پښيماني كوونكو شو.
دلته ځكه دا د عورت په معنى نشو اخيستلى چي له
انسان خپل عورت پټ وي او نه د زوج ،په لباس سره خو
عورت له نورو پټېدى شي ،هغه مهال خو له دوى دواړو
پرته بل انسان نه وو ،دا خبره خو بيا بې معنى ده چي
شيطان غوښتل دوى ته خپل عورتونه وروښيي ،همداراز كه
دا مصنوعي جامه وگڼو نو له مصنوعي جامې نه خو انسان
د شيطان له وسوسې پرته په خپله ځان لوڅوي ،هم د غسل
په وخت كي او هم د جامو بدلولو په وخت كي او دا
لوڅول يوازي د بل نامحرم انسان په وړاندي گناه ده نه
په هرصورت كي.
د قرآن الفاظ داسي دي چي ښيي په مخكنۍ الهي جامه
كي د دوى بدن پټ وو ،حتى په خپله له دوى نه ،خو كله
چي دا جامه تري اخيستل شوې ،نو داسي بربنډ شوي چي
خپل ځان يعني د خپل بدن پوستكى ئې هم ليدلى .صحيح
خبره دا ده چي شيطان غوښتل دوى بربنډ كړي ،له هغي
جامې ئې محروم كړي چي هللا تعالى وركړې وه ،هغه جامه چي
هللا تعالى هر ژوي ته د هغه له حالت سره مناسب وركړې،
هم ئې له يخني ژغوري او هم له تودوخي ،هغه چي نه
زړېده ،نه شړېده ،نه خيرنېده ،نه ئې اوبدل او گنډل
غوښتل او نه هيڅكه انسان ترې بربنډېدو ،همغسي لكه چي
قرآن فرمايي:
َ
َى
ْر
تع
ال
و
ها
ُوع
تج
أال
َلك
ان
َ
َ
فيَ
َ
طه008 :
ً چي په دې كي به ته داسي وې چي نه به وږى كېږې
يقينا
او نه به بربنډ كېږي.
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او تاسو پوهېږئ چي په مصنوعي جامه كي ډېر ځلي
انسان لوڅ او بربنډ كېږي .
بايبل تر دې هم زياته خندوونكي وينا لري او وايي
چي خداى د حيواناتو له پوستكي جوړه شوې جامه وركړه!!
حال دا چي انسان ډېر وروسته او هغه مهال د حيواناتو
له پوستكو ځان ته جامه جوړه كړې چي د حيواناتو د
ښكار او د دوى له پوستكي د جامو د جوړولو وسائل ئې
ترالسه كړل ،پوستكي ته آړ وركول او د جامو لپاره ئې
تيارول ډېرو مهارتونو او وسائلو ته ضرورت لري چي
انسانانو ډېر وروسته ترالسه كړي .بايبل په مسخره خبرو
كي تر دې هم مخكي ځي او وايي چي په پاڼو كي د آدم
عليه السالم پټېدل د دې لپاره وو چي په جنت كي ئې د
خداى د گامونو غږ واورېدو او ترې پټ شو!!
د بايبل په درېيم فصل كي ،د انسان سقوط تر عنوان
الندي په لومړيو  02جملو كي دا مطالب لولو :مار تر
ټولو هغو حيواناتو ډېر زيرك وو چي خداى پيدا كړي وو،
يوه ورځ مار د ښځي خوا ته راغى او هغې ته ئې وويل:
آيا رښتيا ده چي خداى تاسو د باغ د ټولو ونو د ميوو
له خوړلو منع كړي يئ؟ ښځي په ځواب كي ورته وويل :موږ
ته اجازه راكړى شوې چي د ټولو ونو مېوه وخورو پرته د
يوې وني چي د باغ په منځ كي ده ،خداى امر كړى چي د
دې وني مېوه ونه خورو او حتى الس ورنه وړو كه نه نو
مرو .مار ورته وويل( :مطمئن اوسه چي نه مرئ ،بلكي
خداى ښه پوهېږي چي كله تاسو دا مېوه وخورئ سترگي مو
پرانيستل كېږي ،د خداى په څېر كېږئ او ښه له بده
بېلولى شئ) ،هغه ونه ښځي ته ښاېسته وبرېښېده او له
ځان سره ئې فكر وكړ چي (كېدى شي د دې ښاېسته وني
مېوه خوندوره وي او پوهه مي په برخه كړي ،نو د دې
وني ميوې ئې راوشكولې ،وئې خوړلې او خپل خاوند ته ئې
هم وركړې او هغه هم وخوړلې) په همدې سره د دوى دواړو
سترگي پرانيستلې شوې ،په خپلي بربنډتيا پوه شول ،نو
د انځر له پاڼو ئې د ځان پټولو جامه جوړه كړه ،د
همدې ورځي په مازديگر كي ،آدم عليه السالم او ښځي ئې
د خداى غږ واورېدو چي په باغ كي گرځېدو ،نو په ونو
كي پټ شول ،خداى آدم ته غږ كړ :اې آدمه! چېري يې،
ولي پټېږې؟ آدم ځواب وركړ :ستا غږ مي په باغ كي
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واورېدو ،ووېرېدم ،دا ځكه چي لوڅ وم ،نو ځكه پټ شوم،
خداى وفرمايل :چا درته وويل چي لوڅ يې؟ آيا د هغي
وني مېوه دي خوړلې ده چي ترې منع كړى مي وې؟ آدم
ځواب وركړ :دغي ښځي چي زما ملگرې دي گرځولې ،ما ته
ئې دا مېوه راكړه او ما هم وخوړه ،دلته نو خداى له
ښځي وپوښتل :دا څه كار وو چي تا وكړ؟ ښځي وويل :مار
وغولولم!! نو خداى مار ته وويل :د دغه كار د كولو په
سبب به د زمكي تر ټولو وحشي او اهلي حيواناتو زيات
ملعون وې ،تر څو چي ژوندى وې په خپلي سينې به خوځې،
خاوري به خورې ،ستا او د ښځي او ستا د نسل او د ښځي
د نسل تر منځ به تلپاته دښمني اچوم ،د ښځي نسل به
ستا سر ځپي او ته به د ده پنډۍ چيچې ،دغه وخت خداى
ښځي ته وفرمايل :ستا د زېږولو د وخت درد به درته
زيات كړم ،ته به په درد او كړاو سره خپل اوالد زېږوې،
د خپل مېړه مشتاقه به وې او هغه به پرتا برالسى وي،
بيا خداى آدم ته وفرمايل :له دې كبله چي د خپلي ښځي
خبره دې ومنله او د هغي وني مېوه دي وخوړله چي درته
ويلي مي وو مېوه ئې مه خوره ،زمكه به تر لعنت الندي
راشي او ته به په خپل ټول عمر كي په زحمت او كړاو
سره خپل معاش ترې ترالسه كوې ،له زمكي به اغزي او
خاشاك درته راټوكېږي او د بېديا بوټي به خورې ،د عمر
تر پايه به د تندي په خولو سره ډوډۍ خورې او په پاى
كي به همغي خاوري ته بېرته ورگرځې چي ترې واخيستى
شوې ،دا ځكه چي ته له خاورو جوړ شوى يې او خاورو ته
به بېرته ورگرځې ،آدم خپله ښځه حوى (يعني ژوندون)
ونوموله ،ځكه چي دا بايد د ټولو ژونديو مور شي!!!
په دې برخي كي دومره بېهوده او د خندا وړ خبري دي
چي انسان ورته حيران شي ،نه پوهېږو مسيحيان څنگه دا
خبري د هللا تعالى له لوري او د يوه مقدس آسماني كتاب
خبري گڼي!! الندي څو خبرو ته ئې متوجه شئ:
 وايي مار تر ټولو حيواناتو زيات زيرك دئ ،حال دا
چي د مار زيركتيا تر ډېرو ډېرو حيواناتو لږ ده.
 وايي مار د ښځي د غولولو لپاره باغ ته ورغى!! نه
پوهېږو د مار ئې د ښځي له غولولو سره څه؟ كوم عاقل
انسان به دا خبره ومني چي مار كولى شي ښځه وغولوي!!
 وايي :مار ښځي ته وويل :خداى تاسو ته حقيقت نه دئ
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ويلى ،دا سمه نه ده چي د دې ميوې په خوړلو سره تاسو
مرئ ،حقيقت دا دئ چي د دې ميوې په خوړلو سره تاسو په
ښه او بد پوهېږئ ،خداى په دې خاطر نه غواړي چي تاسو
دا مېوه وخورئ چي په دې سره تاسو د خداى په څېر
معرفت ترالسه كوئ او په ښه او بد پوهېږئ او د ده
رقيبان درنه جوړېږي ،هغه نه غواړي چي رقيب ولري!! د
همدې لپاره ئې تاسو د دغي ميوې له خوړلو منع كړي
يئ!! بايبل وايي چي د مار خبره سمه وخته او د خداى
خبره ناسمه او د حقيقت خالف ،دوى دواړو دا مېوه
وخوړه ،مړه نه شول ،برعكس په ښه او بد پوه شول!!
 بايبل په دې بحث سره ښځه د گناه اصلي عامل او
باعث معرفي كوي ،د گناه پيل د دې لخوا شوى ،د زمكي
پر سر لومړۍ گناه د دې له لوري وه ،نارينه هم د دې
په الس گناه ته هڅول شوى! او دا د حقيقت او واقع كامالً
خالف خبره ده ،د گناه په كولو كي د ښځي جسارت تر
نارينه ډېر لږ دئ ،په نارينه وو كي د مجرمانو شمېر
ً د نارينه تقليد كوي،
تل تر ښځو زيات وي ،ښځه غالبا
په هغه پسي اقتداء كوي ،د ښځو جوړښت داسي دئ چي تر
نارينه ئې ښېگڼو ته تمايل زيات وي ،قوي عاطفه ئې د
بدو په ځاى ښو ته هڅوي ،تل گورو چي نارينه د گناه
لپاره په ښځو پسي ورځي.
په جنت كي د ممنوعه ميوې په اړه به د اصلي تورات
ً هغسي وه چي په قرآن كي راغلې،
او انجيل وينا حتما
قرآن دا موضوع د يوې ډېري ژوري علمي موضوع په حيث
څېړلې او يوه ستر علمي حقيقت ته ئې اشاره كړې او هغه
دا چي د عالم په ټولو ژوو كي يوازي انسان داسي پيدا
شوى چي مجبور دئ د مفيد او مضر خوراك په اړه له بله
معلومات ترالسه كړي ،نور ژوي داسي پيدا شوي چي د
پيدايښت له لومړيو شېبو په دې پوهېږي چي كوم څه
وخوري او كوم څه نه ،په دماغ كي ئې د مضر او گټور
بوټي او دانې د تشخيص استعداد اېښودل شوى ،د دغه
استعداد په مرسته د پيدايښت له لومړۍ ورځي سم او
ناسم خوراك معلومولى شي ،د غرڅه بچى ،ورى ،سېرلى،
وزگوړى ،سخوندر ،جونگى او ټول نور ژوي او بچيان ئې
هغه بوټي نه په خوله كوي چي ورته مضر وي ،خو د انسان
بچى ډبره ،خاوره ،سكروټه او هر څه په خوله كوي ،تر
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اوږدې مودې ئې بايد مور سمبال كړي او د تاواني شيانو
له خوړلو ئې وساتي ،تل بايد ورته ووايي :مه مه ،كيخ،
باو ،تو كړه ،مه خوره .. ،قرآن په جنت كي د آدم عليه
السالم د ځاى په ځاى كېدو او د ممنوعه شجرې په يادولو
سره دغي اساسي او مهمي خبري ته اشاره كړې ،خو د
بايبل ليكوال له دې يوه خندونكې بې بنسټه قصه جوړه
كړې!!
دا ډېره ډېره مسخره خبره ده چي د دغي ميوې له
خوړلو مخكي دوى خپل بربنډتوب نه احساساوو او له
خوړلو وروسته پوه شول چي بربنډ دي!! او دا ځكه چي
مخكي بې معرفته ول او د معرفت د ميوې له خوړلو
وروسته ئې سترگي پرانيستلې شوې او خپل لوڅوالى ئې
احساس كړ!! حقيقت د دې خبري كامالً عكس او دا دئ چي:
هللا تعالى د زمكي په سر هر ژوي ته داسي لباس وركړى چي
هم ښايسته دئ ،هم ئې په ځان برابر دئ ،نه گڼدل غواړي
او نه اوبدل ،نه زړېږي او نه شړېږي ،هم ئې په ژمي كي
له يخنۍ ساتي او هم په دوبي كي له تودوخي .د ځينو
لباس خو دومره ښايسته دئ چي كه د نړۍ ټول انسانان
راغونډ شي نو نه په دې ظرافت ،لطافت ،ښايست او رنگ
كي داسي لباس اوبدلى شي او نه ئې گنډلى .په ټولو ژوو
كي يوازي انسان هغه مخلوق دئ چي بربنډ دئ ،د نورو په
څېر جامه نه لري ،دې ته اړ دئ چي ځان ته به جامه
جوړوي ،د ژمي لپاره بېله او د دوبي لپاره بېله ،د
قرآن له وينا معلومېږي چي انسان په سر كي داسي نه
وو ،وروسته بربنډ شوى ،له لوڅېدو مخكي ئې داسي جامه
وه چي هيڅكله به نه بربنډ كېدو ،تل ئې دى پټ ساتو،
نه د جامو اوبدلو ته اړ وو او نه گنډلو ته ،له دې
جامو د يوې اشتباه په نتيجه كي محروم شو ،د ممنوعه
شجرې مېوه ئې وخوړه او په دې سره هغه جامه ترې
وايستى شوه او بربنډ شو ،لومړى ئې د ونو له پاڼو ځان
ته جامه جوړه كړه او وروسته ئې نورې جامې ،ځيني ئې
يوازي د ځان پټولو لپاره ،ځيني ئې د ښايست او سينگار
لپاره او ځيني ئې د تقوى لباس ،سنگين ،باوقاره له
گناه نه مانع لباس .د بايبل ليكونكي د آدم عليه
السالم بربنډېدا هغسي توجيه كړې ،له سره لوڅ ول ،خو
نه پرې پوهېدل ،د معرفت د ميوې په خوړلو سره پرې پوه
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شول!! په مسلمانانو كي د بايبل تر اغېز الندي راغلي
خلك د آدم عليه السالم له لومړني لباس نه داسي تعبير
لري چي گواكي دا به له وړيو ،ورېښمو ،سنډو او يا
مالوچو نه اوبدل شوې كومه جامه وه ،چي د ده په قد
قامت برابره گنډل شوي وه ،حال دا چي اوبدلې او گنډل
شوې جامه بني آدم جوړه كړې ،هللا چي كومه جامه وركوي
هغه اوبدل او گنډل نه غواړي .دوى نه د قرآن الفاظو
ته پام كړى او نه هغه څه ته چي هره شېبه ئې په خپلو
سترگو گوري ،يوې خوا ته په مليونو هغه ژوي گوري چي
په ښايسته الهي جامو پټ دي او بلي خوا ته يوازي بني
آدم چي له دې جامې محروم او دې ته اړ شوى چي له
وړيو ،ورېښمو ،سنډو ،نيلون او يا مالوچو نه ځان ته
جامه جوړه كړي ،قرآن په دې سره يو ستر علمي حقيقت
بيان كړى خو د اسرائيلي رواياتو په دام كي پرېوتو
كسانو له دې افسانه جوړه كړې.
 قرآن د آدم عليه السالم د غولولو او له جنت نه د
ده د ايستلو كار شيطان ته منسوبوي ،شيطان همغه څوك
دئ چي د آدم عليه السالم اوالد (انسان) گناه ته هڅوي،
خو آيا دا شيطان په كومي څرگندي بڼي كه آدم او حوى
عليهما السالم ته ځان ښودلى ،لكه ځيني چي ادعاء كوي
او كه همغسي ورغلى او دوى ئې وسوسه كړي لكه نن چي د
دوى اوالد وسوسه كوي؟ په يقين او ډاډ سره ويلى شو چي
هغه وسوسه به داسي وه لكه د ده ننۍ وسوسې ،نن چي موږ
يو څوك احساسوو چي په زړه مو چونډۍ لگوي ،گناه ته مو
هڅوي ،گناه او حرام راته ښايسته كوي ،زموږ د
(ارتقاء) او (دوام) باعث ئې گڼي ،همغه چي موږ ئې په
سترگو نه گورو خو هره شېبه ئې اغېز احساسوو ،زموږ جد
ته همدا دوكه مار مخلوق او همدا وسوسه اچوونكى په
همدې توگه ورغلى ،همداسي ئې ورته ويلي :كه دا مېوه
وخورئ (په جنت كي تل پاته كېدا) او (معنوي ارتقاء)
به مو په برخه شي ،قرآن په دې اړه همغه خبره كړې چي
هر انسان ئې هره شېبه په خپل ژوند كي احساسوي ،خو
بايبل خوشې او بېهوده خبره كوي او دا وسوسه د مار له
لوري گڼي!! او متأسفانه زموږ ځيني مفسرين وايي چي
شيطان د مار په بڼي كي يا د مار په خوله كي جنت ته
ورغلى او دوى ئې دوكه كړي!! دا د هغو خلكو كار دئ چي
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غواړي د قرآن آيتونه د بايبل په استناد تفسير كړي او
د قرآن او بايبل ترمنځ د تلفيق هڅه كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

  
  
 -12او لوړه ئې ورته وكړه چي زه مو خواخوږى يم،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)20گناه ته هڅوونكى شيطان ،كه جني وي كه انسي ،نه
يوازي گناه ورته ښايسته كوي بلكي په ټول تأكيد سره
ورته وايي چي ستا خير غواړم ،زما مشوره ستا په گټه
ده ،په دې كي ډېري ښېگڼي درته پرتې دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ







  








  









 
 -11نو په دوكې سره ئې دواړه وغولول ،كله چي ئې د
(وني) مېوه وڅكله بدنونه ئې ورته بربنډ شول او
لگيا شول په ځانونو باندي ئې د باغ پاڼي نښلولې
او خپل رب ورته غږ كړ :آيا تاسو مي له دغي وني نه
وئ منع كړي؟ او نه مي وو درته ويلي چي شيطان مو
څرگند دښمن دئ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)22دلته د څو خبرو تفصيلي څېړل ضروري برېښي:
 شيطان وغولول ،ممنوعه مېوه ئې وخوړه ،په همدې سره
جامه ترې وايستل شوه ،بربنډ شول ،لگيا شول چي ځان په
پاڼو پټ كړي ،د آيت الفاظ داسي دي چي ښيي ټول ځان ئې
لوڅ شوى او د ټول ځان د پټولو لپاره ئې پاڼي په ځان
نښلولې .د دې معنى دا ده چي له لوڅېدو وروسته د
انسان لومړۍ جامه پاڼي وې ،نوري جامې ئې ډېر وروسته
جوړي كړې دي .د علمي تحقيقاتو په نتيجه كي څېړونكي
همدې نتيجې ته رسېدلي چي لومړنيو انسانانو د ونو له
پاڼو د جامې په توگه استفاده كړې ،وروسته ئې د
حيواناتو له څرمنو او بيا ئې له نورو شيانو جامې
جوړي كړې .له الهي جامې نه محرومېدا انسان ته يوه
داسي سزا وه چي تر نن پوري ئې عذاب څكي ،د انسان په
الس جوړه شو ې جامه د تبعيض وسيله شوه ،دوى ئې سره بېل
كړل ،يوه له خپلي جامي د خلكو د غولولو وسيله جوړه
كړه ،بل په نورو د برالسي او لويي ذريعه.
 راشئ وگورو چي په دې اړه بايبل څه وايي :بايبل
ليكي :د همدې ورځي په مازديگر كي (هغه ورځ چي دوى
هغه مېوه وخوړه) ،آدم عليه السالم او ښځي ئې د خداى
غږ واورېدو چي په باغ كي گرځېدو ،نو په ونو كي پټ
شول ،خداى آدم ته غږ كړ :اې آدمه! چېري يې ،ولي
پټېږې؟ آدم ځواب وركړ :ستا غږ مي په باغ كي واورېدو،
ووېرېدم ،دا ځكه چي لوڅ وم ،نو ځكه پټ شوم ،خداى
وفرمايل :چا درته وويل چي لوڅ يې؟ آيا د هغې وني
مېوه دې خوړلې ده چي ترې منع كړى مي وې؟ آدم ځواب
وركړ :دغي ښځي چي زما ملگرې دې گرځولې ،ما ته ئې دا
مېوه راكړه او ما هم وخوړه ،دلته نو خداى له ښځي
وپوښتل :دا څه كار وو چي تا وكړ؟ ښځي وويل :مار
وغولولم!!
دلته څو خبري د پام وړ دي:
 بايبل هللا تعالى داسي معرفي كوي :په يوه وړوكي باغ
كي گرځي ،د گامونو غږ ئې آدم عليه السالم واورېدو،
ترې پټ شو ،خداى نه پوهېدو چي آدم چېري دئ ،غږ ئې
ورته وكړ :اې آدمه! چېري يې؟ له دې هم خبر نه وو چي
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دوى دواړو هغه ممنوعه مېوه خوړلې ده!!! له آدم عليه
السالم نه پوښتنه كوي :څنگه پوه شوې چي لوڅ يې؟ آيا
هغه مېوه مو خوړلې چي ترې منع كړي مي وئ؟!! له دې هم
نه وو خبر چي ښځي دا كار كړى!! او له دې هم چي مار
غولولې وه!!
 په دې سزا هم لږ غور وكړئ چي مار ته د دغه غولولو
په وجه وركړى شوه :تل دې په سينه خوځېږې ،خاوري دې
خوراك شه!! پوښتنه كوو :آيا مار له دې د مخه په سينه
نه په پښو خوځېدو؟ دا نور ډېر حيوانات او خزندې چي
په سينه خوځېږي هغوى ته د كومي گناه سزا وركړى شوې؟!
دا څومره نامعقوله او غلطه خبره ده چي د مار خوراك
خاوره ده!! هيڅ مار خاوره نه خوري ،د مار خوراك
خاوره نه بلكي د مرغانو ،موږكانو او چنگښو په څېر
حيوانات دي!!
 ښځي ته چي كومه سزا وركړى شوې په دې هم لږ غور
وكړئ :د زېږولو د وخت درد دي زيات شه!! د خاوند د
اشتياق په اور وسوځې ،هغه دي پر تا برالسى وي!!
پوښتنه كوو :دغو بې شمېره حيواناتو ته چي د اوالد
زېږولو په وخت كي همداسي د درد احساس كوي ،د كومي
گناه سزا وركول كېږي؟! د مېړه اشتياق خپلي مېرمني ته
زيات دئ كه د مېرمني خپل مېړه ته؟ مگر دا اشتياق سزا
ده؟ په ټولو ژوو كي دا اشتياق شته ،دوى ته د كومي
گناه په وجه دا د اشتياق سزا وركړى شوې؟ دا اشتياق
خو سزا نه بلكي د هللا تعالى يوه لويه پېرزوينه ده ،د
انسان او حيوان د نسل د دوام يوه ستره وسيله ده،
تاسو ولي دې اشتياق ته د سزا په سترگه گورئ؟ قرآن خو
د ښځي او مېړه ترمنځ دا الفت ،مينه او اشتياق د الهي
رحمت او پېرزوينې يوه ستره بېلگه گڼي!! آيا دا سمه
ده چي د نارينه سلطه او برالسى پر خپلي مېرمني ښځي ته
سزا وگڼو؟! دا برالسى يوه طبيعي مسئله ده ،په اكثرو
حيواناتو كي هم د دې شاهد يو ،داسي چي نارينه د ښځي
ساتنه او څارنه كوي ،ترې دفاع كوي ،بل ئې خوا ته نه
پرېږدي ،اداره كوي ئې ... ،دا برالسي نه يوازي ښځي ته
سزا نه شو گڼلى بلكي د ښځي لپاره يوه ستره الهي
پېرزوينه ده ،چرگ له خپلو چرگو دومره دفاع كوي چي
پرې زخمي زخمي شي ،همداسي بې شمېره نور مرغان او
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حيوانات ،هيڅ عاقل انسان به د بايبل دا وينا د منلو
وړ ونه گڼي.
له  21تر  24پوري د دې فصل جملې داسي دي:
(خداى د حيوان له پوسته لباس جوړ كړ او آدم او
مېرمني ته ئې ورواغوست ،بيا خداى وفرمايل :اوس چي
آدم زموږ په څېر شوى او ښه او بد پېژني ،بايد پرې ئې
نږدو چي د (حيات د وني) مېوه هم وخوري او تر ابده
ژوندى وي ،نو خداى دى د عدن له باغه وايست ،تر څو
والړ شي او په هغي زمكي كي كار وكړي چي له خاوري ئې
جوړ شوى ،په دې توگه ده آدم د عدن له باغه وايست او
د عدن د باغ په شرقي برخي كي ئې د اور په داسي سرو
تورو سمبال فرشتې وگمارلې چي هري خوا ته څرخي ،ترڅو
د حيات د وني الره خوندي وساتي!!)
د دې كرښو د مطالبو په اړه څو پوښتني راوالړېږي:
 مخلوقاتو ته د لباس په وركولو كي د هللا تعالى سنت
داسي نه دئ چي د كوم درزي په څېر چا ته لباس جوړ كړي
او وروائې غوندي ،د بايبل ليكوال په دې نه پوهېږي چي
د هللا تعالى له لوري د لباس وركولو معنى څه ده!! هللا
تعالى ټولو حيواناتو ،ونو او بوټو ته مناسب مناسب
لباس وركړى ،چي هم ئې له يخنۍ ساتي ،هم له گرمۍ او
هم له حشراتو او مكروبونو ،آدم عليه السالم ته هم د
نورو په څېر مناسب لباس وركړى شوى وو ،خو د ممنوعه
ميوې په خوړلو سره له هغه لباسه محروم شو ،لومړى ئې
په پاڼو ځان پټ كړ ،بيا د حيواناتو په پوستكي او
وروسته وروسته د ده اوالد له وړيو او تاره اوبدل شوې
جامې ځان ته جوړي كړې.
 د بايبل ليكوال كله د عدن باغ په زمكي كي گڼي او
كله ئې له زمكي بهر ،مخكي ئې ويلي وو چي دا د زمكي
شرقي لوري ته واقع دئ ،خو دلته وايي چي آدم د عدن له
باغه وايستى شو او هغې زمكي ته ولېږل شو چي ترې جوړ
شوى!!
 دى خداى داسي معرفي كوي چي نه غواړي د ده په
مخلوقاتو كي داسي څوك وي چي په ښه او بد پوهېږي،
غوښتل ئې چي آدم عليه السالم د معرفت د وني مېوه ونه
خوري ،خو د ده د ارادې خالف آدم عليه السالم د هغي
ميوې په خوړلو موفق شو!! اوس نو دا تدابير سنجوي چي
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څنگه د دې مخه ونيسي چي آدم عليه السالم د حيات د وني
مېوه هم ونه خوري او د ده لپاره يو تلپاتى حريف او
رقيب نه شي!! نو ځكه ئې له يوې خوا آدم عليه السالم د
عدن له باغه وايست او له بلي خوا ئې دغي وني ته د
رسېدو په الر كي داسي فرشتې وگمارلې چي په تورو سمبال
وي او دا توري هم د اور توري چي هري خوا ته څرخي او
نه پرېږدي څوك ترې تېر شي!! پوښتنه كوو :كه دا باغ
په آسمان كي وي طبيعي ده چي له آسمانه د آدم له
راكوزېدو وروسته هغه باغ ته د ده ننوتل ممكن نه وو،
نو په سرو تورو سمبال فرشتې د څه لپاره گمارل كېدې؟
او كه دا په زمكي كي وو نو موږ ته ووايئ چي چېري دئ
اوس خو له داسي پهره دارانو تېرېدل آسانه شوي ،كه
آدم عليه السالم نه شو تېرېدى اوالد ئې اوس كولى شي د
حيات وني ته د رسېدو لپاره په هليكوپترو سره هلته
ځان ورسوي .كه عادي خلك دا كار نه شي كولى پاپ ته خو
ډېره آسانه ده!!
له دغو بېهوده او چټي خبرو هر څوك په دې پوهېدى
شي چي د بايبل ليكوال څوك او د څنگه شخصيت خاوند دئ
او د هللا تعالى په اړه د ده انگېرني څومره بې بنسټه
دي!!
قرآن د بايبل د دغو غلطو خبرو د ترديد او تصحيح
لپاره فرمايي چي هللا تعالى آدم عليه السالم د داسي
مخلوق په څېر پيدا كړ چي معرفت ئې تر فرشتو ډېر لوړ
وو ،په هر څه د پوهېدو توان او استعداد ئې وركړ ،په
هغه څه ئې د پوهېدو توفيق وركړ چي فرشتې پرې نه
پوهېدې او د همدې معرفت او پوهي په سبب ئې د زمكي
خالفت ده ته وسپارو ،د معرفت په وجه ئې دى رټلى نه
دئ ،د ځان رقيب او حريف ئې نه دئ گڼلى بلكي د زمكي
خالفت ئې ورسپارلى او فرشتو ته ئې امر كړى چي ده ته
سجده وكړي ،بايبل وايي چي فرشتې په سرو تورو د آدم
مقابله كوي او قرآن وايي چي فرشتو آدم عليه السالم ته
سجده وكړه او هللا تعالى د زمكي او آسمان هر څه آدم
عليه السالم ته مسخر كړل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -13دواړو وويل :اې زموږ ربه! په ځان مو ظلم وكړ،
كه بخښنه راته ونه كړې او رحم راباندي ونه كړې نو
ً به له زيانمنو شو.
حتما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)23په دې مبارك آيت كي موږ ته الرښوونه شوې چي د
گناه د ارتكاب په صورت كي كومه الر غوره كړو ،ندامت،
توبه ،د هللا تعالى په وړاندي په خپل جرم اعتراف او د
بخښني او پېرزويني غوښتنه ترې كول .تر دې د مخه ئې
موږ ته له گناه نه وروسته د شيطان كړنه راوښوده ،په
خپلي گناه ټينگار او اصرار او د ځان د تبرئې هڅه،
پايله ئې ذلت ،سپكاوى ،د هللا تعالى له درباره رټنه او
شړنه.
رسول هللا ﹽفرمايي:

عن أنس :أن النبي ﹽ قال كل ابن آدم خطاء وخير
رواه الترمذي
الخطائين التوابون.

له انس ﷻ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :د آدم هر
زوى خطاكار دئ ،د خطاكارانو غوره ئې توبه كوونكي دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




    



    



  
 -14وئې فرمايل :كوز شئ ،ځيني مو د ځينو نورو
دښمنان او په زمكي كي تاسو ته تمځى او تر يوې
نېټې گټه اخيستل دي -19 .وئې فرمايل :په دې كي به
ژوند كوئ ،په دې كي به مرئ او له همدې به بېرته
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راايستل كېږئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)19-14دلته څو ټكو ته پام وكړئ:
 آيا دا خپلمنځي عداوت او دښمني به د شيطان او
انسان ترمنځ وي كه د انسانانو تر منځ ،دواړو ته راجع
كېدى شي ،شيطان به په انسانانو كي داسي ملگري ځان ته
پيدا كوي چي د نورو په ضد ئې وجنگوي ،د حق او باطل
ترمنځ جنگ يو تلپاتى جنگ دئ ،نه باطل په خپلي خوا كي
حق زغملى شي او نه حق باطل ،هغه څوك چي گمان كوي د
دغو دواړو ترمنځ روغه جوړه ممكنه ده ،اشتباه كوي او
د الهي سنت خالف خبره كوي.
 زمكه د انسان لپاره موقتي تمځى دئ ،د دې هر څه د
انسان د استفادي لپاره پيدا شوي ،هر څه ته به د
وسيلې په سترگه گوري نه د هدف په سترگه ،دا به د هدف
په لوري د سفر توښه گڼي ،د هغو خلكو په څېر به نه وي
چي په زمكي كي موقت استقرار لومړى او وروستى گڼي او
همدا د څو ورځو موقت ژوند ته د لومړي او وروستي ژوند
په سترگه گوري.
 لكه څنگه چي د انسان پيدايښت او مرگ په زمكي كي
وي ،د بل دائمي ژوند لپاره به هم له همدې زمكي بېرته
راپاڅېږي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




  
  



    



 
ً چي تاسو ته مي داسي
 -16اې د آدم اوالده! يقينا
لباس درولېږو چي بدن مو پټوي او د ښايست وسيله ده
او غوره ئې د تقوى لباس دئ ،دا الهي آيتونه دي،
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ښايي پند واخلي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)23دلته د لباس په اړه څو خبري په پام كي ولرئ:
 پر انسانانو باندي د لباس د نزول معنى دا نه ده
چي هللا تعالى له آسمانه ورته لباس رالېږلى ،بلكي معنى
ئې دا ده چي د هللا تعالى په حكم انسان ته د لباس
انتظام شوى ،د لباس توكي هم هللا تعالى ورته پيدا كړي
او لدغو توكو د لباس جوړولو هنر او استعداد هم هللا
تعالى وركړى.
 د لباس يو ډول هغه دئ چي انسان پرې خپل ځان پټوي،
له يخني او تودوخي ئې ژغوري ،بل ډول ئې د سينگار او
ښايست وسيله ده ،خو دلته د يوه بل ډول لباس هم
يادونه شوې او تر دغو دواړو غوره گڼل شوى؛ د تقوى
لباس ،خو د دې معنى څه ده؟ آيا تقوى ته د لباس نوم
وركړى شوى او كه ځيني لباس د تقوى د لباس په نامه
ياد شوي؟ په الفاظو كي د دواړو تعبيرونو مجال شته،
خو وروستۍ توجيه په دې دليل غوره ده چي د بحث موضوع
لباس دئ ،نه تقوى ،په دې توجيه سره د انسان لباس درې
ډوله كېدى شي ،د ځان پټولو لباس ،د سينگار او ښايست
جامه او د تقوى لباس ،دا ځكه چي عمالً گورو ځيني لباس
د گناه وسيله وي او ځيني له گناه نه د مخنيوي وسيله.
له كومي ورځي چي انسان له لومړنۍ الهي جامې محروم
شوى او په خپل الس د جامو جوړولو ته اړ شوى ،نو همدا
جامه د انسانانو ترمنځ د تفريق ،تبعيض او يو په بل د
لويي او تېري وسيله گرځېدلې ،نه گورئ چي په دغه جامه
كي څومره ظلمونه كېږي ،په عسكري او پوليسي جامو كي
هره ورځ څومره بې گناه انسانان ځورول كېږي ،څومره
شريف انسانان د خړو جامو په سبب تحقير كېږي ،څومره
ذليل انسانان په فاخره جامو كي تر نورو ځان لوړ گڼي،
نه گورئ چي يوه له خپلي جامې د گيدړي پوستكى جوړ كړى
خلك پرې غولوي ،بل له جامو د پسه په څېر بې آزاره
برېښي خو په سينه كي ئې د لېوه زړه او هغه بل به په
خپلو جامو سره ځان داسي ښيي چي زمرى دئ خو تر گيدړ
به زيات بې زړه او جبون وي .هللا تعالى انسان ته د جامو
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جوړول ورښودلي ،د دې لپاره چي ځان له تودوخي او يخنۍ
پرې وژغوري او د هغه لباس ئې په درېو ډولونو وېشلى:
د ځان پټولو لباس ،د ښايست لباس او د تقوى لباس ،خو
انسان له خپلي جامې نه يا د غولولو وسيله جوړه كړې،
يا د ظلم او تېري وسيله ،يا يو په بل د لويي او تكبر
ذريعه!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ














 








   


   
 -17اې د آدم زامنو! پام چي شيطان تاسو ونه
غولوي ،همغسي لكه چي ستاسو مور پالر ئې له جنته
وايستل ،جامه ئې ترې ايستله چي بدن ئې وروښيي
(ورته لوڅ ئې كړي) ،دى او قبيله ئې تاسو په داسي
توگه ويني چي تاسو ئې نشئ ليدلى ،موږ شيطانان د
هغو دوستان گرځولي چي ايمان نه راوړي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)17په دې مبارك آيت كي څو اساسي خبري تر سترگو
كېږي:
 انسانانو ته ويل شوي چي د شيطان وسوسو ته تسليم
نشي.
 شيطان د دې باعث شو چي د انسانانو لومړني پالر مور
له جنت نه ووځي.
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 دوى لومړى له
ايستل شوې.
دا جامه يو ځلي نه ده ترې ايستل شوې بلكي ورو ورو
ترې ايستل شوې ،د ينزع صيغه همدا مطلب افاده كوي.
 د شيطان هدف دا وو چي انسان لوڅ او بربنډ كړي ،دى
پوهېدو چي د دې كار پايلي انسان ته څومره خطرناكي
دي ،له ده سره د خپلو شيطاني منصوبو په عملي كولو كي
څومره مر سته كوي ،څومره فتنې ورباندي راوالړولى شي،
د انسان د بې الري كولو لپاره له دې څومره استفادې
كولى شي!!
 هغه مو داسي خطرناك دښمن دئ چي په هر گام كي ئې
تاسو ته كمين نيولى ،تاسو ئې نه گورئ او هغه مو
ويني.
 هغه كسان له شيطان سره دوستي كوي او د وسوسو تر
اغېز الندي ئې ځي چي ايمان نه راوړي ،مؤمنان له شيطان
سره دوستي نه پالي او نه غواړي د وسوسو تر اغېز الندي
ئې راشي.
 د دې آيت له دغي فقرې  
جنت نه ايستل





شوي بيا جامه

ترې







  د محققو علماوو انتباه دا ده چي
انسانان نشي كولى شيطان او د ده قبيله په خپلو سترگو
وگوري ،دوى هغه آراء او روايات ضعيف او بې اعتباره
گڼي چي د شيطان په ليدل كېدو تركيز كوي .د دې آيت
الفاظ هومره صريح او واضح دي چي نه شك ته كوم مجال
پرېږدي او نه بلي توجيه ته .په قاطع او پرېكنده توگه
وايي چي تاسو شيطان او د ده قبيله نشئ ليدى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -18او كله چي د فحش كوم كار وكړي وايي :خپل
پلرونه مو پرې ليدلي او هللا پرې گمارلي يو ،ووايه:
ً چي هللا په فحش باندي گمارنه نه كوي ،آيا د هللا
يقينا
په اړه هغه څه وايئ چي نه پرې پوهېږئ؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)18گورئ چي جاهل ،مشرك او د شيطان په پل روان خلك
له خپلو غلطيو هم غسي دفاع كوي چي شيطان ترې كوله،
څرگنده گناه به ئې كړې وي ،خو هغه به جائز كار گڼي
او له ځانه به دفاع كوي ،وايي به :زموږ پلرونو دا
كار كاوو ،ولي به هغه څه ته غلط وايو چي زموږ نيكونو
كړى؟ دا نه يوازي زموږ د پالر نيكه له دود دستور سره
برابر دئ بلكي زموږ مذهبي مشرانو ئې فتوى راكړې او
ويلي ئې دي چي هللا د دې اجازه دركړې!!
له فحش مراد هره هغه گناه ده چي بدوالى ئې څرگند
وي ،په خاصه توگه هغه گناه چي اغېز ئې بل ته سرايت
كوي ،دوى داسي گناهونو ته هم مذهبي توجيهات جوړول.
د دوى او د دوى په شان د نورو خلكو ځواب دا دئ :هللا
تعالى هيڅكله خپل بندگان په فحش كار نه گماري ،كوم
مذهب چي شرك ،ظلم ،گناه او د فحش نور كارونه روا
گڼي ،شيطاني مذهب دئ نه الهي مذهب ،ستاسو دا ادعاء د
جهل او ناپوهۍ په وجه ده ،په دې نه پوهېږئ چي هللا
تعالى هيڅكله او په خپل هيڅ كتاب كي خپل بندگان په
داسي بدو كارونو نه دي گمارلي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




  
   



   
 
 -15ووايه :زما رب د قسط (عدالت كولو) امر كړى،
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(او دا چي) د سجدې په مهال خپله توجه سيده كړئ او
په داسي حال كي ئې عبادت وكړئ چي د دين خالصوونكي
وئ ،لكه چي په لومړي ځل ئې پيدا كړئ بيا به هم
اعاده شئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)15دلته څو خبرو ته توجه ولرئ:
 د مخكنيو خلكو په ځواب كي ويل شوي چي هللا تعالى د
فحش په كارونو امر نه دئ كړى بلكي دا امر ئې كړى چي
قسط او عدل تأمين كړئ ،د دعاء او عبادت په مهال خپله
توجه د هللا په لوري سيده كړئ ،په دين كي اخالص ولرئ او
له هرراز ناولتيا او شرك ئې پاك وساتئ او په دې باور
ولرئ چي د لومړني ځل په څېر به بيا اعاده كېږئ.
 له دې آيت معلومېږي چي په مخكني كي له فحش كار
مراد ظلم ،شرك او له آخرت نه انكار دئ.
 د (مسجد) صيغه د (مغرب) په څېر هم د مكان لپاره
راځي او هم د زمان لپاره ،دلته د زمان لپاره راغلې
او معنى ئې دا ده چي د هري دعاء او د هر عبادت په
مهال يوازي هللا تعالى ته مخه كړئ ،بل چا ته مخ مه
اړوئ ،له بل چا مرسته مه غواړئ ،بل چا ته الس مه
اوږدوئ .چا چي تاسو ته ويلي د دعاء په مهال بل چا ته
مخ اړول جائز دي ،دا د انسان په جامه كي شيطان دئ،
دروغ وايي او په هللا تعالى پسي افتراء كوي.
 د مخلصين له الدين معنى دا ده چي خپل دين هللا تعالى
ته خالص كړئ ،له بل دين سره ئې مه گډوئ ،په الهي دين
كي څه مه زياتوي او له بل دين او مذهب نه څه مه په
كي اچوئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -31يوه ډله هدايت شوې او بله ډله داسي چي ضاللت
پرې محقق شوى ،دوى خو له هللا پرته شيطانان خپل
اولياء ونيول په داسي حال كي چي اټكل كوي هدايت
شوي دي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)31گورئ چي دلته خلك په دوو ډلو وېشل شوي ،هدايت
شوې ډله او په ضاللت كي پرېوتې ډله ،چا چي هللا تعالى
خپل موال نيولى او د الهي دين متابعت كوي ،هدايت ئې
په برخه شوى ،خو څوك چي له هللا تعالى پرته ،جني او
انسي شيطانان ،د اولياوو په توگه نيسي او د هغوى
متابعت كوي ،الروركي دي ،كه څه هم په ځان د هدايت شوو
گمان وكړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ











    
 
 -32اې د آدم اوالده! د هري سجدې په مهال خپل زينت
درسره واخلئ (زينتي لباس مو واغوندئ) ،وخورئ،
ً چي هللا اسراف كوونكي
وڅښئ خو اسراف مه كوئ ،يقينا
نه خوښوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)30دلته يوه بل مذهبي ډوله انحراف ته اشاره شوې
او مؤمنان ترې منع شوي :او هغه دا چي ځيني شلېدلې،
شړېدلې ،له راز راز پينو او رنگ رنگ ټوټو نه جوړه
شوې ملنگي او صوفيانه جامه د دعاء قبلېدو او لوړ
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معنوي مقام ته د رسېدو لپاره شرط گڼي او ځيني نور
بيا رياضتونه او له حالل رزق نه ډډه كول د معنوي
ارتقاء لپاره ضروري گڼي ،هغه چا ته د اهل هللا او
اولياء هللا په سترگه گوري چي وېښتان ئې ببر ،نوكان ئې
لوى او له خيرو ډك ،جامې ئې گنده او ناولې ،په
غرونو ،رغونو ،سوړو ،ورانو او ويجاړو ځايونو كي
اوسېږي او له دنيا الس په سر شوي .قرآن د دغه غلط او
انحرافي ذهنيت د تصحيح لپاره فرمايي چي :د عبادت او
دعاء په مهال خپل زينتي جامه لري مه غورځوئ ،په ښكلې
حاللي او جائزي جامې كي دعاء او عبادت كي هيڅ مانع
نشته ،بلكي غوره دا ده چي ښه ،ښكلې او پاكه جامه مو
د عبادت او دعاء لپاره مختص كړئ ،هللا تعالى تاسو نه له
ښكلې جامې منع كړي يئ او نه د حالل رزق له خوړلو ،د
حالل خوراك او څښاك په اړه ستاسو د رب حكم دا دئ چي
اسراف مه كوئ ،هللا تعالى اسراف كوونكي نه خوښوي .دين د
دنيا د ښه كولو ،ښه تنظيمولو او ښايسته كولو لپاره
راغلى ،نه د دنيا ترك كولو او له لذتونو ئې د الس
اخيستلو لپاره.
كه تاسو بايبل مطالعه كړئ وبه گورئ چي له څو
محدودو پيغمبرانو پرته نور ټول داسي معرفي كوي چي
تارك دنيا دي ،له خلكو بېل اوسېږي ،د اوسېدو ځاى ئې
غرونه ،سوړي ،غارونه ،وران او ويجاړ ځايونه دي.
بايبل د حزقيال په كتاب كي د انبياوو په اړه يوه
په زړه پوري وينا لري چي د دوى د انبياوو څرنگوالى
په گوته كوي ،ليكي :اې اسرائيليانو! ستاسو انبياء
هغه گيدړي دي چي ورانو ويجاړو كنډوالو كي اوسېږي،
هيڅ گټه ئې تاسو ته نه ده رسولې ،هغوى هيڅكله د ښار
د حصار ويجاړي نه دي رغولې ،تر څو هغه ورځ د دښمن په
وړاندي ودرېږئ چي خداى مقرره كړې!! خوبونه ئې باطل
او وړاندويني ئې دروغجني دي ،وايي چي پيغام ئې زما
له لوري دئ په داسي حال كي چي ما دوى ته څه نه دي
لېږلي!! ما هيڅكله له دوى سره خبري نه دي كړې!!! د
دغو جعلي خوبونو او درواغو په سبب زه ستاسو په ضد يم
او تاسو به مجارات كړم ،دغو شريرو كسانو زما قوم
وغولولو ،دوى ته ئې وويل :هر څه سم دي ،خو داسي نه
وه ،زما قوم سست دېوال جوړوي او دا دروغجن پيغمبران
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دوى تشويقوي او په گچ سره دا سست دېوال سپينوي... ،
زه به دا دېوال نسكور كړم او دوى به ترې الندي كړم،
بايبل د دعاء په مهال د زيږي او كرباسي جامو
سپارښتنه كوي خو تاسو گورئ چي قرآن د دې ترديد كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

    




  
 





  







 -31ووايه :چا هغه زينتي شيان چي هللا خپلو بندگانو
ته راايستلي او پاكيزه رزق حرام كړي؟ ووايه :دا
په دنيوي ژوند كي هم د مؤمنانو لپاره دي او د
قيامت په ورځ په مختصه توگه (د دوى لپاره دي)،
دغسي هغو ته نښي په تفصيل سره بيانوو چي پوهېږي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)32له دې مبارك آيت څو اساسي خبري معلومېږي:
 هللا تعالى نه ښايسته او زينتي شيان حرام كړي او نه
پاكيزه رزق ،څوك چي دا حرام گڼي هيڅ دليل ورته نه
لري.
 دا دواړه په اصل كي د مؤمنانو لپاره پيدا شوي ،د
دوى په طفيل نورو ته هم وركول كېږي ،كه د زمكي پر سر
مؤمنان نه وي نو هللا تعالى به د خپلو نعماتو او
پېرزوينو لړۍ بندوي.
 د قيامت په ورځ به په مختصه توگه يوازي د مؤمنانو
په برخه كېږي.
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 له دې حقائقو يوازي ناپوه كسان انكار كولى شي ،د
پوهي او علم خاوندان پوهېږي چي هللا تعالى به ولي هغه
څه حراموي چي په خپله ئې د خپلو بندگانو لپاره پيدا
كړي؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ








   


  
    



     
 -33ووايه :حقيقت دا دئ چئ زما رب د فحش كارونو
څرگند او پټ ئې ،گناه ،ناحقه تېرى ،دا چي له هللا
سره هغه څه شريك كړئ چي هيڅ دليل پرې نه دئ نازل
شوى او دا چي هللا ته هغه څه منسوب كړئ چي نه پرې
پوهېږئ ،تحريم كړي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)33په دې آيت كي د جاهلو مشركينو د باورونو په
خالف الندي شيان حرام گڼل شوي:
 فحش كارونه كه څرگند وي كه پټ.
 گناه.
 د بل په حق ناروا او ناحقه تېرى.
 له هللا تعالى سره هغه څه شريكول چي په هيڅ الهي
كتاب كي كوم دليل ورته نشو موندلى.
 هللا تعالى ته داسي څه منسوبول چي علم پرې نه لرو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -34او هر امت ته اجل ټاكل شوى ،نو كله چي د دوى
اجل راورسېږي نه به يوه شېبه وروسته شي او نه به
مخكي شي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)34دلته په څو خبرو غور پكار دئ:
 له اجل مراد د عذاب ثابته نېټه ده كه د پيدايښت
او زوال ثابته نېټه؟ كه دا د عذاب نېټه وگنلى شي ،نو
دا پوښتنه راوالړېږي چي هيڅوك د عذاب د نېټي رامخكي
كېدا نه غواړئ ،خو كه د امتونو د پيدايښت او زوال
نېټه ونيولى شي داسي پوښتنه نه راوالړېږي ،ځكه امت په
فكري بنسټونو جوړ شوي ولس ته ويل كېږي نه په قومي او
ژبني بنسټ جوړ شوي ولس ته ،هر امت ،كه دا د ايمان په
بنسټ جوړ شوى وي او كه د شرك او كفر په بنسټ ،په خپل
خپل وخت راپيدا كېږي ،عروج ته رسي او زوال مومي.
 لكه څنگه چي هر انسان د پيدايښت او مرگ ثابته
نېټه لري ،همداسي هر امت هم د پيدايښت او زوال ثابته
نېټه لري ،په خپل وخت راپيدا كېږي او په خپل وخت
درومي ،نه ئې د پيدايښت نېټه وروسته كېدى شي او نه
ئې د زوال نېټه رامخكي كېدى شي .دا نېټې د چا د هوى
او هوس په حكم مخكي يا وروسته كېږي نه ،د الهي ثابتو
سننو مطابق په خپل خپل وخت ترسره كېږي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -39اې د آدم اوالده! هر كله چي ستاسو پيغمبران
درشي چي تاسو ته زما آيتونه بيانوي ،نو چا چي
تقوى غوره كړه او ځان ئې اصالح كړ ،نو نه به څه
وېره پرې وي او نه به غمجن شي -36 .او چا چي زما
آيتونه تكذيب كړل او لويي ئې ترې وكړه ،دوى
دوزخيان دي ،په هغه كي تلپاته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)36-39په دې دواړو مباركو آيتونو كي له پيغمبرانو
او د دوى له رسالت سره د دوو ډلو چلن توضيح شوى:
 هغه چي په الهي آيتونو ايمان راوړي ،د تقوى الر
غوره كوي ،د الهي احكامو له مخالفت او سرغړاوي نه
ډډه كوي او ځان اصالح كوي ،چي دوى ته د دوو خبرو ډاډ
وركړى شوى :له هيڅ څه دي وېره نه لري ،په هيڅ څه به
وير نه كوي ،دوى داسي الر غوره كړې چي په دې كي له
هيڅ څه نه وېره نه ده پكار ،داسي څه به له السه ورنه
كړي چي تر هغه غوره ترالسه نه كړي ،نو په دې الر كي نه
د وېري لپاره څه مجال پاته دئ او نه د وير لپاره.
 هغه ډله چي د تكبر او غرور په وجه له پيغمبرانو
سره د مخالفت او د الهي آيتونو د تكذيب الر غوره كوي،
چي تلپاته دوزخ ئې سزا ده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -37نو تر هغه چا به ستر ظالم څوك وي چي د هللا په
نسبت د دروغو افتراء وكړي يا ئې آيتونه تكذيب
كړي ،دوى ته به د كتاب خپله برخه ورورسېږي ،تر
هغه چي زموږ مالئكي ورشي ،چي روح ترې قبض كړي،
(ورته) وبه وايي :هغه چېري دي چي له هللا پرته مو
لمانځل؟وبه وايي :رانه ورك شوي او په خپل ځان به
د دې شهادت وركوي چي كافران ول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)37د دې مبارك آيت اساسي مطالب دا دي:
 تر هغه چا ستر ظالم نه موندل كېږي چي په درواغو
يو څه هللا ته منسوب كړي ،خپله دروغجنه خبره د هللا تعالى
خبره وگڼي او د هللا تعالى آيتونه تكذيب كړي ،هغه دالئل
او احكام ونه مني چي الهي كتاب ئې د ده مخي ته ږدي.
 د دوى لپاره چي هللا تعالى كوم مهلت مقدر كړى هغه به
ئې په برخه شي ،تر هغه به فرصت وركړى شي چي د مرگ
نېټه ئې راورسېږي او د هللا تعالى له لوري لېږل شوې
فرشتې د دوى روح قبضوي.
 دا مالئكي به ورته ووايي :هغه دروغجن معبودان مو
چېري دي چي له هللا تعالى پرته به مو مرسته ترې غوښته؟
 د دوى ځواب به دا وي :رانه ورك شوي ،دلته ئې نه
مومو .په دې توگه به په خپل كفر اعتراف كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -38وئې ويل :د انسانانو او پېريانو په هغو ډلو
كي ننوځئ چي تر تاسو مخكي په اور كي (لوېدلې) دي،
كله چي يوه ډله ننوځي په خپلي سيالي ډلي به لعنت
وايي ،تر هغه چي ټول په كي راغونډ شي ،وروستني به
ئې د لومړنيو په اړه وايي :اې زموږ ربه! دغو موږ
بې الري كړو نو د اور دوه برابره عذاب وركړه ،وبه
وايي :ټولو ته دوه برابره دئ خو نه پوهېږئ! -35
او لومړني به ئې د وروستنيو په اړه ووايي :تاسو
پر موږ هيڅ فضيلت نه لرئ ،نو د خپلو كړنو له كبله
دا عذاب وڅكئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)35-38په دې دواړو مباركو آيتونو كي چي د
دوزخيانو تر منځ د شخړو او يو بل مالمتولو هيبتناكه
او عبرتناكه صحنه تمثيل شوې ،دا مطالب زموږ مخي ته
اېښودل شوي:
 دوزخيان به ډلي ډلي دوزخ ته ننوځي ،هره ډله ئې
بېل امت او د بېلو بېلو دوزخي افكارو او اعمالو
څښتنان.
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 هره ډله به تر ځان په مخكنۍ ډلي لعنت وايي.
 كله چي ټول راغونډ شي ،وروستني به مخكني د خپل بې
الريتوب ،شرك او كفر او په دوزخ كي د پرېوتو المل گڼي
او له هللا تعالى به دوه برابره عذاب ورته غواړي ،د
خپلو عملونو سزا هم ،او د هغو هم چي بې الري ئې كړل
او دوزخ ته ئې ورسول .خو دوى ته به په ځواب كي وويل
شي :ستاسو هر يوه ته دوه برابره سزا ده ،هر يو مو
داسي وو چي په خپله هم بې الري شوى وو او نور ئې هم
بې الري كړي ،هر يو مو د يوه دوزخي لپاره مقلد او د
بل لپاره مقتدا وو.
 مخكني به له ځانه دفاع كوي ،دوى ته به په ځواب كي
وايي :په هيڅ څه كي ترموږ غوره نه يئ ،په خپله مو
گناه كړې اوس د خپلو كړنو سزا وگورئ او خوند ئې
وڅكئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
























  
ً هغه چي زما آيتونه ئې تكذيب كړل او
 -41يقينا
لويي ئې ترې وكړه ،نه به د آسمان دروازې ورته
پرانيستل شي او نه به جنت ته ننوځي ،تر هغه چي
اوښ د ستني په سپم ننوځي! او همداسي مجرمينو ته
سزا وركوو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)41د هغه چا په وړاندي د آسمان دروازې تړل شوې
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دي ،هيڅ څه ئې بر نشي تلى ،نه ئې عملپاڼه ،نه ئې
وينا او نه ئې دعاء او نه به جنت ته د ننوتو شرف
ترالسه كړي چي د هللا تعالى آيتونه ئې تكذيب كړي او د هللا
تعالى د احكامو په وړاندي ئې له اطاعت نه ځان لوړ
گڼلى او د تكبر او لويي په وجه ئې له ايمان او اطاعت
نه ډډه كړې ،جنت ته د دوى ننوتل داسي محال دي لكه د
ستني په سپم چي د اوښ ننوتل محال دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ











 
 -42دوى ته به د اور فرش وي او له پاسه ئې د
(اور) پرده او بړستن ،او همداسي ظالمانو ته سزا
وركوو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)40د دغو ظالمانو سزا به دا وي چي له ټولو خواوو
به د دوزخ اور احاطه كړي وي ،ټولي الري به پرې بندي
وي ،دا د دوى د ظلمونو سزا ده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ















  
 -41او هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې
كړي( ،په داسي حال كي چي) موږ هيڅوك تر خپل وس په
زيات څه نه مكلف كوو ،دوى جنتيان دي ،په هغه كي
تلپاته.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)42د جرم او ظلم سزا دوزخ او د ايمان او صالح عمل
بدله جنت دئ ،هيڅوك په داسي څه نه دئ گمارل شوي چي
تر وس ئې لوړ وي ،جنت ته د ايمان د خاوندانو او
صالحانو داخلېدا ښيي چي الهي احكام د انسان له وس او
توان نه لوړ نه وو ،كه لوړ وى نو دوى به هم نه
توانېدل چي جنت ته د داخلېدو سند ترالسه كړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   













   
    









  
 
 -43او په سينو كي ئې چي څه رخه وي هغه به وباسو،
تردوى الندي به ويالې بهېږي او وايي به :ستايني
هغه هللا ته دي چي موږ ئې هدايت كړو ،كه هللا زموږ
الرښوونه نه وى كړې نو په دې نه توانېدو چي هدايت
ً چي زموږ د رب استازو حق خبره موږ ته
شو ،يقينا
راوړې وه او غږ به پرې وشي چي دا مو هغه جنت دئ
چي د خپلو عملونو په سبب په ميراث دركړى شو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)43دوزخيان به يو پر بل لعنت وايي خو جنتيان به
داسي وي چي سينې ئې له هر راز رخې او كينې پاكي،
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هيچا ته به په خپل زړه كي غل و غش نه لري ،نه به چا
ته د رقيب او دښمن په سترگه گوري ،نه به څوك مالمتوي،
نه به د هغه مؤمن ورور په اړه په سينه كي رخه لري چي
په دنيا كي سره مرور شوي ،يو له بل نه گيله من شوي
او د دوى ترمنځ خفگان راوالړ شوى وو.
جنت ته ننوتل به د هللا تعالى پېرزوينه او احسان او د
الهي الرښووني او هدايت نتيجه گڼي ،نه د خپلو عملونو
بدله ،د هللا تعالى شكر او حمد به په ځاى كوي او دا
خبره به كوي :د هللا تعالى د استازي په الس چي موږ ته څه
ويل شوي وو ټول حق او رښتيا وو .خو دوى ته به ويل
كېږي چي دا جنت ستاسو د ايمان او نېك عمل بدله ده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

  







   

























  
 -44او جنتيان به دوزخيانو ته غږ كړي :موږ خو هغه
څه رښتيني وموندل چي زموږ رب ئې وعده راسره كړې
وه ،آيا تاسو هم هغه څه رښتيني وموندل چي ستاسو
رب ئې وعده درسره كړې وه؟ وبه وايي :هو ،نو يو غږ
كوونكى به د دوى ترمنځ غږ كړي چي :په دغو ظالمانو
دي لعنت وي -49 .په هغو چي د هللا له الري ئې ډډه
كوله او كوږوالى ئې ورته لټولو او له آخرته ئې
انكار كولو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)49-44دلته د جنتيانو او دوزخيانو تر منځ د خبرو
يوه صحنه زموږ مخي ته اېښودل شوې:
جنتيان دوزخيانو ته وايي :هللا تعالى چي له موږ سره
كومي وعدې كړې وې ټولي رښتيني شوې او موږ ئې مصداق
په خپلو سترگو گورو ،آيا تاسو هم د هللا تعالى وعدې
رښتينې وموندلي؟ ځواب به ئې په لنډه توگه ،هو؛ وي.
په دې وخت كي به يو منادي په جگ غږ ووايي :پر هغو
ظالمانو دي لعنت وي چي د هللا په الري له تلو ئې ډډه
كوله ،نور ئې ترې منع كول ،په الهي دين كي به ئې
تحريفونه كول ،هڅه به ئې كوله چي د دين سمي خبري په
كږو واړوي او له آخرته ئې انكار كولو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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او د دوى تر منځ به حجاب وي ،او پر لوړو (ئې )
داسي كسان چي هر يو به له خپلو څېرو  -46او د دوى
تر منځ به حجاب وي ،او پر لوړو (ئې ) داسي كسان
چي هر يو به له خپلو څېرو پېژني او جنتيانو ته به
غږ كړي :سالم پر تاسو! ورداخل شوي به نه وي خو طمع
به ئې كوي -47 .او كله چي ئې سترگي د دوزخيانو په
لور واړول شي ،وايي به :اې زموږ ربه! د ظالمانو
له دې ډلي سره مو يو ځاى نكړې -48 .او اعراف وال
به ځينو كسانو ته چي له څېرو ئې پېژني غږ كړي او
وبه وايي :نه ستاسو ډېروالي (د مال او پلويانو)
هيڅ څه درنه دفع كړى شو او نه ستاسو هغه تكبر او
لويي غوښتني -45 .آيا دا همغه خلك دي چي تاسو به
لوړه كوله چي هللا به خپل رحمت ورپه برخه نكړي؟
(همغه چي ورته وويل شول ):جنت ته ننوځئ ،په داسي
حال كي چي نه به وېره درباندي راځي او نه به غمجن
شئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)45-46دلته څو خبري په پام كي ولرئ:
 د جنتيانو او دوزخيانو تر منځ به حجاب وي ،د
الحديد سورې په 23آيت كي ويل شوي (











 :د دوى تر منځ به داسي دېوال جوړ

شي چي دروزاه به ئې وي ،د ننه ئې رحمت او شا ته ئې
عذاب) ،له دې معلومېږي چي دا حجاب به پرېړ او لوړ
دېوال وي ،داسي چي نه به جنتيان د دوزخ له لوخړو او
بد بوى نه ځورېږي او نه به دوزخيان د جنت له ښكلو
منظرو نه د لذت او خوند اخيستو مجال ترالسه كولى شي.
 د دې حجاب پر لوړو به درېيمه ډله خلك ناست وي،
دوى به په دواړو ډلو كي داسي خلك گوري چي له څېرو ئې
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پېژني ،خو دا به څوك وي او څوك به پېژني؟ په دې اړه
د مفسرينو مختلف آراء زموږ مخي ته راځي ،تر ټولو
غوره رأيه دا ده چي دا د مؤمنانو او كافرانو ترمنځ
هغه درېيمگړې ډله ده چي له يوې خوا سره ئې هم په
قطعي توگه د ملگرتيا پرېكړه نه وه كړې ،په مؤمنانو
كي ئې هم پېژندگلوي او دوستانه تعلقات درلودل او په
كافرانو كي هم ،خو نه له مؤمنانو گڼل كېدل چي جنت ته
تللي وى او نه له كافرانو چي اوس په دوزخ كي ورسره
يوځاى شوي وى ،دوى به هم جنتيان ويني او هم دوزخيان،
جنتيانو ته به غږ كړي :سالم پر تاسو! دا طمع به كوي
چي جنت ته داخل شي ،خو كله چي د دوى سترگي د
دوزخيانو په لور واوړي ،وايي به :اې زموږ ربه! د
ظالمانو له دې ډلي سره مو يو ځاى نكړې.
 دوى به ځينو دوزخيانو ته چي له څېرو ئې پېژني غږ
كړي او وبه وايي :نن خو نه د مال او پلويانو ډېروالي
څه گ ټه درورسوله او نه ستاسو هغه مخكني تكبر او لويي
غوښتني .آيا دا جنتيان همغه خلك نه دي چي تاسو به
لوړه كوله چي هللا به خپل رحمت ورپه برخه نكړي؟ (همغه
چي ورته وويل شول ):جنت ته ننوځئ ،په داسي حال كي چي
نه به وېره درباندي راځي او نه به غمجن شئ.
 د اعراف والو په اړه به د هللا تعالى وروستۍ فيصله
څه وي ؟ په قرآن كي په دې اړه څه نه دي ويل شوي،
ځينو رواياتو ته په پام سره ځيني مفسرين په دې نظر
دي چي دا هغه خلك دي چي نېك او بد عملونه ئې سره
برابر وو او په پاى كي به جنت ته درومي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -91او دوزخيان به جنتيانو ته غږ كړي چي پر موږ
خو لږ اوبه يا هغه څه چي هللا تاسو ته دركړي راتوى
ً هللا دا پر كافرانو حرام كړي.
كړئ! وبه وايي :يقينا
 -92پر هغو چي لهو او لعب ئې ځان ته دين گرځولى
وو او دنيوي ژوند دوكه كړي ول ،نو نن به ئې داسي
هېر كړو لكه چي دوى له خپلي دغي ورځي سره
مخامخېدا هېره كړې وه او زموږ له آيتونو ئې انكار
كاوو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)50-51دلته يو ځل بيا د دوزخيانو وينا او غوښتنه
له جنتيانو په دې توگه ياده شوې :دوزخيان به ټيټ د
دوزخ د كندي په تل كي او جنتيان به لوړ په جنت كي
وي ،له الندي به دوى ته غږ كړي او دا طمع به ترې وكړي
چي لږ اوبه يا هغه خواړه پرې توى كړي چي هللا تعالى دوى
ته وركړي ،خو جنتيان به ورته ووايي :هللا تعالى دا پر
كافرانو حرام كړي ،پر هغو كافرانو چي :دين ئې لهو او
لعب وو ،دنيوي ژوند دوكه كړي ول او آخرت ئې هېر كړى
وو ،نن به هللا تعالى همغسي دوى ته توجه نه كوي لكه چي
دوى له هللا تعالى سره مخامخېدا هېره كړې وه او له الهي
آيتونو ئې انكار كولو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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مو مفصل بيان كړى ،هغو خلكو ته الرښود او رحمت چي
ايمان راوړي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)52دلته د قرآن څو اساسي مواصفات بيان شوى:
 دا كتاب مفصل دئ او ټولي ويناوي ئې علمي ،هر څه
په تفصيل سره په كي بيان شوي ،په هري وينا كي ئې د
علم او پوهي مظاهر څرگند او ښكاره.
 د مؤمنانو لپاره الرښود او د الهي پېرزوينو او
رحمت سبب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

    
   
    













   
   




 
 -93نو آيا له دې پرته د بل څه انتظار كوي چي
تأويل او مصداق ئې ورته راشي؟! كومه ورځ چي تأويل
ئې راشي هغه كسان چي تر دې د مخه ئې هېر كړى وو،
وايي به :بې شكه چي زموږ د رب استازو حق وينا
راوړې وه ،نو آيا داسي كوم شفيع لرو چي زموږ
لپاره شفاعت وكړي ،يا بېرته وگرځول شو چي د خپلو
ً چي ځان ئې
مخكنيو كړنو مغاير عمل وكړو ،يقينا
تاواني كړ او هغه څه ترې ورك شول چي له ځانه به
ئې افتراء كول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)53دلته د قرآن د منكرينو په اړه څو اساسي خبري
شوې:
 په قرآن كي هر څه په پوره تفصيل او وضاحت سره ورته
بيان شوي ،داسي كوم دليل نه دئ پاته چي د دوى د اقناع
لپاره ئې وړاندي كول ضروري او گټور وي ،اوس نو دوى
له دې پرته د بل څه انتظار نشي درلودى چي د دې قرآن
د ويناوو عملي مصداق په خپلو سترگو وگوري.
 كله چي د قرآن د وعد او وعيد عملي مصداق په خپلو
سترگو وگوري نو په دې به اعتراف كوي چي د پيغمبرانو
عليهم السالم وينا حق وه.
 هلته به د مزعومو شفعاوو لټه وكړي خو هيڅ شفيع به
ونه مومي.
 دنيا ته د بېرته گرځېدو طمع به كوي ،له دې ژمني
سره چي بيا به خپل غلط كارونه نه تكراروي ،خو نه به
ئې طمع ترسره شي او نه به ئې ژمني ته اعتناء وشي.
 ځان ته به ئې تاوان رسولى وي.
 هغه څه به په نظر نه ورځي چي له ځانه به ئې
افتراء كول ،هغه دروغجن معبودان او مزعوم شفيعان به
نه مومي چي له ځانه ئې په افتراء سره معبود او شفيع
جوړ كړي ول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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ً چي ستاسو رب هغه ذات دئ چي آسمانونه او
 -94يقينا
زمكه ئې په شپږو ورځو كي پيدا كړل ،بيا ئې پر عرش
استوى وكړه ،شپه پر ورځ راكاږي (پرې پټوي ئې)،
داسي چي په تلوار ئې لټوي او لمر ،سپوږمۍ او
ستوري ئې چي د ده امر ته منقاد دي ،په دې پوه شه
چي هم خلقت (پيدايښت) ده ته دئ او هم امر (چاري
سمبالول) ،د عالمونو پالونكى هللا چي بركتناك دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)94قرآن په دې مبارك آيت سره څو ډېري مهمي او
اساسي الرښووني د خپل مخاطب په وړاندي ږدي:
 ستاسو رب هغه ذات دئ چي آسمانونه او زمكه ئې په
شپږو ورځو (مرحلو) كي پيدا كړل.
 د دوى له پيدايښته وروسته ئې د ټول عالم د ادارې،
ساتني او پالني چاري په خپل اختيار كي واخيستې او د
مطلق ټولواك په توگه ئې د عالم د سلطنت پر عرش استوى
وكړه.
 دا د ده د ټولواكۍ نښه او بېلگه ده چي شپه پر ورځ
راكاږي ،داسي چي په تلوار ئې لټوي.
 دا هم د ده د ټولواكۍ بله بېلگه ده چي لمر،
سپوږمۍ او ستوري ئې امر ته منقاد دي ،همغه كار كوي
او په همغه الر درومي چي هللا تعالى ئې امر ورته كړى.
 په دې پوه شه چي هم خلقت يعني پيدايښت ده لره
مختص دئ ،په دې كي بل شريك نه لري او هم امر يعني
چاري سمبالول چي په دې كي هم هيڅ شريك نلري.
 هللا تعالى مبارك او د عالمونو پالونكى او ساتونكى
دئ.
د دې مبارك او ډېر مهم آيت په اړه څو خبري په پام كي
ولرئ:
په دې مبارك آيت كي د يوم ،استواء او عرش الفاظ

گورو چي په اصل كي انسانانو د ښكاره او څرگندو شيانو
لپاره وضع كړي ،خو په دې آيت كي د دې مطلب د افادې
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لپاره راغلي چي دا زمكه او آسمان په شپږو مرحلو كښى
پيدا شوي ،هللا تعالى د هر څه مالك او ټولواك دئ او هر
څه ئې تر واك او عرش الندي دي ،د استوى على العرش
معنى په خپله په دې آيت كي او له همدې فقرې نه
وروسته راغلې او هغه دا چي  :







 ،)خو لكه څنگه چي دلته (يوم) د هغي
ورځي په معنى نه شو اخيستى چي دولس ساعته كېږي،
همداراز عرش او استوى هم په متبادره معنى نشو اخيستى،
قرآن موږ ته الرښوونه كوي چي د هللا تعالى په وړاندي كله
ورځ له زرو كلونو سره برابره وي او كله له پنځوسو زرو
سره ،دا ئ ې هسي دوه مثالونه دي ،هدف دا دئ چي د انسان
واړه معيارونه د هللا تعالى په اړه صدق نه كوي ،دلته شپږ
ورځي داسي شپږ مرحلې په گوته كوي چي له هللا تعالى سره
ښايي.

 د قرآن دا وينا په حقيقت كي د بايبل د هغي غلطي
ادعاء ترديد كوي چي وايي :هللا تعالى په شپږو ورځو كي
ټول مخلوقات پيدا كړل ،په دې كار سره ستومانه شو او
په اومه ورځ ئې آرام وكړ ،د بايبل د پيدايښت د باب
دوهم فصل په دې خبري پيل كېږي( :په دې ترتيب
آسمانونه ،زمكه او څه چي په دوى كي دي تكميل شول ،د
اومي ورځي په رارسېدو سره خداى د پيدايښت كار تمام
كړ او له كاره ئې الس واخيست ،خداى اومي ورځي ته بركت
ورپه برخه كړ او هغه ئې مقدسه وبلله ،دا ځكه چي دا
هغه ورځ وه چي خداى د پيدايښت د كار له بشپړولو
وروسته آرام وكړ .په دې توگه آسمانونه او زمكه پيدا
شول)!!
بايبل په دې وينا سره له خدايه داسي څوك جوړ كړى
چي په خپل ټول عمر كي ئې شپږ ورځي كار كړى ،په همدغو
شپږو ورځو كي ئې د پيدايښت كار بشپړ كړى او د اومي
ورځي په رارسېدو سره له خپله كاره فارغ شوى ،د زمكي
او آسمانونو ټول كارونه ئې خپلي مخي ته پرېښي! او ده
د خپلي ستړيا رفع كولو لپاره آرام كړى ،بايبل دا هم
نه وايي چي دا آرام يوازي د همدغي ورځي دولس ساعته
وو كه تر ننه دوام لري ،د بيان له الفاظو خو داسي
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معلومېږي چي د خداى كار په شپږو ورځو كي بشپړ شوى،
له كاره ئې الس اخيستى ،داسي كوم كار نه دئ پاته چي د
بايبل خداى ئې د كولو لپاره راپورته شي او خپله
رخصتي پاى ته ورسوي!!
دوى خداى په انسان قياس كړى ،لكه څنگه چي انسان د
خپلي ستړيا رفع كولو لپاره په اونۍ كي يوې ورځي
رخصتۍ ته ضرورت لري همداراز د بايبل خداى هم بايد
انسان ته ورته وي ،شپږ ورځي ئې كار كړى او اومه ورځ
آرام!! آيا كوم عقلمن انسان به هغه څوك د خداى په
حيث ومني چي ستړى كېږي او آرام ته ضرورت لري؟!
موږ خو عمالً گورو چي د پيدايښت لړۍ په مسلسل او پر
له پسې توگه روانه ده ،يوه شېبه په كي توقف نه راځي،
د دې هستۍ هري خوا ته چي مخ اړوو ،گورو 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 پوړ ته ورسولى
شي ،يو ضروري او الزم كار ورباندي ترسره شي ،يو ضرورت
ورباندي رفع كړى شي ،يوه تشه او خال ورباندي ډكه كړى
شي ،بيا ئې زوال پيل شي ،په زړښت او مرگ محكوم شي او
ځاى ئې بل ته تش كړى شي ،زوړ او كمزورى ختم شي او
ځوان او ځواكمن ته خپل ځاى پرېږدي ،دا كار هره شېبه،
هري خوا ته تكرارېږي ،د دې مظاهرو تر شا خو موږ ته د
خالق او پيدا كوونكي ذات د مسلسل تصرف ،ربوبيت او
پالني نښي او آثار په نظر راځي ،د بايبل پلويان دي
موږ ته ووايي چي دا كارونه څوك كوي؟ په خپله ترسره
كېږي ،كه ئې هللا تعالى ترسره كوي؟
تاسو د بايبل دا كچه وينا د قرآن له دې وينا سره
مقايسه كړئ چي د هللا تعالى په اړه فرمايي:
   












*

الرحمن15:
د آسمانونو او زمكي هر څه ده ته خپلي غوښتني وړاندي
كوي (له ده د خپلو غوښتنو ترسره كېدل غواړي) ،دى هره
ورځ په يوه كار كي لگيا دئ (يعني هغه هره شېبه په
چارو كي د تصرف په حالت كي دئ)
يعني هللا تعالى د زمكي او آسمانونو د ټولو مخلوقاتو
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اړتياوو ته په خپله ځواب وايي ،دى ئې ضرورتونه رفع
كوي او اړتياوي ئې پوره كوي .د دې عالم هر كار ،هره
شېبه ،په خپله مالك الملك خداى ترسره كوي ،هللا تعالى
داسي نه دئ چي د دنيا كارونه ئې خپلي مخي ته پرېښي
وي او دى هيڅ تصرف په كي نه كوي ،بلكي هر كار ،كه
ستر وي او كه ووړ ،د ده په اراده ،إذن ،حكم ،قدرت او
مخامخ تصرف سره ترسره كېږي ،هغه يوه شيبه هم د عالم
د چارو له ادارې ،پالني او ساتني نه غافل كېږي،
همدا راز د البقرې سورې په  255آيت كي فرمايي:











 : * 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
 بايبل په بل ځاى كي ليكي :د سبت ورځ په ياد لره
او سپېڅلې ئې گڼه ...په دې ورځ به هيڅ كار نه كوئ...
دا ځكه چي خداى په شپږو ورځو كي آسمان ،زمكه او...
راپيدا كړل او په اومه ورځ ئې له كاره الس واخيست...
نو ده دا ورځ د استراحت ورځ ونوموله...
 خو قرآن د بايبل د دې غلطي خبري په ځواب كي
فرمايي چي هللا تعالى د آسمانونو او زمكي له پيدا كولو
وروسته د چارو واگي په خپل الس كي ونيولې ،د ټول
كائنات د سلطنت پر عرش ئې استوى وكړه ،هغه هم خالق
دئ او هم ټولواك ،لكه څنگه چي د مخلوقاتو پيدايښت د
ده ځانگړتيا ده ،همداراز واكمني او د عالم د چارو
سمبالول د ده كار دئ ،شپه او ورځ د ده په امر ځي
راځي ،لمر ،سپوږمۍ او ستوري دى اداره كوي ،هللا تعالى
هم خالق دئ او هم پالونكى او ساتونكى.
گورئ چي قرآن دا عالم داسي معرفي كوي چي د هللا
تعالى ملك دئ ،دى ئې واكمن دئ ،هر څه د ده په امر او
حكم ترسره كېږي ،كه لمر راخېژي او لوېږي ،كه ورېځي
په آسمان كي خوځي ،باران او واوره ترې ورېږي ،كه ونه
او بوټى له زمكي راټوكېږي او دانه او مېوه وركوي ،كه
ژوي پيدا كېږي ،ستر كېږي او مري ،هر څه او هركار هللا
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تعالى كوي ،د ده په امر او توفيق ترسره كېږي .د
بايبل دا خبره له بنسټه ردوي چي هللا تعالى د عالم له
پيدايښته وروسته د نوي پيدايښت لړۍ متوقف كړه،
ستومانه شو او آرام ئې وكړ!! گورئ چي د هللا تعالى په
اړه د بايبل وينا څومره ناقصه او د واقع خالف ده او د
قرآن وينا څومره جامع او د حقيقت مطابق ،آيا يو
عقلمن انسان به هغه خداى ومني چي ستومانه كېږي او
آرام كولو ته اړ كېږي او د خپل ملك چاري او واگي
خپلي مخي ته پرېږدي؟!!
هللا تعالى په اونۍ كي يوه ورځ د دې لپاره د تعطيل
او رخصتۍ ورځ نه ده گرځولې چي ده په خپله عالم په
شپږو ورځو كي پيدا كړ او اومه ورځ ترې وزگار شو او
آرام ئې وكړ!! هللا تعالى عالم پيدا كړى او له پيدا
كولو وروسته ئې د دې عالم چاري په خپل واك كي نيولې،
د عالم تر پيدا كولو د دې عالم ساتل او پالل كه گران
كار نه وي نو آسان خو په هيڅ صورت كي نه دئ ،قرآن
فرمايي چي هللا تعالى هم د دې عالم خالق دئ او هم ئې
ټولواك ،مالك او حاكم ،په دې سره د بايبل د دغي غلطي
وينا ترديد شوى چي هللا تعالى په انسان قياسوي ،ستومانه
كېږي او استراحت ته ضرورت لري!! د انسان لپاره په
اونۍ كي يوه ورځ د عبادت لپاره مختص شوې ،د يهودانو
لپاره هفته ،د مسيحيانو لپاره يكشنبه او د مسلمانانو
لپاره جمعه ،پر مسلمانانو د جمعې لمونځ فرض شوى ،په
دې ورځ به ټول په جومات كي راغونډېږي ،په جماعت سره
به لمونځ كوي او د جمعې د ورځي هغه خطبه به اوري چي
د امام او د هغه د نائب له لوري وركول كېږي او په
هغې كي د تېري اونۍ ټولي مهمي او اساسي مسئلې څېړل
كېږي .په دې ورځ به يوازي د لمانځه لپاره خپل كارونه
متوقف كوي ،له لمانځه وروسته خپل كارونه د نورو ورځو
په څېر كولى شي!!
راشئ دا هم وگورئ چي بايبل د خداى ،عرش او د عرش
د حمله وو په اړه څه وايي؟ بايبل د حزقيال په كتاب
كي او د حزقيال د رؤيا په ضمن كي ليكي ...( :بيا د
لوخړو له منځه څلور عجيب موجودات چي انسان ته ورته
ول راڅرگند شول ،خو هر يوه څلور مخونه او دوه جوړې
وزرونه درلودل ،پښې ئې هم د انسان پښو ته ورته وې،
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خو گوتي ئې د سخوندر نوك ته ورته وې او د ځالنده فلز
په څېر ځلېدلې ،د هر وزر الندي مي انسان ته ورته
السونه ليدل ،د وزرونو پاى ئې سره وصل وو ،مخامخ به
ئې تگ كاوو پرته له دې چي راوگرځي!! هر يوه څلور
مخونه درلودل :مخكنى ئې د انسان د مخ په څېر ،ښى ئې
د زمري په څېر ،كيڼ ئې د غوايي په څېر او شاتنى ئې د
عقاب په څېر!! هر يوه دوه جوړې وزرونه درلودل ،چي
يوه جوړه ئې پرانيستلې وه او د بل موجود د وزرونو
څوكو ته به رسېدل او بلي جوړې د دوى بدن پوښلىوو،
كوم ځاى ته چي به د دوى روح تله په همغه لوري به
تلل ،له دې پرته چي بل لوري ته كاږه شي!! د دغو
موجوداتو په منځ كي د بلو سكروټو په څېر شيان
خوځېدل ،چي له منځه ئې برېښنا راوته ،دا ژوندي
موجوات هم د برق په څېر تېز تېز مخكي شا ته خوځېدل،
 ...څلور څرخونه مي وليدل ،تر هر يوه الندي يو څرخ ،د
زبرجدو په څېر ځلېدل او يو بل ته ورته ول ،د هر څرخ
منځ كي بل څرخ وو ،د همدې لپاره په دې توانېدل چي په
هر لوري وخوځېږي ،پرته له دې چي راوڅرخي ،څرخونو
داسي پرې درلودې چي له سترگو ډكي وې ...،كله چي به
دغه موجودات خوځېدل نو څرخونه به هم ورسره خوځېدل،
چي له زمكي به پورته كېدل نو څرخونه به ورسره پورته
كېدل او چي ودرېدل به نو څرخونه به هم ودرېدل ،دا
ځكه چي د دغو څلورو موجوداتو روح په څرخونو كي هم
وه ،نو دا موجوات او څرخونه د خپلي روح تر حكم الندي
ول ... ،د هر يوه د سر له پاسه صفحې ته ورته څه خور
وو چي د شيشې په څېر به ځلېدو او انسان به ئې
وېراوو ،د دغي صفحې الندي د دوى وزرونه داسي پرانيستي
وو چي د يوه وزر به د بل وزر ته رسېدو ... ،كله چي
به الوتل نو غږ به ئې داسي وو لكه د ساحل د څپو غږ،
يا د خداى غږ يا د يوه لوى لښكر چيغي ،كله چي به
ودرېدل نو وزرونه به ئې راټيټ كړل ،له هر ودرېدو سره
به د صفحې له سر نه يو غږ اورېدل كېدو ،د صفحې په سر
د يوه ښكلي پاچايۍ تخت په څېر يو شى تر سترگو كېدو،
داسي لكه چي له شنو ياقوتو جوړ شوى وي او د دې تخت
له پاسه داسي ذات ناست وو چي انسان ته ورته وو ،له
مال پورته داسي برېښېدو لكه په اور كي سور شوى فلز او
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له مال الندي لكه د اور ځالندي لمبې ،شاوخوا ئې نور
راتاو وو او په دې نور كي د بوډۍ د ټال (قوس قزح)
ټول رنگونه تر سترگو كېدل ،د خداى پرتمين حضور داسي
ما ته راڅرگند شو ،كله چي ما دا صحنه وليده ،په سجده
پرېوتم) ،
دلته بايبل د تل په څېر خداى له انسان سره تشبيه
كړى ،له انسان سره ئې توپير يوازي په دې كي دى چي
(له مال پورته داسي برېښېدو لكه په اور كي سور شوى
فلز او له مال الندي لكه د اور ځالندي لمبې ،شاوخوا ئې
نور راتاو وو ،)...عرش ئې د پاچايانو ښكلي تخت ته
ورته ،د عرش حمله ئې داسي څلور فرشتې چي هر يو ئې
څلور سرونه او څلور وزرونه لري ،يو سر ئې انسان ته،
بل ئې زمري ته ،بل ئې غوايي ته او بل ئې عقاب ته
ورته دئ!!! يو پيغمبر خو پرېږده هيڅ مؤمن انسان به د
هللا تعالى په اړه نه داسي خوب وگوري او نه به په خپل
ذهن كي داسي غلط او ناقص انځور جوړ كړي!!
ما ته د بايبل دا وينا داسي برېښي لكه چي د انسان
د سر په يوه وېښته باندي ناست يو ويروس بل ته ووايي:
خداى زموږ په څېر دئ ،همداسي گرد مرد ،نه سر لري نه
پښې ،ځان ته ئې كتلي او موږ ئې د خپل ځان په څېر جوړ
كړي يو ،تر موږ ښاېسته او ښكلى مخلوق به چېري وي چي
خداى به هغه د ځان په څېر جوړ كړى وي؟! آيا خداى به
د دغه لوى او بې عقله ځناور (انسان) په څېر وي چي
موږ ئې د وېښته په سر ناست يو ،يوې خوا بلي خوا ته
ځغلو او هغه پرې خبريږي هم نه؟!! سترگي ئې دومره
كمزورې دي چي موږ نه ويني ،غوږونه ئې دومره درانه دې
چي زموږ غږ نه اوري!! دا به د ډايناسور په څېر له
منځه ځي!! بې شكه چي خداى به زموږ په څېر وي او تخت
به ئې هم زموږ د پاچا تخت ته ورته ،چي وزر لرونكي
بكتريا به ئې له يوه ځايه بل ځاى ته په خپلو اوږو
وړي!!! له موږ نه د خداى توپير يوازي په دې كي دى چي
هغه خداى دئ او موږ ويروس ،د هغه بدن ځلېږي او زموږ
نه ځلېږي!!!
د كوم احمق انسان عقل به په دې قانع شي چي ستر
خداى ،د دې ستر عالم خالق ،ټولواك ،ساتونكى او
پالونكى رب ،د وړوكي انسان په څېر دئ ،د پاچايانو په
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څېر تخت باندي ناست دئ ،دا تخت ئې څلور ،څلور سري
فرشتې په اوږو وړي؟!!!
د بايبل ليكونكي اورېدلي چي خداى اورېدونكى او
ليدونكى دئ ،هر څه ويني او هر څه گوري ،خپلو
پيغمبرانو ته ئې وحي لېږلې ،دوى ته ئې الرښووني كړې،
خپل احكام ئې ورته بيان كړي ...،د تورات او انجيل له
ً د
دغو اظهاراتو ئې دا انتباه اخيستې چي خداى حتما
انسان په څېر دئ ،همداسي دوه سترگي ،دوه غوږونه ،دوه
السونه او دوه پښې لري ،نو ځكه ئې مخكي هم ويلي چي
خداى انسان د ځان په څېر پيدا كړ او دلته د حزقيال
په رؤيا كي هم خداى انسان ته ورته گڼي!! ده اورېدلي
چي خداى د عرش خاوند دئ ،نو ځكه ئې دلته د خداى عرش
د زمكي د پاچايانو له تخت سره تشبيه كړى!! هغه په دې
نه پوهېږي چي په اصلي تورات او انجيل كي د هللا تعالى د
عرش يادونه د دې مطلب د افادې او بيانولو لپاره شوې
چي هللا تعالى د عالم ټولواك دئ او هر څه د ده په حكم
تر سره كېږي!! ده د تورات او انجيل دا خبره اورېدلې
چي هللا تعالى فرمايي :كه تاسو ايمان او تقوى ولرئ زه
به مو يوازي نه پرېږدم ،له تاسوه سره به وم او ستاسو
مرسته او مالتړ به كوم ،هغه له دې وينا دا نظريه
راايستلې چي خداى له اسرائيليانو سره دئ ،په دوى كي
اوسېږي ،چي چېري دوى ځي خداى ورسره ځي ،نو كله چي
دوى په بېديا كي په خېمو كي اوسېدل خداى ته ئې هم د
ځان په څېر خو ډېره ښكلې او قيمتي خېمه او په خېمې
كي خاص ځاى د قدس االقداس په نامه جوړ كړ او كله چي
په فلسطين كي ځاى په ځاى شول نو مجلل كور ئې ،د
پرېمانه سرو او سپينو زرو په كارولو سره ورته جوړ
كړ ،له د ې وروسته خداى له آسمان نه راكوز شو او
پرېكړه ئې وكړه چي د تل لپاره به په دغه كور كي د
اسرائيليانو خوا ته اوسېږي!!! په مجازي توگه كارول
شوي الفاظ ئې په اصلي معنى ونيول او د الهي كتابونو
آيتونه ئې غلط تعبير او تفسير كړل!!
د تورات او انجيل په شمول په ټولو الهي كتابونو
كي د هللا تعالى د صفاتو او د عرش په څېر د داسي شيانو
په اړه هم بحث شوى چي د انسان له نظره پټ دي او
انسان په خپل قاموس كي د هغه لپاره نوم نه لري ،دا
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ځكه چي انسان په خپل قاموس كي يوازي د هغو شيانو
لپاره نوم لري چي دى ئې پېژني او په خپلو سترگو ئې
گوري او د غيبي شيانو لپاره نومونه نه لري ،كه څوك
وغواړي د انسان په ژبه دا غيبي شيان معرفي كړي نو له
دې پرته بله الر نه لري چي د تشبيه له فن نه كار
واخلي او د انسان د قاموس موجود الفاظ وكاروي ،په
الهي كتابونو كي دغه تشبيه او مجاز كارول شوي او په
دې سره انسان ته د عالم غيب په اړه نسبي پوهه وركړى
شوې ،كم عقلو او غرضي خلكو دغه تشبيه او په هغه كي
كارول شوي الفاظ په اصلي معنى اخيستي!! داسي لكه چي
د بايبل ليكونكي د هللا تعالى له عرش نه د پاچا ښكلى
تخت جوړ كړى ،خپل خداى ئې د يوه پاچا په څېر ورباندي
كښېنولى او له فرشتو ئې څلور سرې موجودات جوړ كړي،
چي دا تخت پر اوږو وړي او خداى له يوه ځاى بل ځاى ته
لېږدوي!! د بايبل ليكونكي هڅه كړې چي په دې بيان سره
د مسيحيانو او يهودانو دې پوښتني ته ځواب ووايي چي
خداى څنگه له يوه ځايه بل ځاى ته ځان رسوي!! دا دئ
هغه پياوړې فرشتې ئې له يوه ځايه بل ځاى ته رسوي چي
هم د انسان هوښيارتيا لري ،هم د عقاب وزرونه ،هم د
غوايي زور ،هم د زمري مضبوطي پښې او هم خدايي روح!!
له انسان سره د هللا تعالى په اړه يوه پوښتنه دا ده چي
خداى چېري دئ؟ څه كوي؟ له دې عالم سره ئې تعلق څنگه
دئ؟ كه څوك وغواړي چي دغه پوښتنه ځواب كړي او په دې
ئې پوه كړي چي هللا تعالى دا عالم اداره كوي ،ساتنه او
حفاظت ئې كوي ،دلته هر څه د ده په حكم تر سره
كېږي ...د دغه مطلب د افادې تر ټولو غوره او يوازينۍ
طريقه دا ده چي هغه ته وويلى شي :خداى د دې عالم
ټولواك ،پاچا او حاكم دئ ،لكه څنگه چي د يوه چا د
پاچا كېدو په اړه وايي :د پاچايۍ پر تخت كښېناستو،
يعني د دې ملك او هېواد ټولواك او پاچا شو او له دې
وروسته به ټول كارونه د ده په امر ترسره كېږي ،په
الهي كتابونو كي دغه استعاره (پر عرش استوى) د دغه
مطلب د افادې لپاره كارول شوې ،چي هللا تعالى د دې عالم
ټولواك دئ ،امور ئې د ده په واك كي دي او د دې عالم
د پاچايي پر عرش ئې استوى كړې!! عرش او پر عرش استوى
هغه الفاظ دي چي انسان ئې د يوه پاچا د واكمنۍ او

د قرآن پلوشې
االعراف
419
قدرت ته د رسېدو لپاره كاروي ،په كومو آيتونو كي چي
د هللا تعالى لپاره داسي الفاظ راځي ،دا متشابه آيتونه
دي چي په هغه كي د تشبيه فن كارول شوى ،د هللا تعالى
عرش چي د انسان له درك او فهمه اوچت ،فوق مشهود او
غائب مفهوم دئ او انسان په خپل قاموس كي بل ځانگړى
او خاص لفظ او نوم ورته نه لري ،په داسي لفظ معرفي
شوى چي په اصل كي د يوه مشهود او ملموس شي لپاره وضع
شوى ،د تشبيه له الري د انسان ذهن او فهم ته نږدې كړى
شوى ،په دا ډول آيتونو كي راغلي الفاظ په متبادره او
متداوله معنى نه شو اخيستى ،داسي نه چي د هللا تعالى له
عرش نه هغه تصور او انگېرنه ولرو چي د زمكي پر سر د
كوم تخت او عرش په اړه ئې لرو!! هللا تعالى د مخلوق په
څېر مكان ته اړ او محتاج نه دئ ،د عالم هيڅ څه په
ذات او افعالو كي هللا تعالى ته ورته نه دي ،نه ئې عرش
د زمكي د كوم عرش او تخت په څېر دئ او نه په عرش
استوى ئې داسي لكه په كوم تخت د كوم مخلوق ناسته!!
كله چي د عرش او په عرش باندي د هللا تعالى د استوى
خبره كوو بايد دا مطلب مو په پام كي وي چي نه د عالم
كوم څه هللا تعالى ته ورته دئ او نه هللا تعالى په كوم څه
كي له مخلوق سره شباهت لري .پام كوه چي د فرشتو په
ذريعه د هللا تعالى د عرش حمل كېدا داسي ونه گڼئ لكه چي
په دنيا كي څوك كوم تخت پر اوږو وړي ،كه داسي تصور
دي په ذهن كي راوالړ شو ،اشتباه دي كړې او هللا تعالى دي
له خپل مخلوق سره تشبيه كړى .دا هغه غلطي ده چي د
بايبل ليكونكي او منونكو وكړه!!
رسول هللا ﷻدا مطلب د يوه حديث په ترڅ كي څومره
ښايسته او دقيق انځور كړى هلته چي فرمايي:
َن
عن أبي هريرة قال  :قال رسـول هللا ﹽ  :إن هللا أذن لـى ا
ـفلى و
َن ملك قد مرقت رجاله االرض السـابعة السـ
َكُم ع
ُحَدث
ا
العرش على منكبه و هو يقول سبحانك انت أين كنت و أين
مسند ابو يعلى
تكون.
ً
له ابوهيره ﷻ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :يقينا
چي هللا اجازه راكړه له داسي يوې فرشتې مو خبر كړم چي
پښې ئې له اومي ښكتنۍ زمكي تېري شوې او عرش ئې پر
اوږو دئ او هغه وايي :پاكي تا لره ده اې ربه! چي
چېري وې او چېري يې!!
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گورئ چي هغه باعظمته فرشته چي قامت ئې له اوو
آسمانونو او زمكي تېر شوى او د عرش حامل ده د هللا
تعالى د ذات له دركه عاجزه او په عرش ئې د استوى له
څرنگوالي بې خبره ده!! او په دې اړه خپل كامل عجز په
دې الفاظو بيانوي :پاكي تا لره ده چي هر ځاى وې او
يې!!
كه د عرش په اړه د رسول هللا ﹽدا وينا د بايبل له
وينا سره مقايسه كړو همدا كافي ده چي ووايو :د هللا
تعالى او د هغه د عرش په اړه د بايبل وينا د هغه چا
وينا ده چي خداى نه پېژني او د هغه له عظمته خبر نه
دئ او د زمكي پر سر له يوه پاچا سره ئې ورته گڼلى!!
متأسفانه په مسلمانانو كي هم يوه داسي كم عقله
ډله راپيدا شوه چي د هللا تعالى ،عرش ،د عرش حمله او پر
عرش د هللا تعالى د استوى په اړه بايبل ته ورته انگېرنه
لري ،هغوى هم وايي چي خداى انسان د ځان په څېر پيدا
كړ ،دوه سترگي ،دوه غوږونه ،دوه السونه ،هر الس ئې
پنځه گوتي ،دوه پښې ،پنډۍ ،ردا او پرتوگ لري!!! خو
وايي :خداى دوه سترگي لري بالتشبيه ،دوه (ښى او كيڼ)
السونه لري بال تشبيه ،هر الس ئې پنځه گوتي لري بال
تشبيه ،دوه پښې او پنډۍ لري بال تشبيه ،پر عرش ناست
دئ بالتشبيه ،د قيامت په ورځ به خپلي پنډۍ لوڅي كړي
ٍ!! هم سره ورته او
َشٰبه
مت
َير
َغ
ًو
َشٰبها
مت
َُ
بالتشبيه ....يعني ُ
هم نه ورته!! دوى هم له هللا تعالى كټ مټ يو انسان
جوړوي ،د هللا تعالى عرش همغسي گڼي لكه د كوم پاچا تخت
او پر عرش د هللا تعالى استوى همغسي لكه پر تخت د يوه
پاچا ناسته ،له دې څرگندي او قبيح تشبيه وروسته د
بالتشبيه او بالتكييف لفظ راوړل هيڅ گټه او معنى نه
لري،
 همدا راز چېري چي په قرآن كي د استوى على العرش
ذكر راغلى ،ورپسې متصل ويل شوي چي د چارو واگي د هللا
تعالى په واك كي دي ،يدبر االمر ،يغشي الليل النهار،
له الخلق و االمر او دې ته ورته مطالب راغلي او دا
ښيي چي په استوى على العرش سره قرآن موږ ته دا
الرښوونه كوي چي هللا تعالى د دې عالم ټولواك دئ ،ډېر بې
عقله انسان به له دې هغه انتباه اخلي چي د بايبل
ليكونكي اخيستې او خپل خداى ئې د يوه داسي تخت په سر
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كښېنولى چي څلورسرې فرشتې ئې حمل كوي!! د قرآن له
نظره څوك چي له عرش نه د پاچايانو د تخت په څېر تخت
جوړوي او له استوى نه په تخت كښېناستل ،د ده په زړه
كي كوږوالى دئ ،مؤمن انسان به وايي :استوى على العرش
يوه استعاره ده چي انسانان ئې د چا د پاچايي لپاره
كاروي ،هللا تعالى موږ ته په دغو الفاظو سره ښيي چي دى
د عالم ټولواك دئ او ټولي واگي ئې د ده په واك كي
دي ،نه ئې عرش كوم تخت ته ورته شى دئ او نه ئې استوى
د انسان استوى ته ورته كوم فعل!! د عرش او استوى په
تأويل له هللا تعالى پرته هيڅوك نه پوهېږي.
بايبل دا هم ليكي چي خداى وفرمايل :زه د انسان په
الس جوړ شوي كور كي نه اوسېږم ،آسمان مي تخت او ځمكه
مي ترپښو الندي كرسۍ ده!! تاسو به څنگه ما ته كور جوړ
كړى شئ؟ او څنگه به زه په دې كور كي اوسېږم؟ آيا دا
آسمان او زمكه ما نه دي پيدا كړي؟ عجيبه ده چي څوك د
دې وينا ترڅنگ هغه بله وينا هم كوي ،د چا چي ټول
آسمان تخت وي ،څنگه به بل وړوكى تخت هم لري؟!
 ښه به وي چي د دې رأيي لږ نور وضاحت وكړم ،په
داسي الفاظو سره چي ښايي د هر چا سر ژر پرې خالص شي:
كه له ما څوك پوښتنه وكړي چي هللا تعالى عرش لري؟ ورته
ً چي هللا تعالى عرش لري ،كه راته ووايي:
وايم :هو؛ يقينا
ً چي
هللا تعالى پر عرش استوى كړې؟ ورته وايم :هو؛ يقينا
هللا تعالى پر عرش استوى كړې ،كه راته ووايي :لږ مخكي
والړ شه او مزيد وضاحت راته وكړه ،ورته وايم :پر عرش
د استوى مراد دا دئ چي هللا تعالى د عالم ټولواك دئ،
امور ئې د ده په واك كي دي ،دا عالم د ده ملك او دى
ئې ټولواك دئ ،كه مزيد وضاحت رانه وغواړي ورته وايم:
كه څه هم د عرش متبادره معنى تخت او د استوى
برابرېدا ده خو دا الفاظ د مخلوق لپاره په حقيقي
معنى راځي او د هللا تعالى په اړه په مجازي معنى ،د هللا
تعالى په اړه ئې په متبادره معنى نشو نيولى ،د عرش
او استوى په څرنگوالي له هللا تعالى پرته هيڅوك نه
پوهېږي ،له دې آخوا زما او زما په څېر انسانان د څه
ويلو توان نه لري ،نه په دې پوهېدى شي چي عرش څه دئ
او نه په دې چي پر عرش استوى څنگه ده؟ او دا همغه
وينا ده چي قرآن ئې كوي :اليعلم تأويله اال هللا ،مزيد
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ورته وايم :څوك چي عرش داسي گڼي لكه كوم تخت او
استوى داسي گڼي لكه څوك چي پر كرسۍ كښېني ،هغه غلطي
كړې ،بې ځايه جسارت ئې كړى ،د تأويل او تشبيه مرتكب
شوى ،د ټولو صحابه وو او سلف صالح مخالفت ئې كړى او
په دې سره ئې په مسلمانانو كي فتنه راوالړه كړي ،قرآن
يغ
ْ ز
ُوبهم
ُل
َ فى ق
َما الذين
َأ
د دغو خلكو په اړه ويلي :ف
ٌ
َْ
ْ
ما
و
ه
يل
و
أ
ت
ء
َا
غ
ت
ب
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و
ة
ن
ت
ف
ء ْ
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ه من
تشب
َتبع
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ف
ُوَ
ََ
ما َ
ََ
ََ
نَ
ال َْ َ ْ
ه اْ
ُْ
َاَ
ْ
تأويَ
َْ
 :نو هغه كسان چي په زړونو كي ئې
ه إُال هللا
لم
يع
َُ
َ
لُ
كوږوالى دئ په متشابه پسې ئې درومي ،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.
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 -99خپل رب په زاريو او په پټه (ټيټ غږ) دروبلئ،
ً چي هغه تيرى كوونكي نه خوښوي -96 .او په
يقينا
زمكي كي د هغې له اصالح وروسته فساد مه خوروئ او
له وېري او طمعي سره ئې دروبلئ ،بې شكه چي د هللا
رحمت نېكانو ته ورنږدې دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)53-55دلته د دعاء په اړه څو مهمي الرښووني شوې:
 په زاريو زاريو سره خپل رب ته دعاء كوئ ،له دې
احساس او باور سره چي ستاسو رب د هر څه پيدا كوونكى،
وركوونكى او اخيستونكى دئ او هر څه د ده په امر
ترسره كېږي.

د قرآن پلوشې
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415
 په پټه او په ټيټ غږ دعاء كوئ.
 هللا تعالى اعتداء كوونكي نه خوښوي ،دلته د اعتداء
كوونكو يادونه د دعاء په ارتباط شوې او معنى ئې دا
ده چي دعاء ځان ته ادب لري ،دا ادب بايد مراعات كړئ،
دا دوه ادبه (تضرع او اخفاء) په پام كي ولرئ ،مه په
غافل زړه دعاء كوئ او مه په چيغو چيغو سره ،له دې
صريح حكم د هغو خلكو په اړه قضاوت كولى شئ چي د دعاء
په وخت كي نڅا او مستي كوي ،څڼې غورځوي ،له ډول او
دبلې سره يو ځاى د هو هو بې معنى چيغي وهي.
 په زمكي كي د اصالح او امن له تأمين نه وروسته
فساد مه خوروئ ،هللا تعالى د مفسدينو دعاء نه قبلوي.
 په داسي حال كي ورته دعاء كوئ چي هم ترې وېرېږئ
او هم طمع ترې لرئ.
 د نېكانو دعاء ژر قبلېږي ،دوى ته د هللا تعالى رحمت
ډېر ورنږدې دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




















  








 
 -97او دى هغه ذات دئ چي بادونه تر خپل رحمت
(باران) مخكي د زېري په توگه لېږي ،تر هغه چي
درنې ورېځي اوچتي كړي ،د مړه ټاټوبي په لوري ئې
وخوځوو ،نو په هغه سره اوبه راووروو او پدې سره
هرراز ميوې راوباسو ،همداراز به مړي راباسو ،ښايي
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پند واخلئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)57دا مبارك آيت په څو مهمو خبرو تأكيد كوي:
 هغه ذات چي د ده په حكم بادونه خوځېږي ،ورېځي هغو
لېرو لېرو سيمو ته انتقالوي چي باران ته اړي او
سترگي په الري دي ،په هغوى باران وروي او په همدې
باران سره د زمكي له زړه راز راز دانې او ميوې راشنې
كوي ،همدا ذات به مړي همداسي بيا راژوندي كوي.
 تاسو چي هره ورځ د يوې سيلۍ په ذريعه د بيا
ژوندون بېلگي په خپلو سترگو گورئ څنگه د قيامت په
ورځ بيا ژوندون درته گران برېښي؟ له هري سيلۍ وروسته
د ژوندون د لړۍ پيل كېدل خو بايد تاسو ته هره شېبه د
قيامت ورځ دريادولى.
 هغه ذات چي مړه زمكه په يوې سيلۍ او ورپسې باران
سره ژوندۍ كوي او ډول ډول نياتات ترې راباسي ،ستا
دعاگاني او حاجتونه ترسره كولى شي.
قرآن پدې تأكيد كوي چي كه له يوې خوا په باران
سره د مړې زمكي د بيا بيا راژوندي كېدو ورځنى بهير د
قيامت په ورځ د بيا راژوندي كېدو ښوونه كوي له بلي
خوا د انسان مرگ دا خبره ثابتوي چي انسان د يوه داسي
ځواك په وړاندي مقهور او محكوم دئ چي د مرگ ژوند
اصلي واكمن دئ ،د مرگ ژوند پرېكړي د هغه له لوري دي
ً دې پرېكړو ته تسليم دئ .انسان
ً او كرها
او انسان طوعا
نه غواړى زوړ شي ،د ځوانۍ ځواك او توان له السه
وركړي ،ضعيف او ناتوانه شي او په پاى كي په مرگ
محكوم شي ،دا څوك دئ چي انسان ئې د دغه بهير په
وړاندي بې وسه كړى؟ دا څوك دئ چي د انسان د خوښي او
رضاء خالف د ده د زړښت او مرگ پرېكړه كوي او د مرگ په
وړاندي غاړه اېښودو ته ئې اړ كوي؟ ستا د مرگ پرېكړه
همغه ذات كوي چي ته ئې پيدا كړى يې.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -98او د پاكي زمكي نباتات د هللا په حكم راوځي او
هغه چي ناپاكه وي يوازي نيمگړى ترې راوځي ،دغسي
هغو ته نښي بيانوو چي شكر كوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)58په دې مبارك آيت كي د دوو زمكو مثال وړاندي
شوى ،پاكه او ناپاكه زمكه ،شېرازه او شوره زمكه ،د
يوې بوټي راشنه كېږي ،وده كوي او خپل حاصل وركوي ،له
بلي كه څه راوځي نو په ډېر مشقت سره او ناقص.
انسانان هم د دغو دواړو زمكو په څېر دوه ډوله دي،
پاك او ناپاك ،صالح او طالح ،نېك او بد ،د ښېگڼو
عامل او بې خيره ،په ځينو د حق وينا اغېز كوي او د
ځينو زړونه سخت ،هيڅ پند او نصيحت ته ئې د زړه دړه
نه خالصېږي.
په يوه مبارك حديث كي دا مطلب داسي راغلى:
ِن
ِ م
ِه
َُّهللا ب
ِى
َثَن
بع
مثَل
َّبِى ﹽ َقال
َنِ الن
موسَى ع
َب
ْ أ
َن
ع
َ
ما َ
ُ َ
َ « َ
ِى ُ
ِّ
َكَان
ًا  ،ف
ْض
َر
َ أ
َاب
َص
ِ أ
ِير
لكَث
لغ
مثَل
ِ ك
ْم
ِل
لع
دى و
َيْثِ اْ
ِ اْ
َاْ
اْ
َ
هَ
ََ
لُ
َ ،
ِير
لكَث
ُشْب
لع
لكَألَ و
نبَت
َأ
اء  ،ف
ٌ َقبِل
ِيَّة
نق
ِن
م
َ اْ
َاْ
َتِ اْ
َْ
َتِ اْ
ها َ
لَ
َْ
م َ
َّاسَ ،
ِها الن
َع
َف
َن
اء  ،ف
ُ أ
ِب
َجَاد
ها أ
ِن
ْ م
نت
َك
و
مسَكَتِ اْ
َاَ
َْ
َُّهللا بَ
َ
لَ
َْ
م َ
َ
ِ
َى ،
ُخْر
ً أ
َة
ِف
ها طَائ
ن
م
ت
اب
ص
أ
و
،
وا
ع
ر
ز
و
ا
و
ق
س
و
وا
ب
ر
ش
ف
َ َ َْ
َ ََْ
َ َُِ
َْ
َََ ُ
ل
ث
م
ِك
ل
ذ
ف
،
ً
أل
ك
ت
ب
ن
ت
ال
و
،
اء
م
ِك
س
م
ت
ال
ن
ا
ِيع
ق
ِى
ه
ا
م
إ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َِّ
ُ
ُ
ُ َ
َ َ ُ
ََ
نَ
َ ٌ َ ْ ُ َ ً
َ
َّمَ ،
َل
َع
ِمَ و
َل
َع
ِ  ،ف
ِه
َُّهللا ب
ِى
َثَن
بع
َه
َع
نف
َِِّهللا و
ِين
ِى د
َ ف
ِه
َق
ْ ف
من
ََ
ما َ
ُ َ
َ
ْ
ِى
الذ
هللا
َّ
ِ
ى
د
ه
ل
ب
ق
ي
م
ل
و
،
ا
س
أ
ر
ِك
ل
ذ
ِ
ب
ع
ف
ر
ي
م
ل
ن
م
ل
ث
م
و
َّ
ََ ْ َ ْ َْ َُ
ََ َُ َ ْ َ ْ َ َْ ْ َ َ َ ً
ها
ِن
َ م
َان
َك
ُ و
ِسْحَاق
َ إ
َِِّهللا َقال
َبْد
بو ع
َ أ
ِ » َ .قال
ِه
ُ ب
ْت
ِل
ْس
ُر
أ
َُ
َْ
َف
ْص
َّف
َالص
اء  ،و
ْل
يع
اء َ .قاع
ٌ َقيَّل
َة
ِف
طَائ
وه اْ
َتِ اْ
ُ
ٌ َ
لَ
لَ
ُ ُ
م َ
م ُ
رواه مسلم والنسائي
ض .
َ األَر
ِن
ِى م
َو
مسْت
ِْ
اْ
لُ
له ابو موسى روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :هغه علم
او هدايت چي هللا زه ورسره مبعوث كړى يم ،هغه گڼ باران
ته ورته دئ چي پر يوې زمكي وورېږي ،يوه برخه ئې
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پاكيزه او شېرازه چي اوبه جذب كړي او ډېر واښه او
بوټي راشنه كړي ،د دې بله برخه كلكه او شنډه چي اوبه
راتم كړي او هللا خلكو ته ترې گټه ورسوي ،خپله ئې وڅښي،
نور خړوبه كړي او كرنه پرې وكړي او دا باران پر يوې
بلي زمكي هم وورېږي چي داسي آوار ډاگ وي چي نه اوبه
تمولى شي او نه نباتات راشنه كولى شي او دا د هغه چا
مثال دئ چي د هللا په دين پوه شو او هغه څه ورته گټه
ورسوله چي هللا زه ورسره لېږلى يم ،په خپله پرې پوه شو
او نور ئې پرې پوه كړل او د هغه چا مثال دئ چي نه ئې
سر پرې پورته كړ او نه ئې هغه الرښوونه قبوله كړه چي
زه ورسره لېږل شوى يم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   







   
   
 
ً چي نوح مو د ده قوم ته ورولېږو ،نو وئې
 -95يقينا
ويل :اې زما قومه! د هللا عبادت وكړئ چي له ده پرته
هيڅ بل معبود نه لرئ ،زه د ستري ورځي له عذابه
درباندي وېرېږم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)52څو خبري د پام وړ دي:
 دلته د سورې د څلورو اساسي موضوعاتو لپاره د څو
پيغمبرانو عليهم السالم په قصو كي عملي بېلگي زموږ
مخي ته اېښودل شوې.
 د نوح عليه السالم دعوت په څو ټكيو كي راخالصه شوى:
د هللا تعالى عبادت وكړئ چي له ده پرته بل معبود نه لرئ
او دا چي زه وېرېږم چي د يوې ستري ورځي عذاب درباندي
رانشي .تاسو به په قرآن كي وگورئ چي د ټولو
پيغمبرانو دعوت په دغو اساسي خبرو كي راخالصه كوي ،له

د قرآن پلوشې
االعراف
423
دې معلومېږي چي (عبادت) ډېر پراخ ابعاد لري ،يوازي
په مذهبي عباداتو كي محدود نه دئ ،بلكي د انسان ټول
ژوند احتواء كوي ،د هللا تعالى عبادت يعني د ده دين ته
التزام درلودل ،خپل ژوند هغسي تېرول چي هللا تعالى ئې
درنه غواړي.
 دلته د ستري ورځي له عذاب نه مراد هغه عذاب دئ چي
هللا تعالى هر باغي او عاصي قوم ته ټاكلى ،د نوح عليه
السالم د قوم لپاره دا الهي عذاب په ستر طوفان سره د
دوى غرقېدل وو ،په وروستيو آيتونو كي همدا مطلب په
گوته شوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   




 
 -61د قوم مشرانو ئې وويل:موږ خو تا په ښكاره
ضاللت كي گورو!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)31دلته دوه خبري په پام كي ولرئ:
 لكه څنگه چي نوح عليه السالم ته د ده د قوم مأل
يعنى سردارانو او مشرانو د رد ځواب وركړى ،قرآن وايي
چي تل همدغو لويي غوښتونكو د پيغمبرانو مخالفت ته مال
تړلې.
 له دې وينا د دغو مخالفينو مقصد دا وو چي تا سمه
الر وركه كړې ،د پالر نيكه دين دي پرېښى ،ټول ولس په
يوه الر او ته په بله الر ،مذهبي مشران يو څه وايي او
ته بل څه وايي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -62وئې ويل :اې زما قومه! هيڅ ضاللت راپه كي
نشته ،بلكي زه د رب العالمين له لوري يو استازى
يم -61 .چي د خپل رب پيغامونه دررسوم ،نصيحت درته
كوم د الهي علم په هغه څه ښه پوهېږم چي تاسو پرې
نه پوهېږئ -63 .آيا په دې تعجب كوئ چي ستاسو د رب
له لوري تاسو ته ستاسو د يوه سړي په ذريعه يوه
يادونه او ذكر راغلى ،چي خبردارى دركړي ،چي تقوى
غوره كړئ او چي ترحم درباندي وشي؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)33-30نوح عليه السالم د قوم په ځواب كي څو خبري
كوي:
 هيڅ ضاللت راپه كي نشته.
 زه د هللا تعالى له لوري مأمور شوى يم ،د رب
العالمين استازى يم ،زه ئې د خپل پيغام رسولو لپاره
لېږلى يم.
 څه چي وايم زما خپلي خبري نه دي ،دا د رب
العالمين پيغام دئ.
 ستاسو خواخوږى يم ،ستاسو د خير خبره درته كوم.
هللا تعالى له خپل علم نه هغه څه رازده كړي چي تاسو

پرې نه پوهېږئ ،په يوه ناپوه او جاهل ولس كي تل د
پوهي او علم خاوندانو ته خلكو په همدې سترگه كتلى،
چا د مجنون خطاب ورته كړئ ،چا الروركى گڼلى او چا د
خپل پالر نيكه له دين او مذهبه باغي بللى.
 د قوم د مخالفت او د نوح عليه السالم د رسالت په
اړه د دوى د تعجب او حيرت وجوهات دا وو -0 :ولي به هللا
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تعالى د ټول ولس له منځه ته انتخاب كړى وې؟  -2دوى
ئې د خ پلو بدو عملونو ،فساد ،شرك او ظلم له بدو
پايلو وېرول -3 ،دوى ئې د تقوى په لوري رابلل ،له
فساد او ظلم نه الس اخيستو ته ،بدكارانو او ظالمانو
دا خبري نه شوى زغملى -4،دوى ته ئې ويل چي هللا تعالى
به د هغه چا په حال خپل رحمت شامل كړي چي ايمان ئې
راوړى ،مغرورو سردارانو دا خبره نه شوى منلى چي د هللا
تعالى پېرزويني به د نوح عليه السالم د څو تش السو،
كمزورو ،بې وزلو او مستضعفو ملگرو په برخه كېږي او
هغه الهي وعدې به رښتينې كېږي چي نوح عليه السالم ئې
دوى ته وايي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ













   
 -64نو هغه ئې تكذيب كړ او موږ دى او هغه چي له
ده سره (ملگري) ول په كښتۍ كي وژغورل او هغه خلك
ً چي
مو غرق كړل چي زموږ آيتونه ئې تكذيبول ،يقينا
دا يو ړوند قوم وو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)34دوى د نوح عليه السالم ټولي خبري دروغ وگڼلې،
هم ئې دا خبره دروغجنه گڼله چي د نوح عليه السالم
ملگري به نجات مومي او هم دا چي هغه خلك به تباه
كېږي چي الهي آيتونه تكذيب كړي ،دواړه خبري رښتيا
شوې.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -69او عاديانو ته مو د دوى ورور هود (ولېږو)،
وئې ويل :اې زما قومه! د هللا عبادت وكړئ چي له ده
پرته بل هيڅ معبود نه لرئ ،آيا ځان ساتنه نه كوئ؟
 -66د قوم كافرو مشرانو ئې وويل :موږ خو تا په
سفاهت (كمعقلۍ) كي گورو! او په تا دا گمان كوو چي
له دروغجنو يې!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)33-35دلته له الهي دين سره د يوه داسي ولس د
مخالفت قصه زموږ مخي ته اېښودل شوې چي قوي او ځواكمن
دئ ،هللا تعالى ورته لوړ قد ،قوي جسد ،پياوړې مټي
وركړې ،له مالي او مدني لحاظه هم تر ټولو قومونو
مخكي ،دوى ته هود عليه السالم د پيغمبر په توگه لېږل
شوى ،ده هم خپل قوم ته همغه د نوح عليه السالم خبره
كړې او د ده د قوم د كافرو مشرانو ځواب هم د نوح
عليه السالم د قوم مشرانو ته ورته وو او هغه دا چي:
 موږ خو تا په سفاهت او كمعقلۍ كي گورو!
 دا گمان درباندي كوو چي له دروغجنو يې!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -67وئې ويل :اې زما قومه! هيڅ كمعقلي راپه كي
نشته ،بلكي زه د رب العالمين له لوري يو استازى
يم -68 .د خپل رب پيغامونه دررسوم او زه درته يو
امين ناصح يم -65 .آيا په دې تعجب كوئ چي ستاسو د
رب له لوري تاسو ته ستاسو د يوه سړي په ذريعه يوه
يادونه او ذكر راغلى ،چي خبردارى دركړي؟! هغه
درپه ياد كړئ چي د نوح له قوم وروسته ئې تاسو (د
دوى) ځاى ناستي كړئ او تاسو ته ئې په پيدايښت كي
پراخوالى دركړ ،نو د هللا نعمتونه درپه ياد كړئ چي
فالح او بريا مو په برخه شي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)32-37دلته د خپل قوم د گواښونو په ځواب كي د هود
عليه السالم الندي خبري راغلې:
 هيڅ كمعقلي راپه كي نشته ،ولي زما دې كار ته د
سفاهت په سترگه گورئ چي تاسو د شرك ،كفر ،ظلم او
فساد له بدو پايلو وېروم ،سره له دې چي ستاسو مشران
مي گواښي؟! د هللا د الري ډېرو مجاهدينو ته په دې خاطر د
ناپوه او كمعقله خطاب شوى چي د گواښونو او خطرونو
پروا ئې نه ده كړې او خپلي مبارزې ته ئې دوام وركړى.
 زه د رب العالمين له لوري په دې كار مأمور شوى
يم ،په خپل سر او په خپله خوښه مي دې خطرناك مأموريت
ته مال نه ده تړلې.
 د خپل رب پيغامونه دررسوم ،څه چي درته وايم دا
زما خپلي خبري نه دي ،زما د رب وينا ده.

االعراف
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 او زه درته يو امين ناصح يم ،په امانت سره د هللا
تعالى پيغام دررسوم او په خواخوږى سره تاسو ته نصيحت
كوم.
 آيا په دې تعجب كوئ چي ستاسو د رب له لوري تاسو
ته ستاسو د يوه سړي په ذريعه يوه يادونه او ذكر
راغلى ،چي خبردارى دركړي؟! دا ولي د تعجب او حيرت
خبره گڼئ؟ تر ما مخكي ډېر راغلي ،نوح عليه السالم ئې
ښه بېلگه.
 هغه راپه ياد كړئ چي د نوح له قوم نه وروسته ئې
تاسو (د دوى) ځاى ناستي كړئ او تاسو ته ئې په
پيدايښت كي پراخوالى دركړى ،نو د هللا نعمتونه درپه ياد
كړئ چي فالح او بريا مو په برخه شي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ










   




 
 -71وئې ويل :آيا د دې لپاره راغلى يې چي يوازي د
هللا عبادت وكړو او هغه څه پرېږدو چي زموږ پلرونو ئې
عبادت كاوو؟ نو په څه چي موږ وېروې رائې وړه كه
له رښتينو يې.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)71د قوم ځوابونه ئې دا دي:
 آيا موږ د يوه رب عبادت ته رابلې ،دې ته چي نور
ټول معبودان ،په ځانگړې توگه هغه چي زموږ له پلرونو
راته په ميراث پاته دي پرېږدو؟ ته غواړي موږ د پالر
نيكه دين او مذهب پرېږدو او ستا نوى دين ومنو؟!
 كه ته په رښتيا د هللا له لوري لېږل شوى يې نو هغه
څه موږ ته راوښيه چي ته مو پرې وېروې ،ولي ستا
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گواښونه تحقق نه مومي ،ته او ستا ملگري چي له كومو
مخالفتونو او سختو ورځو سره مخامخ يئ ،ولي ستا رب
ستا مرسته نه كوي او ستا مخالفينو ته سزا نه وركوي؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

    











    
   
  
ً چي ستاسو د رب له لوري عذاب
 -72وئې ويل :يقينا
او غضب درباندي واقع شو ،آيا د هغو نومونو په اړه
راسره النجه كوئ چي تاسو او ستاسو پلرونو نومولي،
په داسي حال كي چي هللا هيڅ دليل ورته نه دئ نازل
كړى؟ نو انتظار وكړئ زه هم له تاسو سره په انتظار
كوونكو كي يم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)70د هود عليه السالم ځوابونه دا وو:
 نور نو تاسو د الهي عذاب او قهر وړ گرځېدلي يئ،
ډېر ژر به ورسره مخامخ شئ.
 آيا د هغو دروغجنو معبودانو په اړه له ما سره
مجادله كوئ چي هسي نومونه دي ،حقيقت نه لري ،تاسو او
ستاسو پلرونو په يوه او بل نامه نومولي ،يوه ته يو
كرامت او بل ته بل كرامت منسوبوئ ،يو د حاجتونو
ترسره كوونكى گڼئ ،بل د ناروغانو روغوونكى ،بل د
دښمنانو پرځوونكى ،بل جاه او مقام ته د رسېدو سبب،
بل د دعاگانو قبلوونكى ،په خپله هم او پر خداى هم!!
دا ټولي خبري تاسو په خپله جوړي كړې ،دا د دغو
معبودانو كرامات نه دي ،هغه كرامات دي چي مجاورينو
او مريدانو ئې ورته تراشلي.
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 هللا تعالى هيڅ دليل ورته نه دئ نازل كړى ،په هيڅ
الهي كتاب كي به دا ونه مومئ چي له هللا تعالى پرته بل
څوك د عبادت او دعاء وړ دئ ،حاجتونه ترسره كولى او
دعاگاني قبلولى شي.
 نو انتظار وكړئ ،زه هم له تاسو سره يو ځاى په
انتظار كوونكو كي يم ،د پرېكړو واك له هللا تعالى سره
دئ ،نه تاسو له انتظاره پرته بله چاره لرئ او نه زه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ






  



   
 -71نو دى او د ده ملگري مو په خپل رحمت سره
وژغورل او د هغو خلكو جرړي مو وايستلې چي زما
آيتونه ئې تكذيبول او ايمان راوړونكي نه ول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)72دا دئ د هود عليه السالم په دې قصې كي هم گورو
چي د هللا تعالى په آيتونو د ايمان راوړونكو پايله څه
وه او د تكذيبوونكو عاقبت څه؟ يو ژغورل شوى او د بل
جرړي ايستل شوې.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -73او ثموديانو ته مو د دوى ورور صالح
(ورولېږو) ،وئې ويل :اې زما قومه! د هللا عبادت وكړئ
چي له ده پرته بل هيڅ معبود نه لرئ ،بې شكه چي
تاسو ته ستاسو د رب له لوري څرگنده نښه راغلې ،دا
خدايي اوښه تاسو ته يوه څرگنده نښه (معجزه) ده،
نو پرې ئې ږدئ چي د هللا په زمكي كي خوراك كوي او په
بد نيت سره الس مه وراوږدوئ ،كه نه نو په دردناك
عذاب به اخته شئ -74 .او هغه وخت درپه ياد كړئ چي
تاسو ئې له عاديانو وروسته (د دوى) ځاى ناستي كړئ
او په زمكي كي ئې مېشت كړئ چي په آوارو كي ئې
قصرونه جوړوئ او غرونه د كورونو لپاره توږئ
(تراشئ) ،نو د هللا نعمتونه درپه ياد كړئ او په زمكه
كي فساد كوونكي مه گرځئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)74-73دلته د ثموديانو او صالح عليه السالم په قصې
كي د دې سورې هغه څلور اساسي مطالب بيان شوي ،دا هغه
قوم دئ چي په آوارو كي دنگ دنگ قصرونه جوړول او د
غرونو ډډي د دې لپاره توږل چي هلته خوندي او ښايسته
كورونه ځان ته جوړ كړي ،دا د لومړي ځل لپاره د دوى
په الس پيل شوي ،چي آثار ئې تراوسه پوري پاته دي .دوى
ته صالح عليه السالم ولېږل شو ،هغه هم خپل قوم ته د
نوح او هود عليهما السالم خبره وكړه او ورته وئې ويل:
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 د هللا عبادت وكړئ چي له ده پرته بل هيڅ معبود نه
لرئ.
 تاسو د معجزې غوښتنه وكړه ،دا ده ستاسو له غوښتني
سره سم يوه اوښه د معجزې په توگه درته راغله ،په بد
نيت سره الس مه وراوږدوئ ،كه نه نو په دردناك عذاب به
اخته شئ ،دا ځكه چي د معجزې په راتلو سره هغه مهلت
پاى ته رسي چي هللا تعالى تاسو ته دركړى.
 د هللا تعالى هغه پېرزوينه درپه ياد كړئ چي تاسو ئې
له عاديانو وروسته د دوى ځاى ناستي او په زمكي كي ئې
مېشت كړئ ،داسي چي په آوارو كي ئې قصرونه جوړوئ او
غرونه د كورونو لپاره توږئ.
 د هللا تعالى دا نعمتونه درپه ياد كړئ او په زمكه كي
فساد مه خوروئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -79د ده د قوم لويي غوښتونكو مشرانو هغو
مستضعفينو ته چي ايمان ئې راوړى وو ،وويل :آيا په
دې پوهېږئ چي صالح د خپل رب له لوري لېږل شوى؟
دوى (ورته) وويل :موږ په هغه څه ايمان راوړى چي د
ده په الس لېږل شوى -76 .لويي غوښتونكو وويل :موږ
له هغه څه منكر يو چي تاسو پرې ايمان راوړى-77 .
نو اوښه ئې ژوبله كړه (او وئې وژله) ،او د خپل رب
له حكمه ئې سرغړونه وكړه او وئې ويل :اې صالح!
هغه څه راوړه چي موږ پرې وېروې كه په رښتيا له
پيغمبرانو يې! -78 ،نو زلزلې ونيول او په خپلو
كورونو كي پړمخي (مړه) پرېوتل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)78-75گورئ چي دلته هم دوه ډلي تمثيل شوې:
مستكبرين او مستضعفين ،لويي غوښتونكي او هغه چي په
بې وزلۍ كي د دوى د ساتلو هڅه شوې ،مستكبرين د
پيغمبر په ضد د دښمنۍ په سنگر كي او مستضعفين د
پيغمبر ملگري ،مستكبرين مستضعفينو ته وايي :له كومه
پوه شوئ چي صالح د خداى پيغمبر دئ؟ مستضعفين ځواب
وركوي :د ده له پيغام نه ،د ده په پيغام كي د ده د
رسالت څرگندي نښي گورو ،موږ په هغه څه ايمان راوړى
چي دى ئې خلكو ته وړاندي كوي ،او مستكبرين د دې
مضبوط دليل په خالف په لجاجت سره وايي :موږ په هغه څه
چي ستاسو په څېر خلك پرې ايمان راوړي ،كافر او منكر
يو .دوى نه د پيغام محتوى ته اعتناء لري او نه معجزې
ته اهميت وركوي ،استكبار ئې هم د رسالت انكار ته
هڅوي او هم د معجزو ترديد ته ،د معجزې الس پښې قطع
كوي او د معجزې راوړونكى گواښي ،ځواب ئې د هللا پيغمبر
ته دا :كه په رښتيا د خداى پيغمبر يې نو اوس خو بايد
هغه څه راوښيې چي موږ دي پرې وېرولو!! چېري دئ هغه
الهي عذاب چي تا موږ پرې وېرولو؟ چېري دئ هغه الهي
نصرت چي ورته منتظر وې؟!! نو زلزلې ونيول او په خپلو
كورونو كي پړمخي (مړه) پرېوتل.
په رواياتو كي راځي چي رسول هللا ﹽد تبوك په جنگ كي
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د ثموديانو سيمي (الحجر) ته ورسېدو او خپلو يارانو
ته ئې وفرمايل چي دلته توقف مه كوئ.
َ (وهو بالحجر ) «
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له عبدهللا بن عمر ﷻ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ هغه مهال چي
په الحجر كي وو وفرمايل :د دغو تعذيب شوو خلكو سيمي
ته له ژړا پرته مه ننوځئ او كه ژړا نه درځي نو مه
ورننوځئ ،داسي نه چي تاسو ته همغه څه درورسېږي چي
دوى پرې اخته شوي وو.
قرآن فرمايي چي ثموديانو له قيامت د انكار په وجه
بغاوت وكړ او هللا تعالى د دې بغاوت او طغيان مناسبه
سزا وركړه ،عذاب ئې داسي لكه د دوى خپل طغيان ،باغي
او طغيانگر عذاب ،چي قرآن د االعراف سورې په  78آيت
كي د الرجفة (زلزله او شديد ټكان) په نامه او د هود
د سورې په  37آيت كي ئې د الصيحه (تونده او هېبتناكه
چيغه) او د حم سجده سورې په  07آيت كي ئې د الصاعقة
(تندر) په نامه ياد كړى ،يعني دا طاغي عذاب له سختي
زلزلې ،توندي او هيبتناكي چيغي او آسماني تندر سره
توأم وو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ














 
 -75نو مخ ئې ترې واړاوو او وئې ويل :اې زما
قومه! بې شكه چي ما د خپل رب پيغام درورساوو او
نصيحت مي درته وكړ خو تاسو نصيحت كوونكي نه
خوښوئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــ
( -)72د دوى له هالكت نه وروسته ئې د دوى د مړو
ډېرانونو ته په خطاب كي وويل :ما د خپل رب پيغام
درورساوو او نصيحت مي درته وكړ خو تاسو نصيحت كوونكي
نه خوښول ،دا حالت له زړه سواندو ناصحينو سره ستاسو
د مخالفتونو سزا ده .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   



    








   
  
 -81او لوط چي خپل قوم ته ئې وويل :آيا د فحش
داسي كار كوئ چي په ټولو عالميانو كي هيڅوك
ترتاسو مخكي نه دئ وروړاندي شوى؟  -82تاسو خو له
ښځو پرته نارينه وو ته د شهوت په غوښتنه
وردرومئ!! بلكي تاسو يو مسرف قوم يئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)80-81لوط عليه السالم په داسي ولس كي په پيغمبرۍ
مبعوث شوى چي د اخالقي فساد په گنده ډنډ كي پرېوتي
وو ،په داسي گناه اخته شوي وو چي تر دوى د مخه هيچا
نه وه كړې ،د ښځو په ځاى ئې له نارينه وو سره جنسي
رابطه ساتله ،لوط عليه السالم هغوى ته ويل :آيا د فحش
داسي كار كوئ چي تر تاسو مخكي په ټولو عالميانو كي
چا نه دئ كړى؟! دا نه يوازي د انساني فطرت خالف عمل
دئ ،بلكي په حيواناتو كي ئې هم بېلگه نه موندل كېږي،
تاسو د ژوند په نورو برخو كي هم د اسراف الر غوره
كړې.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   
   




  
 -81او د ده د قوم ځواب له دې پرته بل څه نه وو
چي :له خپل كلي ئې وباسئ ،دا هغه خلك دي چي ډېر
پاك پاك كېږي (ځان پاك لمني ښيي).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)82د مفسد قوم ځواب ئې له دې پرته بل څه نه وو
چي :دا د پاك لمنۍ مدعيان له خپلي سيمي وشړئ!!
هو؛ لكه څنگه چي ظالمان عدالت غوښتونكي نه خوښوي،
مشركان له موحدينو سره دښمني پالي ،جاهالنو ته پوهان
كمعقله برېښي ،چا چي له ظلم ځپلې ،شرك لړلې او جهل
وهلې ټولني سره روغه جوړه كړې او د ظلم ،شرك او جهل
په ضد له څه ويلو او څه كولو ځان ساتي ،هغه چا ته د
مجنون او لېوني په سترگه گوري چي د مبارزې لپاره مال
تړي ،له مظلومانو دفاع كوي ،د عدالت شعارونه وركوي
او په دې الر كي له خطرونو سره ډغري وهي ،همداراز
بداخالقان له خپلو سيمو د پاك لمنو شړل غواړي .تاسو
په پورتنيو قصو كي دغه دردناك حقيقت په انځور شوو
صحنو كي وليد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

  





   



  
 -83نو دى او د ده اهل (اتباع) مو ،د ده له
مېرمني پرته وژغورل ،ځكه دا له وروسته پاته
كېدونكو وه -84 .او پر دوى مو ځانگړى (د ډبرو)
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باران وورولو ،نو وگوره چي د دغو مجرمينو عاقبت
څنگه وو!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( -)84-83دلته څو خبرو ته توجه وكړئ:
 گورئ چي د پيغمبرانو ملگري ژغورل شوي او د دوى
مجرم مخالفين د ډبرو په باران مجازات شوي ،لوط عليه
السالم له خپلو پلويانو سره ژغورل شوى خو د ده قوم،
حتى مېرمن ئې ،له مجرمينو سره د وروسته پاته كېدو په
وجه له دوى سره يو ځاى هالكه شوې .دلته نه قومي اړيكي
څوك د هللا تعالى له عذابه ژغورلى شي او نه د خپلوۍ
اړيكي ،يوازي ايمان او صالح عمل انسان ته نجات
وركوي.
 پر دوى د ډبرو باران شوى ،دا باران څنگه وو؟ د
قرآن له نورو آيتونو معلومېږي چي د سختي زلزلې په
وجه نه يوازي د دې قوم كورونه نسكور شوي بلكي زمكه
ئې ناسته او كنده ترې جوړه شوې او په همدې سره له بر
نه وړې ډبري پرې ورېدلې او لويي ډبري پرې رارغړېدلې،
زمكه دومره كښېنستې ده چي جهيل ترې جوړ شوى.
 راشئ وگورو چي بايبل په دې اړه څه ليكلي :بايبل د
(سدوم د ښار ورانېدا) تر عنوان الندي ليكي( :كله چي
دوه فرشتې لمر لوېدو سره د سدوم د ښار دروازې ته
ورسېدلې ،لوط هلته ناست وو ،د دوى په ليدو سره پورته
شو او د دوى استقبال ته ورغى او ورته وئې ويل:
ښاغليو! نن شپه له ما سره والړ شئ او زما ميلمانه
شئ ...،دوى په سر كي دا بلنه ونه منله ،خو د لوط د
اصرار او ټينگار په وجه ئې موافقه وكړه ،هغه ورته
پتيره مړۍ پخه كړه او مكلف ماښامنى ئې ورته تيار كړ،
د ويدېدو په مهال د ښار خلكو ،زړو او ځوانانو د لوط
كور محاصره كړ او له ده ئې وغوښتل چي ميلمانه
وروسپاري ،تر څو بدكاري ورسره وكړي!! لوط له كوره
ورووت او هغوى ته ئې وويل :دوستانو! هيله كوم له دې
كركجن كار الس واخلئ ،دا دي زما دوه لوڼې دي ،چي څه
مو زړه غواړي ورسره وئې كړئ ،خو د دغو دوو كسانو چي
ما ته ئې پناه راوړې مه مزاحم كېږئ!! هغوى ورته
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وويل :زموږ له مخي لري شه ،موږ دلته پناه دركړې او
اوس ته راته امر كوې چي څه وكړو او څه نه!! اوس به
له تاسره هغه څه كوو چي غوښتل مو له دغو دوو كسانو
سره ئې وكړو!! نو دغه وخت ئې پر لوط بريد وكړ او د
دروازې د ماتولو هڅه ئې وكړه ،په دې وخت كي هغو دوو
كسانو الس وراوږد كړ ،لوط ئې كور ته دننه كړ او
دروازه ئې بنده كړه او د هغو كسانو سترگي ئې ورړندې
كړې چي له كوره بهر ول ،تر څو د كور دروازه ونه شي
موندلى ... ،بيا ئې لوط ته وويل :زامن ،لوڼې ،زومان
او ټول خپلوان دي له ښاره وباسه ،موږ خداى رالېږلي
يو چي دا ښار وران كړو ... ،د لوط زومانو د ده خبره
ونه منله ،نو فرشتو ورته وويل :مېرمن او دوه لوڼې دې
له ځان سره رواني كړه ...ده ځنډ وكړ ،فرشتو څلور سره
له السونو ونيول او له ښاره بهر ئې خوندي ځاى ته
ورسول ،يوه ئې ورته وويل :د خپل ځان د ژغورلو لپاره
وتښتئ ،غره ته والړ شئ ،شا ته مه گورئ ،كه په دشته كي
پاته شوئ هالكت مو حتمي دئ!! ..لوط وويل :تمنا كوم،
موږ پرېږدئ چي په دغه واړه كلي كي پاته شو ،غره ته
نه شو رسېدلى ... ،هغه ورته وويل :ډېر ښه ،ستا
غوښتنه مو ومنله ،دا كلى نه ورانوم ... ،له لمر
لوېدو سره خداى په عموره او سدوم سكروټي وورولې ،ټول
ښارونه او كلي ئې له ټولو اوسېدونكو او نباتاتو سره
له منځه يووړل ،خو د لوط مېرمن شا ته وكتل او د
مالگي په څلي بدله شوه!!)
كه تاسو د دې قصې محتوياتو او هغو الفاظو ته چي
ليكونكي كارولي لږ ځير شئ او بيا دا له هغه څه سره
مقايسه كړئ چي قرآن د دې قصې په اړه ويلي ،نو په دې
پوهېدل به درته گران نه وي چي قرآن د هللا تعالى كالم دئ
او بايبل د يوه كمزوري انسان گډې وډې خبري .قرآن د
لوط عليه السالم د ژوند دغه برخه په هغه ځاى كي د يوې
تاريخي بېلگي په توگه رااخلي چي غواړي د حق د الري
مبارزينو ته ووايي :هللا تعالى مو هيڅكله يوازي نه
پرېږدي ،ستاسو د ژغورني ذمه وال دئ ،كه خلك مو
ملگرتيا ونه كړي او ستاسو د مخالفت لپاره په گډه
مالوتړي نو مالئكي به ستاسو مرستي ته درلېږي ،هغه
ستاسو د دعاگانو اورېدونكى او منونكى دئ ،مگر د لوط
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عليه السالم له قصې خبر نه يئ چي په ځوانۍ كي ئې
ايمان راوړ ،له ټول قومه يوازي دى دې ته تيار شو چي
د خپل تره ابراهيم عليه السالم سره د حق په الر كي د
ملگرتيا لپاره مال وتړي ،له هغه سره ئې يو ځاى هجرت
وكړ ،هغه په دغي سيمي كي د دعوت چلولو لپاره پرېښود،
قوم ته ئې ويل :له هللا تعالى ووېرېږئ ،له بدكارۍ او
بدلمنۍ الس واخلئ ،آيا هغه ښځي چي هللا تعالى ستاسو
لپاره پيدا كړې هغه پرېږدئ او د نارينه وو په لوري د
شهوت لپاره درومئ؟!! دا هغه كركجن كار دئ چي له تاسو
مخكي هيچا نه دئ كړى ،د بدكارۍ څرگند محفلونه جوړوئ
او الري شكوئ ،د قوم ځواب ئې له دې پرته بل څه نه وو
چي لوط او ملگري ئې له خپله ملكه وشړئ ،دا د پاكۍ او
پاك لمنۍ د خبرو له مكرر اورېدو خپل غوږونه آرام
كړئ ،هغه ته ئې وويل :يا دي دا خبري بندې كړه يا خو
دې ته تيار شه چي له خپل ملكه دي وشړو!! هغه خپل رب
ته دعاء وكړه :اې زما ربه! په دې مفسد قوم بريا را!!
هللا تعالى د ده دعاء قبوله كړه ،فرشتې ئې د څو تنكيو
ځوانانو په بڼه كي د ده مرستي ته ورولېږلې ،د فرشتو
دغه ټولگى مخكي له دې چي د ده خوا ته راشي ابراهيم
عليه السالم ته ورغلې ،هغه د ميلمنو گمان پرې وكړ،
وريته غوښه ئې د دوى مخي ته كېښوده ،چي متوجه شو
ميلمانه ئې ډوډۍ ته الس نه وروړي ،ووېرېدو ،گمان ئې
وكړ چي ښايي دا خلك د دښمنۍ په نيت راغلي چي ډوډۍ ته
الس نه وروړي ،فرشتو ئې پرېشاني رفع كړه او ورته وئې
ويل :موږ فرشتې يو ،هللا تعالى رالېږلې يو چي د لوط قوم
هالك كړو ،هغه وويل :هلته خو لوط هم اوسېږي!! وئې
ويل :هغه او د ده مؤمن ملگري به ژغورو ،هلته له يوې
كورنۍ پرته بله ايمان لرونكې كورنۍ نشته ،تا ته زېرى
دركوو چي په كورنۍ كي به دي د اسحاق او يعقوب عليهما
السالم په څېر دوه پيغمبران پيدا شي ،دى او ښځه ئې
حيران شول ،ښځي ئې له ډېره حيرته خپل تندى په څپېړه
وواهو او وئې ويل :زه بوډۍ او خاوند مي بوډا! څنگه
به د اوالد خاوند كېږو؟!! هغوى ورته وويل :آيا د هللا
تعالى په وعدې كي شك كوئ؟ ترې رخصت شوې ،د لوط عليه
السالم خوا ته راغلې ،هغه هم د زلمو گمان پرې وكړ،
كورته ئې بوتلل ،خو د دوى په راتلو سخت پرېشانه او
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غمجن شو ،هومره چي سينه ئې پرې تنگه شوه ،له كوره
ايستل ئې د مروت خالف كار گاڼو او له ساتلو ئې ځان
عاجز گاڼو ،قوم پرې خبر شو ،د ده كور ئې محاصره كړ،
ميلمانه ئې ترې غوښتل ،ده ئې په يوازي سر مخنيوى
كاوو او ورته ويل ئې :ما ته سپكاوى مه رااړوئ ،هغو
ښځو ته مخه كړئ چي هللا تعالى د همدې لپاره پيدا كړې،
آيا په تاسو كي كوم هوښيار او عقلمن انسان نشته چي
زما خبره واوري ،كاش دلته يوازي نه وى او خپل قوم
راسره وى چي ستاسو مخه مي نيولې وى!! په دغه وخت كي
فرشتو ورته وويل :موږ فرشتې يو ،ستا مرستي ته راغلې
يو ،سبا سحر به پر دوى دا كلى رانسكوروو ،سبا خو به
لري نه وي؟!! دى او كورنۍ ئې وژغورله ،ښځي ئې ورسره
ملگرتيا ونه كړه ،له قوم سره پاته شوه او له هغوى
سره يو ځاى هالكه شوه ،كلى پرې رانسكور شو او تيږې
پرې وورېدې!!
قرآن دا قصه په ډېري عبرتناكي او اغېزمني بڼي كي
وړاندي كړې ،په هري برخي كي ئې ستر ستر درسونه
پراته ،هر څه ئې طبيعي ،الفاظ ئې ښكلي ،بيان ئې
دقيق ،د حق د الري مجاهد ته د صبر او نه مأيوسه كېدو
درس وركوي او ورته وايي :ښايي داسي حالت درباندي
راشي چي ستا او د بري تر منځ هيڅ واټن نه وي ،د نصرت
فرشتې دي خوا ته رسېدلې وي خو ته پرې نه پوهېږې او
په همدغه حالت كي هم هللا تعالى غواړي تا وآزمويي كه دي
صبر وكړ ،برى دي حتمي دئ ،مه د دښمن له زياتوالي
وېرېږه او مه د خپلو ملگرو او مالتړو د لږوالي پروا
كوه ،د لوط عليه السالم په څېر به دي هللا تعالى مرسته
كوي او د دښمنانو په وړاندي به دي يوازي نه پرېږدي.
بايبل د قرآن په خالف ادعاء كوي چي د لوط ښځه له
ده سره يو ځاى له سيمي ووته خو په دې خاطر چي شا ته
ئې وكتل د مالگي په څلي بدله شوه!! دا څومره خوشې او
بېهوده خبره ده!! نه دا د خداى سنت دئ چي څوك د
مالگي په څلي بدل كړي او نه هللا تعالى په دومره وړې
خبري څوك داسي سخت مؤاخذه كوي ،ولي به شا ته كتل جرم
او گناه گڼي او ولي به د داسي وړې خبري په سبب داسي
ستره سزا وركوي؟! قرآن هم وايي چي لوط عليه السالم ته
ويل شوي وو چي تاسو ووځئ او شا ته مه گورئ ،خو د نه
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كتلو معنى دا ده چي وروسته پاته كسانو ته هيڅ اعتناء
مه كوئ ،دا پروا مه كوئ چي څوك پاته شو او څه ورسره
وشول؟ كه ستا مېرمن هم وروسته پاته شوه پروا ئې مه
كوه!! په يقين سره ويلى شو چي په اصلي تورات او
انجيل كي به دې ته ورته وينا راغلې وي خو د بايبل
ليكوال ترې داسي مسخره قصه جوړه كړې
بايبل تر دې عنوان الندي (لوط او لوڼي ئې) ،د لوط
عليه السالم او د ده د پاك لمنو او مجاهدو لوڼو په
اړه داسي څه ليكلي چي د هر مؤمن انسان وېښتان ورته
ځيږ شي!! ليكي ...( :لوط ووېرېدو او د صوغر په كلي
كي د پاته كېدو په ځاى غرنۍ سيمي ته والړ او په يوه
غار كي ځاى په ځاى شول ،يوه ورځ د لوط مشري لور خپلي
خور ته وويل :په دې ټولي سيمي كي هيڅ نارينه نشته چي
له موږ سره نكاح وكړي ،پالر به مو هم ډېر ژر زوړ شي
او نور به نه شي كولى چي له ځانه وروسته نسل ترې
پاته شي ،راځه چي شراب پرې وڅښو او نږدېكت ورسره
وكړو او په دې توگه د خپل پالر نسل تلپاتى وساتو!! نو
همدغه شپه ئې هغه مست كړ او مشره لور ورسره پرېوته،
خو لوط د خپلي لور له نږدېكت او سحر د ده له څنگه له
پاڅېدو خبر نه شو ،سبا مشري خور كشري ته وويل :ما
تېره شپه له هغه سره نږدېكت وكړ ،راځه چي نن شپه بيا
شراب پرې وڅښو او دا ځل ته ورسره شپه تېره كړه!! نو
بيا ئې هغه مست كړ ،كشره لور ورسره څمالسته ،خو بيا
هم لوط پرې پوه نه شو ،په دې توگه دواړه نجوني له
خپله پالره حامله شوې ،دواړو زامن وزېږول!!)
دا د لوط عليه السالم په څېر د يوه جليل القدره او
مجاهد پيغمبر او د ده د پاك لمنو او مجاهدو لوڼو په
اړه د بايبل كركجني او دروغجني خبري دي ،داسي خبري
چي انسان ئې په ويلو او ليكلو شرمېږي ،يو پيغمبر به
څنگه شراب څښي؟ څنگه به د شرابو د څښلو په وخت كي په
دې نه پوهېږي چي دا شراب دي كه اوبه؟ څنگه به د ده
پاك لمني لوڼي داسي كار كوي؟ كوم عاقل انسان به دا
خبره ومني چي لوط عليه السالم په داسي ځاى كي اوسېدو
چي هلته هيڅ بل انسان نه وو؟ ولي به د ابراهيم عليه
السالم خوا ته نه تلو؟ ابراهيم عليه السالم خو د بايبل
په وينا له ده يوازي دومره لري وو چي هغه دوه
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ميلمانه غرمه وخوځېدل او د لمر لوېدو په مهال د لوط
عليه السالم خوا ته ورسېدل؟ څنگه به دا خبره ومني چي
په يو ځل نږدېكت سره ښځه حامله كېږي؟ او دا نږدېكت
ً په هغو ورځو كي وو چي د ښځو د حامله كېدو
به حتما
احتمال قوي وي؟ بايبل خو وايي چي لوط عليه السالم د
يوه داسي غره په يوه غار كي اوسېدو چي هلته له دوى
پرته بل څوك نه وو ،نو دا شراب ئې له كومه او له چا
ترالسه كړل؟ دې بې ځوابو پوښتنو ته بايبل او د بايبل
منونكي هيڅ ځواب نه لري!!
بايبل وايي چي لوط ته دوه فرشتې ورغلې خو قرآن ئې
د فرشتو يو ټولگى گڼي ،پرته له دې چي شمېر ئې وښيي،
بايبل وايي چي فرشتو ډوډۍ وخوړه خو قرآن وايي چي دوى
ډوډي ته الس نه دئ اوږد كړى.
انسان هغه مهال د قرآن په عظمت ښه پوهېدى شي چي د
بايبل په څېر د كوم كتاب په څنگ كي ئې كېږدي او
دواړه سره مقايسه كړي او وگوري چي د دوى تر منځ
څومره ژور توپير شته ،دومره لكه د زمكي او آسمان
ترمنځ ،يو ئې هومره لوړ او بل ئې دومره ټيټ ،په دې
ً قرآن د هللا تعالى كالم دئ او بايبل
به پوه شي چي واقعا
د يوه داسي انسان د ذهن زېږنده چي غوښتل ئې د عوامو
په مزاج برابره كومه قصه له ځانه وليكي!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -89او مدين ته مو د دوى ورور شعيب (ولېږو) ،وئې
ويل :اې زما قومه! د هللا عبادت وكړئ چي له ده پرته
بل هيڅ معبود نه لرئ ،بې شكه چي تاسو ته ستاسو د
رب له لوري څرگنده نښه راغلې ،نو پيمانه او تله
بشپړه كوئ او د خلكو شيان مه وركموئ ،او په زمكي
كي د هغې له اصالح وروسته فساد مه كوئ ،دا درته
غوره دئ كه مؤمنان يئ -86 .او په الرو كي په دې
موخه مه كښېنئ چي وېره خوره كړئ او د هللا له الري
هغه څوك منع كړئ چي ايمان ئې راوړئ او كوږوالى
ورته لټوئ او هغه وخت درياد كړئ چي لږ وئ نو زيات
ئې كړئ او وگورئ چي د مفسدينو پايله څنگه وه! -87
او كه ستاسو يوې ډلي په هغه څه ايمان راوړى وي چي
زه ورسره رالېږل شوى يم او بلي ډلي ايمان رانه
وړ ،ترهغه صبر وكړئ چي هللا زموږ ترمنځ فيصله وكړي
او هغه ترټولو غوره حَكَم (فيصله كوونكى) دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)87-85دلته د سورې د اساسي مضامينو لپاره د يوه
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داسي قوم په څېره كي تاريخي بېلگه زموږ مخي ته
اېښودل شوې چي څو ستر ستر جرمونه ئې درلودل :په تلي
او پيماني كي ئې خيانت كولو ،په زمكي كي ئې فساد ،بې
امني او وېره خوروله ،الري ئې شوكولې ،خلك ئې د هللا له
الري منع كول او په دين كي ئې تحريفونه كول .دوى ته
شعيب عليه السالم د پيغمبر په توگه ولېږل شو ،دوى ئې
له دغو گناهونو الس اخيستو ته راوبلل ،ورته وئې ويل:
د ضعف او ناتوانۍ ورځي مو درپه ياد كړئ ،هللا تعالى له
هغه حالته وژغورلئ او ستاسو شمېر ئې زيات كړ ،د هغو
مفسدينو له بدو پايلو پند واخلئ چي په الهي عذاب
اخته شول ،كه يوې ډلي زما پر رسالت ايمان راوړى او
بلي نه دئ راوړى ،صبر وكړئ ،مؤمنان مه ځوروئ ،پرېږدئ
چي هللا تعالى زموږ ترمنځ فيصله وكړي ،هغه تر ټولو غوره
فيصله كوونكى دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -88د ده د قوم لويي غوښتونكو سردارانو وويل :اې
شعيبه! يا به تا او هغه مؤمنان چي درسره دي حتما
ً
له خپل كلي باسو او يا به هرومرو زموږ مذهب ته
بېرته راگرځئ ،وئې ويل :كه څه هم (ترې) كركه
ولرو؟!  -85كه له هغه وروسته ستاسو مسلك ته
ً چي پر هللا به مو
دروگرځو چي هللا ترې وژغورلو نو يقينا
دروغجنه افتراء كړې وي ،موږ ته نه ښايي چي هغه ته
وروگرځو ،مگر دا چي هللا زموږ رب ئې وغواړي ،زموږ رب
ً احاطه كړې ،پر هللا مو توكل دئ ،اې
په هر څه علما
زموږ ربه! زموږ او زموږ د قوم ترمنځ رښتينې فيصله
وكړې او ته تر ټولو غوره فيصله كوونكى يې.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)85-88گورئ چي د امن ،امانتدارۍ ،عدالت او صلح
پيغمبر ته د مستكبرينو او لويي غوښتونكو ځواب څه وو؟
يا به زموږ مسلك ته راگرځئ ،زموږ په مذهبي ،سياسي،
اقتصادي او اجتماعي نظام به نيوكي او اعتراض نه كوئ،
يا به زموږ له هېواده شړل كېږئ ،يا تسليمېدا ده يا
تبعيدېدا ،له دې پرته په بل څه روغه جوړه نشي كېدى.
خو دا هم وگورئ چي د پيغمبر او د ده د يارانو ځواب
څه دئ:
 آيا ستاسو هغه مذهب او مسلك ومنو چي كركه ترې
لرو؟!
 كه له هغه وروسته ستاسو مسلك ته دروگرځو چي هللا ترې
ً چي پر هللا به مو دروغجنه افتراء كړې
وژغورلو نو يقينا
وي ،ستاسو مذهب پر هللا تعالى له افتراءاتو پرته بل څه
نه دئ.
 موږ ته نه ښايي چي هغه ته وروگرځو ،مگر دا چي هللا
زموږ رب ئې وغواړي ،ښايي په موږ كي به داسي څوك پيدا
شي چي هللا تعالى ئې له دې سعادت نه محروم كړي او بېرته
ستاسو دين ته دروگرځي ،موږ نه پوهېږو چي هغه به څوك
وي او په دې كي به د هللا تعالى څه حكمت وي؟ هللا تعالى په
هر څه ښه پوهېږي.
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 موږ پر هللا تعالى توكل كوو ،نه ستاسو د مخالفت او
گواښونو پروا لرو او نه له دې چي څوك له موږ نه بېل
شي او تاسو ته درشي.
 اې زموږ ربه! زموږ او زموږ د قوم ترمنځ رښتينې
فيصله وكړې او ته تر ټولو غوره فيصله كوونكى يې.
دا چي قرآن په مكرره توگه فرمايي چي تل مستكبرينو
د پيغمبرانو مخالفت كړى او مستضعفين ورسره ملگري
شوي ،په دې سره موږ ته الرښوونه كوي چي مؤمن او
انقالبي دعوتگران بايد هيڅكله د ټولني له لويي
غوښتونكو نه د حمايت او تائيد انتظار ونلري او د هغو
مخاطبينو په ضمن كي ئې ونه نيسي چي د موافقې او له
صف سره د يو ځاى كېدو طمع ترې كېږي.
دا هم يو له هغو آيتونو دئ چي د تفسير په اړه ئې
د مفسرينو ترمنځ زيات اختالف ترسترگو كېږي ،د اختالف
اصلي ټكي دوه دي -0 :د دې خبري معنى څه ده چي شعيب
عليه السالم ته خپل قوم ويلي :يا به زموږ دين او مذهب
ته بېرته راگرځئ او يا به شړل كېږئ ،آيا معنى ئې دا
ده چي شعيب عليه السالم تر پيغمبرۍ مخكي د دوى په څېر
او د دوى د دين او مذهب پلوي وو؟ د دې خبري په منلو
سره خو د پيغمبرانو عليهم السالم عصمت تر پوښتني الندي
راځي!  -2د دې خبري معنى څه ده چي شعيب عليه السالم
ويلي :موږ ته نه ښايي چي ستاسو دين ته بېرته
دروگرځو ،مگر دا چي هللا زموږ رب ئې وغواړي ،زموږ رب په
ً احاطه كړې؟ د دې پوښتنو دقيق او سم ځواب
هر څه علما
دا دئ:
 -2قوم د شعيب عليه السالم او د ده د مؤمنو ملگرو په
اړه داسي انگېرله چي دوى د خپل پالر نيكه له مخكني
دين او مذهب نه الس اخيستى او نوى دين ئې غوره كړى،
نو ځكه ئې له دوى غوښتي چي بېرته خپل پلرني دين ته
راوگرځئ ،د دې معنى دا نه ده چي شعيب عليه السالم تر
بعثت مخكي د دوى په څېر وو او د دوى په مذهب ئې باور
درلود.
 -1د شعيب عليه السالم د وينا معنى دا ده چي موږ ته
نه ښايي ستاسو دين ته دروگرځو ،مگر دا چي هللا زموږ رب
ئې وغواړي ،ښايي په موږ كي به داسي څوك پيدا شي چي هللا
تعالى ئې له دې سعادت نه محروم كړي او بېرته ستاسو
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دين ته دروگرځي ،موږ نه پوهېږو چي هغه به څوك وي او
په دې كي به د هللا تعالى څه حكمت وي؟ هللا تعالى په هر څه
ښه پوهېږي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




   






 -51او د قوم كافرو مشرانو ئې وويل :كه د شعيب
متابعت مو وكړ بې له شكه چي تاوان كوئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)21د قوم كافرو مشرانو ولس په دې الفاظو وگواښو
چي كه چا د شعيب ملگرتيا وكړه ځان ته تاوان رسوي ،دا
يو گواښ وو ،ولس ئې له دې وېرول چي د شعيب عليه
السالم د ملگرتيا په صورت كي به خامخا له سزا سره
مخامخ كېږئ ،له دې ملگرتيا سره له خپل كور كلي نه
وتل او له خپل هر څه نه محرومېدا تړلې ده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
















  
  

 -52نو زلزلې ونيول او په خپلو كورونو كي پړمخي
پرېوتل -51 .هغه چي شعيب ئې تكذيب كړى وو ،داسي
معلومېدل لكه چي دلته مېشت نه ول ،هغو چي شعيب ئې
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تكذيب كړى وو په خپله زيانمن ول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)22-20دوى شعيب عليه السالم او د ده مؤمن ملگري په
تبعيد او تعذيب وېرولي ول ،هللا تعالى د دوى د غرور او
كبر كاسه نسكوره كړه ،هيبتناكه زلزله ئې پرې مسلطه
كړه ،كورونه ئې پرې رانسكور كړل ،پر زمكي پړمخي
پراته هالك شول ،ټغر ئې ټول شو ،په سيمي ئې داسي حالت
راغى لكه چي دلته څوك نه اوسېدل ،نه ئې د كورونو،
باغونو او فصلونو څه نښه پاته وه او نه ئې د قبرونو.
دوى مؤمنان گواښل چي پام كوئ د شعيب ملگرتيا ونه كړئ
چي تاوان كوئ ،خو دوى په خپله ځان ته زيان ورسولو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ










    
  
 -53نو مخ ئې ترې واړاوو او وئې ويل :اې زما
ً چي د خپل رب پيغامونه مي درورسول او
قومه! يقينا
نصيحت مي درته وكړ ،نو څنگه به (اوس) د كافر قوم
(په دې حالت) تأسف كوم؟!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)23د تبليغ په اړه مي خپل مأموريت ترسره كړ ،په
خواخوږۍ سره مي تاسو ته نصيحت وكړ ،خو تاسو د كفر او
انكار الر غوره كړه ،د همدې په وجه له دغه دردناك
حالت سره مخامخ شوئ ،ولي به ستاسو په حالت تأسف
كوم؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -54او هيڅ كلي ته مو كوم پيغمبر نه دئ لېږلى مگر
دا چي د هغه اوسېدونكي مو په كړاوونو او ستونزو
نيولي ،د دې لپاره چي زاري وكړي -59 .بيا مو د
بدحالۍ ځاى په سوكالۍ بدل كړى ،تر هغه چي شېرازه
شول او دا وينا ئې پيل كړه چي :زموږ پر پلرونو هم
كړاوونه او سوكالۍ راغلې وې ،نو په داسي حال كي
مو ناڅاپي ونيول چي په خيال كي ئې نه گرځېده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)25-24دلته يو دائمي او تغيير نه منونكى الهي سنت
بيان شوى ،له سركښ او باغي ولس سره د هللا تعالى د
معاملې په اړه ،چي اساسي ټكي ئې دا دي:
 د زمانې په هر پړاو او د زمكي په هر گوټ كي چي
كوم پيغمبر مبعوث شوى ،هلته د شخړو ،ستونزو او
كړاوونو لړۍ پيل شوې ،په دې موخه چي خلك له كبر او
مستۍ الس واخلي او په خشوع او خضوع سره هللا تعالى ته
مخه كړي.
 كله چي د ابتالءاتو په دغي لړۍ سره باغيان نه دي
اصالح شوي او له كبر او سرغړاوي ئې الس نه دئ اخيستى،
د ابتالء بله لړۍ پيل شوې ،خو دا ځل بدحالي په سوكالي
بدله شوې.
 خو كله چي دوى دا الهي ابتالءات يو طبيعي بهير
گڼلى ،نه الهي آزمېښت ،په غرور او تكبر سره ئې ويلي
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چي زموږ پر پلرونو هم داسي ښې او بدي ورځي راغلې دي،
د خلكو له عمل او عقيدې سره ئې هيڅ تړاو نشته!! دغه
مهال ،په داسي حال كي الهي عذاب پرې نازل شوى چي په
خيال كي ئې نه گرځېده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   


  
  





 
 -56كه كليوالو ايمان راوړى وى او تقوا ئې درلودى
ً د آسمانونو او د زمكي د بركاتو
نو موږ به حتما
(دروازې د دوى پر مخ) پرانيستې وې ،خو دوى دروغ
وگڼلو ،نو په هغه څه مو ونيول چي دوى كول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)23دا هم يو بل ثابت او نه بدلېدونكى الهي سنت
چي:
 كه خلك ايمان راوړي ،د تقوى الر غوره كړي نو هللا
تعالى به د آسمانونو او زمكي د بركاتو دروازې د دوى
پر مخ پرانيزي ،دواړه به په سخاوت او پراخ الس سره
خپل بركات د دوى مخي ته ږدي ،آسمان به له بركته ډك
ورښتونه پرې وروي او زمكه به له بركت نه ډكي ميوې او
دانې ورته راټوكوي.
 خو كه دوى د الهي دين د تكذيب الر اختيار كړي ،د
ايمان پر ځاى د كفر او د تقوى پر ځاى د ظلم ،فسق او
فساد الر ،نو د خپلو كړنو په وجه دي الهي عذاب ته
منتظر وي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -57آيا كليوال له دې ځان خوندي گڼي چي د شپې شپې
زموږ عذاب پرې راشي په داسي حال كي چي ويده وي؟
 -58او آيا كليوال له دې ځان خوندي گڼي چي په
غرمه كي زموږ عذاب پرې راشي په داسي حال كي چي په
لوبو بوخت وي -55 .نو آيا د هللا له پټ تدبير ځان
مصئون گڼي ،له زيانمن قوم پرته هيڅوك د هللا له پټ
تدبير ځان مصئون نه بولي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)22-27دلته په ډېره اغېزاناكه توگه د مزعوم
مصئونيت په اړه يوه كافرانه انگېرنه رد شوې ،هغو ته
چي بې باكه دي او له الهي عذابه ځان خوندي گڼي ويل
شوي:
 آيا له دې ځان خوندي گڼئ چي د شپې له لوري كوم
الهي عذاب درباندي راشي ،په داسي حال كي چي په خواږه
خوب ويده او له هر څه غافل يئ؟
 آيا له دې ځان خوندي گڼئ چي په غرمه كي كوم الهي
عذاب درباندي راشي په داسي حال كي چي په لوبو بوخت
يئ؟.
 آيا داسي تدابير مو نيولي چي د هللا له پټ تدبير نه
مو خوندي وساتي؟
 هر څوك چي په خپلو تدبيرونو دومره مغرور شوى چي د
هللا له پټ تدبير ئې ځان مصئون گڼلى ځان ته ئې زيان
رسولى.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




   
   
  



   
 -211آيا هغو خلكو ته چي زمكه ئې له خپلو مخكنيو
خاوندانو په ميراث وړې ،دا نه ده جوته شوې چي كه
وغواړو نو د خپلو گناهونو په وجه به ئې په
مصيبتونو اخته كړو او پر زړونو به ئې داسي مهر
ولگوو چي بيا به نه اوري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)011آيا د دوى لپاره د هغو خلكو بد او دردناك
عاقبت يو څرگند الرښود نه دئ چي د خپلو جناياتو په
وجه مؤاخذه او د زمكي له مخه ئې ټغر ټول شو او د
اقتدار ماڼۍ ئې نسكوره شوه ،دا دئ نن همغه زمكه او د
دوى ټولي شتمنۍ تاسو ته په ميراث ورسېدې؟ دا خو
پرېږده چي هللا تعالى كولى شي له تاسو سره دې ته ورته
معامله وكړي ،ستاسو ټغر ټول كړي او هر څه مو نورو ته
په ميراث وركړي ،بلكي كولى شي ستاسو د پوهي او تعقل
ټول استعدادونه ،د زړه او غوږونو په شمول درنه
واخلي ،كه هللا تعالى ستاسو زړه او دماغ له كاره
وغورځوي ،نو نه به په غوږونو څه اورئ او نه به په
سترگو څه وينئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




   
  



د قرآن پلوشې
االعراف
443








   






    
  
 -212دا هغه كلي وو چي د دوى ځيني قصې مو درته
ً چي دوى ته خپلو پيغمبرانو څرگندي
بيان كړې ،يقينا
نښي وروړې ،خو دوى په هغه څه ايمان راوړو ته تيار
نه وو چي مخكي ئې تكذيب كړي وو ،هللا همداسي د
كافرانو پر زړونو مهر لگوي -211 .او د دوى ډېرى
مو په خپلو ژمنو والړ ونه موندل برعكس د دوى ډېرى
مو فاسقان وموندل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)012-010دلته د تېرو امتونو د قصو يوه جامع خالصه
او ښكلې تتمه راغلې او په دغو څو ټكيو كي راخالصه
شوې:
 پيغمبران ورغلل خو دوى په هغه څه ايمان راوړو ته
تيار نه ول چي د دوى پلرونو تكذيب كړي وو.
 د كفر په سبب د دوى پر زړونو مهر لگول شوى وو.
 ډېرى ئې د خپلبو ژمنو ماتوونكي ول.
 ډېرى ئې فاسقان ول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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فرعون او د ده درباريانو ته ولېږو ،چي ظلم ئې پرې
وكړ ،نو وگوره چي د دغو مفسدينو عاقبت څنگه وو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)013كوم مطالب چي د تېرو پيغمبرانو په قصو كي په
لنډه توگه بيان شوي له دې وروسته تر  070آيت پوري د
موسى عليه السالم د قصې په دوو برخو كي په تفصيل سره
څېړل شوي ،لومړۍ برخه ئې له فرعوني نظام سره د ده
مبارزې ته او دوهمه برخه ئې داخلي مبارزې ته ځانگړې
شوې .دا آيت د دې بحث مقدمه او خالصه ده ،چي اساسي
خبري ئې دا دي:
 له مخكنيو ياد شوو پيغمبرانو وروسته موسى عليه
السالم له الهي آيتونو سره ولېږل شو.
 د ده مقابل لورى فرعون او د ده درباريان ول.
 هغوى هم د مخكنيو كافرانو په څېر د فساد ،انكار
او ظلم الر غوره كړه او په الهي عذاب اخته شول.
 تاريخ ته رجوع وكړه او وگوره چي د دغو مفسدينو
پايله څنگه وه!
دغه مطالب په وروستنيو آيتونو كي په تفصيل سره
راغلي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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ته مي ستاسو د رب له لوري څرگنده نښه راوړې ،نو
بني اسرائيل راسره ولېږه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)015-014دلته د موسى عليه السالم د هغي لومړڼۍ
وينا خالصه راغلې چي فرعونيانو ته ئې كړې او هغه دا
چي:
 زه د نورو پيغمبرانو په څېر د هللا تعالى يو پيغمبر
يم.
 زما حالت په دې شهادت وركوي چي د هللا په اړه له حق
نه پرته بل څه نه وايم.
 داسي څرگنده نښه مي ستاسو د رب له لوري درته
راوړې چي په همدې حقيقت شهادت وركوي.
 كه نور هيڅ نه كوئ نو د بني اسرائيلو له ځورولو
او په غالمۍ كي د دوى له ساتلو الس واخلئ ،كه په خپل
ملك كي ئې نشئ زغملى ،پرې ئې ږدئ چي له ما سره بل
ځاى ته هجرت وكړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ









   











  
 -216وئې ويل :كه كومه نښه دي راوړې وي نو رائې
وړه (وئې ښيه) ،كه رښتينى يې!  -217نو خپله عصا
ئې وغورځوله ،چي ناڅاپه هغه د رښتيني مار (په څېر
گرځېدلې) وه -218 .او خپل الس ئې راوايست چي له
واره ليدونكو ته تك سپين او ځالنده (گرځېدلى) وو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــ
( -)018-013فرعون له موسى عليه السالم نه د هغي نښي
وړاندي كول وغوښتل چي موسى عليه السالم ئې وينا كړې
وه او هغه د دې غوښتني په ځواب كي دا معجزې وښودې:
 خپله عصا ئې وغورځوله ،چي ناڅاپه هغه د رښتيني
مار په توگه راڅرگنده شوه
 خپل الس ئې له گرېوانه راوايست چي له واره ليدونكو
ته تك سپين او ځالنده برېښېدو.
دا دوه مبارك آيتونه كه له يوې خوا موږ ته د موسى
عليه السالم دوه ستري معجزې راپېژني له بلي خوا موږ
ته وايي :موسى عليه السالم له خپلي عصا او يد بيضاء
سره د هغه فرعون مقابلې ته تللى چي ستر او مجهز فوځ
لري ،د ټول مصر مطلق العنان واكمن دئ ،د مصر ټولي
زمكي ،نهرونه او شتمنۍ د ځان گڼي ،ځان د خلكو ستر او
ترټولو لوړ رب بولي .د پيغمبرانو عليهم السالم په الر
تلونكي مجاهدين بايد د موسى عليه السالم په څېر دوه
ځانگړتياوي ولري -0 :په خپلي عصا سره د دښمن مقابله،
 -2پاك او سپين الس ،يعني په خپلو ذاتي امكاناتو د
دښمن مقابله وكړئ ،يعنى خپله لمن پاكه ساتئ او گناه
ته الس مه اوږدوئ ،بايد ثابته كړئ چي ستاسو الس سپين
او لمن مو پاكه ده ،مطمئن اوسئ چي هللا تعالى به د هر
مؤمن مجاهد د سپين الس په عصا همغه كار كوي چي د موسى
عليه السالم په عصا ئې وكړ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ





   




   






  



   
  

د قرآن پلوشې
االعراف
447

    







  
 -215د فرعون د قوم درباريانو وويل :دا خو حتما
ً
يو ډېر پوه جادوگر دئ -221 .غواړي تاسو له خپل
ټاټوبي وباسي ،نو څه امر كوئ؟  -222وئې ويل :ده
او ورور ته ئې مهلت وركړه او ښارونو ته اربكي
ولېږه -221 ،چي هر ماهر او پوه ساحر درته راولي.
 -223او جادوگران فرعون ته راغلل او وئې ويل:
ً به مو څه بدله په برخه كېږي ،كه برالسي شوو؟
حتما
 -224وئې ويل :هو؛ او تاسو به خامخا له مقربينو
وئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)004-012دلته څو ټكي په پام كي ولرئ:
 درباريانو د موسى عليه السالم د معجزو له ليدو
ً يو ماهر جادوگر دئ ،كه خپلي
وروسته وويل چي دا حتما
مخي ته پرېښودى شي نو زمكه به درته سور اور كړي،
تاسو به له اقتدار او واكمنۍ نه محروم او د دې هېواد
پرېښودو ته اړ كړي ،ووايئ چي څه چاره ئې وكړو ،مشوره
مو څه ده ،له (ما ذا تأمرون) نه دا معنى هم اخيستل
كېدى شي چي دوى فرعون ته ويلي چي څه امر كوې ،كه څه
هم تأمرون د جمع صيغه ده ،خو واكمنانو ته د دوى
درباريان تل همداسي خطاب كوي ،دا توجيه تر ټولو غوره
برېښي چي درباريانو په خپل منځ كي دا خبره ياده كړې،
د دوى له منځه چا ويلي چي نو مشوره مو څه ده ،ټول په
دې متفق شوي چي فرعون ته ووايي :موسى او ورور ته ئې
مهلت وركړه ،د هېواد گوټ گوټ ته اربكي ولېږه چي له
موسى سره د مقابلې لپاره تكړه جادوگران راغونډ كړي،
فرعون دا مشوره منلې ده .دا ځكه چي په الفاظو كي دا
نه مومو چي غونډه د فرعون په حضور كي دائره شوې او
هغه درباريانو ته څه ويلي.
دلته دا پوښتنه راوالړېږي چي فرعون او درباريان ئې
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ولي د موسى عليه السالم له يوې معجزې نه دومره په
وېره كي شول چي وايي تاسو له خپل ملك نه باسي؟! د
يوه داسي ستر هېواد مطلق العنان واكمن چي له شام نه
تر ليبيا پوري او د مديترانې له ساحله تر حبشې پوري
غزېدلى وو ،څنگه له تش السي موسى عليه السالم او د ده
له بې وزلي او مريي قوم نه دا وېره احساس كړه؟! ځواب
ئې دا دئ چي:
 -0د همدغه بې وزلي قوم يوه ستر او نامتو مشر يوسف
عليه السالم په دغه ستر هېواد حكومت كړى وو ،د مصر
اكثريت اوسېدونكو له هغه سره كلكه مينه درلوده او د
ده په څېر د يوه مهربان ،زړه سواند ،امين او مدبر
مشر غوښتونكي ول ،د غافر (المؤمن) سورې په  34آيت كي
ويل شوي چي كله فرعون د موسى عليه السالم د وژلو خبره
وكړه د ده له درباريانو يوه كس چي ايمان ئې راوړى وو
خو خپل ايمان ئې نه څرگنداوو له موسى عليه السالم نه
په ډېرو اغېزناكو الفاظو دفاع وكړه ،دوى ته ئې يوسف
عليه السالم ورپه ياد كړ او وئې وويل :تر دې د مخه
يوسف له څرگندو نښو سره درته راغلى وو ،د هغه له
وفاته وروسته تاسو ويل چي هللا به بيا داسي پيغمبر
راونه لېږي ،دا آيت ښيي چي د موسى عليه السالم د دعوت
اغېز حتى تر دربار پوري غزېدلى وو.
 -2د موسى عليه السالم دعوت داسي وو چي له فرعوني
نظام د بغاوت معنى ئې درلوده ،فرعونيان پوهېدل چي كه
په مصريانو كي دا دعوت خور شي نو د دوى اقتدار له
ستر گواښ سره مخامخ كوي.
 فرعون ته د جادوگرانو په وينا كي موږ ته د سركاري
مذهبي مشرانو خصوصيات معرفي شوي ،دوى د واكمنانو په
حكم راغونډېږي ،له حكامو د خپلو فتوى گانو اجوره
ترالسه كوي ،ستر هدف ئې دا وي چي د دربارونو تقرب ئې
په برخه شي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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( -229جادوگرانو) وويل :اې موسى! ته ئې غورځوې
(خپله عصا) او كه موږ لومړني غورځوونكي شو (د
خپلو پړو)؟  -226وئې ويل :وئې غورځوئ ،نو كله چي
دوى وغورځول د خلكو سترگي ئې په جادو (سره
اغېزمني) كړې ،وئې وېرول او ستر جادو ئې وړاندي
كړ -227 .او موسى ته مو وحي وكړه چي خپله عصا
وغورځوه ،نو ناڅاپه دې هغه څه ښوى تېرول چي دوى
په دوكې او چل ول سره جوړ كړي وو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)007-005په دې آيتونو كي څو خبري شوې:
 جادوگرانو موسى عليه السالم ته وويل چي ته خپله
معجزه ښيي او كه موږ پرېږدې چي خپل هنر وړاندي كړو؟
د وينا الفاظ ئې داسي دي چي غواړي دوى ته د لومړيتوب
موقع وركړى شي .موسى عليه السالم ورسره موافقه كوي.
 د دوى هنر د الس چاالكي او د خلكو سترگي دوكه كول
او تر اغېز الندي نيول وو ،داسي څه ئې وښودل چي خلك
ئې ووېرول ،د جادو ستره مظاهره ئې وكړه.
 هللا تعالى موسى عليه السالم ته وحي وكړه چي خپله عصا
ً د جادويي پړو او عصاگانو په
وغورځوي ،عصا ئې فورا
ښوى تېرولو پيل وكړ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -228نو حق واقع او محقق شو او هغه څه باطل او
محو شول چي دوى كول -225 .دلته نو مغلوب او ذليل
شول -211 .او جادوگران په سجده پرېوتل -212 .وئې
ويل :په رب العالمين مو ايمان راوړ -211 .د موسى
او هارون په رب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)022-008حق غالب شو ،د فرعونيانو هڅي هدر والړې،
په دې مقابلې كي مغلوب شول ،د كبر او لويي پايله ئې
سپكاوى او ذلت وو ،د چا په هنر او كمال چي دوى تكيه
كړې وه ،هغوى نه يوازي ماته وخوړه بلكي د موسى عليه
السالم د دعوت پر حقانيت پوه شول ،د هللا تعالى په
وړاندي په سجده پرېوتل ،په رب العالمين باندي ئې خپل
ايمان څرگند كړ ،ټولو خلكو دا صحنه په خپلو سترگو
ليدله ،فرعونيان په خپلي لومي كي نښتي ول ،هغه څه
وشول چي دوى ترې وېرېدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -213فرعون وويل :آيا له دې مخكي چي زه اجازه
ً ستاسو داسي يو پټ
دركړم ايمان مو راوړ؟ دا حتما
تدبير دئ چي په دې ښار كي مو ترسره كړ د دې لپاره
چي اوسېدونكي ئې ترې وباسئ! نو ژر به پوه شئ (چي
ً به ستاسو الس پښې يو د
څه درسره كوم) -214 .حتما
بل خالف پرې كړم ،بيا به تاسو ټول پانسۍ كړم-219 .
ً چي موږ د خپل رب لوري ته بېرته
وئې ويل :يقينا
ورگرځېدونكي يو -216 .او له دې پرته په بل څه موږ
نه رټې چي د خپل رب په آيتونو مو له هغه وروسته
ايمان راوړ چي موږ ته راورسېدل ،اې زموږ ربه! پر
موږ صبر راولېږه او په داسي حال كي مو وفات كړه
چي مسلمان وو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)023-023فرعون چي په خپلي لومي كي نښتى وو ،له
يوې خوا بايد ولس ته څه ووايي او له بلي خوا
جادوگرانو ته چي د ده دښمن ته تسليم شوي او دى ئې له
ستر سپكاوي سره مخامخ كړى ،د همدې لپاره وايي :تاسو
ولي زما له اجازې مخكي ايمان راوړ؟ پكار خو دا وه چي
ً ستاسو چل
زما تر پرېكړي مو انتظار كړى وى ،دا حتما
ول وو ،موسى ستاسو د ډلي مشر دئ ،په گډه مو دا دسيسه
جوړه كړې ده ،غواړئ د دې ښار اصلي اوسېدونكي ترې
ً وگورئ ،د الس
وباسئ ،نو اوس به د خپلي توطئې سزا حتما
پښو پرې كېدا او په دار ځوړېدا مو سزا ده!!
په دې مختصرو الفاظو كي ډېر زيات ستر ستر حقائق
او درسونه پراته دي ،موږ ته الرښوونه كوي چي د مظلومو
او محكومو ولسونو د وېرولو لپاره د فرعونانو وينا څه
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وي؟ خلكو ته څه وايي؟ له څه ئې وېروي؟ دوى له يوې
خوا ولس ته د عدالت غوښتونكو په ضد وايي :دوى د نظام
په ضد توطئې كوي ،غواړي امنيت له منځه يوسي ،ستاسو
هېواد په سور اور بدل كړي ،تاسو د هېواد پرېښودو ته
اړ كړي او له بلي خوا ئې وېروي ،هم له نظام سره د
مخالفت له سختي سزا او هم د مخالفينو د برالسي له
خطرناكو عواقبو نه.
خو د جادگرانو په ځواب كي څو مهمي خبري ترسترگو
كېږي:
 هغه كسان چي تر ايمان د مخه د فرعون په حكم
خوځېدل ،د اجورې لپاره ئې د موسى عليه السالم مقابلې
ته مال تړلې وه ،لويه هيله ئې دا وه چي د دربار تقرب
ئې په برخه شي ،له ايمان راوړو وروسته نه يوازي د
فرعون له سختو گواښونو نه وېرېږي ،بلكي مرگ د خپل رب
په لوري د تلو وسيله گڼي ،فرعون ته وايي چي زموږ جرم
فقط دا دئ چي د نښو او دالئلو له ليدو وروسته مو د هللا
تعالى په آيتونو ايمان راوړى ،له هللا تعالى د صبر او
استقامت غوښتنه كوي ،غواړي مرگ ئې د مسلمان مرگ وي،
يعنى اوس ئې وېره په خپل ايمان او اسالم ده ،يوازي له
دې وېرېږي چي د تعذيبونو په وړاندي بې صبره نه شي او
داسي څه ته اړ نشي چي له اسالم او د هللا تعالى له
اوامرو نه د مخالفت په معنى وي!!
دا مطلب د الشعراء د سورې په  50-22آيتونو كي هم
راغلى چي ژباړه ئې دا ده:
(فرعون موسى عليه السالم ته) وويل :كه له ما نه پرته
دي بل معبود غوره كړ نو له زندانيانو به دي وگرځوم،
(هغه ورته) وويل( :زندان ته مي لېږې) كه څه هم (د
خپل حقانيت د اثبات لپاره) څرگنده نښه درته وړاندي
كړم؟! هغه ورته وويل :رائې وړه كه رښتينى يې! نو
خپله عصا ئې وغورځوله چي ښكاره مار ترې جوړ شو او
خپل الس ئې راوايست چي ليدونكو ته روڼ او ځالنده وو،
(فرعون) په خپلي خوا كي درباريانو ته وويل :دا خو
ډېر پوه جادوگر دئ ،غواړي په خپل جادو سره مو له خپل
ملكه وباسي ،نو څه مشوره راكوئ؟ وئې ويل :ده او ورور
ته ئې مهلت وركړه او په ښارونو كي ټول راغونډوونكي
(جارچيان) وگماره ،تر څو ټول پوه ماهر جادوگران درته
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راولي ،نو جادوگران د معلومي ورځي ټاكلي ځاى ته
راغونډ كړى شول او خلكو ته وويل شو :آيا تاسو هم
راغونډېدونكي يئ ،تر څو د (موسى په ځاى د خپلو) دغو
جادوگرانو متابعت وكړو( ،په خاصه توگه هغه وخت چي )
دوى برالسي شي ،نو كله چي جادوگران راغلل فرعون ته ئې
ً څه
وويل :كه موږ برالسي شوو نو آيا موږ ته به حتما
انعام او اجوره راكول كېږي؟! وئې ويل :هو! او په هغه
صورت كي خو به تاسو (دربار ته) د مقربينو په ډله كي
وئ!! موسى ورته وويل :څه چي (د جادو ښودلو لپاره)
غورځوئ وئې غورځوئ!! نو خپل پړي او عصاگانې ئې
وغورځولې او وئې ويل :د فرعون په عزت قسم چي موږ هرو
مرو غالبېدونكي يو!! نو موسى خپله عصا وغورځوله چي
ناڅاپه ئې هغه څه تېرول چي دوى په درواغو جوړول ،نو
جادوگران په سجده پرېوتل او وئې ويل :په رب العالمين
مو ايمان راوړ ،د موسى او هارون په رب( ،فرعون)
وويل :آيا تر دې د مخه چي زه اجازه دركړم تاسو ايمان
راوړ؟!! په دې كي شك نشته چي دى ستاسو هغه مشر دئ چي
ً به ستاسو
جادو ئې درښودلى ،نو اوس به پوه شئ ،حتما
السونه او ستاسو پښې بدل بدل پرې كړم او تاسو ټول به
په دار وځړوم( ،دوى ورته) وويل :باك نشته ،موږ د خپل
رب په لوري ورگرځېدونكي يو ،طمع مو دا ده چي زموږ رب
به زموږ خطاگاني په دې خاطر راته وبخښي چي لومړني
ايمان راوړونكي شوو)
د قرآن په دې موجزو او مختصرو الفاظو كي هومره
پراخ او ژور مطالب او الرښووني پرتې دي چي له شرحي او
تفصيل ئې يو كتاب جوړېږي ،ځيني مهمي برخي ئې دا دي:
 فرعونان په دالئلو نه قانع كېږي ،د حق د الري
مبارزين دي له ظالمو او فرعون صفته واكمنانو دا طمع
نه كوي چي د دوى دالئل به ومني او له مخالفته به الس
واخلي.
 لكه څنگه چي فرعون د موسى عليه السالم مقابلې ته د
مصر جادوگران راوړاندي كړل ،همدا راز به تل او د
تاريخ په هر پړاو كي ،د فرعون ملگري ،د هر ديني
تحريك په ضد ،ټگمار مذهبي مشران راوړاندي كوي او د
دين مقابله به په دين او د مذهب مقابله به په مذهب
سره كوي ،د حقپالو دعوتگرانو په ضد به د دين
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پلورونكو ټگمارو مذهبي مشرانو ډله لومړي خط ته لېږي.
 كه غواړئ چي يو واقعي دعوتگر وپېژنئ او له
دروغجن ،ټگمار ،دين خرڅوونكي او مذهب پلورونكي مذهبي
مشر ئې تفكيك كړئ نو دا به د يوه ځالنده مالك او معيار
په توگه په پام كي لرئ چي له فرعونانو سره ئې چلن
څن گه دئ ،د هغه مقابله كوي كه د هغه مزدور دئ ،د ده
په ضد خوځېږي كه د ده په امر او اشاره ،خداى ته د
تقرب په لټه كي دئ كه فرعون ته!! قرآن دلته د موسى
عليه السالم په مقابل كي ټگمار او د فرعون مزدور
مذهبي مشران د جادوگرانو په څېره كي انځوروي چي دا
ئې ځانگړتياوي گڼي :د حقپالونكو په ضد د فرعون په
امر راغونډېږي ،له فرعون نه د مزد او اجورې طمع لري،
تر ټولو ستر هدف ئې دا دئ چي فرعون ته تقرب او نږدې
والى ئې په برخه شي او د درباريانو په ډله كي ونيول
شي.
 د فرعوني نظامونو واكمنان به تل د ديني خوځښتونو
په ضد په هغه دين او مذهب تركيز كوي چي د دوى د
واكمنۍ تر سيوري الندي په ولس كي خور شوى ،د قومي
مذهب بڼه ئې غوره كړې ،د ټولني حاكم وضعيت د الهي
مقدراتو مطابق او د هللا تعالى د خوښي حالت گڼي ،ولس ته
په دې حالت د قناعت توصيه كوي ،له مخالفت ئې منع
كوي ،ولس ته ئې پيغام دا وي چي په روان وضعيت راضي
اوسه ،دا واكمنان د خداى سيورى گڼه ،له دې حالت سره
مخالفت له الهي مقدراتو سره مخالفت بوله!! گورئ چي
فرعون ولس ته څه وايي :ولي د موسى په ځاى د خپلو
مخكنيو مذهبي مشرانو متابعت ونه كړو؟!!
 خو دغه لومړي خط ته لېږل شوي مذهبي مشران ،هغه چي
فرعون خلكو ته ويل :د موسى په ځاى ولي د دوى متابعت
ونه كړو!! كله چي د موسى عليه السالم د دعوت پر
حقانيت پوهېږي او ايمان راوړي ،د دوى په اړه د فرعون
دريځ او پرېكړه دا ده :موسى ستاسو په څېر دئ ،ستاسو
استاد دئ ،تاسو ته هم ده د جادو ښودنه كړې ،په گډه
مو دا لوبه او توطئه جوړه كړې وه ،كه داسي نه وى نو
ولي مو زما له اجازې مخكي خپله ماته ومنله ،د خلكو
په وړاندي موسى ته تسليم شوئ او ايمان مو راوړ؟ اوس
به پوه شئ چي له تاسو سره څه كوم ،السونه او پښې به

د قرآن پلوشې
االعراف
499
مو بدل بدل سره قطع كوم.
 كوم ځواب چي جادوگران ئې په دې وخت كي فرعون ته
وركوي ،ډېر عجيب ،د پام وړ او ارزښتناك دئ ،وايي:
هيڅ پروا مو نشته ،مرگ ته چمتو يو ،دا مرگ خو له دې
پرته بل څه نه دئ چي موږ د خپل پالونكي رب په لوري
بيايي ،هسي هم مرو او د خپل رب په لوري خامخا
ورگرځو!! په دې سره قرآن موږ ته له يوې خوا دا
الرښوونه كوي چي پر خداى باندي ايمان انسان ته داسي
جرأت او شهامت ورپه برخه كوي ،دا جادوگران گورئ چي
څو شېبې مخكي د فرعون په امر راغونډ شوي وو ،د ده
لپاره ئې د موسى عليه السالم مقابله كوله ،د فرعون پر
سر ئې لوړه كوله او د ده د عزت او جالل په طفيل ئې
خپله بريا يقيني او حتمي گڼله ،له فرعون ئې د اجورې
طمع وه او تر ټولو ستر هدف ئې دا وو چي د فرعون د
درباريانو په ډله كي ونيول شي ،خو اوس او په هللا تعالى
باندي له ايمان نه وروسته په دوى كي دومره ژوره
تبديلي راغلې چي د فرعون د گواښونو پروا نه كوي ،له
مرگه نه وېرېږي ،مرگ د هللا تعالى په لوري د تلو وسيله
گڼي او پرونۍ مادي طمع ئې اوس په معنوي تلوسې بدله
شوې او موخه ئې دا ده چي هللا تعالى ترې راضي شي او
گناهونه ئې ورته وبخښي!! له بلي خوا موږ ته وايي چي
د ايمان خاوند بايد داسي وي ،كه تاسو په رښتيا په هللا
تعالى ايمان لرئ نو د فرعونانو له گواښونو به نه
وېرېږئ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -217او د فرعون د قوم مشرانو وويل :آيا موسى او
قوم ئې پرېږدې چي په زمكي كي فساد خور كړي ،تا او
ً به ئې زامن
ستا خدايان پرېږدي؟ وئې ويل :حتما
ووژنو او ښځي به ئې ژوندۍ پرېږدو ،په داسي حال كي
چي موږ پرې برالسي يو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)027د قوم مشرانو له فرعون نه د موسى عليه السالم
او د ده د پلويانو په ضد د قاطع او پرېكنده اقدام
غوښتنه وكړه ،هغه ته ئې وويل چي دوى هم له نظامه
بغاوت كړى او هم له مذهبه ،نه تا مني او نه ستا
خدايان .د فرعون ځواب دا دئ :د دوى په ضد د هر څه
كولو توان لرو ،زموږ ترالس الندي دي ،زامن ئې ورته
وژنو او ښځي ئې د دې لپاره ژوندۍ پرېږدو چي د وينځو
په توگه زموږ خدمت وكړي .دا د هر فرعون او فرعوني
نظام منطق دئ ،مخالفين نشي زغملى ،يو وژني ،بل په
اسارت كي ساتي ،د مخالفتونو د ځپلو لپاره له خپلي
سلطې او واكمنۍ كار اخلي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




















 -218موسى خپل قوم ته وويل :له هللا مرسته وغواړئ او
صبر وكړئ ،زمكه خو له شكه پرته د هللا ده ،له خپلو
بندگانو ئې چي چا ته غوښتي وي په ميراث ئې وركوي
او نېكه پايله د پرهېزگارانو ده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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( -)218د موسى عليه السالم په دې وينا كي څو اساسي
الرښووني د هر مؤمن لپاره گورو:
 له هللا تعالى مرسته وغواړئ ،بلي خوا ته د اميد
سترگي مه اړوئ ،له بل چا مرسته مه غواړئ.
 د گواښونو ،ستونزو او كړاوونو په وړاندي صبر
وكړئ.
 په دې پوه شئ چي د زمكي حقيقي ټولواك هللا تعالى دئ،
دا پرېكړه د ده له لوري كېږي چي چا ته ئې په ميراث
وركړي ،له چا ئې بېرته واخلي او د ده په ځاى ئې چا
ته وسپاري.
 نېكه پاېله د پرهېزگارانو ده ،د هغو ځان ساتونكو
چي له هللا تعالى پرته بل ته طمع نه كوي ،له بې صبرۍ
ځان ساتي او دا پرېكړه د بل چا په واك كي نه گڼي چي
د زمكي واكمني به چا ته سپارل كېږي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   
   





   
  




 -215وئې ويل :ستا له راتلو د مخه هم كړول شوي يو
او له راتلو وروسته دي هم( ،موسى ورته) وويل:
اميد دئ چي رب مو ستاسو دښمن هالك كړي او د زمكي
خالفت درپه برخه كړي او بيا وگوري چي تاسو څنگه
عمل كوئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)215په دې وينا سره بني اسرائيلو موسى عليه السالم
ته ډاډ وركړى چي بې صبري به نه كوي ،په كړاوونو كي
پاخه شوي ،ستا له راتلو وروسته زموږ د ځورولو او
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مخه هم ځورول شوي
موسى عليه السالم
دښمن هالك كړي ،د
بيا به وگوري چي

كړولو لړۍ نه ده پيل شوې ،تر دې د
يو ،د دوى د دې وينا په ځواب كي
وفرمايل :إن شاء هللا چي ستاسو رب به
دې زمكي خالفت به تاسو ته وسپاري،
تاسو به څه كوئ؟
دې ته مو بايد پام وي چي دا مطلب هغه مهال
مسلمانانو ته اورول شوى چي دوى په مكې مكرمې كي له
ورته گواښونو سره مخامخ ول ،ځورول كېدل ،وژل كېدل او
هجرت ته مجبورېدل ،په دې سره دوى ته ويل شوي چي
ستاسو دريځ ،وينا ،صبر ،مقاومت ،پرهللا تعالى توكل بايد
همغسي وي لكه ستاسو د مخكنيو مؤمنو وروڼو.
راشئ وگورو چي بايبل په دې اړه څه وايي او قرآن
څنگه هغه ردوي :بايبل تر دې عنوان الندي (موسى او
هارون د فرعون په دربار كې) ليكي( :د قوم له مشرانو
سره له ليدو وروسته موسى او هارون فرعون ته ورغلل او
ورته وئې ويل :موږ د خداى له لوري ،د بني اسرائيلو د
خداى له لوري ،تا ته يو پيغام راوړى ،هغه فرمايي:
زما قوم پرېږده چي صحرا ته والړ شي او زما عبادت
وكړي!! فرعون ورته وويل :خداى څوك دئ چي زه ئې خبري
واورم او بني اسرائيل آزاد كړم؟ ...دوى ورته وويل:
 ...د عبرانيانو خداى موږ ته ويلي چي د دريو ورځو
مزل په واټن صحرا ته والړ شو او هلته د خپل خداى
لپاره قرباني وكړو ،كه دا كار ونه كړو نو هغه به مو
په بيمارۍ يا جنگ سره ووژني!! فرعون د دوى خبره ونه
منله ... ،په بني اسرائيلو ئې شاقه كارونه الزيات
كړل ...فرعون ته د شكايت لپاره ورغلل ،هغه ئې شكايت
ته اعتناء ونه كړه ...له قصره د راوتلو په وخت كي ئې
موسى او هارون ته چي د قصر په خوله كي ورته منتظر ول
وويل :خداى دي زموږ غچ له تاسو واخلي چي موږ مو د
فرعون او د ده د درباريانو له نظره وغورځولو او زموږ
د وژلو بهانه مو په الس وركړه!! موسى خداى ته شكايت
وكړ چي ولي خپل قوم له كړاوونو سره مخامخ كوې؟ آيا
زه دي د همدې لپاره رالېږلى وم؟ خداى ورته وويل :اوس
به وگورې چي زه له فرعون سره څه كوم؟ داسي به ئې تر
فشارونو الندي ونيسم چي نه يوازي زما قوم به پرېږدي
بلكي په زور به ئې له مصره وشړي ،زه همغه خداى يم چي
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ابراهيم ،اسحاق او يعقوب ته د قادر او مطلق خداى په
توگه ورڅرگند شوم ،خو د خداى په نامه مي ځان ورمعرفي
نه كړ!! ما له دوى سره وعده كړې ده چي د كنعان سيمه
به دوى ته بخښم ... ،خداى موسى ته امر وكړ چي بيا
فرعون ته ورشه ...هغه ورته وويل :چي بني اسرائيل زما
خبره نه اوري نو فرعون به ئې څنگه واوري؟ ) ...
د بايبل د دغو خبرو په وړاندي بايد لږ توقف وكړو
او ناسموالى ئې په گوته كړو :د بايبل د ادعاء له مخي
موسى عليه السالم د فرعون ليدو ته ورغلى او هغه ته ئې
له ځانه دا خبره كړې چي د عبرانيانو د خداى پيغام
ستا لپاره دا دئ چي د خداى قوم؛ بني اسرائيل پرېږده
چي له مصره د دريو ورځو په واټن صحرا ته ووځي او
هلته خداى ته خپلي قربانۍ وړاندي كړي ،گواكي دا يو
چم او چل وو ،غوښتل ئې بني اسرائيل په دې پلمه له
مصره ووځي او كنعان ته والړ شي!! قرآن دا ادعاء ردوي
او فرمايي چي موسى عليه السالم فرعون ته همغه څه ويلي
چي هر پيغمبر ئې ولس او د ولس واكمنانو ته وايي ،هغه
ئې په هللا تعالى او آخرت ايمان ته رابللى ،د نورو
اساسي خبرو په ضمن كي ئې هغه ته ويلي چي د بني
اسرائيلو له تعذيب ،ځورولو او په اسارت او غالمۍ كي د
دوى له ساتلو الس واخله ،پرېږده چي آزاد ژوند وكړي،
كه ترې وېرېږې او د همدې لپاره ئې په اسارت او
استضعاف كي ساتې او زامن ئې ورته وژنې نو پرې ئې ږده
چي له مصره ووځي او د خپلي خوښي سيمي ته له موږ سره
والړ شي ...فرعون ورته وويل :آيا ته همغه نه يې چي
ماشوم وې او موږ وروزلې او د خپل عمر څو كلونه دي
زموږ خوا كي تېر كړل؟ او خپل هغه كار دي هم وكړ ،حال
دا چي هغه وخت ته هم (زموږ په څېر) د كافرانو له ډلي
وې ،وئې ويل :هغه كار مي په داسي حال كي كړى چي له
الروركو او ناپوهانو وم (په ناپوهۍ كي هغه كار رانه
شوى ،اعتراف كوم چي هغه وخت زه هم ستاسو په څېر الر
وركى وم) نو كله چي له تاسو ووېرېدم درنه وتښتېدم،
نو زما رب راته حكم راكړ او له پيغمبرانو ئې وگرځولم
او دا پېرزوينه چي ته ئې پر ما منت ږدې ،د دې وجه خو
دا ده چي تا بني اسرائيل غالمان كړي (كه دوى آزاد وى
ولي به زه د خپلي مور له غېږي محرومېدم ،ستا الس ته
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به درتلم او ستا تر روزني الندي به نيول كېدم او ولي
به تا نن د دغي خبري منت پر ما اېښودو او خپله دا
پېرزوينه به دي ما ته رايادوله؟!!) د قرآن الفاظ دا
دي:
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    إسر
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َ 
َائيل
  إسر
الشعراء11-26 :

د بايبل د ليكوال دا بد عادت دئ چي تل د خپلو قصو
اتالن داسي انځوروي چي په چل او چم سره غواړي خپلو
موخو ته ځان ورسوي!! او له دې د ليكوال مقصد دا دئ
ً دې ته چمتو كړي چي
چي د بايبل منونكي او پلويان ذهنا
ومني په مكر او چل سره ځان خپل هدف ته رسول د اتالنو
او پيغمبرانو كار دئ!! كاش ده داسي يوه پلمه جوړه
كړې وى چي فرعون ته د منلو وړ او معقوله برېښېدى،
موسى عليه السالم به څنگه د فرعون په څېر يوه ستر
ظالم ته وايي چي خداى تا ته دا پيغام لېږلى چي بني
اسرائيل پرېږده له مصره صحرا ته ووځي او هلته خپل
خداى ته خپلي قربانۍ وړاندي كړي!! آيا موسى عليه
السالم په فرعون باندي د داسي ساده او كم عقله انسان
گمان كاوو چي دا پلمه به ومني او د وتلو اجازه به
وركړي؟!!
قرآن د بايبل دا خبره هم ردوي چي د بني اسرائيلو
مشرانو موسى عليه السالم د خپلو ستونزو المل گڼلى او
شكايت ئې ترې كړى او ده له هغه څه شكايت كړى چي هللا
تعالى له بني اسرائيلو سره كول!! د دې ادعاء په خالف
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فرمايي چي موسى عليه السالم بني اسرائيلو ته د صبر او
له هللا تعالى د مرستي غوښتو توصيه وكړه ،د قرآن د وينا
له مخي بني اسرائيلو په ميړاني او صبر سره د موسى
عليه السالم ملگرتيا كړې او د همدغه صبر په سبب هللا
تعالى پر دښمن برى وركړ او د نړۍ پر ټولو قومونو او
ولسونو ئې دوى ته فضيلت وركړ.
  
  














    
   



االعراف237 :

او د هغي زمكي ختيځي او لوېديځي برخي چي بركتونه مو
په كي اېښي وو هغه قوم ته په ميراث وركړې چي په
استضعاف كي ساتل كېدل او ستا د رب غوره وينا د بني
اسرائيلو په اړه په دې سبب بشپړه شوه چي صبر ئې وكړ
او هغه څه مو ويجاړ كړل چي فرعون او قوم ئې جوړول او
لوړول.
دلته د بايبل په وينا كي جدي تناقض گورو ،له يوې
خوا بني اسرائيل داسي معرفي كوي چي د فرعون په غالمۍ
كي راضي وو او پر موسى عليه السالم ئې دا اعتراض
درلود چي ولي ئې د مرگ له گواښ سره مخامخ كړل ،خو له
بلي خوا وايي چي دوى له مصر نه د وتلو په اړه له
موسى عليه السالم سره موافق ول او د همدې لپاره د دوى
مشران د فرعون ليدو ته ورغلي وو ،پوښتنه دا ده چي
هغه ولس به څنگه د يوه انقالبي مشر قيادت ومني ،پاڅون
ته به مال وتړي او له ده سره به يوځاى هجرت ته تيار
شي چي هغه ته ئې ځواب دا وي :ستا په سبب فرعون او
درباريان ئې له موږ ناراضه شوي ،له موږ ئې مخ اړولى
او په مرگ مو گواښي؟! آيا دا د يوه ستر پيغمبر په
نسبت لوى اتهام نه دئ چي خداى ته ئې شكايت وكړ چي
ولي خپل قوم له كړاوونو سره مخامخ كوې؟ آيا زه دي د
همدې لپاره رالېږلى وم؟ آيا د بايبل دا ادعاء به كوم
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عقلمن او په دين پوه انسان ومني چي وايي :خداى موسى
ته امر وكړ چي بيا فرعون ته ورشه ...هغه ورته وويل:
چي بني اسرائيل زما خبره نه اوري نو فرعون به ئې
څنگه واوري؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ























    
   



 
ً چي فرعونيان مو په قحطۍ او د
 -231او يقينا
حاصالتو په كموالي سره ونيول تر څو پند واخلي.
 -232نو كله چي به ئې ښېگڼه په برخه شوه وبه ئې
ويل :دا زموږ لپاره ده ،خو كله چي به كومه ستونزه
ورورسېده ،نو موسى او د ده په ملگرو به ئې بدفالي
نيوله ،پام چي بدفالي ئې له هللا سره ده خو د دوى
ډېرى نه پوهېږي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)030-031له دې مباركو آيتونو څو خبري معلومېږي:
 هللا تعالى فرعونيان له وچ كاليو ،قحطيو او د حاصالتو
له كمښت سره مخامخ كړل ،دا له يوې خوا د دوى د
عملونو سزا وه او له بلي خوا د دوى لپاره د پند
اخيستو وسيله.
 دا موږ ته ښيي چي وچ كالي ،قحطي او د حاصالتو
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كموالى د خلكو له عملونو سره ژوري اړيكي لري.
 فرعونيانو به ښې چاري ،د نعمتونو وفرت او كثرت
ځان ته منسوبول ،دا به ئې د خپلو وړتياوو ،تدبير او
ښه كار نښه او نتيجه گڼله او ستونزي ،وچ كالي او
قحطي به ئې موسى عليه السالم او د ده ملگرو ته
منسوبول ،په دې نه پوهېدل چي دوى د هللا تعالى په نزد
كي د همدې بدو ورځو مستحق دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ










   










  

 -231او وئې ويل :هره نښه چي په دې موخه موږ ته
راوړې چي په هغې سره كوډي راباندي وكړې ،نو
درباندي ايمان راوړونكي نه يو -233 .نو طوفان،
ملخان ،كنې ،چنگښي او وينه مو د بېالبېلو نښو (په
توگه) پرې راولېږل خو دوى لويي وكړه او يو مجرم
قوم وو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)233-231دلته څو اساسي ټكي په پام كي ولرئ:
 فرعونيانو موسى عليه السالم ته پرېكنده او وروستى
ځواب وركړ او ورته وئې ويل :هره نښه چي راوړې نه ئې
منو ،پوهېږو چي ستا ټولي معجزې له جادو او كوډو پرته
بل څه نه دي ،په هيڅ توگه باور نه كوو چي ته يو
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پيغمبر يې.
 د دغه ځواب په وجه په دوى باندي د نويو مصيبتونو
يوه پر له پسې لړۍ پيل شوه.
 د قرآن د وينا له مخي په مصريانو باندي دا
عذابونه او مصيبتونه نازل شوي :قحطي ،د حاصالتو
كموالى ،طوفان ،ملخان ،كنې ،چنگاشي ،ويني ،خو قرآن
وايي چي د دې مصيبتونو وجه د دوى گناهونه وو او هدف
ترې دا چي دوى پند واخلي او له خپل كفر ،شرك ،ظلم او
فساد نه الس په سر شي.
د دې آيت د (مفصالت) له لفد په څرگنده توگه

معلومېږي چي دا مصيبتونه په يوه وخت او يو په بل پسې
نه دي نازل شوي بلكي په بېالبېلو وختونو كي نازل شوي،
يو كال قحطي راغلې ،يو كال د باغونو او زمكو حاصالت
كم شوي ،يو كال ملخانو د دوى پر فصلونو بريد كړى ،يو
وخت طوفان پرې راغلى ،بل وخت كنې او بيا چنگاښي پرې
مسلطي شوې او يو وخت د دوى اوبه د سرو وينو په څېر
شوې او دا د بايبل د دې ادعاء خالف ده چي وايي دا ټول
حوادث د څو اونيو په منځ كي او د موسى او هارون
عليهما السالم په الس او هغه وخت تر سره شوي چي دوى د
فرعون له جادوگرانو سره مقابله كوله ،د بايبل ادعاء
هم د عقل او واقع خالف ده او هم د قرآن د وينا خالف!!
د هللا تعالى سنت دا دئ چي له مصيبت وروسته خپلو
بندگانو ته د توبې او تجديد نظر موقع وركوي ،كه پند
وانه خلي ،بل او بل مصيبت پرې راولي ،په يوه وخت د
گڼ شمېر مصيبتونو يو په بل پسې راتلو سره د توبې او
تجديد نظر مجال ختمېږي.
بايبل (د هارون عصا) تر عنوان الندي ليكي( :خداى
موسى او هارون ته وويل :دا ځل به د مصر پاچا له تاسو
معجزه وغواړي ،نو هارون دي خپله عصا د فرعون په مخكي
پر زمكه وغورځوي ،عصا به مار شي ...موسى او هارون
بيا فرعون ته ورغلل ...هارون د فرعون او درباريانو
په وړاندي خپله عصا پر زمكه وغورځوله او مار ترې جوړ
شو ،فرعون د مصر حكيمان او جادوگران راوغوښتل ،هغوى
هم د خپل جادو په مرسته همدا كار وكړ ،خپلي عصاگاني
ئې پر زمكه وغورځولې او ماران ترې جوړ شول ،خو د
هارون مار د جادوگرانو ټول ماران وخوړل...خو د دې
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معجزې له ليدو سره سره د فرعون زړه سخت پاته شو...
بيا خداى موسى ته وويل :سبا هغه عصا درسره واخله چي
مار ترې جوړ شوى وو ،د نيل ژۍ ته ورشه ،د فرعون تر
راتلو انتظار وكړه ،ورته ووايه ... :اوس به خداى
داسي كار وكړي چي پوه شې هغه خداى دئ ...زه به د ده
په امر د نيل اوبه په يوه گوزار سره په وينو بدلې
كړم ...هارون د پاچا او درباريانو په وړاندي د نيل
اوبه په خپلي عصا ووهلې او په وينو بدلي شوې ،ټول
ماهيان مړه شول او اوبه گنده شوې... ،خو د فرعون زړه
همغسي سخت پاته شو ...له دې يوه اونۍ وروسته خداى
موسى ته وويل :فرعون ته ورشه او ورته ووايه :زما قوم
پرېږده چي والړ شي او زما عبادت وكړي ،كه نه نو ټول
مصر به له چنگاښو درته ډك كړم ،د نيل سيند به داسي
له چنگاښو ډك شي چي بهر به راووځي او ستا د قصر په
لوري به هجوم راوړي ...ستا د خوب خوني ،د اوړو نغريو
او تنورونو ته به ځان ورسوي ...هارون خپله عصا د نيل
سيند ،چينو او حوضونو ته اوږده كړه ،ټول له چنگاښو
ډك شول ...خو مصري جادوگرانو هم په خپل جادو سره
همدا كار وكړ او ډېري زياتي چنگاښي ئې راپيدا كړې!!
فرعون له موسى وغوښتل چي خپل خداى ته دعاء وكړي چي
دا بال زموږ له سره لري كړي ،ژمنه كوم چي په هغه صورت
كي به بني اسرائيل پرېږدم چي والړ شي او د خپل خداى
لپاره قرباني وكړي ...موسى دعاء وكړه ...ټولي چنگاښي
مړې شوې  ...خو بيا هم د فرعون زړه نرم نه شو ...بيا
خداى موسى ته وويل :هارون ته ووايه چي سبا خپله عصا
پر زمكه ووهي تر څو ټول مصر له ماشو ډك شي ...همداسي
ئې وكړل او ټول مصر له ماشو ډك شو او پر خلكو ئې
بريد پيل كړ ...د مصر جادوگرانو وغوښتل چي همدا كار
وكړي خو دا ځل موفق نه شول ...نو فرعون ته ئې وويل:
ً خداى الس لري ...خو بيا هم د فرعون
په دې كار كي حتما
زړه نرم نه شو ...ورپسې په همدې توگه د مچانو،
طاعون ،دانو ،ژلۍ ،ملخ او سختي تيارې داسي يادونه
كوي لكه چي ئې د مخكنيو مصيبتونو يادونه كړې ،الفاظ
ئې تكراري او جملې ئې سره ورته ،هرځل د هارون په عصا
يو له دغو مصيبتونو پر مصريانو مسلط شوى او بيا
فرعون له موسى غوښتي چي دعاء وكړي ...د موسى عليه
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السالم د دعاء په وجه مصيبت ترې دفع شوى ،خو فرعون په
خپل قول عمل نه دئ كړى!! په پاى كي ليكي چي فرعون
موسى عليه السالم ته وويل :زما له مخي لري شه او بيا
مه راځه كه نه نو وژل كېږې ،موسى ورته وويل :لكه
څنگه چي تا وويل بيا به ما ونه گورې  ،نو خداى موسى
ته وويل :داسي بال به پر فرعون او د ده پر قوم راولم
چي دى به په خپله له تاسو وغواړي چي له مصره ووځئ!!
د اسرائيليانو ښځو ته ووايه چي له وتلو مخكي له خپلو
مصري گاونډيو نه سره او سپين زر (په امانت) ترالسه
كړي!! ! نو موسى فرعون ته وويل :خداى فرمايي :نن نيمه
شپه به د مصر له منځه تېر شم( ،په همدې سره به) د
مصري كورنيو ټول مشران زامن ومري ،د فرعون له مشره
زويه چي د ده ځاى ناستى دئ نيولې د هغي وينځي تر زوى
پوري چي كار ئې په مېچني سره د غنمو وړه كول وي ،حتى
د مصر د څارويو لومړي بچيان به هم ومري!!!  ...نو
دغه وخت موسى له غصې سره د فرعون له قصره ووت)...،
دلته د بايبل گڼ شمېر خبري د سالم عقل او صحيح
الهي دين خالف دي او قرآن ئې ردوي :بايبل داسي ښيي
لكه چي موسى عليه السالم څو اونۍ سر په سر د فرعون په
دربار كي تېري كړې وي او په همدې مودې كي خداى په
وار وار ورته راغلى او ده ته ئې د نوې معجزې ښودلو
الرښوونه كړې وي ،ده هم خپلي ټولي معجزې د فرعون په
حضور كي او له جادوگرانو سره په مقابله كي ښودلې دي،
هر څه چي ده كړي جادوگرانو هم همغه كار كړى ،دوى
يوازي د ماشو په پيدا كولو نه دي توانېدلي!! دا هسي
يوه بې بنسټه او په خرافاتو والړه خبره ده ،هيڅ
جادوگر ،كه هر څومره ماهر او چاالك وي ،هيڅ شى نه شي
پيدا كولى ،نه مړ شى او نه ژوندى ،د جادوگر كمال او
هنر په دې كي وي چي د خلكو ذهن تر اغېز الندي راولي
او يو شى د خپلي اصلي بڼي په ځاى په بدلي بڼي كي
وگوري ،جادوگر له دې پرته نور هيڅ نه شي كولى ،له هللا
تعالى پرته نه څوك په جادو سره څه پيدا كولى شي او
نه په بل څه سره ،د قرآن د وينا له مخي جادوگرانو
خپل پړي اچولي او په جادو سره ئې د خلكو په ذهن او
سترگو داسي اغېز كړى چي دوى ته دا پړي د مارانو په
څېر خوځنده وبرېښي ،د پړو په ماهيت كي څه تبديلي نه
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ده راغلې د خلكو په سترگو اغېز پرېوتى .قرآن په دې
اړه فرمايي:












طه66 :
 

(موسى عليه السالم جادوگرانو ته) وويل :نه؛ بلكي تاسو
ئې وغورځوئ ،نو هغه وخت د دوى د سحر په وجه د دوى
پړي او عصاگاني داسي ورته وبرېښېدې چي گواكي ځغلي.
يعني جادوگرانو په خپل جادو سره يوازي دومره څه
كړي چي پر زمكي پراته پړي او عصاگاني موسى عليه
السالم او نورو ته داسي برېښېدلي چي گواكي خوځي او
ځغلي ،د دوى په جادو سره د دغو شيانو په ماهيت كي څه
تبديلي نه ده راغلې ،بلكي د خلكو ذهن ته داسي ورغلي
چي دا پړي او عصاگاني د مارانو په څېر ځغلي او په دې
سره د بايبل د ټولو هغو ادعاگانو ترديد شوى چي وايي:
جادوگرانو دا او هغه شيان راپيدا كړل!!
 بايبل د ټولو معجزو موخه دا ښودلې چي فرعون د بني
اسرائيلو پرېښودو ته اړ كړي ،نه دا چي مصريان پر
خداى ايمان راوړي ،له كفر او شرك الس واخلي او د هللا
تعالى دين ته غاړه كېږدي!! خو كه تاسو په دې اړه د
قرآن وينا ته ځير شئ وبه گورئ چي موسى عليه السالم
فرعون او مصريانو ته جامع او بشپړ پيغام لري ،د بني
اسرائيلو آزادي د اساسي مسائلو په ضمن كي او د يوې
ثانوي موضوع په څېر مطرح كوي.
 كه معجزې يوازي فرعون ته ښودل كېدې او مقصد ئې دا
وو چي فرعون بني اسرائيلو ته له مصره د وتلو اجازه
وركړي ،ولي ئې په ټولو مصريانو دا مصيبتونه راوستل؟
ولي ئې د ټولو مصريانو حتى د هغو وينځو مشران زامن
هم ورته وژل چي مېچني ئې چلولې؟!!
 آيا دا خبره د كوم انسان عقل منلى شي چي هللا تعالى
د مصريانو د زامنو د وژلو لپاره په خپله د مصر له
منځه تېر شوى؟!! او آيا هللا تعالى د چا د وژلو لپاره
دې ته اړ كېږي چي زمكي ته راكوز شي او د هغه كلي له
منځه تېر شي چي د كليوالو د وژلو پرېكړه ئې كړې؟!!
دا هره ورځ چي انسانان د هللا تعالى په اراده پيدا كېږي
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او مري ،داسي مري لكه چي بايبل وايي؟! او تر ټولو
مسخره خبره خو ال هغه ده چي بايبل تر دې وروسته كړې
او ليكلي ئې دي چي خداى به په مصر كي د بني اسرائيلو
او مصريانو كورونه له دې نښي سره بېلوي چي د بني
اسرائيلو د كورونو دروازې به د قربانۍ په وينو سرې
شوې وي او د دغو وينو په ليدو سره به د بايبل خداى
له دغو كورونو تېرېږي ،يوازي د مصريانو كورونو ته به
ننوځي او د دوى مشران زامن به وژني!!!
 گورئ چي بايبل دلته هم خداى داسي معرفي كوي چي
بني اسرائيلو ته د غدر او خيانت الرښوونه كوي ،وايي
چي خداى موسى عليه السالم ته ويلي وو :د اسرائيليانو
ښځو ته ووايه چي له خپلو مصري گاونډيو د سرو او
سپينو زرو ښه ډېري گاڼې (په كومه پلمه) ترالسه كړي،
چي بيا ئې د وتلو په وخت كي له ځانه سره يوسي!! آيا
ممكنه ده چي د زمكي او آسمانونو رب به خپلو بندگانو
ته داسي د غدر او خيانت درس وركوي!!
 د دې سورې د تفسير د ليكلو په دوران كي د 0383
كال د حوت په مياشت (د  2118كال اپريل مياشت) كي دا
خبر د نړۍ د ټولو خبري رسنيو له الري خپور شو چي د
چين د يوه سيند د اوبو رنگ په ناڅاپي توگه سور شو او
ځك ئې وكړ ،هغه خلك چي د دې سيند له اوبو ئې استفاده
كوله دې ته اړ شول چي څاگاني وكني او د اوبو ستونزه
حل كړي ،دا د قرآن د حقانيت لپاره يو بل شاهد دئ،
قرآن په مصر كي د داسي يوې پېښي د راتلو وينا كړې،
ځينو ته به دا خبره عجيبه او ځينو ته د نه منلو وړ
برېښېده ،خو دا ده د چين د يوې لويي سيمي استوگن ئې
بله بېلگه په خپلو سترگو گوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -234او كله چي به پر دوى كوم اضطراب (عذاب) واقع
شو وبه ئې ويل :اې موسى! خپل رب ته زموږ لپاره په
هغه څه سره دعاء وكړه چي ته ئې پرې مختص كړى يې،
كه دي له موږ دا اضطراب لري كړ ايمان درباندي
راوړو او بني اسرائيل درسره لېږو -239 .خو كله چي
مو لدوى دا اضطراب تر هغه نېټې لري كړى چي
وررسېدونكي ول ،ناڅاپه ئې د خپلي ژمني په ماتولو
الس پوري كړى -236 .نو انتقام مو ترې واخيست او په
سيند كي مو غرق كړل ،د دې لپاره چي زما آيتونه ئې
تكذيبول او ترې غافل ول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)033-034دلته د فرعونيانو هغه حالت انځور شوى چي
د مصيبتونو په مهال به ئې غوره كړ ،كله چي به د دوى
وضع سخته خرابه شوه ،اضطراب به خپل تور وزر پرې
وغوړاوو ،نو موسى عليه السالم ته به ئې ويل :كه دا
مصيبت پاى ته ورسوې نو ايمان درباندي راوړو او بني
اسرائيل درسره لېږو ،خو چي د موسى عليه السالم د دعاء
په وجه به دا اضطراب تر يوې ټاكلې مودې وځنډېدو نو
خپلي ژمني به ئې ماتي كړې .نو ځكه هللا تعالى انتقام
ترې واخيست او په سيند كي ئې غرق كړل ،د دې لپاره چي
الهي آيتونه ئې تكذيبول او ترې غافله ول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -237او هغو خلكو ته مو چي په بې وزلۍ كي ئې د
ساتلو هڅه كېده ،د هغي زمكي ختيځي او لوېديځي
برخي په ميراث وركړې چي بركت مو په كي اچولى وو
او ستا د رب نېكه وينا د بني اسرائيلو په اړه له
دې امله بشپړه شوه چي صبر ئې وكړ او هغه څه مو هم
ويجاړ كړل چي فرعون او د ده قوم جوړول او هغه څه
هم چي دوى لوړول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)037دلته څو اساسي خبري غور او دقت غواړي:
 آيا دا بابركته زمكه په خپله د مصر زمكه وه ،كه د
مصر تر ولكې الندي كومه بله زمكه او كه شام او فلسطين
چي په قرآن كي څو ځايه په همدې نامه ياده شوې؟ ځيني
مفسرين په دې عقيده دي چي د فرعون له مرگه وروسته
مصر د بني اسرائيلو په الس كي پرېوتى ،دوى د قرآن په
ځينو آيتونو د خپلي رأيي په تأييد كي استناد كوي،
ځيني نور تاريخي رواياتو ته په پام سره وايي چي بني
اسرائيل مصر ته بېرته نه دي گرځېدلي بلكي خپل سفر ته
ئې د فلسطين په لوري دوام وركړى او زياته موده د
سينا په بيديا كي اللهانده پاته شوي ،كه څه هم تاريخي
ً د اعتبار
ً په بايبل متكي روايات قطعا
روايات ،مخصوصا
وړ نه دي ،خو په قرآن كي داسي صريح اشاره نه مومو چي
مصر ته د بني اسرائيلو د بېرته ستنېدو خبره ترې
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ثابته شي ،داسي معلومېږي چي د فرعون سلطه د سيند
ختيځي غاړي ته هم غزېدلې وه ،دلته ځيني شېرازه سيمي
بني اسرائيلو ته په الس ورغلې ،وروستنى آيت هم دې ته
اشاره كوي چي دوى له سيند نه له تېرېدو وروسته مخامخ
صحرا ته نه دي كوز شوي بلكي مېشتو سيمو ته داخل شوي،
خو دا چي ولي دلته نه دي تم شوي ،ولي ترې وتلي او
كله ،په دې اړه څه ويل گران دي.
 دا آيت ښيي چي بني اسرائيلو په لومړي سر كي د
موسى عليه السالم صادقانه ملگرتيا كړې ،د هللا په الر كي
ئې ستونزي گاللې او صبر ئې كړى او د دغه اخالص او صبر
په وجه هللا تعالى خپل تأييد او نصرت د دوى په حال شامل
كړى.
 آيا د فرعونيانو د جوړ كړى شوو او لوړ كړى شوو
مراد د دوې وسلې ،جنگي گاډۍ او قصرونه دي؟ جنگي
ً په سيند كي غرق او ټول ويجاړ شول
وسائل خو ئې يقينا
خو قصرونه ئې څنگه ويجاړ شول؟ دا ښيي چي د فرعون له
مرگه وروسته په مصر كي ګډوډي ،ورانى او بې امني
رامنځته شوې ،نظام په بشپړه توگه له منځه تللى ،ډېر
دولتي تأسيسات ويجاړ شوي ،طبيعي ده چي كله د مصر د
مجهز فوځ تر ټولو منظم ځواك او فرعون ته وفادار
قطعات له منځه تللي ،نو له سختو مخالفتونو سره مخامخ
ديكتاتوري او استبدادي نظام نشو كولى داسي صدمه په
آسانۍ وزغمي ،دا آيت د هغو كسانو رأيه ترديدوي چي
گمان كوي يوازي د سيند په غاړه د مصري فوځ ځيني
قطعات غرق شوي او نوره هيڅ تبديلي نه ده راغلې.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -238او بني اسرائيل مو له بحره تېر كړل ،نو په
داسي قوم راغلل چي د خپلو بتانو په وړاندي ئې
اعتكاف كولو ،وئې ويل :اې موسى! موږ ته د دوى د
معبودانو په څېر يو معبود وټاكه ،وئې ويل :په
ً دا خلك چي
رښتيا تاسو يو جاهل قوم يئ -235 .يقينا
په كوم مذهب دي ،هغه ويجاړ او خراب دئ او څه چي
دوى كوي باطل دي -241 .آيا له هللا پرته بل معبود
درته ولټوم حال دا چي هغه تاسو ته پر ټولو خلكو
فضيلت دركړ -242 .او هغه وخت درپه ياد كړئ چي له
فرعونيانو مو وژغورلئ ،چي بد بد عذابونه ئې
دركول ،ستاسو زامن ئې وژل او ستاسو ښځي ئې ژوندۍ
پرېښودې او په دې كي ستاسو د رب له لوري ستر
آزمېښت وو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)040-038له دې وروسته د موسى عليه السالم د اوږدې
مبارزې بل پړاو پيلېږي ،د داخلي مبارزې پړاو ،د خپلو
پلويانو په ليكو كي له انحرافاتو سره مبارزه ،لومړى
انحراف شرك دئ ،لكه چي توحيد د ټولو ښېگڼو بنسټ دئ
همداراز شرك د ټولو انحرافاتو او مفاسدو بنسټ دئ،
هره گناه له دغه گنده ډنډه خړوبه كېږي .موسى عليه
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السالم په مصر كي د دې فرصت نه وو ترالسه كړى چي خپل
قوم په فكري لحاظ ښه وروزي ،ټول كالونه ئې له فرعوني
نظام سره په كلكي او دوامداري مبارزې كي تېر كړل ،د
همدې لپاره گورو چي بني اسرائيل د يوه بت پالونكي
قوم له ليدو سره سم له موسى عليه السالم نه د بت په
څېره كي د يوه مجسم معبود مطالبه وكړه ،د دې جاهالنه
غوښتني په ځواب كي موسى عليه السالم وفرمايل:
 تاسو يو ناپوه قوم يئ ،داسي غوښتنه يوازي جاهالن
كوي.
 د دغو خلكو مذهب خوشى او ويجاړ مذهب دئ او عبادت
ئې باطل.
 آيا له هللا تعالى پرته بل معبود درته ولټوم ،حال دا
چي هغه تاسو ته پر ټولو خلكو فضيلت دركړ.
 د هللا تعالى هغه پېرزوينه درپه ياد كړئ چي له
فرعونيانو ئې وژغورلئ ،چي بد بد عذابونه ئې دركول،
ستاسو زامن ئې وژل او ستاسو ښځي ئې ژوندۍ پرېښودې.
 هغه بدي ورځي هم د آزمېښت لپاره وي او دا ژغورنه
هم ستاسو د رب له لوري ستر آزمېښت وو ،چي وگوري تاسو
څه كوئ ،د هللا تعالى پېرزويني په پام كي ساتئ كه د
عصيان او بغاوت الر غوره كوئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

  





  




   
   
 
 -241او له موسى سره مو د دېرشو شپو ژمنه كړې وه
او بيا مو په لسو نورو بشپړي كړې ،چي په دې سره
ئې د رب وعده بشپړي څلوېښت شپې شوې ،او موسى خپل
ورور هارون ته وويل :په قوم كي مي نيابت وكړه ،د
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اصالح په كار بوخت اوسه او د مفسدينو په الر مه ځه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)042هللا تعالى موسى عليه السالم وروغوښت چي د بني
اسرائيلو د ژوند د چارو تنظيمولو لپاره ضروري
الرښووني او احكام وركړي ،د دېرشو شپو لپاره غوښتل
شوى وو ،خو دا موده لس ورځي نوره هم اوږده شوه ،موسى
عليه السالم د تلو په مهال هارون عليه السالم خپل نائب
وټاكو ،هغه ته ئې سپارښتنه وكړه چي د اصالح په كار
بوخت وي او د مفسدينو په الر والړ نشي.
د قرآن داسي الرښوونو ته په پام سره به رسول هللا
ﹽغزواتو ته تلو په مهال په مدينه كي خپل نائب ټاكلو،
د تبوك جنگ ته د تلو په ورځ ئې غوښتل على ﷻ د نائب
په توگه وټاكي ،په هغه باندي دا خبره گرانه تمامه
شوه ،نه ئې غوښتل له يوه ستر جهاد محروم پاته شي،
رسول هللا ﹽ ته ئې عرض وكړ چي آيا ما له ماشومانو او
ښځو سره پرېږدې؟! پيغمبر عليه السالم ورته وويل :آيا
نه غواړې زما لپاره داسي شې لكه هارون د موسى عليه
السالم لپاره ،مگر دا چي له ما نه وروسته پيغمبر
نشته.
عن مصعب ابن سعد عن أبيه :أن رسول هللا ﹽ خرج إلى تبوك
واستخلف عليا فقال أتخلفني في الصبيان والنساء ؟ قال
أال ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إال أنه
ليس نبي بعدي* رواه البخارى
متأسفانه ځينو شيعه وو په دغه حديث استناد كړى او
ادعاء ئې كړې چي په دې سره على ﷻ د پيغمبر عليه
السالم ځاى ناسى ټاكل شوى او خالفت د ده مسلم حق وو!!
د همدې لپاره د دوى ځينو ټول صحابه په دې دليل تكفير
كړل چي تر على ﷻ ئې نورو ته ترجيح وركړه ،ځينو حتى
على ﷻ له اسالم په مخالفت متهم كړ او دا اعتراض ئې
پرې وكړ چي ولي ئې پر خپل حق ټينگار ونه كړ ،له نورو
سره ئې بيعت وكړ!! دا ادعاء ئې د على ﷻ له شهادت
نږدې څلور سوه كاله وروسته وكړه .دغو جنابانو ته
وايو:
 څوك چي د صحابه وو اجماع نه مني هغه بايد دغه
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قرآن هم ونه مني چي نن زموږ په الس كي دئ ،موږ خو په
دې دليل دې قرآن ته د همغه قرآن په سترگه گورو چي پر
رسول هللا ﹽ نازل شوى چي صحابه وو پرې اتفاق كړى!!
 صحابه هغه خلك دي چي د پيغمبر عليه السالم په الس
روزل شوي ،تر هر چا زيات او ښه په قرآن پوهېدل ،نه
څوك د قرآن په پوهي كي هغوى ته رسېدى شي او نه په
اخالص كي ،دا دوى ول چي اسالم ئې د نړۍ گوټ گوټ ته
ورساوو ،موږ ته دا دين صحابه وو رارسولى ،هغوى تر هر
چا ښه پوهېدل چي د خالفت لپاره تر ټولو وړ او مناسب
شخصيت څوك دئ ،موږ د دوى پرېكړه د ابوبكر ،عمر،
ﷸ په اړه عادالنه ،اصوب او احسن گڼو.
عثمان او على
ډېر ناپوه او په غرض او مرض مبتال انسان به په دې اړه
د دوى پرېكړه د اسالم او عدالت خالف گڼي.
 پيغمبر عليه السالم نور صحابه او تر علي ﹽ مخكي او
وروسته او څو ځلي د موقت نائب په توگه گمارلي ،ولي
هغوى ته د ځاى ناستي په سترگه نه گورئ؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




























  
    
   
   
 
 -243او كله چي موسى زموږ ميقات ته راغى او رب ئې
ورسره خبري وكړې ،وئې ويل :اې زما ربه! ما ته
(ځان) راوښيه چي درته وگورم ،وئې فرمايل :هيڅكله
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مي ليدى نه شې ،خو دې غره ته وگوره ،كه په خپل
ً وگورې ،خو
ځاى ثابت پاته شو ،نو ته به مي هم حتما
كله چي د ده رب د غره په لوري تجلي وكړه ،ټوټې
ټوټې شو او موسى بې سده پرېووت ،كله چي راپه سد
شو وئې ويل :پاكي تا ته ده ،تا ته مي توبه ده او
زه لومړنى مؤمن او باوركوونكى يم (د دې خبري چي
هيڅوك هللا تعالى په خپلو سترگو نه شي ليدى).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)243دلته څو ډېري اساسي او مهمي خبري زموږ توجه
جلبوي:
 هللا تعالى له موسى عليه السالم سره تكلم او خبري
كړې ،موږ د دې خبرو په كيفيت او څرنگوالي نه پوهېږو،
دومره ويلى شو چي موسى عليه السالم دا خبري اورېدلې
دي او پرې پوه شوى.
 خبري په داسي حالت كي شوې چي موسى عليه السالم خپل
رب نه ليدو ،د ليدو تمنا ئې كړې او هللا تعالى ورته
فرمايلي چي زما د ليدو توان او استعداد نه لرې ،ستا
په څېر يو انسان خو پرېږده ستر غر هم د هللا تعالى د
تجلي په وړاندي مقاومت نشي كولى ،كه دا غر زما د
تجلي په وړاندي تم شو نو ته مي هم ليدى شې.
 كله چي هللا تعالى د غره په لوري تجلي كړې غر ټوټې
ټوټې شوى او موسى عليه السالم بې سده شوى.
 كله چي راپه سد شو وئې ويل :پاكي تا لره ده ،تا
ته مي توبه ده او زه لومړنى مؤمن او باوركوونكى يم،
يعنى زما نه غلطي وشوه ،ته تر دې ډېر لوړ يې چي
انسان دي په خپلو كمزورو سترگو وليدى شي ،تا ته مي
توبه ده ،زه لومړنى كس يم چي دې نتيجې ته رسېدلى چي
هيڅوك هللا تعالى په خپلو سترگو نه شي ليدى.
د قرآن دا وينا او هغه هم د موسى عليه السالم د
قصې په ترڅ كي د يهودانو او د بايبل د هغو پلويانو
په خوله سخت سوك دئ چي د بايبل دا غلطه خبره مني چي
د دوى گڼ شمېر انبياوو هللا تعالى په خپلو سترگو ليدلى
او ډوډۍ ئې ورسره خوړلې!!
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دا آيت د ټولو هغو ټگمارانو ادعاء هم ردوي چي د
(شهود) او (حضور) په نامه د هللا تعالى د ليدو خبره
كوي .كه د موسى عليه السالم په څېر اولوالعزمه پيغمبر
نشي كولى هللا تعالى وگوري بل څوك به ئې څنگه وليدى شي،
بخاري روايت كوي چي عائشي ﷻ د محمد عليه السالم په
اړه وويل:
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كه چا درته وويل چي محمد ﹽ خپل رب ليدلى دئ نو پوه
شه چي دا شخص دروغ وايي ،ځكه هللا تعالى فرمايي( :سترگى
ئې نشي ليدلى)( ،او هيڅ انسان لره نه ښايي چي هللا
ورسره تكلم وكړي مگر په وحي سره ،يا د حجاب له شا نه
او يا كومه فرشته ولېږي نو هغه د هللا په حكم هغه څه
ورته وحي كړي چي غوښتي ئې وي) او كه چا درته وويل چي
هغه علم غيب لري ،نو دا هم دروغ وايي ځكه هللا تعالى
فرمايي :له هللا پرته هيڅوك علم غيب نه لري.
موسى عليه السالم لومړى او وروستى شخص دئ چي هللا
تعالى ورسره تكلم كړى او دا ئې په خپلو سترگو ليدلي
چي نه غر او نه انسان د هللا تعالى د تجلي په وړاندي
مقاومت كولى شي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -244وئې فرمايل :اې موسى! ما په خپلو رسالتونو
او په خپل كالم سره تا ته پر خلكو غوره والى دركړ،
نو څه چي مي دركړل وائې خله او له شكركوونكو
اوسه -249 .او ده ته مو په (ډبرينو) تختو كي د هر
څه (په اړه) موعظه او د هر څه (په اړه) تفصيلي
ليكنه وركړه ،نو په قوت سره ئې واخله او خپل قوم
ته سپارښتنه وكړه چي په غوره توگه ئې ترالسه كړي،
ژر به د فاسقانو ټاټوبى دروښيم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)045-044دلته څو خبري په پام كي ولرئ:
 هللا تعالى خپل پيغمبر موسى عليه السالم هغو سترو
سترو پېرزوينو ته متوجه كوي چي د ده په برخه شوې وې:
رسالت ئې ورپه برخه كړى وو او د ټولو انسانانو له
منځه ئې يوزاي له ده سره په استثنائي او ځانگړې توگه
تكلم كړى وو او ده ته ئې په لوحو كي ليكلي هدايات
وركړي وو.
 دا لوحې څو وې؟ په دې كي ټول تورات ليكل شوى وو
كه ځيني اساسي احكام ئې؟ په دې اړه په قرآن او د
رسول هللا ﹽ په احاديثو كي واضح ځواب نشو موندلى ،د
مفسرينو گڼ اقوال نقل شوي ،بايبل ئې دوه ډبريني لوحې
گڼي ،چي لس احكام په كي ليكل شوي وو ،يهودان او
مسيحيان د بايبل لومړۍ برخي (عهد قديم) ته د تورات
په سترگه گوري ،خو څوك چي بايبل په دقت سره مطالعه
كړي پوهېږي چي دا نه يوازي په موسى عليه السالم باندي
نازل شوى تورات نه دئ ،بلكي له خرافاتو او تناقضاتو
ډك كتاب دئ.
بايبل د دغو لوحو په اړه ليكي :خداى موسى ته امر
ْو له لرگي جوړوئ،
وكړ چي  ...د عهد صندوق به د سَر
اوږدوالى به ئې  025سانتي متره ،سور او لوړوالى ئې
 75سانتي متره ،منځ او بهر ئې په خالصو سرو زرو
وپوښه او په ژۍ ئې د سرو زرو گاره تېره كړه ،د دې
صندوق لپاره د سرو زرو څلور حلقې جوړي كړه ،د صندوق
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څلور الندنيو كونجونو سره ئې ونښلوه ... ،د صندوق د
وړلو لپاره د سَرو د لرگي دوه دستكي په سرو زرو وپوښه
او په حلقو كي ئې ننباسه ،كله چي د صندوق جوړول بشپړ
شي هغه دوه لوحې به دركړم چي قوانين او الرښووني مي
په كي ليكلې دي تر څو ئې په دې صندوق كي كېږدې .د
صندوق سرپوښ به له خالص سرو زرو جوړوې ،اوږدوالى ئې
 025او سور ئې  75سانتي ،دا سرپوښ د (رحمت تخت) دئ،
ستاسو د گناهونو د كفارې لپاره!! د رحمت د تخت پر سر
د فرشتې د شكل دوه مجسمې له سرو زرو نصب كړه ،دا
مجسمې داسي جوړي كړه چي د رحمت له تخت سره جوختي او
نښتې وي ،دواړه يوې بلي ته مخامخ او سترگي ئې د تخت
په لوري او وزرونه ئې په تخت خواره وي ،د رحمت تخت
پر صندوق نصب كړه ،بيا به زه هملته مالقات درسره كوم
او د دغو دواړو فرشتو له منځه به خبري درسره وكړم او
بني اسرائيلو ته به اړيني الرښووني وكړم!!.
د دې خبرو په اړه د بايبل منونكو ته وايو:
 آيا ستاسو عقل دا خبره مني چي هللا تعالى به موسى
عليه السالم په داسي بېهوده كارونو گمارلى وي او د
معبد په جوړولو كي د سرو او سپينو زرو او قيمتي ډبرو
د كارولو امر به ئې كړى وي؟!! آيا د خداى له يوه
مسكين او فقير بنده سره چي له لوږي او بيمارۍ مري،
مرسته به غوره وي كه د معبد د تزئين او ښكال لپاره بې
درېغه مصرف؟!! كه دا تاسو ته پرېښودى شي نو ستاسو
پرېكړه به څه وي ،كوم ته به ترجيح وركوئ؟!!
 آيا هللا تعالى د تورات لوحې د دې لپاره لېږلې وې چي
د سرو زرو په صندوق كي كېښودى شي كه د دې لپاره چي د
خلكو د ژوند الرښود وي او عمل پرې وشي؟ څنگه ممكنه ده
چي موسى عليه السالم به تورات د سرو زرو په صندوق كي
ږدي؟!! قرآن خو موږ ته تورات د هغه كتاب په توگه
معرفي كوي چي نسخې ترې جوړي شوې او په ولس كي خورې
شوې (والطور وكتاب مسطور في رق منشور) ،موسى عليه
السالم خو د تورات له راوړلو سره سم له بني اسرائيلو
په دې كتاب د عمل كولو ژمنه اخيستې وه ،قرآن خو موږ
ته وايي چي موسى عليه السالم دا لوحې هغه وخت لري
وغورځولې چي وئې ليدل د ده قوم د سامري په الس دوكه
شوى او د خداى په ځاى ئې د سخوندر د مجسمې عبادت پيل
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كړى ،تورات هم همدغه خبره كوي ،له دې خو معلومېږي چي
د موسى عليه السالم له نظره دا لوحې نه بلكي په دې
لوحو كي ليكل شوي احكام مهم ول!! د ټولو جاهلو
قومونو تاريخ په دې شهادت وركوي چي دوى له خپلو
سپېڅلو كتابونو سره همدا معامله كړې ده ،هغه كتاب چي
په لومړي سر كي د دوى د نېكو او صالحو پلرونو لپاره
الرښود كتاب وو ،خو ورو ورو ترې لري شوي ،د كتاب
الرښووني ئې هېري كړې ،په جامو كي ئې نغښتى ،په لوړ
طاق كي ئې اېښى او د تبرك وسيله ئې ترې جوړه كړې،
هندوانو او سيكانو له خپلو هغو مذهبي كتابونو سره چي
سپېڅلي ئې گڼي همداسي وكړل ،په درمسال كي ئې كېښود،
په گڼ شمېر جامو كي ئې پټ كړ ،خوا ته ئې عطر شيندي،
خوشبويه لرگي دودوي ،بوزى ورته وهي ،د بركت ترالسه
كولو لپاره ئې تر خوا تېرېږي او تعظيم ئې كوي!!
مسلمانانو د جهل او انحطاط په دوران كي له قرآن سره
همدا معامله وكړه ،هغه كتاب چي د يوه ستر سياسي،
اجتماعي او اقتصادي انقالب الرښود وو ،د ژوند د هري
پېښي په اړه به مسلمانانو هغه ته رجوع كوله ،د خپلي
هري پوښتني ځواب به ئې له قرآنه غوښت ،هره شخړه به
ئې په قرآن حلوله ،د هري قضيي په اړه به ئې د قرآن
الرښوونه او پرېكړه وروستۍ پرېكړه گڼله ،هغه كتاب چي
په نړۍ كي ئې ستره او ژوره تبديلي راوسته ،له خورو
ورو قومونو ئې يو ستر او سرلوړى متحد امت جوړ كړ ،د
ظالمانو په ضد ئې مظلومان پاڅون ته وهڅول ،اقتدار ئې
له ظالمانو واخيست او مظلومانو ته ئې وسپارو ،دوه
ستري امپراطورۍ ئې په زوال محكومي كړې ،خو آيا
پوهېږئ چي څو پېړۍ وروسته ،تش په نامه مسلمانانو له
دغه الرښود او انقالبي كتاب سره څه وكړل؟!! هغه ئې هېر
كړ ،يوازي د تبرك وسيله ئې ترې جوړه كړه ،په جامو كي
ئې ونغاښتو ،د تعظيم او احترام په نامه ئې د خپلي
خوني په داسي طاق كي كېښود چي تر ټولو لوړ وي او د
هيچا الس نه وررسي ،هغه وخت به ئې له لوړ ځايه
راكوزاوو چي غوښتل ئې د لوړي لپاره الس پرې كېږدي!!
بايبل بل ځاى ليكي :كله چي موسى د سينا په غره كي
وو خداى ورته هغه لوحې وركړې چي په خپلو گوتو ئې لس
احكام په كي ليكلي وو!! خو د سينا په غره كي ئې ځنډ
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وكړ ...خلك هارون ته راغلل چي پاڅه او موږ ته خداى
جوړ كړه چي زموږ الرښوونه وكړي ...هارون ورته وويل :د
سرو زرو هغه گاڼې ما ته راوړئ چي ستاسو د مېرمنو،
لوڼو او زامنو په غوږونو كي دي ،خلكو دا كار وكړ...
هارون ټولي ويلي كړې ،په يوه قالب كي ئې واچولې او
سخوندر ئې ترې جوړ كړ ،كله چي خلكو سخوندر وليد چيغي
ئې كړې :اې بني اسرائيلو! دا ستاسو هغه خداى دئ چي
له مصره ئې راوايستئ!! هارون د دې صحنې په ليدو سره
د سخوندر مخي ته د قربانۍ ځاى هم جوړ كړ او وئې ويل:
سبا د خداى لپاره جشن نيسو!! سبا خلك سهار وختي
پاڅېدل ،د سخوندر په وړاندي ئې د سوزولو او سالمتۍ
قرباني وړانده كړه ،كښېنستل ...ښه ډېر خوراك څښاك او
د بې حيايۍ كارونه ئې وكړل ...خداى موسى ته وويل :په
تلوار الندي والړ شه چي ستا قوم فاسد شوى ...پرېږده چي
د خپلي غصې اور پرې بل كړم ...او ټول ووژنم ...خو
موسى وويل :خدايه! ولي پر خپل قوم دومره غصه يې؟
سؤال كوم چي خپله غصه پرېږده او د خپل قوم له
مجازاته تېر شه!!  ...خپله هغه لوړه درپه ياد كړه چي
ابراهيم او اسحاق ته دي ويلي وو :په خپل ذات لوړه
كوم چي ستاسو اوالد به د آسمان د ستورو په څېر بې
شمېره كړم!!  ...نو له دې كبله خداى له خپل تصميم نه
ت ېر شو!!  ...نو موسى له غره راكوز شو ...او هغه دوه
ډبريني لوحې ئې په الس كي وې چي په دواړو خواوو ئې
(خداى په خپل الس) لس احكام ليكلي وو ...كله چي
پنډغالي ته رانږدې شو ،شور او ځوږ ئې ترغوږ شو...
سترگي ئې پر طاليي سخوندر ولگېدې چي خلك ئې مخي ته په
نڅا او خندا بوخت دي ...داسي غصه شو چي لوحې ئې تر
غره!! الندي وغورځولې او ټوټې ټوټې شوې ...بيا ئې
طاليي سخوندر په اور كي ويلي كړ ،وئې ټكاوو او د هغه
دوړې ئې پر اوبو وشيندلې او دا اوبه ئې پر بني
اسرائيلو وڅښلې!!!  ...هارون ته ئې وويل :ولي دي له
قوم سره دا جفا وكړه؟ ..د پنډغالي په دروازه كي
ودرېدو او غږ ئې كړ :څوك چي د خداى پلوي وي زما خوا
ته دي راشي ...د الوي ټول ټبر د ده خوا ته راغونډ
شو ...ورته وئې ويل :خداى امر كوي چي توري ترمال
وتړئ ،د پنډغالي له يوه سره تر بل سره والړ شئ ،خپل
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ورور ،دوست او گاونډى ووژنئ...الويانو اطاعت وكړ او
په دې ورځ درې زره اسرائيليان ووژل شول ...موسى
الويانو ته وويل :تاسو ثابته كړه چي د خداى د خدمت وړ
ياست ...نو خداى به تاسو ته بركت دركړي!!! ...موسى
خداى ته وويل :دې قوم لويه گناه كړې ،خو ته ئې وبخښه
او يا خو زما نوم له خپل كتابه محو كړه!! خداى ورته
وويل :ستا نوم به ولي محو كوم ...چا چي گناه كړې هغه
ته سزا وركوم...خداى د هغه بت د لمانځني له امله
پربني اسرائيلو لويه بال نازله كړه چي هارون جوړ كړى
وو!! بيا خداى موسى ته وفرمايل :دا قوم هغي سيمي ته
بوځه چي شات او شيدې په كي بهېږي!!! خو زه به په دې
سفر كي ستاسو په منځ كي نه وم ،ځكه چي سركش يئ...
ممكن په الري كي مو هالك كړم!! كه يوه شېبه ستاسو په
ً وژنم ...تر څو چي ستاسو
منځ كي پاته شم نو تاسو حتما
په اړه وروستۍ پرېكړه كوم هر ډول گاڼې او جواهرات له
ځانه لري كړئ) ...
كه څه هم د دې وينا جمله جمله غلطه ده او هر عاقل
انسان ئې په غلطۍ پوهېږي ،خو د بايبل د هغو منونكو
لپاره چي دا كتاب ئې له غور نه پرته منلى او هره
وينا ئې ورته مقدسه برېښي ،څو وضاحتونه ضروري گڼو:
 آيا هللا تعالى زموږ په څېر دئ چي د څه ليكلو لپاره
بايد قلم په الس كي واخلي او په خپلو گوتو څه
وليكي؟!! د هللا تعالى په اړه داسي وينا خو يوازي هغه
څوك كولى شي چي نه ئې پېژني او په يوه كمزوري او
محتاج انسان ئې قياسوي ،راشئ د بايبل دا ضعيفه وينا
د قرآن له جامع او كاملي وينا سره مقايسه كړئ چي
فرمايي:




  






يس81 :
ً چي د ده كار له دې پرته بل څه نه دئ چي كله د
يقينا
كوم څه اراده وكړي نو ورته وايي :وشه ،نو هغه (له
ځنډه پرته ترسره) كېږي!!
 كه په رښتيا دا د سرو زرو سخوندر ډوله بت او د
هغه مخي ته د قربانۍ ځاى هارون جوړ كړى وى ،نو تر
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ټولو سخته سزا خو بايد ده ته وركړى شوې وى!! دا څنگه
موسى عليه السالم د نورو د وژلو امر كوي ،هغه هم له
پوښتني او گوېږني پرته او د پنډغالي له يوه سره تر
بله سره د ټولو د وژلو امر ،او هارون عليه السالم ته
نه يوازي كومه سزا نه وركوي بلكي دى او زامن ئې د
معبد د ساتونكو او پالونكو په توگه پرېږدي او
پرېمانه امتيازات ورته مني؟!!!
 آيا ستاسو عقل او ايمان دا مني چي هللا تعالى به
داسي پرېكړه كړې وي چي يوه ډله به توري له تېكو
راباسي او د پنډغالي له يوه پلوه به تر بله پلوه
پوري درومي او چي څوك مخي ته ورځي ،كه ئې ورور وي،
كه دوست ،كه گاونډى ،نو وژني به ئې؟!! پرته له دې چي
وگوري د سخوندر عبادت ئې كړى وو كه نه ،د وژلو وړ دئ
كه نه؟ د عقل ،عدل او دين تقاضا خو دا ده چي يوازي
مجرم ته سزا وركړى شي او يوازي بت لمانځونكي مجازات
شي!! كه دا د پټو سترگو وژنه وى نو ولي به له شپږو
لكو نه يوازي درې زره وژل كېدل؟! په كار خو دا وه چي
په داسي عام قتل كي د وژل شوو شمېر ډېر زيات وى ،كه
د بايبل دا خبره رښتيا وي چي درې زره وژل شوي نو بيا
خو د دې معنى دا ده چي يوازي مجرمان وژل شوي.
متأسفانه زموږ ځيني مفسرين هم د دغو اسرائيلي
رواياتو تر اغېز الندي تللي او د بايبل دا غلطه او بې
بنسټه وينا ئې د قرآن د دې مبارك آيت په تفسير كي
رااخيستې.
 هر عقلمن انسان په دې پوهېږي چي د معبد د
سينگارولو لپاره سره او سپين زر كارول او مجاور ته
ئې د نفيس ټوكر جامې جوړول او قيمتي ډبري ئې په سينه
بند او مالبند كي كارول يوازي د ټگمارو مذهبي مشرانو
كار كېدى شي ،په اسالم كي نه خاصه مذهبي طبقه شته ،نه
ئې خاص امتيازات ،نه ئې خاصه تبعيضي او امتيازي
جامه ،نه ئې په قربانيو او صدقاتو كي خاصه برخه،
اسالم موږ ته وايي ټوله زمكه مسجد دئ ،په هر ځاى كي د
هللا تعالى عبادت كولى شئ ،امام په خپله غوره كړئ ،هغه
امام مه نيسئ چي پر امامت اجوره غواړي ،مسجد به مو
ساده وي او له سينگارولو به ئې ډډه كوئ ،د لمانځه په
مهال به امام له مقتديانو په لوړ ځاى نه ودرېږي .او
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ً ليكلې وه:
دا همغه خبره ده چي د بايبل ليكونكي سهوا
د قربانۍ ځاى له خاورو جوړ كړئ ،كه ډبره كاروئ نو مه
ئې تراشئ ،تراشلې ډبري له ما سره نه ښايي!! په معبد
كي زينه هم مه جوړوئ ،خو هغه د انجيل په دغي خبري كي
تحريف كړى او دا ئې پرې اضافه كړې :داسي نه چي له
دغو زينو د پورته تلو په مهال مو عورت بربنډ نه
شي...د بايبل ليكونكى دې ته نه دئ تيار چي ووايي:
زينې د دې لپاره مه جوړوئ چي د هللا تعالى په وړاندي يو
برابر ودرېږئ!!
 آيا ستاسو عقل دا خبره مني چي موسى عليه السالم به
په بني اسرائيلو له اېرو ډكې اوبه څښلې وي؟! ولي به
ئې دا بېهوده او بې معنى كار كاوو او د دې گټه څه وه
او څه معنى ئې درلوده؟! قرآن د بايبل دا وينا ردوي
او فرمايي چي بني اسرائيلو د سوزول شوي بت په اېرو
لړلې اوبه نه وې څښلې بلكي د دې بت مينه ئې څښلې
وه!!






   





















البقرة53 :
او چي كله 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!!
يعني دوى په داسي حالت كي له هللا سره 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
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كي ئې د عصيان هوډ او اراده ،له همدې تعهد نه وروسته
ئې جعلي معبود غوره كړ ،دوى ته ويل شوي :چي د كفر په
سبب د سخوندر مينه ستاسو د زړه تل ته كوزه شوه ،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.
 آيا ستاسو ايمان دا اجازه دركوي چي د بايبل دا
خبره ومنئ :موسى وويل  :خدايه! ولي پر خپل قوم دومره
غصه يې؟ سؤال كوم چي خپله غصه پرېږده او د خپل قوم
له مجازاته تېر شه!!  ...خپله هغه لوړه درپه ياد كړه
چي ابراهيم او اسحاق ته دي ويلي وو :په خپل ذات لوړه
كوم چي ستاسو اوالد به د آسمان د ستورو په څېر بې
شمېره كړم!!  ...نو له دې كبله خداى له خپل تصميم نه
تېر شو!! يعني دا چي خداى غصه وو ،پرېكړه ئې دا وه
چي بني اسرائيل هالك كړي ،خپله مخكنۍ ژمنه ئې هېره
وه ...موسى عليه السالم خپله ژمنه ورپه ياد كړه نو
ځكه له خپل تصميم نه منصرف شو!!
 آيا ستاسو عقل دا خبره مني چي هللا تعالى به په خپلي
وينا كي دومره مبالغه كړې وي او ويلي به ئې وي :دا
قوم هغې سيمي ته بوځه چي شات او شيدې په كي بهېږي!!!
شمېر به ئې د آسمان د ستورو په اندازه كړم!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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ً به له خپلو آيتونو هغه كسان منصرف كړم
 -246حتما
چي په زمكي كي په ناحقه لويي كوي ،كه هره نښه
وگوري ايمان پرې نه راوړي ،كه د كمال او رشد الر
په نظر ورشي د تگالري په توگه ئې نه نيسي او كه د
ضاللت الر وگوري د تگالري په توگه ئې نيسي ،دا د دې
لپاره چي زما آيتونه ئې تكذيب كړي او ترې غافل
دي -247 .او هغه چي زما آيتونه او اخروي مالقات ئې
تكذيب كړل عملونه ئې حبط شول ،آيا يوازي د خپلو
كړنو سزا نه ده وركړى شوې؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)047-043دلته د هغو متكبرينو څو ځانگړتياوي په
گوته شوې چي د هللا تعالى آيتونه تكذيبوي او ترې غافل
دي:
 د هللا تعالى له آيتونو ډډه كوي ،الهي احكامو ته
غاړه نه ږدي.
 تكبر او لويي ئې ناحقه ده ،هسي ځان ورته ستر او
لوى برېښي.
 په هيڅ دليل نه قانع كېږي ،له خپل كبر ،لويي او
انكار الس نه اخلي.
 د رشد ،هدايت او كمال په الر تلو ته چمتو نه دي.
 تل په غلطو او ناسمو الرو درومي.
 هللا تعالى به د دوى ټولي هڅي حبط او بې نتيجې كړي.
 دوى ته چي كومه سزا وركول كېږي ،د دوى كړنو ته
ورته ده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   



    










  
 -248او د موسى قوم د ده (له تلو) وروسته ،له
خپلو گاڼو د سخوندر داسي جسد (د معبود په توگه
غوره او ) جوړ كړ چي ځانگړى غږ ئې وو ،آيا دې ته
ئې پام نه وو چي هغه ورسره خبري نشي كولى او هيڅ
الرښوونه ئې نشي كولى؟ هغه ئې (معبود) ونيولو په
داسي حال كي چي ظالمان ول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)048دلته څو خبري په پام كي ولرئ:
 دوى تر دې د مخه له موسى عليه السالم نه د يوه
داسي معبود غوښتنه كړې وه چي په سترگو ليدل كېږي ،د
خداى ځاى ناستى او د هغه يو محسوس تصوير وي ،سامري د
دوى له دغي كمزورۍ نه په استفادې سره دوى ته وويل:
گاڼې مو راوړئ چي ستاسو د خوښي معبود درته جوړ كړم.
د دغي قصې په ترڅ كي موږ ته قرآن دا الرښوونه كوي چي
تل ټگمار مذهبي مشران په كمين كي وي ،له فرصت نه په
استفادې سره خلك د هللا تعالى له عبادت د داسي څه عبادت
ته بلي چي سخوندر ته ورته وي .په داسي حال كي چي نه
د دوى حاجتونه ترسره كولى شي ،نه ئې د دعاگانو ځواب
وركولى شي او نه ئې الرښوونه كولى شي .دا دئ گورئ چي
ميقات ته د موسى عليه السالم له تلو سره سم ،سامري د
يوه ټگمار مذهبي مشر په توگه صحنې ته راوځي ،ولس
دوكه كوي ،له دوى نه د خپلو ښځو گاڼې غواړي چي د سرو
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زرو معبود ورته جوړ كړي ،دا معبود ئې د سخوندر په
څېره كي جوړ كړ چي د غويي په څېر غږ به ترې اورېدل
كېدو .قرآن په دې سره موږ ته الرښوونه كوي چي له سرو
بت او معبود جوړول د سامري كار دئ!!
او سپينو زرو ُ
ً چي د سرو زرو معبد او معبود جوړل د هغو
واقعا
ټگمارانو كار دئ چي د سامري په څېر وي!! هيڅ واقعي
خداى پالونكى به په دې راضي نه شي چي د هللا تعالى په
نامه دي له غولېدلو عوامو سره زر ترالسه شي او هغه دي
په داسي مواردو كي مصرف شي ،واقعي الهي دين هغه دئ
چي خلكو ته وايي :د هللا تعالى د بې وزلو بندگانو مرسته
وكړئ ،شتمنۍ مو د خير په كارونو كي ،د وږو په مړولو
كي ،د بربنډو په پټولو كي ،د بيمارانو په تداوي كي
او د مسكينانو په الس نيوي كي ولگوئ ،سره او سپين زر
مه ذخيره كوئ ،چا چي ذخيره كړل ځاى ئې جهنم دئ!!
 گمان مه كوئ چي د معبد په تزئين او سينگارولو كي
يهودان يوازي دي ،د نړۍ ډېرو ټگمارانو له معبد نه
ښايسته او غولوونكى دام جوړ كړى ،پرون ئې د يوه
مصلح ،داعي او ناجي مقابله كړې ،چي هغه تللى يا وژل
شوى او په همدې سره ئې په ولس كي محبوبيت زيات شوى،
همدغه د ده پروني دښمنان راپورته شوي ،د ده پر قبر
ئې زيارتونه جوړكړي ،د ده په نامه ئې خلك غولولي،
شكرانې او صدقې ئې ترالسه كړې ،پنځه ئې پر زيارت مصرف
كړې او پنځه نوي ئې په خپل جيب كي اچولې ،د زيارت
دروازې ،قبې او كړۍ ئې له سرو زرو جوړي كړې ،ښه زيب
او زينت ئې وركړى ،چي هيبت ئې زيات شي او عوام پرې
په آسانۍ وغولوي!! په اسالمي هېوادونو كي هم داسي خلك
ډېر زيات دي چي قبر ئې دكان دئ او زيارتونه ئې دام،
پر قبرونو ئې داسي ستري ستري بنگلې جوړي كړې چي نه
سپينه ماڼۍ ورسره مقايسه كېدى شي او نه واتيكان!! او
آيا پوهېږئ چي دا زيارتونه ئې د هغه چا پر قبر جوړ
كړي چي هغه په خپل ژوند كي تر يوې لوېشتي لوړ قبرونه
ړنگول او د قبرونو پر سر جنډې ئې نسكورولې!!
 له مصر له وتلو او د آزادۍ له الس ته راوړلو
وروسته ،بني اسرائيل 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
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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 تعالى 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
مشروط 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 .له دې معلومېږي چي په ځينو
حاالتو كي يوازي گناه كوونكى نه بلكي د گناه ليدونكى
به هم كفاره وركوي .د هغو بني اسرائيلو لپاره چي د
سخوندر د لمانځني مخنيوى ئې نه وو كړى دا كفاره
وټاكل شوه چي د مشركانو په ضد به وسله وال جهاد
پيلوي .د دې مبارك آيت واضح او څرگنده معنى همدا ده.
دا مطلب د طه د سورې له  85آيت تر  28پوري داسي
راغلى:
ً چي له تا وروسته مو ستا قوم په
وئې فرمايل :يقينا
آزمېښت كي واچاوو او سامري دوكه او بې الري كړل ،نو
موسى خپل قوم ته غصه ناك او افسوس ناك ستون شو ،وئې
ويل :اې زما قومه! آيا هللا د غوره وعدو ژمنه نه وه
درسره كړې ،آيا (د وعدې دا) موده درباندي اوږده شوه،
يا ومو غوښتل چي د خپل رب غضب درباندي راپرېوځي ،نو
ځكه مو زما له وعدې تخلف وكړ ،وئې ويل :موږ په خپلي
خوښي او واك سره ستا له وعدې نه يو په شا شوي ،خو د
هغه قوم د گاڼو پېټي راپه شا شول ،نو ومو غورځول او
سامري هم وغورځول ،نو سخوندر ته ورته مجسمه ئې ورته
راوايسته چي رمباړه ئې وه او وئې ويل :دا ستاسو او د
موسى معبود دئ او (حق خبره ئې) هېره شوه ،آيا دې ته
ئې نه كتل چي هيڅ خبره نه ورگرځوي (د خبري ځواب نه
شي وركولى) او نه دوى ته د كومي گټي واك لري او نه د
ً چي هارون تر دې د مخه ورته ويلي
څه تاوان ،او يقينا
ً چي په دې سره وآزمويل شوئ او
وو :اې زما قومه! يقينا
ستاسو رب خو له شكه پرته هماغه رحمن رب دئ ،نو زما
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متابعت وكړئ او زما د امر اطاعت وكړئ ،وئې ويل :تر
هغه به ئې تل اعتكاف كوو چي موسى راوگرځي ،وئې ويل:
اې هارونه! څه شي له دې منع كړې چي دوى دي بې الري
وموندل او زما اطاعت دي ونه كړ؟! آيا زما له امره دي
سرغړاوى وكړ؟ وئې ويل :اې زما د مور بچيه! تر ږيري
او تر سر مي مه نيسه ،زه له دې ووېرېدم چي ته به
(راته) ووايې :په بني اسرائيلو كي دي تفرقه راوالړه
كړه او زما د وينا خيال دي ونه كړ ،وئې ويل :اې
سامري! ستا څه حال وو؟ وئې ويل :هغه څه مي ترسترگو
شول چي د نورو ترسترگو نه شول ،نو د پيغمبر له آثارو
مي يو موټ ترالسه كړل ،بيا مي وغورځول ،نفس مي همدا
راته ښايسته كړ ،وئې ويل :نو درومه او ستا لپاره به
د دنيا په ژوند كي دا ويل وي چي :الس مه راوړئ او تا
ته داسي نېټه ټاكل شوې چي ترې شا ته كېدا دي نشته او
خپل هغه معبود ته دي وگوره چي پړمخي ئې (خوا ته)
پرېوتى وې ،خامخا به ئې وسوزوو ،بيا به ئې د ايرو په
څېر په سيند كي وشيندو ،خبره دا ده بله نه ده چي
ستاسو معبود هغه هللا دئ چي له ده پرته بل معبود نشته،
ً ئې په هرڅه احتواء كړې.
علما
گورئ چي قرآن (طاليي بت) جوړول د (سامري) كار
گڼي ،موږ ته د ټولو طاليي معبودانو او معبدونو حقيقت
بيانوي او الرښوونه راته كوي چي كه چېري تاسو ته داسي
معبد او معبود په نظر درشي چي له سرو او سپينو زرو
ً د كوم
جوړشوى نو پوه شئ چي د دې په جوړولو كي حتما
سامري الس وو!! قرآن موږ ته سامري او د هغه
ځانگړتياوي داسي معرفي كوي :تر عامو خلكو ئې پوهه او
ً زيات دئ ،يعني شيخ او مال دئ ،هم خلك
بصيرت نسبتا
ورته د پوه په سترگه گوري او هم په خپله ځان تر نورو
پوه گڼي ،د پيغمبر له الرښوونو ،شعارونو او علومو ئې
هم څه برخه ترالسه كړې ،خو په نيمي الري كي ئې ټول شا
ته غورځولي ،نفس دوكه كړى او د خلكو غولولو ته ئې
هڅولى .يعني د شرك بنسټ د هغو ټگمارو مذهبي مشرانو
په الس اېښودل شوى چي د پيغمبر له آثارو او د دين له
ويناوو ئې څه برخه درلوده ،خو دا ئې شا ته غورځولي
او د خلكو د دوكه كولو لپاره ئې مال تړلې ،د سرو زرو
بت ئې ورته جوړ كړى ،هغه هم په خپله د دوى له گاڼو
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او پيسو او ورته ويلي ئې دي :دا ستاسو رب دئ او په
دې توگه ئې خلك د هللا تعالى په ځاى د (سخوندر!!) عبادت
ته چمتو كړي!! ښايي بې مناسبته به نه وي چي د مطلب د
مزيد توضيح لپاره يوه قصه رانقل كړم ،له يوه دوست
سره له ناگمان نومي سيمي پېښور ته راتلم ،په الري كي
مي د جونگي بابا په نامه لوحه ترسترگو شوه ،پوښتنه
مي وكړه چي جونگى بابا څوك وو؟ موږ خو د اوښ بچي ته
جونگى وايو ،هغه راته وويل :څو كاله مخكي دلته د سړك
په غاړه يو مړى وموندى شو ،ناپېژاندو كسانو وژلى وو،
كوچى وو اوښه ورسره وه ،خوا ته ئې پر زمكه چو وه،
خلك راغونډ شول اوښه ئې ټومبله خو هغه له خپله ځايه
نه خوځېده ،په همدې حال كي چي د خلكو گڼه گوڼه
زياتېده ،يو ملنگ راغى ،دا صحنه ئې وليده او په يوې
گوښې كي ئې خپل څادر وغوړاوو او غږ ئې كړ :واچوئ د
جونگي بابا په نامه ،خداى مو وبخښه واچوئ د جونگي
بابا په نامه!! مړى همدلته ښخ او هغه ملنگ ئې مجاور
شو او ورو ورو زيارت پرې جوړ شو!! ډېر زيارتونه د
جونگي بابا په څېر جوړ شوي!! ځيني ئې د ملنگانو په
الس او ځيني ئې د ملكانو او پاچايانو په الس!! دواړو د
خلكو د غولولو او شكولو لپاره دا كار كړى.
كله چي بني اسرائيل له مصر نه وتل ،د الري په
اوږدو كي د داسي قوم خوا ته تېر شول چي بتان ئى
درلودل ،دوى هم له موسى عليه السالم نه وغوښتل چي
همداسي كوم بت ورته جوړ كړي ،موسى عليه السالم سخت
ورټل او دا ئې د يوه جاهل او ناپوه قوم غوښتنه
وگڼله ،سامري د قوم دا تلوسه او د ضعف نقطه درك كړه،
منتظر وو چي په كوم مناسب فرصت كي ترې گټه واخلي،
پوه شو چي دا خلك تر سترگو كېدونكى خداى غواړي ،د
ولس جاهالنه تلوسې او د موسى عليه السالم موقت غيابت
دا موقع په الس وركړه ،په بيړه پاڅېدو ،خلكو ته ئې
وويل :بايد د نورو قومونو په څېر د دعاء او عبادت په
مهال د خداى انځور زموږ مخي ته والړ وي ،سخوندر د قوت
نښه ده ،د خداى قدرت او ځواكمني بايد د سخوندر په
بڼه كي انځور كړو ،كه تاسو خداى منئ نو خپلي گاڼې
راوړئ ،دوى ته ئې د سخوندر داسي مجسمه جوړه كړه چي
كله كله به رمباړه ترې پورته كېده ،قوم ته ئې وويل:
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دا همغه خداى دئ چي تاسو ئې له مصره وايستئ!! د گاڼو
له غونډولو معلومېږي چي ښايي په دې كار كي د ښځو
ونډه تر نارينه وو زياته وه!!
 قرآن د دې قصې په ترڅ كي موږ ته وايي :جاهل
قومونه ډېر ژر د ټگمارو او دوكه مارو مذهبي مشرانو
په لومو كي ښكار شي ،دين پلورونكي ئې د دين په نامه
دوكه كړي ،سامري ئې مذهبي مشر شي او د سرو زرو
سخوندر ئې معبود! د خداى په ځاى ئې د سخوندر په
وړاندي سر ټيټولو ته چمتو كړي ،هم ايمان ترې واخلي
او هم ئې شتمنۍ ،د سرو زرو بت ورته جوړ كړي خو له
دوى نه د اخيستل شوو سرو زرو له يوې وړې برخي!!
 عجيبه دا ده چي بايبل دلته ويلي چي خداى بني
اسرائيلو ته په خپل اخطار كي وويل :كه يوه شېبه
ً وژنم ،خو له
ستاسو په منځ كي پاته شم نو تاسو حتما
دې څو سطره وروسته ليكي :خداى ژمنه وكړه چي له خپل
قوم سره به پاته كېږي!! بايبل تل خپل خداى همداسي
معرفي كوي چي نن يوه خبره كوي او سبا بله ،اوس يوه
ژمنه كوي او څو شېبې وروسته له خپلي ژمني په شا كېږي
او د خپلي مخكنۍ ژمني خالف عمل كوي!! او تر دې ئې هم
عجيبه خبره دا چي مخكي ئې په لسهاوو ځله ليكلي چي
خداى خلكو ته ځان ښودلى خو دلته ليكي :خداى د موسى د
دې غوښتنې په ځواب كي چي ما ته خپل ځان وښيه،
وفرمايل :زه به خپل جالل ستا مخي ته تېر كړم ،خپل نوم
به هم په جگ غږ ياد كړم ...خو نه پرېږدم چي زما څېره
وگورې ،ځكه چي انسان نه شي كولى ما وگوري او ژوندى
پاته شي!!! نو پاڅه او پر دې ډبري زما خوا ته
ودرېږه ،كله چي زما جالل تېرېږي نو تا به د دې ډبري
په سوري كي كښېنوم او په خپل الس به دې پټ كړم ،ترڅو
له دې ځايه تېر شم ،بيا به خپل الس لري كړم چي شا مي
وگورې!!
 سل حيف او افسوس د هغه چا په عقل چي داسي مسخره،
متناقضي او يوه د بلي ضد خبري مني!!! خداى ئې خوا ته
والړ دئ ،خداى ئې مخي ته تېرېږي ،خداى الس پرې اېښى ،د
خداى شا گوري او كه ئې وگوري نو مري ،خو نه مړ شو او
نه ئې د هغه له خولې د هغه نوم واورېدو او قصه تمامه
شوه!!

د قرآن پلوشې
االعراف
453
خو خبره دا ده چي ترڅو 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 متهموي او زوى ئې ساحر گڼي ،خو د بل
واكمن په دربار كي ئې دا د خداى مور گڼي او زوى ئې د
خداى زوى ،كه شيعه له پنځه كلن غائب ماشوم امام زمان
جوړوي او خداى د ده قاصد گڼي ...تعجب مه كوئ ،دا
كارونه مخكي شوي او بيا به هم كېږي ،تل به سامري
راپيدا كېږي او بې عقالن به ئې په لومو كي ښكار كېږي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   







  



 
 -245او كله چي د دوى مخي ته نسكور كړى شو او پوه
ً بې الري شوي نو وئې ويل :كه زموږ رب
شول چي يقينا
ا
حتم
ړي
ك
ونه
راته
ښنه
بخ
او
ړي
ك
ونه
راباندي رحم
ً
به له زيانمنو شو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)042د دې آيت په ژباړي كي د مفسرينو څو رأيي
گورو:
 ډېرى مفسرين (سقط فى ايديهم) د پښيمانه كېدو په
معنى اخلي.
 تفهيم القرآن ليكي :كله چي د دوى د غولېدا طلسم
مات شو.
خو له الفاظو دا معنى د انسان ذهن ته راځي :كله
چي دا بت د دوى په مخكي رانسكو كړى شو او پوه شول چي
ً بې الري شوي وو نو وئې ويل :كه زموږ رب راباندي
يقينا
ً به له
رحم ونه كړي او بخښنه راته ونه كړي حتما
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زيانمنو شو .او دا همغه مطلب دئ چي د دې مجسمې د
نسكورېدا او سوزېدا په اړه د طه په سورې كي راغلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   



  
   




  










  



   
   



   
  

 -291او كله چي موسى خپل قوم ته غصه ناك او
اسفناك وگرځېدو وئې ويل :له ما وروسته مو زما ډېر
بد نيابت كړى ،آيا د خپل رب په كار كي مو دومره
تلوار وكړ؟ الواح ئې لري وغورځولې او خپل ورور ئې
تر سر ونيو او د ځان په لوري ئې راښكود( ،ورور
ئې) وويل :زما د مور بچيه! قوم كمزورى وگڼلم،
نږدې وو ومي وژني ،نو دښمنان مه راباندي ښادوه او
د ظالم قوم له ډلي مي مه گرځوه!  -292وئې ويل:
زما ربه! ما ته بخښنه وكړې او زما ورور ته هم او
ً چي تر
په خپل رحمت كي مو داخل كړې او ته خو يقينا
ټولو رحم كوونكو زيات رحم كوونكى يې.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــ
( -)292-291دا آيت موږ ته وايي:
 موسى عليه السالم خپل قوم ته غصه ناك او اسفناك
راوگرځېد ،له يوې خوا سخت غصه وو او له بلي خوا ئې د
دې ناپوه قوم په حالت تأسف كولو چي څنگه دومره ژر
دوكه شول او د شرك په گنده ډنډ كي پرېوتل.
 ورور ته ئې وويل :زما بد نيابت دي كړى.
 له ډېري غصې ئې الواح پر زمكه وغورځولې.
 خپل ورور ئې له ږېري او د سر له وېښتانو ونيولو
او په زور ئې ځان ته راښكود.
 هارون عليه السالم د يوه مطيع او صالح ورور په
توگه ورته وويل :ما خپله دنده ترسره كړې ،دوى مي له
دې كاره منع كړي ،خو راباندي برالسي شول ،نږدې وو ما
ووژني ،له ما سره دا اندېښنه وه چي ته به مي پر دې
مالمتوې چي ولي دي په قوم كي اختالف راوالړ كړ او زما
تر راتلو دي انتظار ونه كړ ،خو د انتظار خالف گورم چي
ته مي رټې ،دښمنان مه راباندي ښادوه ،مه مي د
ظالمانو له ډلي شمېره او مه مي داسي كار ته اړ كوه
چي ظالمان ئې كوي!
 د هارون عليه السالم د خبرو له اورېدو وروسته
حقيقت ورته جوت شوى ،له تحقيق او پوښتني گروېږني
مخكي د هارون عليه السالم په اړه دا كار ئې خپله غلطي
او اشتباه گڼلې ،د ځان او خپل ورور لپاره ئې د مغفرت
او رحمت دعاء كړې.
 په دې قصې كي د موسى عليه السالم لوړ همت ،جالل او
ديني غيرت انځور شوى ،دا ئې نشو زغملى چي د ده قوم د
شرك په ډنډ كي پرېوځي ،گمان ئې كړى چي هارون عليه
السالم تساهل او نرمي كړې ،نو ځكه ئې له ږېري او د سر
له وېښتانو ونيولو او په زور ئې ځان ته راښكود .هيبت
ئې هومره چي نه ئې سامري مخي ته ودرېدى شو او نه د
هغه مشرك پلويان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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ً هغو چي سخوندر ئې (د معبود په توگه)
 -291يقينا
ونيولو ،د خپل رب په غضب به اخته او په دنيوي
ژوند كي به ئې ذلت په برخه شي ،افتراء كوونكو ته
همداسي سزا وركوو -293 .او هغو چي بد كارونه ئې
كړي ،بيا ئې له دې وروسته توبه كړې او ايمان ئې
راوړى ،بې شكه چي ستا رب له دې وروسته مهربان
بخښونكى دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)053-052دلته د مرتد شوو سزا بيان شوې:
 د هللا تعالى غضب ،د بقرې په سورې كي د دې غضب وضاحت
شوى ،د دوى په ضد د جهاد اعالن شوى او وژل شوي .دا د
موسى عليه السالم په دين كي هم د مرتد سزا وه او په
اسالم كي هم.
 دنيوي ذلت ،كه له وژلو وژغورل شي او په تېښته
بريالى شي ،نو تل به په ذلت او سپكاوي كي ژوند كوي.
 خو څوك چي له هغه بد كار چي د ارتداد مترادف وي،
توبه وكړي ،بېرته ايمان راوړي ،نو اميد دئ هللا تعالى
ورته بخښنه وكړي ،ځكه چي هغه مهربان بخښونكى دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -294او كله چي د موسى غصه سړه شوه ،هغه تختې ئې
ورواخيستې چي په ليكني كي ئې د هغو لپاره الرښووني
او پېرزويني وې چي وېره ئې د خپل رب لپاره وي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)054د دې آيت په اړه هم د مفسرينو تر منځ بېل
آراء مومو ،ځينو د بايبل وينا ته اعتبار وركړى او
ويلي ئې دي چي لوحې ماتي شوې او كله چي د موسى عليه
السالم غصه سړه شوه ،نو د تختو ټوټې ئې راغوتډې كړې
او د هدايت او رحمت ليكني ئې په كي وموندلې ،په داسي
حال كي چي د دې آيت له الفاظو بوازي د بايبل د ادعاء
ترديد معلومېږي بلكي ښيي چي د تختو ليكنه ئې هم روغه
پاته وه ،د بايبل ادعاء دا ده :او هغه دوه ډبريني
لوحې ئې په الس كي وې چي په دواړو خواوو ئې (خداى په
خپل الس) لس احكام ليكلي وو ...كله چي پنډغالي ته
رانږدې شو ،شور او ځوږ ئې ترغوږ شو ...سترگي ئې پر
طاليي سخوندر ولگېدې چي خلك ئې مخي ته په نڅا او خندا
بوخت دي ...داسي غصه شو چي لوحې ئې تر غره الندي
وغورځولې او ټوټې ټوټې شوې ...د بايبل د ادعاء له
مخي موسى عليه السالم د دغو ماتو شوو لوحو په ځاى دوه
نوري لوحې ترالسه كړې ،د قرآن له دې وينا صفا
معلومېږي چي د بايبل د ادعاء ترديد كوي.
د (لربهم يرهبون) په اړه هم گڼ شمېر توجيهات
وړاندي شوي ،چا الم زائد گڼلى او چا په يوې او بلي
معنى اخيستى ،تر ټولو غوره ئې دا ده :د دوى وېرېدا د
خپل رب لپاره وي ،يعنى كه له گناه ځان لري ساتي او
له پايلو ئې وېرېږي ،دا كار د خپل رب لپاره كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -299او موسى د خپل قوم اويا كسان زما د مقرر وخت
(مالقات) لپاره غوره كړل ،خو كله چي زلزلې ونيول،
وئې ويل :اې زما ربه! كاش كه غوښتلى دي وى چي دوى
او زه دي تر دې د مخه هالك كړي وى ،آيا د هغه څه
په وجه مو هالكوې چي زموږ كمعقلو كړي؟ دا خو يوازي
ستا يوه آزموينه ده ،څوك چي غواړې پرې بې الري كوې
ئې او چا ته چي دي خوښه وي هدايت كوې ئې ،ته مو
موال يې ،نو موږ ته بخښنه وكړه او پر موږ رحم وكړه
او ته تر ټولو غوره بخښونكى يې.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)055كه دلته د آيتونو ترتيب په پام كي ولرو ،چي
لومړى د سامري د دوكې او بيا قوم ته د موسى عليه
السالم د راستنېدو او بيا د ميقات لپاره د اوياوو
كسانو د غوره كولو يادونه شوې او د بقرې د سورې په
 55او  53آيتونو كي لولو چي:










  




   
  

او كله چي تاسو وويل :اې موسى! هيڅكله به درته ايمان
رانه وړو ترڅو هللا څرگند ونه گورو ،نو په داسي حال كي
تندر ونيولئ چي (ورته) كتل مو .بيا مو له مرگه
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وروسته بېرته راژوندي كړئ ترڅو شكر وكړئ.
له دې معلومېږي چي موسى عليه السالم له بني
اسرائيلو د مشرك شوو په ضد د جهاد غوښتنه كړې ،خو
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 ،موسى عليه
السالم د هللا تعالى په وينا د دوى اويا كسيز پالوى له
ځان سره روان كړ ،هلته زلزلې او تندر نيولي ،خو هللا
تعالى د خپلو پېرزوينو له مخي بېرته راژوندي كړل .كه
څه هم ځينو مفسرينو دا دوه بېلي بېلي پېښي گڼلې دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -296او موږ ته په دې دنيا كي هم او په آخرت كي
ً چي ستا لوري
هم ښېگڼه وليكه (مقرره كړه) ،يقينا
ته مو رجوع كړې ده ،وئې فرمايل :خپل عذاب به د
هغه چا په برخه كوم چي زه ئې غواړم او رحمت مي هر
ً به ئې د هغو لپاره وليكم
څه ته شامل دئ ،نو حتما
چي تقوى كوي ،زكات وركوي او زما پر آيتونو ايمان
راوړي -297 .هغه چي د امي رسول او پيغمبر متابعت
كوي ،هغه چي دوى ئې نوم په تورات او انجيل كي له
ځان سره ليكلى مومي ،هغه چي دوى په نېكي گماري او
له بدي ئي منع كوي او پاك شيان ورته حالل او ناولي
ورته حرام گرځوي او بارونه ئي د دوى له اوږو
راكوزوي او هغه زنځيرونه (شلوي) چي د دوى په
السونو او پښو كي لوېدلي وو ،نو چا چي پر هغه
ايمان راوړ ،د ده مرسته ئې وكړه او په هغي رڼا
پسي والړل چي پر ده باندي نازله شوې ،همدا كسان
برالسي او بريالي دي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)057-053په دې مباركو آيتونو كي څو الرښووني مومو:
 موسى عليه السالم د مخكنيو دعاگانو په لړ كي او د
خپل قوم په استازيتوب دعاء كوي چي موږ ته په دې دنيا
كي هم او په آخرت كي هم ښېگڼه راپه برخه كړه ،ستا
لوري ته مو رجوع كړې ده او له خپلو غلطيو توبه كوو .
 هللا تعالى د موسى عليه السالم د دعاء په ځواب كي
فرمايي :خپل عذاب به د هغه چا په برخه كوم چي زه ئې
غواړم او رحمت مي پراخ او هر څه ته شامل دئ ،هغه خلك
ً له خپلو پېرزوينو او رحمت نه برخمن كوم چي
به حتما
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تقوى كوي ،زكات وركوي او زما پر آيتونو ايمان راوړي
او د هغه امى پيغمبر متابعت كوي چي ځانگړتياوي ئې دا
دي :دوى ئې نوم په تورات او انجيل كي له ځان سره
ليكلى مومي ،خلك په نېكي گماري او له بدي ئي منع كوي
او پاك شيان ورته حالل او ناولي ورته حرام گرځوي او
بارونه ئي ترې كوزوي او هغه زنځيرونه شلوي چي د دوى
په السونو او پښو كي لويدلي.
 چا چي پر دې پيغمبر ايمان راوړ ،د ده ملگرتيا ئې
وكړه ،د ده مرسته ئې وكړه او په هغي رڼا پسي والړل چي
په ده باندي نازله شوې ،همدا كسان برالسي او بريالي
دي.
گورئ چي پيغمبر د خلكو بارونه سپكوي ،زنځيرونه
شلوي ،انسانان آزادوي ،ټول پاك شيان چي پخوا د دوى
ټگمارو مذهبي مشرانو يوه برخه ورته حرام كړي وو حالل
گرځوي او ټول ناولي شيان حرام شمېري ،خلكو ته داسي
نور او څراغ وركوي چي له تيارو او خرافاتو نه
ورباندي ووځي او د حقيقت روښانه دنيا ته الړ شي .د
قرآن له دې وينا په ډېر صراحت سره معلومېږي چي د
مخكنيو امتونو مذهبي مشرانو په دين كي زيادت كړى ،له
خپل لوري ئې مذهبي مراسم راايستلي ،ډېر حالل شيان ئې
پر خلكو حرام كړي ،د خلكو آزادي ئې محدوده كړې ،نوي
قيود ئې وضع كړي او دا ئې د هللا تعالى د دين برخه
معرفي كړې ،د بايبل ډېري خبري د قرآن د دغي وينا
مصداق دئ.
دا آيت موږ ته د دې الرښوونه كوي چي پر پيغمبر د
ايمان څو غوښتني دي :د ده ملگرتيا ،د ده مرسته ،د ده
متابعت او هغه مشعل او رڼا الرښود نيول چي ده راوړى،
يوازي دغه كسان به برالسي او بريا به ئې په برخه وي.
خو دا چي په تورات او انجيل كي د رسول هللا ﹽ نوم
ذكر شوى كه نه؟ او آيا دا نوم په بايبل كي چي د
تورات او انجيل مجموعه ئې گڼي شته كه نه؟ په دې اړه
څو خبري په پام كي ولرئ:
 د دې آيت له الفاظو په صراحت سره دا نه معلومېږي
چي په تورات او انجيل كي د محمد ﷻ نوم ذكر شوى،
البته د الصف د سورې په پنځم آيت كي داسي راغلي:
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كله چي عيسى د مريمي زوى وويل :اې بني اسرائيلو!
ً چي زه تاسو ته د هللا رسول يم ،د هغه تورات
يقينا
تصديقوونكى چي تر ما مخكي وو او د داسي يوه پيغمبر
زېرى وركوونكى چي تر ما به وروسته وي او نوم ئې احمد
دئ .په احاديثو كي راغلي چي دا هم د پيغمبر عليه
السالم نوم وو ،احمد هم ډېر ستايونكي ته ويل كېږي او
هم ډېر ستايل شوي ته .د عربو تاريخ په دې شهادت
وركوي چي د محمد نوم له پيغمبر عليه السالم نه مخكي
په هيچا نه دئ اېښودل شوى،
 تورات او انجيل په عبري او سرياني ژبو وو ،نه په
عربي ژبه چي د (احمد) يا (محمد) ﹽ دا عربي الفاظ په
كي راغلي وى.
 يهودان تر نن پوري د يوه ناجي پيغمبر راتلو ته
منتظر دي.
 كه تاسو بايبل ته په دقت سره ځير شئ نو دا حقيقت
به درته جوت شي چي د مسيح منتظر په اړه د بحث لړۍ د
اشعيا له كتابه پيل شوې ،د بايبل په مخكنيو كتابونو
كي په دې اړه هيڅ نه دي ويل شوي ،په يهودانو كي د
(انتظار) عقيده هغه وخت راپيدا شوه چي دوى د ذلت او
اسارت په ډېر دردناك حالت كي ژوند كاوو ،هېواد ئې د
پالزمېنې په شمول د دښمنانو په الس كي پرېوتى وو ،دوى
له خپل كور كلي شړل شوي وو ،ځيني ئې په اسارت ونيول
شول او ځيني ئې تبعيد شول ،د غالمۍ او خوارۍ په دې بد
حالت كي او د دې حالت د فطري غوښتنې په توگه ،په دوى
كي يوه ناجي او ژغورونكي ته د (انتظار) عقيده راوالړه
شوه ،په ظلم ځپلو او جهل وهلو قومونو كي د داسي يوې
عقېدې راپيدا كېدل او يوه داسي چا ته انتظار كول چي
راشي ،د يوې گوتي په خوځولو سره او د سترگو په رپ
كي ،د دوى حالت بدل كړي ،له ذلت او سپكاوي ئې وژغوري
او د عزت لوړو څوكو ته ئې ورسوي ،يوه فطري طمع او
انتظار دئ ،په ډېرو قومونو كي د انتظار عقيده د دې
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په ځاى چي مذهبي بنسټ ولري ،ذهني بنسټ لري ،د دې په
ځاى چي بې وزلو قومونو دا عقيده له خپلو مذهبي
كتابونو اخيستې وي ،برعكس همدا د مظلوميت او بې وزلۍ
حالت د هغو كتابونو د رامنځ ته كېدو سبب شوى چي د
(انتظار) عقيده ئې وړاندي كړې!! هيڅ الهي كتاب چا ته
نه وايي چي د يوه ناجي راتلو ته انتظار وكړه ،برعكس
ورته وايي :ستا نجات په دې كي دئ چي په هللا ايمان
راوړې ،له هللا پرته بل ته سر ټيټ نه كړې ،له هللا پرته نه
له بله طمع ولرې او نه وېره ،ظلم ته تسليم نه شې ،د
ظالمانو په ضد جهاد ته مال وتړې او د مظلومانو
ملگرتيا وكړې .قرآن پيغمبران عليهم السالم داسي معرفي
كوي چي هر يوه ئې له ځانه د مخكني پيغمبر تصديق كړى
او تر ځانه د وروستني تائيد ،خو دا تائيد هيڅكله د
انتظار په معنى نه ده ،قرآن په خپل دې بيان سره د
پيغمبرانو عليهم السالم يوه مهمه ځانگړتيا او له نورو
مشرانو د دوى يو اساسي توپير په گوته كوي ،نور زعماء
او مشران داسي وي چي مخكني محكوموي او په خپل څنگ كي
د بل قيادت او زعامت د راوالړېدا ټول امكانات له منځه
وړي ،د چا په اړه چي گمان وكړي د دوى ځاى به ونيسي
او د دوى قيادت به له گواښ سره مخامخ كړي ،د هغوى د
ختمولو او وژلو لپاره له هيڅ جنايت نه دريغ نه كوي،
هغوى هر د استعداد خاوند ځان ته رقيب او حريف گڼي او
د ختمولو هڅه ئې كوي ،خو پيغمبرانو او د دوى له الري
د دوى امتونو ته ويل شوي چي تاسو به د هر هغه چا مال
تړ كوئ چي له تاسو وروسته راځي او په هغه الر درومي
چي تاسو پرې روان يئ ،قرآن په دې اړه فرمايي:
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او 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 شوي كتاب
ً به ايمان پرې راوړئ او مرسته
تصديقوونكى وي نو حتما
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 يم.
گورئ چي هللا تعالى له پيغمبرانو دا ژمنه اخيستې ده
چي 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 او د هر مؤمن او د كتاب تصديقوونكي
ملگرتيا او مالتړ به كوي .څوك چي دا كار ونه كړي په
حقيقت كي ئې له هللا سره كړې ژمنه ماته كړې او د
پيغمبرانو له الري منحرف شوى .دا د انتظار د عقيدې
درس نه وركوي ،بلكي د عدم تعصب درس وركوي ،د هر حق
پال د مالتړ او تائيد درس وركوي!! په تورات او انجيل
ً دې ته ورته خبره شوې خو يهودانو او مسيحيانو
كي حتما
له دې يوه ناجي ته د انتظار عقيده راايستلې!!
په مسلمانانو كي هم يوه فرقه راپيدا شوه او له
مسيحيانو او يهودانو ئې د انتظار عقيده كاپي كړه او
َر امام) جوړ كړ ،داسي
له يوه ورك شوي ماشوم ئې (منتظ
چي نن په خپلو دعاء گانو كي وايي :عجل هللا فرجه
الشريف :هللا دي د ده راخالصېدل رانږدې كړي!! يعني دا چي
دا منتظر امام چېري په زولنو تړل شوى ،خداى ته سؤال
كوي چي راخوشي ئې كړي او راشي د دوى آرمانونه تر سره
كړي!!
د اشعيا د كتاب دې خبرو ته ځير شئ:
( ...اې اسرائيليانو! آيا په كافي اندازه مجازات نه
شوئ؟ له سر تر پښو ټپي ټپي يې ،روغ ځاى دي په بدن كي
نه دئ پاته ،زخمونه دي ناسور شوي ،هېواد مو وران
شوى ،ښارونه مو سوزېدلي ،پردي هر څه ستاسو په مخ كي
غارت كوي ،اورشليم داسي دئ لكه په پټيو كي ويجاړه
خونه ... ،بې دفاع او يوازي پاته دئ ،كه قادر خداى
زموږ چيغي نه وى اورېدلې نو زموږ دا لږ پاته شمېر به
هم نه وو پاته )...دا الفاظ په ډېر وضاحت سره ښيي چي

د قرآن پلوشې
االعراف
919
د انتظار عقيده په دغسي حالت كي زېږېدلې!! د همدې
لپاره ده چي د اشعيا كتاب په دې پسې ليكي ...( :په
راتلونكو ورځو كي به خلك هغه غره ته ځي چي د خداى
كور پرې جوړ شوى او وايي به :راشئ د خداى هغه غره ته
والړ شو چي د اسرائيليانو د خداى كور پرې جوړ شوى ،د
خداى اوامر واورو او اطاعت ئې وكړو ،خداى به د
قومونو تر منځ جگړي پاى ته ورسوي ،دوى به له خپلو
تورو يوې او له خپلو نېزو ارې جوړې كړي) ...
يهودانو له خپلو ماليانو دې ته ورته خبري اورېدلې
او دا ئې د يوه ناجي د راتلو په اړه وړاندويني گڼلې،
خو كله چي عيسى عليه السالم مبعوث شو نو تر هر چا
زيات دوى د هغه مخالفت ته مال وتړله او د دې مخالفت
اساسي وجوهات دا وو -0 :د (موعود مسيح) په اړه چي
دوى له خپلو ټگمارو مذهبي مشرانو څه اورېدلي وو ،په
ده كي ئې هغه ونه موندل ،دوى ته ويل شوي وو چي ناجي
مسيح به د يوې گوتي په خوځولو سره غرونه له ځايه
خوځوي ،د فرشتو لښكري به ورسره وي ،د اسرائيليانو
ټول آرمانونه به ترسره كړي ،د دوى ټول دښمنان به
مجازات كړي ،د ټولي نړۍ پاچايي به دوى ته وسپاري..
خو د عيسى عليه السالم له راتلو وروسته دا هيلي ترسره
نه شوې ،دى ئې د هغه موعود مسيح په څېر ونه موندو چي
مذهبي مشرانو ئې د راتلو زېرى وركاوو!! په ده كي ئې
هغه نښي ونه موندلې چي مذهبي مشرانو په درواغو
پيغمبرانو ته منسوبولې -2 .دوى گمان كاوو چي موعود
مسيح به د دوى د اوسنيو مذهبي مشرانو په څېر وي ،خو
عيسى عليه السالم ئې داسي وموندو چي تر هر چا د مخه د
اسرائيليانو په مذهبي مشرانو سخت گوزارونه كوي ،دوى
ټگمار او مذهب ئې غلط او محرف گڼي ،د ده هره وينا د
هغوى د ويناوو خالف ،د ده هر عمل د دوى د كړو وړو
خالف ،د ټگمارو مذهبي مشرانو ډېر حالل ئې حرام او ډېر
حرام ئې حالل كړل ،د ده د دعوت په هينداري كي دغو
مذهبي مشرانو ته خپله څېره ډېره كركجنه معلومېده ،په
دې پوهېدل چي كه خلك د عيسى عليه السالم دعوت قبول
كړي نو د دوى دكانونه تړل كېږي ،نور نو نه شي كولى د
دين په نامه خلك وغولوي او د خداى په نامه خلك وشكوي
او شكرانې ترالسه كړي...
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د قرآن له ويناوو معلومېږي چي له ټولو پيغمبرانو
عليهم السالم سره همدا معامله شوې ،چا چي تر ټولو
زيات د دوى مخالفت ته مال تړلې هغه دين پلورونكي
ټگمار مذهبي مشران وو چي تر ټولو مخكي ئې بايد په
هغوى ايمان راوړى وى ،خو دوى له دين دكان جوړ كړى وو
او له مذهب نه دام!! پيغمبرانو حقيقي دين ته بللي،
له هللا تعالى وېري ته ،حق او عدالت ته ،له حرامو ځان
ساتلو ته ،صداقت او رښتيا ته او دا هغه څه وو چي دوى
ئې منلو ته تيار نه وو ،دوى د هر نوي پيغمبر مقابله
په دې سره كوله چي خلكو ته به ئې ويل :په ده كي هغه
ځانگړتياوي نشته چي په مخكنيو پيغمبرانو كي وې،
عوامو له دوى نه د مخكنيو پيغمبرانو په اړه هغه څه
اورېدلي وو او هغه څه ئې هغوى ته منسوب كړي او په
هغو الفاظو ئې ستايلي وو چي يوازي له هللا تعالى سره
ښايي ،دوى پيغمبران د خدايۍ او الوهيت مقام ته
رسولي ،عوام د دوى د غلطو تبليغاتو تر اغېز الندي له
پيغمبرانو د هغه څه انتظار كاوو چي په وس كي ئې نه
وو.
 بايبل د اسرائيليانو دا ناجي يو پيغمبر نه بلكي
يو پاچا گڼي او ليكي :په دې ورځ به د داؤد د كورنۍ
دا نوى راوالړ شوى پاچا د ټولو قومونو لپاره د نجات
بيرغ وي ،خلك به د ده خوا ته راځي او د ده هېواد به
له جالل او عظمت نه ډك وي او د ده په پاچايۍ كي د
سولې او امنيت دا انځور وړاندي كوي :په هغه وخت كي
به لېوه او ورى يو ځاى اوسي ،پړانگ او سېرلى به يو
ځاى سره څملي ،سخوندر به له زمري سره يو ځاى درومي
او يو ماشوم به ئې هري خوا ته چي زړه ئې وغواړي
بيايي!! غويى به د يږ خوا ته څري ،د يږ بچى به له
سخوندر سره يو ځاى څملي او زمرى به د غوايي په څېر
واښه خوري!! تى خور ماشوم به له مارانو سره پرته له
وېري او خطر لوبي كوي!!! له تي نيول شوى ماشوم به د
افعي ځالې ته الس ننباسي خو هيڅ تاوان به نه وررسېږي،
...
 دوى ته خپلو مذهبي مشرانو د (ناجي مسيح) په اړه
داسي دروغجني او له مبالغو ډكې وړاندويني كولې ،ځكه
ئې عيسى عليه السالم د منتظر ناجي په توگه قبول نه كړ
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او ايمان ئې پرې رانه وړ.
 بايبل هغه انجيل او تورات نه دئ چي قرآن ئې تصديق
كوي!! بايبل په تورات او انجيل كي ژور او نه بخښونكى
تحريف كړى ،په بايبل كي د دې الهي كتابونو ډېره لږه
برخه هغه هم په كچه الفاظو كي تر سترگو كېږي ،قرآن
راغلى چي د دې محرف كتاب ټولي دروغجني خبري بربنډي
او حقائق خلكو ته څرگند كړي ،په بايبل استناد او د
قرآن د آيتونو په تفسير كي د هغه مطالب رانقلول لويه
اشتباه ده!!
 مسلمانان چي كله د انجيل نوم اوري نو داسي گمان
كوي چي دا به همغه كتاب وي چي پر عيسى عليه السالم
نازل شوى ،خو حقيقت دا دئ چي له هغه انجيل هيڅ څه نه
دي پاته ،تاسو به په ټول بايبل كي داسي څه ونه گورئ
چي وښيي دا همغه انجيل يا د هغه يوه برخه ده ،دا
انجيلونه په حقيقت كي د عيسى عليه السالم د سيرت
كتابونه دي چي تر ده ډېر وروسته ليكل شوي ،دا نه د
اصلي انجيل په اړه ليكل شوي كتابونه دي او نه ئې شرح
او تفسير .كله چي تاسو دا انجيلونه لولئ نو حيران به
شئ چي د عيسى عليه السالم د سيرت كتاب ته ئې ولي د
انجيل نوم وركړى او ولي په دې كي د انجيل هيڅ برخه
نه ترسترگو كېږي؟ ما ته د تحقيق په ترڅ كي معلومه
شوه چي د عهد جديد ډېري برخي د عيسى عليه السالم له
تلو څو پېړۍ وروسته ليكل شوې خو د يوه خاص غرض لپاره
د ده شاگردانو ته منسوب شوې!! حقيقت دا دئ چي عيسى
عليه السالم په داسي حالت كي دنيا پرېښوده چي ياران
ئې يا ونيول شول ،يا ووژل شول يا پټ او خواره واره
شول ،تر اوږدې مودې پوري د دې لپاره شرائط مساعد نه
وو چي څوك ځان د عيسى عليه السالم پلوي وگڼي او د
انجيل د ليكلو يا بيانولو جرأت وكړي ،د بايبل د وينا
له مخي موجود انجيلونه د عيسى عليه السالم له تلو
نږدې يوه پېړۍ وروسته ليكل شوي .د ده له تلو وروسته
د اختناق او رعب داسي فضاء رامنځته شوې چي په هغه
وخت كي د ده شاگردانو نه دا جرأت كولى شو چي د ده په
مالتړ كي څه ووايي ،يا ئې وليكي او يا ئې نشر كړي او
نه اصالً په داسي موقعيت كي وو چي ځان مسيحي وښيي!! خو
وروسته شرائط بدل شوي ،هم د روم په سياسي نظام كي
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بدلون راغلى او هم د فلسطين شاوخوا سيمو كي ،په دې
وخت كي د عيسى عليه السالم په نسبت خواخوږي راڅرگنده
شوې ،د دې خواخوږي ستره وجه هم سياسي وه ،له مخكني
نظام د غچ اخيستو په غرض عنوان شوې ،په همدې وخت كي
د انجيل او د ده د سيرت په اړه د كتابونو د ليكلو
لړۍ پيل شوې او شمېر ئې ورځ په ورځ زيات شوى ،تر دې
چي كنائس مجبور شوي دا كتابونه راغونډ كړي ،وئې چڼي
او يو كتاب ترې جوړ كړي .په درېيمي ميالدي پېړۍ كي
كنائسو څلور انجيلونه معتبر وگڼل:
د متى انجيل :بايبل ادعاء كوي چي دا د متى لخوا ليكل
شوى انجيل دئ ،متى د عيسى عليه السالم له دولسو
شاگردانو وو .دا انجيل په عبري يا سرياني ليكل شوى
او تر ټولو مخكنۍ نسخه ئې په يوناني ژبي كي ترالسه
شوې ،په دې اړه نه يوازي په مسيحيانو كي اختالف شته
چي دا كتاب په اصل كي چا ليكلى ،بلكي د همدې انجيل
له متن نه معلومېږي چي ليكونكى ئې متى نه دئ ،ځكه په
همدې كتاب كي د متى د ايمان راوړلو قصه په داسي توگه
راغلې چي ښيي ليكونكى ئې بل څوك دئ ،ما ته له تحقيق
نه وروسته معلومه شوه چي ښايي ليكونكى ئې كوم يوناني
وي ،دا په اصل كي د مرقس انجيل بله او مشرح نسخه ده،
معلومېږي چي ليكونكي ئې د مرقس په انجيل كي څه له
ځانه عالوه كړي او داسي بڼه ئې وركړې چي قصه خوښو او
خرافات خوښوونكو عوامو ته الجالب شي.
ُس انجيل :ويل كېږي چي ليكونكى ئې مرقس نومى دئ
مرق
د َ
چي د عيسى عليه السالم له لوري د اوياوو كسانو په ډله
كي غوره شوى وو او په  32ميالدي كال كي ووژل شو.
د لوقا انجيل :لوقا يو يهودي طبيب او د پولس ملگرى
وو ،دى د مسيح له ملگرو نه دئ.
د يوحنا انجيل :د يوحنا په اړه دا خبره مشهوره شوې
چي دى د عيسى له دولسو حواريونو وو ،خو په حقيقت كي
دى حواري نه بلكي د اسكندريې د مدرسې يو طالب وو ،دى
لومړنى كس دئ چي د درې گونو خدايانو او د مسيح د
الوهيت عقيده ئې رامنځته كړه.
خو د دغو انجيلونو تر څنگ د برناپا په نامه يو بل
انجيل هم شته چي برناپا ليكلى ،دى د مرقس ماما وو،
خو انجيل ئې له هغه سره ژور اختالف لري ،د اختالف اصلي
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ټكي ئې دا دي :د ده له نظره هللا همغه د عالمونو رب او
خالق دئ ،عيسى عليه السالم فقط يو پيغمبر گڼي او بس،
د عيسى عليه السالم په دار كېدا نه مني بلكي وايي چي
ً په دار شو ،په دې باور
د ده په ځاى بل څوك اشتباها
دئ چي اسمعيل عليه السالم د قربانۍ لپاره غوره شوى وو
نه اسحاق عليه السالم ،هغه پيغمبر چي عيسى عليه السالم
ئې د راتلو زېرى وركوي د محمد (عليه السالم) په نامه
يادوي ،د دغو خبرو په سبب دا كتاب د اناجيلو له
فهرست نه وغورځولى شو.
 بايبل دوه برخي لري( ،عهد قديم) او (عهد جديد)،
لومړۍ برخه ئې اوس له نه دېرشو كتابونو جوړه شوې ،او
دوهمه برخه ئې له اوه ويشتو ،لومړۍ برخي ته هم
مسيحيان د سپېڅلې كتاب د مهمې برخي په سترگه گوري او
هم يهودان ،د دوى له نظره دا د تورات او زبور او څو
رسالو مجموعه ده ،هيڅوك په يقين سره څه نه شي ويلى
چي دا كتاب كله او د چا په الس په دې بڼي كي ترتيب
شوى ،د بايبل ليكونكى هم په دې اړه يقيني خبره نه شي
كولى چي دا كتابونه چا ليكلي ،ده ته هم د دغو
كتابونو ليكواالن معلوم نه دي ،كه څه هم د بايبل
ليكونكي هڅه كړې چي د ځينو كتابونو ليكواالن په گوته
كړي خو په دې صيغه چي وايي :دا كتاب به احتماالً فالن
كس ليكلى وي!! تاسو به د دغو كتابونو په سرليكونو كي
ولولئ چي وايي :ښايي دا به سليمان ليكلى وي ،ښايي دا
به عزرا ليكلى وي ...د عهد قديم د كتابونو او اسفارو
د شمېر په اړه ټول مسيحيان او يهودان متفق نه دي ،د
كاتوليكيانو عهد قديم تر پروتستانتيانو اوه اسفاره
زيات لري ،دوهمه برخه ئې يوازي مسيحيانو ته مختص ده،
دې ته د انجيل او د هغه د شرحي په سترگه گوري ،خو دا
انجيل يو نه بلكي د ځينو له نظره څلور او د ځينو له
نظره پنځه دي او برناپا هم پرې عالوه كوي ،د دغو
انجيلونو تر منځ كله شديد اختالف او كله توافق
ترسترگو كېږي ،له الفاظو او د الفاظو له تركيب ئې په
وضاحت سره معلومېږي چي دا د بېالبېلو ليكواالنو په الس
ليكل شوي انجيلونه دي ،د انجيلونو تر څنگ به د عيسى
عليه السالم حواريونو او شاگردانو ته منسوب څه رسالې
وگورئ ،كله چي دا رسالې او ليكونه له انجيلونو سره
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مقايسه كوئ نو متوجه به شئ چي نه دا د كوم انجيل شرح
او تفسير دئ او نه په خپله د كوم انجيل يوه برخه ،بس
يو چا بل ته ليك لېږلى او د بايبل ليكونكي هغه په
بايبل كي شامل كړى ،په دې كي ډېر ليكونه پولس ته
منسوب شوي.
 هغه خلك چي بايبل ئې نه دئ لوستلى داسي گمان كوي
چي ښايي تورات او انجيل به هم قرآن ته ورته تاريخ
ولري ،خو خبره نه يوازي داسي نه ده بلكي كامالً د دې
عكس ده ،بايبل نه د اصلي تورات او انجيل مجموعه ده
او نه ئې شرح او تفسير ،په بايبل كي چي كوم كتابونه
راغونډ شوي حتى د شمېر په اړه ئې هم د بايبل منونكي
متفق نه دي ،كه څه هم د دې اختالف د ختمولو لپاره څو
ځلي په بايبل كي تصرف شوى ،مشهور مذهبي مشران ئې
راغونډ شوي ،په دې ئې توافق كړى چي ځيني كتابونه ترې
حذف كړى او هغه جعلي وگڼي ،خو وروسته بيا بلي ډلي
بېرته پرې عالوه كړي ،كله چي د بايبل يو كتاب لولئ نو
په هغه كي به ډېر تناقضات په نظر درشي او چي بيا دا
له نورو سره مقايسه كوئ نو هم به ئې په مطالبو كي
شديد تناقض او اختالف وگورئ او هم ئې په الفاظو او د
الفاظو په تركيب كې .په دې اوسنۍ بڼي او ترتيب كي د
بايبل د چاپ او خورېدو تاريخ هم ډېر پخوانى نه دئ،
كه څه هم په يقين سره په دې اړه څه ويل گران دي ،د
بايبل منونكي هم په دې اړه له څه ويلو عاجز دي ،خو
په دې باندي تر لسو پېړيو لږ موده تېرېږي ،د موسې
عليه السالم له زمانې بيا تر دغه وخته چي بايبل د يوه
كتاب بڼه غوره كوله ،په تورات او انجيل څه تېر شوي،
څومره برخي ئې خوندي پاته شوې ،څومره تغيير او تحريف
په كي راغلى ،څومره برخي ئې حذف شوې او څه څه پرې
عالوه شوي ،دې پوښتنو ته د تاريخ له مخي هيڅوك ځواب
نه شي ويلى ،خو په خپله د بايبل له مطالعې نه هر
هو ښيار او منصف لوستونكى دا قضاوت كولى شي چي بايبل
د داسي گڼ شمېر نوم وركو ليكواالنو د ليكنو مجموعه ده
چي نه د موضوعاتو په اړه په خپلو كي توافق لري او نه
ئ ې د ليكنو اسلوب او د استدالل انداز يوه بل ته ورته،
يوه غوښتي د شعر په ژبه خبري وكړي ،بل د متلونو په
ژبه ،بل په فلسفي استدالل سره ،بل د قصو او ناولونو
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په بڼي كي ،بل د تاريخ ليكونكي او د شجرو مرتب كونكي
په توگه خپل مطلب بيان كړى.
دغو دالئلو ته په پام سره دا انتظار درلودل چي په
اوسني بايبل كي به د پيغمبر عليه السالم د بعثت په
اړه څه ومومو بې ځايه انتظار دئ.
مرحوم مولينا مودودي په خپل مشهور تفسير تفهيم
القرآن كي د الصف د سورې د نوموړي آيت په تفسير كي د
بايبل د يوې يوناني نسخې په داسي لفظ استناد كوي چي
ً ستايل شوى يعنى (محمد) ده ،دا لفظ د
معنى ئې دقيقا
هغه راتلونكي پيغمبر لپاره كارول شوى چي عيسى عليه
السالم ئې د راتلو زېرى وركاوو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




   




   
















  
 -298ووايه :اې خلكو! زه تاسو ټولو ته د هغه هللا
رسول يم چي د آسمانونو او زمكي واكمني د ده ده،
له ده پرته چي ژوند وركوي او وژني ،بل معبود
نشته ،نو پر هللا او په هغه نبي (باخبره) امي پيغمبر
ئې ايمان راوړئ چي پر هللا او كالم ئې ايمان لري ،او
متايعت ئې وكړئ چي هدايت شئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)058دلته رسول هللا ﷻ ته ويل شوي چي خلكو ته څو خبري
اعالن كړي:

االعراف
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 زه د ټولو لپاره د هغه هللا رسول يم چي د آسمانونو
او زمكي واكمني د ده ده ،له ده پرته بل معبود نشته،
د ژوند او مرگ پرېكړه د ده له لوري كېږي.
 پر هللا او په هغه امي پيغمبر ئې ايمان راوړئ چي پر
هللا تعالى او د ده په ټولو كتابونو ايمان لري.
 د هدايت يوازينۍ الر د دغه پيغمبر متابعت ده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ












   
  






























   





 
 -295او د موسى د قوم يوه ډله په حقه (دخلكو)
الرښوونه كوي او په همدې سره عدالت قائموي-261 .
او دوى مو په دولسو قومي ټوليو ووېشل او موسى ته
مو هغه مهال وحي وكړه چي قوم ئې اوبه ترې وغوښتې،
چي دا ډبره په خپلي عصا ووهه ،نو دولس چينې ترې
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راوخوټېدې ،داسي چي هري قبيلې خپل اوبه خور
وپېژندو او پر دوى مو ورېځي سيورى كړ او من او
سلوىٰ مو پرې نازل كړل( ،ورته ومو ويل) د هغه رزق
پاكيزه پاكيزه وخورئ چي موږ درروزي كړي او پر موږ
ئې ظلم نه دئ كړى بلكي پر خپل ځان ئې ظلم كولو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)031-052په دې مباركو آيتونو كي د موسى عليه
السالم د قوم په اړه څو خبري شوې:
 يوه ډله ئې حقپاله وه ،خلك ئې د حق په لوري بلل
او په همدې سره ئې په ټولني كي عدالت قائمولو.
 دوى په دولسو قومي ټوليو وېشل شوي وو يعنى يو قوم
وو چي دولس قبيلې ئې وې.
 كله چي د سينا په ستري بيديا كي له سختي تندي سره
مخ شول او له موسى عليه السالم ئې د اوبو غوښتنه
وكړه ،هللا تعالى موسى عليه السالم ته وحي وكړه چي دا
ډبره په خپلي عصا ووهه ،نو دولس چينې ترې راوخوټېدې،
داسي چي هري قبيلې خپل اوبه خور وپېژندو.
 كله چي د صحرا سختي تودوخي تنگ كړل نو هللا تعالى د
ورېځو سيورى پرې جوړ كړ.
 كله چي د دوى ټول خوراكي توكي ختم شول نو هللا تعالى
من او سلوىٰ پرې نازل كړل او ورته وئې ويل :د هغه رزق
پاكيزه پاكيزه وخورئ چي موږ درروزي كړي.
 دوى د هللا تعالى د دغو پېرزوينو پاس ونه ساتو ،د
عصيان او بغاوت الره ئې غوره كړه او په دې سره ئې پر
خپل ځان ظلم وكړ او له سپكاوي ،ذلت او فقر سره مخ
شول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -262او كله چي دوى ته وويل شول :په دې كلي كي
مېشت شئ او له هر ځاى ئې چي غواړئ وخورئ او
ووايئ :بخښنه (درنه غواړو) او په دروازې سجده
كوونكي ننوځئ ،چي گناهونه مو درته وبخښو ،نېكانو
ً زيات كړو -261 .خو د دوى ظالمانو
ته به ئې حتما
دوى ته له ويل شوې وينا پرته بله وينا په بدل كي
خپله كړه ،نو په دې سبب مو پر دوى له آسمانه د
اضطراب عذاب نازل كړ چي ظلم ئې كولو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)032-030بني اسرائيلو ته وويل شو چي پر دښمن بريد
ته چمتو شئ ،خو دې ته مو پام وي چي د بريا او فتحي
په وجه مغرور نه شئ ،مفتوحه سيمو ته د مغرورو
فاتحانو په څېر داخل نه شئ ،د دوى ويناوو ته ورته
ويناوې 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 نه 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 لپاره هغه له بريا او فتحي 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 نيول شوو
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سيمو له اوسېدونكو سره د مغرورو فاتحانو سلوك مه
. دا ستاسو فتح په اضطراب او ماته بدلوي،كوئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -263او د هغه كلي په اړه ترې وپوښته چي د بحر په
غاړه (پروت) وو ،چي د شنبې (په ورځ) به ئې تېرى
كاوو ،چي كبان به د دوى د شنبې په ورځ له هر لوري
څرگند ورته راروان ول ،او چي د شنبې ورځ به ئې نه
وه نو نه به ورته راتلل ،همداسي مو د دې لپاره
آزمويل چي فسق ئې كاوو -264 .او كله چي د دوى يوې
ډلي وويل :ولي هغو خلكو ته وعد كوئ چي هللا ئې
هالكوونكى يا په شديد عذاب سره تعذيبوونكى دئ ،وئې
ويل :ستاسو رب ته د عذر په توگه او د دې لپاره چي
ښايي ځان به ترې وساتي -269 .خو كله چي دوى هغه
څه هېر كړل چي پند پرې وركېدو ،هغه مو وژغورل چي
له بدو كړنو ئې مخنيوى كاوو او ظالمان مو د دې
لپاره په بد عذاب اخته كړل چي فسق ئې كاوو-266 .
نو كله چي دوى له هغه څه سرغړاوى وكړ چي ترې منع
شوي ول ،ورته ومو ويل :رټل شوې بيزوگاني شئ-267 .
او كله چي ستا رب دا خبره په ډاگه كړې وه چي پر
دوى به د قيامت تر ورځي داسي څوك مسلط كړي چي په
ً چي ستا رب په عذاب
بد عذاب به ئې اخته كوي .يقينا
ً چي هغه مهربان
وركولو كي سريع دئ او يقينا
بخښونكى دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)037-033په دې مباركو آيتونو كي د بني اسرائيلو د
يوې قبيلې په قصې كي د دغي سورې اساسي مضامين د يوې
بلي تاريخي بېلگي په ترڅ كي زموږ مخي ته اېښودل شوي،
دا د بحر غاړي ته مېشت قوم وو ،دنده ئې د كبانو
نيول ،ورته امر شوى وو چي د شنبې په ورځ به له ښكاره
ډډه كوي ،همداسي لكه مسلمانانو ته چي ويل شوي د جمعې
د لمانځه لپاره به له كاره الس اخلئ ،دوى د هللا تعالى
له امره سرغړاوى وكړ ،په نورو مواردو كي هم او په دې
خاص مورد كي هم ،په نورو مواردو كي ئې فسق او
سرغړاوى مقدمه او دا ئې پايله او تتمه وه ،هللا تعالى د
همدې لپاره د شنبې په ورځ له هر لوري دوى ته ماهيان
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راوستل ،دوى د دغي ممنوعه ورځي د ښكار لپاره مذهبي
حيله جوړه كړه ،ماهيان به ئې په ډنډونو كي بند كړل
خو په سبا به ئې راوايستل او ادعاء به ئې دا وه چي
موږ د شنبې د ورځي احترام ساتلى ،ځينو دوى ته نصيحت
كاوو او له دې كاره ئې منع كول ،ځينو نورو به نه
يوازي د دوى ممانعت نه كولو بلكي نصيحت كوونكي به ئې
ترټل چي ولي خپل وخت ضايع كوئ؟ د څه لپاره ځان له
دوى سره په النجه كي غورځوئ؟ پرېږدئ چي هللا تعالى په
خپله سزا وركړي ،يا ئې هالك كړي يا عذاب پرې راولېږي،
كار ئې دې ځاى ته ورسېدو چي د ټولني اكثريت دين ته
شا كړه ،هللا تعالى هغه خلك وژغورل چي له بدو كړنو ئې
مخنيوى كاوو او ظالمان ئې د دې لپاره په بد عذاب
اخته كړل چي فسق ئې كاوو.
د دوى سرغړاوى مزيد عام او پراخ شو او هللا تعالى د
دوى په اړه پرېكړه وكړه چي د رټل شوو بيزوگانو په
څېر مسخ شي او د قيامت تر ورځي داسي څوك پرې مسلط
كړي چي په بد عذاب به ئې اخته كوي .دا ځكه چي هللا
تعالى د ظالمانو په نيوني او مؤاخذې كي سريع دئ او د
توبه كوونكو لپاره مهربان بخښونكى.
دلته دا پوښتنه راوالړېږي چي دا مسخ جسمي وه كه
معنوي؟ كه جسمي وه نو د رسول هللا ﹽد حديث له مخي مسخ
شوي خلك مري او هيڅ نسل نه ترې پاته كېږي ،خو دلته د
آيت په وروستۍ برخي كي ويل شوي چي پر دوى به د قيامت
تر ورځي داسي څوك مسلط كړي چي په بد عذاب به ئې اخته
كوي ،د دې معنى خو دا ده چي د دوى نسل نه يوازي پاته
شوى بلكي تر قيامته به پاته وي .دغه مطلب ته په پام
سره ويلى شو چي يا خو دا مسخ معنوي مسخ وه ،د
بيزوگانو په څېر سپك ،ذليل او مقلد قوم ترې جوړ شوى
او يا خو يوه ډله ئې په جسمي توگه هم مسخ شوې او له
منځه تللې ،نور ئې پاته شوي .دې آيت او الندي حديث ته
په پام سره دا رأيه ارجح برېښي چي مسخ ئې معنوي وه.
عن عبد هللا بن مسعود قال رجل يا رسول هللا القردة
والخنازير هي مما مسخ ؟ فقال النبي ﹽ إن هللا عز وجل لم
يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسال وإن القردة
رواه مسلم
والخنازير كانوا قبل ذلك
عبدهللا بن مسعود ﷻ روايت كوي چي يوه سړي وپوښتل :يا
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رسول هللا! آيا دا بيزوگاني او خنزيران همغه خلك دي چي
ً چي هللا داسي نه كوي
مسخ شوي؟ رسول هللا ﹽ وفرمايل :يقينا
چي كوم قوم هالك كړي يا ئې په عذاب اخته كړي او بيا
ئې نسل ترې پرېږدي ،دا بيزوگاني او خنزيران تر دې د
مخه موجود وو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ







  






 
 -268او په زمكي كي مو په ډلو ډلو خواره واره
كړل ،ځيني ئې صالح دي او ځيني ئې تر دې راټيټ ،په
ښو او بدو (شېبو) مو وآزمويل چي راوگرځي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)038دا آيت ښيي چي بني اسرائيل له پراخ تشتت او
تفرق سره مخ شوي ،په زمكي كي خواره واره شوي ،يوه
وړه ډله ئې روغه او سمه او نور ئې پرېوتي او ټيټ ،هللا
تعالى كله په خپلو نعمتونو آزمويلي او كله په
نقمتونو ،په دې موخه چي پند واخلي او بېرته سمي الري
ته راوگرځي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   














د قرآن پلوشې
االعراف
925





  
     
   







  
 -265نو تر دوى وروسته داسي پاته شونې ترې پاته
شول چي كتاب ئې په ميراث يووړ ،په داسي حال كي چي
د دې خسيسي (دنيا) مال متاع به ئې (پرې) ترالسه
ً راته وبخښي
كولو او ويل به ئې :خداى به ئې حتما
او كه همداسي مال متاع بيا ورته رامخه كړي بيا ئې
اخلي ،آيا د كتاب دا ژمنه نه وه ترې اخيستل شوې
چي د هللا په اړه به له حق وينا پرته بل څه نه وايي؟
او هغه څه ئې لوستلي وو چي په دغه (كتاب) كي وو
او د آخرت كور هغه چا ته غوره دئ چي تقوى كوي،
آيا تعقل نه كوئ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)032دا مبارك آيت څو مهمي الرښووني لري:
 دوى ته كتاب په ميراث پاته شو ،داسي نه چي كتاب
ئې غوره كړى ،د كتاب په محتوى كي له غور او دقت نه
وروسته ئې هغه د الهي الرښود كتاب په توگه منلى ،بلكي
د يوه ميراثي توكي په څېر ئې ترالسه كړى ،محتوى ته ئې
له پامه پرته او د احكامو په وړاندي ئې له التزام نه
پرته.
 د دوى ماليانو او مذهبي مشرانو په دې موروثي كتاب
دنيوي خسيسي گټي ترالسه كولې ،له كتاب ئې دام او دكان
جوړ كړى وو ،خلك ئې پرې غولول او له دوى ئې شكرانې
ترالسه كولې ،خو هر ځل چي به دوى دا كار وكړ ،په كومي
فتوى به ئې څه زهر زقوم په برخه شول ،نو پټ به ئې له
ځان سره وويل :زموږ مجبوريتونو ته په پام سره به
ً دا گناه راوبخښي!! خو ال به څو ورځي نه وې
خداى حتما
تېري چي همدا سپك كار به ئې بيا او بيا تكرار كړ ،دا
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په داسي حال كي چي له هللا تعالى سره ئې ژمنه كړې وه چي
د هللا تعالى او د ده د دين په اړه به افتراء نه كوي،
له ځانه به دروغجني فتواگاني نه وركوي ،دين به نه
خرڅوي ،الهي احكام به د دنيوي اغراضو لپاره نه پټوي،
نه د كومي طمعي په وجه او نه د كومي وېري په وجه ،او
دا ټول په داسي حال كي چي دوى دغه الهي احكام په
كتاب كي لوستلي او نورو ته ئې هم ورزده كړي .دا ئې
هم په كتاب كي ترسترگو شوي وو چي څوك له داسي كارونو
ځان وساتي د آخرت غوره كور به ئې په برخه شي!!
دا هغه ستره جفا ده چي له هر الهي كتاب سره شوې،
دا هغه ستر ظلم دئ چي تل دين پلورونكو او ټگمارو
مذهبي مشرانو له دين سره كړى ،دا همغه فتنه ده چي تل
په هغو قومونو كي راوالړېږي چي الهي كتاب د يوه
ميراثي توكي په څېر ترالسه كړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ









  
 -271او هغه چي په كتاب تمسك كوي او لمونځ اقامه
ً چي د دغو مصلحينو اجر نه ضائع كوو.
كوي ،يقينا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)071په دې مبارك آيت كي د مخكنۍ ډلي په مقابل كي
د يوې بلي ډلي يادونه شوې چي قرآن ئې د مصلحينو په
نامه يادوي او دا ئې ځانگړتياوي گڼي:
 دوى په الهي كتاب تمسك كوي ،په هر څه كي د دوى
مستمسك د هللا تعالى كتاب وي ،په وينا ،قضاوت او عمل
كي ،دا كتاب ئې هم خپل الرښود وي او هم نورو ته په
همدې كتاب الرښوونه كوي.
 لمونځ اقامه كوي ،هم خپلي اړيكي له هللا تعالى سره
ټينگوي او هم نور دې ته رابلي چي په لمانځه سره خپلي
اړيكي له هللا تعالى سره ټينگي كړي.

د قرآن پلوشې
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له دې مبارك آيت په ډېر وضاحت او صراحت سره
معلومېږي چي د ټولني د اصالح كار له دغو دوو الرو پرته
له بلي الري امكان نه لري ،په الهي كتاب تمسك او د
لمانځه اقامه ،په كومي ټولني كي چي الهي كتاب هېر
كړى شو ،شا ته وغورځولى شو ،بل څه ته پرې ترجيح
وركړى شوه ،جوماتونه ئې له معنوي پلوه ويجاړ شول،
امامت ئې د غلطو او دين پلورونكو خلكو په الس كي
پرېوت ،هيڅكله به شېرازه نشي ،سمه ورځ به ئې په برخه
نشي او د اصالح هره هڅه به ئې بې نتيجې پاته شي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ


















  
 -272او كله چي موږ غر پرې راپورته كړ ،داسي لكه
چي چترۍ وي او گمان ئې وكړ چي پرې راپرېوتونكى
دئ( ،ومو ويل ):هغه څه په زور سره (ټينگ) ونيسئ
چي تاسو ته مو دركړ او هغه څه ئې په ياد كړئ چي
په هغه كي دي ،ترڅو مو ځان ساتنه په برخه شي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)070دلته بني اسرائيلو ته خپلي هغه ژمني ورپه
يادوي چي د تورات د نازلېدو په مهال ئې كړې وې ،دوى
له هللا تعالى سره په داسي حال كي ژمنه كړې وه چي لوى
غر ئې پر سر داسي راپورته شوى وو لكه چترۍ ،هره شېبه
ئې گمان كاوو چي غر پرې راپرېوځي ،ژمنه ئې دا وه چي
د هللا تعالى په كتاب به كلكي منگولي لگوي او الرښوونو
ته به ئې تل پام كوي.
كه له بني اسرائيلو په دې توگه ژمنه ترالسه شوې
وه ،په نورو قومونو هم دې ته ورته حاالت راځي ،د
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مصيبتونو غرونه ئې پر سر سيورى وغوړوي ،له سترو سترو
گواښونو او خطرونو سره مخامخ شي ،په دې وخت كي هللا
تعالى ته مخه كړي ،له گناهونو د الس اخيستو او په
اخالص او صداقت سره د هللا تعالى د بندگۍ ژمني كوي .په
افرادو باندي هم دې ته ورته حالتونه راځي او همداسي
له هللا تعالى سره ژمني او تعهدونه كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ





   





    







   



  
















 
 -271او كله چي ستا رب د بني آدمو له مالگانو د
دوى اوالد واخيست او دوى ئې پر خپل ځان شاهد
وگرځول (او ورته وئې ويل) آيا زه مو رب نه يم؟
وئې ويل :هو؛ شهادت وركوو ،دا د دې لپاره چي د
قيامت په ورځ ونه وايئ :موږ له دې غافل وو-273 .
او يا ونه وايئ :دا خو زموږ مخكني پلرونه ول چي
شرك ئې وكړ او موږ ئې وروستني اوالد وو ،آيا د هغه
څه په سبب مو هالكوې چي باطلپالو كړي -274 .همداسي
آيتونه په تفصيل سره بيانوو په دې موخه چي بېرته
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راوگرځي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)074-072په دې مباركو آيتونو كي څو اساسي خبري تر
سترگو كېږي:
 دلته ويل شوي چي د هر انسان له صلب نه د ده اوالد
په داسي توگه اخيستل شوي چي هللا تعالى په دغي خبري
شاهد گرځولى :آيا زه مو رب نه يم؟ او هغوى ويلي هو؛
په دې خبري شهادت وركوو.
 آيا د دې خبري معنى دا ده چي په جسمي توگه د دوى
نطفې د آدم عليه السالم له شا رايستل شوي او همغه
مهال دا پوښتنه ترې شوې او دوى هم شهادت وركړى؟ او
كه په دې وينا سره د بني آدمو هغه فطرت معرفي شوى چي
د هللا تعالى پر ربوبيت باندي اعتراف او شهادت ئې ده ته
ورپه برخه كړى؟ درې دالئل داسي دي چي د دوهمي رأيي
ارجحيت ثابتوي -0 :په آيت كي ويل شوي (

     





 : او كله چي ستا رب د

بني آدمو له مالگانو د دوى اوالد واخيست) او دا د ټولو
انسانانو اوالد ته اشاره كوي ،نه د آدم عليه السالم له
مال نه د ده د اوالد د نطفو اخيستلو ته ،دې ته مو هم
بايد پام وي چي دلته د استخراج او رايستلو لفظ نه دئ
راغلى بلكي د أخذ يعني اخيستلو لفظ راغلى -2 .هيڅ
انسان ته داسي كومه صحنه په ياد نه ورځي چي تر خپل
پيدايښت مخكي بل ځل هم پيدا شوى او هغه مهال هللا تعالى
ترې پوښتنه كړې او ده د هللا تعالى په ربوبيت اعتراف
كړى ،نه نن دا خبره كولى شي او نه د قيامت په ورځ،
داسي شهادت خو يوازي په هغه صورت كي ارزښت او اهميت
لري چي د انسان په ياد وي -3 .كه دا خبره ومنو نو
بيا خو بايد ووايو چي انسان دوه ځلي پيدا شوى خو دا
خبره له قرآن سره اړخ نه لگوي.
د دې آيت دقيقه توجيه همدا ده چي هللا تعالى هر
انسان او بني آدم داسي راپيدا كوي چي ايمان باهلل ئې

االعراف
د قرآن پلوشې
914
په خټه كي اېښودل شوى ،داسي فطرت ئې وركړى چي د هللا
تعالى په ربوبيت اعتراف كوي ،د قرآن گڼ شمېر آيتونه
په همدې داللت كوي چي پر هللا تعالى ايمان د انسان د
فطرت غوښتنه ده  ،پر خداى باور د ده د فطرت جزء دئ،
تر سخت نه سخت كافر او تر بد نه بد ملحد په ځانگړو
حاالتو كي خداى ته مخه كوي ،په ځانگړې توگه هغه مهال
چي له ستونزو او كړاوونو سره مخ شي .د پيدايښت په
همغه سر كي ئې ده ته د ډېرو نورو خبرو ترڅنگ دا هم
ښودلي چي رب ئې څوك دئ ،ضمير او فطرت ئې په دې شهادت
وركوي چي پيدا كوونكى ئې هللا دئ ،د همدغي فطري الرښووني
په سبب ده چي هر انسان خداى مني ،د انسانانو له
پيدايښته تر نن پوري ډېر لږ كسان داسي ليدل شوي چي
خداى نه مني ،دا نه مننه ئې هم د انكار په توگه وي
نه دا چي له زړه نه پرې قانع وي او د خپل انكار
لپاره دليل ولري ،دا چي قرآن په مكرره توگه وايي چي
كه له كافرانو پوښتنه وكړې چي آسمانونه او زمكه چا
پيدا كړي ،شپه او ورځ څوك راولي ،او  ...او  ...دوى
ً وايي چي هللا ،همدغي خبري ته اشاره كوي .د
به حتما
قيامت په ورځ به دغه د كافر او منكر انسان په ضد حجت
وي .پيغمبر عليه السالم هم دغه مطلب ته اشاره كړې:
هلته چي فرمايي :انسان له روغ او سالم فطرت سره دنيا
ته راځې ،د ده مور او پالر ئې يهودي ،نصراني او مجوسي
كړي ،لكه څنگه چي له څاروي څاروى پيدا كېږي او تاسو
په دوى كي غوږ پرې شوى نه گورئ ،بلكي تاسو ئې غوږ
ورپرې كوئ:
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قيامت په ورځ به له دوزخيانو يوه چا ته وويل شي :آيا
پوهېږې چي كه د زمكي د سر هر څه ستا وى آيا (اوس به
دي له عذابه د نجات لپاره) په فديه كي نه وو وركړي؟
وبه وايي :هو؛ نو هللا تعالى به ورته ووايي :تر دې آسان
مي درنه غوښتي وو ،د آدم په شا كي مي دا عهد درنه
اخيستى وو چي له ما سره هيڅ څه مه شريكوه ،خو تا ډډه
وكړه مگر له دې چي زما په اړه شرك وكړې.
دا د انسان فطري جوړښت به د مشرك په خالف حجت وي
او دا دليل به نه ترې قبلېږي چي ووايي :موږ له دې
حقيقته خبر نه وو ،شرك له مور پالر په ميراث راته
پاته شوى وو ،دا خو زموږ مخكني پلرونه ول چي شرك ئې
وكړ او موږ ئې په شرك اخته كړو ،ولي مو د هغه څه په
سبب تعذيبوې چي باطلپالو پلرونو پرې اخته كړي وو .هللا
تعالى دا حقيقت په دې موخه د انسانانو مخي ته ږدي چي
له شرك بېرته هغه توحيد ته وگرځي چي د دوى د فطرت
غوښتنه ده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -279او دوى ته د هغه چا قصه ولوله چي خپل آيتونه
مو وركړل ،خو ترې ووت او شيطان ورپسې شو او له
الروركو شو -276 .كه مو غوښتى نو په دې سره به مو
لوړ كړى وو خو هغه د زمكي په لور تلپاته شو
(ونښت) ،او په خپل هوس پسې شو ،نو مثال ئې سپي ته
ورته دئ ،كه بريد پرې كوې هم ژبه راباسي او كه ئې
پرېږدې هم ژبه راباسي ،دا د هغو خلكو مثال دئ چي
زما آيتونه ئې تكذيب كړي ،نو قصې ورته بيان كړه
چي فكر وكړي -277 .څومره بد دئ د هغو خلكو مثال
چي زما آيتونه ئې تكذيب كړل او په خپل ځان ئې ظلم
كاوو -278 .هللا چي څوك هدايت كړي همدا هدايت شوى دئ
او څوك چي بې الري كړي همدا دوى زيانمن دي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)078-075دلته يو ځل بيا د علماء سوء په اړه يوه
جامع وينا شوې ،د هغه چا په اړه چي د هللا تعالى د كتاب
څه علم وركړى شوى ،خو د دې په ځاى چي عمل پرې وكړي
او د الهي الرښوونو په رڼا كي ژوند وكړي ،له دې رڼا
وتلى ،شيطان ورپسې شوى ،يعني د شيطان الرښود او استاد
ترې جوړ شوى ،د دې په ځاى چي دى په شيطان پسي والړ
شي ،شيطان په ده پسي روان شوى ،په خپله تېروتى وو او
نور ئې تېرايستلي .كه هللا تعالى غوښتلى او په ده كي د
دې وړتيا وى نو په دې علم سره به ئې ده ته لوړي درجې
وركړې وې ،په دنيا كي لوړ عزت او په آخرت كي د جنت
لوړ مقام ،خو هغه په زمكي پوري ونښت ،د لوړ تگ لپاره
ئې پياوړي او مضبوط وزرونه نه درلودل ،بې همته وو،
اوس ئې د حق مخالفت او د هللا تعالى د آيتونو تكذيب ته
كلكه مال تړلې ده ،كه ئې په دې كار مالمت كړې او وئې
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رټې هم خپله خوله نه بندوي او كه ئې خپلي مخي ته
پرېږدې او څه ورته ونه وايي هم ،مثال ئې هغه سپي ته
ورته دئ چي كه ورته ووايې :چغه! ژبه ئې راوتلې وي او
كه ئې پرېږدې هم .د آيت له وروستۍ برخي په ډېر وضاحت
سره معلومېږي چي دا مثال د هغو خلكو لپاره راوړل شوى
چي په خپلو اوږدو او تېرو ژبو سره د هللا تعالى د دين
مخالفت كوي (دا د هغو خلكو مثال دئ چي زما آيتونه
تكذيبوي)( ،څومره بد دئ د هغو خلكو مثال چي زما
آيتونه ئې تكذيب كړل او په خپل ځان ئې ظلم كاوو) .هللا
دوى د هدايت وړ نه دي موندلي ،دوى ادعاء كوي چي په
سمه الر روان دي ،د پالر نيكه دين او مذهب لمن ئې كلكه
نيولې او د همدې لپاره د پيغمبر عليه السالم مخالفت
كوي ،په داسي حال كي چي عمالً د الهي الرښوونو خالف په
كږو الرو روان دي ،هدايت شوى خو هغه څوك دئ چي په
الهي هداياتو عمل كوي ،څوك چي د الهي الرښوونو مخالفت
كوي هغه الروركى دئ ،بايد په دې پوه وي چي نه هللا تعالى
ته زيان رسولى شي او نه د ده دين ته ،يوزاي ځان ته
به زيان رسوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ



















   



   



 
ً چي د دوزخ لپاره مو له پېريانو او
 -275او يقينا
انسانانو ډېر پيدا كړي ،دوى زړونه لري خو پرې
پوهېدل نه كوي ،سترگي لري خو پرې ليدل نه كوي،
غوږونه لري خو پرې اورېدل نه كوي ،دوى د څارويو
په څېر دي بلكي الزيات الروركي ،همدا دوى غافل او
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بې خبره دي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)072دا آيت موږ ته ښيي :جهنم د هغه چا ځاى دئ چي:
د زړه دړه ئې حقيقت ته نه پرانيستل كېږي ،په عالم كي
له خورو نښو عبرت نه اخلي ،د حق وينا اورېدو ته چمتو
نه دئ ،زړه ،سترگي او غوږونه لري خو هغه كار ترې نه
اخلي چي په دغو غړو سره بايد ترسره شي ،د حيواناتو
په څېر او تر هغوى هم په فهم او بصيرت كي ټيټ دئ.
د دې آيت په اړه دوه پوښتني راوالړېږي:
 آيا هللا تعالى دغه خلك له سره د جهنم لپاره پيدا
كړي ،د دوى په اړه د هللا تعالى مخكنۍ پرېكړه همدا وه
چي جهنم ته به درومي؟ قرآن په خپله په همدې آيت كي
دې پوښتني ته ځواب وركوي او فرمايي چي دوى ته هللا
تعالى زړه وركړى خو د تفقه لپاره ئې نه كاروي ،سترگي
ئې وركړې خو په عالم كي خورو نښو ته پام نه كوي،
غوږونه ئې وركړي خو د حق خبره پرې نه اوري ،كه ده ته
دا استعداونه نه وى وركړى شوى ،هلته دا اعتراض
راوالړېدو چي ښايي هللا تعالى دوى له سره د دوزخ لپاره
پيدا كړى وو ،قرآن موږ ته په مكرره توگه وايي چي
انسان په خپل اختيار سره د كفر او ايمان له دوو الرو
يوه غوره كوي ،يوه الر ئې جنت ته رسوي او بله دوزخ
ته.
دوهمه پوښتنه دا ده چي دلته تفقه او پوهه زړه ته
منسوب شوې په داسي حال كي چي علمي تحقيقات زړه نه
بلكي د انسان دماغ د احساس او ادراك مركز ګڼي او زړه
يوازي د وينې د پمپ كولو وسيله بولي .له حقيقت نه 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 .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 تصديق
او تكذيب ،باور او انكار ،مينه او كركه ،جرأت او
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جبن ،خوښې او خفگان 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 ملحدينو په كتابونو كي
هم زره ته منسوب شوې ،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 دا دئ:
 زړه د دماغ لپاره د سترگو ،غوږونو ،پزي 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 .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 ،سترگي او غوږونه
د دماغ لپاره داسي كړكۍ دي چي له بهرني محيط نه دماغ
ته پيغامونه انتقالوي ،د دغو پيغامونو د څرنگوالي
پرېكړه دماغ كوي ،په اصل كي ليدا او اورېدا د دماغ
كار دئ نه د سترگو او غوږونو ،كه د دماغ هغه برخي
زيانمني شي چي له سترگو او غوږونو پيغامونه ترالسه
كوي او د هر پيغام په اړه پرېكړه كوي ،نو نه به په
روغو سترگو څه ليدى شو او نه په روغو غوږونو څه
اورېدى ،لكه څنگه چي ليدل او اورېدل سترگو او غوږونو
ته منسوبول د اعتراض وړ خبره نه ده ،همداراز زړه ته
دغه احساسات منسوبول يو فطري انتساب دئ .د دې تفصيل
د لومړي جلد په پاى كي مطالعه كولى شئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -281او د هللا غوره نومونه دي نو په دغو نومونو سره
ئې دروبلئ او هغه كسان پرېږدئ چي د ده په نومونو
ً به د خپلو كړنو
كي الحاد كوي (په كږه ځي) ،حتما
له امله سزا وركړى شي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)081په دې مبارك آيت كي موږ ته الرښونه شوې چي د
دعاء په وخت كي بايد هللا تعالى په خپلو غوره نومونو
سره ياد كړو او د هغو كسانو په څېر نشو چي د هللا تعالى
په نوموني كي په كږو الرو درومي .دغه مطلب د االسراء د
سورې په  001آيت كي داسي راغلى:

    
    
   
    




 

ووايه! يا هللا دروبلئ يا رحمن ته دعاء وكړئ( ،له دغو
ئې) چي په هر نوم دروبلئ (صحيح ده) ده لره ښايسته او
غوره نومونه دي او مه دي دعاء په لوړ آواز كوه او مه
ئې پټوه( ،بلكي) د دواړو ترمنځ وسط الره غوره كړه.
دغه آيتونه دا مطالب بيانوي:
 هللا تعالى نېك او غوره نومونه لري ،بايد په همدغو
نومونو ئې ذكر وشي او دعاء ورته وشي ،په هري دعاء كي
ئې هغه نوم ياد شي چي له سؤال سره مناسبت ولري ،د
مثال په توگه يا رحمن ارحمني :اې مهربانه ربه پر ما
رحم وكړې ،ياحفيظ احفظني :اې ساتونكې ربه ما وساتې.
 بايدپه اسماء هللا كي له انحراف او له ځانه د اسماوو
او صفاتو له اېښودلو ډډه وكړو.
 د هللا تعالى په وړاندي دعاء كي بايد هغه طريقه غوره
كړو چي دين راښودلى ،لكه دا آيت چي امر كوي :نه به
په ډېر لوړ غږ دعاء كوو او نه په ډېر ټيټ ،بلكي د
دواړو ترمنځ به متوسطه الره غوره كوو.
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ابي موسى اشعري ﷻ وايي :موږ په يوې غزا كي له رسول هللا
ﷻ سره وو ،داحال مو غوره كړ چي كله به په كومي لوړي
ختلو او كومي جگي ته پورته كېدلو او كومي درې ته به
كوزېدلو نو په جگ غږ به مو تكبيرونه ويل ،نو رسول هللا
ﷻ موږ ته رانږدې شو او وئې فرمايل :اې خلكو! پرخپل
ځان نرمي وكړئ (او په لوړ غږ د دعاء لپاره پر ځان
زياتى مه كوئ) ځكه تاسي نه كوڼ ته دعاء كوئ او نه
غائب ته ،بلكي هغه چا ته دعاء كوئ چي اورېدونكى او
ليدونكى دئ ،تاسي چي كوم ذات ته سؤال كوئ هغه ستاسو
هر يوه ته د خپلي سورلۍ تر غاړې ډېر درنږدې دئ.
ٍ
َاة
َز
َسُول هللا فى غ
َ ر
مع
ل ك
َرىِّ ق
موسَى األَشْع
ْ أ
َن
ع
َاَ
ُنا َ
َبى ُ
َْ
ٍ إال
َاد
ُ فى و
هبط
َالَ َ
ً و
َفا
ُو شَر
ْل
نع
َالَ َ
ً و
َفا
د شَر
ْع
نص
َا الَ َ
لن
َع
َج
ف
َُ
نْ
َ
َ
ل هللا -صلى هللا
و
س
ر
ا
ن
م
َا
ن
د
ف
ل
ا
ق
.
ير
ب
ك
الت
ب
ا
ن
ت
ا
و
ص
أ
ا
ن
ع
ف
ر
ْ
َْ َ َ
َََْ
َُ ُ
َ ََ
ُم
ُسك
نف
َى أ
َل
ُوا ع
بع
ها الناسُ ار
ل « أ
َق
عليه وسلم -ف
َْ
َاَ
َْ
يَ
ْ
َُّ
َ
ً
بصيرا
ن سَميعا
دع
ً إ نم
َائبا
َالَ غ
َم و
ن أص
دع
ُم
َإنك
ف
ُوَ
ُوَ
َا َ
ما َ
تْ
تْ
ً َ
ْ َ
َ
َ
َته.
َاحل
ُق ر
ُن
ْ ع
ْ من
ُم
َدك
ُ إَلى أح
َب
ْر
ن أق
دع
ُوَ
إن الذى َ
تْ
رواه احمد
قرآن موږ ته هغه نومونه راښودلي چي بايد خپل رب
پرې ياد كړو ،د هللا تعالى هر نوم د يوه الهي صفت ښوونه
كوي ،موږ د هللا تعالى نومونه او صفات د هغه كتاب له
الرى پېژندلى شو چي هللا تعالى نازل كړى او رسول ﷻ ته ئې
د هغه علم وركړى ،له دې پرته د هللا تعالى د نومونو او
صفاتو د پېژندلو بله صحيح الره نشته .خو تاسو پوهېږئ
چي الهي كتابونه د مختلفو قومونو په ژبه نازل شوي او
په هر يوه كي هللا تعالى په بېلو بېلو نومونو ياد شوى،
كه څه هم په دغو الهي كتابونو كي د هللا تعالى د نومونو
الفاظ مختلف د ي ،خو معنى او مفهوم ئې يو دئ ،دا
نومونه په قرآنكريم ،تورات ،انجيل او زبور كي په يو
ډول الفاظو ندي ياد شوي ،لدې معلومېږي چي پدغو
نومونو كي ترټولو د پام وړ خبره هغه صفات دي چي دا
نومونه ئې په گوته كوي.
په قرآنكريم كي له ذكر شوو نومونو عالوه ،هللا تعالى
نور نومونه هم لري چي يا ئې په نورو آسماني كتابونو
كي ذكر كړي دي او يا ئې له ځان سره ساتلي او هيڅ څوك
ئې نه دئ پرى خبر كړى ،لكه چي رسول هللا ﷻ فرمايي:
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الهي! په هر هغه نوم دي سؤال درته كوم چي ځان دي پرې
نومولى ،يا دي خپل كوم مخلوق ته ورښودلى او يا دي په
خپل كتاب كي نازل كړى او يا دي په خپل علم غيب كي چي
له تاسره دئ ځانته ځانگړى او خاص كړى.
لدې مبارك حديث دا څرگندېږي چي د هللا تعالى نومونه
محدود نه دي ،يو شمېر ئې پدې كتاب كي ذكر شوي او نور
ئې په نورو كتابو كي راغلى دي ،ځيني ئې پيغمبرانو
عليهم السالم ته ورښودلي او ځيني ئې هللا تعالى له خپل
ځان سره ساتلي او هيچا ته ئې نه دي ښودلي ،دا ټول
نېك او پاك نومونه داسي صفات په گوته كوي چي هللا تعالى
ورباندي متصف دئ .د مثال په توگه السميع ،يعنى هغه
ذات چي اورېدونكى دئ ،البصير :هغه ذات چي ليدونكى
دئ ،الرحمن :هغه ذات چي ډېر مهربان دئ .خو هغه
نومونه چي د ده په علم غيب پوري منحصر بلل شوي دا
نومونه د هللا تعالى داسي صفات افاده كوي چي انسان پرې
نه پوهېږي.
خو دا چي د هللا تعالى په نوموني كي له كوږوالي مراد
څه دئ؟ آيا په قرآن او حديث كي له راغلو عربي نومونو
پرته په بل نامه د هللا تعالى يادول الحاد دئ؟ ځيني خلك
په دې اړه زياته غلو كوي او هللا تعالى له عربي نومونو
پرته په بل نامه يادول او بلي ژبي ته د هللا تعالى د
نومونو ژباړه حرام او ناروا گڼي!! حال دا چي هللا تعالى
په داسي نومونو يادول حرام دي چي له ده سره نه ښايي،
د ده صفت نشي منعكس كولى ،غلطه او ناقصه معنى وركوي،
په غلطو مواردو كي كارول كېږي لكه :معشوق ،جانان،
نگار ،صنم ،ساقي ،پيرمغان او دې ته ورته نومونه ،هغه
نومونه چي مختلف قومونه ئې د هللا تعالى لپاره كاروي
لكه خداى او  ،GODاو له عربي نورو ژبو ته د هللا تعالى
د نومونو ژباړه لكه د مالك په ځاى څښتن يا خاوند ،د
رب په ځاى پالونكي ،د حفيظ په ځاى ساتونكى نه يوازي
څه مانع نه لري بلكي د هللا تعالى د نومونو او صفاتو په
حقيقي معنى د ښه پوهېدو لپاره ضروري او گټور دي ،هللا
تعالى په خپله دا كار كړى ،په تورات ،زبور او انجيل

د قرآن پلوشې
االعراف
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كي چي كوم نومونه راغلي وو ،په قرآن كي ئې هغه موږ
ته په عربي ژبي كي بيان كړي .كه قرآن په پښتو نازل
شوى وى نو د هللا تعالى ټول نومونه به په پښتو كي وو،
بيا به دغو خلكو ته ورته پښتنو ويل :له پښتو عربي ته
د هللا تعالى نومونه ژباړل او څښتن تعالى د هللا او مالك
په نامه يادول منع دي!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ












   









 -282او له هغو چي موږ پيدا كړي ،يوه ډله ئې داسي
ده چي په حق سره د (خلكو) الرښوونه كوي او په همدې
سره عدالت پلى كوي -281 .او هغه چي زموږ آيتونه
ً به ئې له داسي لوري ورو ورو ونيسو
تكذيبوي ،حتما
چي نه پرې پوهېږي -283 .او دوى ته مهلت وركوم،
ً چي زما پټ تدبير ډېر مضبوط دئ.
يقينا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)083-080دلته دوه ډلي معرفي شوې:
 هغه چي په حق سره د خلكو الرښوونه كوي او په همدې
سره عدالت پلى كوي.
 هغه چي د هللا تعالى آيتونه تكذيبوي ،دې ډلي ته به
ً سزا وركوي ،خو ورو ورو او په تدريج
هللا تعالى حتما
سره ،په داسي توگه چي دوى پرې نه پوهېږي ،مهلتونه او
فرصتونه به ئې وغولوي ،گمان به كوي چي د روښانه
مستقبل په لوري پر مخ روان دي ،خو په حقيقت كي به د

االعراف
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زوال په لور خوځي. .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ





    
    
   


    
    






   





  
 
 -284آيا په دې كي ئې فكر نه دئ كړى چي په ملگري
كي ئې هيڅ لېونتوب نشته ،دى خو له يوه څرگند نذير
پرته بل څه نه دئ -289 ،آيا د آسمانونو او زمكي
په ټولواكۍ او په هر هغه څه كي چي هللا پيدا كړي او
په دې كي ئې نظر نه دئ اچولى چي ښايي د دوى اجل
به رانږدې شوى وي ،نو له دې وروسته به په كومي
خبري ايمان راوړي؟  -286هللا چي څوك بې الري كړي نو
هيڅ الرښود به ئې نه وي او په خپل طغيان كي ئې
اللهانده پرېږدي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)083-084دلته د رسول هللا ﹽاو د ده د دعوت د
مخالفينو په اړه ويل شوي:
 دوى ته ويل شوي چي پيغمبر عليه السالم ستاسو پرونى
ملگرى دئ ،ښه ئې پېږنئ ،هم ئې وينا او دعوت ستاسو په
مخ كي او هم ئې د نن او پرون شخصي ژوند ،آيا نه گورئ
چي د يوه عقلمن او پوه داعي په توگه تاسو ته بلنه

د قرآن پلوشې
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دركوي ،نه ئې په دعوت كي د عقل خالف خبره مومئ او نه
د ده په شخصي ژوند كي د پوهي او عقل مغاير كوم عمل،
تاسو د غلطو كارونو او د عقل او علم منافي مذهب له
عواقبو او بدو پايلو وېروي ،ولي په دې فكر نه كوئ؟
 دا دوى ولي د آسمانونو او زمكي دې عظيم سلطنت ته
او په دې پراخ ملك كي دې بې شمېره مخلوقاتو ته په
غور سره نه گوري؟ آيا دې ته پام نه كوي چي د دې پراخ
ً د يوه داسي مقتدر ټولواك په
او ستر ملك واگي حتما
اختيار كي دي چي د عالم هر څه اداره كوي؟ همغه خبره
چي د دوى ملگرى محمد ﷻ ئې كوي؟
 ولي په دې غور نه كوي چي د دوى د بدو عملونو بدي
پايلي رانږدې شوې ،د دوى په څېر ډېر ظالم ،مفسد او
مشرك قومونه هالك شوي ،په كومي الري چي دوى روان دي،
تر دې د مخه ډېر پرې تللي او هر يو په الهي عذاب
اخته شوى؟! ستاسو ملگرى همدا خبره درته كوي.
 نو له دې خبرو وروسته به په كومي خبري ايمان
راوړي؟ كوم استدالل به ئې قانع كړى شي؟ كه د دغي سورې
په دغو مضبوطو او قانع كوونكو دالئلو قانع نه شي او
له مخالفت او لجاجته الس وانخلي او حقيقت ته سر ټيټ
نه كړي ،آيا بل داسي دليل او بله داسي وينا موندى شو
چي د دوى قناعت پرې راشي او په قيامت ايمان راوړي؟!!
 كه څوك په دغو دالئلو قانع نه شي ،بل داسي دليل نه
شو موندلى چي هغه قانع كړي .د دوى د انكار وجه دا نه
ده چي كافي دالئل ئې نه دي اورېدلي ،پوښتنو ته ئې
ځواب نه دئ ويل شوى او اغېزمنه وينا او حكيمانه بلنه
ئې نه ده تر غوږ شوې!! نه ،تر ټولو مضبوطه او
اغېزمنه وينا او تر ټولو قوي دالئل ورته ويل شوي ،تر
دې غوره وينا نه موندل كېږي ،تر دې متين او قوي دليل
نه شو پيدا كولى ،دوى په هر صورت كي له ځان سره په
كلكه پتېيلې چي په خپل انكار به ترپايه ټينګار كوي،
داسي كس په دالئلو نه شو قانع كولى .څوك چي په دغو
مضبوطو دالئلو قانع نه شي هغه به كومه وينا او كوم
دليل وي چي دوى قانع او ايمان راوړلو ته چمتو كړي؟
 اصلي خبره دا ده چي په دوى كي د هدايت استعداد
ځپل شوى ،خپل هغه ظرفيتونه او وړتياوي ئې له السه

االعراف
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وركړې چي د هدايت لپاره ضروري وي ،هللا تعالى د دې وړ
نه دي موندلي چي هدايت ئې په برخه شي ،په الهي
معيارونو كي او د الهي سننو مطابق د ضاللت مستحق دي،
نو ځكه ئې هللا تعالى په خپل طغيان كي اللهانده پرېږدي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

  




   
   





   




  




   
   

 -287د دې نېټې (قيامت) په اړه تا پوښتي چي د
وقوع وخت ئې كله دئ؟ ووايه :علم ئې فقط زما له رب
سره دئ ،له ده پرته ئې بل څوك په خپل وخت كي نه
راڅرگندوي ،په آسمانونو او زمكي كي درنه شوې،
درته نه راځي مگر ناڅاپي ،تا داسي پوښتي چي گواكي
ترې خبر يې ،ووايه :علم ئې يوازي له هللا سره دئ ،خو
اكثر خلك نه پوهېږي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)287دا آيت په مكرره توگه د قيامت علم هللا تعالى ته
مختص كوي او پر دې تأكيد كوي چي فقط هللا به ئې په خپلي
ټاكلې نېټې رابرسېره كوي او له دې پټ رازه به پرده
اوچتوي ،ناڅاپي او له مخكنۍ اطالع نه پرته به تاسو
نيسي ،د دې لپاره چي د قيامت حادثه هومره ستره ده چي
ټول آسمانونه او زمكه به احتواء كوي ،نو ځكه ئې په
ټاكلې نېټې پوهېدل انسان ته گران شوى .له پيغمبر

د قرآن پلوشې
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عليه السالم نه ستاسو پوښتني داسي دي لكه چي هغه ترې
خبر وي ،په داسي حال كي چي له هللا پرته هيڅوك پرې نه
پوهېږي.
په دغه او تر دې وروسته آيتونو كي داسي څه ويل
شوي چي د شرك د خبيث بوټي جرړي ئې قطع كړې ،تاسو
پوهېږئ چي د شرك گنده ډنډ له دوو ناپاكو وياليو
ډكېږي :له هللا تعالى پرته بل څوك په غيب پوه گڼل او له
هللا تعالى پرته بل څوك د گټي او تاوان واكمن منل .مشرك
هغه دئ چي د هللا تعالى ترڅنگ له نورو ذواتو نه د گټي
طمع او د تاوان دفع كولو انتظار لري او گمان كوي چي
هغوى له اسرارو خبر دي ،له هغو مواردو ئې خبرولى شي
چي ده ته گټه يا تاوان لري .دلته پيغمبر عليه السالم
ته ويل شوي چي خلكو ته څو خبري اعالن كړي :د قيامت د
راتلو له نېټې خبر نه يم ،هم ئې علم هللا تعالى ته مختص
دئ او هم ئې راوستل .په وروستنيو آيتونو كي په دې
اړه مزيد وضاحت داسي دئ:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




















    




  
 -288ووايه :نه د ځان لپاره د گټي (رسولو) واك
لرم او نه د ضرر او تاوان (دفع كولو) ،مگر هغه څه
چي هللا ئې وغواړي او كه په غيب پوهېدى نو ډېر خير
او ښېگڼه به مي ترالسه كړې وه او تاوان به نه
رارسېدو ،زه خو مؤمنانو ته له يوه خبردارى
وركوونكي او زېرى وركونكي پرته بل څه نه يم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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( -)288په دې مبارك آيت سره رسول هللا ﹽد څو نورو خبرو
په اعالن مأمور شوى:
 خلكو ته دا خبره په واضح الفاظو اعالن كړه چي زه
نه د ځان لپاره د گټي رسولو څه واك لرم او نه د ضرر
او تاوان دفع كولو ،د دې واك په بشپړه توگه له هللا
تعالى سره دئ ،كه ځان ته كومه گټه رسولى شم يا كوم
ضرر دفع كولى شم نو دا همغه دي چي هللا تعالى غوښتي ،د
دې پرېكړه هم د هللا تعالى له لوري كېږي.
 زه له غيبه خبر نه يم ،كه په غيب پوهېدى نو تل او
په هر كار كي به مي خير او ښېگڼه په برخه كېده او
هيڅكله به كوم تاوان نه رارسېدو .څوك چي په غيب
پوهېږي په هر كار كي به گټه كوي او د تاوان له هر
مورد نه به خوندي پاته كېږي ،دا ځكه چي هغه پوهېږي
څه ورته گټه لري او څه ورته تاوان ،د گټي ځاى ته ځان
رسوي او د تاوان له ځايه ځان ساتي ،خو تاسو وينئ چي
زه د نورو انسانانو په څېر له كړاوونو ،ستونزو،
بيماريو او ناخوالو سره مخ كېږم ،دا ښيي چي زه له
غيبه خبر نه يم .گورئ چي رسول هللا ﹽنه يوازي دا خبره
اعالنوي چي په غيب نه پوهېږي بلكي دالئل ئې هم وړاندي
كوي.
 زه فقط د هللا تعالى له لوري يو استازى يم چي
مأموريت مي نېكانو ته زېرى او بدانو ته خبردارى
وركول دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -285دى هغه ذات دئ چي تاسو ئې له يوه ژوي راپيدا
كړئ او له هغه ئې جوړه ورته راپيدا كړه چي خوا ته
ئې آرامښت ومومي ،كله چي ئې (په خپلي غېږ كي) پټه
كړه ،په خفيف حمل سره حامله شوه ،خو كله چي درنه
شوه دواړو خپل رب ته دعاء وكړه چي كه دي روغ راكړ
ً به له شكر كوونكو وو -251 .خو كله چي ئې روغ
حتما
رمټ وركړ په هغه څه كي ئې شريكان ورته ونيول چي
ده وركړى وو ،خو هللا له هغه څه ډېر لوړ دئ چي دوى
ئې ورسره شريكوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)021-082په دې مباركو آيتونو كه هم د مخكني مطلب
په اړه الندي مزيد دالئل وړاندي شوي:
 هغه څوك دئ چي انسان ئې له يوه متنفس ژوي پيدا
كړ ،له همدې ئې د ده جوړه پيدا كړه ،نه يوازي دا چي
همدا د انساني نسل د بقاء او دوام وسيله ده بلكي په
داسي توگه ئې پيدا كړي چي يو د بل په خوا كي سكون او
د زړه ډاډ ترالسه كوي ،د دوى ترمنځ دا الفت چا راپيدا
كړى؟ دا د چا دقيقه منصوبه ده؟ آيا په دې كي هر د
عقل خاوند ته څرگنده نښه او الرښوونه نه ده پرته او
نه ورته وايي چي دا فقط د هللا تعالى كار دئ؟
 كله چي دا دواړه سره يو ځاى او ښځه حامله شي ،په
لومړي سر كي ئې بار سپك وي خو ورو ورو دروند شي ،دغه
مهال دواړه د يوه روغ رمټ اوالد طمع كوي ،خو نه په
خپله څه كولى شي او نه د زمكي پر سر له بل نه دا طمع
كولى شي چي د خپلي خوښي روغ ،سالم او صالح اوالد ئې
په برخه شي ،ناچار هللا تعالى ته مخه كوي ،د طمعي سترگي
ئې هغه ته واوړي ،نه يوازي د هغه په وړاندي د دعاء
السونه اوچتوي بلكي ژمنه كوي چي كه روغ رمټ اوالد ورپه
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برخه كړي نو د ده له شكركوونكو يندگانو به وي.
 خو كله چي هللا تعالى روغ رمټ اوالد وركړي ،د دې پر
ځاى چي دا يوازي د هللا تعالى پېرزوينه وگڼي ،د نورو د
عنايت او رعايت نتيجه ئې گڼي او په هغه څه كي چي هللا
تعالى دوى ته وركړي نور شريك كړي او مشرك شي.
 دا په داسي حال كي چي هللا تعالى له هغه څه نه ډېر
لوړ دئ چي دوى ئې ورسره شريكوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ








   






   





   































    




  
   
 -252آيا هغه څه (ورسره) شريكوي چي هيڅ څه نه شي
پيدا كولى او دوى په خپله پيدا كړى شوي؟  -251او
نه د دوى د مرستي توان لري او نه د ځان مرسته
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كولى شي؟  -253او كه ئې د هدايت لوري ته دروبلئ
په تاسو پسي نشي درتلى ،پرې برابره ده چي دروئې
ً هغه چي له هللا
بلئ او كه ساكت پاته شئ -254 .يقينا
پرته ئې (مرستي ته) دربلئ ،ستاسو په څېر بندگان
دي ،نو دروئې بلئ او هغوى دي ستاسو دعاء قبوله
كړي كه رښتيني يئ -259 .آيا داسي پښې ئې دي چي
پرې تگ كوي؟ او يا ئې داسي السونه دي چي پرې نيول
كوي؟ يا ئې داسي سترگي دي چي پرې ويني؟ يا ئې
داسي غوږونه دي چي پرې اوري؟ ورته ووايه :خپل
شريكان مو دروبلئ ،بيا زما په خالف پټ تدبيرونه
وكړئ او مهلت مه راكوئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)025-020دلته د شرك د نفي لپاره څو نور مضبوط او
انكار نه منونكي دالئل زموږ مخي ته اېښودل شوي:
 آيا دا مشركان داسي څه او څوك له هللا تعالى سره
شريكوي ،مرستي ته ئي رابلي او طمع ترې لري چي نه
يوازي څه پيدا كولى نشي بلكي په خپله پيدا شوي؟! له
محتاج مخلوق نه چي په خپل پيدايښت كي بل ته اړ وي
څنگه داسي طمع لري؟!
 آيا هغه چا ته الس لمن اوږدوي چي نه د دوى د مرستي
توان لري او نه د ځان مرسته كولى شي؟
 شرك داسي ځاى ته رسولي چي اوس له مړو او مجسمو د
مرستي طمع لري ،له هغه چا چي كه ئې د هدايت لوري ته
دروبلئ په تاسو پسي نشي درتلى ،پرې برابره ده چي
دروئې بلئ او كه ساكت پاته شئ ،ستاسو چيغو ته هم
ځواب نه دركوي!!
 له هللا تعالى پرته داسي څه مرستي ته دربلئ چي ستاسو
په څېر بندگان دي ،كه ژوندي دي كه مړه ،كه تاسو د
دوى پر قبرونو زيارتونه جوړ كړي ،جنډې مو پرې ودرولې
او په درشل كي ئې د دعاء السونه لوړوئ او كه تاسو د
دوى مجسمې جوړي كړې او عبادت ئې كوئ ،ستاسو په څېر
بندگان دي ،هيڅ ئې په وس پوره نه دي ،كه داسي نه وي
نو دروئې بلئ او هغوى دي ستاسو دعاء قبوله كړي كه
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رښتيني يئ.
 څنگه د بې روح ،راكد او ساكت بتانو عبادت كوئ او
له دوى نه د مرستي طمع لرئ؟! تاسو خو پښې ،السونه،
سترگي او غوږونه لرئ ،چي تگ ،نيول ،ليدل او اورېدل
پرې كوئ ،دوى خو دا هم نه لري!!
 كه دوى د څه كولو توان لري نو زما په خالف مرسته
ترې وغواړئ ،ټول دروبلئ ،بيا زما په خالف پټ تدبيرونه
وكړئ او مهلت مه راكوئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   



















   







 
ً چي زما موال هغه هللا دئ چي دا كتاب ئې
 -256يقينا
نازل كړى او هغه د صالحانو پالنه او ساتنه كوي.
 -257او هغه چي له ده پرته ئې دربلئ او عبادت ئې
كوئ نه ستاسو مرسته كولى شي او نه د ځان مرسته.
 -258او كه د هدايت لوري ته ئې دروبلئ نه ئې
اوري ،وينې ئې چي ستا لوري ته به گوري خو څه نه
ويني!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)028-023د مخكنيو خبرو په دوام كي رسول هللا ﹽته ويل
شوي چي مشركينو ته مزيد ووايي:
 زما موال هغه هللا دئ چي دا كتاب ئې نازل كړى او هغه
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د صالحانو پالنه او ساتنه كوي.
 تاسو له هللا تعالى پرته د داسي څه عبادت كوئ او
مرسته ترې غواړئ چي نه ستاسو مرسته كولى شي او نه د
ځان مرسته.
 د داسي څه چي كه ئې د هدايت لوري ته دروبلئ ستاسو
غږ نه اوري ،هر څومره غوره كار ته چي بلنه وركړئ
غبرگون نه ښي او له ځايه نه خوځي ،په رډو سترگو به
درته گوري خو څه به نه ويني!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




  
  







   
   



  









 
 -255عفو اختيار كړه ،په معروف گمارنه كوه او له
جاهالنو ډډه كوه -111 .او كه د شيطان كومه وسوسه
دي وسوسه كړي نو هللا ته پناه يوسه ،بې شكه چي هغه
ً هغه كسان چي
ښه پوه اورېدونكى دئ -112 .يقينا
تقوى ئې كړې ،كله چي ئې د 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 -111 .او وروڼه ئې (داسي دي) چي
په بې الريتوب كي ئې راكاږي او هيڅ كمي نه كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االعراف
د قرآن پلوشې
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)212-022دلته رسول هللا ﹽاو د ده له الري ټولو
مؤمنانو ته د جاهلو مشركينو سره د چلن په اړه څو
سپارښتني شوې:
 له دوى سره د عفوي چلن غوره كړه.
 په معروف گمارنه او نېكو كارونو ته بلنه وركوه.
 له جاهالنو ډډه كوه او له دوى سره په بې فائدو
النجو او بحثونو كي مه ښكېل كېږه.
 كه شيطان په خپلو وسوسو وځورولې ،هللا تعالى ته پناه
يوسه ،كه كومه شيطاني وسوسه تا نامناسب غبرگون ته
وهڅوي ،بې حوصلې دي كړي ،له دعوت نه الس اخيستو ته دي
اړ كړي ،يا له جاهالنو سره په النجو كي ښكېل كېدو ته
دي تشويق كړي ،نو هللا تعالى ته پناه يوسه ،بې شكه چي
هغه ښه پوه اورېدونكى دئ ،د بنده له حاله خبر او
دعاگاني ئې اوري,
 د متقي او پرهېزگارو مؤمنانو شأن دا دئ چي كله
كوم شيطان كوم شيطانى تلقين ورته وكړي ،سمالسى متوجه
شي ،هللا تعالى ورپه ياد شي ،په همدې سره ئې بصيرت په
برخه او د سمي الري او سمي كړني د پېژندو وړ شي.
 خو د شيطانانو وروڼه ،هغه چي له شيطان سره نږدې
اړيكي لري ،ځان ترې نه ساتي بلكي دوستي ورسره كوي ،د
دوى حالت داسي دئ چي شيطان ئې الرښود شي ،او د بې
الريتوب په تيارو كي ئې په ځان پسي راكاږي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   
  
    





   



 
 -113او كله چي ته كوم آيت ورته رانه وړې ،وايي:
ولي دي غوره نه كړ؟ ووايه :زه خو فقط د هغه څه
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متابعت كوم چي زما د رب له لوري راته وحي شوي ،دا
ستاسو د رب له لوري د بصيرت او پوهي وسيله او د
مؤمنانو لپاره الرښود او رحمت دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)213په تفسيرونو كي د دې آيت په اړه دوه د پام وړ
توجيه او تعبير مومو:
 كله كله به مخاطبينو له رسول هللا ﹽد خپلي خوښي
معجزې غوښتې ،چي داسي معجزه به ورته وړاندي نشوه نو
دوى به ويل :ولي ئې نه شې وړاندي كولى؟ پيغمبر عليه
السالم ته ويل شوي چي دوى ته ووايي :زه هغه څه كوم چي
د هللا تعالى له لوري پرې گمارل شوى يم ،هغه څه تاسو ته
وايم چي ما ته ئې وحي شوې ،دا كتاب د پوهي او بصيرت
منبع او د هغه چا لپاره الرښود او الهي پېرزوينه او
رحمت دئ چي ايمان راوړي.
 كله كله به د وحي راتگ وځنډېدو ،مخالفينو به
تبليغات پيل كړل چي پيغمبر (عليه السالم) ولي دا لړۍ
بنده كړې او نوي آيتونه نه وړاندي كوي؟ پورتنى ځواب
دوى ته وركړى شوى.
د آيت له وروستۍ برخي معلومېږي چي لومړى تعبير
دقيق او صحيح دئ ،ځكه د معجزې د غوښتني په ځواب كي
ويل شوي چي دا الهي كتاب هر ايمان راوړونكي ته د
بصيرت منبع ،بشپړ الرښود او الهي پېرزوينه ده ،عجيبه
ده چي تاسو د داسي قرآن په شته والي كي بله معجزه
غواړئ!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ








 
 -114او كله چي قرآن لوستل كېږي نو ورته غوږ شئ
او چوپ اوسئ چي رحم درباندي وشي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)214په دې مبارك آيت كي د قرآنكريم د تالوت او
استماع په اړه موږ ته الرښوونه شوې:
 كله چي قرآن لوستل كېږي بايد په غور سره ورته غوږ
شو.
 شور او ځوږ بند كړو ،چوپتيا غوره كړو.
 په دې سره به هللا تعالى د خپل رحمت او پېرزوينو
سيورى پر موږ وغوړوي ،په قرآن د پوهېدو شرف به راپه
برخه كړي ،د هدايت دروازې به زموږ پر مخ پرانيزي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   








   

 -119او (تل) سبا او ماښام ،له ځان سره د خپل رب
ذكر كوه ،په زاريو او وېري سره او له لوړ غږ
راټيټ او له غافالنو مه كېږه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)215دلته د هللا تعالى د ذكر په ارتباط څو مهمي او
اساسي سپارښتني شوې:
 تل د هللا تعالى په ياد او ذكر مشغول اوسه ،شپه ورځ،
سبا او ماښام ئې يادوه.
 له ځان سره او په خپل زړه كي ئې يادوه.
 په زاريو او زگېرويو سره ئې يادوه ،ستا ذكر بايد
له زاريو او وېري سره توأم وي ،غږ دي بايد د زاري
كوونكو په څېر وي ،د يوه محتاج او مضطر بنده په څېر،
له دې احساس سره چي په هر څه كي هللا تعالى ته محتاج
يې ،د ذكر په حال كي بايد ستا په الفاظو ،غږ او څېرې
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كي د وېري او خوف آثار څرگند وي ،داسي چي زړه دي
پوړېږي ،داسي چي د يوه ستر ذات په وړاندي والړ يې،
هغه ستا غږ اوري ،حركات دي گوري او د زړه كيفيت دي
ورته معلوم دئ.
 د غافالنو په څېر مه كېږه ،چي خپل رب هېر كړې يا
ئې په داسي حالت كي نوم په خوله اخلې چي زړه دي ترې
غافل وي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

    




   
ً هغه چي ستا د رب په خوا كي (مقرب) دي
 -116يقينا
د ده له عبادت سرغړاوى او لويي نه كوي ،د ده
تسبيح وايي او ده ته تندى پر زمكه ږدي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)213دا آيت د هللا تعالى د مقربو بندگانو حالت
بيانوي او فرمايي:
 د ده له بندگۍ نه لويي او سرغړاوى نه كوي.
 د ده تسبيح وايي ،د ده ذكر كوي ،له هر عيب او نقص
ئې لوړ گڼي.
 ده ته تندى پر زمكه ږدي ،داسي لكه يو محتاج او
مضطر بنده چي د بل پښو ته لوېږي او بخښنه ترې غواړي.
دا آيت د قرآنكريم يو له هغو آيتونو دئ چي په
لوستلو او اورېدو سره ئې بايد د تالوت سجده وشي.
دا مبارك آيت د دې سورې لپاره يوه ښكلې او جامع
تتمه ده ،د سورې اساسي او محوري مضامين څلور دي:
 د الهي كتاب متابعت ،د هللا تعالى په ځاى بل څوك
متولي نه نيول او متابعت ئې نه كول.
 چا چي د الهي كتابونو مخالفت كړى په الهي عذاب
اخته شوي.
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 له ټولو د پوښتني وخت خامخا راتلونكى دئ.
 د حساب و كتاب په ورځ چي د چا تله درنه وخته
بريالى شو او د چا چي تلل شوي سپك وختل خاسر او
نامراد شو.
دغه وروستى آيت هم وايي :د هللا تعالى خوا ته مقرب
بندگان هغه دي چي د ده له عبادت سرغړاوى او لويي نه
كوي ،د ده تسبيح وايي او ده ته تندى پر زمكه ږدي.
يعنى څلور كارونه انسان ته هغه لوړ مقام ورپه برخه
كوي چي د هللا تعالى د مقربو بندگانو په زمره كي ونيول
شي -0 :د هللا تعالى عبادت -2 ،د ده په وړاندي له تكبر
او لويي نه ډډه -3 ،د ده ذكر او تسبيح  -4او د ده
بشپړ اطاعت او په وړاندي ئې تندى پر زمكه اېښودل.
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االنفال
د سورې معرفي
د دې مباركي سورې نوم األنفال دئ ،چي د سورې له
لومړي آيت اخيستل شوى 75 ،آيتونه لري ،په مدينه
منوره كي او د بدر له جگړي وروسته نازله شوې ،د ډېرى
آيتونو فواصل ئې د لومړيو دوو آيتونو (مؤمنين) او
(يتوكلون) ته ورته دي ،او د څو آيتونو ئې (اقدام) او
(عقاب) ته ورته .د بحث اصلي موضوع ئې په جنگ پوري
تړلي اساسي قضايا دي ،يو جهادي حزب چي د جگړي په
ارتباط كومو اساسي الرښوونو ته ضرورت لري ټولي په دغي
جامع سوره كي راخالصه شوې ،بحث د غنائمو په اړه د
مؤمنانو له پوښتني پيل شوى ،په ځواب كي ورته ويل شوي
چي غنائم په اصل كي په هللا تعالى او د ده په پيغمبر
پوري تعلق لري ،د غنائمو الس ته راوړل به نه ستاسو
هدف وي او نه به ئې د ځان حق گڼئ ،داسي نه چي د
غنائمو پر سر په خپلمنځيو شخړو الس پوري كړئ ،ورپسې
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په همدې ارتباط د واقعي مؤمنانو څو مهمي ځانگړتياوي
ښودل شوې ،په همدې لړ كي د بدر جگړه د يوې عملي
بېلگي په توگه وړاندي شوې او ويل شوي چي د جگړي له
پيل نه مخكي په تاسو كي ځيني داسي ول چي د جگړي په
لور د خوځېدو په مهال سختي وېري خپل وزر پرې خور كړى
وو ،داسي ئې انگېرله لكه چي د جگړي په ميدان كي مرگ
خپل كومى ورته پرانيستى وي ،په مجموعي توگه ستاسو
وضعيت داسي وو چي غوښتل مو د دښمن د فوځ په ځاى د
هغه له تجارتي قافلې سره مخامخ شئ ،د دښمن له مجهز
فوځ سره د مخامخېدو لپاره تيار نه وئ ،خو هللا تعالى
غوښتل د بدر په ميدان كي ستاسو لومړنۍ نښته د قريشو
له مجهز فوځ سره وي ،ستاسو په الس ئې له ماتي سره
مخامخ كړي ،همدا بريا د حق د غلبې او د باطل د زوال
پېالمه شي او په دې سره مؤمنانو ته دا الرښوونه كوي چي
له دښمن سره په جگړو كي لومړۍ نښته خاص او ځانگړى
اهميت لري ،په دې كي بريا نورو برياوو ته الر
پرانيزي ،ورپسې د مسلمانانو په ليكو كي د پرېشانۍ او
وېري هغه حالت انځوروي چي د دښمن د مجهز فوځ په ليدو
سره رامنځته شو ،ليدل ئې چي د دښن شمېر تر دوى زيات
او وسائل او تجهيزات ئې د دوى په پرتله څو برابره،
دوى د جنگ لپاره كافي تيارى نه درلود ،په تجارتي
قافلې د بريد لپاره راوتلي وو ،ناڅاپه د داسي دښمن
له مجهز فوځ سره مخامخ شول چي په نظامي ،سياسي او
اقتصادي لحاظ ئې پر ټول حجاز او په هغه كي مېشت عرب
قبائلو حكومت كاوو ،هيچا ئې د مقابلې جرأت نه كولو،
قرآن فرمايي چي په دې وخت كي تاسو خپل رب ته استغاثه
كوله ،په زاريو زاريو مو مرسته ترې غوښته ،هللا تعالى
ستاسو دعاء قبوله كړه ،سكينه ئې درباندي نازله كړه،
د وېري او خوف حالت ئې په ډاډ او اطمئنان بدل كړ،
مالئكي ئې ستاسو مرستي ته درولېږلې ،همدا مغرور او
مجهز دښمن ئې له ماتي سره مخامخ كړ .له دې وروسته
مؤمنانو ته د مهمو او اساسي سپارښتنو او الرښوونو لړۍ
پيل كېږي ،چي مهمي برخي ئې دا دي:
 له دښمن سره د نښتي په مهال د جگړي له ميدانه له
تېښتي ډډه وكړئ ،خپل سنگر يوازي په دوو صورتونو كي
پرېښودى شئ :يو سنگر په بل سنگر بدلول او له بلي ډلي
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سره يو ځاى كېدل.
 برياوي د خپل زور ځواك او تدبير نتيجه مه گڼئ،
دښمن ته ماته وركول د خپلو مټو زور او توري وهلو
نتيجه مه بولئ ،دا په بې ځايه غرور منتج كېږي ،تل
خپلي برياوي د هللا تعالى پېرزويني گڼئ.
 د هللا تعالى او د هغه د پيغمبر اطاعت كوئ ،په جنگ
كي ټول هغه احكام په كلكه مراعاتوئ چي د خپل رب له
لوري دركړى شوي ،ستاسو ژوند ،بقاء او بريا په همدې
كي ده.
 له هغو فتنو ځان وساتئ چي يوازي د ظالمانو لمن نه
نيسي بلكي عام مصيبت ترې جوړېږي.
 تل سختي شپې ورځي ،خپل ضعف ،كمزوري ،له دښمن وېره
په ياد ساتئ او د هللا تعالى د تأييد شكر كوئ چي ستاسو
ضعف او كمزوري ئې په ځواكمنۍ بدله كړه ،ستاسو خوف او
وېره ئې له منځه يووړه ،تاسو ته ئې په زمكي كي تمكين
درپه برخه كړ او د لوږي او فقر په ځاى ئې پاكيزه او
پرېمانه رزق دركړ.
 له خيانتونو ځان ساتئ ،كه دا له هللا تعالى او د ده
له پيغمبر سره په خپلي معاملې كي وي او كه په خپلو
منځونو كي .پام كوئ چي د مال طمع او له اوالد سره
مينه تاسو خيانت ته ونه هڅوي.
 كه تقوى ولرئ او له دغو گناهونو ځان وساتئ نو هللا
تعالى به تاسو ته فرقان ،د حق او باطل د تفكيك او
تشخيص بصيرت درپه برخه كړي ،ستاسو حالت به اصالح او
روغ كړي ،گناهونه به مو دروبخښي او له خپل ستر او
عظيم فضل نه به تاسو برخمن كړي .د دغه مطلب لپاره د
پيغمبر عليه السالم په ضد د قريشو د هغي هڅي بې نتيجې
پاته كېدا د يوې بېلگي په توگه وړاندي كوي چي غوښتل
ئې پيغمبر عليه السالم ونيسي ،وئې وژني يا ئې تبعيد
كړي ،خو تدبير ئې خنثى شو او خپلو ناولو موخو ته ونه
رسېدل ،هللا تعالى پيغمبر عليه السالم ته داسي فراست
ورپه برخه او داسي تدبير وروښود چي د دښمن توطئه
شنډه كړي ،د دوى له منگولو ئې وژغوري او هغي مدينې
ته پناه يوسي چي څو كاله وروسته د يوه ستر هېواد
پالزمېنه ترې جوړه شوه.
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په همدې لړ كي د قريشو نورو مخالفتونو او لجاجتونو
ته اشاره كوي ،چي ځيني ئې دا دي:
 د هللا تعالى كالم ته ئې د اساطيراالولين خطاب كاوو او
ادعاء ئې كوله چي دا د انسان كالم دئ او موږ هم كولى
شو داسي كالم وړاندي كړو.
 ځان ئې دومره په حقه گڼلو او خپل مذهب ئې داسي
رښتينى او هللا تعالى ته مقبول مذهب او تر اسالم غوره چي
ويل به ئې :كه دا پيغمبر او د ده له لوري وړاندي شوى
دين حق وي نو هللا دي پر موږ له آسمانه ډبري ووروي!!
ولي زموږ له سخت مخالفت سره سره الهي عذاب پر موږ نه
نازلېږي؟! دا ښيي چي نه دا پيغمبر د هللا له لوري
رالېږل شوى او نه دا دين!! دوى ته په ځواب كي ويل
شوي :د عذاب د ځنډېدو وجوهات دوه دي :په تاسو كي د
پيغمبر عليه السالم شته والى او د داسي خلكو شته والى
چي له هللا تعالى به بخښنه غواړي او ايمان به راوړي ،كه
دلته د پيغمبر عليه السالم مأموريت پاى ته ورسېږي او
درنه والړ شي او هغه كسان چي ايمان به راوړي له تاسو
ً الهي عذاب به خپل وزر درباندي
بېل شي ،نو يقينا
وغوړوي.
 ولي به په الهي عذاب نه اخته كېږي چي له
مسجدالحرام نه خلك منع كوي ،ځان د بيت هللا شريف
متوليان گڼي خو د دې مقام اهليت په كي نشته ،دا مقام
خو يوازي له متقيانو سره ښايي .دوى خو د بيت هللا په
خوا كي شپېلكيو او تاړو (چكچكو) ته د عبادت او لمونځ
نوم وركوي ،خپلي شتمنۍ په دې كي لگوي چي خلك د هللا
تعالى له الري راوگرځوي.
ورپسې مسلمانانو ته سپارښتنه كوي چي له كافرانو سره
په خپل چلن كي څو ټكي مراعات كړي:
 له مخالفت او دښمنۍ الس اخيستو ته ئې راوبلي ،ورته
ووايي :كه له خپل كفر ،شرك او له حق سره له دښمنۍ الس
واخلئ دا درته غوره ده ،هللا تعالى به ستاسو مخنكي
گناهونه وبخښي او كه خپل ضد او عناد ته دوام وركړئ
نو پايله مو همغه ده چي مخكني كافران ورسره مخامخ
شوي.
 تر هغه د دوى په ضد وجنگېږئ چي فتنه او د كفر
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سلطه پاى ته ورسېږي او د هللا تعالى له دين پرته بل
دين ،مسلك او نظام پاته نه وي.
 مجاهدينو ته ويل شوي چي د غنيمتونو پنځمه برخه به
هللا تعالى او د هغه پيغمبر ته سپارل كېږي چي د مصرف
موارد او مستحقين ئې دا دي :پيغمبر عليه السالم او
خپلوان ئې ،يتيمان ،مسكينان او له خپل ټاټوبي لري
محتاجان ،دا آيت ښيي چي د دولت په چارو كي مصروف اړ
كسان په دې ضمن كي راځي.
 د بدر په غزا كي برخه وال مجاهدين دې ته متوجه
كوي چي دا جگړه او په هغې كي ستاسو بريا د هللا تعالى
په خوښه او اراده ترسره شوې ،ځان ته ئې مه منسوبوئ،
د غنيمتونو او نورو الس ته راوړنو پر سر له شخړو او
نزاع ځان وساتئ.
 له دښمن سره د نښتو په مهال ثابت قدم او مضبوط
اوسئ ،هللا تعالى ډېر ياد كړئ چي بريا مو په برخه شي ،د
هللا تعالى او د پيغمبر عليه السالم اطاعت وكړئ ،له نزاع
ډډه وكړئ چي قوت او هيبت مو ختموي ،صبر ولرئ چي هللا
تعالى له صبر كوونكو سره دئ ،د هغو كسانو په څېر مه
كېږئ چي كبر ،ځان ښودني او د هللا له الري د خلكو مخنيوي
جگړي ته هڅولي ،همغه چي شيطان دوكه كړي او د جگړو
پايلو ته ئې هيله من كړي.
 دوى ته ويل شوي چي خپل عاقبت د فرعون د پايلي په
هينداري كي وگورئ.
 د هغه دښمن په ضد قاطع او پرېكنده چلن چي په جنگ
اصرار كوي او خپلو ژمنو ته درناوى نه لري خو له هغو
سره چي په خپلو ژمنو ودرېږي له هرراز خيانت نه ډډه
كول او د معاهدو او تړونونو صادقانه درناوى كول.
 د دښمن په ضد ټول ممكن وسائل او تجهيزات برابرول،
په دې اړه د كافي او ضروري لگښتونو سپماوى نه كول.
 كه دښمن روغي جوړي ته غاړه ږدي ،وړانديز ته ئې
مثبت ځواب وركړئ او پر خپل رب توكل ولرئ ،د دوى د
غدر او خدعې نه د وېري په وجه د روغي جوړي
وړانديزونو ته له منفي ځواب نه ډډه وكړئ ،هللا تعالى به
ستاسو مرسته كوي ،مؤمنان به ستاسو خوا ته راغونډوي..
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 يوازي پر خپلو مؤمنو ملگرو اكتفاء وكړئ ،ستاسو
اصلي ځواك همدغه باايمانه مجاهدين دي.
 مؤمنانو ته ويل شوي چي كه د دښمن د جنگاليو شمېر
تر تاسو لس ځلي زيات وي ،وېره ترې مه لرئ ،په ميړاني
او صبر سره ئې مقابله وكړئ ،د قوى ايمان غوښتنه همدا
ده ،لږ تر لږه د دوه برابره دښمن له مقابلې ډډه مه
كوئ ،هللا تعالى به تاسو ته بريا دركوي.
 د جگړي په مهال بايد ستاسو جدي او اساسي توجه دې
ته وي چي دښمن په بشپړه توگه وځپئ ،له پښو ئې
وغورځوئ ،د دښمن له ځپلو مخكي بل څه ته اعتناء مه
كوئ ،نه غنائمو ته او نه د اسيرانو نيولو ته.
 يوازي هغه مؤمنان خپل اولياء وگڼئ چي هجرت ئې
كړى ،د هللا په الر كي په خپل سر او مال جهاد كوي ،مهاجر
ته ئې پناه وركړې او د مجاهد ملگرتيا او مرسته كوي،
هغه مؤمنان چي له هجرت ئې ډډه كړې كه مرسته درنه
وغواړي په دې شرط ئې مرسته وكړئ چي دا د هغه چا په
ضد نه وي چي له تاسو سره د عدم تعرض تړون لري.
 حقيقي مؤمنان هغه دي چي په صادقانه توگه ئې ايمان
راوړى ،د خپل ايمان په حكم ئې هجرت كړى ،د هللا په الر
كي ئې په خپل سر او مال سره جهاد كړى ،مهاجر ته ئې
پناه وركړې او د مجاهد مرسته او ملگرتيا ئې كړې ،څوك
چي له دوى سره وروسته يوځاى كېږي هللا تعالى به ئې د
دوى په ډله كي محسوبوي.
د دې سورې تفسير ته له ننوتو مخكي بايد وگورو چي
د بدر لويه مخامخ نښته څنگه رامنځته شوه ،مسلمانان
په څه حالت كي وو او دښمنان ئې په څه حالت كي ،د دې
جگړي وجه څه وه او نتائج ئې څه؟
د پيغمبر عليه السالم له بعثت وروسته د ده دعوت په
عمومي توگه په دوو برخو او په خاصه توگه په څلورو
برخو وېشلى شو ،په عمومي توگه مكي دور چي نږدې
ديارلس كاله او مدني دور چي پاته لس كلونه احتواء
كوي ،په دغو دواړو مرحلو كي الندي څلور پړاوونه تر
سترگو كېږي:
 .2پيغمبر عليه السالم د مكې په ديارلسو كلونو كي
يوازي د دعوت په كار مصروف وو ،د دې دعوت ځانگړتياوي
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دا وې:
 د دعوت اصلي مضمون قرآن وو ،بلنه قرآن ته وه،
تركيز پر قرآن وو ،دوست او دښمن ته قرآن وړاندي شوى،
خلكو ته د ده وينا او پيغام قرآن وو ،د ټولني په
ناخوالو اعتراض ئې د قرآن په استناد وو ،استدالل ئې
پر قرآن وو ،هغه چا به ايمان راوړلو چي د قرآن
الرښووني ئې د نجات وسيله موندلې او د قرآن په مضبوط
او قانع كوونكي استدالل به قانع شوى وو.
 مؤمنانو ته د دې اجازه نه وركول كېده چي د دښمن
په ضد په كوم عملي اقدام الس پوري كړي ،كعبه ئې له
بتانو ډكه ليدله خو عكس العمل ئې نه ښودو ،د كعبې په
خوا كي به ئې بربنډ طوافونه ليدل ،د ظلم ،جهل او
فساد لړزوونكې صحنې به ئې ترسترگو كېدې خو غبرگون ئې
نه ښودو ،د پيغمبر عليه السالم ياران نيول كېدل،
تعذيبېدل او وژل كېدل خو هغه به ورته ويل :صبر وكړئ،
چا ته اجازه نه وه چي وسلې ته الس كړي ،په پټه يا په
څرگنده توگه كوم اقدام وكړي ،خو د دې ترڅنگ د ټولني
پر ټولو ناخوالو كلكي نيوكي او شديد اعتراضات كېدل،
كه د بتانو د نسكورولو هڅه ممنوع وه ،خو خلكو ته ئې
ويل چي ابراهيم عليه السالم دا بتان نسكور كړي وو ،د
قريشو ظلمونه ئې د اصحاب االخدود په قصې كي انځورول،
د دوى د مفسدو مشرانو فساد ئې د يوسف عليه السالم په
قصې كي او د عزيز مصر او د هغه د مېرمني په څېرې كي
تمثيلول ،خلكو ته ئې ويل :ستاسو مذهبي مشرانو ستاسو
د جد دين تحريف كړى ،په هللا تعالى باندي افتراء كوي،
له خپله ځانه ئې حالل او حرام وضع كړي ،له دين ئې دام
جوړ كړى ،له سامري سره ئې تشبيه كول ،د دوى شتمن ئې
له قارون سره تشبيه كول ،چي د خپل قوم په ضد له
فرعون سره ملگرى شوى وو .همدا وجه وه چي د قريشو
قومي او مذهبي مشرانو او شتمنو د پيغمبر عليه السالم
دعوت ته د خطرناك گواښ په سترگه كتل او د هغه د
مخنيوي او ځپلو لپاره ئې مال تړله.
 كه څه هم پيغمبر عليه السالم خلك يوې داسي عقيدې
ته رابلل چي قريش ورسره آشنا ول ،پر هللا تعالى ايمان،
د قيامت پر ورځي او په اخروي مكافات او مجازات باور،
پر الهي كتابونو ،پيغمبرانو او فرشتو ايمان ،دا
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موضوعات خو دوى ته نوي نه وو ،له يهودو او نصاراوو
ئې دا خبري اورېدلې ،دوى خو د اسمعيل عليه السالم
اوالد ول ،ځان ئې د ابراهيم عليه السالم د دين پلويان،
د بيت هللا متوليان او د حجاجو خادمان گڼل ،كله چي ئې
دا خبري له يهودانو او نصاراوو اورېدلې د هغوى په
خالف ئې هيڅ غبرگون نه دئ ښودلى ،خو كله چي پيغمبر
عليه السالم همدا خبري هغوى ته وړاندي كړې شديد
مخالفت ته ئې مال وتړله ،دا مخالفت ورو ورو دومره
تشديد شو چي د پيغمبر عليه السالم د يارانو په
ځورولو ،بندي كولو او وژلو ئې الس پوري كړ ،محاصرې او
مقاطعې ئې اعمال كړې ،حتى د پيغمبر عليه السالم د
وژلو لپاره ئې مال وتړله ،د دې مخالفتونو وجه څه وه؟
آيا وجه ئې اعتقادي وه ،له خپل پلرني دين او مذهب نه
د دفاع لپاره ئې دا كار كولو؟ كه ئې وجه سياسي وه ،د
قريشو سياسي ،قومي او مذهبي مشرانو دا دعوت د خپل
زعامت او قيادت لپاره گواښ گڼلو؟ كه ئې اقتصادي
وجوهات درلودل ،د قريشو مذهبي مشرانو او شتمنو خپلي
گټي په خطر كي وليدلې نو ځكه ئې د مخالفت الر غوره
كړه؟ حقيقت دا دئ چي پيغمبر عليه السالم د ټولني په
ټولو برخو كي ژوره تبديلي او بشپړ انقالب غوښتو ،دوست
او دښمن د ده له پيغام او دعوت هم دا انتباه
اخيستله ،ده خلكو ته ويل له هللا تعالى پرته نور ټول
معبودان نفي كړئ ،طاغوت ته سر مه ټيټوئ ،د تحاكم او
د خپلو شخړو د حل و فصل لپاره طاغوت ته مه درومئ ،هللا
ته رجوع وكړئ ،قومي او نژادي توپيرونه ختم كړئ ،خلك
ټول د يوه هللا بندگان دي ،نسل او نژاد ئې يو دئ ،په
رگونو كي ئې يوه وينه ده ،هيڅوك پر بل له قومي،
سياسي او اجتماعي پلوه هيڅ امتياز نه لري ،هغه څوك
غوره دئ چي تر بل ئې تقوى زياته وي ،نور معيارونه
جعلي دي ،ټول تر پښو الندي كړئ .د قريشو مشرانو ته دا
خبري د خطر زنگ وو ،د شديد مخالفت اصلي وجه ئې دغه
وه ،كه د پيغمبر عليه السالم دعوت د يهودو او نصاراوو
د مذهبي مشرانو په څېر وى ،د تبديلي او انقالب بلنه
ً د تسامح او زغم
ئې نه وركولى ،نو قريشو به حتما
همغسي معامله ورسره كوله چي له يهودانو او نصاراوو
سره ئې كوله.
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 د تعذيبونو او ځورونو څو طبيعي پايلي وې -2 :هغه
څوك د پيغمبر عليه السالم خوا ته راتلو او د ده
ملگرتيا به ئې كوله چي د دې دعوت په حقانيت به په
بشپړه توگه پوه شوى وو ،ايمان به ئې د زړه تل ته
پرېوتى وو ،قربانۍ ته به چمتو وو او په دې الر كي به
د كړاوونو او ستونزو گاللو ته تيار وو ،پيغمبر عليه
السالم چي د نړۍ د زعامت لپاره د كوم حزب جوړول غوښتل
او دې حزب ته چي كومي ستري ستري دندي ورپه غاړه وې،
بايد په كړاوونو كي له روزل شوو مجاهدينو جوړ شوى
وى ،داسي مجاهدين چي هيڅ حالت ئې له خپلي الري نشي په
شاكولى ،په هر حالت كي خپل نفس مهارولى شي ،نه د
احساساتو تر اغېز الندي راځي او نه ئې د انتقام جذبه
د دښمن په ضد څه كولو ته هڅولى شي ،هر كار ئې د
ايمان او عقيدې په حكم وي او په هر حالت كي خپل دين
ته منقاد او اصولو ته تسليم -1 .دې حالت له يوې خوا
د قريشو د ظالمو او بې رحمو مشرانو قساوت او بې رحمي
خلكو ته بربنډوله ،د دوى په ضد ئې د ولس كركه او
نفرت راپارولو او له بلي خوا ئې د مسلمانانو په نسبت
د عام ولس خواخوږي زياتوله او دوى ئې دې حقيقت ته
متوجه كول چي وگوري په دې نوي دين كي څه اسرار دي،
څنگه او ولي دا خلك د دغي عقيدې لپاره دومره سخت سخت
كړاوونه گالي ،دوى ئې د دې دين ژوري مطالعې ته هڅول.
كله چي به هغوى د قرآن لوستلو او د هغه په محتوى كي
د غور كولو پړاو ته ورسېدل ،بيا نو په قرآن كي دا
ستره او قوي جاذبه وه چي خپل مخاطب جذب كړي ،قناعت
وركړي او منلو ته ئې چمتو كړي.
 دين د ژوندد ټولو برخو د تنظيم لپاره د يوازيني
الرښود په توگه منل ،په بشپړه توگه په دين كي
داخلېدل ،په فكري ،اعتقادي ،فردي او اجتماعي برخو كي
الهي دين ته بشپړ انقياد ،له بل هر دين ،نظام او
مسلك نه ،له كفر ،شرك ،ظلم او فساد نه خپل برائت
اعالنول ،داسي دعوت چي په ټولني مسلط ځواكونو نه شو
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 پكي نه وي ،چي
له حاكم نظام د كامل بغاوت او عصيان بلنه وركوي ،د
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دې نظام له فكري او اعتقادي بنسټونو د برائت شعار
وركوي .داسي دعوت نه چي له نظام ئې مجوز ترالسه كېږي
او يوازي هغه خبره كوي چي واكداران ئې زغملى شي او
نظام ئې اجازه وركوي .دا دعوت به كله سري وو او كله
علني ،په دواړو صورتونو كي ئې خپل خصوصيات حفد كړي.
دا پړاو تر ټولو ستونزمن پړاو وو ،موخه ئې د يوه
داسي صالح ټولگي روزنه وه چي غړي ئې نه يوازي دې
نتيجې ته رسېدلي چي پر ټولني حاكم نظام په جهل او
ظلم والړ دئ ،د بدمرغيو عامل او سعادت ته د رسېدو په
الر كي خنډ دئ ،بلكي پر ټولني د مسلط فكري ،اعتقادي،
سياسي او اجتماعي نظام سرغړاوي او د دې نظام په ضد
مبارزې ته چمتو وي ،په دې لټه كي وي چي هم ځان او هم
نور د دې نظام له بدو پايلو وژغوري ،نوى دعوت ئې
سعادت ته د رسېدو يوازينۍ الر موندلې ،په دې پوه شوي
چي يوازي له دې الري كولى شي سعادت او نېكمرغي ترالسه
كړي ،د دعوت حقانيت داسي ورته جوت شوى چي د زړه تل
ته ئې لوېدلى ،هيڅ څه نشي كولى د دې دعوت د حقانيت
په اړه د دوى په زړه كي شكوك او شبهات راوالړ كړي.
 .1د مكي دور په وروستيو دريو څلورو كلونو كي د دښمن
مخالفتونه داسي پړاو ته ورسېدل چي پيغمبر عليه السالم
او ملگري ئې له مكې هجرت ته اړ كړل ،پيغمبر عليه
السالم د مهجر او ډاډمن پناه ځي په لټه كي وو ،داسي
خلك ئې لټول چي دې دعوت ته خپله غېږ پرانيزي ،د طائف
له خلكو ئې دا انتظار درلود ،په همدې موخه دوى ته
ورغى خو نه يوازي منفي ځواب ئې ترالسه كړ بلكي په
ډبرو استقبال شو ،د حبشې په اړه ئې دا معلومات ترالسه
كړل چي واكمن ئې زړه سواندى انسان دئ او عدالت
خوښوي ،خپلو مظلومو يارانو ته ئې اجازه وركړه چي
هلته هجرت وكړي ،ځيني ياران ئې مدينې ته والړل ،د
قرآن رڼا د دوى په مباركو السونو هلته انتقال شوه،
هلته ئې په لنډي مودې كي گڼ شمېر ملگري وموندل ،د حج
په موسم كي يو كال دولس كسيزه ډله او بل كال پنځه
اويا كسيزه ډله مكې ته والړه او د مدينې د اوسېدونكو
په استازيتوب ئې له پيغمبر عليه السالم سره وليدل او
مدينې ته د تلو بلنه ئې وركړه.
په دې توگه د اسالمي دعوت رڼا د مدينې په لوري
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خپله الر پرانيستله ،هللا تعالى دا ستر افتخار د مدينې د
تورياليو په برخه كړ چي د رسول هللا ﷻ صادقانه ملگرتيا
وكړي ،هغه ته بلنه وركړي چي مدينې ته هجرت وكړي ،دې
ته چمتو شول چي له ده او د ده له رسالت نه د دفاع په
الر كي هره قرباني په ورين تندي ومني ،د توحيد بيرغ
په خپلو مضبوطو مټو لوړ كړي ،خپلي توري د اسالم په الر
كي د جهاد لپاره له تېكو راوباسي .هللا تعالى دوى ته د
داسي ستر كار افتخار او شرف ورپه برخه كړ چي د عالم
ټول انسانان به د دوى د تلپاته احسان پوروړي وي ،د
قيامت تر ورځي چي د زمكي پر سر څوك پيدا كېږي د
مديني د مجاهدينو د ستر احسان پوروړي دي ،تر قيامته
پوري چي څوك ايمان راوړي ،كوم نېك كار كوي ،د حق او
عدالت خبره كوي ،د ظلم ،جهل ،كفر او شرك په ضد څه
كوي ،د مدينې انصار ئې په ثواب كي ورسره شريك دي ،هللا
تعالى د دغه ستر عزم او همت دا بدله وركړه چي د دوى
ووړ كلى ئې د يوه داسي ستر هېواد په پالزمېني بدل كړ
چي له هند نه تر مراكش پوري او له هسپانيا نه تر يمن
پوري غزېدلى وو او د هغه دور دوه ستر ستر ځواكونه د
دوى په الس له ماتي سره مخامخ شول.
د بعثت د يولسم كال د حج په موسم كي ،د مدينې يوه
دولس كسيز پالوي او په دولسم كال كي  75كسيز پالوي د
مينا د وادي په يوې گوښې او د شپې په تياره كي له
پيغمبر عليه السالم سره وكتل ،نه يوازي په ايمان
راوړو مشرف شول بلكي پيغمبر عليه السالم ته ئې د
مدينې د خلكو په استازيتوب بلنه وركړه چي مدينې ته
والړ شي ،دا يوازي د پناه وركولو او دفاع ژمنه نه وه
بلكي پر پيغمبر عليه السالم او د ده په رسالت د ايمان
او د هللا په الر كي د سر او مال په بيه د جهاد ژمنه وه،
په دې سره نه يوازي پيغمبر عليه السالم او د ده ملگرو
ته يو ډاډمن پناه ځى په الس ورغى بلكي له مديني نه د
اسالمي دعوت لپاره يو مطمئن او خورا مضبوط مركز جوړ
شو ،د مدينې خلك د دې وړانديز له خطرناكو پايلو ښه
خبر ول ،په دې پوهېدل چي دا كار د قريشو په څېر د
يوه ځواكمن او جنگيالي قوم او د ټولو عربو قبائلو په
ضد د داسي چا ملگرتيا ده چي هم د هغوى زوړ پلرنى
مذهب نه مني او هم د دوى سياسي او اجتماعي سيادت او
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قيادت ،دا يو خطرناك تصميم وو ،لوى زړه ،ستر همت او
د قربانۍ قوي جذبه ئې غوښته ،هللا تعالى د مدينې انصارو
ته همدا ټول ورپه برخه كړل .د دغه بيعت په دوران كي
د مدينې يو شازلمى سعد بن زراره ﷻ پورته شو او خپلو
ملگرو ته ئې مخ كړ او وئې ويل :لږ تم شئ ،موږ خو
دلته د دې لپاره راغلي يو چي پوهېږو دى د هللا رسول دئ،
ده ته پناه وركول له ټولو عربو سره جنگ ته مال تړل
دي ،د دې په نتيجه كي به ستاسو شازلميان وژل كېږي او
توري به درباندي ورېږي ،كه په دې ټولو صبر كولى شئ
نو الس وركړئ ،اجر به ئې د هللا تعالى په ذمه وي او كه
پر خپل ځان كومه وېره لرئ نو پرې ئې ږدئ او خپله
خبره په واضح الفاظو ورته وكړئ ،دا به د هللا په وړاندي
ستاسو عذر شي.
فقال رويدا ياأهل يثرب إنه لم تضرب إليه أكباد المطي
إال ونحن نعلم أنه رسول هللا عند إخراجه اليوم مفارقة
العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف فإما أنتم
تصبرون على عض السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم
وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على هللا وإما
أنتم تخافون أنفسكم خيفة فذروه فهو عذر لكم عند هللا
د وفد يوه بل غړي عباس بن عباده وويل :آيا پوهېږئ
له دې كس سره په څه بيعت كوئ؟ وئې ويل :هو؛ پوهېږو،
هغه وويل :تاسو د خلكو له تور پوستو او سور پوستو
سره د جنگ ژمنه ورسره كوئ ،كه داسي انگېرئ چي د
مالونو د لوټ كېدو او د مشرانو د وژل كېدو په صورت
كي ئې دښمن ته تسليموئ نو همدا اوس ئې پرېږدئ ،په
خداى قسم كه دا كار هغه مهال وكړئ نو دا به ستاسو
لپاره دنيوي او اخروي ذلت او سپكاوى وي او كه گمان
كوئ چي په هغه څه وفا كولى شئ چي ژمنه ئې ورسره كوئ
او بلنه وركوئ كه څه هم ستاسو د مالونو په غارت او د
مشرانو په وژلو منتج شي ،نو بلنه وركړئ چي وهللا دا به
ستاسو د دنيا او آخرت لپاره غوره وي.
قال :يا معشر الخزرج هل تدرون عالم تبايعون رسول هللا ﹽ
إنكم تبايعونه على حرب األحمر واألسود فإن كنتم ترون
أنها إذا انهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتال أسلمتموه
فمن اآلن فهو وهللا إن فعلتم خزي الدنيا واآلخرة وإن كنتم
ترون أنكم مستضلعون به وافون له بما عاهدتموه عليه
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على مصيبة األموال وقتل األشراف فهو وهللا خير الدنيا
واآلخرة
ټولو په يوه غږ وويل :موږ د خپلو مالونو د تاالن
او د خپلو اشرافو د وژل كېدو په بيه بلنه وركوو!! دا
ژمنه د بيعت عقبه په نامه ياده شوه.
قريش ورو ورو له دې معاهدې خبر شول ،هغه مهال ئې
قضيه جدي وگڼله چي مدينې ته په وړو وړو ټولگيو كي د
مسلمانانو پټ هجرت پيل شو ،دوى ته د دې معاهدې اهميت
او پايلي ښې معلومي وې ،پرېكړه ئې وكړه چي په هره
بيه وي مدينې ته د پيغمبر عليه السالم د تلو مخه
ونيسي ،په يوې مهمي سري غونډي كي ئې وپتېيله چي د
بني هاشم له قبيلې پرته د نورو ټولو قبيلو يو يو كس
راغونډ شي او د شپې په تياره كي د پيغمبر عليه السالم
د اوسېدو په ځاى بريد وكړي او د خوب په حالت كي ئې
ووژني او په دې سره د خطر مخه ونيسي ،د هللا تعالى په
فضل سره د دښمن دا توطئه شنډه شوه ،پيغمبر عليه
السالم په دغه شپه له كوره ووت ،د ابوبكر ﷻ په
ملگرتيا ئې مدينې ته د هجرت په موخه مكه پرېښوده،
علي ﷻ ته ئې وويل چي د ده په بستر كي پرېوځي ،دښمن
غوښتل په داسي وخت كي بريد وكړي چي ټول خلك په خوب
ويده وي ،د همدې لپاره ئې بريد ځنډولو ،پيغمبر عليه
السالم ته دا فرصت په الس ورغى چي په كافي واټن له مكې
لري والړ شي ،د تلو لورى ئې هم بدل كړى وو ،مخامخ د
مدينې په لوري ونه خوځېدو ،كله چي قريش كور ته ننوتل
په بستر كي ئې د پيغمبر عليه السالم په ځاى على ﷻ
وموند ،د نيولو لپاره هري خوا ته خواره شول ،خو هڅي
ئې بې نتيجې پاته شوې ،كه څه هم د دوى يو ټولگى د
هغه ځاى خولې ته هم ورسېدل چي پيغمبر عليه السالم او
ابوبكر ﷻ پكي پناه اخيستې وه ،خو تش الس راوگرځېدل.
كله چي مدينې ته د پيغمبر عليه السالم له رسېدو
خبر شول نو پيغام ئې ورولېږو چي تاسو زموږ ځينو خلكو
ته پناه وركړې ،موږ د خداى په نامه لوړه كړې چي يا
به تاسو په خپله ورسره جنگېږئ او له هغه ځايه به ئې
باسئ او يا خو به زموږ بريد ته انتظار كوئ ،موږ به
ستاسو نارينه وژنو او ښځي به مو وينځي كوو .د مديني
مؤمن او مدبر مشر سعد بن معاذ ﷻ د عمرې لپاره مكې ته
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تللى وو ،د حرم په دروازه كي له ابوجهل سره مخامخ
شو ،هغه ورته وويل :عجيبه ده چي په مكه كي دي گورم
چي په ډاډه زړه طواف كوې په داسي حال كي چي زموږ
باغيانو ته دي پناه وركړې ،گمان كوئ چي مرسته او
ملگرتيا ئې كوئ!! كه مي د ابي صفوان په خوا كي نه وى
ليدلى نو روغ به خپل كور ته نه وې ستون شوى!! سعد بن
معاذ ﷻ په ځواب كي ورته وويل :په خداى قسم كه مي له
طوافه منع كړې له داسي څه به دي منع كړم چي تر دې تا
ته زيات اهميت لري ،چي دا ستا هغه تجارتي الر ده چي د
مدينې خوا ته تېرېږي.
د پيغمبر عليه السالم دعوت داسي وو چي دښمن نه شو
زغملى ،هغه دعوت چي په ټولني كي سياسي ،اجتماعي او
فكري انقالب غواړى او له دښمن سره د اصولو په سر سازش
ً د هجرت له مرحلې سره مخامخ
نه كوي ،هغه به حتما
كېږي ،هجرت د حقيقي اسالمي مبارزې يو طبيعي پړاو دئ،
دا پړاو په هوښيارۍ او احتياط نه بلكي له اصلي مسير
په انحراف او له اصلي الري نه په تيروتني سره منتفي
كېدى شي.
د مبارزې درېيم پړاو له دښمن سره د مسلحانه
.3
تصادم پړاو دئ ،دا پړاو د مهجر له موندلو سره سم پيل
كېږي ،پيغمبر عليه السالم د مدينې په څېر د يوه وړوكي
كلي له موندلو سره سم خپله مسلحانه مبارزه پيل كړه.
په لومړي سر كي پټه مسلحانه مبارزه ،د وړو وړو
ټولگيو او سريو له الري ،چي هدف ئې د دښمن سلطه
متزلزله كول او هغه امنيت له منځه وړل وو چي د حاكم
نظام په گټه او د هغه د بقاء باعث وو او په دوهمه
مرحله كي څرگنده مقابله او مخامخ نښتي .د كفري نظام
په گټه (كاذب امنيت او ظالمانه اقتصادي نظام) مختلول
او په ولس باندي د واكدارانو مسلط رعب او هيبت ختمول
او د نظام مالي سرچينې وچول د دې مرحلې اساسي او مهم
اهداف دي .د چريكي جنگونو په نتيجه كي دا دروغجن
امنيت ډېر ژر او په آسانۍ سره متالشي كېږي ،د لويو
الرو امنيت ډېر ژر له منځه والړ 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 ،ماليه او گمركي
محصول ترالسه كړي ،هر نظام مالي سرچينو ته اړ وي ،له
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دې پرته هغه دوام نشي موندلى ،هيڅ نظام د بې امنيو
حالت د اوږدې مودې لپاره نشي زغملى ،عام ولس چي د
نظام له ظلم نه تل ځورېدلى خو له وېري ئې نه څه ويلى
شو 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 .په دا راز عملياتو سره د رژيمونو نسكورول او لويو
ځواكونو ته ماته وركول ممكن دي ،دا ادعاء 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
پيغمبر عليه السالم په مدينې كي له مېشت قبائلو سره
دا معاهدې او تړونونه وكړل چي په گډه به له مدينې
دفاع كوي ،يو پر بل له تېري او له دښمن سره له
ملگرتيا به ډډه كوي ،له دغو معاهدو وروسته د مسلحانه
مبارزې لړۍ پيل شوه ،دا مبارزه د قريشو په ضد له
چريكي بريدونو (سريو) پيل شوه ،په دې مودې كي گڼ
شمېر سريې د عملياتو لپاره لېږل شوې او د ابواء،
بواط او عشيره په څېر غزاگاني ترسره شوې .د عملياتو
لمن ورو ورو تر مخامخ نښتو خوره 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 طبيعي طور له محلي ځواكونو تر
منطقوي او بين المللي ځواكونو پوري خوره شي .پيغمبر
عليه السالم د مدينې په لسو كلونو كي تر اويا زياتي
نښتي له دښمنانو سره درلودې ،يعني دا چي په هرو
ً څلورو مياشتو كي ئې يوه داسي جگړه كړې چي په
تقريبا
خپله ئې په كي برخه اخيستې ده او په هرو پنځوسو ()51
ورځو كي ئې يوه داسي حمله تنظيم كړې چي يا ئې په
خپله هم په كي برخه اخيستې او يا د ځينو خاصو
وجوهاتو له مخي ئې په هغه كي شركت نه دئ كړى خو ويلي
ئې دي :په هغه ذات مي قسم چي زما ژوند د ده په واك
كي دئ ،كه د يارانو خاطر نه وى نو زه به له يوې هغي
وړې ډلي (سريې) هم وروسته نه وم پاته شوى چي جهاد ته
درومي!! په همدې ذات لوړه كوي او وايي :دا غواړم چي
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د هللا په الر كي يو ځل شهيد شم بيا راژوندى شم ،بيا
شهيد شم او بيا راژوندى شم او بيا شهيد شم...
د هجرت د دوهم كال د شعبان په مياشت كي پيغمبر
عليه السالم ته اطالع ورسېده چي د قريشو يوه لويه
تجارتي قافله چي نږدې زرو اوښانو د پنځوس زرو دينارو
تجارتي اموال له شام نه مكې ته انتقالول چي د حفاظت
لپاره ئې د شپېتو مسلح كسانو ټولگى ورسره وو ،له
يارانو سره ئې مشوره وكړه چي څنگه به وي كه په دې
قافلې بريد وكړو؟ ځينو له دې سره موافقه نه درلوده،
دا ئې له قريشو سره د يوې ستري جگړي پيالمه گڼله ،له
قريشو سره ئې د تصادم جرأت او توان په ځان كي نه
ليدو ،له ځينو سره دا اندېښنه وه چي د مدينې انصارو
د دفاع ژمنه كړې وه نه د تعرض او پر قريشو د بريد
ﷶ د مهاجرينو
ژمنه ،په غونډي كي ابوبكر صديق او عمر
لخوا او سعد بن عباده د مدينې د انصارو نامتو او زړه
ور مشر د انصارو لخوا په زړه پوري جذباتي او له
شهامت ډكي همت پاروونكې ويناوي وكړې ،ټول په دې سال
شول چي په قافلې بريد كوو ،له څه باندي دريو سوو
مجاهدينو سره د قافلې په لوري وخوځېدل ،له دې كبله
چي د حملې موخه له كوم مجهز لښكر سره نښته نه وه نو
زيات او كافي جنگي وسائل او تجهيزات ئې هم له ځان
سره نه درلودل ،قريشو ته اطالع ورسېده ،له نږدې زرو
مسلح جنگاليو سره راووتل ،شپږ سوه ئې په زغرو سمبال
ول ،په آسونو د سپرو سل كسيزه ډله هم ورسره وه ،د
قريشو ستر ستر مشران هم په دې لښكر كي ول او هر يوه
د خپلي خپلي قبيلې مشري كوله ،موخه ئې يوازي دا نه
وه چي قافله وژغوري بلكي غوښتل ئې دا گواښ د تل
لپاره له منځه يوسي ،د مسلمانانو لپاره دا يوه حساسه
شېبه وه ،كه مناسب تصميم نه وى نيول شوى نو له داسي
بدو پايلو سره به مخامخ شوي وو چي جبران به ئې ډېر
گران وو ،پيغمبر عليه السالم د صفراء سيمي ته رسېدلى
وو چي د قريشو د دې لښكر د راوتلو خبر وركړى شو ،يو
ځل بيا ئې خپل يا ران راغونډ كړل او دا خبره ئې د
دوى مخي ته كېښوده ،درې بديله ئې په مخكي وو :پر
قافلې بريد ،له لښكر سره مقابله او له نښتي پرته
بېرته ستنېدل ،د درېيم صورت نتيجه به له دې پرته بل
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څه نه وه چي د مجاهدينو روحيه به ځپل كېده ،بهرني او
داخلي دښمنان به د دوى په ضد تحريك كېدل او د دې
احتمال وو چي قريشو پر مدينې بريد كړى وى او د مدينې
يهودانو او منافقينو هم د دوى ملگرتيا كړې وى .په دې
شرائطو كي پر قافلې بريد د گټي پر ځاى تاوان درلود،
ځكه د قريشو لښكر ئې دفاع ته رارسېدو ،دوى ته له دې
پرته د بل انتخاب مجال نه وو پاته چي بايد له لښكر
سره نښتي ته ځان چمتو كړي ،دا هم معلومه شوې وه چي
قافله له بلي الري تېره شوې ،خو قريشو په دې اكتفاء
ونه كړه او د بدر په لوري مخكي والړل .د مشورې په
دوران كي مقداد بن عمرو ﷻ شهامت پاروونكې وينا وكړه
او وئې ويل :يا رسول هللا! په كوم لوري چي هللا در ته امر
كوي موږ روان كړه ،په كوم لوري چي ستا خوښه وي درومه
موږ به درسره يو ،هغه ځواب نه دركوو چي بني اسرائيلو
موسى عليه السالم ته وركړ چي ته او رب دي والړ شئ
وجنگېږئ موږ به دلته ناست يو ،برعكس موږ درته وايو:
ته او رب دي والړ شئ وجنگېږئ موږ به ستاسو په څنگ كي
تر هغه جنگېږو چي له موږ نه يو كس ژوندى وي او سترگي
ئې خوځېږي ،خو پيغمبر عليه السالم غوښتل د انصارو
ځواب هم واوري او د دوى موافقه هم ترالسه كړي ،د هغوى
لخوا سعد بن معاذ ﷻ له غيرت او همت نه ډكه وينا وكړه
او وئې ويل :يا رسول هللا! داسي معلومېږي چي پوښتنه دي
موږ ته راجع ده ،موږ خو پر تا ايمان راوړى ،ستا
تصديق كوو ،په دې شهادت وركوو چي څه تا راوړي حق دي،
له تا سره مو ژمنه كړې ،د سمع او اطاعت تړون مو كړى،
نو اې د هللا رسوله! كوم لوري ته چي ستا اراده وي حركت
وكړه ،په هغه ذات قسم چي ته ئې په حقه رالېږلى يې كه
مو دې سيند ته وړاندي كړې نو موږ به له تا سره يو
ځاى ځان غورځوو ،زموږ يو كس به هم شا ته پاته نشي،
له دې به ډډه ونه كړي چي سبا مو له دښمن سره مخامخ
كړې ،موږ له دښمن سره د مخامخېدو په مهال صبر كوو او
د نښتي په مهال به رښتيني جنگيالي وو ،هيله ده هللا
تعالى زموږ له لوري داسي څه دروښيي چي سترگي دي پرې
روښانه شي ،د هللا تعالى په فضل سره موږ درسره روان
كړه.
په پاى كي د قريشو له لښكر سره د نښتي پرېكړه
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وشوه ،خو دا څه معمولي پرېكړه نه وه ،د دوى شمېر څه
باندي درې سوه وو 83 ،مهاجرين  30د اوس او  071د
خزرج د قبيلو ول ،دوه دريو ئې آسونه او نورو په گډه
اويا اوښان درلودل چي په وار وار به ئې د سورلۍ
لپاره استفاده ترې كوله ،جنگي سامان ئې هم ډېر لږ وو
 ،يوازي  31كسانو ئې زغري درلودې.
 .9پيغمبر عليه السالم ځيني كارونه د مكې له فتحي
وروسته ترسره كړي ،په ټولني كي اقتصادي اصالحات يو
لدغو كارونو دئ ،ټول هغه كارونه چي پيغمبر عليه
السالم د مكې له فتحي وروسته ترسره كړي بايد هغه پړاو
ته پرېښودى شي چي د هېواد پالزمېنه د مجاهدينو په الس
كي پرېوځي ،له سنت نه د متابعت تقاضا همدا ده چي هر
كار په همغه وخت او همغه توگه ترسره شي چي پيغمبر
عليه السالم ترسره كړي.
دغو څلورو پړاوونو ته په پام سره دا نتيجه ترالسه
كوو چي:
 د هغه اسالمي نهضت مبارزه د پيغمبر عليه السالم د
سنت او اسلوب مطابق گڼلى شو چي د مبارزې په تگالري كي
ئې پورتنۍ څلور مرحلې په څرگنده توگه وموندلى شو.
 كوم دعوت چي د پيغمبر عليه السالم د دعوت په څېر
وي ،سياسي ،اجتماعي او فكري انقالب غواړى او له دښمن
ً له
سره د اصولو په سر سازش نشي كولى ،هغه به حتما
داسي ستونزو سره مخامخ كېږي چي پيغمبر عليه السالم او
ياران ئې ورسره مخامخ شول ،د واكدارانو شديد
مخالفتونه ،د دوى په الس له كړاوونو ،زندانونو،
تعذيبونو او هجرتونو سره د مؤمنانو مخامخېدا.
 د پيغمبر عليه السالم له قول او فعل 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:
آمركم بخمس هللا أمرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة
والهجرة والجهاد فى سبيل هللا ،فإنه من خرج من الجماعة
قيد شبر فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه ،إال أن يرجع،
ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم ،قالوا :يا
رسول هللا وإن صام وإن صلى؟ قال :وإن صام وإن صلى وزعم
أنه مسلم:

االنفال
د قرآن پلوشې
968
په پنځو هغو شيانو تاسو ته امر كوم چي هللا تعالى ما ته
د هغه امر كړى :په جماعت ،سمع ،اطاعت ،هجرت او جهاد
فى سبيل هللا او څوك چي د يوې لوېشتې په اندازه له
جماعت نه لري شو نو هغه د اسالم كړۍ له خپلي غاړې
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؟ وئي 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 په څرگنده توگه معلومېږي چي له
جهاد مخكي بايد جماعت جوړ شي او بيا د حاكم نظام له
سلطې د وتلو په موخه 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 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.
 ځيني سركاري مفتيان چي غواړي خلك له جهاد منع كړي
دا تبليغات كوي چي جهاد بايد د يوه حكومت د مشر له
لوري اعالن او د هغه ترمشرۍ الندي ترسره شي ،له دې
فتوى نه د دوى غرض دا وي چي څوك د موجوده حكومتونو
په ضد جهاد ته زړه ښه نه كړي او د دغو حكومتونو د
واكمنو له اجازې پرته د جهاد لپاره مال ونه تړي!!
ځيني نور بيا وايي :تر څو چي له موجوده حكامو او
واكمنو څرگند كفر (كفر بواح) ونه گورو بايد وسلې ته
الس نه كړو او د بغاوت الر غوره نه كړو!! حقيقت دا دئ
چي د جهاد اعالن هغه څوك په حكومت پوري تړي چي يا د
دغو حكومتونو 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 دې جهاد په
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ً موجوده مفسدو او غيراسالمي حكومتونو
حكومتونو مخصوصا
پوري مربوط كړي ،څوك په دې نه پوهېږي چي د حكومت
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 په خپله رانسكورېږي او نه
اسالمي حكومت له جهاد پرته له بلي الري قائمېدى 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 له پالزمېني
(مكې) د مدينې يوه ووړ كلي ته مهاجر شوى وو ،هلته ئې
نه حكومت وو او نه فوځ!!
ً 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 رياست لخوا كېږي .په ټول قرآن كي نه د
(حكومت) او (رياست) الفاظ راغلي 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) شته والى 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.
 په مكه كي د ابوجهل حكومت وو ،پيغمبر عليه السالم
د بعثت له لومړۍ ورځي د دې حكومت د نسكورولو او په
ځاى ئې د يوه الهي او ديني رياست د قائمولو لپاره
كار پيل كړ ،هو؛ په مكه كي ئې وسله وال جهاد نه دئ
اعالن كړى خو خلكو ته ئې ويل :څوك چي په دې طاغوتي
نظام كافر نه شي خداى ئې ايمان نه قبلوي ،په هللا ايمان
هلته منظور او مقبول دئ چي له طاغوتي رياست او نظام
انكار وكړئ .دې نطام ته به د خپلو شخړو او منازعاتو
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د حل و فصل لپاره رجوع نه كوئ ،د ټولو منازعاتو د حل
او فصل يوازينۍ مرجع به د هللا دين گڼئ.
 د اسالمي نړۍ اوسني حكام او حكومتونه ټول غاصب او
جابر حكومتونه دي ،د ابوجهل او فرعون تر حكومتونو
ډېر ډېر بد او د دين خالف ،هره شېبه د څرگند كفر
مرتكب كېږي ،خو متأسفانه دا سركاري مفتيان د كفر او
ايمان تر منځ له تفكيك نه عاجز دي ،په دې نه پوهېږي
چي څوك په ما انزل هللا حكم ونه كړي كافر ،ظالم او فاسق
دئ ،په دې نه پوهېږي چي دا حكام د كافرانو په الس پر
اسالمي هېوادونو تپل شوي ،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 خدايه وېره لري او
نه په 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 دي .ابوجهل ځانته خادم حجاج بيت هللا او خادم
الحرم الشريف ويل ،ځان ئې د كعبې متولي گڼلو او په
ديانت كي ئې ځان هومره په حقه گڼلو چي ويل به ئې :اې
خدايه!! كه محمد په حقه او موږ په ناحقه يو نو پر
موږ له آسمانه ډبري 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 موسي عليه السالم ئې مقابلې ته لېږل شوى وو ،د
دې لپاره چي خلك پوه كړي چي محمد عليه السالم د مكي د
موجوده فرعوني نظام په ضد همغه څه كوي چي د ده سلف
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 :دوى شر
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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 او دا وايي چي په
دې كي داسي څه نشته چي د كفر بواح يا 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 نه شي 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 ،نه د فرعون په نظام كي تر دې زيات فساد
وو او نه د مكې د جاهليت د دور په نظام كي.
 ځيني بيا داسي دي چي وايي :جهاد في سبيل هللا خو
يوازي دې ته نه وايي چي وسله واخله او د دښمن په ضد
وجنگې ږه!! دعوت او تبليغ هم جهاد في سبيل هللا دئ ،د
دغي غلطي انگېرني د ترديد لپاره بايد ووايو :په قرآن
كي د جهاد فى سبيل هللا اصطالح يوازي د دښمن په خالف د
مسلحانه جهاد په معنى راغلې ،كه قرآن ته مراجعه وكړئ
نو وبه گورئ چي د (جهاد فى سبيل هللا) ذكر له (هجرت) نه
وروسته راځي او دا ټول په هغو سورتونو كي راغلي چي
په مدينه كي او د جهاد له فرض كېدو وروسته نازلي
شوې ،د مكي دور په څو محدودو آيتونو كي د
هدك) ( ،جاهدوا فينا) او (و من
(جهدايمانهم) ( ،وان جٰ ٰ
جاهد) په صيغه راغلي چي هلته ئې مراد زيار او زحمت
ايستل دي.
 د اسالم ټول ائمه په دې متفق دي چي له جهاد فى
سبيل هللا نه مراد قتال فى سبيل هللا دئ نه بل څه.
 د قرآن له هيڅ آيت دا نه معلومېږي چي (تبليغ) او
(دعوت) ته دي (جهاد فى سبيل هللا) ويل شوي وي.
 د هللا په الر كي مالي قربانۍ ته (انفاق فى سبيل هللا)
ويل شوي نه جهاد فى سبيل هللا.

االنفال
د قرآن پلوشې
971
 په مكي دور كي (دعوت) او (انفاق) وو خو دې ته په
مكي سورتونو كي د جهاد نوم نه دئ وركړى شوى ،جهاد په
مدينه كي فرض شوى او اساسي او تفصيلي ذكر ئې په مدني
سورتونو كي راغلى ،له دې معلومېږي چي جهاد بېل شى دى
او دعوت او انفاق بېل.
 دا خبره چي (دعوت ،تبليغ او انفاق) هم ( جهاد فى
سبيل هللا) دي ،په حقيقت كي هغه كسان كوي چي يا په دې
نه پوهېږي چي د قرآن هره اصطالح بايد په خپل ځاى كي
استعمال شي او يا د هللا په الر كي د جهاد اراده او همت
نه لري .د دې لپاره چي په نه جهاد سره ئې څوك مالمت
نه كړي نو وايي :زما دعوت او تبليغ ،زما وينا او
ليكنه او زما سياسي او اجتماعي مبارزه هم جهاد فى
سبيل هللا دي!! دوى ته وايو :ستا دا ټول كارونه د قدر
وړ دي ،هللا تعالى دې مزيد توفيق دركړي ،خو هيڅ يو ئې
جهاد فى سبيل هللا نه دئ.
 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 ورنه
كړه 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 په خاطر
و ژل كېدل منل خو ابوجهل او د ده نظام ته نه
تسليمېدل؟!! كه هغوى دا ستاسو خبره كولى نو نه وژل
كېدل او نه له ملك نه هجرت ته مجبورېدل .د دوى د وژل
كېدو معنى خو دا ده چي دوى له حاكم نظام بغاوت كړى
وو ،د دې نظام واكمنان ئې نه منل ،له نظام سره د ټكر
او تصادم په حال كي وو ،نظام له دوى نه وېره درلوده،
د همدې لپاره 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؟!!
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 دا جنابان په دې هم نه پوهېږي چي په مكه كي د
جهاد د اجازې 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
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 ،پرولس او ملك باندي د دښمن سلطه ئې
جړقوله ،بيا ئې د دښمن په تجارتي قافلو بريدونه پيل
كړل ،په بدر كي ئې له  324يارانو سره د دښمن مخامخ
مقابله وكړه ،تاسو ولي دا خبره نه شئ كولى چي كله د
مسلمانانو شمېر دري 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
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فكري لحاظ استعماري ځواكونه ورباندي حكومت كوي ،الس
پوڅي حكومتونه ئې پرې 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 دردونكي 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 اسالمي ملكونو استعماري ځواكونو مخامخ او
د خپلو فوځونو په زور حكومت كولو ،خو له هغه وروسته
چي دا ځواكونه د خاصو عواملو په وجه ووتل نو داسي
رژيمونه ئې شا ته پرېښودل چي د دوى گټي خوندي وساتي،
د دې هېوادو د مسلح ځواكونو جوړښت ئې 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 ئې داسي جوړ كړ چي په علمي
مؤسساتو كي تر روزني الندي ځوانانو كي د آزادۍ او
خپلواكۍ جذبه راوالړه نه شي ،د پرديو په غالمۍ او
تقليد كي د فخر احساس وكړي او له خپل اسالمي او ملي
هويت نه پردي شي .د وتلو په وخت كي ئې د دې هېوادونو
جغرافيائى نقشې 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 مختلفو ملكونوترمنځ ووېشل شي ،په اقتدار كي له
برخي نه محروم كړى شي ،هغو اقليتونو ته قدرت وسپارل
شي چي له استعماري ځواكونو سره ئې ملگرتيا كړې او په
راتلونكي كي تل په دوى متكي وي او په اقتدار كي د
پاته كېدو لپاره د دوى شرائطو منلو ته اړ وي .د دې
ښه مثالونه پښتانه او كردان دي ،چي له استعماري
ځواكونو سره د دوامدارې 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 ونه كړى شي ،استعماري
ليكي مقدس او تغيير نه منونكې وگڼي ،دا دره د هغي
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بلي گاونډۍ درې اوسېدونكي پردي او حتى دښمن وگڼي او
اصلي دښمن هېر كړي .په دې نه پوهېږي چي د اسالمي
هېوادونو اكثر حاكم نظامونه يا پرديو تحميل كړي او
الس پوڅي او په اسالمي هېوادونو د زاړه استعمار د سلطې
پاته شونې 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
انسانى او اسالمي حقوقو نه محروم كړي ،د دوى سياسي او
مذهبي مشران وژني ،چا د شيعه ترنامه الندي سنيان ځپلي
او له خپلو ټولو اسالمي او انساني حقوقو ئې محروم كړي
او چا د بل مذهب په جامه كي خپل رقيبان محروم كړي ،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 دئ
څكلى او يا هغه څوك چي په خپلي ټولني كي له خور
فساد ،ظلم ،بې عدالتۍ او بې امنۍ نه خبر نه دئ ،په
دې نه پوهېږي چي دلته څه روان دي ،هره ورځ څومره
كورنۍ تباه كېږي ،د څومره بې وزلو انسانانو په سر،
مال او عزت تېرى كېږي ،بډايان څنگه بډاي 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؟ چي كله 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 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 ئې څه ترالسه كړي او
څه خير ئې ترې ليدلى؟ له كوم ظلم ئې ژغورلي؟ چېري ئې
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د ده له سر ،مال او عزت نه دفاع كړې او د چا په
مقابل كي؟! راشئ وگورئ چي هر پوليس هره ورځ څومره
خلك ځوروي ،هره ورځ په هركلي كي خان ،ملك ،شتمن او د
ځمكو 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 تېري كېږي ،په هر دفتر كي هره
ورځ څومره نارواوي او حق تلفي كېږي ،په بيت المال كي
څومره غدر او خيانت كېږي ،چارواكو له هغه بيت المال
نه په استفادې سره چي له بې وزلو انسانانو په يوه 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 ونه كړو 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
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
پاته كېدو باعث وي ،دي ته اور اچول پكار دئ،
پيغمبران د دې لپاره راغلي چي دغه دروغجن امنيت ختم
كړي او په 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 اسالمي نړۍ موجود حالت د
داخلي ظالمانو او بهرنيو استعمارگرانو په گټه دئ ،په
دې كي هره تبديلي د دوى د منافعو خالف او د ملتونو په
نفع ده.
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 -2د غنائمو په اړه تا پوښتي ،ووايه :غنائم د هللا
او رسول دي ،نو له هللا ووېرېږئ او خپلمنځي اړيكي مو
روغي كړئ او د هللا او پيغمبر ئې اطاعت وكړئ كه
مؤمنان يئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)0د بدر په جگړي كي مجاهدينو ته ډېر غنائم او
زيات شمېر اسيران په الس ورغلل ،تر دې نېټې د جنگ
اړوند احكام او ضوابط النه وو وركړى شوي ،د غنائمو او
اسيرانو په اړه هغوى ته خاصه الرښوونه نه وه شوې ،دا
پوښتنه راوالړه شوه چي له غنائمو سره څه وشي؟ آيا په
ټولني كي د معمول دود دستور مطابق به د هغه چا وي چي
ترالسه كړى ئې دئ او كه دا نوى دين به په دې اړه هم
دوى ته نوې الرښووني كوي؟! دلته د غنائمو په اړه دوى
ته څو مهمي الرښووني شوې:
 غنائم ئې د انفال په نامه ياد كړي ،نفل له خپلي
اصلي برخي او حق نه زيات څه ته هم وايي او له خپل
مسئوليت او وجيبې نه زيات څه ته هم ،هم ئې په هغو
عباداتو اطالق كېږي چي انسان ئې عالوه له فرائضو تر
سره كوي او هم په هغي عطيې چي انسان ته له خپل اصلي
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حق نه اضافه وركول كېږي ،دلته غنائمو ته د دې لپاره
د انفال نوم وركړى شوى چي مجاهدينو ته ووايي :دا يوه
الهي پېرزوينه او عطيه ده ،ستاسو اصلي بدله تر دغو
ډېره ډېره ستره ده ،غنائمو ته د اضافي او ثانوي شي
په سترگه وگورئ.
 غنائم به د هللا او د هغه د رسول حق گڼئ نه خپل حق،
داسي نه چي د هر چا په الس كي پرېوتى نو هغه ئې ځان
اصلي خاوند او مستحق وگڼي ،په جگړو كي خو جنگيالي په
بېلو بېلو دندو توظيف كېږي ،ځيني دښمن تعقيبوي ،ځيني
مهم سنگرونه ساتي ،ځيني له دښمن پاته وسائل
راغونډوي ،كه د جاهليت د دور د دود دستور مطابق جنگي
غنائم د هغه چا حق وگڼل شي چي ترالسه كړي ئې دي ،نو
بيا خو به تل اصلي مستحقين محروم وي ،هر څوك به د دې
هڅه كوي چي د دښمن د تعقيب او د مهمو سنگرونو د
ساتلو په ځاى د غنائمو راټولولو ته ځان ورسوي .دا نه
يوازي د مجاهدينو په ليكو كي د نزاع باعث كېږي بلكي
ډېر ځله الس ته راوړې فتح په ماتي بدلوي ،د احد جگړه
ئې يو څرگند مثال دئ.
 له هللا تعالى ووېرېږئ ،د جهاد په دوران كي له هغو
كارونو ځان وساتئ چي د هللا تعالى د رضاء او حكم خالف
وي ،په غنائمو كي غلول او خيانت مه كوئ.
 خپلمنځي اړيكي مو روغي وساتئ ،له شخړو او
منازعاتو ډډه وكړئ.
 د هللا تعالى او د هغه د رسول اطاعت وكړئ ،د ايمان
تقاضا همدا ده چي د جهاد په شمول د ژوند په ټولو
برخو كي د هللا تعالى د يوه مطيع بنده او د ده د پيغمبر
د يوه مطيع امتي په توگه عمل وكړئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -1مؤمنان خو هغه دي چى كله د هللا يادونه وشي زړونه
ئى ورېږدي او چى د ده آيتونه پرې ولوستل شي ايمان
ئى ورزيات كړي او په خپل رب توكل كوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)2دا مبارك آيت د مؤمنانو څو ځانگړتياوي بيانوي:
 كله چي د هللا يادونه وشي زړونه ئى پوړېږى.
 كله چى د ده آيتونه ورباندي ولوستل شى ايمان ئى
ورزيات كړى.
 او په خپل رب توكل كوي.
يعني كله چي د دوى په وړاندي د هللا تعالى نوم
واخيستل شي ،يا په خپله ورپه ياد شي ،له وېري او
ميني ئې زړه په دربېدا شي ،د خپلو گناهونو او قصور
او د بخښونكي رحمان خداى جل شأنه د وسيع پېرزوينو او
پراخ رحمت په رايادولو سره ئې زړه رېږدي او له سترگو
ئې اوښكي بهېږي؟ دا پر هللا تعالى د ايمان تقاضا ده او
همدا د هللا تعالى د ښه پېژندو لپاره يو دقيق معيار،
هغه څوك دي په خپل ايمان ډاډه وي چي د هللا تعالى د
نامه په رايادولو سره ئې زړه وپوړېږي او له سترگو ئې
اوښكي وبهېږي ،خو كه د هللا تعالى د نوم په اورېدو سره
ئې نه د زړه كيفيت بدل شو او نه ئې د څېرې ،بايد خپل
ايمان ته بياكتنه وكړي.
آيا په كوم لمانځه كي ،پدې خاطر ستا زړه لړزېدلى
او له وېري او هيبته ستا وېښتان زيږه شوي چي فكر دي
كړى د رب العالمين ،قهار او جبار خداى جل شأنه په
وړاندي والړ يې؟ كه داسي نه وي شوي نو تا نه په حقيقي
معنى خداى ياد كړى او نه دي واقعي لمونځ كړى.
د قرآن د آيتونو په اورېدو سره چي د چا ايمان
مزيد مضبوط شو ،آيتونو د ده ايمان ته ځال او قوت ورپه
برخه كړ ،بايد په خپل ايمان مطمئن وي او كه داسي ونه
شول بايد په خپل ايمان كي تجديد نظر وكړي .كه د سخت
اضطراب او پرېشانۍ په حالت كي ،تا د قرآن داسي څو
آيتونه واورېدل چي درته وايي :صبر وكړه ،هللا د مؤمنانو
مل دئ ،مرگ په خپل وخت راځي ،د مرگ پرېكړه د هللا تعالى
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له لوري كېږي ،په همدې سره ستا ټوله پرېشاني رفع شوه
او شديد اضطراب دي په سخت ډاډمن سكون او اطمينان بدل
شو ،نو پوه شه چي مؤمن يې او كه داسي ونه شول او د
قرآن د آيتونو په اورېدو سره نه ستا پرېشاني له منځه
والړه او نه دي زړه ډاډه او مطمئن شو ،نو پوه شه چي
په تا كي د ايمان يوه ځانگړتيا او نښه نشته.
ستا د ايمان يوه بله څرگنده نښه دا ده چي په خپل
رب توكل ولرې ،هللا تعالى خپل وكيل وگڼې ،ځان هغه ته
وسپارى ،له زړه نه په هغه اعتماد ولرې او په هري
پرېكړي ئې راضي وې او كه داسي نه وي نو ايمان دي
پيكه دئ او له يوې مهمي ځانگړتيا او تقاضا محروم.
د فقهاوو او مفسرينو ترمنځ په دې اړه اختالف دئ چي
آيا ايمان كمښت او ډېرښت مني؟ آيا كېدى شي د چا
ايمان لږ او د چا ډېر وي؟ په دې اړه اختالف دومره دئ
چي ځيني وايي امام بخاري رحمه هللا د خپل كتاب صحيح
البخاري د احاديثو لويه برخه داسي تنظيم كړې او هغه
احاديث ئې په سر كي راوړي چي د امام ابوحنيفه رحمه هللا
دا رأيه پرې ترديد كړي چي ايمان زيادت او كمښت نه
مني!! حال دا چي دا اختالف لفظي دئ او په دې نه ارزي
چي دومره ژور او اوږده بحثونه پرې وشي ،دا ځكه چي
ايمان د محتوى او مؤمن به له مخي زيادت او كمښت نه
مومي ،نه په مؤمن به شيانو كي څه عالوه كېدى شي او نه
څه كمېدى ،كه څوك له مؤمن به شيانو په يوه هم ايمان
ونه لري ايمان ئې ناقص نه بلكي بې اعتباره دئ ،له دې
پلوه لږ يا كم ايمان ته ايمان نه شو ويلى ،خو د
كيفيت له پلوه ايمان هم كمښت مومي او هم ډېرښت ،د چا
ايمان مضبوط او قوي وي او د چا كمزورى او ضعيف ،په
دې اړه د قرآن گڼ شمېر آيتونه او د رسول هللا ﷻ ډېر
احاديث دومره كافي وضاحت لري چي هيچا ته د ايمان له
ضعف او قوت يا كمښت يا زيادت نه د انكار مجال نه
پرېږدي .دا كيفي كمښت او ډېرښت د هللا تعالى په اړه د
انسان په معرفت پوري تړلى دئ ،د معرفت كچه له يوه
انسان تر بل پوري توپير لري ،د قرآن د هر آيت په
اورېدو او د هغه په مطلب له پوهېدو سره د معرفت دا
كچه لوړېږي او په همدې تناسب ايمان قوت مومي .په دغه
آيت كي همدې مطلب ته اشاره شوې.
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د دې آيت ارتباط له مخكني سره دا دئ چي په مخكني
كي ويل شوي :له هللا تعالى ووېرېږئ ،خپلمنځي اړيكي مو
روغي وساتئ ،د هللا تعالى او د هغه د رسول اطاعت وكړئ،
دلته د همدغو دريو خبرو مزيد وضاحت شوى ،د تقوى په
شرح كي ويل شوي :د هللا تعالى د نامه په يادولو سره د
مؤمنانو زړونه رېږدي ،د خپلمنځي اړيكو د اصالح په شرح
كي ويل شوي چي د آيتونو په اورېدو سره ئې ايمان
مضبوطېږي ،او د هللا او پيغمبر د اطاعت په شرح كي ويل
شوي چي ځان هللا ته حواله كوي او پر هغه توكل كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ










   







 -3هغه چي لمونځ اقامه كوي او له هغه څه انفاق
كوي چي موږ ورروزي كړي -4 .همدا دوى حقيقي مؤمنان
دي ،د هللا په وړاندي ئې (لوړي) درجې ،بخښنه او غوره
رزق په برخه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)4-3په دې مباركو آيتونو كي د حقيقي مؤمنانو دوه
مهمي ځانگړتياوي او درې بدلې او اجرونه په گوته شوې:
 لمونځ اقامه كوي.
 انفاق كوي.
 هللا تعالى به ئې درجې لوړي كړي.
 گناهونه به ئې ورته وبخښي.
 غوره رزق به وركړي.
يعني حقيقي مؤمنان هغه دي چي د لمانځه له الري هم
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له هللا تعالى سره خپلي اړيكي ټينگوي او هم خپلمنځي
اړيكي ،دوى نه يوازي د غنائمو په سر له نزاع او
اختالف نه ډډه كوي بلكي خپلي شتمنۍ او خپل رزق او
روزي هم د هللا تعالى په الر كي لگوي .هللا تعالى به د دغو
واقعي مؤمنانو درجې لوړي كړي ،قصور او گناهونه به ئې
ورته وبخښي او په دنيا او آخرت كي به غوره رزق
وركړي؟.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ










  



   



  
 -9همغسي لكه چي ته ئې له خپل كور په حقه
وايستلې ،په داسي حال كي چي د مؤمنانو يوې ډلي
كركه درلوده -6 .د همدې حقيقت په اړه ئې له هغه
وروسته له تا سره النجه كوله چي څرگند شو ،داسي
لكه چي د مرگ په لوري بېول كېږي او دوى (ئې په
خپلو سترگو) گوري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)3-5په دې مبارك آيت كي د بدر د جگړي له پيل نه
مخكي حالت داسي انځور شوى:
 له مدينې د بريد په موخه وتل سم او په حقه تصميم
وو.
 كله چي دا خبره رامنځته شوه چي د قريشو لښكر
راوتلى او د بريد اراده لري ،نو يوازينى صحيح تصميم
دا وو چي له دښمن سره مقابله وشي ،هر حساس او په
وضعيت پوه انسان ته دا خبره جوته شوې وه چي له
مقابلې پرته د بل هر كار پايلي به خطرناكي وي.

االنفال
د قرآن پلوشې
984
 ځينو له جنگ نه ډډه كوله او د قريشو له مجهز فوځ
سره مقابله ئې داسي گڼله لكه د مرگ په كومي كي ځان
غورځول .دوى هڅه كوله چي نور هم له دې تصميمه واړوي.
 په دې اړه گڼ شمېر توجيهات وړاندي شوي چي د آيت د
دې برخي معنى څه ده  :
    كوم حق
څرگند شو او څنگه څرگند شو؟ غوره توجيه دا ده چي د
جنگ پرېكړه د اكثريت په توافق وشوه ،د مسلمانانو
اكثريت ته دا حقيقت جوت شوى وو چي اوس له جنگ نه
پرته بله چاره نه لري ،چا چي د جنگ له تصميم سره
مخالفت كولو له داسي يوه څرگند حقيقت سره ئې مخالفت
كولو چي د پيغمبر عليه السالم او د صحابه وو د مشرانو
په شمول اكثريت پرې توافق كړى وو.
 په دې اړه هم د مفسرينو تر منځ د كافي اختالف رأى
شاهد يو چي د آيت دا برخه (كما اخرجك ربك من بيتك
بالحق) څه معنى لري او دا اخراج له څه سره تشبيه
شوى؟ غوره توجيه ئې دا ده چي تر دې په مخكي آيت كي
له واقعي مؤمنانو سره د اجر او بدلې درې وعدې شوې،
درجات ،مغفرت او رزق كريم ،چي دا هم دنيوي اجر او
بدله احتواء كوي او هم اخروي ،په همدې ارتباط په دې
آيت كي ويل شوي چي د دې وعدې يوه څرگنده بېلگه او
مصداق د بدر په جگړي كي د مجاهدينو بريا او د زياتو
غنائمو ترالسه كول وو ،يعني د بدر په هغي نښتي كي چي
تاسو ته ئې پايلي خطرناكي برېښېدې او ځينو خو داسي
گڼله چي د مرگ په لوري روان دي ،خو هللا تعالى تاسو ته
څومره ستره بريا او كافي مقدار غنائم په الس دركړل،
همداسي به مؤمنانو ته نېكي بدلې وركوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -7او هغه مهال چي هللا له دوو ډلو د
كوله چي ستاسو په برخه به شي ،او
چي بې شوكته ئې ستاسو په برخه شي،
چي هللا غوښتل په خپل حكم سره حق
كافرانو جرړي پرې كړي.


يوې ژمنه درسره
تاسو دا خوښوله
په داسي حال كي
محقق كړي او د

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)7په دې مبارك آيت كي دا مطالب مومو:
 هللا تعالى د بدر له مجاهدينو سره دا وعده كړې وه چي
د قريشو له دوو ډلو ،لښكر يا تجارتي قافلې به يوه د
دوى په الس كي پرېوځي ،پيغمبر عليه السالم دوى ته دغه
خبره كوله چي له دغو دواړو يوه غوره كړئ ،يا ستاسو
په الس د دښمن ماته او يا د تجارتي قافلې اموال ترالسه
كول ،د ډېرو خوښه دا وه چي له مجهز لښكر سره د
مقابلې په ځاى پر تجارتي قافلې بريد وشي ،خو هللا تعالى
غوښتل چي د كفر اصلي ځواك وځپل شي او په دې سره د
كفر جرړي له بيخه وايستلې شي ،د الفاظو له فحوى
معلومېږي چي پيغمبر عليه السالم دوى له لښكر سره
مقابلې ته هڅول ،خو ځينو په دې استناد كولو چي د
قريشو له مجهز فوځ سره د مقابلې لپاره كافي وسائل او
تجهيزات نه لرو ،غوره دا ده چي د لښكر پر ځاى پر
قافلې بريد وشي .په دې سره مؤمنان دې ته متوجه كوي
چي دا جگړه او په هغې كي تاريخي بريا ستاسو د تدبير
نتيجه نه وه ،د هللا تعالى په اراده ترسره شوې ،بريا ئې
د ده پېرزوينه وه ،د غنائمو په اړه النجه مه كوئ ،وېش
ئې د هللا تعالى حكم ته پرېږدئ.
 د دې لومړۍ مخامخ جگړي ځانگړى اهميت وو ،د آيت
الفاظ ښيي چي په دې كي د دښمن ماته به په دې منتج
كېږي چي د كفر جرړي وايستل شي ،همداسي وشول ،قريشو
داسي نه انگېرله چي مؤمنان به له دوى سره د مخامخ
نښتي جسارت وكړي ،د سيمي نورو ځواكونو او د
مسلمانانو پټو كورنيو او بهرنيو دښمنانو هم دا گمان
نه كولو چي مسلمانان به د قريشو مخي ته د ودرېدو
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توان ولري ،په دې جگړي كي د مسلمانانو ستري بريا له
يوې خوا د دښمن روحيه وځپله ،له بلي خوا ئې د
مسلمانانو او د دوى د خواخوږو سر لوړ او روحيه تقويه
كړه ،هغه پټ دښمنان ئې هم ووېرول چي فرصت ته په
انتظار ناست ول ،كه قريش په دې جگړي كي بريالي شوي
وى نو دوى به هم د مسلمانانو په ضد په حملو الس پوري
كاوو او له قريشو سره به يو ځاى كېدل.
 په دې جگړي كي د قريشو نږدې اويا كسان ووژل شول،
چي په دې كي د دوى اكثر مشران او معروف جنگيالي شامل
ول ،نږدې اويا نور اسيران شول ،ټول جنگي وسائل او
تجهيزات ئې د مسلمانانو الس ته ورغلل.
 قرآن د دغي قصې په بيانولو سره مجاهدينو ته
الرښوونه كوي چي له دښمن سره لومړۍ مخامخ نښته ډېر
اهميت لري ،د خپلي مبارزې په دوران كي بايد دې ټكي
ته خاصه توجه ولرئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ







 
 -8تر څو حق محقق كړي او باطل محو كړي ،كه څه هم
مجرمين ترې كركه لري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)8يعنى هللا تعالى غوښتل چي په دې نښتي كي د
مسلمانانو په بريا او د قريشو په ماتي سره د اسالم حق
دين غالب او برالسى كړي او د قريشو باطل مذهب له منځه
يوسي ،دا هغه څه وو چي د عربو ټولو مجرمينو ترې كركه
درلوده ،نه ئې غوښتل چي د قريشو ماته او د مسلمانانو
بريا په خپلو گنهگارو سترگو وگوري ،خو همداسي وشول.
دا آيت ښيي چي د عربو ټولو مفسدو ځواكونو له قريشو
سره خواخوږي درلوده ،د دوى برالسي ئې غوښتله او د
مسلمانانو په برالسي او فتحي خواشيني كېدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ










  




  
   
      
  
 -5كله چي تاسو خپل رب ته په زاريو زاريو سره
دعاء كوله او ستاسو دعاء ئې ومنله ،چي زه مو په
زرو يوه په بلي پسي راتلكونو فرشتو مرسته كوم.
 -21او هللا خو دا يوازي د دې لپاره گرځولى چي زېرى
وي او ستاسو زړونه پرې مطمئن شي .په داسي حال كي
چي بريا خو يوازي د هللا له لوري وي .بې شكه چي هللا
باحكمت عزتمن دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)01-2كله چي د بدر په ميدان كي دواړه ډلي يوه بلي
ته نږدې شوې او مسلمانانو ته معلومه شوه چي د قريشو
شمېر د زرو شاوخوا كي او د دوى درې برابره دئ ،د
مجاهدينو په ليكو كي پرېشاني خوره شوه ،هللا تعالى ته
ئې په زاريو زاريو دعاء كوله ،پيغمبر عليه السالم دوى
ته اطمئنان وركولو چي كه صبر او تقوى ولرئ ،له بې
همتي ،خوف او وېري ځان وساتئ ،نو هللا تعالى به ستاسو
مرستي ته د دښمن د شمېر په اندازه فرشتې راولېږي ،دا
په داسي حال كي چي د بريا او غلبې پرېكړه د هللا له
لوري كېږي ،د فرشتو لېږلو ته هم ضرورت نشته ،هغه
باحكمت عزتمن دئ.،ځواكمن او غالب دئ او پوهېږي چي
خپله پرېكړه څنگه عملي كړي.
دا آيت مجاهدينو ته د جگړي په اړه يوه مهمه
الرښوونه كوي ،يو په بل پسي د جگړي ډگر ته د ځواكونو
راوړاندي كېدل ،د جنگياليو په روحيې ځانگړى تأثير او
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اغېز لري ،د يوه لوري روحيه لوړوي او د بل لوري په
زړه كي وېره او خوف راوالړوي .تر دې چي څوك خپل ټول
ځواك په يو ځل د جگړي ميدان ته داخل كړي ،دا ډېره
غوره ده چي په لومړي سر كي په محدود شمېر جنگياليو
جگړه پيل شي او بيا يو په بل پسي په مناسب وخت او له
مناسب لوري پر دښمن باندي د بريد لپاره ځواكونه سوق
شي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ





















  
 -00هغه وخت چي له خپل لوري ئې پرمښكى د ډاډېيني
په توگه درباندي غوړولو او له آسمانه ئې اوبه
درباندي ورولې چي پرې پاك مو كړي او شيطاني
اضطراب له تاسو لري كړي ،زړونه مو مضبوط او په دې
سره ستاسو قدمونه ټينگ كړي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)22په دې مبارك آيت كي د بدر په جگړي كي د
مجاهدينو روحي حالت او د دوى نظامي موقعيت په لنډو
الفاظو سره په ډېره جامع او دقيقه توگه انځور شوى:
 مجاهدين پرېشانه ول ،د پرېشانۍ وجه ئې له يوه
پلوه د دښمن د شمېر او تجهيزاتو زياتوالى وو او له
بله پلوه د دوى په موقعيت كي د اوبو كمښت ،دوى د
ميدان په لوړي خو شگلني برخي كي ول او دښمن الندي او
كلكي خاوريني برخي كي.
 هللا تعالى د دوى دا پرېشاني په دوو پېرزوينو سره
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رفع كړه :له يوه پلوه ئې پر دوى سكينه او ډاډېينه
نازله كړه ،دومره چي په همغه سخت حالت كي پر ډېرو
پرمښكى راغى ،دا د ډاډ او اطمئنان انتهاء په گوته
كوي ،په انسان باندي هغه مهال خوب راځي چي ډېر ډاډه
او مطمئن وي ،د پرېشانۍ په حالت كي خوب ترې تښتي .له
بله پلوه ئې پر سيمي باران وورولو ،د دغو دوو
پېرزوينو دا پايلي زموږ مخي ته ږدي -2 :مسلمانانو ته
اوبه په الس ورغلې ،د څښاك او اودس او ځان وينځلو
لپاره -1 ،شيطان چي د اوبو د كموالي يا نشتوالي په
اړه كوم رجز او اضطراب د دوى په زړونو كي راوالړ كړى
وو هغه ختم شو -3 ،زړونه ئې ډاډه او مضبوط شول-4 .
او قدمونه ئې ټينگ شول ،او د دې معنى يا دا ده چي هللا
تعالى په دې دواړو پېرزوينو سره صبر ،ثبات او
استقامت ستاسو په برخه كړ او يا دا چي د باران د
ورېدو په سبب ستاسو تر پښو الندي شگلنه زمكه كلكه شوه
او د دې په خالف د دښمن د پښو الندي زمكه خټي او چكړ
شوه ،په پلي جنگ كي دا دواړه خاص اغېز لري.
 د نعاس او پرمښكي دا حالت د بدر او احد په جگړو
كي پر صحابه وو راغلى ،د افغانانو په جهاد كي هم د
سختو جگړو په دوران كي په ډېرو مجاهدينو دا حالت
راغلى ،دلته ئې يوه بېلگه ستاسو مخي ته ږدم ،شهيد
مطيع هللا د زېړوك اوسېدونكي مشهور قومندان راته وويل:
له روسانو سره د هغي سختي نښتي په دوران كي چي زه په
كي ټپي شوم ،د يوې غونډۍ پر سر سنگر كي زما ملگري
شهيدان شول ،زه ټپي شوم ،دښمن بورته راروان وو ،ما
السي بم تيار كړ چي د دښمن د رانږدې كېدو سره سم ئې د
دوى لوري ته وغورځوم ،په همدې وخت كي خوب راباندي
راغى ،كله چي راويښ شوم ،گورم چي خالص بم مي په الس كي
او دښمن له صحنې وتلى ،ما د قرآن د دغي وينا مصداق
په خپلو سترگو وليد.
 ځينو درنو مفسرينو په (يذهب عنكم رجز الشيطن) كي
(رجز) د (رجس) په معنى نيولى او دا مطلب ئې ترې
اخيستى چي گواكي په ځينو مجاهدينو غسل الزم شوى وو او
د دې باران په وجه د ځان وينځلو اوبه په الس ورغلې!!
دا توجيه په څو دالئلو ضعيفه ده -2 :د رجز اصلي معنى
اضطراب او پرېشاني ده او د رجس معنى ناپاكي ،په قرآن
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كي د رجز لفط څو ځلي د عذاب په معنى راغلى ،رجز د
ناپاكۍ په معنى نيول صحيح نه دي -1 ،كه د ناپاكۍ په
معنى ونيول شي د مخكني مطلب تكرار راځي ،د پاكي ذكر
د آيت په مخكنۍ برخي كي په دې صيغه راغلى( :ليطهركم
به) بيا ئې تكرار ته ضرورت نشته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ





  









  






















  
  
 -21هغه وخت چي ستا رب فرشتو ته وحي كوله چي زه
درسره يم ،نو هغه كسان ثابت قدمه كړئ چي ايمان ئې
راوړى ،ژر به د هغو خلكو په زړونو كي وېره واچوم
چي كافران شوي ،نو سرونه ئې ووهئ او هر هر بند ئې
ترې ووهئ -23 .دا د دې لپاره چي له هللا او د ده له
رسول سره ئې مخالفت وكړ او څوك چي له هللا او رسول
ً چي هللا سخت عذاب
سره ئې مخالفت وكړي نو يقينا
وركوونكى دئ -24 .همدا دئ نو وئې څكئ او دا چي
كافرانو ته د اور عذاب دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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( -)04-02د دې مباركو آيتونو اساسي الرښووني دا دي:
 هللا تعالى د بدر په جگړي كي مالئكو ته امر وكړ چي زه
درسره يم ،درومئ د مؤمنانو قدمونه ټينگ او عزم ئې
مضبوط كړئ او په دوى كي صبر او استقامت راپيدا كړئ.
ً د كافرانو
 مؤمنان دي ډاډه وي چي هللا تعالى به حتما
په زړونو كي وېره او خوف اچوي ،د هري نښتي پايله د
جنگياليو په وېري او زړه ورتيا پوري تړلې ده ،هغه
لورى به بريا ترالسه كوي چي په ډاډه او مطمئن زړه سره
د دښمن مقابله كوي او هغه لورى به له ماتي سره مخامخ
كېږي چي وېره ئې په زړه كي راوالړه شوې.
 مؤمنانو ته ويل شوي چي د جگړي په مهال خپله ټوله
توجه دې خوا ته واړوئ چي د دښمنانو سرونه قلم كړئ او
بندونه ئې قطع كړئ.
 دا د دوى د هغه مخالفت سزا ده چي له خپل رب او د
ده له پيغمبر سره ئې كړى ،شديد العقاب رب به دوى ته
ستاسو په الس همدا سزا وركوي.
 دا په دنيا كي د دوى پايله ده او په آخرت كي ئې
ځاى د دوزخ اور دئ.
ځينو مفسرينو هغو رواياتو ته اعتبار وركړى چي
وايي :فرشتو د بدر په جگړي كي مخامخ او عمالً برخه
اخيستې ده او د كافرانو د سرونو او بندونو په وهلو
كي ئې ونډه درلوده ،ځينو نورو ويلي چي دوى دا كار د
مجاهدينو په الس كړى ،خو ځينو نورو دا روايات د
اعتناء وړ نه دي گڼلي ،ځكه چي نه د آيت الفاظ دا
مفهوم افاده كوي او نه دا د هللا تعالى سنت دئ چي د
فرشتو په ذريعه د كافرانو مقابله وكړي ،د قرآن د
وينا له مخي فرشتې د عذاب نازلولو لپاره گمارل كېږي،
نه د دې لپاره چي د مجاهدينو په څنگ كي له كافرانو
سره وجنگېږي ،كه داسي وى نو يوه فرشته د ټولي نړي د
كافرانو د مقابلې لپاره كفايت كوي.
آيت په صراحت سره وايي چي د فرشتو دنده يوازي دا
وه چي د مؤمنانو زړونه مضبوط او قدمونه ټينگ كړي .د
هللا تعالى سنت دا دئ چي كافرانو ته د مجاهدينو په الس
سزا وركوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ






  












   




   
 
 -29اې مؤمنانو! كله چي د كافرانو له كوم لښكر
سره په جگړي كي مخامخ شئ ،نو شا مه وراړوئ-26 .
او څوك چي په دې ورځ شا ورواړوي ،مگر د جنگ په
موخه لورى بدلوونكى او له بلي ډلي سره يو ځاى
ً چي په الهي عذاب اخته شو او
كېدونكى ،نو يقينا
ځاى ئې دوزخ دئ ،او څومره بد دئ دا د ورتلو ځاى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)03-05په دې مبارك آيت كي له دښمن سره د مخامخېدو
په اړه څو مهمي الرښووني شوې:
 كه د دښمن د جنگياليو له ډلي سره مخامخ شوئ ،د
تېښتي تكل به نه كوئ او دښمن ته به شا نه وراړوئ.
 د ضرورت او مجبوريت په حالت كي شا ته تگ او سنگر
پرېښودل په دوو صورتونو كي جائز دي -2 :د جگړي په
ډگر كي له يوه سنگر بل سنگر ته تگ ،له بل لوري پر
دښمن بريد ،نه د تېښتي په نيت بلكي له بل لوري پر
دښمن د بريد په نيت -1 ،د مجاهدينو له بلي ډلي سره د
يو ځاى كېدو په موخه ،له هغوى سره د مرستي په نيت يا
په زيات شمېر سره پر دښمن د بريد په قصد.
 څوك چي له دغو دوو صورتونو پرته په بل نيت او
موخه سنگر پرېږدي او دښمن ته شا كړي سزا ئې د هللا
تعالى غضب او د دوزخ اور دئ ،يعني دا شا ته تگ او
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تېښته ئې په حقيقت كي د هللا تعالى د غضب او د دوزخ په
لوري تېښته ده ،څومره بد لوري ته خوځېدلى!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




    















 
 -27نو تاسو دوى نه دي وژلي بلكي هللا وژلي ،او كله
چي تا ويشتل نو تا نه دي ويشتلي بلكي هللا وويشتل ،د
دې لپاره چي مؤمنان له خپل لوري په غوره لورېيني
سره وآزمويي ،بې شكه چي هللا پوه اورېدونكى دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)07په دې مبارك آيت كي مؤمنانو ته څو مهمي
الرښووني شوې:
 د بدر په غزا كي د دښمن د جنگياليو مرگ ژوبله ځان
ته مه منسوبوئ ،دا د خپلو مټو د زور او د تورو و هلو
او غشو ويشتلو نتيجه مه گڼئ ،د جگړي د پايلو په اړه
داسي انگېرنه په مجاهدينو كي غرور او كبر راوالړوي،
پر دښمن برالسي د هللا تعالى پېرزوينه او د ده د نصرت او
توفيق نتيجه وگڼئ ،هللا تعالى دښمن ستاسو د تورو او
نېزو الندي راوستى او ستاسو غشي ئې په نښه برابر كړي.
 دا بريا هم د هللا تعالى يوه آزموينه ده ،غواړي
معلومه كړي چي تاسو په داسي حالت كي څه وايئ او څه
كوئ ،لكه څنگه چي په ستونزو ،كړاوونو ،ماتو ،تلفاتو،
زخمونو او مرگ ژوبلي كي تاسو آزمويي ،همداسي مو په
برياوو ،فتوحاتو ،برالسيو او غنائمو سره هم آزمويي،
دا به هم يوه الهي آزموينه گڼئ.
 هللا تعالى پوه اورېدونكى دئ ،ستاسو هره وينا او
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تبصره اوري او ستاسو د هري خبري په غرض او مقصد
پوهېږي.
 له دې آيت معلومېږي چي په دې بريا كي د غشو
ويشتونكو مهمه ونډه وه ،د همدې لپاره ئې په ځانگړې
توگه يادونه شوې ،حقيقت دا دئ چي د بدر په جگړي كي
پيغمبر عليه السالم داسي دقيق جنگي تدابير نيولي وو
چي د دښمن په ماتولو كي ئې لويه برخه وه ،چي مهم مهم
ئې دا وو -2 :اوبه ئې په ډنډ كي ذخيره كړې -1 ،غشي
ويشتونكي ئې په داسي موقعيت كي ځاى په ځاى كړل چي له
يوې خوا پرې نږدي دښمن اوبو ته ځان ورسوي او له بلي
خوا د بريد په مهال هغوى په آسانۍ او له نږدې په نښه
كړى شي -3 ،دوى ته ئې ويلي وو چي يوازي هغه مهال به
پر دښمن غشي وروئ چي ښه رانږدې شي ،په خپل سر ،له
هدايت او قومندې پرته او د دښمن له رانږدې كېدو مخكي
به غشي نه ولئ -4 ،د تن په تن جگړي لپاره ئې د حمزه،
ﷸ په څېر درې داسي نوميالي او تكړه
على او عبيده
مجاهدين غوره كړل چي هم ئې په داسي جگړي كي كافي
مهارت درلود او هم د ده له نږدې خپلوانو ول ،د دښمن
له لوري راوړاندي شوي درې رقيبان او حريف غوښتونكي د
دوى په الس ووژل شول ،دا له يوې خوا د دښمن د روحيې
په ځپلو او د مجاهدينو د روحيې په لوړولو كي ډېر
اغېزمن ثابت شو او له بلي خوا مجاهدينو وليدل چي
پيغمبر عليه السالم په سختو شېبو كي او د سختو مقابلو
لپاره خپل نږدې خپلوان راوړاندي كوي ،هغه څه نه كوي
چي ټگمار او بې دينه مشران ئې كوي ،هغه چي د خطر په
ځاى كي خپلوان شا ته كوي او نورو ته د رامخكي كېدو
امر كوي او د امتيازاتو د وېش په وخت كي نور شا ته
او خپلوان رامخته كوي.
 تاسو به د دې سورې په نورو آيتونو كي وگورئ چي په
جگړو كي د بريا او ماتي اساسي او مهم اسباب په ډېر
دقت او تفصيل سره زموږ مخي ته ږدي.
كه څه هم د دې آيت مطلب ډېر واضح دئ ،د سورې له
لومړي آيت او ورپسې ټول مضمون سره ئې ژور ارتباط دئ،
هدف ئې دا دئ چي مجاهدين برياوي ځان ته منسوب نه
كړي ،غنائم د ځان مسلم حق ونه گڼي ،د غنائمو او نورو
الس ته راوړنو پر سر له نزاع او النجو ځان لري وساتي،
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د آيت له الفاظو له دې پرته بل مطلب نشو اخيستلى ،خو
ځينو مفسرينو دې ته په پام سره چي په (ما رميت إذ
رميت) كي مخاطب مفرد دئ ،يوازي پيغمبر عليه السالم ئې
د دې مخاطب گڼلى او ويلي ئې دي چي پيغمبر عليه السالم
د بدر په جگړي كي يو موټ شگه راواخيسته او د دښمن په
لوري ئې وشيندله ،چي هللا تعالى هغه د قريشو د ټولو
جنگياليو سترگو ته ورسوله ،دوى د سترگو په موښلو
لگيا شول او مجاهدينو په همدې وخت كي پرې بريد وكړ.
په دې اړه څو خبري په پام كي ولرئ -0 :د آيت له دې
برخي دا مطلب اخيستل صحيح نه دي ،ځكه كه پيغمبر عليه
السالم دا كار كړي وي نو دا خو يو خارق العاده كار
وو ،نه ده ځان ته منسوبولو او نه بل چا ،ولي به هللا
تعالى ورته فرمايل چي دا ستا ويشتل نه وو بلكي د هللا
ويشتل وو؟! په دې صورت كي خو د دغي وينا ضرورت منتفي
كېږي او كامالً غيرضروري وينا ترې جوړېږي -2 .دلته د
دې لپاره د وژلو په ارتباط د جمع صيغه او د غشو
ويشتلو په اړه د مفرد صيغه راغلې چي د دښمن په وژل
كېدو كي ټولو مجاهدينو په مستقيمه يا غيرمستقيمه
توگه برخه اخيستې وه ،خو د غشو ويشتلو كار د ځينو
خاصو مجاهدينو كار وو ،كه دا د جمعي په صيغې راغلى
وى په ټولو مجاهدينو ئې صدق نه كولو ،د مفرد په صيغه
ئې يادونه د دې لپاره غوره او ارجح ده چي يوازي په
غشو ويشتونكو ئې اطالق وشي -3 .په دې اړه روايات
متعدد ،مختلف او متعارض دي ،ځيني دا پېښه په بدر كي،
ځيني ئې په احد كي ،ځيني په حنين كي او ځيني ئې د
خيبر په جگړي كي بولي!!
دا هم بايد وويل شي چي داسي خبري هغه كسان ډېر
خوښوي چي غواړي د حوادثو لپاره خارق العاده اسباب
راپيدا كړي ،دا چي د بدر په جگړي كي د پيغمبر عليه
السالم د جنگ منصوبه څنگه وه؟ مجاهدين ئې څنگه تنظيم
كړل؟ غشي ويشتونكي ئې چېري ځاى په ځاى كړل او هغوى
ته ئې څه وويل؟ د اوبو د ذخيره كولو لپاره ئې څه
ترتيب ونيولو؟ په دې اړه ئې څه تدابير غوره كړل چي
اوبو ته د دښمن د رسېدو مخنيوى وكړي؟ پلي مجاهدينو
ته ئې څه الرښوونه وكړه او كله ئې پر دښمن د بريد امر
وكړ؟ دا او دې ته ورته نوري مهمي او اساسي خبري نه
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څېړي ،په دې اړه د رواياتو د راغونډولو او پر هغه د
استناد كولو هڅه نه كوي ،غواړي د دښمن د ماتي لپاره
خارق العاده اسباب ولټوي!! دوى د حنين او احد په
جگړي كي د مسلمانانو د ماتي او د پيغمبر عليه السالم
د ټپي كېدو لپاره هم دې ته ورته توجيهات لټوي ،خو
هغه چا ته د ځواب له ويلو عاجز دي چي ترې پوښتي :ولي
پيغمبر عليه السالم د احد ،خندق او حنين په جگړو كي
دې ته ورته كار ونه كړ ،په يو موټ شگو سره ئې ولي
دښمن ته ماته ورنه كړه؟ ولي ئې زغري اغوستې؟ ولي
توره په الس له دښمن سره مخامخ جنگېدو؟ ولي ټپي شو؟
دوى پيغمبر عليه السالم د يوه ستر او مدبر نظامي قايد
په توگه نه بلكي د داسي چا په توگه وړاندي كوي چي د
جگړو په مهال به په يوې خوندي گوښې كه ناست وو ،دښمن
ته به ئې په دعاگانو سره ماته وركوله!! حاشا و كال،
پيغمبر عليه السالم توره په الس او زغره په تن ،د جگړي
په مورچل كي خپل رب ته دعاء كوله ،په دعاء ئې بسنه
نه كوله ،عمالً ئې په جگړي كي برخه اخيسته ،د جگړي سوق
او اداره به ئې په الس كي وه ،دوى د پيغمبر عليه
السالم په اړه همغه خبره كوي چي بايبل ئې د موسى عليه
السالم په اړه كوي ،بايبل تر دې عنوان الندي :له
عمالقيانو سره نښته ،ليكي :عمالقيان له اسرائيليانو
سره د جگړي لپاره رفيديم ته راغلل ،موسى يوشع ته
وويل :سبا له ځينو كسانو سره د دوى مقابلې ته ورشه،
زه به د خداى عصا په الس كي لرم او د غره پر سر به
والړ وم!!! يوشع همداسي وكړل ...موسى ،هارون او حور
غره ته وختل ...موسى خپل السونه د آسمان په لوري د
دعاء لپاره لوړ كړل ...تر څو چي به د ده السونه لوړ
ول نو اسرائيليان به په جگړي كي برالسي ول ،خو كله چي
به ستومانه شو او السونه به ئې كوز كړل نو عماليقيان
به برالسي شول ،په پاى كي موسى ستړى شو او خپل السونه
ئې نه شو اوچتولى ،نو هارون او حور په يوې ډبري
كښېناوو او تر لمر لوېدو ئې د ده السونه اوچت نيولي
وو او په دې سره يوشع او جنگياليو ئې عمالقيان خواره
واره كړل!!! دلته هم د بايبل د ليكونكي او د ده د
ملگرو هغه بيماري ځان ښيي چي مهم قضايا په ډېرو
بسيطو او شكلي حركاتو پوري غوټه كوي ،شكلياتو ته تر
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اصلي حقائقو زيات اهميت وركوي ،لكه دلته چي وايي :تر
څو چي به د موسى عليه السالم السونه لوړ ول نو
اسرائيليان به برالسي ول او چي راكوز به شول نو برالسي
به ئې په ماته بدله شوه!!! د بايبل له ليكونكي
پوښتنه كوو :د بنده د دعاگانو په وخت كي ستاسو خداى
د ده السونو ته گوري او فيصله كوي كه د ده د زړه تمنا
او پر ژبې دعاء ته؟!! آيا د هغه چا دعاء نه قبلوي چي
له ډېري ستړيا ئې السونه راكوز شوي؟!! له دې د مخه خو
تا په يوه ځاى كي هم نه دي ليكلي چي د السونو لوړ
نيولو په سبب موسى عليه السالم ته هغه ستري ستري
برياوي او فتوحات ورپه برخه شول!! دا ولي؟!!
قرآن د ډېرو پيغمبرانو عليهم السالم هغه دعاگاني
رانقل كړې چي هللا تعالى قبولې كړې دي ،خو په هيڅ ځاى
كي ئې د دعاكوونكي حالت او د السونو لوړولو او ټيټولو
ته اشاره نه ده كړې ،د دوى د منل شوو دعاگانو هغه
خوندور او زړه لړزوونكي الفاظ ئې ذكر كړي چي ډېر ځله
د انسان اوښكي ورته بهېږي ،طبيعي ده چي د دعاگانو
منونكى رب دغو الفاظو ته چي د انسان د زړه ترجماني
كوي ،اهميت وركوي ،نه د السونو حالت ته!!
ښايي دا به هم بې فائدې خبره نه وي چي د ځينو
تفسيرونو هغه النجمن بحث ته هم اشاره وشي چي د دغه
آيت په ارتباط ئې كړى او دا موضوع ئې څېړلې چي آيا د
انسان د (افعالو) خالق هللا تعالى دئ كه په خپله انسان؟
دئ د خپلو عملونو موجد او اصلي باعث دئ كه يوازي
مكتسب ،په دې اړه څو عرائض لرم:
 دا بې مورده او بې فائدې بحث دئ.
له دې آيت او په دې ځاى كي دا موضوع راايستل له

اصلي موضوع انحراف او په غلط لوري تگ سره مترادف ده،
دا آيت په دې ارتباط راغلى چي په جگړو كي برياوي ،د
دښمن وژل او ويشتل ځان ته مه منسوبوئ بلكي دا د هللا
تعالى پېرزوينه وگڼئ ،د بحث موضوع دا نه ده چي انسان
په خپلو كړو وړو كي څومره اغېز او استقالل لري.
 څوك چي له قرآنه ډېر لږ معلومات ولري پوهېږي چي د
قرآن له نظره انسان محكوم او مجبور نه دئ پيدا شوى،
بلكي د خپلي الري په انتخاب كي آزاد دئ ،له كفر او
ايمان نه يو په خپله خوښه انتخابوي ،انتخاب د ده له

االنفال
د قرآن پلوشې
958
لوري دئ او إذن او توفيق د هللا له لوري.
 انسان د خپل فعل فاعل ،د خپل كسب كاسب او د خپل
عمل عامل دئ ،د فعل او عمل لپاره د فاعل ،كاسب او
عامل په ځاى د خالق يا موجد لفد كارول له هيڅ پلوه د
توجيه وړ نه دئ ،فعل او عمل (شى) نه دئ چي د خلق
اطالق پرې وشي او موجد ورته په گوته شي ،چا چي د
لومړي ځل لپاره دا بحث پيل كړى او د (فعل او عمل)
لپاره ئې د (خلق) لفد كارولى له يوه مبارك آيت ئې
غلطه انتباه اخيستې ،آيت داسي دئ:
ََ
*
ن
مل
تع
ما
و
ُم
َك
لق
خ
َهللا
ُو
ُوَ
َ
َْ
ََ
ْ
الصافات23:
چې ترجمه ئې داسي كوي:
او هللا هم تاسو پيدا كړي يئ او هم ستاسو عملونه!
يعني دا تاسو نه يئ چي خپل عملونه ترسره كوئ بلكي
ستاسو عملونه هم د هللا تعالى له لوري پيدا كېږي!! د
خپلو عملونو پرېكړه تاسو نه كوئ هللا تعالى ئې كوي!!
د دغي ژباړي او استدالل په اړه بايد ووايو:
 دا ژباړه ناسمه او د آيت د مراد او مقصد خالف ده.
راشئ د دې آيت الفاظو ته لږ ځير شو او وگورو چي د
آيت دقيقه او سمه ترجمه كومه ده؟ دا په اصل كي د
ابراهيم عليه السالم د هغي جامع وينا يوه برخه ده چي
خپل مشرك قوم ته ئې كړې ،په صحيح ترجمې او معنى ئې
په هغه صورت كي سم پوهېدى شو چي دا آيت او ترې مخكنى
يو ځاى په پام كي ونيسو ،د دواړو آيتونو ترتيب داسي
دئ:
َ
ََ
ن *
َل
ْم
تع
ْ و
ُم
َك
لق
َهللا خ
ن * ُو
ْحت
تن
ْب
تع
ق
ُوَ
ُوَ
دوَ
ما َ
ما َ
ل أَ
َاَ
ُُ
ََ
ن َ
الصافات23-25 :
وئې ويل :آيا د هغه څه عبادت كوئ چي تاسو ئې (په
خپله) تراشئ؟ حال دا چي هللا تعالى هم تاسو پيدا كړي يئ
او هم هغه څه چي تاسو ئې جوړوئ.
په مخكني آيت كي د دوى بتان د ماتنحتون په نامه
ياد شوي او په وروستني آيت كي همدا (ماتنحتون) د
(ماتعملون) په صيغه راغلي ،يعني هللا تعالى هم تاسو
پيدا كړي يئ او هم هغه بتان چي تاسو په خپل الس جوړ
كړي.
دلته (ما تعملون) داسي دئ لكه په الندي آيتونو كي چي
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راغلي:
َ
َ
َ
َمَ
ََ
هم
ما ف
نع
يدين
لت
ْ مم ا ع
هم
ْن
لق
ْا أنا خ
َو
ير
ََلم
َو
أ
َا أْ
ْ َ
ْ
َاً
ْ أْ
َُ
َا َلُ
*
ن
مالك
ها
ُوَ
َ
َلَ
يس70 :
آيا دې ته ئې پام نه دئ كړى چي موږ هغه څاروي ورته
پيدا كړل چي زموږ السونو جوړ كړي او اوس ئې دوى
خاوندان دي.
او يا دا آيت
َ
َ
ُوا من َ
َمَ
ن *
ُر
يشْك
ْ أف
يديهم
لت
ما ع
َره و
ثم
ُل
ْك
َأ
لي
ُوَ
َالَ َ
ََ
ه أْ
ُْ
يس35 :
ترڅو ئې مېوه او هغه څه وخوري چي دوى په خپلو السونو
جوړ كړي ،نو آيا شكر نه كوي؟!
ََ
ما
و
(
الفاظ
دا
)
ن
ُو
ل
م
ع
ت
ْ و
ُم
َك
لق
َهللا خ
ُو
د دې آيت (
ما َ َْ َ
ََ
ََ
ن ) داسي تعبيرول چي هللا تعالى د انسان عملونه
مل
تع
ُوَ
َ
َْ
پيدا كوي ،غلط تعبير دئ ،صحيح تعبير ئې هماغه مخكنى
تعبير دئ .له دې آيت دا انتباه اخيستل چي انسان په
خپل عمل كي هيڅ راز استقالل نه لري ډېره بې بنسټه
انتباه ده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ





  
 -28دغه او دا چي هللا د كافرانو د تدبير سستوونكى
دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)08يعنى يوازي دا نه چي هللا تعالى ستاسو غشي په نښه
برابر كړل او دوى ئې ستاسو د تورو او نېزو خولو ته
ودرول ،بلكي د دوى ټول تدبيرونه ئې شنډ كړل ،دوى په
دې موخه راغلي ول چي د مسلمانانو گواښ د تل لپاره له
منځه يوسي او داسي ئې وځپي چي بيا له قريشو سره د
ډغرو وهلو جسارت ونه كړي ،خو نتيجه معكوس وخته ،د
جگړي لپاره چي هغوى كوم تدبيرونه نيولي ول ټول بې
نتيجې وختل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




   
    







   
   
 -25كه مو فتح غوښتله ،نو دا فتح خو درته راغله،
او كه ډډه وكړئ نو دا درته غوره ده ،او كه
بياراوگرځئ بياراگرځو ،او ستاسو ډله كه څه هم
زياته وي كوم څه به درنه دفع نه كړى شي ،او دا چي
هللا له مؤمنانو سره دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)02دلته د اسالم دښمنانو ته څو خبري شوې:
 كه تاسو د بري او فتحي په انتظار وئ نو دا خو
درته راغى ،په دې الفاظو كي يو خوندور طنز دئ ،يعنى
دا ده هغه فتح چي تاسو ئې انتظار درلود!! يا په دې
معنى چي ستاسو انتظار غلط وخوت ،د فتحي په ځاى مو
ماته په برخه شوه ،يا په دې معنى چي تاسو به ويل:
موږ په حقه يو ،پيغمبر (عليه السالم) او ياران ئې له
خپل پلرني حق دين بغاوت كړى ،په جگړي كي به بريا د
هغه چا په برخه كېږي چي په حقه وي ،دا دئ فتح د هغه
چا په برخه شوه چي په حقه دئ.
 دا ستاسو په خير ده چي له مخالفته الس واخلئ.
 كه بيا كفر او عناد ته وگرځئ ،بيا د جنگ اراده
وكړئ ،هللا تعالى به له تاسو سره بيا همغه څه كوي چي د
بدر په جگړي كي ئې درسره وكړل.
 ډاډه اوسئ چي د پلويانو زياتوالى څه گټه نشي
دررسولى.
 دا ځكه چي هللا تعالى د مؤمنانو مل او مرستندوى دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــ

















   




   
   
 -11اې مؤمنانو! د هللا او د ده د رسول اطاعت وكړئ
او په داسي حال كي مخ ترې مه اړوئ چي اورئ-12 .
او د هغو خلكو په څېر مه كېږئ چي وايي:
واموورېدل ،په داسي حال كي چي نه اوري -11 .بې
شكه چي د هللا په نزد كي تر ټولو بد خوځېدونكي هغه
كاڼه او گنگيان دي چي تعقل نه كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)22-21دلته مؤمنانو ته څو الرښووني شوې:
 د هللا تعالى اطاعت وكړئ.
 د ده د رسول اطاعت وكړئ.
 د پيغمبر عليه السالم د وينا او الرښوونو له اورېدو
وروسته له منلو او عملي كولو ئې مه په شا كېږئ.
 د هغو خلكو په څېر مه كېږئ چي په خوله وايي :ستا
وينا مو واورېده ،خو عمل پرې نه كوي ،حالت ئې داسي
وي لكه چي خبره ئې اصالً نه وي اورېدلې.
د هللا تعالى په نزد كي تر ټولو بد انسانان هغه دي

چي نه حق خبره اوري ،نه په حقيقت اعتراف كوي او نه
خپل عقل كاروي ،لكه چي كاڼه او گنگيان وي او له عقله
بې برخي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -13او كه هللا په دوى كي كوم خير اوښېگڼه موندلې وى
ً به ئې وراورولي وو ،او كه ئې وراورولي وى
نو حتما
هرومرو به داسي په شا شوي وو چي اعراض كوونكي به
وو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)23يعنى په دوى كي د حق د اورېدو او منلو
استعدادونه ځپل شوي ،هللا تعالى داسي موندلي چي هيڅ خير
او ښېگڼه په كي نشته ،د دې وړ نه دي چي د حق وينا د
اورېدو ،د حق د منلو او د حق په لوري ته د تلو توفيق
ً د حق د اورېدو
ئې په برخه شي ،كه هللا تعالى احيانا
توفيق وركړي ،عمل پرې نه كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ



  












  
  
   







  
 -14اې مؤمنانو! كله چي هللا او پيغمبر تاسو هغه څه
ته بلي چي ژوند درپه برخه كوي ،وئې منئ او په دې
پوه شئ چي هللا د سړي او د ده د زړه تر منځ حائل
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كېږي او دا چي د ده لوري ته به غونډ كړى شئ-19 .
او له هغي فتنې او مصيبته ځان وساتئ چي يوازي
ستاسي ظالمان نه پرې اخته كېږي او په دې پوه شئ
چي هللا سخت عذاب وركوونكى دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)25-24په دغو مباركو آيتونو كي څو الرښووني شوې:
 تل د هللا تعالى او د پيغمبر عليه السالم بلني ته
مثبت ځواب ووايئ.
 په دې بلني كي ستاسو د ژوند او بقاء راز پروت دئ،
په دنيا او آخرت كي غوره ژوند ستاسو په برخه كوي.
 كه تاسو د هللا تعالى اطاعت ونه كړئ او بلني ته ئې
مثبت ځواب ونه وايئ نو هللا تعالى به ستاسو او ستاسو د
زړونو تر منځ حايل شي ،بيا به ستاسو زړه ،دماغ ،حواس
او مشاعر هغه كار درته نه كوي چي د يوه روغ او صالح
انسان لپاره ئې كوي ،كه ته له خپل رب سرغړاوى وكړې،
ستا غړي به له تا نه سرغړاوى كوي.
 له هغي فتنې او مصيبت ووېرېږئ چي يوازي ستاسو
ظالمان نه نيسي ،بلكي عام وي ،دا هغه مصيبتونه دي چي
مختص د ظالمانو په سر نه راپرېوځي ،بلكي عام وي او
نور خلك هم پرې اخته كېږي ،خو بايد په دې پوه شو چي
دا نور خلك څوك دي چي د ظالمانو ترڅنگ دوى هم په دې
الهي مصيبتونو اخته كېږي .د قرآن د وينا له مخي دا
يا هغه خلك دي چي د ظالمانو ملگرتيا ئې كړې ،د دوى
په څنگ كي ودرېدلي ،دوى ته تسليم شوي ،د دوى واكمني
ئې منلې ،د عسكر ،پوليس ،مأمور او مستخدم په حيث ئې
د دغو ظالمانو خدمت كړى ،ماليه ئې وركړې او يا پر
ظلم راضي شوي او د ظالمانو په مقابل كي ساكت پاته
شوي او يا ئې د منكراتو د مخنيوي په اړه خپل مسئوليت
نه دئ اداء كړى .له عام مصيبت مقصد دا نه دئ چي
گناهگار او بې گناه دواړه نيسي ،دا ځكه چي قرآن د
لوط عليه السالم د قوم د هالكت په اړه په ډېر صراحت
سره فرمايي چي هلته له يوې مسلماني كورنۍ پرته بل
داسي څوك نه وو چي د ژغورلو مستحق وو او هللا تعالى
همدغي يوې كورنۍ ته نجات وركړ او نور ټول ئې هالك
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كړل ،فرمايي:
    




الذاريات36 :
نو موږ په هغه (كلي) كي د مسلمانانو له يوې كورنۍ
پرته (بله) ونه موندله.
 د آيت د دې برخي (واعلموا أن هللا يحول بين المرء و
قلبه) په اړه گڼ شمېر نور توجيهات هم مومو ،لكه دا
چي :كه ستا په زړه كي د كوم نېك كار اراده راوالړه
شوه ژر اقدام وكړه ،ځكه كېدى شي چي هللا تعالى ستا او
ستا د زړه ترمن ځ حايل شي او اراده دي بدله شي ،يا دا
چي :هللا تعالى ستا او ستا د زړه تر منځ دئ ،پوهېږي چي
ستا په زړه كي څه دي ،خو دا توجيهات نه دقيق دي او
نه د آيت له مخكنۍ برخي سره اړخ لگوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ



















 
 -16او هغه وخت دريادكړئ چي لږ ،په زمكي كي ضعيف
كړى شوي او كمزوري وئ ،له دې وېرېدئ چي خلك مو
اختطاف كړي ،خو ځاى په ځاى ئې كړئ ،په خپل نصرت
سره ئې ستاسو مالتړ وكړ او پاكيزه رزق ئې دركړ ،د
دې لپاره چي شكر وكړئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)23دلته د مسلمانانو د ضعف او كمزورۍ هغه مخكنى
حالت چي په مكه كي ئې درلود له هغه وضعيت سره پرتله
شوى چي په مدينه كي د دوى په برخه شو ،په دې توگه:
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 په مكه كي ستاسو شمېر لږ وو خو هللا تعالى تاسو په
مدينه كي متمكن كړئ او شمېر مو زيات شو.
 دښمن هڅه كوله چي تاسو د ضعف او ناتوانۍ په حالت
كي وساتي ،خو دا دئ اوس ئې تاسو ته پر همغه ځواكمن
دښمن برى دركړ.
 له دې وېرېدئ چي دښمن مو هر څه تاالن نه كړي ،د
كينه كښ دښمن الس ته ورنشئ او د اسالمي نهضت ټغر ټول
نشي ،خو دا دئ هللا تعالى تاسو ته پاكيزه رزق درپه برخه
كړ.
نو د دې الهي پېرزوينو تقاضا دا ده چي د خپل رب شكر
پر ځاى كړئ او د غنائمو په سر اختالف راوالړ نه كړئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ



   




  





   

 -17اې مؤمنانو! له هللا او رسول سره خيانت مه كوئ
او په خپلو امانتونو كي خيانت مه كوئ ،په داسي
حال كي چي پوهېږئ -18 .په دې پوه شئ چي مالونه او
اوالد مو د آزمويني وسيله دي ،او دا چي د هللا خوا ته
ستر اجر دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)28-27دلته هم مجاهدينو ته د مخكنۍ موضوع په لړ
كي څو نوري توصيې شوې:
 له هللا تعالى او پيغمبر سره خيانت مه كوئ ،له هر
هغه كار چي له هللا تعالى او د ده له پيغمبر سره د
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خيانت په معنى وي ځان وساتئ ،داسي نه چي له غنائمو
څه پټ كړئ او هغه پنځمه برخه چي بايد د هللا په نامه د
ده پيغمبر ته وسپارل شي ،له سپارلو ئې ډډه وكړئ يا
څه ترې كم كړئ.
 په خپلو امانتونو كي له خيانت نه ځان وساتئ،
غنائم د ټولو هغو مجاهدينو گډ حق دئ چي په جگړي كي
برخه اخلي ،كه ستاسو په الس پرېوځي نو دا د ټولو گډ
امانت وگڼئ ،پام كوئ چي څه ترې پټ نه كړئ ،په غنيمت
كي هر غلول او خيانت په حقيقت كي د مسلمانانو په گډ
امانت كي خيانت دئ.
 څوك چي خيانت ته مال تړي ،هغه ښه پوهېږي چي خيانت
كوي ،خپل ضمير ته مراجعه وكړه ،له هغه كاره ډډه وكړه
چي ستا وجدان او ضمير دي پرې مالمتوي او درته وايي چي
دا خيانت دئ.
 په دې پوه شئ چي د چا لپاره مال د آزمېښت وسيله
شي او د چا لپاره اوالد ،داسي نه چي د مال او اوالد
مينه مو خيانت ته وهڅوي ،د دې لپاره خيانت ته مال
وتړئ چي زيات مال ترالسه كړئ يا خپل اوالد ته زيات څه
ذخيره كړئ.
 او په دې هم بايد پوه شئ چي ستاسو د صادقانه او
مخلصانه جهاد بدله او اجر د هللا تعالى په نزد كي ډېر
ستر دئ ،د غنيمت په وړو وړو شيانو ئې مه ضايع كوئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ



   





  




 
 -15اې مؤمنانو! كه تقوى وكړئ؛ هللا تعالى به فرقان
دركړي ،بدي به مو له منځه يوسي او بخښنه به درته
وكړي او هللا د لوى فضل خاوند دئ.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)15دلته د تقوى څو نتائج په گوته شوي:
 هللا تعالى به د تقوى په نتيجه كي داسي فرقان ،فراست
او بصيرت ستاسو په برخه كړي چي په هغه سره د حق او
باطل تر منځ ژر او په آسانۍ سره توپير كولى شئ ،يعنى
تقوى تاسو ته داسي روڼ څراغ ،دقيق محك او معيار ،ژور
بصيرت او فراست دركوي چي كولى شئ په هغه سره په پوره
آسانۍ د حق او باطل ،ښه او بد ،مفيد او مضر ،دوست او
دښمن ترمنځ توپير وكړئ او په هر وخت او هر حالت كي
مناسبه فيصله وكړئ او گټور تصميم ونيسئ .د ژورو حقائقو
ادراك ،د نظر وسعت ،په پيچليو مسائلو او پداسي قضاياوو
پوهېدل چي د سطحي نظر خاوندان ئې نه شي درك كولى ،د
تقوى نتيجه ده .رسول هللا ﷻ فرمايي:
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له ابو سعيد خدري ﷻ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :د
مؤمن له فراسته ځان وساتئ؛ ځكه چي هغه د ايمان په
رڼا كي ليدل كوي.
 د تقوى په نتيجه كي به هللا تعالى ستاسو ناخوالي له
منځه يوسي ،ستاسو فردي او اجتماعي وضعيت به اصالح
كړي ،د سيئاتو او بديو هغه توري ورېځي به له منځه
يوسي چي ستاسو پر فردي او اجتماعي ژوند ئې خپل وزر
غوړولى.
 ستاسو گناهونه به درته وبخښي .دې ته مو بايد پام
وي چي د تكفير السيئات او تغفير الذنوب تر منځ توپير
شته ،يو ئې د ناخوالو د له منځه وړلو په معنى او بل
ئې د گناهونو د بخښني په معنى دئ.
 تر دې به هم زيات څه درسره وكړي ،ځكه چي هللا تعالى
د عظيم فضل خاوند دئ.
په راتلونكي آيت كي د تقوى د دغو پايلو او نتائجو
لپاره يوه عملي بېلگه زموږ مخي ته ږدي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -31او كله چي كافرانو ستا خالف پټ تدبيرونه نيول
چي بندي دي كړي يا دي ووژني يا دي وباسي ،دوى هم
پټ تدبيرونه كول او هللا هم پټ تدبير كولو ،او هللا تر
ټولو غوره تدبير كوونكى دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)31په دې مبارك آيت كي هغي قضيې ته اشاره شوې چي
د قريشو مشران په دارلندوه (د جرگو كور) كي راغونډ
شول ،غوښتل ئې د پيغمبر عليه السالم په اړه وروستۍ
پرېكړه وكړي ،ځينو ويل چي غوره ده بندي ئې كړو ،ځيني
په دې نظر ول چي له مكې ئې تبعيد كړي او ځينو د ده
په وژلو ټينگار كولو ،د جرگې په پاى كي ټول په دې سال
شول چي وئې وژني ،خو داسي چي د قريشو د ټولو قبيلو
يو يو زړه ور زلمى راغونډ شي او د شپې له لوري هغه
مهال بريد وكړي چي دى او نور خلك په خوب ويده وي ،په
دې توگه به د پيغمبر عليه السالم قبيلې بنو هاشمو ته
دا گرانه شي چي د انتقام لپاره له ټولو قبيلو سره
وجنگېږي .همداسي وشول ،بريد كوونكي په ټاكلې شپې
راغونډ شول ،منتظر ول چي شپه پخه او خلك ويده شي،
پيغمبر عليه السالم ته د دوى د تصميم اطالع ورسېده ،د
شپې له كوره ووت ،علي ﷻ ته ئې وويل چي د ده په بستر
كي څملي ،دى له ابوبكر ﷻ سره يو ځاى له مكې ووتل ،د
سفر لورى ئې بدل كړ ،د مدينې په ځاى په بل لوري
وخوځېدل ،كله چي د قريشو بريد كوونكي د شپې ناوخته د
پيغمبر عليه السالم د خوب خوني ته ننوتل او د هغه پر
بستر ئې على ﷻ وموندو ،په خپلي غلطۍ پوه شول ،د
مدينې په لوري د تعقيب لپاره وخوځېدل ،تر لري لري
والړل خو څه په الس نه ورغلل ،هللا تعالى د دوى مكر شنډ
كړ ،خپل متقي پيغمبر ته ئې دا فراست ورپه برخه كړ چي
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په مناسب وخت كي مناسب تصميم ونيسي ،هللا تعالى به
همداسي هر هغه چا ته فرقان او فراست وركوي چي د تقوى
په وسلې سمبال وي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ










    






   













 
 -32او كله چي زموږ آيتونه پرې ولوستل شي وايي:
واموورېدل ،كه وغواړو دې ته ورته څه به ووايو ،دا
خو د مخكنيو له نكلونو پرته بل څه نه دي!!  -31او
ً ستا له لوري
كله چي ئې وويل :الهي! كه دا حقيقتا
وي نو پر موږ له آسمانه كاڼي راووروه ،يا كوم
دردناك عذاب (راباندي) راوله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)32-30په مخكني آيت كي له پيغمبر عليه السالم سره
د قريشو شديد مخالفت بيان شو او په دې مباركو آيتونو
كي له قرآن سره د دوى سخت مخالفت توضيح شوى .د قرآن
په اړه به ئې ويل:
 دا خو د مخكنيو له نكلونو پرته بل څه نه دي!! كه
وغواړو دې ته ورته څه ويلى شو!!
ً د هللا له لوري لېږل شوى كتاب وي نو
 كه دا حقيقتا
خداى دي له آسمانه پر موږ كاڼي ووروي ،يا دي كوم بل
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عذاب پر موږ راولي! د دې خبري له كولو د دوى موخه دا
ً د هللا له
وه چي دا كتاب د هللا له لوري نه دئ ،كه حقيقتا
لوري وى نو پر موږ خو به يا له آسمانه ډبري ورېدلې
وې او يا به په كوم بل الهي عذاب اخته شوي وو!! هللا
تعالى د دوى په ځواب كي فرمايي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ













 
 -33او هللا داسي نه دئ چي دوى تعذيب كړي په داسي
حال كي چي ته (اې پيغمبره!) ال په دوى كي يې او هللا
ئې په داسي حال كي تعذيبوونكى نه دئ چي دوى بخښنه
غواړي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)33دلته د عذابونو د نزول په اړه الهي سنت بيان
شوى ،د عذاب په راتلو كي د ځنډ دوه وجوهات ښودل شوي:
په ولس كي د داعي شته والى او په دوى كي د داسي خلكو
شته والى چي توبه به كوي او له كفر ،شرك او گناه نه
به الس اخلي.
گورئ چي هللا تعالى دا ځواب هغه چا ته وركړى چي په
خپله خوله د عذاب نازلېدل غواړي او وايي :زموږ له
شديد مخالفت سره سره ولي په موږ باندي له آسمانه
ډبري نه ورېږي او ولي په كوم بل عذاب نه اخته كېږو؟!
هللا تعالى فرمايي :زما سنت دا دئ چي د پيغمبر په شته
والي كي او تر هغه چي په خلكو كي د توبې او استغفار
امكان وي زه خپل عذاب نه نازلوم!! په دې سره قريشو
ته ويل شوي :تاسو د پيغمبر عليه السالم وژل او شړل
غواړئ ،خو په دې نه پوهېږئ چي د ده شته والى د الهي
عذاب د راتلو مانع دئ ،تاسو په خپل الس هغه ستنه
ړنگول غواړئ چي د دردناك الهي عذاب چت ئې تم كړى .د
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عذاب په راتلو كي د ځنډ وجه دا نه ده چي تاسو د الهي
عذاب مستحق نه يئ ،بلكي وجه ئې دا ده چي د الهي سنت
مطابق د راتلو نېټه ئې نه ده رارسېدلې او موانع له
منځه نه دي تللي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   















   













 
 -34او هللا به ئې ولي په عذاب نه اخته كوي ،په داسي
حال كي چي له مسجدالحرام (د خلكو) مخنيوى كوي ،او
دوى ئې (حقيقي) متوليان نه دي ،حقيقي متوليان خو
ئې يوازي متقيان دي ،خو د دوى ډېرى نه پوهېږي.
 -39او د بيت هللا خوا ته د دوى لمانځنه (او عبادت)
له شپېلكي او چكچكو پرته بل څه نه وي ،نو په سبب
د هغه كفر چي تاسو كولو دا عذاب وڅكئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)35-34دوى د الهي عذاب وړ دي ،دا ځكه چي په كفر
او د خداى پالني خالف په خپلي دښمنۍ كي هغه پړاو ته
رسېدلي چي له مسجدالحرام نه د خلكو مخنيوى كوي ،دا
په داسي حال كي چي ځان د مسجد الحرام متوليان گڼي ،د
دې په ځاى چي خلك د مسجدالحرام په لوري راتلو او د هللا
تعالى عبادت ته تشويق كړي ،په دې الر كي خنډونه
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راوالړوي ،دوى په خپله او په خپلو بدو عملونو سره د هللا
تعالى لوري ته د خلكو د راتلو په وړاندي خنډ او مانع
دي ،د مسجد الحرام حقيقي متولي خو داسي نه وي ،دوى
ئې حقيقي متوليان نه دي ،دا سپېڅلې دنده چي كومي
ځانگړتياوي غواړي په دوى كي نشته ،حقيقي متوليان خو
ئې متقيان دي ،دوى له تقوى محروم او د گناهونو په
گنده ډنډ كي تر ستوني غرق ،جاهل او ناپوه دي ،په دې
هم نه پوهېږي چي د بيت هللا متولي بايد څنگه وي!! هغه
څوك څنگه ځان د مسجد الحرام متولي گڼي چي د بيت هللا
خوا ته ئې عبادت له شپېلكيو او چكچكو پرته بل څه نه
وي؟!
له مسجدالحرام نه د دوى د ممانعت دوه صورتونه وو:
يو دا چي خپل مخالفين به ئې نه ورته راپرېښودل ،له
چا سره چي به د دوى دښمني راوالړه شوه هغوى به ئې
مسجدالحرام ته له ننوتلو منع كول او دوهم دا چي د
دوى عملونه داسي وو چي د دين په خالف به د خلكو د
كركي او نفرت باعث وو ،كله چي د دين له حقيقت نه بې
خبره خلك ،د دين مدعيان په گناهونو او فسادونو كي
غرق گوري له دين ئې زړه تور شي او گمان كوي چي د دې
دين اصلي ماهيت همغه دئ چي موږ ئې د دغو خلكو په كړو
وړو كي گورو ،كه په دې دين كي د اصالح قوت وى نو خپل
پلويان به ئې اصالح كړي وو ،د دوى اخالقي او عملي وضع
به دومره كركجنه نه وه ،نو ځكه دې ته زړه نه ښه كوي
چي د دغه دين خوا ته راشي.
دا آيت د واقعي خداى پال بنده او دوكه شوي ديندار
او د هللا د دين د واقعي او صادق خادم او دروغجن او
ټگمار خادم د پېژندو لپاره يو دقيق محك او معيار
زموږ مخي ته ږدي ،د هللا تعالى مخلص بنده هغه دئ چي:
 د شعائر هللا ،ديني مقدساتو او خداى پالونكو درناوى
كوي.
 د هغه چا مخي ته نه خنډ كېږي او دښمني ورسره نه
كوي چي د هللا تعالى د عبادت تكل كوي ،نه يوازي مخي ته
ئې نه خنډ كېږي بلكي مرسته ئې كوي.
 د عبادت په وخت كي به د ده په څېرې ،الفاظو او
حركاتو كي په څرگنده توگه احساس كړې چي په هللا تعالى
ايمان لري ،له هغه وېرېږي ،هغه ته طمع لري.
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 الفاظ ئې د طمعي الفاظ او حركات ئې د هللا تعالى په
عظمت له اعتراف راوالړ شوي حركات دي ،د يوه هيبت
وهلي ،خاضع ،خاشع او محتاج بنده په توگه د ستر
ټولواك په وړاندي والړ او په زاريو زاريو سره دعاء
كوي.
خو هغه چي دوكه شوى ديندار يا د ديني مقدساتو
ټگمار خادم دئ داسي به ئې گورې چي:
 نه ئې په څېرې كي له هللا تعالى د وېري او هيبت نښي
او آثار تر سترگو كېږي ،نه په الفاظو كي او نه په
حركاتو كي.
 د عبادت په وخت او معبد كي به ئې په لهو و لعب
بوخت ومومې ،همغسي لكه چي قريشو به د طواف په وخت او
د بيت هللا خوا ته شپېلكي كول او چكچكي به ئې وهلې او
همغسي لكه چي نن ځيني خلك د ذكر په حلقو كي ډول او
دبلې ته غورځي ،پرځي ،څڼې اچوي ،قوالي سندري وايي ،د
هو هو چيغي وهي او د جذبې په نامه مستي كوي.
 له خداى پالونكو سره به دښمني كوي ،كافر ته به پر
مؤمن ترجيح وركوي ،له خداى او دين منكر او باغي
انسان سره به دوستي كوي او د هغه چا په ضد به ئې
مرسته كوي چي ديندار دئ او د هللا په عبادت او لمانځني
بوخت.
د دوى په مقابل كي د ديانت او ديني مشرتابه دروغجن
مدعي هغه دئ چي:
 ديني او مذهبي منصب په ميراث ورته پاته شوى ،د
نېك پالر بد ځاى ناستى ،له هغو ځانگړتياوو نه بې برخي
چي د مذهبي قيادت او مشرتابه لپاره ضروري دي.
 د دې په ځاى چي په قول او عمل سره خلك د دين لوري
ته تشويق كړي په خپله د دين په وړاندي خنډ وي ،واقعي
دين ته د خلكو د راتلو مانع گرځي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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ً هغه چي كافران شوي خپل مالونه د دې
 -36يقينا
لپاره لگوي چي د هللا له الري مخنيوى وكړي ،نو حتما
ً
به ئې ولگوي ،بيا به پر دوى د حسرت باعث شي بيا
به مغلوب شي ،او دا كافران به د دوزخ لوري ته
غونډ كړى شي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)33دا آيت مخكنى مطلب مزيد توضيح كوي او وايي:
 كافران خپل مالونه له دين او ديندارانو سره په
دښمنۍ كي لگوي ،موخه ئې دا چي خلك د هللا له الري
راوگرځوي ،نه پرېږدي چي خلك د هللا لوري ته مخه كړي،
خنډونه ورته راوالړوي ،په داسي كارونو ئې مصروفوي چي
خداى ترې هېر شي ،دين ته شا كړي او د گناهونو په ډنډ
كي سقوط وكړي.
 مخكنيو كافرانو دا كار كړى ،اوسني به ئې هم حتما
ً
كوي.
 خو په دې سره به خپلو موخو ته ونه رسېږي ،مصارف
به ئې د دوى د خوښي نتائج ورنه كړي ،په خپلو لگښتونو
او مصارفو به حسرت كوي.
 خامخا به مغلوب شي.
 په پاى كي به د قيامت په ورځ له خپلو مخكنيو او
وروستنيو ملگرو سره يو ځاى په جهنم كي غونډ كړى شي.
دا نن چي تاسو گورئ غرب ،په غرب پوري تړلې كړۍ او
د غربي تمدن په گنده ډنډ كي پرېوتې ډلي ،د اخالقي
فساد د خورولو په الر كي كوم لگښتونه كوي ،د
راډيوگانو ،ټلويزيوني شبكو ،ورځپاڼو او مجلو له الري،
فحش فيلمونه ،بربنډ تصويرونه ،د عفت او اخالق منافي
مطالب ،اخالقي فساد ته بلونكې سندري او بدكاريو ته
هڅوونكي اشعار خپروي ،د همدغه مبارك آيت بېل بېل
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مصداقونه دي .له كومي ورځي چي غرب د اسالم په ضد د
تروريزم تر نامه الندي د پراخ نظامي او فكري يرغل لړۍ
پيل كړه ،د بي بي سي ،امريكا غږ او آزادي راډيو تر
څنگ ئې گڼ شمېر راډيوگاني او تلويزيونونه په دې
وگمارل چي د اخالقي فساد خورولو له الري د اسالم مقابله
وكړي ،ځوانان دې ته وهڅوي چي اخالقي پولي ړنگي كړي،
ديني تهذيب ته شا كړي ،په شراب ،قمار ،سندرو او نڅا
بوخت شي ،سندرغاړي د اتالنو په توگه معرفي كړي ،هغه
شاعران ولمانځي چي د شرابو ،ساقي ،يار ،نگار ،سرو
شونډو ،عاشق او معشوق ستايلو ته ئې خپل گنده اشعار
وقف كړي!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ



















 
 -37تر څو هللا ناولي له پاكانو بېل كړي او ناولي يو
د بل له پاسه كېږدي او ټول سره راغونډ كړي او په
دوزخ كي ئې وغورځوي ،همدا دوى زيانمن دي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)37دلته د هغه مهلت او فرصت موخه او غرض په گوته
شوى چي هللا تعالى ئې كافرانو ته وركوي ،عذاب ځنډوي او
دا فرصت وركوي چي خپل امكانات د حق خالف وكاروي او
خلك د هللا په الري له تلو منع كړي .وايي دا د دې لپاره
چي:
 خبيثان له پاكانو بېل شي ،هغه چي په حقيقت كي
ناولى دئ خو په مكر او چل سره توانېدلى خلكو ته ځان
پاك وښيي ،هغه چي خپل سالم فطرت ئې مختل كړى ،د ضمير
صفحه ئې ناولې او ككړه ده ،افكار ئې گنده او اخالق ئې
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فاسد دي او په گناهونو لړلى دئ ،له هغه چا بېل شي چي
پاك دئ ،افكار او اخالق ئې سوچه او ستره دي ،لمن ئې
پاكه ،زړه ئې سپين ،له شرك ،كفر ،ظلم ،فساد او
گناهونو ئې ځان لري ساتلى .د تفكيك دا عمليه له مهلت
او فرصت وركولو پرته نه شي ترسره كېدى ،له دې پرته
به ښه او بد ،پاك او ناپاك ،عادل او ظالم ،صالح او
طالح نشو سره بېلولى.
 همدا فرصت د دې باعث شي چي خبيثان سره غونډ شي،
يو د بل څنگ ته ودرېږي ،گډ ټولى او حزب جوړ كړي.
 د قيامت په ورځ به هم دوى په گډه دوزخ ته ننوځي.
 دوى په دنيا او آخرت كي د زيانمنو په ډله كي دي،
اصلي زيانمن هغه څوك دئ چي په دنيا او آخرت كي ئې
خبيثان او ناولي خلك ملگري وي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   
   




   

 -38كافرانو ته ووايه :كه ډډه وكړي هغه څه به
ورته وبخښل شي چي مخكي تېر شوي ،او كه عودت وكړي
ً چي د پخوانيو طريقه تېره شوې ده.
نو يقينا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)38دلته پيغمبر عليه السالم ته ويل شوي چي كافرانو
ته څو خبري اعالن كړي:
 كه له خپل كفر او مخالفت نه الس واخلي نو هللا تعالى
به ئې مخكني گناهونه ورته وبخښي.
 خو كه خپل كفر ته بېرته واوړي او په خپل مخكني
مخالفت ټينگار وكړي نو بايد خپل برخليك د مخكنيو
كافرانو د پايلو په هينداري كي وگوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ

   



    
   
   



   
  
 -35او تر هغه ورسره وجنگېږئ چي فتنه پاته نشي او
ً چي
دين ټول هللا ته وي ،خو كه ئې ډډه وكړه نو يقينا
هللا د هغه څه ښه ليدونكى دئ چي دوى ئې كوي -41 .او
كه ئې مخ واړاوو نو پوه شئ چي هللا مو موال دئ ،غوره
موال او غوره مرستندوى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)41-35په دې مباركو آيتونو كي څو مهمي الرښووني
شوې:
 مسلمانان تر هغه د جگړي په دوام مكلف دي چي فتنه
په بشپړه توگه پاى ته ورسېږي او دين په بشپړه توگه
حاكم شي.
 دلته (فتنه) د (دين) په مقابل كي ذكر شوې ،او دا
په ډېر وضاحت او پرېكنده توگه ښيي چي له فتنې مراد
هغه حالت دئ چي پر ټولني باندي د هللا تعالى له دين
پرته بل نظام ،قانون او دين حكومت كوي.
 كه كافران له فتنې الس واخلي ،د بل نظام ،قانون او
دين په وړاندي له سر ټيټولو او د هللا د دين په وړاندي
له مخالفته ډډه وكړي ،نو د دوى راتلونكي حالت او
عملونو ته به كتل كېږي او د دې له مخي به له دوى سره
معامله كېږي.
 كه د هللا له دين بيا سرغړاوى وكړي او بېرته د كفر
لوري ته وگرځي نو مؤمنان دي ډاډه وي چي هللا تعالى به
بيا د دغو كافرانو په خالف د دوى مرسته كوي .هللا تعالى
د دوى موال او مرستندوى دئ ،غوره موال او غوره
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مرستندوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ



    
  























 
 -42او په دې پوه شئ چي څه په غنيمت ترالسه كوئ نو
پنځمه ئې د هللا ،د پيغمبر ،د خپلوانو ،يتيمانو،
مسكينانو او مسافرو ده ،كه په هللا او هغه څه مو
ايمان راوړى وي چي په خپل بنده ئې د فرقان په
ورځي نازل كړ ،هغه ورځ چي دواړه ډلي سره مخامخ
شوې ،او هللا په هر څه ښه قادر دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)40دلته د غنائمو په اړه څو الرښووني شوې:
 د غنائمو پنځمه برخه به بېلوئ ،دا د هللا ،د پيغمبر،
د خ پلوانو ،يتيمانو ،مسكينانو او مسافرو برخه ده ،چي
تفصيل ئې دا دئ:
 .2د هللا له برخي نه مراد د جهاد اړوند چاري او عام
المنفعه امور دي.
 .1د پيغمبر او د ده د خپلوانو په برخي كي هغه خلك او
د دوى كورنۍ هم راځي چي د اسالمي دولت په چارو كي
بوخت دي .كه څه هم ځيني فقهاء دا په مشخصه توگه د
پيغمبر عليه السالم او د ده د هغو خپلوانو برخه گڼي
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چي د زكات او صدقاتو له اخيستلو منع شوي او د رسول هللا
ﹽ له رحلت وروسته دا برخه منتفي بولي او يوازي په
پاته دريو كي ئې راخالصه كوي.
 .3نېستمن يتيمان
 .4بې وزلي مسكينان
 .9اړ مسافر
 د غنائمو څلور برخي به په ټولو هغو مجاهدينو وېشل
كېږي چي په جگړي كي ئې برخه اخيستې وي ،سپور ته د
پلي په پرتله دوه برابره برخه .
 كه په هللا تعالى ايمان لرئ او په دې مو باور وي چي
د بدر په جگړي كي ستاسو بريا د هللا تعالى پېرزوينه وه،
نو د غنائمو په اړه به همغه څه كوئ چي ستاسو د رب له
لوري درته الرښوونه كېږي.
 په دې بايد پوه وئ چي هللا تعالى په هر څه قادر دئ،
داسي نور فتوحات به مو په برخه او نور غنائم به په
الس در كړي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -41كله چي تاسو په نږدې څنډي كي وئ او دوى په
لري څنډي كي او كاروان له تاسو كښته ،كه مو په
ً به مو په دې وعدې كي
خپلو كي وعده كړې وى حتما
تخلف كړى وو ،خو د دې لپاره چي هللا هغه كار ترسره
كړي چي كېدونكى وو ،تر څو هغه څوك هالك شي چي د
بينه (عقيدې) له پلوه هالك شوى او هغه څوك ژوندى
ً چي
پاته شي چي د بينه له لحاظه ژوندى دئ او يقينا
هللا ښه پوه اورېدونكى دئ -43 .هغه مهال چي په خوب
كي ئې تا ته لږ وښودل ،كه ئې ډېر درښودلي وى نو
ً به مو د كار په اړه
ً به سست شوي وئ او حتما
حتما
په خپلو كي النجه كړې وه ،خو هللا (ترې) سالمت او روغ
ً چي هغه د سينو په شته وو ښه پوه
وساتلئ ،يقينا
دئ -44 .او كله چي سره مخامخ شوئ دوى ئې ستاسو په
سترگو كي لږ دروښودل او تاسو ئې د دوى په سترگو
كي لږ ،تر څو هللا هغه كار سر ته ورسوي چي كېدونكى
وو او كارونه خو هللا ته ارجاع كېږي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)44-41د دې مباركو آيتونو اساسي الرښووني دا دي:
 د جگړي د ميدان يو جامع انځور وړاندي شوى،
مسلمانان د ميدان هغه لوري ته ځاى په ځاى شوي ول چي
مدينې ته نږدې وو ،د دښمن ځواكونه د ميدان بل لوري
ته او له مدين ې لري ،تجارتي قافله تر دوى الندي او
ساحل ته نږدې.
 دا جگړه د دواړو خواوو د نقشې او منصوبې مطابق نه
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ده ترسره شوې ،داسي نه وه چي دواړو خواوو له مخكي دا
پرېكړه كړې وه چي په دغه ورځ به د بدر په ميدان كي
خپل زور آزمويي ،كه داسي وعده ئې هم سره كړې وى نو
خامخا به يوه يا بل لوري په خپلي ژمني كي تخلف كړى
وو او له وعدې سره سم به په خپل وخت او ځاى كي نه وو
حاضر شوى ،خبره دا ده چي دا جگړه د هللا تعالى د پټ
تدبير او حكمت مطابق ترسره شوې.
 هللا تعالى غوښتل په دې جگړي سره هغه لورى هالك شي چي
له فكري او اعتقادي پلوه د مړو په څېر دئ او هغه چا
ته ژوندون ورپه برخه شي چي له فكري او اعتقادي پلوه
د ژوندي پاته كېدو وړ دئ ،د بدر په ميدان كي دوه
داسي لوري سره مخامخ شوي چي يو ئې د نظامي تجهيزاتو
او د جنگياليو د شمېر له پلوه برالسى دئ خو له
اعتقادي او فكري پلوه سخت پرېوتى او وروسته پاته ،بل
لورى له نظامي لحاظه كمزورى ،تجهيزات ئې لږ او د
جنگياليو شمېر ئې كم ،خو له فكري او اعتقادي لحاظه
برالسى او پرمخ تللى ،جگړه د هغه لوري په گټه پاى ته
رسي چي په فكري لحاظ ژوندى دئ او هغه څوك له ماتي
سره مخامخ كېږي چي له اعتقادي پلوه مړو ته ورته دئ،
هللا تعالى غوښتل چي دغه حقيقت خلكو ته عمالً وښيي.
 پيغمبر عليه السالم ته په رؤيا كي د دښمن شمېر لږ
ښودل شوى وو ،له دې رؤيا ئې انتباه دا وه چي دښمن په
حقيقت كي كمزورى دئ كه څه هم شمېر ئې زيات وي ،د دغي
رؤيا په وجه په خپله هم ډاډه وو او مجاهدينو ته ئې
هم اطمئنان وركاوو او مقابلې ته ئې هڅول ،كه ئې په
رؤيا كي د دوى شمېر زيات تر سترگو شوى وى نو نتيجه
به ئې همغه وه چي قرآن ئې په دغو الفاظو زموږ مخي ته
ږدي :سست او بې زړه شوي به وئ ،ځينو به د جگړي پلوي
كوله او ځينو به ئې مخالفت كولو ،د جگړي په اړه به
په تاسو كي نزاع او اختالف راوالړېدو ،خو هللا ترې سالمت
او روغ وساتلئ.
 هللا تعالى ښه پوهېږي چي په داسي حاالتو كي د انسان
په زړه كي څه تېرېږي ،كله چي د دښمن شمېر او تجهيزات
د خپلو ملگرو تر شمېر او تجهيزاتو زيات گوري ،څه
احساس كوي ،څه ئې په ذهن كي گرځي ،څه په خوله وايي
او څه په زړه كي پټ ساتي؟
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 دا يوازي پيغمبر عليه السالم نه وو چي په خوب كي
ئې دښمن كمزورى ليدلى وو ،بلكي هللا تعالى ټولو
مجاهدينو ته همدا احساس ورپه برخه كړ ،كله چي له
دښمن سره مخامخ شول ،مجاهدينو ته لږ تر سترگو شول،
دښمن ته هم مجاهدين لږ په نظر ورغلل ،په دې سره
دواړه لوري جگړي ته تشويق شول ،هللا تعالى غوښتل چي دا
ً ترسره شي او په پايله كي ئې همغه څه وشي
جگړه حتما
چي هللا تعالى ئې د كېدو پرېكړه كړې وه ،همغه د الهي
سننو مطابق كار ،د حق بريا او د باطل ماته ،كه څه هم
د حقپالو سنگر په ظاهر كي كمزورى برېښي او د كفر او
باطل سنگر مضبوط او برالسى.
 دا ځكه چي كارونه هللا تعالى ته ارجاع كېږي او پايلي
ئې د ده له لوري ټاكل كېږي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ





















   
   

 -49اى مؤمنانو! كله چي له كومي ډلي سره (په جگړي
كي) مخامخ شئ نو ټينگ شئ او هللا ډېر ياد كړئ چي
بريالي شئ -46 .او د هللا او د ده د رسول اطاعت وكړئ
او خپلمنځي النجه مه كوئ ،كه نه نو بې زړه به شئ
او پرتم او شوكت به مو له منځه والړ شي ،او صبر
ً هللا له صابرانو سره دئ.
وكړئ چي يقينا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د قرآن پلوشې
االنفال
613
ــــــــ
( -)43-45د دې مباركو آيتونو په اړه څو خبري په پام
كي ولرئ:
 قرآن عظيم الشأن په جگړي كي د بري دوه ډوله عوامل
بيان كړي -2 :د بري فكري او معنوي عوامل -1 .جنگى
قوت او حربي وسائل.
 دلته فرمايي چي د حق له دښمنانو سره په جگړي كي د
مخامخ كېدو په وخت كي بايد:
 .2ثبات ولرئ.
 .1هللا جل جالله زيات ياد كړئ.
 .3ترڅو برالسي او بريالي شئ.
 .4د هللا او د ده د رسول اطاعت وكړئ.
 .9له خپلمنځي نزاع او اختالف ځان وساتئ ،كه نه نو بې
زړه به شئ او پرتم او شوكت به مو له منځه والړ شي.
ً هللا له صابرانو سره دئ.
 .6او صبر وكړئ چي يقينا
 وروسته به وگورئ چي د جنگى قوت او حربي وسائلو په
ُم
ْت
َطع
ما است
َأ
اړه مسلمانانو ته داسي امر كوي :و
ِدوا َ
َعُّ
هم َّ
لُ
ِ  ...االنفال : 61 :او دوى ته
لخَيْل
با ط
ِن ر
َ م
َّة و
من ُقو
ِ اْ
َِّ
ِّ
څومره چي توانېدى شئ قوت او تړلي آسونه برابر كړئ.
د قرآن له نظره په جگړي كي د بريا اصلي عوامل دا
دي :د جگړي په ميدان كي ثبات ،له جنگ د راوالړو شوو
ستونزو په وړاندي صبر ،د وحدت او نظم ساتنه ،اطاعت،
له تحمل كار اخيستل ،تفقه او پوهه ،د عقيدې او هدف
لوړوالى ،له كبر ،لويي او ځان ښودني ډډه او د هللا جل
شأنه ډېرډېر يادول.
خو وايي :د جگړي هر لورى چي وتوانېدو له معنوي
لحاظه په خپل حريف برالسى شي ،كه څه هم د جنگي قوت او
حربي وسائلو له خوا د هغه په پرتله ډېر كمزورى او
ناتوانه وي او د دوى ترمنځ تناسب 0پر 01وي ،وروستى
برى به د هماغه طرف په برخه وي.
يعنى په جگړي كي د دښمن د شمېر او وسائلو
زياتوالى بايد په تاسو كي وېره راوالړه نكړي او د خپل
بري په اړه مو شكمن نكړي .كه تاسو له معنوي اړخه په
دښمن خپل لوړوالى وساتو ،كه څه هم د هغه شمېر ستاسو
په پرتله لس ځله زيات وي ،آخري فتح به ستاسو وي.
د هللا جل جالله ذكر او لمونځ په تا او ستا د سنگر په
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ملگرو كي د بري معنوي الملونه برابروي ،صبر او ثبات
مو په برخه كېږي ،د دښمن له قوت وېره او د مرگ خوف
مو له زړه نه لري كېږي ،د هللا جل جالله غيبي مرستو ته
مو هيله او اميد زياتېږي او باآلخره هغه ذات چي د
عالم د چارو واگي ئې په اختيار كي دي او د ماتي او
بري فيصله كوي ،هغه به خپل نصرت او تأييد ستا په
برخه كوي او پر دښمن به برى دركوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ










    









   



   









   
    




 
 -47او د هغو په څېر مه كېږئ چي له خپلو كورونو
په كبر او خلكو ته د ځان ښودني لپاره راووتل ،او
د هللا له الري مخنيوى كوي ،په داسي حال كي چي هللا په
هغه څه چي دوى ئې كوي محيط دئ -48 .هغه مهال چي
شيطان خپل عملونه ورته ښايسته كړل او وئې ويل :نن
په خلكو كي هيڅ غالبېدونكى (دښمن) نه لرئ ،په
داسي حال كي چي زه مو ملگرى يم ،خو كله چي دواړو
ډلو سره وليدل په خپلو پوندو واوښت او وئې ويل:
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زه له تاسو بې زار يم ،زه هغه څه گورم چي تاسو ئې
نه گورئ ،زه له خدايه وېرېږم ،او هللا خو شديدالعقاب
دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)48-47په دې مباركو آيتونو كي د هللا د الري مجاهدين
له هغو خصلتونو منع شوي چي تل د كافرانو په مغرورو
ځواكونو كي تر سترگو كېږي او هغه دا چي:
 د هغو جگړمارو په څېر مه كېږي چي په كبر ،غرور او
مستۍ سره د جنگ ميدان ته درومي.
 خلكو ته خپل زور او ځواك ښيي.
 د هللا له دين او د ده له ديندارو بندگانو سره د جنگ
لپاره مال تړي او موخه ئې دا چي خلك د هللا په الر له تلو
منع كړي.
 شيطان خپل بد عملونه ورته ښايسته كړي او دا
دروغجنه ډاډينه ئې وركړې چي نن او زما د ملگرتيا په
صورت كي هيڅوك ستاسو د مقابلې توان نه لري ،په ټولو
خلكو كي داسي ځواك نشته چي پر تاسو غالب شي.
 خو كله چي نښته پيل شي ،شيطان ئې يوازي پرېږدي ،د
جگړي له ميدانه تر شا شي ،دا تر شا كېدا توجيه كوي،
دالئل ورته تراشي ،كله وايي :زه هغه څه گورم چي تاسو
ئې نه گورئ ،په هغه څه پوهېږم چي تاسو پرې نه
پوهېږئ ،ځان ورته عقلمن او ملگري بې عقله برېښي،
جگړي ته دوام وركول د كمعقلو او ناپوهو خلكو كار
گڼي .او كله خپلي تېښتي او په سنگر كي د خپلو ملگرو
پرېښودو ته مذهبي توجيهات جوړوي ،وايي :زه له خدايه
وېرېږم ،بس دئ تر كله به دا جنگ وي او دا يو د بل
ويني تويول!! له خدايه ووېرېږئ او له جگړو الس
واخلئ!!
خو دا چي دلته له شيطانه مراد څوك دئ؟  -0جني
شيطان كه انسي شيطان؟  -2آيا كوم چا قريش هڅولي ،د
خپلي ملگرتيا ډاډ ئې وركړى او همدې كس ته هللا تعالى د
شيطان لقب وركړى؟  -3او كه شيطان د معمول په څېر
پرته له دې چي د كوم انسان په څېره كي ځان ورته مجسم
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كړي ،په خپلو وسوسو سره ئې هڅولي؟!  -4كه شيطان د
كوم چا په څېره كي دوى ته ورغلى ،جنگ ته ئې هڅولي او
د خپلي ملگرتيا ډاډ ئې وركړى؟ په مخكنيو دريو
صورتونو كي د هر يوه احتمال شته ،خو څلورم صورت په
دوه دالئلو د منلو وړ نه دئ -2 :د شيطان وسوسه داسي
نه وي چي ځان چا ته مجسم كړي ،د انسان په څېره كي
ورته راڅرگند شي او وئې غولوي -1 .قرآن موږ ته په
پرېكنده الفاظو سره وايي چي تاسو شيطان او د ده
قبيله په خپلو سترگو نه شئ ليدئ .د هغي رأيي او
روايت په منلو كي تل احتياط كوئ چي د قرآن له كوم
آيت سره اړخ نه لگوي او هغه خو هيڅكله مه منئ چي له
قرآن سره تعارض لري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ







    
    
   
 -45هغه مهال چي منافقينو او هغو چي په زړونو كي
ئې بيماري وه ويل :دغه خلك خپل دين دوكه كړي ،په
ً چي هللا
داسي حال كي چي څوك پر هللا توكل وكړي نو يقينا
با حكمته عزتمن دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)45د مجاهدينو ضعف ،د شمېر لږوالى ،د كافي او
ضروري تجهيزاتو نشتوالى او په همدې حالت كي د ځواكمن
او مجهز دښمن مقابلې ته د دوى وتل ،د منافقينو ،د
بيمارو زړونو خاوندانو او ضعيف االيمانه وگړو له نظره
غرور ،جنون او تهور معلومېدو ،ويل ئې :دا خلك خپل
دين غولولي ،د دين دغو خبرو مغرور كړي چي حق به حتما
ً
غلبه مومي او باطل به له منځه ځي ،دلته د دوى په
ځواب كي ويل شوي چي دا غرور نه بلكي پر خپل رب توكل
دئ ،څوك چي پر هللا توكل وكړي نو وبه گوري چي عزيز او
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حكيم رب ئې څنگه مرسته كوي او پر دښمن برى ورپه برخه
كوي.
تل او د زمانې په هر پړاو كي به وگورئ چي منافقين
او ضعيف الايمانه وگړي به د واقعي مؤمنانو او متوكلو
مجاهدينو په ضد دغه خبره تكراروي ،همدا به وايي چي
دوكه شوي او د دين په حقيقت سم نه دي پوه شوي ،تل به
د دوى توكل ته د غرور په سترگه گوري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
























 
 -91او كاش هغه حال وگورې چي مالئكي د دغو كافرانو
روح قبضوي ،پر مخ او شا ئې وهي او (ورته وايي) د
اور عذاب وڅكئ -92 .دا د هغه څه په سبب دي چي
ً چي هللا په (خپلو)
ستاسو السونو وړاندي كړي او يقينا
بندگانو ظلم كوونكى نه دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)50-51په دې آيتونو كي پورتني منافقين د كافرانو
په نامه ياد شوي او دا ئې سزا ښودل شوې:
 كله چي فرشتې د دوى روح قبضوي پر مخ او شا به ئې
وهي ،دا ځكه چي د دوى ظاهر او باطن توپير درلود ،د
مؤمنانو په وړاندي به ئې يو څه ويل او د دوى په غياب
كي بل څه ،د دوى په مخ كي به ئې د ايمان او اخالص
دعوى كوله خو د دوى په غياب كي به ئې ويل :دا خپل
دين مغرور كړي ،متوكلو مجاهدينو ته به ئې د مغرورو
خطاب كولو.
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 دوى ته به وايي :دا ستاسو د خپلو هلو ځلو او الس
ته راوړنو نتيجه ده ،د خپل عمل مطابق سزا دركول
كېږي ،هللا تعالى په خپلو بندگانو ظلم نه كوي ،نه مجرم
ته تر جرم زياته سزا وركوي او نه د خپل بنده اجر
ضايع كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ












  








    



   








   








  





 -91لكه د فرعونيانو او د هغو خلكو حال چي تر دوى
مخكي ول ،چي د هللا د آيتونو په اړه كافران شول او
هللا په خپلو گناهونو ونيول ،بې شكه چي هللا سخت
عذابوونكى ځواكمن دئ -93 .دا د دې لپاره چي هللا تر
هغه د يوه داسي نعمت بدلوونكى نه دئ چي پر كوم
قوم ئې پېرزو كړى وي ،چي دوى خپل نفسي حالت بدل
نه كړي ،او دا چي هللا پوه اورېدونكى دئ -94 .لكه د
فرعونيانو او د هغو خلكو حال چي تر دوى مخكي ول،
چي د خپل رب آيتونه ئې تكذيب كړل ،نو د خپلو

د قرآن پلوشې
االنفال
615

گناهونو په سبب مو هالك كړل او فرعونيان مو غرق
كړل ،په داسي حال كي چي ټول ظالمان ول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)54-52دلته د مخكني مضمون لپاره يوه تاريخي بېلگه
زموږ مخي ته ږدي ،د كافرانو بد عاقبت د هغو خلكو د
برخليك په هينداري كي انځوروي چي تر دوى مخكي تېر
شوي ،د كفر او له حقيقت نه د انكار الر ئې غوره كړې،
د هللا آيتونه ئې تكذيب كړي او ظلم ئې كړى ،فرمايي:
 دوى ته د فرعونيانو او ټولو هغو مخكنيو كافرانو
او ظالمانو برخليك منتظر دئ چي تر دوى مخكي تېر شوي
او د خپلو گناهونو په سبب مؤاخذه شوي او له منځه
تللي.
 د هللا ثابت او نه بدلېدونكى سنت دا دئ چي خپل
نعمتونه هغه مهال له خلكو بېرته اخلي چي دوى خپل
فكري ،اعتقادي او اخالقي حالت بدل كړي ،كله چي څوك د
الهي نعمتونو وړتيا له السه وركړي ،هغه فكري ،اعتقادي
او اخالقي اهليت او كفايت په كي پاته نشي چي دا
نعمتونه ئې د هغه په وجه وركړي وو ،بېرته ئې ترې
اخلي ،له چا اقتدار واخلي ،تخت او تاج ئې نسكور كړي،
د واكمنۍ له كرسۍ ئې راكوز كړي ،د چا دولت او شتمني
بېرته ترې واخلي له فقر او مسكنت سره ئې مخامخ كړي.
دا پرېكړي د هغه هللا له لوري كېږي چي پوه اورېدونكى
دئ ،پوهېږي چي كوم بنده ئې د كومي معاملې وړ او
مستحق دئ ،د هغه وينا اوري ،د هغه له افكارو خبر دئ،
د هغه په كړنو او د عملونو په موخو پوه دئ.
د فرعونيانو او مخكنيو كافرانو او ظالمانو د بد
پايلو بيا يادونه د دې لپاره شوې چي مخكنى ئې د
مخكنۍ موضوع لپاره تاريخي بېلگه وه او وروستنى ئې د
پورتني ثابت او نه بدلېدونكي الهي سنت لپاره عملي
مصداق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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ً چي د هللا په نزد كي تر ټولو بد خوځېدونكي
 -99يقينا
هغه كافران دي چي ايمان نه راوړي -96 .هغه چي
معاهده دي ورسره كړې خو دوى هر ځلي خپله ژمنه
ماتوي او پروا ئې نه لري -97 .نو كه په جنگ كي دي
وموندل( ،د دوى په سخت ځپلو سره) هغه هم خواره
واره كړه چي تر شا ئې دي ،ښايي (په دې سره) پند
واخلي -98 .او كه د كوم قوم له خيانته ووېرېدې نو
ً چي
په برابره توگه ئې (معاهده) وروغورځوه ،يقينا
هللا خائنان نه خوښوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)58-55دلته د هغو كافرانو څو ځانگړتياوي بيان شوې
چي د هللا تعالى په نزد كي تر ټولو بد مخلوق گڼل كېږي:
 په هيڅ صورت كي ايمان نه راوړي ،كه هر څومره
مضبوط دالئل او نښي ئې مخي ته كېښودى شي.
 هر ځل خپله ژمنه په ډېره بې باكۍ او بې پروايۍ
سره ماتوي.
له دغو كافرانو سره په چلن كي الندي سپارښتني شوې:
 كه په جگړي كي ورسره مخامخ شوئ داسي ئې وځپئ چي
نه يوازي دوى خواره واره شي بلكي هغه ځواكونه هم
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متالشي شي چي د دوى تر شا والړ دي ،د دوى مرسته او
ملگرتيا كوي يا د دوى په څېر دي.
 كه دا وېره درسره پيدا شوه چي دا خلك خپلو ژمنو
ته درناوى نه لري او د خيانت په لټه كي دي نو په صفا
او واضح الفاظو د معاهدې ختمېدا ورته اعالن كړه ،داسي
چي دوى او تاسو يو شانته پوه وئ چي نور نو ستاسو تر
منځ مخكنۍ معاهده نشته.
 تل د خپلو ژمنو او معاهداتو درناوى كوئ ،هيڅكله
او له هيچا سره په خپلو معاهداتو كي خيانت مه كوئ ،هللا
تعالى خيانت او خائنان نه خوښوي.
دغي الرښووني ته په پام سره پيغمبر عليه السالم
مسلمانانو ته د معاهداتو د درناوي په اړه داسي
الرښوونه كړې:
عن عمرو بن عنبسة قال  :سمعت رسول هللا ﹽ يقول من كان
بينه و بين قوم عهد فال يشد عقدة و ال يحلها حتى ينقضي
الجامع الصغير
أمدها أو ينبذ إليهم على سواء.
له عمرو بن عنبسه روايت دئ چي له رسول هللا ﹽ مي
واورېدل چي فرمايل ئې :د چا چي له كوم قوم سره
معاهده وي ،تر هغه دي نه كومه غوټه ټينگوي او نه دې
پرانيزي چي موده ئې بشپړه شي او يا خو دي معاهده په
برابره توگه وروغورځوي.
عمرو بن عنبسه ﷻ هغه مهال په دغه حديث استناد وكړ
او معاويه ﹽ ئې له دې منع كړ چي د روميانو خوا ته
لښكر ولېږي ،د مسلمانانو او روميانو تر منځ د اوربند
معاهده وه ،د مسلمانانو خليفه غوښتل چي د معاهدې پاى
ته نږدې ورځو كي يو شمېر فوځونه د دښمن لوري ته
ولېږي ،چي بيا د اوربند له ختمېدو سره سم پر دښمن
بريد ته چمتو وي ،خو د دغه حديث له اورېدو وروسته
هغه له خپل تصميم واوښت او فوځونه ئې ونه لېږل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ







   
ا
يقين
شول،
 -95او كافران دي گمان نه كوي چي مخكي
ً
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چي دوى (موږ) نشي عاجزولى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)52ښايي دښمنان به د معاهداتو د درناوي په اړه
مسلمانانو ته دا الرښوونه داسي تلقي كړي چي له دې په
استفاد ې سره كولى شي هم غدر او خيانت ته مال وتړي او
هم د مسلمانانو له لوري په دې دليل ډاډه وي چي له
اعالنه پرته د دوى په ضد څه نه كوي ،ځكه دوى ته ويل
شوي چي د مقابل لوري د خيانت له وېري بايد خپله
معاهده په يوه اړخيزه توگه نقض نه كړي ،بلكي مقابل
لوري ته په واضح الفاظو اطالع وركړي چي د دغو دالئلو
په وجه نور نو زموږ تر منځ مخكنۍ معاهده نشته ،دلته
د دوى په ځواب كي ويل شوي چي گمان مه كوئ مسابقه به
وگټئ او پر مسلمانانو به برالسي شئ!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ




   


   














   
   
 -61او د دوى لپاره له (قوت) او (له تړلو آسونو)
چي څومره ستاسو په وس كي وي برابركړئ ،ترڅو د هللا
دښمن او خپل دښمن او لدوى عالوه چي تاسو ئې نه
پېژنئ خو هللا ئې پېژني ،ووېروئ او څه چي تاسو د هللا
په الر كي خرڅ كړئ ،تاسو ته به په بشپړه توگه
بېرته دركړى شي او پر تاسو به هيڅ ظلم نه كېږي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)31په دې آيت كي مسلمانانو ته د حربي وسائلو او
نظامي تجهيزاتو د جوړولو او الس ته راوړلو او د دښمن
په خالف د كافي نظامي ځواك د تيارولو په اړه څو
الرښووني شوې:
 oد دښمن په ضد دومره حربي ځواك ،وسائل او تجهيزات
د روزل شوو آسونو په شمول تيار كړئ چي ستاسو په وس
پوره وي.
 oد دښمن په ضد ستاسو نظامي ځواك بايد دومره مضبوط
او پياوړى وي چي په څرگندو او پټو دښمنانو كي وېره
او خوف راوالړ كړي.
 oتاسو چي د جنگي وسائلو په جوړولو او برابرولو كي
كوم مالي مصارف كوئ ،دا په ځاى مصرف دئ ،هللا تعالى به
په دې اړه ستاسو مصارف نه ضايع كوي او په زړه پوري
نتائج به پرې مرتب كوي.
دې ته مو بايد پام وي چي د جهاد مخالف سركاري
مفتيان د دې مبارك آيت داسي غلط تعبير وړاندي كوي چي
له ځواكمن او برالسي دښمن سره جنگېدل ناسم كار ثابت
كړي!! دوى وايي :د دښمن په خالف يوازي هغه مهال بايد
وسلې ته الس كړو چي زموږ نظامي ځواك د دښمن په پرتله
زيات يا لږ تر لږه ورسره برابر وي!! اوس چي له سترو
سترو اسالم دښمنه ځواكونو سره مخامخ يو ،مسلمانان له
هغوى سره په خپل نظامي ځواك كي سيالي نشي كولى ،په
كار ده له مسلحانه جهاد ډډه وكړو او مناسب فرصت ته
انتظار وباسو!! 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 ،د دوى په ځواب
كي څو خبري لرو:
 دوى داسي فرصت ته د انتظار سپارښتنه كوي چي
هيڅكله نه راځي.
 دا آيت خو د قرآن په داسي ځاى كي راغلى چي پر يوې
نابرابري جگړي بحث كوي ،د بدر په جگړي ،په هغي جگړي
چي د دښمن شمېر د مسلمانانو په پرتله درې برابره وو،
نه ئې وسائل ورسره مقايسه كېدل او نه تجهيزات.
 پيغمبر عليه السالم هغه وخت د قريشو په ضد جهاد
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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 ،همغسي لكه پيغمبر عليه السالم چي
جهاد د وړو وړو ټولگيو په لېږلو سره پيل كړ ،بيا ئې
د بدر او احد جگړه او په پاى كي د مكې د فتحي جگړه
تنظيم كړه ،په جگړو كي د طرفينو د جنگياليو شمېر هغه
اهميت او ارزښت نه لري چي د دوى فكري او اعتقادي
وضعيت ئې لري ،محدود شمېر تكړه ،هدفمند ،پوه ،صابر
او د خپلو سپېڅلو اهدافو لپاره قربانۍ ته چمتو
مجاهدين د هغه ستر فوځ مقابله كولى شي چي افراد ئې
اجير جنگيالي وي ،نه كوم سپېڅلى هدف لري ،نه د
قربانۍ جذبه او نه د ستونزو او كړاوونو د گاللو
حوصله ،آيا نه گورئ چي په عراق او افغانستان كي
مجاهدين د څنگه دښمن مقابله كوي او څنگه ئې كوي؟!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ












  
 -62او كه صلحي ته متمايل شول ته هم ورته متمايل
ً چي هغه پوه
شه او پر هللا توكل وكړه ،يقينا
اورېدونكى دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)30په دې مبارك آيت كي له دښمن سره د روغي جوړي
او صلحي په ارتباط څو مهمي الرښووني شوې:
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 كه دښمن روغي جوړي ته ځان اړ وموندو ،له خپل غرور
نه راكوز شو ،د صلحي وړانديز ئې وكړ ،روغي جوړي ته
ئې خپله تلوسه او تمايل څرگند كړ ،د دوى وړانديز
ومنه او روغي جوړي ته چمتو شه.
 له دې وېري چي ښايي دښمن به د چل ول اراده لري ،د
دې وړانديز تر شا به ئې بد عزائم پټ وي او د صلحي له
وړانديز نه به ئې دام جوړ كړى وي ،منفي ځواب مه
وركوه ،پر خپل رب توكل وكړه او د روغي جوړي وړانديز
ته مثبت ځواب وركړه.
 ډاډه اوسه چي هللا تعالى پوه اورېدونكى دئ ،د دوى
خبري اوري ،د دوى په نيت او قصد پوه دئ او توطئې به
ئې شنډوي.
له دښمن سره د صلحي ،روغي جوړي او مداهنت په اړه په
قرآن كي گڼ شمېر آيتونه مومو ،ځيني ئې د پورتني آيت
په خالف له مداهنت ،نرمښت او روغي جوړي ته له بلني نه
ممانعت كوي ،لكه دا آيتونه:
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القلم 2-8 :
نو د دغو دروغجنو اطاعت مه كوه ،دا خوښوي چي كاش ته
مداهنت وكړې چي بيا دوى هم مداهنت وكړي:
په دې آيتونو كي څو مهم مطالب مومو:
الف :دښمن د روغي جوړي او مداهنت وړانديز لري ،تا
سازش او انعطاف ته رابلي ،تا دې ته اړ باسي چي خپله
تگالره بدله كړې ،له قاطعيته الس واخلې ،په جوړ جاړي
راضي شې .پام چي دې فشارونو ته تسليم نه شې ،د دښمن
وړانديزونه ونه منې ،په خبرو ئې باور ونه كړې او له
خپل دريځه راكوز نه شې.
ب :دوى دروغجن دي ،دروغ ويل ئې يو څرگند او بارز
خصلت دئ ،په خپلو وړانديزونو كي صادق نه دي ،د روغي
جوړي له وړانديزه ئې هدف دا نه دئ چي شخړه حل شي او
نزاع پاى ته ورسېږي ،بلكي فرصت طلبي كوي ،غواړي ستا
او ستا د يارانو عزم سست كړي ،ستا د ملگرو په ليكو
كي اختالف راوالړ كړي او په دوو ډلو مو ووېشي :په
معتدل او بنسټپال ،په سوله خوښو او جنگ غواړو ،سازش
كوونكو او سازش نه منونكو مو ووېشي.
ج :كه فشار واردوي ،كه ستا په ضد خپل تبليغات
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زياتوي ،دليل ئې دا دئ چي ته د حق په الر كي ثابت
قدمه يې ،په كلكه ،ميړانه او له انعطافه پرته له حق
نه دفاع كوې ،په ټولني كي فساد او ظلم نه شې زغملى،
له فكري او اخالقي ناولتياوو سره جوړ جاړى نه كوې ،ته
اجحاف ،بې عدالتي او د نورو په حق تېرى نه منې ،د بې
وزلو او مستضعفينو په ضد د زر او زور د خاوندانو د
ظلم او ستم په وړاندي سكوت نه كوې ،د همدې لپاره ئې
ستا په ضد د پراخو او نارواوو تبليغاتو جبهه
پرانيستې او اوس غواړي خلكو ته وښيي چي دوى سوله
غواړي او ته د مخالفت په دوام ټينگار كوې ،غواړي ته
خپل قاطعيت او صراحت پرېږدې ،په فساد ،ظلم او
نارواوو اعتراض نه الس واخلې نو دوى به هم خپل
تبليغاتي جنگ متوقف كړي.
او لكه دا آيت:
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نو سست كېږئ مه او د صلحي طرف ته بلنه مه وركوئ او
تاسو لوړ ياست او هللا له تاسو سره دئ او هيڅكله به
ستاسو عملونه ضايع نه كړي.
دا آيت الندي اساسي مطالب افاده كوي:
الف :د دښمن په وړاندي د ضعف او ناتوانۍ احساس مه
كوئ ،د دښمن په ضد د خپلي مبارزې شور او شوق له السه
مه وركوئ ،لټي او كسالت مه كوئ.
ب :دښمن ته د صلحي او روغي جوړي پيغامونه مه لېږئ او
تفاهم او سازش ته ئې مه رابلئ.
ج :تاسو لوړ ياست ،لوړ تر دې چي د دښمن په وړاندي د
ضعف او كمزورۍ احساس وكړئ او د سازش او روغي جوړي الس
وراوږد كړئ.
د :گمان مه كوئ چي تجريد شوي يئ او دښمن توانېدلى چي
تاسو محاصره كړي او له ولسه مو منزوي كړي ،گمان مه
كوئ چي يوازي پاته شوي يئ ،د يوازيتوب احساس بايد
تاسو له دښمن سره جوړ جاړي ته اړ نه كړي ،د زمكي او
آسمانونو لوى رب له تاسو سره او ستاسو مل دئ.
هـ :گمان مه كوئ چي له روغي جوړي پرته به ستاسو ټولي
هلي ځلي هدر شي ،قربانۍ به مو ضايع شي او هغه نتائج
به پرې مرتب نه شي چي هللا تعالى ئې له تاسو سره وعده
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كړې ،هللا تعالى به هيڅكله ستاسو قربانۍ ضايع نه كړي او
ستاسو هلي ځلي به بې نتيجې پرې نږدي.
راشئ وگورو چي دا د صلحي په اړه بېل بېل او متفاوت
احكام څنگه تلفيق كولى شو؟ او په كوم يوه به كله عمل
كوو؟ كله له دښمن سره صلح كول جائز دي او كله
ناجائز؟ آيا دا قضيه د نهضت مشرانو ته پرېښودل شوې
چي مصلحت ته په پام سره مناسب تصميم ونيسي؟ آيا دا
سمه ده چي ووايو :د دې آيتونو په حكم سره مسلمانان
له دې منع شوي چي دښمن ته د روغي جوړي پيغامونه
ولېږي ،خو كه د صلحي پيغام د دښمن له لوري وي او
تفاهم او جوړ جاړي ته تيارى وښيي بيا نو مسلمانان
كولى شي مثبت ځواب وركړي؟ ښايي ځينو ته دا استدالل
معقول وبرېښي او د آيت له ظاهر سره ئې سم وگڼي!! خو
دا انتباه په څو دليله سمه نه ده:
 -0د دې استدالل له مخي كه د صلحي وړانديز د دښمن له
لوري وي نو مسلمانان كولى شي روغه جوړه وكړي ،پرته
له دې چي وگوري د دښمن وړانديز د ضعف له دريځه دئ كه
د قوت او برالسي له دريځه او پرته له دې چي وگوري
مسلمانان د قوت په دريځ كي دي كه د ضعف او كمزورۍ په
دريځ كي!! كه دا استدالل سم او د منلو وړ وى نو
ً په مكي دور كي د دښمن د
پيغمبر عليه السالم به حتما
صلحي وړانديزونو ته مثبت ځواب ويلى وو!! حال دا چي د
مكي دور په ديارلسو كلونو كي او د مدينې په شپږو
كلونو كي د حديبيې تر صلحي پوري ئې نه له دښمن سره
روغه جوړه وكړه ،نه ئې انعطاف او نرمي وښوده او نه
خبرو آترو ته كښېناست ،په داسي حال كي چي د قريشو
سردارانو تل د هغې غوښتنه كوله او ډول ډول
وړانديزونه ئې لرل .قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي دې
حقيقت ته اشاره كوي.
 -2كه له دښمن سره د روغي جوړي مربوط آيتونو د نزول
ترتيب ته لږ ځير شو وبه گورو چي د مقاطعې ،عدم
انعطاف ،له مداهنت نه ډډه كول او روغي جوړي ته د نه
رابللو آيتونه په هغي مرحلې كي نازل شوي چي د مكې
ديارلس او د مدينې شپږ لومړني كلونه احتواء كوي.
همغه مرحله چي دښمن د برالسي احساس كاوو او نهضت ئې
ضعيف او كمزورى گاڼو .خو كله چي نهضت له تدافعي
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حالته ووت ،د دښمن ټول بريدونه ئې په شا وتمبول او
په ټولو نښتو كي ئې خپله وړتيا او قوت اثبات كړ ،اوس
تر دښمنه د برالسۍ او قوت احساس كوي  ،دغه وخت دئ چي
له دښمن سره د تفاهم او روغي جوړي اجازه وركول كېږي.
د قرآن په آيتونو كي د غور په نتيجه كي به دا وگورئ
ها) آيت د بدر په جگړي
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ْن
َاج
ْم ف
ُوا للسل
َح
َن
ن ج
چي د (و
َإْ
ْ َلَ
كي له بريا وروسته نازل شوى ،حال دا چي له تفاهم او
روغي جوړي د اجتناب آيتونه ټول تر دې د مخه نازل
شوي ،د حديبيې صلح هغه وخت وشوه چي د دښمن وروستى
لوى بريد د خندق په جگړي كي له ماتي سره مخامخ شو او
له ماتي وروسته رسول هللا ﷻوفرمايل :له دې وروسته به
قريش د حملې توان ترالسه نه كړي .گورئ چي د حديبيې
صلح د نهضت د قوت او برالسي او د دښمن له مسلسل ماتو
ووسته د حرم خوا كي د دښمن تر سلطې الندي سيمي كي
امضاء شوې.
د دې آيتونو په رڼا كي او د هر يوه د نزول د
زمانې شرائطو ته په پام سره په وضاحت او آسانۍ سره
دا حقيقت درك كولى شو چي صلح د نهضت د قوت او
ځواكمنۍ د وخت كار دئ ،د هغه وخت كار چي دښمن د عجز
او ضعف احساس وكړي او نهضت عمالً خپله برالسي او
ځواكمني ثابته كړي ،هغه وخت چي دښمن صلحي ته اړ شوى
وي او له دې پرته بله چاره نه گوري چي د مسلمانانو
شرائطو ته تسليم شي .عجيبه ده كه څوك دا ټول حقائق
له پامه غورځوي او صلح د ضعف او ناتوانۍ د مرحلې كار
گڼي او ادعاء كوي چي نهضت كولى شي د ضعف په وخت كي
له دښمن سره روغه جوړه وكړي!!!
څوك په دې حقيقت نه پوهېږي چي د دوو ښكېلو خواوو
ترمنځ روغه جوړه تل د برالسي او غالب لوري د شرائطو
په اساس رامنځ ته كېږي ،د غالب لوري شرائط منل كېږي
او مغلوب لورى د ده د شرائطو منلو ته غاړه ږدي،
يوازي په دې صورت كي ده چي د صلحي معاهده د دوو
خواوو تر منځ امضاء كېږي ،اسالم هيڅكله مسلمان ته د
دې اجازه نه وركوي چي ذلت ته سر ټيټ كړي ،د دښمن
شرائطو ته تسليم شي ،د همدې لپاره د ضعف اوناتوانۍ
په وخت كي عدم مداهنت او صلحي ته په عدم دعوت تأكيد
كوي ،خو د برالسۍ په وخت كي اجازه وركوي چي تفاهم
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وكړي او د صلحي بلنې ته مثبت ځواب ووايي .كوم كسان
چي د قرآنكريم په تفسير كي د آيتونو شأن نزول او د
هر آيت د نزول شرائطو ته پام نه كوي او هر آيت بېل
بېل او له نورو سره ئې تړاو ته له پام پرته تر بحث
الندي نيسي ،كله چي د يوې قضيې په اړه دوه متباين
احكام گوري او په توجيه كي ئې له ستونزي سره مخامخ
كېږي او له تلفيقه ئې عاجز كېږي نو د دې په ځاى چي
ووايي :د يوه حكم په يوې مرحلې پوري او بل ئې په بلي
پوري مربوط دئ ،برعكس د دغو پورتنيو آيتونو په څېر
ئې تعبيروي!
د دوى د تعبير له مخي مسلمانان مكلف دي چي د دښمن
له لوري د صلحي وړانديز ته له ځنډه پرته مثبت ځواب
ووايي ،گواكي مسلمانان له دښمن سره له روغي جوړي نه
بلكي يوازي له دې منع شوي چي دښمن ته په خپله د روغي
جوړي وړانديز وكړي ،خو كه دا ابتكار د دښمن له لوري
وو او د روغي جوړي پيغام هغه ورولېږو نو بيا كولى شي
له ځنډه پرته روغه جوړه وكړي!! په داسي حال كي چي
مسئله كامالً د دې عكس ده ،د قرآن آيتونه او عملي
مصاديق ئې د پيغمبر عليه السالم په ژوند او له دښمن
سره ئې په معامله كي په ډېر وضاحت سره ښيي چي صلح
ځان ته خاص وخت او شرائط لري ،له دښمن سره صلح او
تفاهم د قوت او ځواكمنۍ د مرحلې كار دئ نه د ضعف د
مرحلې ،د مدني مرحلې كار دئ نه د مكي مرحلې.
دلته هم كه د آيتونو ترتيب ته لږ ځير شو گورو چي
په مخكني آيت كي د دښمن خالف د دومره نظامي ځواك
برابرولو الرښوونه شوې چي په دښمن كي وېره راوالړه
كړي ،بيا د دوى له لوري د روغي جوړي وړانديز ته د
مثبت ځواب ويلو اجازه وركړى شوې ،د دې معنى دا ده چي
لومړى خپله نظامي برالسي ثابته كړئ بيا د دښمن د روغي
جوړي بلني ته مثبت ځواب ووايئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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ً هللا درته
 -61او كه وغواړي چي تا وغولوي نو يقينا
كافي دئ ،دى خو هغه ذات دئ چي په خپل نصرت او په
مؤمنانو سره ئې ستا مالتړ وكړ -63 .او د دوى په
زړونو كي ئې الفت واچاوو ،كه ټول هغه څه دي لگولي
وى چي په زمكي كي دي نو داسي الفت به دي د دوى په
زړونو كي نه وو اچولى خو هللا په دوى كي الفت
واچاوو ،بې شكه چي هغه باحكمت عزتمن دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)33-32د مخكني مضمون په ارتباط مزيد الندي الرښووني
شوې:
 كه دښمن د دوكې او خدعې اراده لري ،د روغي جوړي
په وړانديز سره غواړي مسلمانان وغولوي ،اغفال ئې
كړي ،فرصت ترالسه كړي او ناڅاپي بريد وكړي ،نو مطمئن
اوسه چي د دوى د خدعې په مقابل كي هللا تعالى ستا لپاره
كافي دئ ،همغه هللا چي تر دې د مخه ئې پر دښمن برى دركړ
او د مخلصو او سرتېرو مؤمنانو مضبوطه ډله ئې ستا په
څنگ كي ودروله.
 هللا تعالى د دغو مؤمنانو ترمنځ داسي مينه ،محبت،
ورورولي او الفت راپيدا كړ چي د نړۍ د ټولو شتمنيو
په لگولو سره څوك نشي توانېدى داسي ډله جوړه كړي او
د غړو تر منځ ئې داسي مينه او الفت راپيدا كړي.
 مطمئن اوسه چي ستا باحكمت عزتمن رب به د دښمن
ټولي توطئې شنډوي.
دا آيت مؤمنانو ته الرښوونه كوي چي د پيسو په
مصرف ،په مالي لگښتونو او د خلكو د اخيستلو له الري
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يو متحد ،مضبوط او مجاهد حزب نشي جوړېدى ،هغه
ځواكونه چي له اخيستل شوو او اجيرو افرادو جوړ شوي
وي ،په ظاهر كي به ځواكمن او ستر برېښي خو د غړو
ترمنځ به ئې د ميني ،الفت او ورورولۍ په ځاى كركه،
نفرت او رقابت وي ،تر هغه به د وفادارۍ ډبره په سينه
وهي چي څه ترالسه كوي ،خو كله چي دا لړۍ بنده شي او
له هغوى نه د قربانۍ غوښتنه وشي ،صف پرېږدي او له
هغه چا سره يو ځاى كېږي چي امكانات ئې زيات دي ،د
دوى غرضونه ترسره كولى او جيبونه ورډكولى شي ،كه څه
هم دا د ده د مخكني صف او د مخكنۍ عقيدې دښمن وي!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ









 
 -64اې پيغمبره! هللا او هغه مؤمنان درته كافي دي چي
ستا متابعت كوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)64د دې مبارك آيت يوه بله ژباړه هم كېدى شي او
هغه دا چي :اې پيغمبره! هللا هم تا ته كافي دئ او هم
هغو مؤمنانو ته چي ستا متابعت كوي .ځينو مفسرينو دغي
ترجمې ته ترجيح وركړې ،خو دې ته په پام سره چي تر دې
د مخه ويل شوي   :
 :  دى
خو هغه ذات دئ چي په خپل نصرت او مؤمنانو سره ئې ستا
مالتړ وكړ .دلته د همغه مخكني مطلب مزيد وضاحت شوى او
ويل شوي چي په حقيقت كي يوازي هللا درته كافي دئ خو په
عالم اسباب كي يوازي مؤمنان كافي گڼه ،داسي څوك په
خوا كي مه نيسه او حساب مه پرې كوه چي ايمان نه لري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -69اې پيغمبره! مؤمنان جگړي ته وهڅوه ،كه ستاسو
شل صبركوونكي وي نو پر دوو سوو به غالب شي او كه
ستاسو سل وي نو پر زرو كافرانو به غالب شي ،دا
ځكه چي هغوى نه پوهېږي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)69په دې مبارك آيت كي پيغمبر عليه السالم ته څو
الرښووني شوې:
 مؤمنان جنگ ته وهڅوه ،ترغيب او تشويق ئې كړه ،دا
ښيي چي د پيغمبر عليه السالم د وارثانو ،د علماوو او
د اسالمي حكومت د چارواكو او مشرانو يوه اساسي دنده
دا ده چي ولس به جهاد ته تشويقوي.
 كه د مؤمنانو شمېر د كافرانو په پرتله يو د لسو
په مقابل كي وي ،بايد ډاډه وي چي دښمن ته ماته
وركولى شي ،شل صابر مجاهدين د دوو سوو كافرانو د
مقابلې توان لري او سل ئې د دوى د زرو مقابله كولى
شي.
 دا ځكه چي كافران له پوهي او تفقه محروم دي.
له دې آيته معلومېږي چي په جگړو كي د بري ستر او
اساسي عوامل دا دي :ايمان ،صبر او پوهه .يعنى څوك چي
سپېڅلي اهداف لري ،د خپلي تگالري په حقانيت باور لري،
جنگ ئې د ايمان او عقيدې په حكم وي ،خپله الر ئې په
بصيرت او پوهي سره غوره كړې ،قربانۍ ته چمتو وي،
صبر ،ثبات او استقامت لري ،هغه به د شمېر او وسائلو
له لږوالي سره سره پر هغه دښمن برالسى كېږي چي كه څه
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هم شمېر ئې د ده لس برابره دئ خو نه سپېڅلي اهداف
لري ،نه ئې خپله تگالره او د جگړي موخي د بصيرت له
مخي ټاكلې ،نه د قربانۍ جذبه لري او نه د كړاوونو او
ستونزو د گاللو لپاره صبر او زغم .نه يوازي د بدر
ستره غزا د دې حقيقت لپاره يوه عملي بېلگه وه ،بلكي
د روسانو په ضد د افغانانو جهاد او اوس د امريكايانو
په ضد د افغانانو او عراقيانو جهاد د دې واضح بېلگي
دي ،دا نن په عراق كي د يو سل اويا زره او په
افغانستان كي تر پنځوسو زرو د زياتو مجهزو غربي
ځواكو مقابله د داسي چا له لوري روانه ده چي شمېر ئې
د دښمن په پرتله يو پر شلو هم نه دئ ،د دښمن د
پرمختللو وسلو په مقابل كي له محدود شمېر كلشنكوف،
راكټ او باروت نه پرته نور څه په واك كي نه لري او
امكانات ئې دومره لږ چي د دښمن د سلو جنگياليو د يوې
مياشتي مصارف د ټولو مجاهدينو د يوه بشپړ كال تر
ټولو لگښتونو زيات دي ،د دښمن د هرو سلو زرو ډالرو
په مقابل كي مجاهدين تر يوه ډالر زيات مصارف نه لري،
خو سره له دې گورو چي دښمن له جگړي ستومانه شوى،
اعتراف كوي چي جنگيالي ئې له جگړي تنگ شوي ،خپل ولس
ترې غواړي چي له افغانستان او عراق نه ووځي ،په
مقابل كي ئې مجاهدين تر مخكي زيات په شور او شوق سره
جنگېږي ،شمېر ئې ورځ په ورځ زياتېږي ،په خپلي حتمي
بريا باور لري ،ډاډه دي چي دښمن ته ماته وركولى شي.
آيا دا د قرآن د دغي وينا مصداق نه دئ چي سل مؤمن
مجاهدين د زرو كافرو جنگياليو مقابله كولى شي؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -66اوس هللا له تاسو ( د پېټي) سپكونه وكړه او ورته
معلومه شوه چي په تاسو كي څه كمزوري شته ،نو كه
له تاسو سل صبركوونكي وي پر دوو سوو به برالسي شي
او كه له تاسو زر وي نو د هللا په حكم سره به پر دوو
زرو غالب شي او هللا خو له صابرانو سره دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)66له دې مبارك آيت څو خبري معلومېږي:
 د مسلمانانو اصلي مسئوليت دا دئ چي د لس برابره
كافر فوځ مقابله به كوي ،خو د دوى ځيني ضعفونو ته په
پام سره د مسئوليت دا پېټى سپك كړى شوى او تناسب ئې
يو د دوو په مقابل كي ټاكل شوى.
 دلته بيا هم صبر د بريا رمز گڼل شوى او ويل شوي
چي هللا تعالى د صابرانو مل دئ.
 دا آيت ښيي چي د لومړنيو او وروستنيو صحابه وو تر
منځ په خپل يقين ،توكل على هللا او ايماني قوت كي توپير
وو ،دا توپير به د هر اسالمي صف په ليكو كي تر سترگو
كېږي ،لومړني به ئې په خپل ايمان ،اخالص ،توكل او د
قربانۍ جذبې كي تر وروستنيو وړاندي وي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -67هيڅ پيغمبر ته نه ښايي چي اسيران ئې وي ،تر
هغه چي په زمكي كي مضبوط شي (د دښمن په وژلو
سره)( ،تاسو) د دنيوي ژوند متاع غواړئ او هللا آخرت
(درته) غواړي او هللا باحكمت عزتمن دئ -68 .كه هغه
ً به
الهي ليكلى حكم نه وى چي مخكي تېر شوى نو حتما
د هغه څه په وجه په ستر عذاب اخته شوي وئ چي
ترالسه مو كړ -65 .نو له هغه څه چي په غنيمت مو
ترالسه كړي حالل او پاكيزه ئې وخورئ ،او له هللا
ً چي هللا مهربان بخښونكى دئ.
ووېرېږئ ،يقينا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)32-37په دې مباركو آيتونو كي د اسيرانو او
غنائمو په ارتباط څو مهمي الرښووني شوې:
 له هيڅ پيغمبر او د ده له پلويانو سره دا نه ښايي
چي د دښمن له بشپړ ځپلو مخكي اسيران ونيسي ،د
اسيرانو د نيولو لړۍ بايد هغه مهال پيل شي چي دښمن
پوره ځپل شوى وي ،د مقاومت او مقابلې توان ئې له السه
وركړي وي ،دا احتمال پاته نه وي چي بيا ځان راغونډ
او له بلي خوا بريد وكړي .دا يوه ډېره مهمه او اساسي
الرښوونه ده ،د دې په اهميت هغه څوك ښه پوهېږي چي په
جگړو كي ئې برخه اخيستې ،ماتي او برياوي ئې په خپلو
سترگو ليدلې ،د جگړو په ميدان كي ئې ليدلي چي د دښمن
له بشپړ ځپلو مخكي د اسيرانو په نيولو او د غنائمو
په راغونډولو مصروفېدا څومره بدي پايلي لري.
 دا كار هغه څوك كوي چي د دنيوي اغراضو په لټه كي
وي ،د جهاد له هغه عظيم اجر او ثواب نه غافل وي چي هللا
تعالى به ئې په آخرت كي وركوي ،د هللا تعالى او د ده د
دين غوښتنه دا ده چي تاسو آخرت په پام كي ولرئ او د
جهاد اصلي موخه مو د آخرت بريا وي.
 دا د هغه ذات له لوري درته ويل شوي چي هم عزيز دئ
او هم حكيم ،په هر حكم كي ئې مصلحتونه مضمر دي او په
دې قادر دئ چي نور فتوحات مو په برخه كړي ،نور غنائم
په الس دركړي ،تر هغه څه زيات دركړي چي تاسو ئې په
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لټه كي يئ.
 كه د هللا تعالى مخكنى حكم نه وى نو د اسيرانو د
نيولو او د دوى په بدل كي د فديې د ترالسه كولو په
سبب به په سخت الهي عذاب اخته شوي وئ.
 دا درته جائز دي چي غنائم ترالسه او استفاده ترې
وكړئ ،خو په دې شرط چي حالل او پاكيزه وي ،د خيانت او
غلول له الري مو نه وي ترالسه كړى او د بل حق مو نه وي
غصب كړى.
 د غنائمو په اړه هم بايد تقوى خپله كړئ او له هللا
تعالى ووېرېږئ.
دلته يوه داسي مهمه پوښتنه راوالړېږي چي په ځواب كي
ئې د مفسرينو تر منځ كافي اختالف شته ،او هغه دا چي:
 د اسيرانو نيول ،د فديې په مقابل كي د دوى
پرېښودل او د غنائمو ترالسه كول خو جائز كار دئ او
قرآن تر دې د مخه په واضح الفاظو د دې اجازه وركړې،
هلته چي فرمايي:









   









....
محمد4 :
نو كله چي له كافرانو سره مخامخ شئ نو د غاړو وهل دي
(ستاسو دنده) ،تر هغه چي ښه ئې ووژنئ ،بيا (د دوى د
تړلو لپاره) بندونه كلك كړئ ،بيا يا احسان پرې كول
دي او يا فديه (ترې اخيستل) ،تر هغه چي جگړه خپل
اوزار كېږدي (د جگړي امكانات پاى ته ورسېږي)
دا آيت خو په صراحت سره وايي چي د اسيرانو نيول
او د فديې په بدل كي آزادول درته جائز دي ،نو ولي به
د دې كار په كولو سره پر صحابه وو عذاب نازلېدو ،په
داسي حال كي چي پيغمبر عليه السالم هم دغه رأيه
درلوده او له يوه دوه پرته ټولو صحابه وو هم په دې
اتفاق كړى؟! دې پوښتنو ته دا محترم مفسرين ځواب نه
لري ،ځيني مفسرين وايي چي پيغمبر عليه السالم د بدر د
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اسيرانو په اړه له صحابه وو سره مشوره وكړه ،د
ابوبكر ﷻ رأيه دا وه چي اسيران د فديې په بدل كي
خوښي شي ،عمر ﷻ دا غوره گڼله چي ووژل شي ،پيغمبر
عليه السالم او د صحابه وو اكثريت د ابوبكر ﷻ رأيه
غوره وگڼله ،اسيران د فديې په بدل كي آزاد شول ،دوى
وايي چي دا كار د هللا تعالى د رضاء او خوشي خالف وو ،نو
ځكه دغه آيت نازل شو   :








   دوى دا هم وايي
چي گواكي د دې آيت په اورېدو سره رسول هللا ﷻ ويلي چي
كه عذاب نازل شوى وى نو له عمرﷻ پرته به ټول پرې
اخته شوي وو!!
همداراز دې پوښتني ته د منلو وړ ځواب نه لري چي د
آيت د دې برخي    
 معنى څه ده ،او كوم مخكي تېر شوي الهي حكم
ته اشاره كوي؟! ځيني وايي دا په لوح محفوظ كي ليكل
شوې الهي قضاء ده ،ځيني وايي چي هللا تعالى له مخكي دا
پرېكړه كړې وه چي دې امت ته به غنائم حاللوي خو دوى د
حكم له نازلېدو د مخه دا كار وكړ!! ځيني وايي چي د
بدر مجاهدينو ته ويل شوي وو چي له دغو دوو خبرو يوه
غوره كړي :يا د اسيرانو وژل او يا د فديې اخيستل خو
د فديې د اخيستلو په صورت كي به په راتلونكو جگړو كي
ستاسو همدومره جنگيالي په شهادت رسېږي ،دوى دغه دوهم
صورت غوره كړ!!
 دا آراء ډېري ستونزي لري ،لومړۍ ئې دا چي پيغمبر
عليه السالم ته داسي رأيه منسوب شوې چي د هللا تعالى د
رضاء خالف وه!! دوهمه ئې دا چي د اسيرانو نيول او د
فديې په بدل كي ئې آزادول جائز كار دئ ،قرآن تر دې د
مخه د محمد په سورې كي په څرگندو الفاظو د دې اجازه
وركړې وه ،هللا تعالى به ولي دوى په جائز كار مؤاخذه
كول او په ستر عذاب به ئې گواښل؟ درېيم دا چي د كوم
مخكني حكم په سبب د دوى مؤاخذه ځنډول شوې؟
خو د دغو كمزورو او متعارضو آراوو په مقابل كي
غوره ،دقيقه او د قرآن په نوروآيتونو مستنده رأيه دا
ده چي:
 د االنفال له سورې مخكي د محمد په سوره كي
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مسلمانانو ته الرښوونه شوې وه چي په جگړي كي له دښمن
سره د مخامخېدو په دوران كي ستاسو لومړۍ دنده دا ده
چي دښمن ښه وځپئ ،داسي چي د ځان راغونډولو او بيا
بريد توان له السه وركړي ،تر دې وروسته د اسيرانو د
تړلو او د غنائمو د راغونډولو اقدام وكړئ ،بيا ستاسو
خوښه چي له اسيرانو سره احسان كوئ او له فديې پرته
ئې آزادوئ او كه فديه اخلئ ،داسي نه چي د دښمن د
تعقيب او ځپلو كار په نيمايي كي پرېږدئ او د اسيرانو
په نيولو او د غنائمو په راغونډولو بوخت شئ.
 ځينو جنگياليو د دغه صريح حكم په خالف د جگړي په
نيمايي كي د اسيرانو په نيولو او د غنائمو په
راغونډولو الس پوري كړ ،دا د هللا تعالى د حكم او رضاء
خالف كار وو.
 دوى ته ويل شوي چي كه هللا تعالى د اسيرانو په بدل
كي د فديې د اخيستلو اجازه نه وى دركړې نو په دې كار
سره به په ستر عذاب اخته شوي وئ .دا اجازه د محمد د
سورې په پورتني آيت كي دوى ته وركړى شوې وه.
وروستى آيت په ډېر صراحت سره وايي چي د گواښ وجه
غنائم او د اسيرانو په بدل كي څه ترالسه كول نه وو،
دا تاسو ته حالل دي ،د گواښ وجه له دې پرته بل څه وو
او هغه د دښمن له بشپړ ځپلو مخكي د اسيرانو نيول او
د غنائمو غونډول وو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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 -71اې پيغمبره! ستاسو په الس كي چي كوم اسيران دي
ورته ووايه :كه هللا ته ستاسو په زړونو كي كومه
ښېگڼه معلومه شي نو تر هغه څه به غوره دركړي چي
درنه اخيستل شوي او بخښنه به درته وكړي او هللا
مهربان بخښونكى دئ -72 .او كه له تا سره خيانت
كول وغواړي نو تر دې د مخه ئې له هللا سره خيانت كړى
وو ،نو برالسي ئې پرې دركړه او هللا ښه باحكمت پوه
دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)70-71په دې مباركو آيتونو كي له اسيرانو سره د
چلن په اړه الندي الرښووني شوې:
 دوى ته ووايئ :كه د خپل زړه حالت بدل كړئ ،د كفر
او شرك گند ترې وباسئ ،د ايمان رڼا ته الر پرانيزئ ،د
خير خبرو ته په زړه كي ځاى وركړئ ،كه دا كار وكړئ او
هللا تعالى ته معلومه شي چي ستاسو زړونو ته ښېگڼو الر
پرانيستې ،نو هللا تعالى به تر هغه څه زيات او غوره
دركړي چي در اخيستل شوي ،تېر گناهونه به مو درته
وبخښي.
 خو كه په خپل زړه كي د خيانت اراده لرئ ،د تېښتي
هڅه وكړئ ،د فديې سپارلو ژمنه وكړئ خو بيا ئې ونه
سپارئ ،له مسلمانانو سره د نه جنگېدو خبره وكړئ ،خو
بيا په خپلي وعدې وفا ونه كړئ ،پوه شئ چي هللا تعالى به
بيا مسلمانان پر تاسو برالسي كړي .له عليم خداى ستاسو
د زړه عزائم پټ نه پاته كېږي ،مسلمانان بايد په دې
باور وي چي له اسيرانو سره دا چلن حكيمانه چلن دئ،
ډېر مصلحتونه پكي نغښتي دي ،دا ځكه چي حكيم خداى د
دې امر كړى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
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ً هغه چي ايمان ئې راوړى ،هجرت ئې كړى،
 -71يقينا
په خپلو مالونو او نفسونو سره ئې د هللا په الر كي
جهاد كړى او هغه چي (مهاجر ته ئې) پناه وركړې او
(د مجاهد) مرسته ئې كړې ،دوى يو د بل اولياء دي،
او هغه چي ايمان ئې راوړى ،خو هجرت ئې نه دئ كړى،
تر څو چي هجرت ونه كړي له تاسو سره د دوى د دوستۍ
هيڅ اړيكه نشته او كه د دين په اړه مرسته درنه
وغواړي پر تاسو د دوى مرسته فرض ده ،مگر د هغه
قوم په ضد چي ستاسو او د دوى ترمنځ كوم تړون وي،
او هللا د هغه څه ښه ليدونكى دئ چي تاسو ئې كوئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)72په دې مباركو آيتونو كي د د مؤمنانو تر منځ د
مواالت او دوستۍ په اړه څو الرښووني شوې:
 چا چي ايمان راوړى ،د خپل ايمان په حكم ئې هجرت
كړى ،د هللا په الر كي ئې په خپل سر او مال سره جهاد
كړي ،مالي او ځاني قربانۍ ئې وركړې ،مهاجر ته ئې
پناه وركړې او د مجاهد ملگرتيا او مالتړ ئې كړى ،دوى
يو د بل اولياء دي ،يو له بله دفاع كوي ،د يوې داسي
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كورنۍ غړي دي چي د هر بهرني دښمن په خالف گډ دريځ
لري ،په يوه تېرى پر ټولو تېرى گڼي.
 او هغه چي ايمان ئې راوړى ،خو هجرت ئې نه دئ كړى،
له دوى سره د مخكنيو مؤمنانو لخوا ،تر هغه پوري د
مواالت پورتنۍ اړيكي نشته چي هجرت ونه كړي ،خو كه د
دين په اړه مرسته ترې وغواړي د دوى مرسته پرې فرض
ده ،مگر د هغه قوم په ضد چي د مسلمانانو او د دوى
ترمنځ كوم تړون وي .د دې معنى دا ده چي اسالمي حكومت
يوازي له هغو مؤمنانو په دفاع مكلف دئ چي د اسالمي
حكومت تر سلطې الندي هېواد كي ژوند كوي ،خو هغه چي د
كافرانو تر سلطې الندي ژوند كوي ،له دوى سره په دوه
صورتونو كي مرسته الزمه ده :لومړى دا چي د دين په اړه
مرستي ته اړ شوي وي ،د دين په وجه تر ظلم او تېري
الندي وي او د اسالمي حكومت مرستي ته اړ وي او دوهم دا
چي دا مرسته د هغه قوم او حكومت په ضد نه وي چي له
اسالمي حكومت سره د عدم تعرض تړون لري.
 مسلمانانو ته دا هم ويل شوي چي په اصل كي ستاسو
معامله له هغه هللا تعالى سره ده چي ستاسو د ټولو كړو
وړو ناظر دئ ،نه به پټه د دې الرښونو او تړونونو
مخالفت كوئ او نه په څرگنده.
د دې مبارك آيت مطالب د النساء د سورې په دغو آيتونو
كي هم په تفصيل سره راغلي:
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نو پر تاسو څه شوي چي د منافقينو په اړه دوه ډلي
شوئ ،حال دا چي هللا تعالى دوى د خپلو الس ته راوړنو په
وجه رانسكور كړل ،آيا غواړئ هغه څوك هدايت كړئ چي هللا
بې الري كړل او هللا چي څوك بې الري كړي هيڅ الر به ورته
ونه مومې .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 نه دوستان مه نيسئ چي د هللا په الر كي
هجرت وكړي ،خو كه ئې ډډه وكړه ،نو وئې نيسئ او هر
ځاى چي ئې مومئ وئې وژنئ او مه له دوى نه كوم دوست
نيسئ او مه كوم مرستندوى.
دا وينا د هغو خلكو په اړه ده چي د ايمان دعوى ئې
كوله خو په دارالكفر كي پاته 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 كېدو اصلي وجه
دا وه چي د خپل دين او ايمان په خاطر 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
اخيستې 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
نه دي ،هللا تعالى د دې وړ ونه گڼل چي ستاسو خوا ته ئې
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راولي ،د اسالم په لوري د مخكي تلو په 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 ډنډ نه راووځي؟!
 دوى خو دا خوښوي چي كاش تاسو هم د دوى په څېر وئ،
تاسو هم له خپل ملك نه 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 ئې وگڼئ او
همغه څه ورسره وكړئ چي له دښمن سره ئې كوئ ،هيڅ يو
ئې مه خپل دوست ګڼئ او مه د مرستي طمع ترې كوئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ



  
    
   

 -73او هغه چي كافران شوي ځيني ئې د ځينو نورو
اولياء دي ،كه دا ونه كړئ نو په زمكي كي به فتنه
او ستر فساد خور شي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
( -)73له مظلومو مؤمنانو د دفاع دا الرښوونه د دې
لپاره شوې چي:
 كافران يو د بل مرسته او دفاع كوي.
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 كه تاسو د دوى مرسته ونه كړئ نو په هر ځاى كي به
پر بې وزلو او مظلومو مؤمنانو د ظلم او تېري لړۍ پيل
كېږي ،دښمنان به ئې دا وېره نه لري چي څوك به ترې
دفاع وكړي او مرستي ته به ئې راوړاندي شي.
 مفسدينو ته به دا موقع په الس ورځي چي هري خوا ته
د فساد لمن خوره كړي ،او په هر ځاى كي مؤمنان
وځوروي ،له دغو فتنو او فساد نه د مخنيوي لپاره د
هغو مظلومو مؤمنانو مرسته او دفاع وكړئ چي تاسو ته د
مرستي الس دراوږدوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ



  







   



















     
   
 -74او هغه چي ايمان ئې راوړى ،هجرت ئې كړى ،د هللا
په الر كي ئې جهاد كړى ،او هغه چي (مهاجر ته ئې)
پناه وركړې او (دمجاهد) مرسته او ملگرتيا ئې كړې،
دوى حقيقي مؤمنان دي ،دوى ته بخښنه او غوره رزق
دئ -79 .او هغه چي وروسته ئې ايمان راوړى ،هجرت
ئې كړى او له تاسو سره ئې (يوځاى) جهاد كړى ،دوى
ستاسو له ډلي دي ،او د هللا په كتاب كي خپلوان ځيني
ً چي هللا په هر څه ښه
پر ځينو نورو اولويت لري ،يقينا
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پوه دئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــ
مؤمنانو
حقيقي
د
آيتونه
مبارك
دا
(-)75-74
ځانگړتياوي او خصوصيات په دې توگه معرفي كوي:
 د ايمان په حكم او غوښتنه هجرت كوي.
 د هللا تعالى په الر كي جهاد كوي.
 مهاجر ته پناه وركوي.
 د مجاهد مرسته او ملگرتيا كوي.
هللا تعالى له دوى سره د دوو خبرو ژمنه كړې:
 گناهونه به ورته وبخښي ،له ايمانه مخكي گناهونه
به ئې د ايمان په وجه ،له هجرت نه مخكي گناهونه به
ئې د هجرت په وجه ،له جهاد مخكي گناهونه به ئې د
جهاد په وجه ،له حمايت او نصرت نه مخكي گناهونه به
ئې د حمايت او نصرت په وجه ورته وبخښي.
 په دنيا اوآخرت كي به غوره رزق ورپه برخه كړي.
دوى بايد ډاډه وي چي هللا تعالى ئې د رزق او روزي ضامن
دئ.
 هغه چي وروسته ئې ايمان راوړى ،هجرت ئې كړى او له
خپلو مخكنيو مؤمنو وروڼو سره ئې په جهاد كي برخه
اخيستې ،دوى هم د مؤمنانو له ډلي دي ،خو د درجو په
تفاوت سره ،همداسي لكه چي د هللا په كتاب كي خپلوان هم
ځيني پر ځينو نورو اولويت لري ،مؤمنان او مجاهدين هم
د مقام او مرتبې له مخي يو د بل په نسبت فضيلت لري.
 دا د هغه هللا تعالى الرښووني دي چي په هر څه ښه پوه
دئ ،پوهېږي چي لومړني مؤمنان او مجاهدين ولي د
وروستنيو په پرتله مخكي او د فضيلت خاوندان دي او د
دوى د فضيلت وجوهات څه دي.
دا مبارك آيت په ډېرو قاطع او واضحو الفاظو وايي
چي د هللا په الر كي هجرت او د هللا په الر كي جهاد د ايمان
تقاضا او د واقعي او حقيقي مؤمن نښه ده ،د غير اسالمي
نظام له سلطې وتل او د اسالمي نظام د اقامې لپاره
جهاد يوه داسي الهي فريضه ده چي هيڅ د ايمان خاوند
ئې نشي پرېښودى ،كله چي مسلمانان داسي يوې مرحلې ته
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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
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 چي كله
زموږ حالت داسي شو لكه په مدينه منوره كي د
مسلمانانو حالت ،په موږ همغه څه كول الزم كېږي چي
ﷸ وكړ.
پيغمبر عليه السالم او صحابه وو
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