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 المائدة

  معرفيې د سور

، دا د ئنوم المائده دمعروف ې مباركي سورې د د

د ، دئنوم  يوازي بلكيعنوان نه پاره د مضامينو لې سور

آيتونه لري،  021ې، په نامه هم ياده شوعقود او منقذه 

غو صيغو ته ورته دي: خاسرين، ې دد آيتونو فواصل ئ

اكثر صدور او عقاب، تشكرون، رحيم، قدير، يريد، 

چي  ېدليپاى ته رسپه ورته صيغو ې خاسرين ته ئ آيتونه

نورو مدني  ې دي، دږدهم ورنته رحيم، قدير او يريد 

ږده دي، خو هر آيت ږده اوې آيتونه اوېر ئڅپه نو سورتو

 چي، ىړ شوفقرو جومسجع او متوسطو  ،ډولنڅو ې له ئ

د مدني سوره ده، ړى. ورك نې خوندور وزته ئ وآيتون

دا  چي يږېمعلوم همرواياتو او له  همې له مضامينو سور

وروسته سورې  لهې او د الفتح ې له معاهدد حديبيسوره 

په ې القعد ود ذ كال يږم هجرپد ش چيكله ې. شو هنازل

ننوتلو او د  د ې ته د مسلمانانومكيشو رق كي مياشت

 پهې د حديبيړه شخ او ړكولو مخنيوى وك اداء ې دعمر

مسلمانانو  مخيې له معاهد يغد د او منتج شوهې معاهد

ې د عمر كي په راتلونكي كال چيړى شو ته دا حق ورك

چه  كي ېمرحل يدغ پهنو شي،  ېدىې ته داخلكپاره مل

 په سورهې مائدد نو ته ضرورت وو، وښوالرړو گځانكومو 

و خبر ودوپه  كي ړي آيتپه لومورو، گ الرښوونيدغه  كي

له  كي په حالتړون درناوى او د احرام ت د تركيز شوى:

ې د مائد چيږي ېه معلومگډاپه دې له ډه كول، ډښكاره 

 له ېد عمر ې وروسته اوې له معاهدد حديبيمباركه سوره 

  .ېشو هزلنا مخكي لوكو اداء

له لكه  دئ داسيه ډډه كول ښكار له كي احرامپه 

ځان  بريدپر هغه له  كي په دورانړون د تښمن سره د
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ول منع كوي او هم زهم احرام خاصو شيانو ته الس غساتل، 

ته د معاهداتو د  موږړون او معاهده، د احرام درناوى ت

ړو ذكر همدا د دوا كي آيت په يوهدرناوي درس راكوي، 

 مطلب افاده كوي.

 ې اساسي مضامين دا دي: ې سورد د

 .ړوند احكامد طعام او خوراك ا

 .د شعائر هللا درناوى

په بدو او  مرستهچا د هر ېكو كارونو كي ه نپ

 .ډډه كولگرتيا له ملچا كارونو كي د هر 

  .د اودس، تيمم او غسل احكام

 .دالت او قسط مراعاتعړه د په اښمن د دوست او د 

او د ته بلنه ژمنو وفا پلو په خسره  تعالى هللاله 

ې ژمني ئپلي چي خنو بد عاقبت بيانول وهغو مخكنيو قوم

 ې.ړپښو الندي كتر

او د دوى  دالئل الملونه اوپيغمبرانو د بعثت د 

 .بيانولاساسي دندي 

گوته كول او د په د اهل كتابو انحرافات او شرك 

 .دعاوو ترديددوى د غلطو ا

په الر كي جهاد ته بلنه او د هغو قومونو  تعالى هللاد 

 .ېړډډه كې ئ جهادچي له پايلي بيانول بدي 

ټ بنس وېرياو ت وړگچي د ناروا جښودل سزا چا د هغه 

 .، شوكي او غالوي كويي كي فساد خورويزمكپه ږدي، 

 .پورته كولپرده  تونود اهل كتابو له منافق

پر كتاب باندي د ايمان او د ده  ىتعال پر هللادا 

په ما أنزل هللا حكم مؤمن انسان به چي ڼل گ ښتنهاساسي غو

ابق تنظيوي طد دين م تعالى هللاژوند به د ټول پل خكوي، 

د حل و فصل ړو او منازعاتو شخځيو پلمنخ ټولو داو 

  .به د هللا دين ته مراجعه كويپاره ل

څول ې ته هد عوام او خواص، علماء او مذهبي مشران

ړو ، له بدو كړي، له بدي ويناپه ماأنزل هللا حكم وكچي 

د خلكو له ړه ې اپه دړي او ك منع خلك مواو له حرا وړو

 ېره ونلري.و تونومخالف

گه معرفي كول په توڅوك د كافر، ظالم او فاسق هغه 

 .په ما أنزل هللا حكم نه كويچي 

د منافق ډډه كول، دا ۍ د كافرانو له مواالت او دوست

 ۍ كي تلوار كوي.په دوستچي له كافرانو سره ڼل گښه ن
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ې له خداى، چي دوستي ئ ڼلگهغه كسان واقعي مؤمنان 

چلن كي په وي، له كافر سره پيغمبر او مؤمنانو سره 

پل تعامل كي مهربان وي، د هللا په خشديد، له مؤمن سره 

پورو پكو سد سنكو والر كي جهاد كوي او د مالمتوپه 

 پروا نه كوي،  غاتو تبلي

او ېدا و اخته كحرامپه ېرى، حرامه وينا او ت گناه،

ېدا، ړاو كركي راوال ښمنيوپه دوى كي د دپه وجه ې د همد

 .ڼلگمشخصات ټولني ې غيراسالمي د يو

او د ده له الري مؤمنانو ته دا  عليه السالم پيغمبر 

په رسولو پلي كولو او نورو ته په چي د دين ښوونه الر

 ېره ونلري. له خلكو و او ړيغفلت ونك كي

چي ښودل ټه ې بنسچه او بپوچا د ايمان دعوى د هغه 

ژوند پل ې د خين ئپه الهي احكامو عمل نه كوي او د

 .ځولىگر نه دئښود الرگالره او ت

ړه د كفر په اهغو خلكو ټولو د مشركو اهل كتابو او 

ه او څسره بل  تعالى هللاله چي ېكنده فيصله پرقاطع او 

په  تر يوهپه الوهيت او ربوبيت كي شريكوي، څوك بل 

څوك د پرته بل  تعالى هللازياتو خدايانو باور لري، له 

د  نواو له كافرا ڼيگكولو مرجع  دفع رسولو او ضررټي گ

 سره دوستي كوي.ځاى له هغوى په كركي 

څه په نامه له هغه څوك د تقوى چي ممانعت دې له 

 ړي.حالل كلى تعاهللا چي ړي ډډه وك

 ړه احكام.په اې د ُمهمل قسم او د قسمونو د كفار

راب، قمار، انصاب او ازالم تحريم او هغه شيطاني د ش

 گوته كول.په ې پايلي ئڼل او بدي گكارونه 

ښكار چه او بحر كي د په وپه وخت كي د احرام 

 احكام.

 بانديژوند په د بيت هللا شريف اهميت او د انسانانو 

 ې.ېزي اغژورې د هغ

 .ممانعت نوښتپووړاندي وخت پل تر خ

ړه د په اناتو په نامه د نذر شوو حيواد بتانو 

په دين د دوى پالر نيكه او د  مشركينو غلط دودونه

 .گارټينجاهالنه 

 .څو احكامړوند د وصيت ا

ږني يو هيبتناك ېگروښتني پود هغي ځي د ورد قيامت 

له ې به ئ عالىت چي هللاېښودل ځور د مخاطب مخي ته اان
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څه او ورته وايي به: خلكو  كوي السالم معليهپيغمبرانو 

 نوي، دالې خبري اعپل عجز او بړ؟ دوى به خځواب درك

او  وعقائد پلويانو له هغو شركيامتونو او پلو خ

ې چي دوى ته ئگندوي څرې زاري باو به برائت  لواعما

 چي تالي يڅه وږ دوى ته همغه او وايي به: مومنسوبول 

 چي يوازي د هللاړي وو، دوى ته مو ويل ې مأموره كپر

    .ړئعبادت وك تعالى

ويل شوي: څ كي په ترپاى كي د يوه جامع آيت په او  

ي او آسمانونو هر څه د زمكټولواك دئ، د مطلق  تعالى هللا

 او واكمن دئټولواك، خاوند ې ئپه واك كي دي او دى ده 

پل په خچي حق دئ  دا يوازي د ده په هر كار قادر،او 

څه ې عالم د هر ړي او دا د دپل حكم نافذ كخكي ملك 

ې نه د دږدي، ېړه كپل مالك حكم ته غاچي د خدنده ده 

په ې، نه د عالم عالم كومه برخه د ده له واكه وتل

په سمبالولو كي كوم شريك لري، نه د چارو اداره او د 

قدير چي ږي ې، نه داسي كار موندل كړ دئچا مرستي ته ا

پاري او د هغه ې وسې له كولو عاجز وي، بل ته ئخداى ئ

ۍ كي شريك لري او په واكمنړي، نه ې ترسره كه ئپه مرست

او دا همغه  په ترسره كولو كي مرستندوى.امورو نه د 

ې الفاظو آيت كي په دړي په لومې ې سورچي د دخبره ده 

 .ې: إن هللا يحكم ما يريدشو

ې بڼي ښكلپداسي كي  گڅن پهد يوه بل ټول مطالب دا 

او  دمهپاره مقې د بلي ليوه موضوع ئچي كي راغلي 

له ې ډه ئگپه  .او تفصيل شرح پارهۍ لې د مخكنۍ ئوروست

ې ئآيت او آخري  ړىړ كمضمون جوع ميو جاې ټولي سور

ژوره رابطه ټولو مضامينو سره له ې سورد چي داسي تتمه 

 .لري
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ي نكودڅرېړئ، ړونونو وفا وكتپه مؤمنانو!  ېا -2

 يدرباند چيگر هغه ړى شوي، مبوده درته حالل ك

په  چيښكار كله ڼونكي د گولوستى شي، خو حالل نه 

 ړيغوا چيكوي  حكمهللا همغسي  چيې شكه ، بوئ احرام كي

 ې.ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  ې:راغل خبريې اساسي در كي ې مبارك آيتپه د -(2)

ړئ، كه دا له هللا ړونونو وفا وكژمنو او تپلو خپه 

كه د مسلمان او ، كي ځونوپلو منپه خسره وي او كه 

مان تر لځ وي او كه د مسلمان او نامسمسلمان تر من

دوو  په تنادي چيدى شو ېپوهې په ددقت سره ږ ل په ځ.من

 ته ژمنوتعهداتو او پلو ي: خكېږ راخالصه كي خبرو

او د حالل او حرام مراعات، دا مبارك آيت دغو التزام 

پلو تعهداتو وفا په خوته نيسي، گدوو اساسي خبرو ته 

پلو خ چيڅوك ، دئ نومبل د ديانت  كي په حقيقتكول 

 چيلكه دين نلري،  هيڅ ژمنو ته وفادار نه وي هغه

څوك  .هد لهعال دين لمن الپيغمبر عليه السالم فرمايي: 

 څ دين نه لري.هي، ړپل عهد نه وي والپه خچي 

د كور څاروي وي او دونكي حيوانات، كه دا ېټول څر

ر هغه گدرته حالل دي، م ،حيواناتدونكي ېڅركه د صحرا 

ه برخغه د آيت د ړي.ې حكمه مستثنى كله دهللا تعالى  چي

 لري: الرښوونيڅو 

 چيې ړى شوښه انسان ته حالله كغوحيواناتو  د هغو

د  كي آيتپه  خوري. ښه او دانهواڅارويو ته ورته وي، 

 كي په بهيمة االنعام چي معلومېږيښكار( له ذكر )صيد: 
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څارويو ته ورته وي، يعني  چيټول هغه حيوانات شامل دي 

په صحرائي دي،  يچښه هم حالله ده حيواناتو غود هغو 

څارويو ته ي، خو كېږ ر نه ساتلېڅپه څارويو د  كي كور

 ورته وي.

په  وحيواناتي صحرائ وهغمبارك آيت كي د په دغه 

د  او څارويو ته ورته نه وي چيوضاحت نه دئ شوى ړه ا

دا ځينو فقهاوو پاره ې لد همد. ريوخښه غوځاى په ښو او

وايت هم استناد په هغه رړي، دوى ې مستثنى كحيوانات تر

 لرونكي يړهر داد  السالم پيغمبر عليهچي وايي كوي 

 يښله غو ښكاري مرغهلرونكي  يولگمنهر د او ځناور 

 ړى:ممانعت ك

 من ناب ذي كل أكل عن ّـ عن بن عباس قال نهى رسول هللا 

 رواه ابوداؤد    .الطير من مخلب ذي كل وعن السباع

ژمنو به په  چي ېړكړه كپرېدا الهي احكام دي، هللا دا 

ر گم ړلى شئښه خودونكو حيواناتو غوېڅروفا كوئ او د 

  .ړيمستثنى ك ترېهللا تعالى  چيهغه 

نو حيواناتو ځيد  ولي كي شريعتپه اسالمي  چيدا 

د دغو  چي دئ داې ، آيا دليل ئېښه تحريم شوغو

تاوان لري؟ او پلوه له صحي ښه انسان ته حيواناتو غو

 كي پامپه كوم بل غرض او حكمت  ېئ كي په تحريمكه 

ورئ گتاسو  كي آيت (202)پهې ې د سورد بقرنيول شوى؟ 

( ذكر يټگد )منفعت : كي ( په مقابلناهگ د )اثم: چي

د حالل او  چي معلومېږيوضاحت سره  ډېرپه دې شوى، له 

 چينيول شوى  كي پامپه ړه دا اصل په اټاكلو حرام د 

انسان ته  چيڅه ن، هر څه تاواټه لري او گڅه انسان ته 

او  يړهللا تعالى هغه حرام ك ،زيات وي گټيتر تاوان ې ئ

. يړې حالل كهغه ئزياته وي  هې تر تاوانئټه گ چيڅه هر 

 غوښيړونكو حيواناتو او مرغانو د ښه خوانسان ته د غو

ې په دي، كوم كوم تاوانونه او ضررونه لر چيخوراك 

د  مه چيى شي ېدپوهه گدقيقه توه پانسان هلته  باندي

كامل معلومات  اړهپه د تركيب او خاصيت ښو دغو غو

پوره خبر  اغېزله  بانديپه انسان ې ړي او هم ئترالسه ك

ا ه حده دډېرخو تر  كي څپه ترد علمي تحقيقاتو  شي،

پلوه ښه له صحي د دغو حيواناتو غو چيې خبره معلومه شو

 چيده ښه ې د بيزو غويو مثال ئانسان ته ضررونه لري، 

له بيزو نه  ړلوخو ښي لهغو يد دغډز بيماري د اي ييوا
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ټولو په  ېئپلوه له روحي اما ې، انسان ته منتقل شو

ړخ ، د موضوع دا ايده دل انسان ته مقدور نېپوهاضرارو 

 مخيبه د تجاربو له ى، دا ېدنشي معلوم كي په البراتوار

د ړي، ندي ك هيڅ اړهې په د، تراوسه انسانانو معلومېږي

پلوه څه له روحي وري كوم گو چيايستلى  ئې ندې زحمت ئد

 چيټه، دومره ويلى شو گڅه انسان ته تاوان لري او كوم 

لري، ز ېاغړى گځانې په مزاج او روحيهر خوراك د انسان 

 ځينيې بله، ئ ځينياو پاروي د انسان يوه غريزه  ځيني

د ، او خمود د كسالت ځينيباعث شي او او تحرك د نشاط 

د  كي ښهپه غومرغانو او حيواناتو يرونكو څاو ړونكو اد

په خوراك  غوښيڅيرلو خاصيت شته، د دوى د ړلو او دا

 او ي او وده كويكېږ پيدارا كي په انسانسره دغه خصلت 

ځناورو دا د دغو  كي په انسانكه  چيدا معلومه ده 

 مرتب بانديڅومره خطرناك عواقب ورپيدا شي خصلت را

ړه نه ترحم او مجهز انسان له زد ه وسلو پكه ي، ى شېدك

درنده ړونكو او د دا ېځاى ئايستى شي او وفه طعا

څومره به  كي زمكيپه دغه خصلت ته خالي شي، ځناورو 

په پل ضرورت د خ يوازيځناور خو  ؟!!ړيتباهي خوره ك

ړلو او ړ شي له دامو چيڅيرل كوي، ړل او اندازه دا

توقف نه  كي ې حدپه دالس واخلي، خو انسان بيا څيرلو 

د پر نورو او  ېچ، انتقام، قهر او غصد غكوي، هغه 

د كه دا پلو جذبات هم لري، ت لويي او برالسي خپلي

ړي، السه كرځناورو تړلو خصلت هم له دغو لو او داڅير

پام په دغه ستر مصلحت او حكمت ته  څه وي؟ې پايله به ئ

   ې.ښه تحريم شوغوحيواناتو سره د دغو 

د يا  چيي د داسي ځيني كي واو مذاهب واديانو ړپه ز

ڼي او يا خو هغه د گخوراك ناسم او ناروا كار  غوښي

 ډلي داسياوس  او روحي او معنوي ارتقاء مانع بولي

حبوباتو، ايي انسان بايد يوازي د و چيې پيدا شورا

له  غوښياو د  ړيړلو اكتفاء وكپه خونباتاتو او ميوو 

د حيوان ذبح كول د  ځينيوى نه له دځان وساتي، ړلو خو

خوراك  غوښيد ې ئ ځينيڼي او گې خالف كار ترحم او عاطف

 اړهې دپه  ېري.ا ته مضر شميانسان روغتيا او سالمتد 

 :مړوپام رااڅو خبرو ته ستاسو 

د انسان او ړي كم يحرتحالل شيان  چيهر هغه مذهب 

او د ده د معنوي ارتقاء ې مضر او سالمتيا ته ئروغتيا 
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ې ، هغه غلط او د اسالم له دائرڼيگډ وخنې ئ وړانديپه 

 .دئ وتلى مذهب

 چيږي ېد خوراك له جواز نه معلوم غوښيانسان ته د 

ځ لري او د ېر دقيق او علمي دريډهم  اړهې په دقرآن 

ژورو ، د نيولى كي پامپه ې دقيقًا ئښت ړانسان فطري جو

ان د انس چيې ثابته شو كي په نتيجهعلمي تحقيقاتو 

نه هغو حيواناتو ته ې ې جهاز ئښت او د هاضمړجسمي جو

نه هغو  ى شي اوړى او هضموښه خووا يوازي چي دئ ورته

 برخي ځيني بلكيړى او هضموى شي، ښه خوغو يوازي چيته 

ښونو او ته ورته دي، له غا بليې ئ ځينياو  ډليې ې يوئ

 غوښيد هغه  چي معلومېږي ئې د موادو له تركيبخي يترد 

په  مخيې تحقيقاتو له د دلو او هضمولو توان لري، ړخو

دين، مذهب او  هغههر  چيه دا حكم كولى شو گقاطع تو

د  هغه ،خوراك منع كوي غوښيد  بانديپه انسان  چيمسلك 

هم د  اړهې ه دپ انسان د فطرت خالف غير علمي خبره كوي.

 پاپه ارو چياو هم هغه نظريه  دئ ځ غلطهندو مذهب دري

ړلو تأكيد په خود نباتاتو  يوازيې او ېدلټوكاې رنو كي

د وايي:  چيپه نامه هغه عقيده هم د تصوف  او كوي

ډه وشي، ډړو له خو غوښيپاره بايد د لارتقاء معنوي 

 ړه سختوي!!خوراك ز غوښيد ځكه 

ې ضد عمل څوك د حيوان ذبح كول د ترحم او عاطفكه 

 سوزولوريتول او  ،ې كولپرټي ڼي، هغه بايد د يوه بوگ

او احساس لري،  ژوندټي هم ڼي، بوگهم د ترحم خالف عمل و

ېر ډپير له حيواناتو سره توې ئ كي ژوند او احساسپه 

  .دئ ږل

او دا حكم جاري  بانديپر انسان  يوازيبايد  يول

 ړهېكپردا  ايدچار بناړو، مستثنى كې ترنور حيوانات 

 ړلخويو د بل  چيووايو  او ووزته وغټولو حيواناتو 

خو كه دا غلطه او غيرطبيعي نظريه ، دئ ظالمانه عمل

متوقف ل كېد پاره د بل قربانيژوي لد يوه  ،ومنلى شي

په ۍ ړك لوييد ځ د ارتباط او تعلق ژوو ترمند  او شي

 .ځيځه ژوي به له منټول شي، دا رابطه قطع  كي ځاىكوم 

علمي نظريه ده غيرهغه دا خبره كوي  چيهره هغه نظريه 

بيا خو  ده.د طبيعت د عام قانون خالف خبره ې ئخبره او 

ړلو په خوښو وېر د څپه ښانو پيالنو او اوبه زمريان د 

په كور كي په صحرا كي دا كار نشو كولى كه  !!مكلف كوو
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ړ ې اته به ئړو پالكو خود او كوو  منع ښيۍ له غوپشبه 

 كوو.

 معلومېږيښكار له ممانعت نه د  كي په حالتد احرام 

ه ب كي ېپه د چيې ټاكل داسي تعالى د حج فريضه هللا چي

 روغيد ړه په اپل همنوع انسان د خ يوازيانسان نه 

، له ، يووالي، عدم جدل تمرين كويۍ، صلح، ورورجوړي

 لري ځانبه ړو گړو او جله شخ او ډډه كويبه  وخبر وبد

ټولو جامه به ورته پيرونه به ختموي، د ټول تو ساتي،

ړ پيرونه راوالتوكوم  كي په خلكو چي په وجهې وي، د جام

 كي په فاخره جاموڅوك ټول ختموي، نه به دا به ي، شو

 كي ړو جاموپه خڼي او نه به بل گچت ځان تر نورو او

په سانان په وجه انېري، دا د جامو حقير او ذليل شم

په ورته ټول به پاى ته رسوي، شل به ېشريف او ذليل و

 هيڅ چي ږدهېپردا خو ږي، ېد خداى كور ته حاضر كي جامو

ې ب پهد صحرا  بلكيېرى نه كوي ت هيڅل به په بانسان 

نه  ىتيرهم به ټو ه بوپحيواناتو او حتى د حرم ضرره 

 دا روزنهعماًل دوره حاجي ته  يد حج دا تربيت ،كوي

د دغو حيواناتو ې خوا له يوله حج نه وروسته  چيوركوي 

په ت او ضرورت د مجبوري يوازيړه هم توجه ولري، په ا

 پارهپوره كولو لپل شوق ړي، نه د خښكار كهغه  كي صورت

د هغه  چيړي درناوى وكړون هغه تخوا د هر  بليله  او

له ړون له حدودو نه او د ت ځان منلىپر ې التزام ئ

په لكه  وساتي داسيځان  لووزښتلو او الس آخوا غاو

  .تيځان سا همحاللو شيانو حتى له ېرو ډله  چي كي احرام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــ
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ې حرمتي كوئ او مه ښو بمؤمنانو! مه د الهي نې ا -1

څاروي ته د هديه شوي ې او مه كعب مياشتي د محترمي

ړوندي وي غې ړو كي ئپه غا چي وڅارويد هغو مه  او

په رضاء او  لپل رب د فضاو مه بيت الحرام ته د خ

له  چيړئ ښكار هغه وخت وكد تلونكو، او  ټه كيل

ي تاسو تېري ښمني داو د كوم قوم دا د ئځاحرام وو

ړئ، ې منع كله مسجدالحرام ئ چيڅوي كولو ته ونه ه

گناه په ړئ، يو د بل مرسته وك او تقوى كي ڼيېگښپه 

يو د بل مرسته مه كوئ او له هللا  او تېري كي

 هللا سخت عذاب وركوونكى دئ. چيې شكه ئ، بووېرېږ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

شعارونه  داسيه تځان هره عقيده، مسلك او نظام  -(2)

هغه  ې دپلويان ئ ،يكېږ ڼلگ نښي اساسيد هغه  چيلري 

ې، مسلك او نظام عقيد خپليې د پكاوى ئس او وى كويدرنا

د دين،  او ښانن او پاره بيرغڼي، د نظامونو لگپكاوى س

ې، معبد او د عبادت طور او طريقپاره مذهب او مسلك ل

او عالمات  يښي، له شعائر هللا نه هغه نكېږ ڼلگشعائر 

ۍ گپر هللا د ايمان او د ده د عبادت او بند چيمراد دي 

مسلمانان مكلف دي د دغو شعائرو درناوى نه كوي، ندوگڅر

 نښي دا عالمات او چي كي ړوړو وپه كچا به كوي، د هر 

 چيډډه كوي نه سلوك  داسيوري، له هغه سره به له گو

په هغه . دا حكم ې حرمتي ويې د دغو شعائرو بمعنى ئ

ځ او مشركينو تر مننانو اد مسلم چيړى شوى ورك كي وخت

د قريشو واكمني وه، كوم  بانديپر مكه ې، و رواني جگړي
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 ،ې ته تللپاره مكد حج ل موله نورو سي چي قبائلمشرك 

په دغه ښ سره مخامخ ول، واگمسلمانانو د بريد له د 

څه هم دوى مشركان كه  چيمسلمانانو ته امر وشو  كي وخت

ې ې، خو د دړې د قريشو مرسته كپه خالف ئدي، ستاسو 

هغوى  كي ېپه د او دئ پارهل ې د حجدا سفر ئ چيپاره ل

له تاسو سره شريك دي، د شعائر هللا د درناوي او احترام 

ضرر  او ې ونه نيسئپاره بايد د دوى مزاحم نشئ، مخه ئل

نه ښووره ستره الرېډپاره دا د مسلمانانو لورونه رسوئ. 

ډډه نه  تېريچا له پر هغه به  مخيې حكم له د دده، 

نه څه هم هغه كه  ،دئ ياگل كي عبادتپه د هللا  چيكوي 

ې د عبادت طريقه سمه ده، ژندلى او نه ئپيپل رب سم خ

په خاطر بايد درناوي د او د هللا عبادت كوونكو ته  خو هللا

د هللا  چيچا سره ده ښمني له هغه د موږ. زد ده مزاحم نشي

 داسيڅوك  چيښمن وي، كله انو دگاو د هغه د دين او بند

 دئ ې او داړښمني ختمه كپله دې خئ له هللا سره چيورو گو

پله خ موږږدي، نور نو ړه غا هي تگدد هغه عبادت او بن

 چيډډه كوو. نه  تېريپر هغه له  او بندوو ورسرهښمني د

د بيت هللا د په لوري درومي، ښمنان د حج د موږزورو گكله 

 داسيچا سره له په قصد، ې په نيت، د حج او عمرزيارت 

له ځينو سره له  او كي ړوپه غا ېئ يړوندغ چيڅاروي 

چا او د  ءچا موخه د هللا رضاد څاروي، پرته  وښن داسي

ښ واگټول بايد د مسلمانانو له هر راز غرض تجارت، دا 

ښمني له تاسره د بل چينه  داسي وي. يخوند يچوناو الس ا

ړى ې نه منع كې له مسجد الحرام، حج او عمرته ئ او ېړك

منع  هاو عبادته مسجدالحرام نو ته هم اوس هغه لې، ي

له  كي په كاراو تقوى  يڼگښې دته به برعكس  :نه ې!!ړك

ښمن څه هم هغه كافر او ستا دكه ې چا سره مرسته كوهر 

رتيا گا ملهيچبه د  كي په كار تېريناه او گد  او وي

د  يوازي .څه هم هغه مسلمان او ستا دوست ويكه  ېنه كو

 .دئ شديد ډېرغه عذاب د ه چيځكه پروا كوئ، دا هللا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ښه، وينه، د خنزير څاروي غوتاسو د مردار پر  -3

ږ شوى ې غپرپاره د غير هللا ل چيڅه ښه او هر هغه غو

ښكر په ي، لېدځغورړى شوي، وهل شوي، ه كوي، د خف

ى مو ړكحالل  چير هغه گړلي، مځناور خوڅيرل شوي، 

 چيذبح شوى وي او هغه  م درشل كيپه كو چيهغه  ،وي

دا ړى شوي، ېشئ، حرام كو كي پلوپه خې غشو سره ئپه 

نن كافران ستاسو له دين ، ويړونه به مو فسق او سرغ

ئ، رېږېئ او له ما وورېږېمأيوس شول، نو لدوى مه و

 پل نعمت ميړ او خړ كپنن مو ستاسو دين درته بش

گه درته وپه تد دين  اسالم مي ړ اووره كپ درباندي

په ړ شو، ا ږه كيپه سخته لوڅوك ړ، خو كه غوره ك

نه  په لوري تلوسه كوونكىگناه د  چي حال كي داسي

 ښونكى دئ.، نو هللا مهربان بخوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 د لسو حرامو شيانو ذكر شوى: كي مبارك آيتې دپه (_ 3)

دونكى حيوان ېر، څىڅاروړ شوى م گپل مرپه خميتة: 

 چيې په د، مشروط پرتهنه ماهي او ملخ له )او مرغه، 

 (نه وينده شوى گ

 ې وينه.دونكېبه يك ونوگرپه 

ر ېڅپه څارويو څه هم د ښه، خنزير كه د خنزير غو

هر  -0لري:  ځانگړتياويې ناول ډېري، خو دوه ښه خوريوا

ي هم او حتى يو د بل گندگخوري، د حيواناتو  ىنده شگ

افراط كوي، يو د بل  ډېر كي په جنسي عمل -2ي هم. گندگ

 يڅهله  كي ې كاردپه  .له جنسي عمل نه خوند اخلي

 چي يد داسيڅاروي  ډېرلى، كېد څاروي سره نشي مقايسه

پاره جنسي ډ وخت لد لن كي په وختد القاح  يوازي

دا تمايل ې ئ كي په نورو وختونووالى كوي، د كال نږدې

 خپليپه  چيدي  داسينور بيا  ډېراو  ړ او ساكت ويسو

شديد عكس  كي په مقابلري ېغيرت كوي او د بل د ت ښځي

  .پير لريتو ړوخو خنزير له دغو دواښيي، العمل 

ړه ېره غوډپرتله په څارويو ښه د نورو د خنزير غو

پرتله په پسه گه وي، او دا د ې وازكي ئ %33ې ږدنده، 

او تجربو له د علمي تحقيقاتو ځله زياته ده، ې دوه ږدن

گه انسان ته تاوان لري، چي زياته وازې مخي ثابته شو

 چي پام سره همپه نونو ته ړتياوو او هغو تاواگدغو ځان

حرامه ښه ي، د خنزير غوېږدنگڅرورو ورو به انسان ته 

 ې. شو

هللا تعالى  ې لهئ كي په وختد حاللولو  چيڅاروى هغه  

په نامه او د چا نوم اخيستل شوى وي، د بل پرته د بل 

 پاره ذبح شوى وي.ل يمظهغه د تع

 ژل شوى وي.ۍ كولو وزندپه 

 وي. ړ شوىټكولو موهلو په 

 ړ شوى وي.دو مېځښتو او راغوررارغپه  لوړيله 

 ژلى وي.ښكر وهلى او وپه بل حيوان 

ړ پرته ملو اللوحړلى وي او له ځناور خوړونكي كوم دا

 ذبحگه مخكي كه له مرڅلور البته دا او مخكني  .شوى وي

 شي حالل دي.

 كي درشلاه او گدرپه چا د  او د بت، قبر، زيارت

د هللا نوم  كي په وختهم د حاللولو څه ذبح شوى وي، كه 
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 ويل شوى وي. بانديور

په ه او د غشو گپه توې د قمار شل ئېو چياو هغه 

په مشركانه دود دستور نه  چير دا گچولو سره وي، ما

 يمساوي او برابر بلكيه، گپه توسره وي او نه د قمار 

 ل شي.شېپه قرعه وو برخي

خو كه  ي.ږېك ڼلگړونه فسق او سرغرونه اټول كدا 

 داسيپه ره وه، ېو گې د مرئ لوږيړ وو، له ا ډېرڅوك 

ې پرته ئړلو ښو له خود دغو حرامو غو چيوو  كي حالت

ې شرط ورته روا دي په دې ړل ئچاره نه وه، نو خوبله 

ناه گپه وجه به دا كار نه كوي، د ته د تمايل ناه گ چي

 په جذبهبغاوت د نه وي، نه به  كي ړهې په زتلوسه به ئ

او نه به له ضرورت نه زيات خوري، د  دا كار كوي

هللا  چيړى شوى ځكه وركدا رخصت  كي په حالتمجبوريت 

 .دئ ښونكىمهربان بخ

په راتلو سره ښوونو نن او د دغو احكامو او الر

پر كافرانو ړتيا او پشړ شو، هللا د دين د بپستاسو دين بش

رزوينه ېپپل ستر نعمت او خ كي په نتيجهستاسو د برالسي 

س نو كافرانو ته له يأس او او ،هړك همكمل بانديدر

پر تاسو د بريا نه ، پاتهڅه نه دي پرته بل ناهيلي 

ځولو هيله رگپل دين ته ستاسو د رانه خ او طمع كولى شي

 ساتلى شي. 

د حجة  السالم عليهپيغمبر  مخيد مستندو رواياتو له 

ولوسته  آيت دغه برخهې د د كي ېپه تاريخي خطبالوداع 

و اتممت عليكم نعمتي و رضيت ) اليوم اكملت لكم دينكم 

دا يا خو د آيت  چي معلومېږيدې له ( لكم االسالم دينا

او د  مخكيدې او يا له  ېشو هنازل كي برخه په دغه وخت

 ځاى. آيت له نورو برخو سره يو 

 ړ مضمونپبشد يوه داسي دا آيت  چي كي حال داسيه پ

 او ېړلسره ت بليې يوه له ې ئفقر يټولچي  هديوه برخه 

فانه يوه ستأمړى، خو ړ كړ مضمون جوپې دا بشډه ئگپه 

تعبير او تفسيروي  داسيې آيت يوه برخه مذهبي فرقه د د

وي او نه له گړخ لمخكنيو فقرو سره اله نه  چي

په )اليوم اكملت لكم  چيدوى وايي  يو سره.نوروست

او دا فقره  ېوامامت ته اشاره ش هلالج لجد علي  كي دينكم(

د  مكېله  السالم عليهپيغمبر  چيې شو ههغه وخت نازل

دوران كي غدير خم ته په ېدو ځگرپه لور د راې مدين
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امامت  هلالج لجعلي د  وړانديپه صحابه وو د ې ېدو، دلته ئورس

ې له د او ټاكوځاى ناستى وپل ې خئهغه او  ړاعالن ك

ل پپه خې يوه كس ې فرقد دت نازل شو!! وروسته دغه آي

دلته خو د آيت  چي كي ځوابپه ې اعتراض د د كي تفسير

ړه اه پ غوښي حراميد  كي ټولو فقروپاى او په سر او 

او وروسته هم د امامت او  مخكي آيت ېبحث شوى، له د

ه گڅنټول مضمون يوه برخه شوى، د نه دئ  ذكر څيهامارت 

له نورو فقرو  چيراباسئ ې ترمطلب  داسيلوئ او ېراب

 داسيوايي: دا  كي ځوابپه هغه  وي!!گړخ نه لا هيڅ سره

پينو زرو د سرو او س يوېرد غلو له  چيڅوك ڼئ لكه گو

 چي!! انسان حيران شي ړيښخه ك كي په غوجلړه څوكومه ك

ه كولى شي د قرآن د صريح گڅنپه قرآن د ايمان مدعي 

ټه خبره كوي ې بنسهوده او بېبغلطه،  داسي اړهپه آيت 

ې ب لري نهله ادب  داسي اړهپه الى ه د هللا تعگڅناو 

پله دو، خېرېهللا و چيدا ده خو ې معنى باكي كوي!! د د

د امارت  هلالج لجواضح او صريح نشوى كولى، د علي ې خبره ئ

د شيعه په صريحو او واضحو الفاظو نشوى كولى، ې اعالن ئ

 ځاى داسياشارو او  داسيپه ې او ړتقيه كې ئېر څپه وو 

وك هيڅپرته بل نه دغه مفسر له  چيړه ې دا خبره وكئ كي

دا مطلب وانخلي، حتى ې تري صحاب هيڅپوه نشي،  بانديور

 د ابوبكر، عمر او پوه نشي بانديهم ور هلالج لجپله علي په خ

 چيا ته ونه وايي هيچ كي په وختد انتخاب  ملسوعثمان  او

 امامت زما شرعي حق او نازل شوى اړهپه دغه آيت زما 

دا مطلب  آيت ېم له ده السالم بر عليهمپيغ او دئ

تدابير ونه  داسيپاره د امامت ل هلالج لجوانخلي او د علي 

ابو ته دا حه اصگپه صريحو الفاظو او مكرره تونيسي او 

 ځاى ناستىد ده  هلالج لجوروسته علي  دهله  چيخبره ونه رسوي 

صحابه  چيوه  هه ممكنگڅنځل هم ويلى وى ، كه هغه يو دئ

ده له رحلت نه ړى وى او د مخالفت ك ويناوو د ده له 

 موږ ړى وى!!څوك غوره كځاى بل په  هلالج لجې د علي وروسته ئ

 عليهد پيغمبر  وارلس سوه كاله وروستهاوس او څ چي

 ټول شخصي افكار او آراءپل كوم حديث اورو نو خ السالم

 ۍد تسليم وړانديپه هغه د حديث ځوو او د غور لري

س پل الپه خ السالم عليهپيغمبر د  ، نوچتووالسونه او

چوي او د ه ازمكپر ه د ده خبره گڅنروزل شوي كسان به 

په وجه هم ړوند تعصب د دا كسان هغه خالف به عمل كوي؟! 
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ووايي: د  چيي كېږ ړاته ې هم د او قرآن غلط تعبيروي

پرته نور په نه منلو سره له دريو نه د امامت  هلالج لجعلي 

ښتنه پوله دوى نه  ټول صحابه نعوذ باهلل منافق شول!!

پل د خ چي دوېتوانوې په دمعاويه  چيتاسو وايئ  كوو:

بيعت سره چل په تدبير، زور يا پاره اهله زوى لنا

تدبير دومره هم  السالم عليهپيغمبر د ړي، آيا ترالسه ك

له  چيړي بيعت ترالسه ك داسيپاره ل هلالج لجد علي  چينه وو 

معصوم  وك ورسره مخالفت ونشي كولى؟!!هيڅوروسته  ده

 داسي كي يلمپه تعد هللا د يوه حكم ه گڅنبه  پيغمبر

 اهمال كوي؟! 

ناستي ځاى د  عليه السالم پيغمبركي د  په قرآننه 

عليه  پيغمبرڅه راغلي او نه ړه صريحًا يا تلويحًا په ا

څه څه ويلي، او همدا ړه په اځاى ناستي پل د خ السالم

نه ويل ستر حكيمانه كار او د ده د عظمت او نبوت ستره 

ټاكلى وى نو ځاى ناستى  عليه السالم پيغمبره كښه ده، ن

تر ده وروسته به ظالمانو او مستبدو واكمنانو ته دا 

ۍ كي منحصر پلي كورنپه خچي اقتدار په الس ورتلو فرصت 

ټاكي ځاى ناستى وله ه، ناايړې انتقال كړي، اوالد ته ئك

د سنت  عليه السالم پيغمبراو خلكو ته ووايي: ما د 

ده د چي دا ، سركاري مفتيانو به هم ويل ړىمطابق عمل ك

 د سنت مطابق عمل!!  عليه السالم پيغمبراو د  ئحق د

او امام د هللا له  دئ : امامت منصوصيوايي گانشيعه 

په غائب دوى  مخيې له دېعق يد دغي!! كېږ لوري نصب

د امام او ړولو او د حكومت جو او ړ شولامام باور ته ا

الس واخيست،  ئې ېولو له وجيبټاكلو او غوره كامير د 

مسلمانان به حكومت  چيښودو ېپرې عمل كول ې حكم ئپه د

 ،پاى ته رسويواكمني به ظالمانو او مفسدينو د ، ړويجو

 او ږدويېاقتدار به صالح، عادل او متقي واكمنانو ته ل

ې د د چيپاري سچا ته  داسيد امارت او امامت منصب به 

ټه گپه ښمن عقيده د هغه دد دوى دا مقام اهليت ولري، 

ښه شي، مسلمانان وگړي دين له سياست نه غوا چيوه 

په ډ نشي، په يوه امير او امام راغون او حكومت ونلري

ۍ ړدو وروسته د وحي لېړپد قرآن له بش چي كي حال داسي

ځاى ناستي يادونه پيغمبر د د  كي په قرآنبنده شوه، 

ي او نه وحي، ځپيغمبر راوروسته نه  ېې، له دنه ده شو

نو دا امام نلري، وخلك هم د امام د غوره كولو حق كه 



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                        ېپلوش قرآند 

 المائده

 

 
 

 

 

 

 

 

 

25 

ې طبيعي او محتومه ې عقيدر د دگي؟ مكېږ ه غورهگڅنبه 

 خلك به انتظار كوي؟ غائب امام ته چينتيجه دا نه ده 

 چيڅه نه دي ته؟ او آيا دا هغه  ېمجهول راتلونك او

راووست چا انقالب راغى،  كي ايرانپه ړي؟!! ې غواښمن ئد

قدرت د په هر صورت  له خبره ده،ېه راغى دا بگڅناو 

پلويان ې ې عقيدخو د د، مذهبي مشرانو الس ته ورغى

ه گڅن مخيې له عقيد خپلياوس دا انقالب د  چيحيران وو 

په دولسو امامانو باور لري، دوى خو ړي؟ توجيه ك

توجيه څ مجال او هيپه مذهب كي خو د دوى ديارلسم امام 

ان د وحي امامدولس چي ې باور وو په ددوى خو  ؟نه لري

پله په خدوى ې باور خالف د داوس خو ټاكل شوي، له الري 

ټول د دا خو امام او رهبر او جمهور رئيس انتخابوي، 

!! مجبور شول د واليت دئ ې او باور خالف كاردوى د عقيد

پلو په خې ئنه  چياصطالح راوباسي  داسيپه نامه فقيه 

د  مخكيې او نه له د وىښه موندلى شن كي وونمذهبي كتاب

 غلطيې د يو ولي وېږپوهنه ې وه!! ړا دا خبره كهيچدوى 

كوم عقلمن انسان  ډي وهي؟ملن داسيپه قرآن پاره رأيي ل

د واقعيت خالف خبره  ولي ؟تعبير او تفسير ومني داسيبه 

د  كي په امتپاره ل خبري يټې بنسب داسيد  ولي كوي؟

د  چيكه اوس هم دوى دا خبره ومني  ي؟ږېك اختالف باعث

 دئ امام او امير غوره كول د مسلمانانو وجيبه او حق

 يټولټكى ختم شي او  مهم به د اختالف يو كي په امتنو 

 يرنېگان يغلط يله دغ چيې به حل شي اختالفي مسئل ههغ

  !ې!شو يړراوال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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څه ورته حالل دي؟ ورته ووايه:  چي يښتپوله تا  -4

ښكار كوونكو د  ن درته حالل شوي اوپاك او ستره شيا

ې پسښكار په روزلى وي او تاسو كوم يو  چيحيواناتو 

ي، ښودلهللا تاسو ته در چي ښيئڅه وراو هغه  ې لېږئئ

 د هللا نوم ورباندي رئ اوودرته وساتي هغه خ چيڅه نو 

ژر حساب هللا  چيې شكه ئ، بيادوئ او له هللا ووېرېږ

 كوونكى دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

معلومات مزيد  اړهپه شيانو  ومسلمانانو د حالل -(4)

د دوى  كي څپه تر الرښوونيجامع  ېيو دلته دښتو، غو

د حالل او حرام  چيځواب  داسيځواب ويل شوى، ښتنو ته پو

پاره د محك حيثيت لري: هر د دوى ل كي ژندوېپپه 

ې په د نده شى حرام،گهر  او دئ پاكيزه شي درته حالل

په ښتنه كوي: غوغور  پورهد  ياساسي خبر څو كي الرښووني

فصيلي د حاللو شيانو كوم ت چيځاى په ې د د كي وابځ

له  چيپه عامه صيغه ورته ويل شوي ړى شي ست وركفهر

پاكيزه شيان درته حالل دي، حرام ټول پرته  نونده شياگ

 چيړئ پوه كځان ې په دړي، بايد هللا حرام ك چيهغه دي 

پرته  نوړي، له دغو حرام شوو شياڅه حرام كهللا تعالى 

او حرمت  حلشيانو د پاكيزه شيان حالل دي، د ټول نور 

هللا حرام  چير هغه گڅه حالل دي مهر  چي دئ ړه اصل داپه ا

 ړي وي. ك

د شيانو د حل  چيځل بيا ويل شوي دلته يو  چيورئ گ

پاكي د هغوى  اړهپه  حالل والي او حراموالي او حرمت او

پاكيزه دي  چيڅه كوم  ېنيول شو كي پامپه پاكي او نا

نده دي هغه گپاك او نا چيڅه هغه درته حالل شوي او كوم 

  ړى شوي.حرام ك

كار هم درته ښي حيوان او مرغه هغه ښكارد روزل شوي 

 و:شرائطڅو په ښكار كوي، پاره ستاسو ل چي دئ حالل

 لى وي.ېږل يپسښكار په به تاسو 

پاره ښكار شوى حالل حيوان او مرغه ستاسو لهغه به 

 ې نه خوري.پله به ئپه خساتي او 
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د هللا نوم ياد مو  كي په وختو لېږلد  يپسښكار په 

 . ړى ويك

ړ ستاسو الس ته ژوندى يا مښكار كه  كي صورت په دې

بو حنيفه رحمة هللا امام ا موږزخو . دئ درشي هغه حالل

ښكار پل ښكاري حيوان به خ چيڼي گعليه دا هم ضروري 

 كي په آيتې وي، دلېې بهوينه تر چيړى وي زخمي ك داسي

 چييا دا  او دا مطلب اخيستى ئې فظله لد )جوارح( 

 وي او ذبح شي.  پاتهژوندى ښكار 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــ

   

   

   

    

    

 

  

   

   

  

   

     

   

    

   

    

او د اهل  يړى شوپاكيزه شيان درته حالل كټول نن  -9

حالل دئ او ستاسو طعام دوى ته  تاسو ته كتابو طعام

له هغو  او هم ښځيحالل دئ او له مؤمنانو پاك لمني 

له تاسو  چيخلكو پاك لمني ښځي هم درته حاللي دي 

ړئ، ې وركئمهر  چيې شرط په د ړى شوى،كتاب ورك مخكي

نكاح كوونكي به وئ نه زنا  چي حال كي په داسي

ي او نيونكې او محبوب ېي معشوقټپد كوونكي او نه 

ې عمل ئ چيړي نو يقينًا ه انكار وكايمان له چيڅوك 
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له زيانمنو  په آخرت كيحبط او تباه شو او هغه به 

  وي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

او حرمت يا د  د شيانو حل كي مخكنيو آيتونوپه  -(5)

يا د  او وو ىشوړل ېڅ مخيدوى د ذاتي مواصفاتو له 

او  حل كي آيتې مبارك په د، خو مخيې له حاللولو د طريق

 دا چياو هغه دا  ېوشپلوه اشاره حرمت ته له يوه بله 

څو ړه ې اپه دد الس دي او كه د غير مؤمن د الس، مؤمن د 

 ې:شو الرښووني

 پاكيزه شيان درته حالل شول.ټول نن 

 .دئ طعام هم درته حاللپاكيزه د اهل كتابو 

، تاسو ته دا اجازه دئ حالل ستاسو طعام دوى ته

 ړئ.عام وركطهغوى ته  چيې ړى شودرك

 دوا ده و نكاح درته رځښ د مسلمانو چيه گڅنلكه 

، خو هم درته روا دهنكاح  وځښ وپاك لمند اهل كتابو 

 كي نكاح خپليپه  -2ړئ. ې وركمهر ئ -0 :ونوڅو شرطپه 

پاره ې لئ نه د دړپه نكاح كې ئپه موخه د دوى د ساتلو 

دا  چي داسينه  او ړئړتيا رفع كپل جنسي اخ ورځي څو چي

وي پام ې ته مو د -3 ې ته ورته وي.ياران پټينكاح مو 

د  چيپام كوئ ړي، دا نكاح تاسو كفر ته متمايل نك چي

ستاسو ايمان ته  چيړئ په نكاح نك ښځي داسياهل كتابو 

 .ستاسو آخرت تباه كوي او تاوان رسوي

 نوم نه يوازياهل كتاب  چيپام وي ته مو بايد ې د

په قوم  چيى كېد ېالق نشطې اچا ئپه هر هغه  او دئ

پيدا پالر نه مسيحي مور  له يهودي اويهودي وي او يا 

په كوم الهي كتاب  چيشوى وي، اهل كتاب يعني هغه كسان 

اهل  داسيباور لري، د تورات او انجيل متابعت كوي، د 

اما په نكاح كول روا دي،  ښځيړل او خوكتابو ذبيحه 

 كي په عقيدهخو نه  دئ ې يهودي يا مسيحينوم ئ چيهغه 

په ، نه كي القپه عمل او اخاو نه  دئ دوى ته ورته

دوى ته د اهل كتابو په انجيل، تورات عمل كوي او نه 

په نكاح ې ئ ښځياو ڼل گې حالله ، ذبيحه ئه كتلگپه ستر

كه د مسلمان هغه غير شرعي ذبيحه حالله  روا نه دي. كول

نه وي ياد شوى او يا له  بانديورنوم د هللا  چينه وي 
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و د مشرك اهل ، نې ويپه نامه ذبح شوچا پرته د بل هللا 

پل مذهب مطابق د خ چيه حالله وي گڅنكتاب هغه ذبيحه به 

 ې؟!ړې نه ده ذبح كئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

   

  

  

  

  

  

    

    

    

     

    

   

   

   

  

     

    

   

   

      

ئ نو پورته كېږځه ته لمان چياى مؤمنانو! كله  -6

پر او  ځئووينگليو څنپل السونه تر پل مخونه او خخ

ډيو او كه جنب ېې مو هم تر بښپړئ او پل سر مسح وكخ

په او يا  وئناروغ ړئ او كه پاك كځان ښه وئ نو 

ي او يا مو كوم يو له اودس مات سفر باندي

ړ، خو ېوالى وكږدځو سره نښځېدو او يا مو له گرراو

ته پاكي خاوري  ې، نو بيا كومياوبه مو ونه موندل

پر ړئ، هللا ې مسح كپر پل مخ او السونوخړئ او مخه ك
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ړي، برعكس دا پل نه غوااو زحمت ت سختۍ يتاسو د كوم

 درباندي زوينيپېر ړي او خپليپاك كتاسو  چيړي غوا

 ړئ.څو شكر وكړي، تربشپړي ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ښوونه او الر يوازينۍۍ او ړلوم اړهپه  دا د اودس -(3)

ې له د مخكيښوونه ده، الر هدوهم اړهپه غسل او تيمم د 

ټكيو ته څو ټول مطالب توضيح شي آيت ې مبارك د د چي

 توجه ضروري ده:

د اوبو نشتوالي له په دوران كي ې، حج او سفر د عمر

ې مشكل پاره دلته د دې لږو، د همدېستونزي سره مخامخ ك

  .ېښوونه شوړه الرپه ا

ت نازل دغه آي يوازي اړهپه د اودس  كي ټول قرآنپه 

ړئ وبه شوى، خو كه تاسو د فقه كتابونو ته رجوع وك

 چيې موضوع هومره مشرح او مفصل بحث شوى په د چيورئ گ

كه تاسو دا  او ړويكتاب يوه لويه برخه جود هر فقهي 

 او د شورى، امارت، جهاد ،بحثفقهي مفصل او مشرح 

ورئ گړئ نو وبه كله بحثونو سره مقايسه څېر په هجرت، 

د دغو  چي كي حال داسيپى، دا كېد ې نشيسه ئمقاي چي

په زيات او د اودس  ډېرد قرآن آيتونه  اړهپه قضاياوو 

دا كار  ولي درنو فقهاوو موږز ،يدڅو برابره پرتله 

ې ې تقاضاء ئوو او د د داسيړى، د دوى د وخت شرائط همك

ې په دنيولى؟  كي پامپه ې كوله او كه كوم بل مصلحت ئ

فيد دي او نه ضروري، مهمه خبره دا ده څه ويل نه م اړه

 موږز اړهپه ډكه شي، د قضاياوو اوس بايد دا تشه  چي

 چيپه همغه تناسب وي ې بايد شرح او توضيح ئ او اهتمام

بحث  اړهپه ورته اهتمام شوى، د شورى  كي په كتابد هللا 

ې برابره وي، دا ږه درږ تر لپه نسبت لبايد د اودس 

 اړهپه يو آيت راغلى او د شورى  هاړپه د اودس  چيځكه 

 .ې آيتونهدر

ځلو او مسح كولو يادونه ناعضاوو د وي وڅلوردلته د 

، د سر ځلالسونو ويند  پوريليو گڅنې: د مخ او تر شو

په  چيې ه شوگتو داسيپه يادونه ښو پې د پسور او مسح

 په بل صورتاو  معلومېږيې ترځل ښو وينپد  كي يوه صورت

ې متفق دي په دټول  تسنت و جماعاهل ې مسح كول. ئ كي
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ر صحيح احاديثو له ېڼ شمگهم او د  مخيې آيت له د د چي

ې مسح كافي ځل فرض دي، خو اهل تشيع ئښو وينپهم د  مخي

د ې او ې له سر نه وروسته ذكر شوښپ چيڼي او وايي گ

په ( ارجَلكم)ې هم د عراب ئا   او ېراغل النديمسح تر امر 

ځاى كسره پر ې يعنى الم ته د فتح، دئ ځاى )ارجل كم(

د  يوازيكه  -0 څو دليله ضعيفه ده:په دا رأيه  .وركوي

تر  چيل كېد ښو مسح كول مراد وى نو دا به نه ويلپ

شوي ړه نه دي ويل په اد سر  چيه گڅن، لكه يپورډيو ېب

همداراز ، ړئې مسح كئ پوريځاى ځايه تر كوم له كوم  چي

ټاكل شوى، خو دلته وى  پاره كوم حد نهلښو پبايد د 

ټاكل شوى لكه د السونو حد  داسيپاره ښو لپد  چيورو گ

او د فق اړه ويل شوي: الى المرپه اپاره، د السونو ل

 ډېرپه ې له دړه ويل شوي: الى الكعبين، په اښو پ

ې او په السونو عطف شوې ښپدلته  چي معلومېږيصراحت سره 

د تيمم مربوط  ځلو امر شوى.ې د وينئڅېر په د السونو 

هلته د الس او مخ مسح كول آيت دا موضوع توضيح كوي، 

ټاكل شوى او نه السونو ته، راغلي خو نه مخ ته كوم حد 

پښو د په اودس كي چي كه ږي ېپه صراحت سره معلومدې له 

 ډيوېتر بچي ېدل مسح كول مراد وى نو دا به نه ويل ك

هغو  د او دئ پارهاو نظافت لكي اپاودس د  -2. پوري

ښ واگو له كېد پاكهد نا چيې ځلو وينا شوړيو د وينغ

د  وښپد  كي څلورو اعضاووپه دغو سره زيات مخامخ دي، 

ژر ټولو او تر  دئ ټولو زياتتر و احتمال كېد پاكهنا

 كي ټونوپه بووي هم او كه  يڅ، كه دا لويكېږ پاكهنا

 ترېبد بوى  ثراً كې شي او اخول كي ټونوپه بووي هم، 

شيعه وو جومات ته ورشئ نو له د كه تاسو  ي،كېږ پورته

مو ، هومره به ئړننوتو سره سم به دا بد بوى احساس ك

پام په ، دغه مشكل ته ئژر وتلو تكل به كود  چيځوروي 

جومات ته له ننوتو  چيړ سره د دوى امام خميني اعالن وك

ړى ې هم ك، خو اى كاش دا جرأت ئځئې ووينښپ خپلي مخكي

ږ فقهاوو ړه زموپه اځلو پښو نه ويني: د چي ووايوى 

 ې ده!!ړاشتباه ك

 لوشيانو له خوړ ندهگد حرامو او  مخكيآيت له دې 

دو ېلمانځه ته له ودر كي ې آيتپه د او ممانعت شوى وو

چا د هغه  چي معلومېږيدې د مخه د اودس حكم راغلى، له 

له حرامو ئې ځان  چي دئ په واقعي معنى اودساودس 
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سفر او د هللا  يملكوت ييو مقدس روحان لمونځ ساتلى وي.

له هللا  ېالوتنه ده. ته غواړ روحي ارتقاء او يپه لور

 ېېږودر وړاندي، د هغه په تجديد كړې اړيكي خپليسره 

لپاره بايد  ې، د همدېاو له هغه سره مخامخ تكلم وكړ

وي، دا مقدس سفر له تا نه د ستا هرڅه پاك او ستره 

دو د ځاى پاكوالى وجود پاكي، د ودرې پاكوالى، د عقيدې

 او د جامو پاكي غواړي. 

جل شانه ستا لمونځ، كه هللا  چي ېته متوجه وې بايد د

له معمولي ظاهري نجاست او ناپاكۍ سره نه قبلوي، نو 

 : چيه ستا لمونځ قبول كړي گپه هغه صورت كي به څن

 ناپاكه او ستا  ستا عقيده د شرك په رجس او پليدي

 ك وي. ډ د شيطان له ناولو وسوسو عزائماو افكار 

 ستا يستا د وجود سلول سلول له حرامو جوړ شوى و ،

 الريستا ملبس حرام، ستا د معيشت د تأمين  مطعم حرام،

بيع او شراء  ،حرامي، ستا كار كسب، راكړه وركړه چاري

، ېرامي او له حرامو الرو ترالسه شوح يد ېد تن جام ،حرامه

 .الريله  تېريغال، د بل په حق د  د خيانت، رشوت،

 جل او هللا  ېېږودر بانديته ور چيه زمكا مصلى او هغه ست

، په ظاهر كي پاكه، خو په ېسجده كو بانديجالله ته ور

 .ېباطن كي له حرامو الرو ترالسه شو

 ناپاكۍ او نجاست سره سره به،  ېما ته ووايه! له د

 داسيلوي ستا د پاك بنده پاك عبادت قب يوازي چيپاك رب 

 ه قبول كړي؟گلمونځ څن

  روايت دئ: هلالج لجد ابو هريره 

يطيل قال في الرجل  هلالج لجعن النبي  هلالج لجعن ابي هريره 

أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب  السفر

ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام 

 رواه مسلم     فأنى يستجاب لذلك

د هغه چا وفرمايل:  هلالج لجرسول هللا چي دئ  روايتله ابو هريره 

 لري كه څه هم له چيه قبوله كړي گنه څنأبه هللا جل ش ءدعا

، د اوږده ىدلېته رس ېاوږده مزله وروسته كعب لهځايه 

انو كي په خيرنو جامو او په دوړو لړلو ويښت ېسفر آثار ئ

 السونهدعاء  ، د(دئ ته والړ مخيد حجراالسود )ند دي، گڅر

د  ،حراميې ې ئلېښاك وسڅد خوراك او و اوچت كړي، خ ېئ

 له حرامو تغذيه شوى!! او حرامهې جامو ذريعه ئ

ته د لمانځه لپاره اودس ! زما لمونځ كوونكيه وروره
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د مخ، الس، پښو  چي، ستا اودس يوه ظاهري بڼه لري ېكو

 ظاهري حركت تر ېخو د د ،مسح كول دي منځل او د سرېپر

او  معنىحركت  ېد د مفاهيم مضمر دي. يشا ژور معنو

په  چي كار له هر هغه ناولي او حرام  چيتقاضا دا ده 

منځم، خپل الس تل پاك ساتم، ېي، السونه پركېږ الس تر سره

ه كوم، ډډمختورن كړي  مي هللا ته چيعمل نه  داسيله 

ځان نه سره  سؤالتل سپين وي، په طمعي او  مي غواړم مخ

پاكه ساتم، نه  يم عزت نه ختموم. خوله لخپپكوم او س

 يناپاك هريكوم او نه حرامه وينا، له  ېپرحرام خوراك 

 يخوند ې، غيبت، نمامت او شيطانت ئېوك، دروغ، دخبري

، عزائمټول غلط افكار، ناجايز  مي ساتم. له سرنه

، له باطل ې، د مسلمان لپاره دسيسېمنصوب يناروا شيطان

م، په غورځو لري القه او له مفسدينو سره تعلق،سره ع

پاكوم.  ترېم او هر راز پليدي ږخپل سر پاك الس راكا

 گد حرام كار په لوري له ت مي وينځم، په پښو مي پښي

به ما فقط د هللا په لوري او د حق  ېه كوم، دا پښډډنه 

كله به د پليد شيطان په هيڅپه پاكيزه الر بيايي او 

 دم. ږنېناولي پل، پل كښ

و او د سر مسح كولو منځلېستا د الس، مخ او پښو پر

 ټول په حرامو كړو وړو ېدړي غبه څه اهميت وي كه همدا 

شپه ورځ د  ك اوډله حرامو  يمصروف او سلول سلول د كي

له اودس او  چيوي. هغه ژبه  كي پليد شيطان په خدمت

ي، هغه ېږپه حرامه وينا خوځاو وروسته  مخكيلمانځه نه 

 چي يوتگهغه  اخته وي، كي په ناولو كارونو چيالسونه 

او د ظالم د ظلم  كي كوي، د باطل په خدمت ليكنيناروا 

ه ومنم گ، څنتوجيه كوي او د مفسد تكريم او ستاينه كوي

منځل شوي؟! پرېاو دا السونه  گوتي دا خو له، دا چي

لى شي له اسرارو نه منځلو سره خو انسان كوپرېپداسي 

رارو سوكه كړي خو عليم، خبير او په اخبره انسان د ېب

 وكه كړي؟!ه دگپوه خداى به څن

ځان ښه  مخكيځه نه خو كه جنب وئ نو بيا به له لمان

ځان ټول پل خ او پاكولو معنى غسل كولښه پاكوئ، د 

خو كه اوبه ونه مومئ نو تيمم هم د اودس  ځل دي.وين

 او هم د غسل. دئ ځاى ناستى

تفصيلي  كي آيت 43 پهې د نساء د سور اړهپه د تيمم 

 ړئ.مراجعه وك ،وى هلتهشبحث 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

    

   

     

   

    

ړون هغه تړئ او په ياد كد هللا نعمت درپر تاسو او  -7

ومو  چيړي يئ ژمن كې پرې هغه وخت ئتاسو  چيې هم ئ

ئ، او له هللا ووېرېږ نوادو او ومومېواموور ويل:

 پوه دئ.ښه په شته وو هللا د سينو  چييقينًا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  ږدي:ته  مخيد مؤمنانو  خبريې دا مبارك آيت در -(7)

ې ړ، تاسو ئپه برخه كهللا تعالى يو ستر نعمت ستاسو 

و، ېږقرآن راولې پاره ئل الرښوونيړئ، ستاسو د هدايت ك

ستر دا ، ړپيغمبر مبعوث كښود بان الررې مهئ كي په تاسو

 ړئ.د هغه قدر وك او په ياد ويد تل بايالهي نعمت مو 

له هللا ې، ړژمنه ك تاسو له هللا سره د اطاعت او منني

په د هر امر  دهد  چيده دا ژمنه تعالى سره د هر مؤمن 

ړاوي ږدي او له هر راز سرغړه دو سره به هغه ته غاېاور

 ډډه كوي.به 

ړونو له اسرارو تاسو د زهللا تعالى س چيپوه شئ ې ه دپ

 .دئ خبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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په د عدل د شاهدانو پاره مؤمنانو! د هللا ل ېا -8

د كوم قوم  دونكي اوسئ اوېاو كلك ودر گه ښهتو

ړئ، عدالت ونك چيڅوي ې ته ونه هي تاسو دښمني دد

ې دئ او له هللا ږدډېر ندا تقوى ته  چيړئ عدالت وك

تاسو  چيښه خبر دئ څه په هغه هللا  چيئ، يقينًا ووېرېږ

 ې كوئ.ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

مؤمنانو ته  اړهپه الت دد ع كي مبارك آيت په دې -(8)

 ې:شو الرښوونياساسي څو 

سو له ه وئ، ستاگبېلۍ ژوندپاره الت لدتاسو به د ع

په حقيقت او معنى قول او عمل نه به خلك د عدالت 

 .يېږپوه

له عدالت نه به دفاع كوئ، ستاسو هر قضاوت او 

 ړ وي.عدالت او قسط والپه شهادت به 

به د هللا تعالى  كي ېپه دپاره كوئ، دا كار به د هللا ل

پرته بله موخه او او د ده د حكم له تعميل نه  رضاءد 

 هدف نلرئ.

ښمني بايد تاسو له عدالت نه انحراف ته ونه د بل د

چا عدالت كوئ، نه به د ښمن او دوست سره به څوي، له ده

 ښمني.چا دړوي او نه د دوستي تاسو له عدالت نه ا

تعالى هللا به له  كي پلو قضاوتونو او شهادتونوه خپ

حكم د تعالى هللا د  چيځان ساتئ به دې ه لرئ او له وېر

 .ړئره كېمحاسبه ه ورځي قيامت دد  او ړئمخالفت وك

ښه څه په هغه هللا  چيوي  كي پامپه دا مو بايد تل  

 ې كوئ.تاسو ئ چي دئ خبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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 چيې ړهغو سره د بخښني او ستر اجر وعده ك لههللا  -5

او  -21 ړي.ې كړى او صالح عملونه ئې راوايمان ئ

ړي، ې تكذيب كآيتونه ئ كافران شوي او زموږ چيهغه 

 دوى دوزخيان دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 ښنه او ستر اجرد ايمان او صالح عمل بدله بخ -(2-01)

ې د كفر او د الهي آيتونو د تكذيب ئ كي په مقابل، دئ

د كفر او د  كي په مقابل. دلته د ايمان دئ دوزخ سزا

د الهي آيتونو تكذيب ذكر شوى،  كي په مقابلمل صالح ع

په الهي آيتونو عمل نه بد عمل او  چي معلومېږيدې له 

 .دئ كول د الهي آيتونو د تكذيب مترادف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

  

  

    

    

   

   

    

  

     

د هللا د ځان پل خپر ړى! ې راوهغو چي ايمان ئ ېا -22

ښتل الس يوه قوم غو چيړئ په ياد كهغه وخت نعمت را

ړل او له چوي خو هللا د دوى السونه له تاسو دفع كدروا

 ړي.بايد پر هللا توكل وكخو  مؤمنانېږئ او رېهللا وو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ې د يهودانو يو چيې ته اشاره شو يپېښ يدلته هغ -(00)

 دته  وياران وڅو مهماو د ده  السالم عليهپيغمبر  يډل

ترتيبات  داسيې ټه ئپپه ې وه خو ړبلنه وركلمستيا مي

سره  په دېپر دوى حمله كوي او پي به څانا چينيولي وو 

ځان پاره ښ نه د تل لواگبه د اسالم او مسلمانانو له 

ږ د ل لوله تته  السالم پيغمبر عليهې غمه كوي، خو ب

هللا تعالى ې سره په داو ړ هلته نه والده، ېاطالع ورسمخه 

 لوييې د دړه. ډه كشندسيسه دا خطرناكه ښمن دد 

 ږدي: ته  مخيد مسلمانانو  يوتقاضادوه  زوينيپېر

 .وي ې له هللاه ئوېربايد 

 هللا ناراضه كوي. چيځان وساتي څه نه له هر هغه 

 . پر هللا ويې توكل ئ وړانديپه ښمن تل او د هر د

به هللا تعالى  كي په نتيجهد دغه )تقوى( او )توكل( 

 ډوي.شن دسائسې او ښمن توطئد هر دپه خالف ستاسو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

   

   

     

    

  

  

  

   

   

  

    

    

     

      

ژمنه هم ترالسه اسرائيلو هللا د بني  چياو يقينًا  -21

هللا  ړل اوې وه او لدوى مو دولس مشران رابرسېره كړك
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ړ او ك ءځ اداوفرمايل: زه درسره يم، كه مو لمون

ړ پيغمبرانو مو ايمان راوپر ړ او زما زكات مو ورك

ړ، پور وركړ او هللا ته مو غوره ړ مو وكاو د دوى مالت

و حتمًا ړم امحو كدرنه نو هرومرو به ستاسو سيئات 

ې ې ويالئ الندي چيړم به مو هغو جنتونو ته داخل ك

 وڅوك كافر شې وروسته له تاسو له دكه و خي، بهېږ

 ې.ړه ئې وركه كالرسمه  چييقينًا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
د يوه ديندار  كي ېقصپه دلته د بني اسرائيلو  -(21)

 اساسي الملونه بيان شوي: النديولس د سعادت او بريا 

  ېداې تعهد ودرسره تعهد او په د تعالى هللاله. 

  النديتر قيادت شر يوه م ديو والى او وحدت او 

 ېدل.ډراغون

  ه التزامځد لمان.  

 زكات وركول. 

 ايمان. السالم معليه انوپيغمبرر پ 

  ړرتيا او مال تگمل پيغمبرد. 

  جهاد كي په الر تعالى هللااو د.  

 ې كوي:له دوى سره دوه وعد هللا تعالى كي په نتيجهې د د

  اصالح كوي او له  ې، يعني وضع به ئكول محود سيئاتو

 ږيېېرناهونو به ورتگ

  داخلوي.ې ئبه جنت ته 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ټل او مو ورژمنو د ماتولو له كبله پلو نو د خ -23

ځايه پل پل خې له خړل، كلمړونه مو سخت كد دوى ز

پند  چيړل ر كېې برخمن كېدل هڅه ئږوي او له هغه ك

بل او يوه  لهېدو او تل به د دوى ول كې وركپر

ر شه او مخ ېې تترې، نو ږ ئگر ل، مږېېخيانته خبر

 ښوي.محسنين خوسي داهللا  چيې شكه ړوه، بې واتر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

هغو څو يهودانو  دو كي ې مباركو آيتوندپه  -(03)

په سبب ې د همد تعالى چي هللاې وته نيول شوگخصلتونو ته 

چا په وجه د هر ې ړل، د همدكورسخت ې ئړونه او ز ټلور

وري گه ورته گپكه سترپه سڅوك ټل شوي او هر له لوري ر

 :هدايته محروم شويالهي له په وجه ې د همداو 

 پلي ژمني ماتولخ. 

 معليه انوپيغمبرد ي چځول ښووني شا ته غورهغه الر 

 ې.ې وپه برخه شوې په الس ئ السالم

 تعالى هللاښمن سره، له ې خيانت، له دوست او دپسرله پ 

 انو سره.گاو د ده له بند

  ې اخته پرټول پرته ږو پكي عام شوى، له لدا خيانت

 شوي.

د  ږي:ېښوونو توصيه كڅو الرپه معامله كي د له دوى سره 

 ښېگڼهړول او ې ال، مخ ترټوپي گړو سترړو ودوى له ك

 ښوي.ېكان خوي او نڼگېښ تعالى چي هللاځكه ورسره كول، دا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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وايي  چيې ړترالسه ك ژمني او له هغو مو هم خپلي -24

برخمن څه نصرانيان يو، نو هغوى هم له هغه  موږ

په دوى نو  ېدو،ول كې وركپرپند  چيړل ر كېدل هېك

چوله او ښمني او كينه واي دځتر ور قيامت دمو  كي

 كول.به ى دو چيړي څه خبر كپه هغه هللا ې ژر به ئډېر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

چي  ېاشاره شو ته ۍغلطستري  يهغدلته د نصاراوو  -(04)

له ښمنيو اخته شول: ښتو او دځيو نپلمنپه خې په سبب ئ

ښود كتاب الر تعالى هللاد ژمني ماتول، پلي سره خ تعالى هللا

 ړول.ې مخ او ئنصائحله ځول او شا ته غور

ېښت كي په الهي آزما چي يهودان او نصارپاره ې لد د

 په الس ورته راغلي كتابونهپيغمبرانو د ناكام وختل، 

الفاتو تخښتو او اځيو نپل منپه خ، ځولې شا ته وغورئ

له نوي كتاب پيغمبر، نوى  ځكه هللا تعالىاخته شول، نو 

ې جليل منصب ې له دړ، دوى ئسره په بل قوم كي مبعوث ك

  پارو.ې وسچا ته ئړل او بل نه عزل ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ته ى دراستاز زموږ چيشكه ې اې اهل كتابو! ب -29

تاسو  چيگندوي څرڅه درته ډېر هغه راغلى، د كتاب 

تاسو ته د هللا له  چيي، يقينًا رېږېډېرو تټول او له پ

هللا ې سره دپه  -26گند كتاب راغلى. څرڼا او لوري ر

 ءد ده رضا چيهدايت كوي  په الرد سالمتيا څوك هغه 

په ې له تيارو د نور ره ئپل اذن سپه خټوي او ل

ښوونه ې الرپه لور ئ الري لوري بيايي او د مستقيمي

  كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

د چي ږي ېمعلومې خوا دا كه له يو آيتې له د -(05-03)

ېري برخي ډمذهبي مشرانو د هللا تعالى د كتاب  اهل كتابو

ا د بعثت د عليه السالم پيغمبرې، له بلي خوا د ټولپ

دوكه مارو مذهبي هللا كتاب د د چي كوي  گوتهپه دليل 

خلكو ته د كتاب هغه برخي  گولو وباسي،له منمشرانو 

خو  .ېچولپرده اې پرچي دغو مذهبي مشرانو ړي گندي كڅر

، د سالمتيا روغه څوك منييوازي هغه ښود كتاب به دا الر

ڼا ې د رله تيارو به ئ او ښييبه ورته او مستقيمه الر 

نفس او پل خد ، ټويل رضاء تعالى هللاچي د په لور بيايي 

  ادت نه محروم دي.ې سعله دگان هوى و هوس بند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ې ويل: ئو چيله شكه كافران شوي ې هغه كسان ب -27

! هللا خو همدغه مسيح د مريمي زوى دئ! چييقينًا 

ټول هغه مسيح، د ده مور او  چيړي ووايه: كه هللا وغوا

څه به له هللا كوم څوك ، نو مړه كړيدي  كي زمكيپه  چي

او  زمكيوساتي؟ او د آسمانونو،  ې كيكول په خپلي

څه واك له هللا سره دئ،  ولوټدي، د  په دوى كي چيڅه 

  قادر دئ.څه په هر ې او هللا پيدا كوي ئړي وغوا چي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

په درلوده،  دعوىد ايمان  تعالى پر هللانصاراوو  -(07)

په ته د خداى  السالم عليهعيسى چي دوى داسي حال كي 

 تعالى چي له هللاې ده ته منسوبول څه ئگه كتل، هغه ستر

په ې آيت كي د دوى دپه ښايي. چا سره نه پرته له هي

د چي دوى كافران شوي، ويل شوي په قاطع الفاظو ړه ا

 السالم عليهعيسى چي  هپاره همدا كافي ددوى د كفر ل

څو پاره ې د ترديد ل. د دوى د دغي غلطي عقيدڼيگخداى 

 ړاندي شوي:و دالئل مضبوط او قوي

  پيدا يوازي انسان عيسى د مريمي زوى دئ، له انسانه

 ڼئ؟گخداى گه څنشوى  پيداږي، له يوه انسانه ېك

  گه نڅژوند واك هم نه لري، گ او ځان د مري د چڅوك

ژل وچي مسيح گورئ؟ تاسو وايئ گه په سترهغه ته د خداى 

كوم عاقل ې، وفات شو ېړول شوى، مور ئځپه صليب شوى او 

 گوري؟گه په سترد خداى چا ته انسان به داسي 

  له د بل خداى شته والى گ كي څنپه د يوه خداى

ې قدرت محدود وي چي هم ئړوي ړو نه داسي خدايان جودوا

رالسي او قادر څه بپه هر ټولواك او  دې واك، او هم ئ

ځكه دا  .په خوا كي د بل خداى تصور ممكن نه دئخداى 

ړئ، څومره واك او قدرت منسوب كهر  يچدوهم خداى ته چي 

ړي خداى له واك او قدرت نه بايد دا برخه راكمه د لوم

ځي او هم دوهم گر ناقصړى خداى ې سره هم لومپه دړئ، ك
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 .خداى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

  

  

    

   

    

     

     

  

   

       

د د هللا زامن او  يهودانو او نصاراوو وويل: موږ -28

پلو په خمو  ده محبوبان يو،  ووايه: نو ولي

 يبلكي تاسو همغه عاد :نده داسي؟ يگناهونو تعذيبو

ړي بخښنه وغوا چيچا ته  .يړپيدا كهللا  چيانسانان يئ 

د آسمانونو،  ې اوړي تعذيبوى ئوغوا چيڅوك كوي او 

واك له هللا سره  ولوټدي، د  په دوى كي چيڅه او  زمكي

 په لوري دئ.گ د ده رته ورتېدئ او ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

د خداى زوى  السالم عليهعيسى نصاراوو نه يوازي  -(28)

په خداى د نازولو زامنو ې هم د ېر نور ئډڼلى بلكي گ

ږ د خداى چي موې هم ويل ړه ئاپه ځان ړي، د نامه ياد ك

 دلته دوى ته ويل شوي:  نازولي زامن يو!!

  كه تاسو د خداى زامن او محبوبان وئ نو دا ستر ستر

پكاوي، ېدل، له هغه سنه نازل پر تاسوعذابونه به  الهي

 كي په مصر چيې نه مخامخ كولى ذلت او اسارت سره به ئ

په ې زامن ئ چيړي پالر نه غوا، هيڅ ورسره مخامخ وئ

 .عذابونو اخته شي

  ېر څپه ستاسو  هللا تعالى چيتاسو خو همغه انسانان يئ

پير تو څهځ ړي، ستاسو او د هغوى تر منپيدا كېر نور ډ
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 ڼئ؟!! گځان د خداى زامن  چيشته 

  ولي مري، خداى به چيڅوك ضرورت لري زوى ته خو هغه 

؛ څكله نه مريهينه يوازي  داسي حال كي چي پهزوى لري 

وروسته د هغه لوري ته  ينيړبلكي تاسو له خپلي له م

 ؟!!  درومئ

  پل ملك خ چيړ وي څوك اځاى ناستي ته خو هغه زوى او

نه شي پاره د تل ل پرته او مرستيله  ، د بلپلهپه خ

او آسمانونو مالك او  زمكيخو د  تعالى هللا، مبالولىس

 ځاى ناستى غوره كوي؟!!زوى او  ولي هغه به دئ ټولواك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

   

   

    

    

    

    

    

    

    

درته ى استاز زموږ چيشكه ې اې اهل كتابو! ب -25

 په وخت كيدو ېډځنۍ د ړپيغمبرانو د لد راغى، 

ته كوم  موږ چيڅو ونه وايئ كوي، تردرته ي گندونڅر

بشير او نذير نه وو راغلى، نو دا دئ بشير او نذير 

 ښه قادر دئ.څه په هر راغى او هللا  درته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

د  عليه السالم پيغمبرد و كي آيتوننيو په مخك -(02)

چي د او هغه دا  څو اساسي الملونه توضيح شولبعثت 

ې وه او ړدين ته شا كگه پړه توپه بشپيغمبر امت مخكني 

 : ې خصلتونه وودا ئ

 پلي ژمني ماتولخ. 

 معليه انوپيغمبرد چي ځول ښووني شا ته غورهغه الر 

 ې.ې وپه برخه شوې په الس ئ السالم
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 تعالى هللاښمن سره، له ې خيانت، له دوست او دپسرله پ 

 گانو سره.او د ده له بند

  ې اخته پرټول پرته ږو پكي عام شوى، له لدا خيانت

 شوي.

  او  ېرولې هېري برخي ئډدين كي تحريف كول او په

 .ټولپ

  په گان له هغه سره ېك بندن تعالى هللاشرك او د

 الوهيت او ربوبيت كي شريكول.

 ې ځان ئچي پيدا شوه په دوى كي راډله  داسي مذهبي

 د ئې ڼلو، له مذهبگټبر د خداى خاص ړ او تر نورو لو

پاره ې قائمولو لسلطپلي نورو د خپر خلكو د غولولو او 

 استفاده كوله.

ړاندي د بعثت بل دليل و عليه السالم پيغمبرد  دلته

په دوى چي ه وې وشېره توده ږده ماوچي او هغه دا كوي: 

برانو مپيغنه وو مبعوث شوى، د  (نذير)او  (ربشي)كي 

په دوى څوك نه داسي پاته شوي وو، محروم  نوښووله الر

ېكانو ته ې راوبلي، نڼو ته ئگښېچي پيدا شوى وو كي را

پايلو زيرى ېكو په دنيا او آخرت كي د سعادت او ن

ظالمان او مفسدان د ظلم او فساد له بدو ړي او ورك

 ېروي. پايلو وو

څه قدير په هر ي هللا چې دا فقره راغلكي  پاىپه د آيت 

ږ غور ېدل لپوهپه ارتباط ې له مخكنيو فقرو سره ئدئ، 

ړئ له ېڅڼا كي وپه رې آيت پسكه دا فقره د ور ړي.غوا

ې پسه ورپږي. ېارتباط درته واضح كې مخكنيو برخو سره ئ

پل چي خې دا وينا رانقل شو السالم عليهد موسى  كي تآي

په تاسو  چيړئ؛ راياد ك زوينيپېر د هللا وويل: ېقوم ته ئ

ځولئ گرچايان وپاې ړل، تاسو ئپيدا كپيغمبران را ېئ كي

ا ته نه هيچې ئ په ولسونو كي چيړل ې دركئڅه او هغه 

مأيوس شوي وو، دا تعالى  هللابني اسرائيل له  ړي.وو ورك

ې دا ده نجات وسيله ئد له ذلت نه چي ې نه كاوو گمان ئ

په ړي، دين ته رجوع وكړي او پل رب ته مخه كه خېرتچي ب

هم سزا وركولى شي  تعالى چي هللاې باور ختم شوى وو ې ئد

پلرونو سره د دوى له چي څه ورسره كولى شي او هم هغه 

او اقتدار ړل پيغمبران مبعوث كې په دوى كي ئړل، وكې ئ

ې سره دوى دغه حقيقت ته ې فقردپه ړ. په برخه كې ورئ
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 .متوجه كوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ې زما پل قوم ته وويل: اموسى خ چياو كله  -11

 چيړئ؛ كله درپه ياد ك زوينيپېر پر تاسو د هللاقومه! 

ې ړل، تاسو ئپيدا كپيغمبران را په تاسو كيې ئ

په ولسونو  چيړل ې دركئڅه ځولئ او هغه گرچايان وپا

 دغيې زما قومه! ا -12 ړي.ا ته نه وو وركې هېچئ كي

ئ او شا ته ځې ورننودرته ليكلهللا  چيته  زمكيمقدسي 

 -11ځئ. گرشا ته مه كېږئ، كه نه نو زيانمن به راو

ړى قوم دئ پياوخو يو  ې كيدپه  ې موسى!ويل: اې وئ

 ترېدوى  چيكله ورداخل نشو هيڅهغه به تر  موږ او

له  -13ې ووتل بيا به ورننوتونكي شو. ځي، كه تروو

ېرزوينه پې پرهللا  چيې ئړيو ېدل، دوو سېرو چيدغو 

ځئ، نو كله هم ې ورننوپر ېله درواز ې وه، وويل:ړك

او كه مؤمنان وئ نو  به بريالي وئتاسو  ورننوتئ چي

تر  ې موسى!ويل: اې وئ -14 ړئ.بايد توكل وك پر هللا

نو  كله ورداخل نشو،به هيڅ موږوي  په كيدوى  چيڅو 

دلته همبه  ږئ، موږېگړ شئ او وجنال ته او رب دي

 په واك كيزما ې زما ربه! ويل: اې وئ -19 و!يناست 

څه نشته، پرته نور پل ورور ځان او له خپل خو له خ

ړه. ل كېسره ب پلو كيپه خاو دغه فاسق قوم  نو موږ

ې پرېښتو كلونو څلوفرمايل: نو دا تر ې وئ -16

ې پر دځي، نو گربه اللهانده  كي زمكيپه حرامه شوه، 

 كوه.فاسق قوم تأسف مه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ



 

 

 

 

 

 
                                                                                المائده                                        

 ېپلوش قرآند 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

41 

ته هغه  بني اسرائيلو يو كپورتنيو آيتونه پ -(21-23)

دوى جهاد ته  السالم عليهچي موسى ې په ياد شوځي ورور

له عمالقه ، ئځفلسطين ته ننوچي ښتل ې غوې وئتروبلل، 

 هللا تعالى دئ، وبىټټاپلرنى ، دا ستاسو ئونيس ئې وو

پاري، ېرته تاسو ته سچي دا سيمه به بدرسره وعده كوي 

لت پكاوي او ذله س، زيان كوئ او ړئكډډه وه كه له جهاد

 عليهموسى ړ، ځواب وركنه دوى د ، ئږېسره مخامخ ك

 پالوىيو پاره ړني لت څېوضعيښمن د د سيمي او د د السالم

پرته له دوو ېد، ځگرېرته راوپالوى له سيمي بو، لېږو

ېر ډښمن چي د لې ويوئاو  ړگ مخالفت وكد جننورو 

ې د ته ئې عاجز يو، ې له مقابلږ ئموځواكمن دئ، 

د چي دوى وباسي، ړه وغوا ربپل له خه، ړچاره وكايستلو 

چي پالوي دوو ځو، د ننوسيمي ته به دوى له وتلو وروسته 

ځواكه، ښمن له زور او وه، نه د د تعالى هللاې له ېره ئو

ېر ډپه حقيقت كي ېښي، ځواكمن برښمن ظاهر د دكه وويل: 

ښتي تډارن دئ، ستاسو له بريد سره سم به ې همته او ب

پر چي دي، د ايمان تقاضا خو دا ده ږېپراو سيمه به 

ې موسى! ځواب كي وويل: اپه قوم  ړو.پل رب توكل وكخ

ه نه لڅكې سيمي ته هيږ تر هغه دچي موپوه شه ې پد

سره رب پل ته دي له خې وتلى نه وي، ښمن تردچي  ځوننو

ې همته پل بله خ السالم عليهږئ. موسى ېگړ شه او وجنوال

 ړوكداسي الفاظو شكايت  پهپل رب ته خاو جبون قوم نه 

په ، ىپل قوم نه سخت مأيوس شوږي له خېې معلومچي تر

هيله گرتيا د ملد بل باهمته او توريالي قوم ې ځاى ئ

زما  :ې الفاظو بيانويپه ددا شكايت او هيله او لري 

څوك راسره نشته، بل پرته پل ورور نه ځان او خله  ربه!

  ې! ړېل كې فاسق قوم نه بله د وته م

ېښتو څلوچي تر ړه ړه وكېكپرړه په ادوى د  تعالى هللا

ځاى ډمن ډاېكي ټد  ځي،گرصحرا كي اللهانده په كلونو به 

ې اې وفرمايل: ته ئ السالم عليهموسى ، يبه نه موم

ته د انكار سزا ده،  جهاددا د دوى د فسق او له موسى! 

   .دردناك حالت تأسف مه كوه پرې ئ

هر مخاطب ته  قرآنم او د دا قصه بني اسرائيلو ته ه

د بني ولي  تعالى هللاچي گوته كوي په دا حقيقت هم 

؟ وجه ړمبعوث كپيغمبر په بل قوم كي ځاى په اسرائيلو 

په ړ نه وو، دوى ې وچي نور نو دا قوم د دې دا وه ئ
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پيغمبر موسى ښود او پل ناجي الرځو كي خپو ورسختو ش

گرتيا ملد انو پيغمبردوى د ېښود، پريوازي  السالم عليه

په الر كي د  تعالى هللااو د په دوى كي د جهاد ړ نه دي، و

ړه ېر تكډړو كي په كورنيو شخ، ېړه شومۍ جذبه قربان

په الر كي جهاد ته ږى خو د حق دي، يو د بل ويني ته ت

له  ېئ هلالج لجپر خپل آخري پيغمبر عيسى ې مال ماته ده، ئ

نو په الس د روميا ېئ تلښاو غو هړوك هډډ لوړايمان راو

ې ې قصپه دچي ږي ېمعلوم هم ېې قصله راتلونك ،ووژني ېئ

  ,كي همدا مطلب مراد دئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

  

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

    

    

    

   

    

  

   

    

   

     

او د آدم د دوو زامنو حقيقي خبره ورواوروه،  -17
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ړه، خو له ړو يوه يوه قرباني وړاندي كدوا چيكله 

ې ويل: ې ومنل شوه او له بله ونه منل شوه، وئيوه ئ

يوازي له ې هللا خو ئې ويل: ژنم، وئي وودبه هرومرو 

 پاره ديژلو لكه زما د و -18 گارانو قبلوي.زېپره

پل الس پاره د خژلو لد وستا ړ، زه خو ږد كالس رااو

 هللاپالونكي زه خو د عالمونو له وونكى نه يم، زغدر

گناه هم په ته زما  چيړم زه خو دا غوا -15م. وېرېږ

ې سره به ته په د، ېمؤاخذه شگناه هم  پر خپلياو 

نو  -31ې او همدا د ظالمانو سزا ده. شله دوزخيانو 

ې وئړ، نو ښايسته كژل ورته پل ورور وپل نفس د خخ

 ژو او له زيانمنو شو.وا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

د دوو زامنو؛ هابيل او  السالم عليهآدم د  -(17-31)

ې خوا ته ې، يوځور شوې انېرڅې كي دوه ې قصدپه قابيل 

يو متقي او ښ ورور او بلي خوا ته يو حسود او كينه ك

ړو له د دوى دوا تعالى هللاېدونكى ورور، ېرو ربپل له خ

 تعالى هللاحسود ورور د ، قرباني قبلويځه د متقي ورور من

پل چي خپاروي ې ته ې دحسادت ئ ږدي،ه ړه نړي ته غاېكپر

ې ږدپل ورور ته ورنخې موخه په دچي كله ژني، ورور وو

ړي اراده نلرم، نه گد جزه هغه ورته وايي: ږي، ېك

څ په ترځانه د دفاع كه له ې، ژل شپه الس ووړم زما غوا

ړه وي، په غاې ستا گناه به ئې ژل شوپه الس ووكي زما 

ې پل نفس دخږم، ېېرو نه بلكي له رب العالمين زه له تا

ځاى په ټي گقتل د ې . دژنيووپل ورور چي خڅاوو ته وه

 ورورساوو. تاوان 

 پام كول ضروري دي: څو خبرو ته دلته 

  چي له محمد ې كي بني اسرائيلو ته ويل شوي ې قصدپه

ېر مه څپه كي د قابيل  چلنپل په خسره  السالم عليه

او د ده د په ناحقه د ده حسادت كوئ، ولي ولي ، ئږېك

 ؟!!ړئپاره مال تژلو لگرو د ومل

  دا نه دي په كوم بل آيت كي  قرآننه دلته او نه د

څه شى قرباني ته او هر يوه  څه وهړه چي شخويل شوي 

ړه صحيح حديث نه ې اپه د هم هلالج لجله رسول هللا ، ړىړاندي كو
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په استناد ويلي  بايبلد  ځينو مفسرينودئ روايت شوى، 

ښتل هغه قابيل غوې، ړه شور راوالپر سځي ښد ړه شخچي 

چي اصوالً بايد هابيل ته ړى شي په نكاح وركۍ ده ته نجل

د حل و فصل ړي د شخ السالم عليهآدم ې وى، په نكاح شو

چي چا قرباني ړي، د قرباني وكچي ړو ته وويل پاره دوال

هابيل د پاره ۍ لد قربانپه حقه دئ، هغه قبوله شوه 

د غنمو يوه قابيل او پسه  يوټولو غوره ې تر پلي رمخ

  .هړړاندي كۍ وډېگې كاره ب

حوى  :ټه قصه داسي دهې بنسب بايبلد ړه ې اپه د

ې قائن پرې ږاوو او نوم ئېې وزحامله شوه، زوى ئ

ې ونوماوو، ابيل ئه چيپيدا شو ې بل زوى ، بيا ئښودېك

څه موده وروسته قائن ري، گپني كوله او قائن بزهابيل ش

ړه، ك وړانديحاصالتو يوه هديه خداى ته له  زمكي خپليد 

 پلود خ چيړل څاروي ذبح كهغه څو ې رم خپليهابيل هم د 

ټولو غوره برخه تر  غوښيچيان ول او د ړني بندو لوممي

، خداى هابيل او د ده هديه ړهك وړانديې خداى ته ئ

ړه، قائن كه ې قبوله نقبوله او قائن او د ده هديه ئ

ځ ، يوه ورچاوو ټيټ واې سر ئې غص ډېريغصه شو او له 

له ده سره  چيښتل پل ورور هابيل نه وغوله خقائن 

پي قائن څاول ناكي  په صحرا چيړ شي، كله بېديا ته وال

ې بيا خداى ترژو، ې وواړ او هغه ئبريد وكپل ورور پر خ

ځواب قائن خداى ته  دئ؟ چېريهابيل  چيړه ښتنه وكپو

ې زه خو ئ ،دئ چېريهغه  چيږم ېپوهڅه ړ: زه ورك

څارونكى نه يم؟!! خداى وفرمايل: آيا دا كار د كولو 

ته وهي،  چيغيړ؟ ستا د ورور وينه ما ته تا وك چيوو 

په وينو ستا د ورور  چي زمكي دغيې او له نور ملعون ي

 چيه هغه حاصل نه دركوي زمكږې، نور به ېټل كې رسره شو

زغمه ې وى، قائن وويل: دا سزا خو زما له ړى ئبايد درك

 ژني بهڅوك ما وويني وهر  چيې وروسته چته ده، له داو

ژلى، نه شي و يڅوك دنه ده، هيسي ، خداى وفرمايل: دامي

ې ستا د سزا اوه برابره وي، بيا ې سزا به ئژلچا ووكه 

ې څوك ئكه  چيړ ښانمن كسره ن نښي سيپه داخداى قائن 

 ځ تهعدن ختيقائن د  چيبيا ليكي  ژني!!ې نه ووري وئگو

پل زوى خنوع نوم او د خ يا شوگړولو لپه جوښار د يوه 

د كي  په اوم نسلد ده  چيبيا وايي  ښود!!ېې كپرې ئ

ژوند كول او كي  ږديوېپه كې په نامه يوه لمسي ئيابال 
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پاره موسيقي ځل لړي د لومړه او د ده ورور ك رائجپني ش

ړل او د دوى ناسكه ړ كې جواو نى ئ گچنړه او اختراع ك

ړل!! ړ كپنيز آالت جوتوبل د قائن لمسي مسي اوسورور 

ځوان و ته وويل: ما يو مېرمن پلوپالر خلمك د دوى 

ې ژني، سزا به ئما ووكي  په بدلڅوك د هغه ژلى، كه و

 اوه اويا برابره وي!! 

كي  ېجعلي قص ېشو جوړيځانه او له ټي ې بنسبې په د

 نقد شي:  چيې ارزي په داو ړ يادولو ود  برخيڅو 

 ېر به د ده تر اوم اتم د اوالد شم السالم عليهآدم  د

ې ړوكى كلى تريو و چيښايي دومره هم نه وو  پورينسله 

ېره دقيقه ده ډاو اصلي انجيل دا وينا  قرآنړ شي، د جو

وه مي ېځاى جنت )باغ( او خوراك ئېدا د اوسدوى د  چي

وو مي پهې بايد د ده اوالد ې مودږداو ډېريوه، تر 

ه نه دوى زراعت ته مخكي  ېې مودپه دوي،  ېړك اكتفاء

ړي، علمي تحقيقات او ې حيوانات اهلي كې او نه ئړك

څو  يوازيله نن نه ېر وروسته او ډانسان  چيښيي  يړنېڅ

ې اهلي ې او حيوانات ئړته مخه كزراعت  مخكيزره كاله 

 چيې خاطر په دپه وجه او ړي او دا هم د مجبوريت ك

نه شوى  اكتفاءوو مي پهې ئ ييواز، ې زيات شوىېر ئشم

توكي او  ي نويد خوراك نو چي يړ شوې ته اكولى او د

دا وينا كاماًل غيرعلمي  بايبلد  ټوي.ې منابع ولې نونو

زوى يا د ده اوم  د آدم عليه السالم چيټه ده ې بنساو ب

پيل ې ژوند ئكي  ېږديوكپه ړى، پيل كاتم نسل زراعت 

ړي، علمي ړ كت جوې آالاو مسو ئ يپنړى او له اوسك

څو فقط پنه له نن نه او اوس مسانسان  چييي ښتحقيقات 

و وسائلې د ساده كشف او له هغوى ئ مخكيزره كاله 

د  يوازيكي  په ابتداءړه، پيل كپاره استفاده ړولو لجو

كيندلو او بيا د  زمكيېر وروسته د ډپاره او ښكار ل

ات دا ې او تحقيقړنېڅپاره، علمي ېبلو لقطع كولو او ر

 ړو او غارونوپه طبيعي سوكي  په سرانسان  چيښيي هم 

ې د ځان ته ئې او ې تراشلډډړو ې د لوېدو، بيا ئاوسكي 

د ژوند او يا كي  ېموپه خړي، ړ كېدو غارونه جواوس

څو ېر وروسته او له نن نه ډېر ډړول پر سر كور جو زمكي

د زوى قائن  السالم عليهپيل شوي، د آدم  مخكيزره كاله 

ېره ډړولو بوخت شو په جوښار هغه د  چيړه دا ويل په ا

 يخبر يغلطسي په داعاقل انسان به  هيڅ، مسخره خبره ده
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علمي هم دا خبره  ړي!!كه لو جسارت ونپرانيستې د خول

چي گر، او دا پون وو او بل كروندچي يو شټ نه لري سبن

يوه ړى او بل د غنمو ړاندي كۍ ته وپسه قربانيوه 

 ۍ.ډېگ

د ړى او اعتماد ك بايبل رپچي درنو مفسرينو  كومو

ې رانقل قص بايبلد ې په تفسير كي ئو آيتوند  قرآن

له خرافاتو او  بايبلړي، وك عفودي ورته  هللا تعالىې، ړك

د دغو قصو ترديد او تصحيح  ډك دئ، قرآندروغجنو قصو 

 قرآنچي څه دا قصه او هغه  بايبلد كوي نه تأييد، 

څوك دا عجيبه ده كه يرونه لري، پژور تودلته ويلي 

څه قصو د تلفيق ه وړوي او د دواځپامه غورنه له وپيرتو

ې د يو قرآنچي په داسي حال كي عالوه، دې له كوي، 

د  ړى، پيغمبر عليه السالمړاندي كموضوع تفصيل نه وي و

په او تقاضا آيا د ادب څه نه وي ويلي،  اړهپه ې هغ

څه له ږ هم چي مونه ده ا دښتنه باندي د ايمان غو قرآن

  ړو؟! ډډه وكويلو 

ې په دقابيل چي ږي ېمعلومۍ برخي آيت له وروست 31د 

 يېدلى بلكپلي موخي ته نه دئ رسقتل سره نه يوازي خ

دنيوي خسران، كه څه وو؟ مزيد تاواني شوى، دا تاوان 

وضاحت  ږي، قرآنېپوهښه  ړه؟ هللا تعالىاخروي او كه دوا

گ څنپه گ څنندامت او خسران  چيخو دا ، ړىك ئنه د

 ې.په برخه شوسزا هم ې ئپه دنيا كي چي ښيي راغلي 

مناسبه هغه ته به حتمًا  السالم چي آدم عليهطبيعي ده 

چي د قتل ې ځاى كي راغلپه داسي دا قصه ې وي، ړسزا ورك

مخكني آيت كي ويل شوي په ږي، ېپر موضوع بحث كاو قصاص 

تي آيت كي هم ويل شوي وروسپه ړ او وكتاوان قابيل چي 

چي ده ته سزا ښيي دا پښيمانه شو، ړو پلو كپه خچي 

 ې.ړى شوورك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ه، ړلپس ېئ زمكه چيږو ېهللا يو كارغه راولو ن -32

ې ړي، وئټه كپگه څنپل ورور جثه د خ چيي ښيڅو وروتر

ې د د عاجز شوم چيې هم اى افسوس، آيا له دويل: ه

ې ړټه كپ پل ورور جثه ميېر واى او د خڅپه كارغه 

 شو.ماني كوونكو ېښپنو له واى، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

قابيل نه چي ښيي ېر صراحت سره ډپه دا آيت  -(30)

ړي، دا ندي ټ كپگه څنجسد  ژل شوي وروروپل د خېدو پوه

ې څه كوله؟ د دټولو هپې د هغه د چي ولي ئويل شوي 

پاره ې لاو كه د دژلو تورن نشي په وچي د ورور پاره ل

 ېپرې نه ده او دا ئې ې تحريك شوۍ عاطفه ئد ورورچي 

طبيعي چي څه خو هغه  ې وخوري؟!چي حيوانات ئې زو شوپېر

نشي، ژلو تورن په وې د ورور ښتل ئچي غوښي دا ده ېبر

ې پړله، د ده سزمكچي كارغه ولي دا هم نه دي ويل شوي 

ټ پكارغه جسد ړه كه د بل ماو ړي ټ كپڅه چي پاره ل

چي كه يو داسي دي ړ احتمال شته، كارغان ړي؟ د دواك

بل حيوان او ي، وډ شي، شور كېر راغونډژل شي نوې ووتر

ې زيات شي پركه خوراك ې شي، ږدچي ورنږدي ېپرانسان نه 

ې راوباسي، كه قابيل بل وخت ئچي ټوي په داسي نو هغ

چي كارغه كله  :ې دا دهړى حالت ليدلى وي نو معنى ئلوم

جسد ترخاورو الندي كوي، ړي پل همنوع د مچي د خگوري 

 يې كعاطفپه په عقل او هم چي دا كارغه هم  ىمتوجه شو

ړ مپل خچي ږي ېېرزو كپد كارغه دا نه تر ده غوره دئ، 

ې نور حيوانات ئښه غوچي ږدي ېپرگ اډپه ورور شوى 

ې صحنې د دقابيل ې، ښخوي ئته كيني او ره وزمكوخوري، 

او كه دوهم  ږي.ېېمانه كښپپل جرم په خپه ليدو سره 

خولو كار ښچي د ې دا ده ې ليدلى وي نو معنى ئحالت ئ

او  ىگند شوڅرچي حقيقت خو كله ړى، ې له كارغه زده كئ

ېمانه او نادم ښپكار  پلپه خې ړى شوده ته سزا ورك

  شوى.
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ځينو تفسيرونو كي داسي خبري هم مومو په متأسفانه 

ي ړوڅاو كپه جراب ي ورور جسد ړپل مچي وايي قابيل د خ

ي ړغاپلي خپه ې ئكال سل كاله يا يو اوو او كي واچ

انسان خو يو كيلو دروند شى هم عجيبه ده!  ځولو!!گر

گه څنقابيل به ځولى گرړي كي نشي پلي غاپه خډه موده لن

د انسان ځولو او ولي؟! گرڅو كاله ځان هموزنه شى د 

پوري تر سلو كلونو ځو كي وروست شي، څو ورپه جسد خو 

  ډوكي هم خاوري شي!! ې هئخو 

څه له ېر ډچي انسان پام وي حقيقت ته مو بايد ې د

ړي، كه مرغان نه وى نو انسان به نه د اناتو زده كوحي

هنر زده  ړولوجهاز جوې د به ئڅه كوله او نه هالوتو 

برخو  وېرډپه او الوزولو ړولو د جوړى وو، د جهازونو ك

ند ژوحيواناتو ته د . ړىله مرغانو تقليد ككي انسان 

په دماغ ې، د دوى گه شوپه فطري توښووني ېر ضروري الرډ

گه له يخني څنڅه وخوري، ړي، څه وكچي ېښودل شوي كي ا

چيان ښېني او بگيو كپه هكوم مهال ځان وساتي، گرمي او 

ژغوري، چيان له مرض او خطر نه وپل بگه خڅنړي، پيدا ك

په تجربو سره يا له يا څه زده كوي، انسان به دا هر

وه مي ېنو هانسان هغه وخت يو په تقليد سره.نورو نه 

په ې غهې يو حيوان د ړى ئچي لومې ړلې دانه خواو نو

ې غه ته ئچي هې دا ورته معلومه شو ړلو ليدلى اوخو

ې په دگه په فطري تو، حيوان رسولى ئتاوان نه د

چي دا وخوره او چي ته نه وايي پل بې خږي، مور ئېپوه

ې خو انسان ئژني، ېپټى پله تاواني بوپه خدا مه خوره، 

 ړي.بايد له دوى زده ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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: چيړ حكم وكته بني اسرائيلو  پاره موې لد همد -31

 له كي زمكيپه پرته او يا د بل كس له قصاص څوك كه 

 چيدئ لكه  نو دا داسي ژني،وويو كس پرته فساد كوم 

نو  ژغوروهغه ژوندى و چيچا ژلي وي او ې وټول خلك ئ

 وي او يړكژوندي ې ئټول خلك  چيدئ لكه  دا داسي

سره ورغلل، خو ښو گندو نڅرپيغمبران له همدغو  زموږ

اسراف  كي زمكيپه هم ې وروسته له دې ېرى ئډدا دئ 

  كوونكي دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ژل گناه انسان وې د يوه بې خوا كه له يودا آيت  -(31)

گه له مرڼي او گژلو سره مترادف ټولو انسانانو له ود 

دا ژغورولو سره ورته، ټولو انسانانو له د ې ئژغورل 

 چي:ځكه 

 ټولو هغو ژل دي، د ژنه د ده د نسل ود يوه انسان و

ې مقتول نه به له همدچي ژلو سره مترادف دي له و

ژغورنه ې ته ورته د يوه نسل ې دژغورنه ئېدل، او ږېز

 .ده

  الر آواروي او نور پاره يو قتل د نورو قتلونو لاو

ژغورل نور گ نه او يو كس له مرڅوي، خلك هم قتل ته ه

 ړي،چي همدا كار وكڅوي ې ته هخلك د

د قتل  چيپه كلكه ردوي  ادعاءدا  بايبلد  اله بلي خو

او حتى قاتل ته سزا ڼي گه څپرته بل سزا له قصاص نه 

ړه ې اپه د بايبل. ړ بوليوركوونكى د اوه برابره سزا و

 چيړ ك نښانمنه گتوسي په دا( بيلقائن )قا ،خداى :ليكي

څوك دا كه  چيړه ې وكړه ئېكپرژني او دا ې ونه وڅوك ئ

ې قاتل د د .ې د ده اوه برابره ويژني سزا به ئقاتل وو

څوك ما ړى، خو كه قتل كلمسى وايي: ما كي  په اوم نسل

كوو: د ښتنه پواوه اويا برابره وي!! ې ژني سزا به ئوو
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له مخكي بيانه خو څه ده؟ له نظره د قاتل سزا  بايبل

نو تاسو ووايئ  دئ، ې لعنت او تبعيدسزا ئ چيږي ېمعلوم

ې؟ د ټاكل شواوه برابره ې قاتل د قاتل سزا دد ولي  چي

ځله تبعيد؟ او وه ځله لعنت او اڅه ده؟ اوه  معنىې د

 ځلهپرتله اوه په ړني ې قاتل سزا د لومبايد د د يول

ې ژني او زه انتقام ترڅوك زما زوى ووكه زياته وي؟ 

د هغه قاتل اوه  يژنم زما سزا به ولواخلم او هغه وو

په كوم دليل او كوم انساني معيار سره دا برابره وي؟ 

 ظالمانه فيصله توجيه كولى شو؟
د اصلي انجيل او د هر  چيې ړڅه كي هليكونك بايبلد 

د قتل  چيړي نفي كنه او صريح حكم وښوهغه الرالهي كتاب 

چي فرمايي  قرآنڼي، گژل عادالنه سزا قصاص او د قاتل و

 انوپيغمبرټولو ې وه، خبره شوته همدا بني اسرائيلو 

الهي همدا حكم اورولى وو، خو دوى دوى ته  السالم معليه

ې غوره ېري او اسراف الر ئاو د تل ځواحكام شا ته وغور

څه ليكل ړه په اچي د قاتل د سزا كي  بايبلپه ړه. ك

ڼل گڅه نشي پرته بل رى او اسراف نه ېگند تڅر، له شوي

 ېدى.ك

سي چا كوم انسان دا)كه ړه وايي: په اد قصاص  بايبل

سره  په خطأې !! كه ئژل شيبايد وو ړ شوې متر چيوواهو 

پناه  چيټاكم ځاى ورته وداسي ر ژېر ډژو نو زه به ووا

چا كه ، يژل شپالر يا مور ووهي بايد وو چيوك څ!! ړيورو

پلورلى او ه گپه تو ې د مريي، كه ئښتاووكوم انسان وت

پل مور پر خ چيچا ژل شي، پلورلى بايد ووې نه وي كه ئ

 پل مريىخڅوك كه ژل شي... پالر لعنت ووايو بايد وواو 

زخمي شي او ومري بايد  چيوهي ي وگپه لرداسي ځه يا وين

ځه له وهلو او وين ىخو كه هغه مري مجازات شي!!!

ږي ېې نه مجازات ك، ارباب به ئلشو هپات يژوندوروسته 

 !!!( ئښتن دڅ وىد د چيځكه 

، عدم مساوات او ۍې عدالتې بد د يمنونكي د بايبلد 

ښتنو پودغو  موږز ړي اوك وړانديتوجيه ظالمانه احكامو 

 اب ووايي:ځوې ته د

پلو اساسي قوانينو او له خ حكمتاسو خو اوس د قصاص 

ايمان نه  په بايبل؟ ولي ، داىړي مقرراتو حذف كئجزا

 چيڅوك ښي؟ ېلرئ كه هغه قوانين درته غيرعادالنه بر

  ړه اعتراض كوي؟!!په اه د قصاص گڅنپر اسالم مني  بايبل
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ارباب  چيپاره كومه معقوله توجيه لرئ ې لآيا د د

 يوازيږي او ېژلو نه قصاص كپه وپل غالم او مريي د خ به

په هغه ږي او دا مجازات هم ېټاكل كڅه مجازات به ورته 

 ى مريىوهل شوكي  ځوڅو ورپه  چيږي ېمنتفي ككي  صورت

 پونو ونه مري؟!! ټپلو ځه له خاو وين

هم كي  په قصاص چيد عدالت تقاضا خو دا ده  

ېري ته ورته وي، صاص تهم قڼلى شي او گانسانان برابر و

 ولي بايبلژل شي!! ژونكى ووايد ووهل شي او وب ىوهونك

په پير كوي او هم توكي  په انسانانود عدالت خالف هم 

 ؟!! يقصاص ك

د مقتول  چي ئعادالنه حكم دا دخو ړه په اقتل  خطأد 

ې ديت سره هم د مقتول په د، ړى شيثه وو ته ديت وركور

ۍ كورن خپليد  چيږي ېه جبرانڅۍ هغه خساره څه ناد كورن

 ې، هم قاتل ته مناسبړه شوېدو راوالژل كړي له ود يوه غ

قاتل او ړي او هم د ې احتياطي ونه كبيا ب چي ئدرس د

غوره طريقه ده او  يړجو يځ د روغمقتول د كورنيو تر من

ښو ېپ ياكثرًا له داس چيږي ېې نيول كپرد هغو فتنو مخه 

پامه له  حقائقول دغه ټ يول بايبلدا ږي، ېړراوال

قاتل بايد  چيې ويلي ړه ئپه اقتل  خطأد ځولي او غور

ټاكل د حكومت لخوا به ورته  چيپناه يوسي ځاى ته داسي 

وي خو د قصاص  النديې ږي، دا سيمه به د حكومت تر سلطېك

  ږي؟!!ېعملي ك يپه كقانون به نه 

ې ړه ئې اپه د چيورئ گځير شئ او وته  ږ قرآنراشئ ل

ښتنو سره څومره عادالنه او د عقل او انصاف له غووت قضا

 قرآن پير لري!!سره تو څومره له بايبلاو  ئد سم

 فرمايي:
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 072-078البقرة: 

قصاص درباندي فرض ړه په اژل شوو د و !اې مؤمنانو -278

ښځي،  په ځهښمريي او  په ىآزاد، مري پهړى شوى، آزاد ك

په ښل شو، نو څه وبخپل ورور له لوري چا ته د خكه خو 

 ده ته اداءې په نېكه وجه ئې كېدل دي او پسگه ورښه تو

ېرزوينه ده، پ، دا ستاسو د رب له لوري تخفيف او كول

ړ، هغه ته دردناك عذاب له دې وروسته تېرى وك چيچا نو 

ژوندون ته تاسو  په قصاص كي !عقلمنو او اې -275دئ. 

 .ې ويړځان ساتنه مو ك چيپاره د دې لدئ، 

ړى شوى، قاتل به دې ته فرض ك باندييعني قصاص در

 يپه بدل كآزاد، د مريي كي  په بدلي، د آزاد دږړه غا

ځه، همدا راز نارينه د ښكي  ېپه بدل يښځاو د  ىمري

په د آزاد او آزاد د مريي  ځه د نارينه، مريىښ، يښځ

كه قاتل نارينه ، ژل كېږيقاتل به و يوازي. يمقابل ك

 د قتل بدل به له بل، ځه، آزاد وي يا مريىښوي، يا 

ژل پلوان وود قاتل خ چينه داسي نه اخيستل كېږي،  :چا

داسي كوي،  ياسالمي حكومت قاض ړه به دپرېك. د قصاص شي

حكومت دا كار وكړي. پل سر خپه د مقتول ورثه  چينه 

، د مقتول ورثه ته يد قصاص حكم به نافذو چيى شومكلف 

 . قاتل قصاص كړي چي يبه دا شرائط برابرو
قوانين  لري دا غلط او له انصافه بايبلقرآن هم د 

ناروا ټول هغه د جاهليت د دور ې او هم ئڼل گمردود و

په  ېد قصاص او بدل چيړ او ظالمانه دود دستور ختم ك

په عزيز او ذليل، شريف او دوى خلك  .ړه رائج ووا

ړه هم د دوى په ارذيل، حر او عبد وېشلي وو، د قتلونو 

، يې وزلشتمن د بنيول كېدو، كي  په نظرش ېدا ناروا و

ژل كېدو، نه وكي  په بدلهد رذيل او بادار د غالم شريف 

ې ړ، وئې د مساوات اعالن وكځ ئالم راغى د خلكو ترمناس

په ، يان دگټول انسانان د يوه هللا مخلوق او بند چيويل 

پرته په بل له تقوى ، يو يوه وينه خوځېږيې ئكي  ونوگر

ې د پاره ئل ېفضيلت او شرف نلري، د بدلكي  څهبل په 

ې ويل: ې برابري ده. او وئئ معنى چيېښود قصاص نوم ك

( دا د ب الن ْفس   الن ْفس َأن  په مقابل كى، )نفس  نفس د
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زركاله  چيوو هغه اعالن  ۍځ د برابرانسانانو ترمن

ې ئكي  قوانينو يپه مدنهيواد  هيڅۍ د ړوروسته هم د ن

په خو تر اوسه حتى كي  په عمله نه ليدل كېده، گبېل

د بشري حقوقو ځان په دروغو  چيكي  هغو هيوادونو

دعوى كوي، ځ د برابرۍ د انسانانو ترمناو  ڼيگښان مخك

امريكا خپلو ړى، مراعات ك نه دئ يوه هم دا اصل

د هر جنايت اجازه كي  په اشغال شوو سيموځيانو ته فو

د دوى كي  و محاكمووالۍ په نړي جناياتو گوركوي، د جن

رام، ابوغريب او گمخالفت كوي، د ب ېد محاكم

ې وزلو وى له بد چيكي  په جهنمي زندانونووانتانامو گ

كي  ۍړن ټولي پهې ړل او عكسونه ئڅه وكبنديانو سره 

ې رحمه متمدن دا ب چيړه ټولو ثابته ك ېخواره شول، د

ې د انسان اسالم ئ چيدي  لريڅه څومره له هغه كافران ال 

، ړه واييپه ا، مساوات او د قصاص يد كرامت د ساتن

مكار او ترحم دروغجن، تمدن د دغه  چيعجيبه ال دا ده 

د  قوانين يړه اسالمپه اد قصاص او رياكار مدعيان 

د قتل كي  په مقابلد قتل  چي او وايي ڼيگړ اعتراض و

ټولو هيوادو له اساسي ۍ د ړد ن شي او لغوحكم بايد 

حذف شي، خو اسالم كه له يوې  موي احكاائزقوانينو او ج

په قصاص ژوند خوندي كوي، قصاص د خلكو  چي خوا وايي

په قصاص سره د قتلونو مخنيوى ، ږيېت تأمينسره عدال

د قاتل او د سره انون په قخوا د ديت  بلي له، كېږي

پرانيزي او د الر  جوړي روغيځ د ۍ ترمنمقتول د كورن

ې ويلى: ته ئ، خو يوه د مقتول ورثه ته وركويقصاص واك 

له قاتل  يوازي: يې ويل، بل ته ئېږدړه قصاص ته به غا

ې . يوه ته ئنواپلود ده له خ نه ېنه به قصاص اخل

په ديت وويل: كه د مقتول ورثه د قصاص نه منصرف او 

ې او بل ته ئ ېكواداء  ه به هغهگښه توپه راضي شول نو 

ه د گښه توپه په ديت له رضايت نه وروسته به وويل: 

، مبادا د ديت ترالسه كولو وروسته له ېهغه مطالبه كو

 .څه وكړېانتقام اخيستو هچ او قاتل نه د غ

ژوند د د خلكو ، قتلونو مخنيوى كېږيپه قصاص سره د 

د قصاص د  چي كېږي هپاتښونو خوندي اوگهغو قاتالنو له 

تېرى كوي او د  يې وزلپه هر بكي  په صورت ينشتوال

 له خطر سره مخامخ كوي.ژوند امنيت او د خلكو  ټولني

پوليسي او جاسوسي په واقعي امنيت نه كي  ټولنيپه 
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په زياتولو راتلى شي او نه د پوليسو او د نظام 

راغلى  الريړولو او ډكولو سره، له دې جوپه زندانونو 

څېر د په امنيت تل كاذب او موقتي وي، د نيويارك 

كي  امگپه هر  چيكي  ښارونوپه لويو لويو امريكا 

خوا ته  هريړ وي او وال يړخباراتو غتپوليس او د اس

 ېپيسځان سره له كي  جيب پهڅوك نه ، خو ينصب د ېكامر

 چي ي، له دې وېرشي لىځورگالسي بكس او نه شي  لىسات

څه به ترې ړه تهديد او هر چاپه ې بدمعاشان به ئ

ړه شي، هومره ښنا والپاره برېل ساعتونوڅو واخلي، كه د 

په كي  په لويو لويو ملكونود آسيا  چي وشي پېښيې جنائ

 .نه كېږي پېښيهم دومره كي  يوه كال

ړه په اقتل  يړند دغه لوم عليه السالم يغمبرپ

 فرمايي:

قال: قال رسوُل هللاِ صلى هللا عليه وسلم: ال ُتقَتُل  ّـعن عبِد هللاِ 

نفٌس ظُلمًا ِإال كاَن على ابن آدَم األوَِّل ِكفٌل من َدِمها، ألنُه 

 رواه البخاري        .أوُل َمن سنَّ القتل

ړي زوى په لومد آدم ژل شي، ووپه ظلم سره وك څهر چي 

ځل ړي لومپه ده چي ځكه ځي، سزا راې د ده د ويني به ئ

   ړه.ك رائجقتل طريقه  د

وايي ځيني په مسلمانانو كي هم چي پام وي ته مو ې د

په دوى ږي، ېپه مقابل كي نه قصاص كمالك د مريي چي 

أيي ې رخو محققين له د ،ځينو رواياتو هم استناد كوي

 وافق نه دي: و مدالئل څوپه سره 

  په قصاص كي چي ې صراحت لري په د آيتونه ېدر قرآند

: نفس د نفس إن النفس يالنفس -2په نظر كي ده: برابري 

الحر بالحر و العبد بالعبد و االنثى  -1 په مقابل كي.

په په مقابل كي، مريي د مريي : آزاد د آزاد باالنثى

له آيت ې د د په مقابل كي.ځي ښځه د ښمقابل كي او 

په مخكنيو چي ږي ېگه معلومپه واضح تواالنثى باالنثى نه 

د قتل او جرح  قرآن -3كي المرء بالمرء مراد دئ ړو دوا

لغوي معنى ړى او د قصاص د قصاص لفط غوره كپاره ل

 .برابري ده

ځواب ښتنو ته پودا نه مني هغه بايد دغو چي څوك  

ېدى كمقابل كي نشي قصاص په كه آزاد د غالم  -0ووايي: 

په گه كوي؟ د دوى د رأيي څنتوجيه به واالنثى باالنثى د 

په مقابل كي قصاص ځي ځه د وينښاساس خو بايد ,آزاده 



 

 

 

 

 

 
                                                                                المائده                                        

 ېپلوش قرآند 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

96 

دا نظر خو له آيت په مقابل كي، ځي ښنشي، او نارينه د 

معنى خو دا واالنثى باالنثى سره صراحتًا مغايرت لري، د 

ه پځي ښځه د بلي ځه كه آزاده وي او كه وينښچي ده 

څ چي هيږي!! د آيت الفاظ داسي دي ېژلو سره قصاص كو

بايد نارينه  له مخي خو، د دوى د رأيي استثنى نه مني

ې په داجماع د امت قصاص نشي خو هم په مقابل كي ځي ښد 

ن إ -2. ږيېپه مقابل كي قصاص كځي ښنارينه د ده چي 

څه ې منسوخوي او دليل ئپه كوم آيت سره النفس بالنفس 

چي دا د مخكني ړ نه دئ دليل خو قطعًا د منلو ودئ؟ دا 

 !!ېدىپاره نشي حجت كږ لامت د شريعت حكم دئ او زمو

پاره دا دوه احاديث آيا د دغي رأيي د ترديد ل

 كفايت نه كوي:

: د مسلمانانو ويني سره دماؤهم تتكافأ المسلمون-2

 برابري دي

 ةجاري ثنية كسرت أنس عمة الربيع أن مالك بن أنس عن -1

 فقال ّـ هللا رسول فأتوا فأبوا العفو القوم إلى فطلبوا

 تكسر هللا رسول يا: النضر بن أنس أخوها فقال[ القصاص]

 [ القصاص هللا كتاب أنس يا]  ّـ هللا رسول فقال فالنة ثنية
ې د انس ترور الربيع د يو چيدئ  روايت هلالج لجله انس بن مالك 

ښتنه غو ې د عفويپلوانو ئړه، له خژامه ماته كځي وين

ته راغلل، هغه  ّـ هللا رسولونه منله، ړه خو هغوى وك

ۍ ې انس بن النضر وويل: آيا د فالنوفرمايل: قصاص، ورور ئ

د هللا  !ې انسهوفرمايل: ا ّـ هللا رسولږي؟ نو ېژامه به مات

 كتاب د قصاص حكم كوي.
پلوه به د ، له عقلي چي دا صريح نصوص نه منيڅوك 

ړاندي كوي؟ ولي به آزاد د وڅه توجيه پاره ې نظر لد

په ړو ږي؟ د دوى دواېپه مقابل كي نه قصاص كمريي 

؟ مالك خو څه فرق شتهژوند او انساني حيثيت كي وينه، 

ژوند نه دئ اخيستى بلكي ده په مقابل كي د پيسو څو د 

په مقابل كي خو پيسو ې ده، د دغو ې اخيستد ده آزادي ئ

ې حق د استفاد ځواك نههغه يوازي د ده له توان او 

ژوند او ې د ده د ړې وركپرچي مالك لري، كه دا بيه 

بيا خو بايد مالك له ده ڼل شي گانساني حيثيت بيه و

په !! ې حق ولريېر د هري معاملڅپه پسه سره د يوه 

  !! گوريڅ سزا ونه هيبايد ې ئژلو و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

  

   

   

   

   

    

    

    

    

   

    

    

    

       

پيغمبر سره له هللا او د ده له  چيد هغو كسانو  -33

ې له سزا ئڅه كوي د فساد ه كي زمكيپه ږي او گېجن

ۍ شي، يا پانسژل شي يا وويا  چيڅه نده پرته بل ې د

 لهړى شي او يا ې كپرښې سره مخالف پې السونه او ئ

پكاوى او پاره د دنيا سد دوى لا دړل شي، وشه كلم

 چيهغه گر م -34عذاب دئ. ورته ستر  په آخرت كي

شئ، نو برالسي ې پرتاسو  چيې توبه وكړي له د مخكي

 ښونكى دئ.هللا مهربان بخ چيپوه شئ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

او مفسدينو شوكمارو د هغو ې آيتونو كي دپه  -(33-34)

ږي او ېگپيغمبر سره جنچي له خداى او ې سزاوي بيان شو

چي د اسالمي ، دا هغه مفسدين دي ي كي فساد خورويزمكپه 

ې امني ب او شوكي كويتر واك الندي سيمي كي نظام 

 ې:ښودل شود دوى سزا داسي  خوروي،

 ژل شي.چي ووې دا ده ړى وي سزا ئيوازي قتل كې كه ئ 

 مال  ېړى وي او هم ئقتل كمهال هم  هپد شوكي  ېكه ئ

چي ړول شي ځپه دار واعدامه وروسته دي ړى وي، له غال ك
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  پاره د عبرت سبب شي.د نورو ل

 ې نه وي څوك ئړى وي او ټ كيوازي مال لو ېكه ئ

 ږي. ېد يو بل خالف قطع كې ه به ئښپالس او  ژلي،و

 ې ورته ې وي، تيارى ئړلۍ ته مال تشوكمار ېكه ئ

چا مال ې د ژلى وي او نه ئڅوك وې نيولى وي، خو نه ئ

ځاى په بل پلي سيمي بهر ې له خړى وي، نو سزا ئټ كلو

 زنداني كول دي.كي 

  له  او ړهې توبه وكئړاندي وېدو نيول كتر كه

چي ږي ېې ورته معاف كس واخيست، هغه سزا ئې الۍ ئشوكمار

ې سره نه معاف په توبحقوق العباد ځي، په حقوق هللا كي را

په مقابل كي او د قتل  ږي، غصب شوى مال به مستردويېك

په د اسالمي حكومت زعيم كولى شي البته  ږي.ېبه قصاص ك

 ،پام سرهپه عمومي مصلحت ته كي،  نووعامه بغاوت

ړي، همغسي كې معاف كي له محاكمصورت  پهې د توب باغيان

له مرتدينو او خوارجو سره  لوسرچي ابوبكر او على لكه 

 ړل.وك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

   

  

   

  

     

اې مؤمنانو! له هللا ووېرېږئ او د ده لوري ته  -39

و څه الر كي جهاد وكړئ تروسيله ولټوئ او د ده پ

 بريالي شئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ېمنانو د برياليتوب لپاره درد مؤ كي آيت په دې -(35)

 ښودل شوي: شرائط

 ېره درلودلوتعالى  هللايعنى له  او ځان ساتنه، تقوى 

 .ځان لري ساتلگناه نه له  او
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 په طاعت او ، ټولد هللا تعالى لوري ته د تقرب وسيله ل

 .څه كولهحاصلولو  رضاءد ېك عمل سره د ده ن

  په الر كي جهاد تعالى هللااو د. 

ې ل، دلته له وسيټولو معتبرو مفسرينو له نظرهد 

ځي، گرته د تقرب سبب  تعالى هللاچي ېك عمل دئ مراد هغه ن

ېكو د داسي نانسان چي  ئمراد دا د لوټوې له لد وسيل

ې ئ رضاءتقرب او  تعالى هللاچي د ټه كي وي په لعملونو 

  ړي.په برخه ك

مفهوم  قرآنيهغه  (يلهسو)چي پام وي ته مو بايد ې د

دئ چي د عوامو او عوام غولوونكو له خوا ظلم ورسره 

 ېشوى، سخت مظلوم واقع شوى او داسي جامه وراغوستل شو

 ياو نه ئې له اوچت اييچي نه ئې له ښكلي شكل سره ښ

؛ وسيله په قرآنكريم او حديث كي د ويوني سره اړخ لگ

لى د چي د هللا تعا ېهغه نېك عمل په معنى استعمال شو

عوام غولوونكو د هللا خو والي موجب گرځي، نږدېاو  تقرب

 داو  ېپه معنى نيولوسيط او رابط ځ د او بنده تر من

  ړى.ړ كې جوې ترټ ئشرك بنس

ا كي تفسيركړو او په ڼكه دا مبارك آيت د قرآن په ر

قرآن كي دا ولټوو چي تقوى، وسيله او د هللا په الر كي 

نده هللا ته نږدې جهاد كومو اعمالو ته ويل كېږي چي ب

م لمونځ، زكات، حج، چي قرآنكري كوي؛ نو وبه گورو

، د هللا په الر كي مال امر، له بدي نه نهي روژه، په نېكي

 لگول، له هللا او رسول نه اطاعت او د اسالم د حاكميت

. د ڼيگ وسائلوالي او تقرب لپاره جهاد؛ هللا ته د نږدې

اداء  د فرائضو تراسالم له نظره هيڅ داسي عمل نشته چي 

زيات هللا تعالى ته د تقرب سبب شي، پيغمبر عليه  لوكو

په حالت كي تر بل هر  ېالسالم فرمايي چي انسان د سجد

حالت نه هللا ته ورلنډ وي. خو كه د رنځورو زړونو 

خاوندانو ته ووايو چي د قرآن له نظره دا اعمال، هللا ته 

و نه قانع دي؛ د هغوى شيطان پدې خبر وسائلد تقرب 

د اجابت او قبلېدو دعاء  كېږي! كه ورته وويل شي چي د

نه وروسته شېبې او اداء  تر ټولو غوره وخت د فريضې له

د قبلېدو لپاره تر ټولو غوره ځاى دعاء  لحظې دي، د

جومات او د جهاد سنگر دئ، په دې هم نه راضي كېږي، كه 

سي دريځ څه هم دا د هللا او د ده د رسول خبره ده. دوى دا

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 

 (وسيله)سره تناقض لري؟ قرآنكريم  نپه سلو كي له قرآ

چي له هغې مخكي او وروسته ئې د شرك په  ېهلته ذكر كړ

گار كړى ينغوښتلو په تحريم ټ مرستياو له غيرهللا د  نفي

پرته له هرچا نه، كه  خداىاو فرمايلي ئې دي: كه له 

، انسان ىي كي وي يا آسمان كي، مړ وي يا ژوندزمكپه 

ته او له هرچا او هر څه نه استعانت او شرفوي يا 

مرسته وغواړئ، هغه نه درنه د زيان دفع كولو وس لري 

حالت بدلولى شي، هغه چي مشركان مرسته ترې او نه ستا 

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 

 ئې خپله ئې سترگي د الهي رحمت په لوري دي او له عذاب

 وېره لري. فرمايي:

    
     

     
   

   
   

   
     

                                                                           
  97-96االسراء: 

ه د ملجأ څپر هر چا او هر)ووايه: له هللا تعالى پرته چي 

روبلئ، هغوى دئې  (ته مرستيخپلي )؛ ئگمان كو (او مرجأ

نه له تاسو د ضرر دفع كولو توان لري او نه ئې د 

ربلي؛ هر يو ئې چي وبدلولو، هغه چي مشركان ئې مرستي ته 

ربار ته د تقرب وسيله هللا ته ډېر نږدې وي په خپله د هللا د

لټوي، د هغه رحمت ته ئې سترگي دي او له عذابه ئې وېره 

شكه چي ستا د رب عذاب د دې وړ دئ چي وېره ترې ې لري، ب

 وشي. 

ځان  شرك لهخپلو مخاطبينو ته امركوي چي  قرآن

الس مه  يمرستچا ته د پرته بل  تعالى هللااو له وساتئ، 

او د هللا  ئاو مدد وغواړمرسته  ه خدايهيوازي لږدوئ، او

لوري ته  . پداسي حال كي چي د خداىئلوري ته ورلنډ ش

لپاره او د هغه ترڅنگ ذكر  وسيله لټول، د شرك د نفي

ان دا جزء ، خو متأسفانه عوام غولوونكي او ټگمارېشو
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وښتلو د غ يروي چي له ماسوى هللا نه د مرستيداسي تفس

ټول و جماعت ت سند اهل  جواز دليل پكي وموندل شي،

 تبر تفاسير؛ وسيله يا د تقرب يعنياو مع ءعلما

والي په معنى اخلي او يا د هغه عمل په معنى چي د نږدې

ي د وسيلې كلمه رېتقرب موجب گرځي، په احاديثو كي چي چ

والى( او د هللا په وړاندي نږدېتقرب ) ېلې نو مطلب ترراغ

 لوړ مقام دئ.

، كه څه ه يادويپه نام ومشركيند قرآنكريم، قريش 

ي او آسمان زمكهم هغوى په خداى باور درلود، هللا ئې د 

پيدا كوونكى او د ټولو شيانو خالق منلو، پالونكى او 

د كعبې طواف ئې كاوو، ځانونه ئې د بيت هللا مجاورين او 

هللا تعالى ته د  يان بلل، بتان ئې خدايان نه؛ بلكيمتول

دا بتان نه لمانځو  موږو ويل به ئې: ا ڼلگتقرب وسيله 

، دا و د خداى ترمنځ رابطه او وسيله ديا موږدا زبلكي 

دي، ې د هللا تعالى دربار ته د نږدې او مقربو كسانو مجسم

د دوى په وسيله هللا ته ورنږدې كېږو او د دوى شفاعت او 

ونو د اجابت سبب سؤالاو  انود دعاگ موږزتنه ښپارس

او د دوى په نظر  كېږي!! قريشو د خپل تاريخ د مشهورو

د لوړ معنوي مقام خاوندانو او الهي دربار ته د مقربو 

( مجسمې په بيت هللا كي دننه نصب كړې وې، 331كسانو )

 ړلك ړلي او زيارتونه جوڅى ئې د دوى په قبرونو ړلوم

ل، ړاو په كعبه كي ئې نصب ك ړاو بيا ئې د دوى بتان جو

دت بايد د دې دا عقيده ئې درلوده چي د هللا تعالى عبا

د همدوى له الري د هللا حضور دعاء  بتانو له الري وشي او

د قبلېدو الره دعاء  ته وړاندي شي، همدا ئې د عبادت او

بلل او  (اهل بيت: كهول)بلله او دا بتان ئې د خداى 

هر يوه ته ئې د كايناتو د يوې برخي د واكدار او 

 ېيلاو قب ډليمتصرف په سترگه كتل!! هر بت د يوې 

ېرو سياسي، اجتماعي او اقتصادي امتيازاتو ډلپاره د 

به هغه ته كرامات ثابتول، د  ډليوسيله وه، همدې 

ه كي به ئې د هغه د هيبت، قدر او قيمت ړعوامو په ز

زياتولو لپاره پراخ تبليغات كول، د دې لپاره چي ساده 

الزياتي  ېاو نذران ېي عوام د بت په نامه خپلي شكرانړز

، له همدغو ېولټالري چاري به ئې ل ولوونكېي؛ غړك

؛ ېچي د ده په نامه به ئې ترالسه كول نوارشكرانو او نذ

و رولاگنييوه برخه به ئې د بت او د بت د ماحول په س
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او  هولو باندي مصرفولړاو په الزيات جالب او جاذب جو

ي مجاورينو او متوليانو ځزياته برخه به ئې د عبادت 

 يوه ته معبود وو، پناه ځىدا بت . هشلېپه خپلو كي و

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 

او د هر قبر  ېشكولو وسيله. كه تاسو د هر بت، بتخان

ير شئ نو حتمًا به د ځته  ېولو قصړپه سر د زيارتونو جو

 بيامومئ. (لعم باعورب)او  (سامري)هغه ترشا يو 

د قرآنكريم له نظره د قريشو دا عقيده د شرك عقيده 

د شرك عقيده. لدې شرك  هده او دې ته ورته هره عقيد

او نه په خداى  گڼيد منلو وړ  ادعاءسره نه د توحيد 

ايمان او اعتقاد د اعتبار وړ. قرآن خلكو ته وايي: هللا 

نه يو وي،  ېله جمل و خدايانوڅيو دئ، داسي نده چي د 

ولو رب دئ، ور ئې د ټدئ. هغه د  يوازينىاحد او  بلكي 

، د ده او بنده ئى دپرانيستولو په وړاندي برابر ټ

وك څنه فاصله شته او نه واسطه او وسيله، هر ځترمن

پرته هغه ته رجوع كولى  ېاو وسيل ېمخامخ او له واسط

زيات  گي تر رړاوري، هرچا ته د غادعاء  شي، د هرچا

نږدې دئ، شريك نه لري، خپل ملك او واكمني ئې په ور

وېشلي. ستا د توحيد معنى دا ده چي له  هشريكانو ند

او نه بل  ېپرته نه په بل معبود باور ولر خداىواحد 

. كه قرآنكريم ته ړېك ږداو حاجت الس اودعاء  چا ته د

نده شي چي د پيغمبرانو گرڅئ نو دا به درته ړرجوع وك

بارزه اكثرًا د شرك خالف وه، نه د الحاد عليهم السالم م

له  ېنسبت ئپه د انكار په خالف. د ملحدينو  خداىاو له 

. د پيغمبرانو عليهم ېمشركينو سره زياته مقابله راغل

گمارانو سره وو ټالسالم اساسي او ستر مشكل يا له هغو 

ى وو او يا له ړك ړنته دام او دكان جوځائې  دينچي له 

مارانو ټگسره چي غولېدلي وو او د دغو  هغو ديندارانو

له ايمان سره خلط  ېتي وو، هغه چي شرك ئښپه لومو كي ن

ته تيار نه وو چي خپل جعلي معبودان  ېى وو او دړك

پرېږدي. د پيغمبرانو عليهم السالم مخالفينو به د هغوى 

: آيا دوى راغلي چيد توحيد پر بلنه دا اعتراض كاوو 

الس واخلو او يوازي د خدايانو ولو ټله نورو  موږچي 

! د پلرونو او نيكونو خدايان ؟وړيوه خداى عبادت وك

د تقرب  موږپرېږدو، اصنام يا بتان چي الهي دربار ته ز
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ښه  ومرهقرآنكريم دا حالت څ !؟وسيله ده، پرېږدو

 او فرمايي: ځورويان

   
     
    
   

   
       

    
    
                                                                                    

 3ص: 
 ېولى، دا خو حيرانونكرځول معبودان ئې يو معبود گټآيا 

خبره ده!! مشران او سرداران ئې روان شول او وئې ويل: 

شكه چي همدا مطلوب ې وكړئ، ب ځئ او پرخپلو معبودانو صبر

دلي، دا ېندي اورپه بل مذهب كي او غوره كار دئ، دا مو 

 له كذب او افتراء پرته بل څه نه دي.

پيغمبر د يوه معبود لوري ته بلنه وركوي ئ چي ورگ

، خلكو ته ڼيگول معبودان باطل او مردود ټاو نور 

ول د هغه ټولو خداى دئ او تاسو ټوايي: خداى يو دئ، د 

ڼي گپه وړاندي برابر ياست، هم د خدايانو تعدد مردود 

شوى طبقاتي نظام، خو د  ړتعدد نه راوال ېاو هم له د

، چي د معبوانو تعدد دوى ته د ولني سردارانټ ېپلځشرك 

اى د ځ، د يوه معبود په ړېولني سرداري ورپه برخه كټ

اركوي، دوى له دين او گينټمتعددو خدايانو په وجود 

او  بقاء د طبقاتي نظام د توجيه وسيله او د هم مذهب

لو ته وايي: پرخپلويانو او خپلو پ ړويدوام ذريعه جو

ئ! ړبوادانو صبر وكمع سابقه، له پالر نيكه نه راپاته

پيغمبر پر توحيد او د يوه معبود په عبادت اصراركوي، 

ولني سرداران او ساالران د شرك او ټ ېپلځخو د شرك 

متعددو خدايانو شعار پورته كوي! پيغمبران عليهم 

السالم توحيد د خلكو د نجات وسيله شمېري خو د كفر 

 راز بولي. بقاء مشران شرك د خپل قدرت د

نه كوي چي له آذان نه والرښو هلالج لجسول هللا ته ر موږ

 وكړو: دعاء  وروسته دا

اللهمَّ ربَّ ٰهذه الدعوِة التامَّة والصَّالِة القائمِة آِت محمدًا 

            * الوسيلَة والفضيلَة، وابعثْه َمقامًا محمودًا الذي َوعْدَته
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 متفق عليه

ځه كېدونكي لماناداء  ېبلني او د دبشپړي اې ربه! د دې 

ته وسيله، فضيلت او لوړه درجه وركړه او په  ّـربه! محمد 

ئې  ژوندى كړه چي تاهغه ستايل شوي مقام ئې بېرته را

 ده. ې وعده ورسره كړ

د اسالم ستر تعالى كي له هللا دعاء  ېپد موږوواياست: 

ته كومه وسيله غواړو؟! الهي دربار ته مزيد  هلالج لجپيغمبر 

د ده او هللا ترمنځ  تقرب او كه پر بل انسان توسل چي

د دعاء  ونه ئې خداى ته ورسوي او دسؤالوسيله شي، 

دا هم  اواجابت لپاره ئې سفارش او شفاعت وكړي؟!! 

كوم يو له قرآن او  نووواياست چي له الندي دوو تعبيرو

 احاديثو سره تطابق لري او كوم يو ورسره ټكر كوي:

بل چا په  ه هيلهپ مرستيوسيله يعنى له هللا تعالى د 

توسل او هغه د ځان او هللا جل جالله ترمنځ وسيله او 

واسطه گرځول، هغه مغيث او د مشكالتو حلوونكى گڼل او د 

 رسول!!دعاء  او سؤالده له الرى هللا تعالى ته د 

 والى.نږدېوسيله يعني هللا ته په نېك عمل سره  

لدغو دوو معانيو نه  (وسيلې)راشئ وگورو چي د  

سالم له روح سره برابره ده؟ كه قرآنكريم كومه يوه د ا

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 

جواز ترې ثابت شي او صراحتًا يا اشارتًا پدې داللت وكړي 

چي هللا تعالى ته د رسېدو په الر كي داسي ساتونكي او 

كي گمارل شوي چي لومړى بايد دوى ته مراجعه څارون

وكړو، د دوى له الري د هللا دربار ته ځان ورسوو، خپل 

د دوى په الس د هللا حضورته وړاندي  عرائضونه او سؤال

رعكس كړو، كه نه نو هللا تعالى ئې نه قبلوي، د دې ب

 : قرآنكريم په ټينگار سره وايي

هم درنږدې رگ  تر يهللا تعالى تاسو ته ستاسو د غاړ

 دئ.

 قبلوي.دعاء  هللا تعالى

 هرڅوك چي خداى ته رجوع وكړي توبه ئې قبلوي. 

مرسته وغوښتله همغه ورته كافي  خداىهر چا چي له 

 دئ.

 او مرستندوى نه لرئ. ولي پرته تاسي بل خداىله 

يوازي د خداى عبادت وكړئ او يوازي له همغه مرسته 
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 وغواړئ.

جواز شته چي له كوم ژوندي  خو دا خبره چي آيا د دې

غوښتنه وكړو؟ هو، دا نه يوازي جائز ده دعاء  د انسان

د بل په حق كي ژر دعاء  هللا تعالى د يوه مسلمان يبلك

او دعاء  قبلوي، هللا تعالى د مور او پالر دعا، د دوستانو

د مسلمان له خوا بل مسلمان ته دعا، ژر قبلوي، خو پدې 

وغوښتل شي چي ژوندى وي او اء دع شرط چي له داسي چا نه

توان ولري، انسان له مرگ نه وروسته بل چا ته دعاء  د

دعاء  په خپله د نورو بلكيوس او توان نه لري، دعاء  د

ته محتاج وي، دا كه هرڅوك وي او د هر څومره لوړ مقام 

د هر لمانځه په وروستۍ  موږخاوند وي. نه گورئ چي 

لم، ابراهيم عليه السالم برخه كي محمد صلى هللا عليه وس

 خداىكوو او له لوى دعاء  او نورو صالحو بندگانو ته

 درجې غواړو.  لوړيورته 

 موږهم بايد ز اړهد الفاظو او طريقې په دعاء  د

لپاره قرآنكريم او نبوي احاديث معيار وي، په 

قرآنكريم كي د ډېرو پيغمبرانو عليهم السالم دعاگاني 

گاني چي پيغمبرانو عليهم داسي دعا دئ، ېرانقل شو

السالم د خپلو مشكالتو د حل لپاره د هللا تعالى حضورته 

 موږكړې دي. ز يوړاندي كړې او رحيم خداى هغه قبول

 وونه به حتمًا د هللا تعالى د دغسؤال، غوښتني او ياړتياو

غوره بندگانو د غوښتنو په څېر وي، بايد د هر ضرورت 

غوره كړو چي دوى غوره  او مشكل د حل لپاره همغه الره

په همغو كلماتو سره هللا تعالى ته  عرائضكړې، خپل 

كي دعاء  وړاندي كړو چي لدوى نه كوم يوه په خپلي

چي په  ورو. په قرآني دعاگانو كي له ورايه گيكارول

 ىكي په مستقيمه توگه هللا تعالى ته خطاب شودعاء  يهر

ې پرته واسط يال مستقيمًا او له كومؤد هر څه س دئ،

 مخامخ هللا تعالى ته راجع شوى دئ.

 يپرته له نورو نه د مرستتعالى مشركين له هللا 

خو د دې شيانو عبادت  موږوايي:  اړهغوښتلو د جواز په 

نه كوو، فقط دوى د خداى په درباركي خپل شفاعت كوونكي 

وسيله او شفيع دي،  موږنيسو، دوى د خداى په وړاندي ز

د ترديد لپاره فرمايي: آيا  اءادعقرآن د دوى د دې 

تاسي غواړئ د خپلو شفاعت كوونكو له الري هللا تعالى ته 

ه او زمكداسي څه وواياست چي هغه نه پرې پوهېږي؟!! په 
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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 

تاسي سره اخالص لري، څه جرم وايي: دا ښه سړى دئ، له 

كړى، ستاسي معلومات د ده په اړه مكمل او نه دئ  ئې

چي سزا وركړى شي او  ئدي، هغه د دې اليق نده دقيق ن

ورته وشي، دا ستاسي او د نظام  عفومجازات شي، بايد 

په گټه ده......... آيا فكركوئ چي هللا تعالى هم همداسي 

اعت كوونكي ئې د مجرم پاچايان چي شف دئ لكه دا دنيوي

له حقيقي حالت نه خبروي؟! آيا داسي څه شته چي له هللا 

پټ وي؟! او بيا دا شفاعت كوونكي راشي او هللا تعالى 

معلومات وركړي ؟! هللا تعالى لدې  اړهتعالى ته ئې په 

 پاك او له شريك نه بې نيازه دئ. عيب

 قرآن د هغه كسانو حالت څومره ښه ترسيم كړى چي پدې

لري او خپل مزعوم شفاعت كوونكي ئې د  ډول شفاعت باور

دي، دا كسان به د قيامت  الوهيت تر درجې پورى لوړ كړي

په ورځ په حقيقت پوه شي او وبه ويني چي دوى په غلطه 

ئې باطل  اړهروان وو، د دې خيالي شفاعت كوونكو په 

تصور درلود، هغه چي دوى په دنيا كي له هللا تعالى سره 

ر او شريكان گرځولي وو، نه يوازي د شفاعت كولو براب

اعالنوي او  يزارې له دوى نه خپله ب يتوان نه لري بلك

 په خپله غلطۍ اعتراف كوي، قرآن فرمايي: 

      
    

   
    

      
                                    

  010-27الشعراء: 

كي وو  ۍالرپه څرگند ضاللت او بې  موږقسم په خداى چي 

 موږچي تاسو مو له رب العالمين سره برابرگرځولي وئ، 

جرمينو، اوس نه الري كړي مگر دغو م ېبل چا نه يو ب

 نى دوست. يشفاعت كوونكي لرو او نه رښت

وبه  به څرگند شي، حقائقد قيامت په ورځ چي ټول 

ليدل شي چي دا مشركه ډله او په مشركانه شفاعت باور 

، ځانونه به ڼيگلرونكي به په خپله خپل باورونه غلط 

گمراه بولي، اعتراف به كوي چي دوى خپل لويان د 

وچت كړي وو او هغه كسان به مجرم الوهيت درجې ته ا
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شمېري چي دوى ئې بې الري كړي وو او وبه وايي: اوس نه 

شفاعت او  موږلرو چي د خداى په وړاندي زداسي شفيع 

مرسته كولى شي او نه داسي دوستان او اولياء چي گمان 

پر دوى گران يو او د  موږاو  موږمو كولو دوى پر 

حمايت او شفاعت  موږدي زقيامت په ورځ به د هللا په وړان

 كوي!! 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

     

   

   

   

    

    

    

    

    

       

ټول شته د  زمكيد كافران شوي كه  چييقينًا هغه  -36

څو د ې ته ورته نور هم ورسره وى، تردوى وى او د

ې ترړي، ې وركئ په بدله كيد عذاب قيامت د ورځي 

 -37 قبول به نشي او دوى ته به درناك عذاب وي.

ې وتونكي به نه وي ځي خو ترله اور وو به چيړي غوا

 .او دوى ته به دائمي عذاب وي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 دنيوي اود د مؤمنانو مخكني آيت كي په  -(33-37)

گوته په ې اساسي عوامل درپاره بريا او فالح لاخروي 

ې په د، تقوى، تقرب الى هللا او جهاد فى سبيل هللا ؛شول

كه له چي له ايمانه محروم كافران ويل شوي و كي آيتون

د  او ړيد سعادت دا مقام ترالسه كړي وغوابلي هري الري 

ې ژغورل شي، دا هيله به ئو هځي له عذابقيامت د ور

ي په واك كې ې ئټولي خزانڅه هم د دنيا ه نشي، كه ترسر
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ې له دټول او همدومره نور هم ورسره وي، او دا  وي

ې ې نه ترئ ړي، هللا تعالىپاره فديه كعذابه د نجات ل

ړي ړلو له الري وغواوپناه ې ته د هري وسيلقبلوي، كه 

ې ړلتپل مخ پر خټولي الري به د وتلو ځي، له دوزخ نه وو

  ومومي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

  

    

     

     

ړئ، د السته ې كپرونه ورسې الاو د غله او غل -38

 ې، الهي عبرت، او هللا باحكمت عزتمن دئ.ړنو سزا ئراو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ړه مارانو ۍ ركوع كي د شوكمارانو او داپه پخوان -(38)

، ېغال كوونكو سزا بيان شودلته د د سزا يادونه وشوه، 

شي، خو وايي  قطعې الس ئچي اكي ټې سزا دا د غله او غل

او دا  دا د غال د فعل سزا ده نه د غال شوي مال سزا،چي 

جزاًء بما )، اره ده، هم ده ته او هم نورو تهپد عبرت ل

پاى په د آيت همدا مطلب افاده كوي،  (كسبا نكاالً من هللا

ې د آيت ارتباط ئعزتمن دئ،  حكمتچي هللا باويل شوي كي 

په معمواًل  قرآن څو جهته دئ:له سره  له مخكنيو برخو

عزيز او )دا دوه صفتونه  تعالى هللاد  يدغسي مواردو ك

ته دا احساس وركوي  مخاطبسره ې په دړي او راو (حكيم

حكم او ستا معامله له عزتمن خداى سره ده، او د ده چي 

 پكي مضمر دئ.او مصلحت خير ړي حكيمانه دي او ستا ېكپر

د حكيم خداى له لوري وضع  حكملو ې كوپرد غلو د الس 

د ټولني كي په ړه ده، ېكپراو  حكمحكيمانه يو دا ، شوى

مخه ېدو ړړو او فتنو د راوالگړو، ج، د شخېدوغالوو د خور

چي ې ته يوه لطيفه اشاره كوي ديا د عزيز صفت  نيسي.

چي دا د ې ته دا قانون ستاسو د عزت ضامن دئ او يا د

 ىپلر دئ، دا قانون هغه مهال ې او اقتدار د وخت كاغلب
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ېره ډاو دا په الس كي وي. چي اقتدار د مسلمانانو ږي ېك

ته دا حكم نه د  عليه السالم پيغمبرمهمه مسئله ده، 

په ې ړى شو او نه د مدينپه ديارلسو كلونو كي وركې مك

په چي دا حكم هغه مهال نازل شو ابتدائي دور كي، 

پلو په خړه شوه، ه جوټولنيوه مستقله اسالمي ې كي مدين

په شا وتمبول، دا ې ېر بريدونه ئډښمن ېده، د دښو ودرپ

ښمن د د دځانه دفاع كولى شي، چي له ړه ې ثابته كئ

ې ې د حديبيئ دښمنله ېدلي وو، پاى ته رسښونه گواري ېت

چي د دوى ړى وو دا اعتراف ترالسه كڅ كي په ترې د معاهد

گه په تويانو پلومستقل موجوديت ومني، د نوي دين د 

ټولني ې د داوس ، ړيركې او طواف حق ودوى ته د عمر

ځواكمن ې نه ئپه الس كي وو، د مسلمانانو واك ړ پبش

ښ او گواجدي نه ښمنان درلودل او نه له بهر داخلي د

چي قانون نافذ او دوى كولى شو خطر ورته متوجه وو، 

د شرعي قوانينو نفاذ د مدني دور . ړيمجرم مجازات ك

و حقائقځيني خلك دغو سفانه متأدئ نه د مكي دور، كار 

ټولني كي د شريعت ې داسي په يوپرته پام كولو ته له 

هلته چي ښتنه كوي د نفاذ خبره او غواو اسالمي قوانينو 

په الس كي نه دئ بلكي د د مسلمانانو اقتدار نه يوازي 

ښمنان او بهرني دگه په مستقيمه توښمنان داسالم داخلي 

دوى له داسي ې حكومت كوي، پرگه يرمستقيمه توپه غې ئ

په چي هغه ښتنه كوي ې كولو غوپرغلو د الس چا نه د 

ېوادو د سره د اسالمي هې الهي حكم د لهپله غل دئ، خ

په دوى چي لويه وجه دا ده اوسنيو واكمنانو د مخالفت 

ښتنه كول د شريعت د نفاذ غو لوله دغو غپله غله دي، خ

 گمارانو.ټدئ يا د  پوهانو كاريا د نا

ړ پيو بشچي اسالمي شريعت پام وي ته مو هم بايد ې د

ې ده، ړلسره تبلي ې له او مكمل نظام دئ، يوه برخه ئ

ې پاره الر آواروي، يو ئېدو لپلي كد بل د ې يو قانون ئ

 گه عمل كوي،په توټ پاره د بنسلېرو نورو قوانينو ډد 

په ړه په ا چي د قوانينو د نفاذكوم ترتيب او تسلسل 

په ټولني ، د هري اسالمي مراعات شومدينه منوره كي 

چي گورئ دلته هم تاسو  .دو كي بايد مراعات شيجوړي

ې او يادونه شوټمارانو د مسلح شوكمارانو او لوړى لوم

هم  معنىې د غلو، د دد هغوى سزا بيان شوي او وروسته 

و ړي اچاره وكد هغو ړى چي اسالمي حكومت بايد لومدا ده 
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 .بيا د دغو

د ده ړى، پتمن مقام وركته دروند او انسان شريعت 

چا د كه مخه نيسي،  تېريپر مال، سر او عزت د هرراز 

 قطعس الې چي يا به ئنو شريعت حكم كوي ړ ك قطعبل الس 

خو كه دغه ديت وركوي، ځه سوه ديناره پنيا به ږي او ېك

 طعقې د شريعت ئ ،ړاندي شوته و تېريپر حق الس د بل 

 .ړي ويې غال كڅه ئږ ېر لډهم څه ، كه ڼيگړ ېدو وك

پر اسالم پلويان  بايبلاو د محرف دينه غربيان ې ب

ښودلي؟ كول  قطعې د غله سزا د الس چي ولي ئاعتراض كوي 

ځواب كي په دا د تمدن او ترحم خالف قانون دئ!! دوى ته 

 : وواي

زا د غال س بايبلڅلى كتاب ېپس ستاسوچي گورو راشئ و -2

ليكي: ...  الندي تر عنوان ناهگعخان د  ڼي، بايبلگڅه 

 په نامهړه... يوه كس د عخان ناه وكگو اسرائيليانخو 

ړي وو... او خداى د دغه ټ كپڅه د غنيمت له اموالو 

يوشع د  و غصه شو...ټولو اسرائيليانپر په سبب كار 

خو دوى ل...لېږو ې زره كسانپاره درښار د نيولو لعاى 

ژل شوو...د ې ووېرش كسان ئږ دپړه او شخوو همات

پله ېدل او خېرسخت وو پېښيې ښكر له دو لاسرائيليان

ړه...يوشع او نورو مشرانو له ې له السه وركروحيه ئ

ړ ... يوشع خداى ته شكايت وكې،ړڅيري كې جام خپليويره 

په الس د اموريانو څو دلته راوستو تر  موږ يد ولي چي

په خاورو داسي  ولي ،څهپاوويل: ژل شو؟...خداى ورته وو

د غنيمت مال ړى...و خيانت كاسرائيليان!... ې؟!پروت ي

نو زه به نور له  ئځه يو نه سړى...كه دا له منټ كپې ئ

 چيحاضر شئ  وړانديپه ټول زما ..سبا تاسو سره نه وم.

ړم...قوم قوم، قبيله قبيله او ار در معرفي كگناهگزه 

څو هغه كس شي تر  يرېتزما مخ ته  يۍ دۍ كورنكورن

ړى... خداى هغه قوم، قبيله ټ كپې غنيمت ئ چيښيم درو

ړ، د مجرم معرفي ك مربوط هغه پوريپه دوى ۍ او او كورن

ړى مال ترالسه شو... ټ كپې د غنيمت ده له خيم

ې ړل او بيا ئې رجم كۍ ئو دى او كورناسرائيليان

 !!ړ!ړ كې جوپرې څلى ئډبرو .. او د ول.زوسو

 لرو: تنيپوښڅو 

ټول قوم ته سزا په خاطر آيا ستاسو خداى د يوه كس 

 ئورسره شريك دكي  ناهگپه نه  چيوركوي؟ هغه قوم ته 
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 دئ؟ې خبر؟ آيا دا لوى ظلم نه او نه تر

د غنيمت له  چيې اجازه وركوي آيا عقل او عدل د د

ې په سبب ئ چيڼلى شي گلوى جرم وداسي ټول پڅه مال نه 

 بايبلد  ول شي؟!!زرجم او وسو ۍمجرم او د ده كورن

د غله الس  ولي اسالم چيې اعتراض كوي په دپلويان خو نن 

ټولو پپله د معمولي غنيمت په خي، خو ړقطع كول جائز ك

 ڼي!!گول او رجم كول جائز زيالي سوگپه وجه د يوه جن

پاره د غله د معرفي كولو ل چي ئدا خو عجيب خداى د

ږي ېېرله د ده تر مخ تټول خلك، صف صف، قبيله قبيبه 

 ې باسي!!ې راوئني او ترژېپغل و چي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

    

     

      

او  ړهپل ظلمه وروسته توبه وكچا له خنو كه  -35

ې توبه قبلوي، هللا ئ چيړ، نو يقينًا اصالح ك (ې)ځان ئ

 ښونكى دئ.هللا مهربان بخ چيې شكه ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

چي ويل شوي ړه اه پغلو د  ې مبارك آيت كيدپه  -(32)

ړي نو هللا كځان اصالح ړي، له غال الس واخلي، ه وككه توب

ښونكى دئ، د هللا مهربان بخړي، ې توبه قبوله كبه ئ تعالى

د مغفرت دروازه پراخه ده او ې ېرزويني لمن ئپرحمت او 

ښي گناه بخ، نه يوازي ړاندي خالصهپه وگار هاگنې د هر ئ

پېرزوينه پل رحمت د خگار هاگنتوبه كوونكي په بلكي 

  .كوي

پل څو شيان شامل دي: غالشوى مال خې كي ې توبرښتينپه 

 هللاو له ښودل اپل كار ندامت له خول، دخاوند ته مستر

  ښتل.مغفرت غو تعالى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
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 زمكيد آسمانونو او  چيې ږېپوهې نه په دآيا  -41

چا ې او ړي تعذيبوي ئوغوا چيڅوك ده،  هللاد واكمني 

څه په هر كوي او هللا ورته ښنه ښه وي بخې خوئ چيته 

 ښه قادر دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ټولواك دئ، قانون  نووي او آسمانزمكد  تعالى هللا -(41)

نه وضع كول، سزا وركول او له سزا معافول د ده حق دئ، 

په وضع سره شريك دئ، نه د قانون څوك ورۍ كي په واكمن

په گناهونو ټاكلو كي او نه د په سزا ، نه د كولو كي

ښتن هم څد قدرت  ټولواك دئ بلكينه يوازي  ښلو كي،بخ

ړي او د ده د محدود كد ده واك څوك نشي كولى دئ، هي

 ډ شي.ړاندي خنپه واحكامو د نفاذ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ايمان ې په خولو ئ چيهغه خلك  پيغمبره!ې ا -42

ړى، په كفر كي ې ايمان نه دئ راوو ئړونړى خو زراو

 چياو د هغو هم  ړيهم تا غمجن نك دي تلوارد دوى 

ږ نيوونكي او د هغو ښه غودرواغو ته يهودان شوي، 

ال  چي)يا جاسوسي كوونكي(  ېدونكياور ښهپاره خلكو ل

ځايه پل پل خې به له خته نه دي راغلي، كلمتا 

شو، نو  ړىې به: كه دا دا دركړوي، وائراوروسته ا

ړئ، او هللا وكې ډډه ترړى شو نو او كه درنك ې خلئوائ

څه  هيڅښتل نو له هللا چول وغواچا د  په فتنه كي چي

 د دوى د هللا چيترالسه كولى، دوى همغه دي ې ورته نش

 په دنيا كيدوى ته  ،ښتيپاكول نه دي غوړونو ز

 -41 ورته ستر عذاب. په آخرت كيرسوائي ده او 

ېر ډېر ډږ نيوونكي، د حرامو غوښه درواغو ته 

ړه ېكپرځ نو كه درته راغلل يا د دوى ترمنړونكي، خو

ې نو ړوې واوه او كه مخ ترړې واترمخ ړه او يا وك

كوله نو د  ړه ديېكپرضرر نشي دررسولى او كه  هيڅ



 

 

 

 

 

 
                                                                                المائده                                        

 ېپلوش قرآند 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

74 

هللا عدالت  چيې شكه ړه كوه، بېكپرځ عادالنه دوى تر من

  ښوي.كوونكي خو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

په د قوانينو و كي ې مباركو آيتونه دپ -(40-42)

په گون الروركو اهل كتابو غبر دړاندي د منافقينو او و

  :ښودل شوىڅو فقرو كي 

  په حكامو ته ېر الهي اڅپه د يهودانو منافقين

د  په لوري تلوار كوي.د كفر دي خو ټ لېدو كي تسليم

 ړي.دوى دا تلوار دي تا غمجن نه ك

  ښه غوږ نيسي او درواغو او د حقيقت خالف خبرو ته

 ې.مني ئ

 په وينا عمل و د هغه اږ نيسي ښه غوښمن خبرو ته د د

 كوي.

  غهد دخلكو ته وايي: د دين دين كي تحريف كوي، په 

ړه يوازي دا تفسير او تعبير ومنئ، له په ااو هغه حكم 

حال  سيپه دا داپرته بل تعبير او تفسير مه منئ، ې د

په الفاظو كي داسي السوهني ې احكامو چي دوى د همدكي 

چي د دين ړى وي كړاندي ې وې وي او داسي تأويل به ئړك

  گوي.ړخ نه لڅ اله اصلي احكامو سره هي

  ې خيرن شوي، له ړونه ئزېدلي دي، په فتنه كي لودوى

ټه نه گښوونه چا الرد هيهي هدايت نه محروم دي، ال

پكاوي سره او په دنيا كي له سې به ئ تعالى هللا، وررسوي

 په آخرت كي له ستر عذاب سره مخامخوي.

 نيژر مېر ډخو دروغجني خبري حقيقت مخالفت كوي  د. 

  ،په ږي، ېتغذيه كحرامو الرو  لهپه حرامو اخته شوي

خلك وغولوي او له چي پاره السوهني كوي ې لدين كي د د

ې وسيله د دوى د تغذي الره حرامدا څه وشكوي، دوى نه 

 ده.

 ړاندي پاره تا ته وړي د حل و فصل لپلي شخكه دوى خ

ې، حالت ړوې امخ تره ې كړه كوېكپرچي ښه ستا خوې، ړك

ې كه مخ ترپام سره تصميم ونيسه، په او مصلحت ته 

كوله  يړه دېكپرضرر نشي دررسولى او كه  هيڅې نو ړووا

څه هم دوى كه ړه كوه، ېكپرځ عادالنه نو د دوى تر من
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ړي ېكپرپه عادالنه ځ ته د دوى ترمنخو  ،مسلمانان نه دي

 . ېمكلف ي

  ښويعدالت كوونكي خوتعالى هللا.  

د  ود اهل كتابو كي آيتون( 78-77)په ې ې سورد بقر

او له دوى ړه داسي ويل شوي: په اعلماوو د دغه خصلت 

 خپلياو كتاب  ليكني خپليپه  چيده داسي نه يوه ډله 

، ېته هغه د هللا د كتاب يوه برخه وبول چياړوي داسي ژبې 

هغه د هللا د كتاب برخه نه ده، دوى  چيكي  حالداسي په 

كي  حالداسي د هللا له لوري دي په  ټولي خبرييي: دا وا

دروغ تړي سره له دې  پوريد هللا له خوا نه دي، په هللا  چي

 ښه پوهېږي. چي

 خپلياو  ليكني خپليماره ډله گدا مكاره او ټيعنى 

د هللا تعالى كتاب ته منسوبوي، خپل غلط او مغرضانه  خبري

دوى دا غلطي تفسير او تعبير ته الهي تعبير وايي، 

نه د  خبريدا  چيقصدًا او په لوى الس كوي، ښه پوهېږي 

هغه  معنىشته او نه د الهي كتاب كي  هللا تعالى په كتاب

دوى ئې وايي. په دې رنځ اخته كسان يا هغه خلك  چيده 

ټه پورته كول ورته په ميراث گناوړه  دينله  چيدي 

زعامت  د خپل دينله  چيرسېدلي او يا هغه واكمنان دي 

او واكمنۍ د اثبات لپاره وسيله جوړوي او دين د خلكو 

غواړي  چيرځوي او يا هغه كسان دي گد غالمۍ آله 

ب برانو عليهم السالم او ديني مشرانو ته د انتساپيغم

 امتيازات السته راوړي. الريله 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

  

    

   

    

   

سره لدوى  چيځوي حال دا گرگه به تا حكم څناو  -43

ې شته، بيا له د په كيد هللا احكام  چي دئخو تورات 

 دوى خو اصالً مؤمنان نه دي. ړوي اومخ اسره سره 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ې دا ړه ئله ز او ېښودىړه اكه دوى حق ته غا -(43)

ې د هللا د دين مطابق حل و ړي ئچي منازعات او شخښتلى غو

ې شا ته نه ئ بهپل مؤمن به كتاب نو خفصل شي، 

ې په دپه دين كي چي دوى د هللا په داسي حال كي ولو، ځغور

كولو نه عمل د ې احكامو ئپه چي ړي خاطر تحريفونه ك

ې تا ته د دگه اوس به څنړي، ړي كې جوپلمځان ته پاره ل

ت د هللا د ړي او منازعاد دوى شخچي پاره مراجعه كوي ل

پروت دئ، ته ؟ تورات د دوى مخي مطابق حل و فصل شي ندي

پكي بيان شوي، خو دوى له توراته مخ حكمونه  تعالى د هللا

 څ كتاب ايمان نه لري.په هي، دوى ړويا

په چي ږي ېېر صراحت سره معلومډپه  تونوې آيله د

صورت كي هغه په يوازي  ادعاءالهي كتاب د ايمان 

 چي د هللاچا ې عمل وشي، په احكامو ئچي  اعتبار لري

ې ړي او منازعات ئپلي شخړ، خمل ونه كعكتاب په  تعالى

د  ،ړلد الهي كتاب د احكامو مطابق حل و فصل نه ك

اعتبار څ وزن او په نزد هي تعالى هللاې د ئ ادعاءايمان 

  نه لري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
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 په هغه كي چيړ مو نازل ك دا تورات چييقينًا  -44

پيغمبرانو ې سره هم هغو په دڼا ده، ښوونه او رالر

مسلمانان ول او هم  چيې ړي اورولېكپريهودانو ته 

هللا له  د چيڅه په هغه پالونكو او علماوو خداى 

ې شاهدان پرگمارل شوي وو او حفاظت  هپې كتابه ئ

او  ئږېېرږئ او له ما ووېېرول، نو له خلكو مه و

په  چيچا ېرئ او پمه  بيعڅيزه پر آيتونو ناا زم

 نو همدا دوى كافران دي. ړماانزل هللا حكم ونك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ږ ته مو الرښوونيو كي الندي ې مباركو آيتوندپه  -(44)

 :ېشو

 تيارو له ې چي خلك ئښود الهي كتاب وو ورات يو الرت

 ښوده.ې ورښانه الر ئايستل او د نجات او سعادت رو

  تر انبياوو د يهودو خداى او د ده دين ته منقاد

د يهودو خداى  ې.ړي كولېكپر ځ د دغه كتاب مطابقمن

دغه ځ د د دوى ترمناو مذهبي شخصيتونو هم علماوو پالو 

ساتونكي كتاب ې پله هم د دپه خپلي كول، كتاب احكام 

گي ول، عمالً ورته منقاد ول ېلعملي بې پلي كولو ئاو د 

كتاب داسي سيورى  ېباندي دژوند په عملي د دوى او 

 ېدو.كگو چا تر سترهر د چي  ړولى ووغو

  پالو تاسو هم بايد د مخكنيو انبياوو او خداى

ېري او د دنيوي ړئ، د خلكو له وعمل وكېر څپه علماوو 

  وئ.ځاحكام شا ته مه غورالهي  په طمعټي گ

  ږل شوي كتاب مطابق ېد لچي د هللا تعالى له لوري څوك

د ايمان ې په نزد ئ تعالى هللا، د ړي، كافر دئحكم ونه ك

 ار او وزن نه لري.څ اعتبهي ادعاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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نفس  چي ي ووړپر دوى دا فرض كمو  په هغه كياو  -49

ږ او ږ د غو، غوپزيپزه د ي، گسترگه د سترد نفس، 

به سره برابر پرهارونه  او بدل كيپه ښ ښ د غاغا

ې كفاره ښو نو همدا ئوبخ چيا چاو  ي.)قصاص( كېږ

ړ، همدا دوى په ماانزل هللا حكم ونك چيچا شوه او 

 .ظالمان دي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ې:شوښووني الندي الرو كي ې مباركو آيتوندپه  -(45)

  له احكامو  قرآناحكام د تورات  ده ړپه اد قصاص

پزه ، يگگه د سترسترنفس د نفس، چي سره ورته وو، همدا 

 او بدل كيپه ښ ښ د غاږ او غاږ د غو، غويپزد 

  ي.كېږ)قصاص(  به سره برابرپرهارونه 

  ې كفاره ړه، همدا ئښنه وكچي ضارب او جارح ته بخچا

 شوه.

  دئ.ړي ظالم په ما أنزل هللا حكم ونه كچي څوك 

 ښي:ېڅو وضاحتونه ضروري بردلته 

 چيخبره كوي  ځل همغهيو ړه په اد زخمونو  بايبل 

ه د گستر كي، په بدلې او وايي: نفس د نفس ړك قرآن

په الس د الس  كي، په بدلښ ښ د غا، غايپه بدل ك يگستر

 كي، بدل هپداغ د داغ  كي، په بدلې ښپښه د پ، يبدل ك

خو  كي، په بدلوهلو او وهل د كي  په بدلزخم د زخم 

پل چا خېرته تبعيض ته مخه كوي او ليكي: كه بې پسور

ې ، نو د دړهړنده كوزار سره گپل په خځه يا وين مريي
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ښ ړ د غاښ ورمات كې غاې آزادوي، كه ئبه ئكي  په بدل

 بايبل چيعجيبه خو ال دا ده  ې آزادوي!!به ئكي  په بدل

ه كوم غويى كوايي: داسي  اړهپه د حيواناتو د مجازات 

ژني نو دا غويى به ې وښكر ووهي او وئپه ځه ښړى يا س

ړل ې هم نه خوښه به ئږي او غوېويشتل( كډبرو په رجم )

ې خو كه ئږي، ېڼل كگناه گې ې باو خاوند به ئ ږي!!ېك

او ې خبر وو ې ترړى وو او خاوند ئكار كداسي هم  مخكي

به غويى رجم كي  ې صورتپه دړلى نو ې نه وو تهغه ئ

د مقتول  چيدا ر گږي!! مېژل كې وږي او خاوند به ئېك

خو كه غويى كوم غالم يا  په ديت راضي شي!!پلوان خ

ژني نو بايد د دوى ارباب ته وو وښكر وهلپه ځه وين

 !! ژل شيوو يړى شي او غويى دپين زر وركېرش مثقاله سد

  د هللا تعالى له څوك  چيمخكني آيت كي ويل شوي په

، ړي، كافر دئكتاب مطابق حكم ونه ك ږل شويېد للوري 

چي فاسق چي ظالم دئ، وروسته ويل شوي دلته ويل شوي 

ې كافر ويلى شو او كوم يوه ته ئ څه ده؟ې معنى د ددئ، 

ې حكمه مفسرين دا در يځين ؟ظالم او فاسقې ئچا ته 

پوري ې په عقيدد شخص ې ځيني ئڼي، گكفارو ته راجع 

باور ونه لري هللا  لا انزپه مچي كه او وايي بولي مربوط 

نو ظالم ې نه كوي، پركافر دئ، كه باور ولري او حكم 

ږي ېگنده كڅردا راته ړو ږ غور وكخو كه لاو فاسق دئ، 

پوري مربوط و مسائلپه اعتقادي چي حكم او قضاوت يا 

څوك پوري، كه و مسائلپه اخالقي په حقوقي او يا وي، يا 

ړي، كافر  حكم ونكپه ماأنزل هللاو كي مسائلپه اعتقادي 

حكم به خالف چوي او د هغه پرده ابه حقيقت په ږي، ېك

په ما أنزل هللا حكم په حقوقي قضاياوو كي ، كه كوي

ي، او ړكتلف چا حق به ي او د ړوكظلم ړي، خامخا به ونك

ړي، په ما أنزل هللا حكم ونك و كيمسائلپه اخالقي كه 

و فاسق به شي. اي ړښو الندي كپاخالقي حدود تر خامخا به

چا ايمان هم د د هغه  قرآنچي پام وي ته مو بايد ې د

ې ته پاره طاغوتي محاكمد حكميت لچي ڼي گړ نه اعتبار و

 فرمايي: رجوع كوي،
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 61 النساء:

څه پر هغه هم مان كوي گ چيونه ليدل  يآيا هغه د 

له  چيڅه پر هغه او هم  پر تا نازل شوي چيايمان لري 

پاره د تحاكم ل چيړي ، خو غواينازل شو مخكيتا نه 

له هغه نه  چيامر شوى ورته  چيطاغوت ته ورشي، حال دا 

سره  يتېروتن ژوريپه  چيړي او شيطان غوا يبه انكار كو

  اسي.ې تېربئ

د منلو نه چا د ايمان دعوى د هغه  مخيې آيت له د د

د طاغوت  چيڅوك راجع كوي،  شخړي خپليطاغوت ته  چيده 

د هغه  اړهپه پلو مشاجراتو ږدي او د خړه كمنۍ ته غااو

د ړى، ، شيطان دوكه كسخت تېروتىمني، هغه  يړكپرې

ې ځان ئپه ړ نه ده، حتى كه بار وتې د اعئ دعوىايمان 

پر پر قرآن ايمان لري او هم هم  چيوي هم ان مگدا 

ته له طاغوت نه انكار  چيڅو . تر ونوابمخكنيو كت

  ې هللا تعالى ستا ايمان نه قبلوي.ړونك

چا د هغه چي ېر تأكيد سره وايي ډپه  قرآنهمداراز 

او د  السالم عليهپيغمبر چي ښت نه لري څ ارزايمان هي

ڼي، گمرجع نه  ازينۍيودين د حكميت ږل شوى ېپه الس لده 

 فرمايي:

     

   

     

    

                                                                                                             

 69النساء: 
 چيړى ورا نه دئې ايمان ئتر هغه  چيقسم په رب نو نه، ستا 

 يكړځوي، بيا ستا د پرېرگحكم ونه كي  ړوشخ ځيومنپلپه ختا 

په بشپړه  والى ونه مومي اوگتنكي  ړونوپلو زپه خ اړهپه 

 ه تسليم نه شي.گتو

 چيترڅو ته ويل شوي:  يه السالمې آيت كي پيغمبر علدپه 

حكم ونه نيسي او كي  تا په خپلو شخړود ايمان مدعيان 

كي  راضي نه شي او په خپلو زړونو پرېكړيپه بيا ستا 

، مْومنان ړيانقياد ونكاو عماًل هيڅ حرج احساس نه كړي 
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دى. قبلېئې نه شي  ادعاءنه شي بلل كېدى او د ايمان 

د ايمان د  چيږي معلومې ډېر وضاحت سرهپه  آيت ېله د

 دي:  شرائط النديدو ېقبل

 او منازعات شريعت ته محول كول. شخړي 

  رضايت. پرېكړي هريپه د اسالم 

 لاېښودړه غاعمالً ې او هر حكم ته ئ. 

 قرآنچي د ڼا كي قضاوت كولى شو په رو ې آيتوند د

ې په طاغوتي محكمچي ه وي څړه په اچا د هغه ړه به ېكپر

په هر دا  د ما أنزل هللا خالف حكم كوي؟ كي ناست دئ او

 او هم فاسق. ظالم دئكافر دئ، هم صورت كي هم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

   

    

   

   

    

  

   

   

     

    

    

     

 ېزوى ورپس مو عيسى د مريميپل په دوى او د  -46

ه وو او له ده د مخ چيړ، د هغه تورات تصديقوونكى ك

وه او  ه كيپڼا ښوونه او رالر چيړ انجيل مو وركهغه 

ې د مخه وو او تر چيهغه تورات تصديقوونكى وو د 

نو د انجيل  -47پند وو. ښود او پاره الرمتقيانو ل

نازل  په كيهللا  چيړي څه حكم وكپه هغه  خاوندان دي

ړي نو همدا په ما انزل هللا حكم ونك چيڅوك ړي او ك

 دي. دوى فاسقان
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ته  ږ مخيدا مطالب زموو كي ې آيتوندپه  -(43-47)

 ښودل شوي:ېا

 عليهوروسته عيسى  نوبرامپيغمخكنيو  له د يهودانو 

ده گه مبعوث شو، په توپيغمبر د دوى د وروستي  السالم

ښود وو او هم له تيارو چي هم الر، شو ړىته انجيل ورك

هم ده د تورات تصديق او څراغ، ڼ روپاره لوتلو د نه 

 پله انجيل. په ختأييد كولو او هم 

  د ړي به پلي شخخچي ې مأموره شوي وو دپه مسيحيان

په انجيل كي چي هغو احكامو مطابق حل و فصل كوي 

 راغلي.

 ړي، فاسق دئ.په ما أنزل هللا حكم ونه كچي وك څ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

  

  

   

   

   

   

     

   

    

   

    

   

  

   

   

    

  

   



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                        ېپلوش قرآند 

 المائده

 

 
 

 

 

 

 

 

 

83 

      

ړ، د ړ كتاب رانازل كپه حق والاو تا ته مو دا  -48

ې پرې د مخه وو او تر چيهغو كتابونو تصديقوونكى 

څه حكم كوه هغه  هپځ ، نو د دوى ترمناحتواء كوونكى

 په معامله كيړي او تا ته د راغلي حق هللا نازل ك چي

د دوى د هوى او هوس متابعت مه كوه، ستاسو هر يوه 

ښتلى ې او كه هللا غوټاكلگالره و تته مو خاص شريعت ا

( ړيځولي وئ، خو )غواگرډله ې يوه تاسو ټول به ئنو 

ې دي، نو د ئ ړيدرك چيوآزمويي په هغه سره مو 

گ د هللا ټولو ورتړئ، ستاسو په لوري تلوار وكڼو ېگښ

اختالف  چيړي څه به مو خبر كپه هغه لوري ته دئ، نو 

 كاوو. په كيمو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ې مبارك آيت اساسي مطالب دا دي:د د -(48)

  چي مخكني نازل ړى شو، ركو قرآنته  السالم عليهمحمد

 اءټولو مطالبو احتوپه شوي كتابونه تصديقوي، د هغوى 

له لوري نازل شوي كتابونه د اساسي  تعالى هللاد لري. 

ټول هغه كي  په قرآندي،  سره ورته ټولپلوه مطالبو له 

په مخكنيو كتابونو كي راغلي چي اساسي مطالب راغلي 

 وو.

 چي د خلكو ره شوى ې مأموپه د عليه السالم پيغمبر

ې معنى ړي، د دحكم وكله احكامو سره سم  ځ د قرآنترمن

ې پاره نازل شوى، د دچي دا كتاب د حكميت لدا ده 

د دغه كتاب ځي منازعات پلمنټول خچي د خلكو پاره ل

بلكي د پاره نه ل دا يوازي د تالوتمطابق حل و فصل شي. 

 پاره راغلى. د قضاوت او حكميت لگ څنتالوت تر

 څه كي به د خلكو هوى او هوس او نفسي څ هيه پ

چي د دوى د ، داسي نه ېږېنه تسليم ښتنو تهغو

 ! ېږدېپركوم حكم عمل كول په پاره خوشحالولو ل

  او هر امت ته د كي او ړپپه هر ې د زمان هللا تعالى

ښود الرهادي پيغمبر او  و سره سمشرائطدوى له وضعيت او 

دوه برخي لري: شريعت  نيوښوږلى، دا الهي الرېكتاب ل

او  گالرهتيعني قوانين او ضوابط، او منهاج يعني 
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ږل ېيوازي مقررات او قوانين لچي داسي نه ده ، ړنالرهك

په د دغو مقرراتو او احكامو د تطبيق طريقه شوي وي او 

ې وي، بلكي د قانون ېښودل شوپرښي ته پله د خلكو خوخ

اره به كومه پژوند لچي د گ دا هم ورته ويل شوي څنتر 

ټول ژوند الهي اديان د انساني گالره غوره كوي، ت

 ځواب وايي.ې ړتياوو ته ئټولو اكوي او  اءړخونه احتوا

  پيدا داسي ې ټول انسانان به ئښتلى غو تعالى هللاكه

څ په دوى كي هيپلوه چي له فكري او اعتقادي ړي وو ك

و ټولو دين او مذهب يو وى، خپېر او اختالف نه وى، د تو

چي كولى شي له دوو الرو ړى پيدا كانسان داسي  هللا تعالى

ده د  له نورو مخلوقاتوړي، ښه غوره كپله خوپه خيوه 

ړى چي )اراده( او )اختيار( ورك ئې كي دپه دپير تو

دغه ړى، پيدا ك نه دئې حكوم( او )مجبور( ئشوى، )م

 دئ، ښت مجالېد ده د امتحان او آزم (اختيار)او  (واك)

گه څننه  (آزادي)او  (اختيار)پل له خ ىومه شي دچي معل

 استفاده كوي.

 په ڼو گښېچي انسان د ږي ېې راضي كپه د تعالى هللا

په پل استعدادونه، واك او اختيار لوري تلوار ولري، خ

  ې الر كي وكاروي.د

  څه په هغه گ د هللا لوري ته دئ، د ټولو ورتپه پاى كي

ځ د قيامت ور، كاوو يپه كې ئاختالف  چيړي ې خبر كئبه 

هر چي ټاكل شوي پاره ې لې د داو مكافات او مجازات ئ

د  ،ړى شيپه الس كي وركڼه پاېښت پل آزمد خته چا 

څوك هر شي او گندڅرحقيقت د اختالفاتو ځ انسانانو ترمن

 .گوريواو سزا پايله حقيقي ې او عمل پلي عقيدد خ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ړي كوه ېكپرڅه په هغه ځ د دوى ترمن چياو دا  -45

ي او د دوى د هوى او هوس متابعت مه ړهللا نازل ك چي

تا ته د هللا له  چيځان ساته ې كي لدوى دپه كوه او 

ې ړوي، نو كه ئي واد برخي نازل شوو له كومي د لوري

ځينو ړي د هللا غوا چيې وپوه ي د ېپه دړه نوډډه وك

او يقينًا  ړيپه مصيبتونو اخته كې په وجه ئگناهونو 

 .دي فاسقان ېرىډدغو خلكو د  چي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ږدي:ږ مخي ته زمو حقائقڅو دا مبارك آيت  -(42)

  چي او د ده د امت دنده دا ده  عليه السالم پيغمبرد

ټولو په ژوند او د ړو او منازعاتو ځيو شخپلمنپه خ

په ژوند د له مخي حكم كوي، د ماأنزل هللا كي به وو قضايا

پل هوى او هوس تر نه د خ كي بهې څ قضيبرخي او هيڅ هي

تر  ښتنونفسي غود د نورو ېز الندي قضاوت كوي او نه اغ

ې د الهي دين څوك ئچي بايد سخت محتاط وي الندي، ېز اغ

چا د نه د څوي، انحراف ته ونه ه برخيله كومي 

 ېري.ځواك له وچا د زور او د پاره او نه خوشحالولو ل

  ې د ړي او منازعات ئچي شخچمتو نه وي ې ته دچي څوك

پل جرم سزا به د خد دين مطابق حل و فصل شي،  تعالى هللا

گناهونو نسبي سزا او ځينو دنيا كي د په گوري، حتمًا و

 ړه سزا.پگناهونو بشټولو په آخرت كي د 

 څومره خلك ستاسو مخالفت چي ته اهميت مه وركوئ ې د

داسي ټاكئ، ځ مه پل دريې بنياد خپه دگرتيا كوي، يا مل

څه تشويش كي  په تاسود اكثريت خلكو مخالفت چي نه 

و ته اخيست كومي برخي نه الس لهد دين  او ړيپيدا كرا

د حمايت او تأييد ېرو خلكو ډچي د داسي نه څوي، مو وه

په كوم حكم باندي عمل او د دين په موخه ترالسه كولو 

په چي به داسي ومومئ ېرى ډ وخلكد ږدئ، ېپرحكم كول 

 ړى.ې عصيان كئ ربپل خله گناهونو كي غرق دي او 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

     

   

     

 چي حال كي په داسيټوي، لړه ېكپرآيا د جاهليت  -91

 حكم كولو كيپه څوك پاره د باور لرونكو لتر هللا به 

 غوره وي؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ړۍ كي دوه حكمونه، په نچي ښيي ږ ته دا آيت مو -(51)

حكم او د  حكومتونه او قضاوتونه شته، يا د هللا تعالى

الهي دين حكومت او يا د جاهليت حكم او د جاهليت د 

نشي پرته بل انتخاب  وړې دواانسان له ددور حكومت، 

حكم مني او يا به د جاهليت  تعالى هللايا به د درلودى، 

كتاب او قانون  تعالى په يوه كي د هللاږدي، ړه حكم ته غا

ځواك خاوندانو هوى او حكومت كوي او بل كي د زور او 

حكم نافذ نه وي او د ده دين  تعالى هللاچي د ري ېچهوس، 

زور د د  دئ، د جاهليت قانون نافذحكومت نكوي، هلته 

ې د جاهليت او محكمه ئ خاوندانو هوى او هوس حكومت كوي

پلو مخاطبينو ته وايي: خ ځكه قرآن. نو د دور محكمه ده

آيا ټوي؟! ځاى د جاهليت حكم لپر د هللا د حكم دوى آيا 

د  هللا تعالىټه كي دي؟ په لد غوره حكم  تعالى هللاتر 

  دئ.حكم ټولو غوره ايمان خاوندانو ته تر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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، ئمه نيس ۍپه دوستمؤمنانو! يهود او نصارا  ېا -92

چى و له تاسو ا يبل دوستان دد كي يو  وپلپه خ ىدو

ډلي وي له به د دوى هغه  ،ړهوك يچا لدوى سره دوست

كله نه هدايت ډله هيڅا دو چى هللا د ظالماناو يقينًا 

 كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ړل شوه ېڅو كي د حكميت موضوع وآيتونه مخكنيو پ -(92)

 په هللاچي ړ په قاطع الفاظو توضيح كې مطلب ئاو دا 

د ده مؤمنان به چي د ايمان اساسي تقاضا دا ده  تعالى

گه مني او تو پهټولو قضاياوو كي د حكم په ژوند د دين 

اوس د ايمان يوه بله ړي به دين ته راجع كوي، ټولي شخ

له كافرانو سره له هغه چي توضيح كوي، ښتنه اساسي غو

ې آيت ه دپډه او اجتناب كول دي، ډنه  ۍمواالت او دوست

ۍ مه په دوستيهود او نصارا چي ويل شوي مؤمنانو ته كي 

ډلي له  ړه، د مؤمنانوچي لدوى سره دوستي وكچا نيسئ، 

  ډلي كي شامل شوى!!په وتلي او د يهودو او نصاراوو 

ټولو خلكو له چي نصارا او يهود تر نورو ږئ ېهپوتاسو 

په خو د همدوى ې دي، ږدپلوه مسلمانانو ته ورناعتقادي 

كه نه نو  پالئدوستي به ورسره نه چي ړه هم حكم شوى ا

ه پ آيتونهېر ڼ شمگ قرآند ږئ. ېېرل كډلي شمد دوى له 

كافرانو او  ې مطلب تأكيد كوي او مسلمانان لههمد

 منع كوي.  ۍمشركينو سره له دوست

 پام كي ولرئ:په څو اساسي خبري ړه ې ادپه 

 كافرو پلو خله چي نه منع كوي  ېاسالم مسلمانان له د

 گ مراوده ولريگ راتړي او تړي وركد راكپلوانو سره خ

 ړي.ه وكپه وخت كي مالي مرسته ورسراو حتى د حاجت 

 نه دي ېله هغو كافرانو سره هم له دا راز معامل 

ېدلي، د دوى گپه ضد نه وي جنمسلمانانو د چي شوي  منع

پل ې له خدوى ئ ،ېړې مرسته نه وي كښمنانو سره ئله د

ې د ستلو كي ئيپه استلي او د دوى يوطن نه نه وي ا

ڼه او د دوى گېښلدوى سره ې، ړوي كښمنانو مرسته نه د

ې او عدم ې مقاطعله د كول چلنعدالت مطابق  ړه دپه ا

 فرمايي:  اړهې په د قرآنمواالت سره تعارض نه لري. 
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 2-8الممتنحنه: 

د دين په وجه له چي كوي  منع نه هللا تاسو له هغو خلكو

ټوبي نه ټاپل ې له خېدلي او تاسو ئگتاسو سره نه وي جن

ړئ او د قسط ڼه ورسره وكگښېچي ې ايستلي، له د ئو

ښوي. چي هللا مقسطين خو، يقينًا ړئورسره وك چلنمطابق 

په دين د چي  كوي منع كوچي هللا مو له هغو خلخبره دا ده 

ټوبي ايستلي يئ ټاپل ې له خېدلي، تاسو ئگوجه درسره جن

ړي ده، له ښمن( مرسته كې )د دپه ايستلو كي ئاو ستاسو 

چي لدوى سره دوستي چا پالئ، او چي دوستي ورسره وې د

  همدا دوى ظالمان دي. ړهوك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

    

    

    

    

   

   

     

ې بيماري ده، ته به ئ كي ړونوپه ز چينو هغه  -91

ي يتلوار كوي، وابه  كي ۍپه دوستد دوى  چيې گورې ئ
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 چي يياښ!! نو ږوېېروو دېرارسله ې حادثد كومي به: 

څه راولي او كوم بل فتح او يا پل لوري له خهللا به 

 چيېماني كوونكي شي ښبه په هغو خبرو پې سره په د

 .ېټولپې ئ ړونو كيپلو زپه خ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 ړه خاوندڅوك د بيمار زې مبارك آيت كي هغه دپه  -(52)

چي له دغو كافرانو سره دوستي كوي، ڼل شوى گاو منافق 

موخه ې په دړونو خاوندان دغو بيمارو زچي د شوي ويل 

ټه د گپه ښمن د دچي ږي ېپيغامونه لۍ وستته د دښمن د

ړخه پله اښمن له خړي دغواږي، ېېرېدو وحالت له بدل

نو  ږيېښمن برالسه كچي كه دړي څه وك، داسي ړيمطمئن ك

 قرآنخو ښ او خطر متوجه نشي، گواڅه ې ټو ته ئگده او 

چي  افشا كوي او فرماييخباثت ټ پړه دغه د دوى د ز

 فتحښمنانو پر دلمانانو ته مسيا  تعالى هللااميد دئ 

د ې چي منافقينو ئړي او يا بل داسي حالت راولي ورك

پل منافقانه تصور او ، وضعيت د خراتلو گمان نه كولو

ښېمانه پټو خبرو پپلو هغو خپه په خالف ومومي او گمان 

  ې.ې ساتلړه كي ئزه پچي شي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

  

   

   

   

  

     

ى وايي به: آيا دا ړې راوايمان ئ چياو هغه  -93 

 لوړي ې كلكي كلكيپه نامه به ئد هللا  چيهمغه دي 

پرته له تاسو سره دي! عملونه دوى له شكه  چيې كول

 شول.ې تباه شول نو له زيانمنو ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــ
په منافقين به چي دا مخكني آيت كي ويل شوي په  -(53)

ې په داو  ېمانه شيښپنادم او په دنيا كي ړو پلو كخ

بيان شوى، هلته ي د دوى وضعيت ځپه ورقيامت  آيت كي د

گوته نيسي او وايي به: په حيرت سره دوى ته به مؤمنان 

 كلكي كلكيې په دنيا كي به ئچي آيا دا همغه خلك دي 

ټول عملونه گري دي، د مسلمانانو ملدوى  چيې كول لوړي

ړاندي تش الس او په و تعالى هللاد ي، څ شمار شوپه هيې ئ

 ؟خاسر او نامرادهړ دي، تور مخ وال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

    

    

   

   

   

   

    

     

     

       

ځني پل دين څوك له خمؤمنانو! كه له تاسو ې ا -94

 ړي چيدا كپيقوم را ژر داسيېر ډهللا به په شا شو نو 

پر ، ويگران پر دوى  ىي او دوگران پر ده دوى 

ځان ر كافرانو پمؤمنانو تواضع كوونكي او 

 څيبه جهاد كوي او د ه په الر كيڼونكي، د هللا گبر

ږي، دا د هللا فضل ېېرمالمتوونكي له مالمتولو به نه و

ړي ې غوائ ىد چيپه برخه كوي ورې چا ته ئدئ، هغه 

  پوه د وسعت خاوند دئ.او هللا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

چي د ړى شوى ډ وركډادلته مؤمنانو ته دا  -(54)

په ېدو او له كافرانو سره د دوى ېلپه بمنافقينو 
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ڼي، گڅوك مسلمانان كمزوري و ېږئ، كهگرتيا مه غمجن كمل

مرتد شي، كافران ورته گرتيا الس واخلي، د دوى له مل

 هللانو  ړي،ټ كټيته د ذلت سر ځواكمن معلوم شي، هغوى 

چي ړي پيدا كداسي مؤمنان راپه عوض كي به د دوى  تعالى

 دا صفات به لري:

 گران وير هللا تعالى به پ. 

  سره مينه لري تعالى هللادوى به له. 

 ڼي، هغوى ته به د گړ نه ځان لور مؤمنانو به ت

ې نه ، كمزوري او ضعيف به ئگوريگه نه په سترحقارت 

زيات د عزت ځان ړ او تر ځان لوهر يو به تر ، ېريشم

 خاوند بولي.

  ړاندي به په وڼي، د هغوى گړ ځان لوتر كافرانو به

گه په سترعزت او درناوي د ټوي، هغوى ته به ټيسر نه 

 گوري.نه 

 په الر كي به جهاد كوي تعالى هللا د. 

 چا د ، نه به د ېره نه لريچا له مالمتولو به ود هي

 پورو خبرو.پكو سسې د ئپروا كوي او نه تبليغاتو 

  په برخه كوي ورې چا ته ئهغه  دئ، فضل تعالى هللادا د

 .ړ وموميې وې د دئ تعالى چي هللا

 څوك د چي ږي ېپوهاو  ئوند داپراخ فضل خد  تعالى هللا

 .ړ او مستحق دئو لده د فض

 په بل آيت كي داسي راغلى:دا مطلب 

     
   

                                       

 15الفتح: 
و پر كافران يچي له ده سره دمحمد د خداى رسول او هغه 

 .ځونو كي مهربانپلو منپه خدي او  شديد

له ارلم: مگپه اوو خبرو و ّـوايي: زما خليل  هلالج لجابو ذر 

ځان چي تر ېوالى، دا ږدمسكينانو سره محبت او دوى ته ن

گورم نه هغه وپه واك كي لري( څه ږ چي تر ما لټ ته )يټ

گي وساتم ټينړيكي ۍ اپلود خړ دئ، چي تر ما لوچا ته 

كوم چا د چي له هيدا ړوي، ورى شا وامقابل لهم څه كه 

څه هم تريخ چي حق ووايم كه ړم، دا ښتنه ونه كڅه غو

ېره ونه چا له مالمتولو وپه الر كي د هيچي د هللا دا وي، 
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چي ځكه ېر ووايم، ډ باهلل إال قوة وال حول الچي لرم او دا 

 .ده تر عرش النديچي  دئ ېله هغي خزانكالم دا 

 بحب أمرني:  بسبع ّـ خليلي يأمرن: قال ذر أبي عن

 دوني هو من إلى أنظر أن وأمرني منهم والدنو المساكين

 وإن الرحم أصل أن وأمرني فوقي هو من إلى أنظر وال

 أقول أن وأمرني شيئا أحدا أسأل ال أن وأمرني أدبرت

 الئم لومة هللا في أخاف ال أن وأمرني مرا كان وإن الحق

 من فإنهن باهلل إال قوة وال حول ال قول من أكثر أن وأمرني

 اخرجه احمد . العرش تحت كنز

ږ له رسول ې ويل: موچي وئدئ  روايتصامت  له عباده بن

په ړو، واورو او اطاعت وكچي ړ ې بيعت وكپه دسره  ّـهللا 

ړه چي زړي او هلته ړه مو غواي زچهلته ۍ، آسان ،ۍسخت

ږ بل ته پر موچي هغه حالت كي هم په ړي، مو نه غوا

په امورو كي سره چارواكو  له چيې په دړي، جيح وركتر

وو حق به وايو او د هللا  چېريچي  ېپه د ړو،نزاع ونه ك

ېره نه نكي له مالمتولو ووڅ مالمتوپه الر كي به د هي

  لرو.

 السمع على ّـرسول هللا  بايعنا :قال الصامت بن عبادة عن

 هأثر وعلى والمكره والمنشط واليسر العسر في والطاعة

 بالحق نقول أن وعلى اهله األمر ننازع ال ان و علينا

 رواه مسلم . الئم لومة هللا في خافن ال كنا أينما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

  

  

  

   

     

ې او هغه پيغمبر ئستاسو دوستان خو هللا او  -99

 داسيه پځ كوي او زكات وركوي ونلم چيمؤمنان دي 

 ركوع كوونكي وي. چي حال كي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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په ولي او دوست بنده مؤمن هر دا مبارك آيت د  -(55)

پيغمبر او ، د هغه تعالى هللا كي راخالصه كوي:ذواتو دغو 

 ځپه انكسار او خشوع او خضوع سره لمونچي هغه مؤمنان 

ېر واضح او ډې آيت مفهوم د د. كوي او زكات وركوياداء 

و نصارا نه يهود ا، يېكنده دپرع او طېره قاډې ئالفاظ 

چي ځي او نه هغه ړ كي راپه لد مؤمنانو د دوستانو 

او نه  ئځ دځ لمونې لمونخو نه ئ ئې د مسلمان دظاهر ئ

ايستل شوي ې جملې زكات، هغه منافقين هم له دزكات ې ئ

له ركوع او ړاندي په و تعالى هللاد ې ځ او زكات ئلمون چي

و كي په مخكنيو آيتوننشأت نه كوي. تاسو خضوع نه 

د منافقينو گ څنتر  وواد يهودانو او نصارچي ليدل و

چي  ځيني خو داسي معرفي شوي، د دوى ېشوهم يادونه 

 ،ڼيگگري پل ملخهم ځ په ورې حتى د قيامت مؤمنان به ئ

 .چي دوى مؤمنان نه ولگنده شي څرخو هلته به ورته 

د مؤمنانو د مواالت  چيتاسو ته دا هم بايد معلومه وي 

محاربو د چي رست هغه خلك هم ايستل شوي فهۍ له او دوست

په سوره كي ، د النساء ژوند كويې الندي كافرانو تر سلط

 : ويل شوي

    
   

    
      

     
     

   
    
   

    
     

  
    

      
 ډليه دو اړهپه د منافقينو  چيي څه شوپر تاسو نو 

په ړنو پلو الس ته راوى د خوهللا تعالى د چيشوئ، حال دا 

هللا  چيړئ څوك هدايت كړئ هغه ، آيا غواړلوجه رانسكور ك

الر به ورته  ړي هيڅك الريې څوك ب چيړل او هللا ك الريې ب

ان كافرداسي تاسو هم  چيښه دا ده خود دوى  ې.ونه موم

سره برابر شئ، به كافران شول، نو بيا  چيشئ لكه دوى 
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كي  په الرد هللا  چينو تر هغه له دوى نه دوستان مه نيسئ 

ې نيسئ او هر ړه، نو وئډډه وكې ړي، نو كه ئهجرت وك

ژنئ او مه له دوى نه كوم دوست ې وې مومئ وئئ چيځاى 

 نيسئ او مه كوم مرستندوى

دلته بحث د هغو  چيي ږمعلومې ړو آيتونوله دغو دوا

په ې كوله خو ئ ىد ايمان دعو يچ ئد اړهپه خلكو 

ې ته مدينې ئكي  حالداسي په ي او شو هپاتكي  دارالكفر

ې خوا د هجرت كولو امر له يو چيې ړله راتلو ډډه ك

هلته  چيدل ېې نتوانپه دخوا  بلي ورته شوى وو او له

سره په اطمئنان ه او گنده توگڅرپه پل ديني شعائر خ

ژوند كولو ته ې ئ دينالې د هغو خلكو تر سلطړي، ترسره ك

 په دارالحربدل، ېگله مسلمانانو سره جن چيړى دوام ورك

پل دين د خ چيكېدو اصلي وجه دا وه  هپاتد دوى د كي 

ته تيار ې چمتو نه وو، دته  ۍپه خاطر قرباناو ايمان 

ځي، د نه وو پل كور، كليپاره له خد اسالم ل چينه وو 

د  النديتر بېرغ  ماو د اسالآزاد شي  سلطېكافرانو له 

 يړي، نه مجبوريت منع كې ته راشپاره مدينژوند كولو ل

 ۍ.وو او نه ضعف او ناتوان

پيدا ښنه راله مجاهدينو سره دا اندېډېر ځله به 

بريد كوو او  سيميكومي  پهښمن د د موږكه  چيكېده 

حمله كوي  ږموپر ښمن ديا مسلمانان وي او داسي هلته 

 موږوي او ز تېبرخه اخيسكي  ېلې حمپه دكسانو داسي او 

څه؟ څه وي او د دوى حكم حكم به  موږژل شي، زپه الس وو

پاره دا ې د رفع كولو لښناندې دغيهللا تعالى د دوى د 

 ې دا دي:ئ برخيې مهم چيړه ښوونه وكالر

 .دا منافقين دي 

  اختالف مه كوئ. اړهپه د دوى 

 ړ و دارااليمان ته د راتلو چيدي داسي  د دوى عملونه

ې ستاسو خوا ته ئ چيڼل گړ ونه ې ونه دي، هللا تعالى د د

ځاى د كافرانو په تلو  مخكيپه لوري د راولي، د اسالم 

راضي شول، هللا تعالى  بانديكېدو  هپات النديې تر سلط

 نسكور شي.كي  په هغه چيښودل پرې

  ټه گڅه تالف اخ يځپل منخستاسو به  اړهپه د دوى

هللا  چيد هدايت باعث شي، حال دا  ه به د دوىگڅنلري او و

 ئې نه ددا توفيق ئ ڼي اوگړ نه ې د هدايت وتعالى ئ

 ځي؟!ډ نه راووډنله هغه ناولي  چيړى په برخه كور
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 ئ، وڅېر په كاش تاسو هم د دوى  چيښوي دوى خو دا خو

ه ړى. له نورو سرهجرت نه وى كپل ملك نه له ختاسو هم 

 موږوى، نه هغوى ز ىړپيدا كژوند كوم صورت مو راډ گد 

كولى  دژونداسي  موږكه  د دوى. موږمزاحم كېدى او نه 

 نه شئ كولى؟ ولي ېشو نو تاسو ئ

 پل ړي، خهجرت ونككي  په الرد هللا دا خلك  چيڅو تر

 ڼئ.گې مه اولياء او دوستان ئ

  په نيولو او ړه نو ډډه وكې كه له هجرت كولو ئ

ڼئ او گې وئ يډلښمن له صرفه مه كوئ، د د ې هيڅئ ژلوو

يو  ، هيڅې كوئښمن سره ئله د چيړئ څه ورسره وكهمغه 

 كوئ.ې ترطمع  مرستيڼئ او مه د گپل دوست ې مه خئ

عجيب او هم  ړها پهآيت غه دې د د سوردي مائشيعه د 

دا آيت د علي چي ، وايي تأويل لريو اړ تعبير حيرت ود 

په له ولي نه  !!ړه نازل شوىپه ارت د واليت او اما هلالج لج

 هلالج لجعلي چي وايي ولي االمر او امير دئ، ې آيت كي مراد د
چي وو په حالت كي وع كد ر ،ځ كولوات كي لمونمپه جو

چي ړ پوه كپه اشاره سره هغه ړ، ده ږ كگر غسؤاليوه 

ړه او دا ې وركئ ېگوت پلهخ، واخلي ېگوت راشي او د ده

چي عجيبه ده ېره ډ !زل شو!ړه ناپه اې ې قضيآيت د همد

تأويل داسي د ړه په اگند آيت څرد يوه  څوك د قرآن

 څو خبري لرو:جنابانو ته ې جسارت كوي!! د

چا ړي او د چي تقيه وكپه شان نه دئ ستاسو  تعالى هللا

كه علي ړي، گندو الفاظو ونه كڅرپه پله خبره ېري خله و

نو د ده ټاكلى گه په توې د مسلمانانو د ولي االمر ئ هلالج لج

په وضاحت سره امر كي همداسي  په قرآنې ړه به ئپه ا

وضاحت ې ړه ئپه ا السالم عليهچي د هارون ړى وو لكه ك

 ړى.ك

دلته خو د بحث موضوع له كافرانو سره عدم مواالت 

نه ټاكنه او انتخاب، د مسلمانانو د ولي االمر ده، نه 

د چي څه مومو داسي ې مخكي او نه هم وروسته له د

 ټاكلو او انتخاب سره ارتباط ولري.رالمؤمنين له امي

چي ستاسو دوست او ل شوي يته و ودلته خو مؤمنان

پيغمبر او هغه مؤمنان دي هللا، د ده  ؛دوستان او اولياء

 هلالج لجپه علي ځ كوي او زكات وركوي، په خضوع سره لمونچي 
 گه تطبيقوئ؟څندا د جمعي صيغه 

چي د خلئ كه تاسو له ركوع كوونكو نه دا مطلب ا
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ستاسو ځ كوي او زكات وركوي، يا په حالت كي لمونركوع 

ځ نه خو لمون، په حالت كي زكات وركويوع كد ر تعبيرپه 

د ركوع ځ ځكه لمونېدى شي په حالت كي ترسره كد ركوع 

په ېر نور حركات هم لري، او نه زكات د ركوع ډگ څنتر

ته حكومت ږي، زكات خو يوه فريضه ده، ېحالت كي وركول ك

كه تاسو تكلف كوئ او كوونكو ته،  سؤالږي نه ېوركول ك

به ولي  هلالج لجپه نامه اخلئ، نو علي ې او خيرات زكات د صدق

په  هلالج لجپه حالت كي دا كار كولو، آيا دا د علي د ركوع 

پلو الفاظو كي له خځه پل لمانپه خچي هغه  منئ اړه

 سؤالد ې په حالت كي ئحتى د ركوع چي غافل وو دومره 

ړه، بيا ې هغه ته اشاره وكېدو، بيا ئواورږ غكوونكي 

ټول ړه او دا ې وركراوايستله او هغه ته ئ ېگوت ېئ

ې په دې ئولي به  !!لړكوپه حالت كي ې د ركوع كارونه ئ

ې دا كار ځه وروسته ئناوخت كي دا كار كاوو؟ آيا له لم

  ؟ نشو كولى

ې يوه غلطه او بچي گانو اصلي ستونزه دا ده د شيعه 

چي امارت د ېرنه گدا انې، ړكپله ې خېرنه ئگان ټهبنس

ې غلطي د داو د ده د اوالد منصوصي حق دئ،  هلالج لجعلي 

ې كي د د قرآنپه ټوي، ل دالئل پارهلد اثبات ېرني گان

څه هڅه مومي او نه تلويحًا او اشارتًا، پاره نه صريحًا ل

 ادعاءپله غلطه په مرسته خټو رواياتو ې بنسكوي د ب

په هغه خو به څوك ورته ووايي: امارت كه . ړيثابته ك

ړه كوم نص اې دپه چي حق وو منصوصي د دوى صورت كي 

نه ځان ر گه تڅنبه  هلالج لجكه داسي نص وى نو علي موجود وى، 

صحابه وو به  مخكي له دريو خلفاوو سره بيعت كاوو؟

چا سره پرته له بل په شته والي كي له ده گه د نص څن

واب كي وايي: علي عليه ځپه ښتنو پوې د د بيعت كاوو؟

چي له وايي ړه په ا! تقيه كوله!! او د صحابه وو السالم

ړوند تعصب گورئ چي !! منافق شولټول پرته نور دريو 

ې دينه او منافق يوازي يو ب، ځاى ته رسويانسان كوم 

دا غلطه وينا او د هغو صحابه  اړهپه  هلالج لجد علي انسان 

 جسارت سيدا، ړيد دوى ستاينه ك قرآنچي ړه په اوو 

په ې د انصارو د مدين عليه السالم پيغمبر!! كولى شي

ې وادي كي او په يوټول خلك ړۍ كه د نړه فرمايي: ا

زه به له انصارو سره وم!!  ،په بله وادي كي ويانصار 

 .وم انصاروله هجرت خبره نه وى نو زه به د كه 
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 واديا سلكوا األنصار أن لو ّـ النبي عن :هلالج لج هريرة أبي عن

 امرأ لكنت الهجرة ولوال األنصار وادي في لسلكت شعبا أو

 رواه البخاري و احمد    .األنصار من

ږي ېپوهې په دقائل وي زښت ته په ارپل ايمان خچي څوك 

څومره لوى حق دئ، كه دوى په ده باندي د صحابه وو چي 

كوم دين نه به په وپلرږ ږ او زموچي مونه وى خداى خبر 

دا  عبادت به مو كولو كه د اور؟! بتانواو مذهب وو، د 

تر  مدينېله پوري راورساوو، ږ ې ترموچي اسالم ئدوى وو 

توره ې ي ئپور، هند او ماوراء النهر ايران، افغانستان

ې د دپه الس، د اسالم تر بيرغ الندي مزلونه كول او 

ېده، دا كپه وينو سره ېښت د دوى ېښت لوې الر لوږداو

له رحلت نه  عليه السالم پيغمبرې د ۍ ئټولي قربان

ايراني شيعه وو ته وايو: تاسو د ې دي، ړوروسته ورك

او ادي دپه دوران كي د كسرى له استبد خالفت  هلالج لجعمر 

په ، ژغورل شوئو عبادتۍ نه او د اور له فرعوني واكمن

نه زيات د ده درناوى  هلالج لجچي تاسو تر علي كار خو دا وه 

غو صحابه وو انسان به د دپاسه يوازي يو ناسكولى!! 

 .ېروياحسان ه

: } تعالى وقوله ليكي:ړه په اد دغه آيت ابن كثير 

 اليهود ليس أي{  آمنوا والذين ورسوله هللا وليكم إنما

 والمؤمنين ورسوله هللا إلى راجعة واليتكم بل بأوليائكم

 أي{  الزكاة ويؤتون الصالة يقيمون الذين}  وقوله

 التي الصالة قامإ من الصفات بهذه المتصفون المؤمنون

 له شريك ال وحده هللا عبادة وهي اإلسالم أركان أكبر هي

 ومساعدة المخلوقين حق هي التي الزكاة وإيتاء

 فقد{  راكعون وهم}  قوله وأما والمساكين للمحتاجين

 قوله من الحال موضع في الجملة هذه أن الناس بعض توهم

 ذاه كان ولو ركوعهم حال في أي{  الزكاة ويؤتون} 

 غيره من أفضل الركوع حال في الزكاة دفع لكان كذلك

 ممن العلماء من أحد عند كذلك األمر وليس ممدوح ألنه

 أثرا هذا في ذكر بعضهم إن وحتى الفتوى أئمة من نعلمه

 أنه وذلك فيه نزلت اآلية هذه أن طالب أبي بن علي عن

 خاتمه فأعطاه ركوعه حال في سائل به مر

 ورسوله هللا وليكم إنماچي )دا قول  ىتعال هللااو دا 

يهودان ستاسو چي  ئې معنى دپه د(، آمنوا والذين

اولياء او دوستان نه دي، بلكي ستاسو دوستي هللا، د ده 
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 الذينچي )ې او دا قول ئرسول او مؤمنانو ته راجع ده، 

چي هغه  ئې معنى دپه د(، الزكاة ويؤتون الصالة يقيمون

د په دغو صفاتو متصف دي، چي ي مؤمنان ستاسو اولياء د

ستر ركن او يوازي د ټولو د اسالم تر چي ځ اقامه لمون

هغه د څ شريك نلري، او چي هيئ دعبادت  تعالى هللاهغه 

محتاجانو او مسكينانو  لهخلكو حق او د چي ړه زكات ورك

ځيني (، راكعون وهمچي )ې خو دا قول ئمرسته ده،  هسر

ه د زكات فقردا ي چ ېوتيپرتوهم كي ې دپه خلك 

په حالت كي زكات يعني د ركوع  ،وركوونكو حال بيانوي

په حالت كي زكات وركول د ركوع كه داسي وى نو  وركوي!!

خو حقيقت ڼل شوى وو، گغوره كار تر بل حالت نه به 

چي علماوو نه اهل فتوى او اهل رأى داسي نه دئ، له 

حتى و اله نظره خبره داسي نده، چا هيد ژنو ېپې ږ ئمو

ې آيت له علي ابن ابي طالب نه د دړه ې اپه دې ځينو ئ

آيت د ده گواكي دا چي ى ړذكر كيت هم اداسي روړه په ا

په ركوع چي دى په ارتباط نازل شوى، او دا هغه مهال 

 پلهاو ده خېر شو، ې خوا ته تگر ئسؤاليو كي وو او 

 ړه!!ورك ېگوت

ښيي و ا مطلب مزيد توضيح كويپورتنى دا وروستى آيت 

ټول مراد  (پورتني آيت كي له )الذين آمنوپه چي 

   مؤمنان دي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

   

   

     

او مؤمنانو پيغمبر  او د ده له له هللا چي څوكاو  -96

هللا حزب غالب همدا د  چيې شكه كوي نو بسره دوستي 

 .دئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

گانو ته د حزب هللا نوم مؤمنو بند تعالى هللادلته د  -(53)

حزب له هغو كسانو  تعالى هللاد  او ويل شوي:ړى شوى، ورك
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، د ده له ې يوازي له هللا تعالىچي دوستي ئړ شوى جو

دا حزب فاتح او غالب دئ پيغمبر او مؤمنانو سره وي، 

 .ذمه والې ې د غلبئ تعالى هللااو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

   

  

   

   

   

   

    

   

   

   

     

     

تاسو د مخه كتاب  تر چيمؤمنانو! له هغو ې ا -97

 ټوكو او لوبو نيولىپه ې ستاسو دين ئ ى اوړى شوورك

ږئ كه ېېراو له كافرانو دوستان مه نيسئ او له هللا وو

ته لوري ځه د لمان چياو كله  -98 مؤمنان ياست.

دوى  چي له دې كبله، دا  وهيې پري ډوركوئ ملن نهبل

 ې عقله خلك دي.ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

په مزيد ځل بيا او ړ كي يو په لد مخكني بحث  -(57-58)

په څوك ستاسو دين ته چي تفصيل او وضاحت سره ويل شوي 

و نوروي او كه له  واهل كتابله گوري، كه گه ه سترپكس

د بايد ېره پالئ، لدوى نه ودوستي ورسره مه ، وكافران

پل دين د پر خپالئ او چي دوستي ورسره وباعث نشي ې د

ئ كه ږېېروو ېرى او استهزاء وزغمئ، له هللا تعالىدوى ت

له كافرانو سره چي ې معنى دا ده د دواقعًا ايمان لرئ. 

ته د دين پل خېره ده او يا وجه يا لدوى نه و ۍد دوست
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چا د هيچي ل گه نه كتپه سترۍ شتمن يمندتښداسي ارز

ې ېرى نشپل عزت تپر خكه ته . ې ونه زغميپر ىېرت

، كه ايمان ې زغملىپل مال او اوالد تيرى نشپر خزغملى، 

زيات غيرت ې پل دين او ايمان به هم تر دپر خې نو لر

په او  ېاو استهزاء به نه زغمېرى تچا ې او د هيكو

په هغه چي  ېپالچا سره دوستي نه كي به له حال داسي 

  ډي وهي.باندي ملنركن كوم په او د دين دين 

ڼل گچا كار ډي د هغه آذان باندي استهزاء او ملنپر 

ې په دچي ږي ېپوهچي عقل لري څوك ې عقله دي، چي بشوى 

انسانانو  ډ شوي او دمهم الفاظ راغون هڅومرن كي اآذ

دا آذان  ژور دئ،څومره ېز او تأثير ې اغئژوند كي په 

دا د هر پل رب وريادوي، ځلي خلكو ته خځه پنځي د ور

ځ دا اعالن هره ورۍ اعالن دئ، آزادۍ نه د گطاغوت له بند

ړيكي ځي اپلمند دوى خ، ډويپلو كي راغونپه خخلك 

په الس دو موقع خبريد يوه بل له حالت نه د گوي، ټين

خلك، هره ورځ  ېمحل ېد يوې آذان سره په دچي ركوي، و

كى د يوې منطقې خلك  ۍپنځه ځله راغونډېږي، په هري اون

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 

ليكو كي د يوه بل څنگ ته، يوې قبلې ته مخه په منظمو 

 ه وړاندي ودرېږي، په يوه امام پسيكوي، د واحد رب پ

كوي، د هغه په قومنده، السونه هللا جل جالله ته د اقتداء 

په نامه پورته كوي، الس تړلي ودرېږي، ركوع او  ۍتسليم

سجده كوي، په خپلو حركاتو كي له امام نه مخكي وروسته 

او  په خپلو منځونو كي معمولي فاصله گڼي، كېدل گناه

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 

وينا  ېجامع او الرښوونك ئپه غونډو كي امام مكلف د

په ډېر غور او دقت سره هغه  ئوكړي او مقتدي مكلف د

چي په مركز كي په خپله د  ئواوري، د دولت رئيس مكلف د

دغو اجتماعاتو رياست وكړي او شخصًا د لمانځه امامت 

ځايونو كي د ده كفيل دا كار ترسره  يوكړي او په لر

، د مشرانو او كړي. پدې سره چي د خلكو ترمنځ د يووالي
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كشرانو ترمنځ د بعد او فاصلې ختمولو، د يوه بل له 

، ساحې او هېواد او ېدو، د محل، منطقېخبرحالت نه د 

نړۍ په وضعيت د پوهېدو، او سترو سترو اجتماعي كارونو 

ته د ولس د چمتو كولوكوم كار كېدى شي له بلي هيڅ الري 

 .ئده ممكن ن

اكمنو، سياسي او د ډېرو منظمو، ځو ۍتاسو چي د نړ

انقالبي احزابو، تنظيمي او تربيتي پروگرامونه او د 

حزبي جلسو څرنگوالى لدغه څه سره چي اسالم وضع كړي، 

ځه او جماعت په لمانآذان، مقايسه كړئ نو هلته د 

دا د جماعت لمونځونه په حقيقت كي د اهميت پوهېدى شئ، 

 حزبي جلسې دي.  ۍ، اونيزي او كلنۍحزب هللا ورځن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

    

   

    

    

     

څه بل پرته د ې دله ې اهل كتابو! آيا ووايه: ا -95

ړى هم پر هللا ايمان راو موږ چيڼئ گعيبجن  پاره موږل

هم پر هغه  ته نازل شوى او موږ چيڅه هغه  پراو هم 

 چيپاره ې لاو د د ې د مخه نازل شوىله د چيڅه 

 ستاسو اكثريت فاسقان دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

او مخالفت  اهل كتابود له مسلمانانو سره دلته  -(52)

د پر اسالم او مسلمانانو د دوى استهزاء او تمسخر ته 

گه او ولي څندا گه كتل شوي، په تويوه حيرانوونكي عمل 

مال ته په داسي حال كي مخالفت دوى له مسلمانانو سره 

چي دوى ايمان لري  تعالى ه هللاپر همغمسلمانان چي ې ړلت

ټولو الهي  پهې لري، مسلمانان پر ىد ايمان دعوهم 

په تورات او په شمول  كتابونو ايمان لري، د قرآن

كي خو د انجيل او تورات تأييد  په قرآنانجيل باندي، 
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اسالم اهل كتابو د چي په كار خو دا وه او تصديق شوى، 

يا كولى، تر نورو د گرتملدرناوى او له مسلمانانو سره 

چي دوى د مخه دوى دا دين منلى او تأييدولى، عجيبه ده 

د دوى ړي، پاره مال تځاى د مخالفت لپر تأييد او منلو 

په فساد او فسق كي تر چي د مخالفت ستره وجه دا ده 

پلي خوا كي نشي په خېكانو شته والى د ن، ستوني غرق دي

 .زغملى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

    

     

   

  

  

    

    

     

د ې ئې تر د چيړم مو خبر كهغه  هپووايه: آيا  -61

ټلي، غضب ر هللا چيېره بده ده؟ هغه ډسزا  په وړانديهللا 

ې، خنزيران او د گانې بيزوړى او لدوى ئې كپرې ئ

ېر بد ډ ځ له مخيړل، دوى د دريړ كگان جوطاغوت بند

 .دي ېروتيېر تډ الري او له سمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
استهزاء كوئ، د هغوى ديني پر مسلمانانو تاسو  -(31)

ښيو گورئ، آيا هغه خلك دروگه پكه سترپه سشعائرو ته 

چي دا هغه دي  ؟بد دي لوټو په نزد تر تعالى هللاچي د 

د ړي، ې اخته كپل غضب ئپر خيلى، ې لعنت وپر تعالى هللا

چي هغه ړل، او ك مسخې ېر ئڅپه گانو او خنزيرانو بيزو

ې پريهودان چي څه دي هغه دا  .ړهوكې ئ يگد طاغوت بند

چي ې حق وركوي ځان ته د دگه څندوى ، ياخته شو

ځان تر دوى غوره او گوري گه وپه بده سترمسلمانانو ته 

پل رحمته خ له تعالى چي هللادوى خو هغه خلك دي  ڼي؟!!گو
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پر مخ د دوى  ېرحمت دروازه ئپل ړل، د خې برخي كب

ېر څپه گانو ړ، د بيزوازل كې نپرې پل غضب ئړله، خوت

په گانو د بيزو تعالى هللاړ شو او ې جويو مقلد قوم تر

گنده كارونو كي د خنزيرانو په فحش او ړل، ېر مسخ كڅ

د ړل، ېر مسخ كڅپه د خنزيرانو  تعالى هللاېر شول او څپه 

ۍ گۍ او بندې د غالمړاندي ئپه وهر طاغي او باغي واكمن 

داسي ذليل او ېښوده، ړه كې غاذلت ته ئ او ړټ كټيسر 

 پر عزتمنو مسلمانانو استهزاء كوي؟!!گه څنېوتى قوم پر

شوو  مسخد گاني او خنزيران آيا بيزوچي اما دا 

حقيقت دي كه نه؟ الندي دوه روايتونه  يهودانو له نسله

   توضيح كوي:

 القردة عن ّـ هللا رسول سئل: قال مسعود ابن عن

 يهلك لم هللا إن]  فقال ؟ هللا مسخ مما أهي: والخنازير

 وإن عقبا وال نسال لهم فيجعل قوما يمسخ لم أو قوما

 سند احمد بن حنبلم  .ذلك قبل كانت والخنازير القردة

گانو د بيزو ّـ هللا رسول چي لهدئ  روايت هلالج لجله ابن مسعود 

دا همغه دي آيا  چيښتنه وشوه پوړه په ااو خنزيرانو 

څ قوم هي ې فرمايل: هللا تعالىوئ ړي؟ك مسخ تعالى هللا چي

ې نسل يا بيا ئچي  كوي مسخې نه يا ئنه هالكوي داسي 

ې د مخه گاني او خنزيران تر دبيزو، ويشوني  پاته

 .وموجود و

 القردة عن ّـ هللا رسول سألنا:  قال مسعود ابن نع

 لم هللا إن ال]  فقال اليهود؟ نسل من أهي: والخنازير

 كان خلق هذا ولكن نسل لهم فكان فيمسخهم قط قوما يلعن

رواه  .  مثلهم جعلهم فمسخهم اليهود على هللا غضب فلما

 احمد

ل: ښتپوومو  ّـ هللا رسول چي لهدئ  روايت هلالج لجله ابن مسعود 

ې وئ دي؟ له نسله گاني او خنزيران د يهودانوآيا بيزو

ې او نه ئقوم لعنت نه وايي څ هيپر  فرمايل: هللا تعالى

ې د تر دخو دا مخلوقات ، ې نسل ويبيا ئچي كوي  مسخ

پر يهودانو لعنت ووايو  تعالى چي هللاموجود وو، كله  همخ

 ړل. ك مسخې ېر ئڅپه د دوى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ړى، حال درته راشي وايي: ايمان مو راو چياو  -62

ېرته ې سره باو له همدفر سره راننوتي كله  چيدا 

 ې.ټوي ئپ چيږي ېپوهښه ېر ډڅه په هغه وتلي او هللا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

گه ېزمنه تواغ ېرهډپه دلته د اهل كتابو منافقت  -(30)

حضور ته  عليه السالم چي به د پيغمبركله ځور شوى، ان

و مسلمانانو سره مخامخ شول نو ويل راغلل يا به له نور

په دغو خبرو ېر ايمان لرو، څپه ږ هم ستاسو ې: موبه ئ

چي پداسي حال كي ږ هم باور لرو، ې كوئ موچي تاسو ئ

په مخكي ې دې له كافر به راغلل او كافر به ووتل، نه ئ

اوس او له ې او نه به ئو ايمان درلود حقائقدغو 

په نزد كي  تعالى هللاد ، ړى وومالقاته وروسته ايمان راو

 هللاد ، نه د دوى مخكنى ايمان اعتبار لرى او نه اوسنى

پام سره په ټو خبرو ته پړه د دوى هغو ېكپردا  تعالى

ښتني چي كومي غوايمان ، ټويپې دا منافقين ئچي ې شو

په خوله خو د چمتو نه دي، ې ترسره كولو ته لري دوى ئ

ټول د څه لري هغه ي چړونو كي په زكوي خو  ادعاءايمان 

چي د دوى گورئ وروستي آيت كي به وپه  ايمان منافي دي.

  دا د ايمان منافي اعمال كوم كوم دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

  

    

      

ېري او د گناه، تپه  چيې گورې وېرى به ئډاو  -61

څه څومره بد دئ هغه تلوار كوي،  كي ړلوپه خوحرامو 
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 ې كوي.ى ئود چي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

په ې ستر ستر كارونه دلته د ايمان منافي در -(32)

 گوته شوي:

 گناه كي تلواره پ. 

  ېري او تجاوز كي تلوارپر حق تد بل. 

  ړلو كي تلوارپه خود حرامو. 

گه د څن تعالى هللابه سره ړو سره ړو وله دغو بدو ك

 دوى د ايمان دعوى قبلوي؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

 

   

  

    

      

گناه له وينا او علماء د  يپالونكخداى ې ئ ولي -63

ېر بد دئ هغه ډړلو نه منع كوي؟! او د حرامو له خو

 ې كوي.دوى ئ چيڅه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

چي حالت هم داسي دئ و مشائخد دوى د علماوو او  -(33)

كوي او نه د حرامو  منع نه خلك له بدي او غلطي وينا

و نه ښه او بد كار نلري، له بدپه چا د ړلو، له خو

ړه ې روغه جوله وضعيت سره ئ او ړ شوىپكي محساسيت 

گار گنهپه يوه مفسد او په خدمت كي دي، د حكامو ې، ړك

په نامه شهرت پير څوك د منلي عالم او قوم كي هغه 

ښي خبري د دوى د خوېر وي، څپه چي د عام ولس مومي 

سمي او حق كوي، نه د غلطي وينا مخالفت كوي او نه 

د ړى وي، ې الس يو كله حكامو سره ئابلي، وينا ته خلك ر

، حكام او عام وي چي داسي مشائخاو  ءعلماټولني ي كوم
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  ؟گه ويڅنې ولس به ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
   

    

   

    

   

   

    

   

   

  

 

   

   

   

   

   

     

     

او يهودانو وويل: د هللا تعالى الس تړلى دئ، د  -64

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 

به د دوى د څه وغواړي همغسي انفاق كوي او هغه 

ستا د رب  چيړي مًا ورزيات كېرو طغيان او كفر حتډ

ځ مو ترمندوى  او د له لوري درته نازل شوى

د  چيې ئځوله، هركله ښمني او كركه وغوردترقيامته 

 كي زمكيپه ړى او ړ كړى، هللا هغه مجگړي كوم اور بل ك

 ښوي.خوڅه كوي او هللا دا مفسدين نه پاره هد فساد ل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ږ پكار ده لچي ، څو مهمي برخي لريآيت دا مبارك  -(64)

 ړل شي:ېڅپه تفصيل سره و

د بخل، سخاوت، امساك او انفاق ي برخي ك ۍړلومپه 

په اړه بحث شوى، يهودان هللا تعالى ته د بخل نسبت كوي 

يعني څه  ،(َيُد هللا   َمْغُلوَلٌة: د هللا الس تړلى دئ )او وايي: 

چي ترې غواړو نه ئې راكوي، د هرڅه واك ورسره دئ، د 

دي،  يټولو شيانو مالك دئ، خو بندگان ئې همداسي پرېښ

كوي! په عربي ژبه كي له بخيل نه په همدې څه نه ور

كلماتو تعبيركېږي او د دې برعكس هغه كسان چي سخاوت 

الس وركوي، له هر چا سره مرسته د مرستي لري، هر چا ته 

په الفاظو سره )يداه مبسوطتان( دا صفت د كوي، د هغه 

 يعنى السونه ئې خالص دي، هر چا ته هرڅه وركويبيانوي، 

. هللا تعالى د يهودانو سونو سره انفاق كويړو الپه دوااو 

َبل َيَداُه َمبسُوَطَتان  ُينف ُق َكيَف )په ځواب كي فرمايي: 

د دې معنى دا ده چي هللا تعالى زيات انفاق كوي،  (َيشَاءُ 

مناسبه برخه وركوي.  تونوهر چا ته له خپلو نعم

ې ړه شوډله راوالپه مسلمانانو كي يوه داسي متأسفانه 

د متشابه آيتونو الفاظ ېر څپه روركو اهل كتابو د الچي 

په ې غلط مسلك او د داخلي په ظاهري او متبادري معنى 

 هم لدې آيتله مخلوق سره تشبيه كوي، دوى  تعالى هللاسبب 

او وايي چي دا آيت په دې لري تعبير  يله حقيقت نه لر

په داسي حال دا چي هللا تعالى دوه السونه لري!! داللت كوي 

دا  دئ، ذات نه تعالى هللاچي دلته د بحث موضوع د كي 

د ذات  تعالى چي د هللاړ كي ندي راغلي ې لپه دالفاظ 

ې موضوع بحث په دړي، نه دلته ږ ته معرفي كگوالى موڅرن

ټول په تاسو به په كوم بل آيت كي،  شوى او نه د قرآن

ځ ټولو احاديثو كي هيپه  عليه السالم پيغمبراو د  قرآن

په گوالي څرند ذات د  تعالى هللاچي د دا ونه مومئ  ځاى

ې موضوع په د عليه السالم پيغمبر، څه ويلي ويې ړه ئا

انسان ، ړي يوك منع ږمو لواو حتى فكر كوله بحث كولو 

گوالى درك څرند ذات  تعالى هللاچي د ېر عاجز دئ ډې له د

په د ذات د معرفي  تعالى هللاد آيت دا  چېريكه ړى شي، ك

پړي وينا يوه ې بشيواو دا آيت د داسي ړ كي راغلى وى ل

د هللا تعالى د ې او اصلي موضوع ئد بحث محور چي برخه وى 

ويل شوي وى  ې ارتباطمدهپه ى او و وليفيت بيانكذات 

نو په هغه صورت كي مو ويلى شوى  (َيَداُه َمبسُوَطَتان  )چي 
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خو ، كوي ادعاءې دا ډله ئچي د آيت معنى همغه ده چي 

چي: آيا وو مخ مخاپدې صورت كي به هم له دې اشكال سره 

هللا تعالى دوه داسي السونه لري چي تل خالص وي او هيڅ نه 

د سره يوځاى كېږي؟ ځكه د مبسوطتان معنى همدا ده!! 

مراد دغو الفاظو  دچي ږي ېپوهې په دړه خاوند صاف ز

 قرآن، (ُينف ُق َكيَف َيشَاُء ) ې وروسته راغلىچي ترهمغه دئ 

ښوونه ږ ته الرړه موپه او ورته متشابه آيتوند ته ې د

ې په تأويل ئځكه ړو، ې ونه كڅه ئويل هأد تچي ې ده ړك

)و ما يعلم تأويله  ږيېپوهڅوك نه يپرته ه له هللا تعالى

په  ،هر تعبير او تأويلچي ړه په ادلته د )يد( . اال هللا(

يال كي خه پچي ر يتصواو هر ولرو كي ژبه، قلم او ذهن 

د هللا دا تعبير، تأيل او تصوير نه يوازي ، ئړړ كې جوتر

 هللاد  ې كار سره موپه دبلكي ړه صدق نه كوي، په ا تعالى

ړى، د تأيل ناكامه او د صريح حكم مخالفت ك تعالى

مو له مخلوق سره تشبيه  تعالى هللا ،ېړڅه مو كناسمه ه

ره مو ټولو صحابه وو او سلف صالح له منهج ساو  ړىك

 .ړىمخالفت ك

په ې د انسان ئ ړه، هللا تعالىاهل كتابو همدا غلطي وك

ې ئپير چي توړ ړ كې جوې ترئڼلو، تيار يو انسان گوېر څ

چي هغه خداى دئ او ې كي دئ په ديوازي سره له انسان 

څه انسان ته ورته دي، دوه هر ې ئدا انسان، نور 

. لري، .ږونه او.دوه غو ،گيې، دوه سترښپالسونه، دوه 

ټولو ړ، دوى او پيدا كېر څپه ځان وايي خداى انسان د 

ې ته ورته پل خداى او بت د انسان مجسمخالروركو قومونو 

ته ورشئ  ووچي تاسو د مسيحيانو كليساړ، دا نن ړ كجو

ځور ڼه كي انپه بد انسان ې ئخداى پل چي خگورئ وبه 

دوى د مجسمو له  بايبلچي په داسي حال كي دا  ړى.ك

خداى د هرراز  چيليكي  بايبلړي وو، ك منع ړولوجو

د عبادت له كولو  وړانديپه ړولو او د دوى مجسمو له جو

او بتان  ئړوې دي: بت مه جوړى او فرمايلي ئممانعت ك

د  يربډې څلي او تراشلډبرو ځئ، مجسمه، د مه لمان

نن د مسيحيانو كليساوي ... خو ړوئپاره مه جوې لځنلمان

 السالم مااو عيسى عليه مريميد ، ډكي ديله مجسمو 

پر ځ د دوو فرشتو د مجسمو تر منې ئخداى تى حې او مجسم

گونو خدايانو ې ړى او د تثليث او درځور كتخت ناست ان

 .ړىعيني تجسم وركې ې ته ئېدعق
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 څوككه چي ښتنه دا ده ې مبارك آيت د ايمان غودپه 

ځواب په َمْغُلوَلٌة َيُد هللا   ړي او ووايي: وكهللا ته د بخل نسبت 

 . يشاء َكْيف ُينف قُ  َمْبسوطَتان   َيَداهُ  َبلْ  كي ورته ووايو:

په تفسير كي و آيتوند  قرآند ايمان او د  په قرآن

احتياط غوښتنه دا ده چي د هر آيت د تفسير او ترجمې  د

د هغه سياق، سباق او له مخكي وروسته سره كي په وخت 

د اصل مراعات نشي نو  رابطه په پام كي ولرو، كه دا

د كه ستاسو د بحث موضوع . ږوېو مرتكب كاشتباهات وزيات

ړ ې لپه همدي او و معرفي كولاو خاص حالت يوه شخص ذات 

 له دوو خالصو السونو سره، هلته يو څوك دئكي ووايئ: 

ړى نوموچي دا انتباه اخلي مخاطب  ويناې ستاسو له د

له بل سره وصل سړى دوه داسي خالص السونه لري چي يو 

د هغه شخص د سخاوت د بحث موضوع مو كېدى نشي. خو كه 

هغه سړى خالص الس چي ې ارتباط ووايئ په همدبيان وي او 

ستا مقصد د ده چي ږي ېپوهژر ېر ډنو ستا مخاطب لري، 

په خالص الس چا سره چي له هر هغه سخاوت ته اشاره ده 

دا  وينا ې، يوازي كمعقله انسان به ستا له دمرسته كوي

  پل الس خالص نيولى.ړي خې سچي داخلي انتباه 

په ذات  تعالى چي نه به هللاښوونه كوي ږ ته الرمو قرآن

او نه به  سره تشبيه كوو،مخلوق او صفاتو كي د كوم 

ړه به په ا تعالى هللاكوم مخلوق له ده سره تشبيه كوو، د 

 هللاد پل ذهن كي په خچي چا ډډه كوو، د مثال له ويلو هم 

 ړجوې ئكوم تصوير ړ، ړه كوم تصور وكپه اد ذات  تعالى

ې ړ او كوم مخلوق ئتشبيه كې ئړ، له كوم مخلوق سره ك

له  قرآنې او د ړې كڼلو، اشتباه ئگله ده سره ورته و

  ړى.ې مخالفت كښونو سره ئالر

چي د يد، عين، رجل او ... ټولو هغو نصوصو كي ه پ

هللا  چي د ئا نه ددف دههلته  ،ته شوى تعالى هللانسبت 

يو فعلي  تعالى هللابلكي د ړي، ك تعالى د ذات كيفيت بيان

ظاهري معنى  الفاظودغو نه ښايي له ، ړىكبيان ې ئصفت 

باندي كيفيت  پهذات د د هللا تعالى چي ځكه دا واخلو، 

خبره ده، انساني عقل ړه نه لووس له د انسان ېدا پوه

ى شى. د هللا تعالى د دومره توان نه لري چي دا درك كړ

لپاره په انساني قاموس كي  ولود بيانگوالي څرنذات د 

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 

 ممكن ندى. ولذات كيفيت بيان

ې متفق په دپه شمول محققين د قرطبي  علماء اوټول 

ډډه كوو، ړه به له بحث نه په اد ذات  تعالى هللاچي د دي 

 .ه كووړو او جوارحو نسبت نغد ته به  تعالى هللا

ته د يد  تعالى هللاچي ټولو هغو آيتونو كي په  قرآند 

چي  څه يد ته نه دي مربوط شوينسبت شوى، هلته داسي 

يا  ىړې غل ئاخيستسه كول او څيز( وي او ترال)شى او 

  :آيتونهايجابوي، لكه دا  اندام

  كل   َمَلكُوت ِبيَِدهِ  َمن ُقلْ 
ْ
                                                                             ... ء  شى

 88لمؤمنون:  ا

  كل   َمَلكُوت ِبيَِدهِ  الَِّذى َفسبْحَنَ 
ْ
                                               *     ْرجَُعونَ تُ  ِإَليْهِ  وَ  ء  شى

 83يس: 

  كل   َعلى ُهوَ  وَ  اْلُمْلك ِبيَِدهِ  الَِّذى َتبََرك
ْ
                                                 *    َقِديرٌ  ء  شى

 83الملك: 

په  تعالى هللاد ملك او ملكوت دلته ويل شوي: گورئ چي 

څه سي چي ملك او واكمني داږئ ېپوهي دئ، خو تاسو الس ك

ړي په نامه غد الس ې په اختيار كي درلودل ئچي نه دي 

 ته ضرورت ولري.

 ئړږ غور وكلاحاديثو كي هغو په كه تاسو همدا راز 

چي هلته ږي ېدرته جوته ك ،ېپكي شوچي د )يد( يادونه 

 . د مثال پهراغلى ئگه نه دتوپه )اندام( ړي )يد( د غ

)والذي نفس  ،)الخيرفي يديك( ،االمر( )بيده توگه:

)ا ن هللا َيبسط يده بالليل ليتوب مسئ النهار  ،محمدبيده(

 ...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 

ير، د خير وركړه، د مرگ او ژوند د حقيقي، د امورو تدب

فيصلې صدور، د توبې قبلول، دا نه ايجابوي چي دلته دي 

له يد نه مراد د بدن غړى او جارحه وي، ځكه نه امر 

خيرات او نه دا نه  ،نه توبه ،جسم دئ، نه خير، نه نفس

چي ملكيت، نه دئ  دا يو هم جسم ،نور ذكر شوي شيان

ئې د جارحه، آلې او بالول ، قبلول او سموركړه، اخيستل

اندام غوښتونكي وي. قرآن كريم په پوره صراحت سره 

 فرمايي: 

                                                                    إ ن َما َأْمُرُه إ َذا َأَراَد شَْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن *  
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 81يس: 

ي اراده وكړي نو كار ئې يوازي بيشكه چي كله هللا د څه ش

 دا دئ چي ورته ووايي: وشه، نو هغه وشي.

لپاره  د ټولو امورو د تدبير او ترسره كېدو يعني

يوازي د هللا تعالى اراده كافي ده، د شيانو پيدايښت، 

مرگ، ژوند، ساتنه، پالنه، تدبير، وركړه، تمليك، 

دې سره اخيستل، امساك، بطش، دا ټول د هللا تعالى په ارا

 او د ُكٌن په حكم ترسره كېږي.

مصدقًا لما بين  :ړه فرماييپه ا قرآند  تعالى هللا

ې الفاظو تحت اللفظي معنى دا ده: د ديديه: 

ې دي، ځ كي ئړو السونو مند دواچي څه تصديقوونكى د هغه 

دا مراد نه اخلي دې له ښيار انسان څ عالم او هوخو هي

څه ې داسي السونو كي ئ پهدوه السونه لري، او  قرآنچي 

چي دلته مراد ې متفق دي په دټول ې، چي تصديقوي ئدي 

 تعالى هللادمخه نازل شوي.  چي تر قرآنهغه كتابونه دي 

چي لكه كوم كم عقله انسان  يدړو نسبت كول داسي ته د غ

  !!السونه لري قرآنچي ړي وكادعاء  په استنادد دغه آيت 

مطلب همدا وكړو  غور احاديثو كي همكه په الندي 

 :گوته كويپه راته 

َما َتَصد َق َأَحٌد ب َصَدَقٍة م ْن َطيِّبٍ، َوالَ َيْقَبُل فرمايي:  هلالج لجرسول هللا 

رواه ....     هللا إ آَل الط يَِّب، إ آَل َأَخَذَها الر ْحٰمُن ب َيم ين ه .

 مسلم 

پاكه صدقه نه وركوي او هللا تعالى خو له پاك  كومه هيڅوك

رته بل څه نه قبلوي، مگر دا چي رحمن خداى هغه په نه پ

 خپل يمين )ښي الس( اخلي. 

وايي: الحجر االسود يمين هللا في االرض فمن  هلالج لجابن عباس 

 صافحه وقبله فكانما صافح هللا وقبل يمينه

ه كي د هللا تعالى ښى الس دئ، چا چي پر زمكحجر االسود په 

اسي ده لكه چي ښود او ښكول ئې كړه نو دا دېهغې الس ك

الس ئې ښى له هللا تعالى سره ئې مصافحه كړې وي او د هغه 

 ښكول كړى وي.

  د لومړني حديث مطلب او مدلول دا دئ چي هللا تعالى

يوازي پاكه صدقه او خيرات قبلوي، نه يوازي قبلوى ئې 

هغه ته خاص ارزښت وركوي او لكه څنگه چي انسان  بلكي

لي، شكور خداى هم د خپل يو باارزښته څيز په ښى الس اخ

خو پدې  ،بنده پاكي صدقى ته ارزښت وركوي او قبلوي ئې
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ظاهري معنى  ېكلمد حديث كي نه د يمين او نه د اخذ 

انسان له خوا بل  همراد ده، ځكه گورو چي صدقه د يو

دواړه  كىاو اخيستون كىانسان ته وركول كېږي، وركوون

ي په لومړنۍ كي هم گورو چروايت انسانان دي. په دوهم 

ه كي د خداى يمين )ښى زمكبرخه كي ئې حجراالسود ته په 

شوي او په دوهمه برخه كي د حجراالسود لمس كول  ( ويلالس

او يا ښكولول د هللا تعالى د الس د لمس او ښكولولو په 

ونكړي چي  ءمعنى راغلى دئ، هيڅ عاقل انسان به دا ادعا

  مراد همدا ظاهري معنى ده. الفاظوله دې 

 ې په مراد ايمان لرو، الفاظ ئو آيتوند متشابه ږ مو

په ڼو، خو گې ترجمه جائز ژبي ته ئپه خوله يادوو، بلي 

ې له په تأويل ئې نه اخلو، متبادره او متداوله معنى ئ

په څوك يد د الس ږي، كه ېپوهڅوك نه پرته بل  هللا تعالى

ړ خبره نه ده خو كه يد ړي دا د اعتراض ومعنى ترجمه ك

تأويل  -2ې: ړې كۍ ئڅو غلطړي، په معنى تعبير كعضوي  د

څوك پرته بل  تعالى هللاچي له په داسي حال كي ړى، ې كئ

ې ڼو نو بيا خو ئگړي وږي، كه دا غېپوهنه  لپه تأويې ئ

ې له مخلوق سره ئ تعالى هللا -1پوه شو په تأويل څوك هر 

نه پل ذات كي، په خنه  تعالى چي هللاړى، حال دا تشبيه ك

په افعالو كي كوم مخلوق ته ورته په صفاتو كي او نه 

څه ويلي حال ې ړه ئپه اگوالي څرند هللا د ذات د  -3دئ 

د ذات  تعالى هللاچي د ړي يو ك منع ېږ له دچي اسالم مودا 

ې ټول سلف له منهج سره ئد  -4ړو. ړه فكر وكپه ا

څ ۍ مخكي هيېړپې چي له دې ړې كهغه خبره ئ ړى.مخالفت ك

 ې.ړنه ده كعالم پوه ه دين پ

  له  تعالى هللاد چي د آيت د دوهمي برخي معنى دا ده

چي دا ځاى په ې د د ړى شوي آيتونهلوري تا ته درك

او له كفر نه  ځويگرمفسدين له طغيان او فساد نه راو

د دوى كفر او طغيان ړي، برعكس چمتو كې و ته ئاخيستالس 

ته  ۍښمنالو سره دپله حق چي ږيېباعث كې وي او د دزيات

په دفاع په مخالفت او له كفر نه د حق دين  ړي اوتومال 

چي مه كوئ گمان . ځ زيات شيپه ورځ د دوى طغيان وركي 

په و آيتوند كتاب د  څوك به د حق او د هللا تعالىهر 

گرتيا پل كفر نه الس اخلي او ستاسو ملېدو سره له خاور

تاسو سره يوازي چي له ېر خلك به داسي ومومئ ډبه كوي، 

 او تاسو حق ته بلنه وركوئچي ښمني كوي ې خاطر دپه د
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پل دعوت كي په خچي تاسو څومره له حقيقت نه دفاع كوئ، 

 .ږيېمره زياتوښمني او مخالفت به همدځئ د دوى دمخكي 

  اخته دي او ښمنيو په دځونو كي هم پلو منپه خدوى

ومه چي كدوى ړه كي كركه او كينه لري، په زيو بل ته 

ښمني دا دځ د دوى تر من هپه وجه بې د د ،ېړالر غوره ك

 ترقيامته دوام كوي.او كينه 

  تعالى هللا، او تل ىړړو اور بل كگوار وار د جپه دوى 

ې ړڅه كې د فساد خورولو هتل ئ ،ىړړ كاور مدا ړو گد ج

، دوى مفسدين ې الر كي كارولىپه دې ځواك ئپل زور او خ

 ښوي. وې نه خئ تعالى هللا ،دي

ټولو د دوى د دغو چي گورئ كي به و ونوبعدي آيتپه 

تعالى  هللاله  ،او وجه عدم ايمان الملاصلي انحرافاتو 

په احكامو عمل د كتاب  تعالى هللااو د ېره نه درلودل و

 دي.نه كول 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

  

  

 

  

   

  

  

    

   

   

    

   

   

     

ې ړى وى او تقوى ئه اهل كتابو ايمان راوكاو  -69

ې وې ړك ې وى نو حتمًا به مو د دوى ناخوالي ختميړك

 -66به مو د نعمتونو جنت ته ننيستي وو. مرو واو هر
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پل رب له د خ چيڅه او كه دوى تورات، انجيل او هغه 

ې ړي وى، نو هرومرو به ئك يپل ،نازل شويورته لوري 

 ، دښو له النديپپلو ړلي وو او هم د خهم له بره خو

 چيدي  ې داسيېرى ئډده خو  ېځ الرمنډله خو دوى يوه 

 دي. يډېري بدې ي ئړنك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

الندي مهم و كي آيتوندغو دوو مباركو په  -(35-33)

 ښودل شوي:ېږ مخي ته امطالب زمو

  د ړىايمان نه وو راوپه حقيقي معنى اهل كتابو ،

 ېچي د ايمان دعوى ئې شهادت وركوي په ددوى بد وضعيت 

چي مخامخ دي وجه له كومو ناخوالو سره ې نه ده، رښتين

په واقعي معنى ده، كه دوى تقوى عدم ان او يمعدم اې ئ

الر غوره ې د تقوى ژوند كي ئپه عملي ايمان درلودى او 

په دنيا كي د دوى ستونزي او به  تعالى هللاې وى نو ړك

ورپه ې جنت په آخرت كي به ئې او ې وړكختمي ناخوالي 

 .ړو محروم ديوو، اوس له دوا ړىبرخه ك

  هللاچي د ښووني او الر او هغه احكامدوى تورات، انجيل 

ځول، وغورشا ته ې په الس ورته راغلانو پيغمبرد  تعالى

ېرزوينو محروم شول، فقر پله  تعالى پاره د هللاې لد همد

ني شا ته نه وښوكه دوى دا الرپه برخه شو، ې او مسكنت ئ

ښتنو سره ې د الهي دين له غوژوند ئپل ې او خځولغوروى 

ې د آسمان د بركت درواز ړى وي نو هم به دتنظيم كسم 

آسمان به ي، زمكاو هم د ې وې ل شوپرانيستپر مخ دوى 

له بركتونو ي به زمكې ورول او پرپل وخت بارانونه خپه 

  ډك حاصالت وركول. 

 ديښي او اعتدال خوي ځ الرمنېر خلك د دوى محدود شم 

بدو افعالو په ې ې، اكثريت ئړې غوره كاو سمه الر ئ

ې مصيبتونو په دټولنه سبب د دوى په د دغو ، بوخت دي

معامله  تعالى هللاچي له ولسونو سره د ځكه ې، دا اخته شو

 سره متناسب وي. حالت له د دوى د اكثريت چي داسي ده 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
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پل رب له د خ چيڅه ورسوه پيغمبره! هغه ې ا -67

پيغام نو د ده  ړونك لوري درته نازل شوي او كه دي

هللا  چيله خلكو ساتي، يقينًا  رسولى او هللا دينه دئ  يد

 دا كافر قوم نه هدايت كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

په  عليه السالم پيغمبرې كي د ې سورپه ددا مطلب  -(37)

مؤمنانو  آيتونو كي او د 22او  22، 37، ځليې ړه درا

ې آيت سره په د ،كي راغلىآيت  015په ځل ړه يو په ا

، پل رسالت له خوفچي خته ويل شوي  عليه السالم پيغمبر

پاى ته گه پړه توپه بشپرته  ، تردد او تزلزل نهېريو

څ په رسولو كي هيپه تبليغ او ولس ته څه د هغه ورسوه، 

، ړى شويپل رب له لوري دركچي د خكمى او قصور مه كوه 

نه وي الهي رسالت پل ې نو تا به خړكه داسي ونه ك

پروا مه كوه، څ ښمنانو د مخالفتونو هيد دړى، ترسره ك

كه خلك ستا دعوت ته مثبت ستا ساتونكى دئ،  تعالى هللا

پل دعوت په خاو  ږهېك ې مه مأيوسهپه دځواب ونه وايي، 

و نتائجپل دعوت له چي د خداسي نه ، مه راولهكي كمى 

د خلكو د هدايت ې، ږدېپرې په نيمايي كي ئې او مأيوس ش

چي د دوى د عدم ايمان وجه دا ده كوي،  تعالى هللاړه ېكپر

   ڼي.گړ نه و هدايت دكافر قوم دا  تعالى هللا

ې مبارك آيت كي خطاب پيغمبر عليه په دڅه هم كه 

 ووخو هر مسلمان او مخصوصًا علماته متوجه دئ،  السالم

ږي، دا خطاب ېڼل كگورثه  ه السالمعلي چي د پيغمبرته 

په پيغام ې رسالت وارثان دا الهي د دبايد  دئ، متوجه

پرته ېري او خوف گه او له خلكو نه له وپړه توبش

 ې ساتنه كوي.به ئ تعالى چي هللاورسوي، بايد مطمئن وي 

و ې ته د ورته آيتوناو دې چي د دداسي حال كي په 

په ذهن خاوندان  د صفا او روغ دئ، ېر واضحډ فهومم
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ږو او ې اخلي، خو متأسفانه د كۍ سره واضح مطلب ترآسان

په تحريف كي  چي د قرآناو هغه  اندبيمارو ذهنونو خاون

ږ ذهن پل كوآيت معنى د خې د د، مهارت او جسارت لري

ته  عليه السالم پيغمبروي او وايي: دلته تحريفابق طم

كه دا ې، وامارت نه اعالن هلالج لجچي ته ولي د علي ويل شوي 

رسولى،  نه دئپاى ته پل رسالت ې نو تا خړكار ونه ك

له چي ړى ډ دركډاخو تا ته ما ې، ږېېرولي له خلكو و

د دغه تهديد له  پيغمبر عليه السالمخلكو دي زه ساتم، 

ې ړل او وئډ كپه غدير خم كي راغونېدو وروسته خلك اور

حق  ي لهعلې موال وي، به ئ چي زه موال يم عليچا د ويل: 

 ئدوست د خداى دوست د او حق له علي سره، د علي ئسره د

عليه  پيغمبرد او همدا ښمن!! ې د خداى دئ ښمناو د

په دا !! ټاكل وو هلالج لجد علي  گهپه تود ځاى ناستي  السالم

 :چيداسي حال كي 

ځاى ولي االمر، امير او د څ قاموس كي په هيموال 

مير ته دا څ خليفه او اهيپه معنى نه دئ راغلى، ناستي 

ړي پل آزاد كخ به صحابه وولقب نه دئ كارول شوى، 

چي د هغوى پاره ې لاو دا د د ې نامه يادولپه دغالمان 

ساالر او سردار ې ئځاى په ړى وي او د مريي ې كدرناوى ئ

  .وي نومولي
ې ده او اخيستدا غلطه معنى  هلالج لجنه علي  ې الفاظوله د

 نه صحابه وو.

حجة الوداع نه د  ته له عليه السالم پيغمبر

ځيني  هلالج لجعلي  دچي ېده دا اطالع ورس په مهالو دېځرگرا

پاره ډولو لچي له ده سره د زكات د راغونگري هغه مل

په السوهنو ړه په او غنائميمن ته تللي وو، دى د يمن د 

ښتنو او پوله ته  هلالج لجرسول هللا او ناروا تصرف متهموي، 

نه  هلالج لجعلي چي دا كسان له معلومه شوه نو وروسته ږېگرو

ځواب ې مثبت ښتنو ته ئد دوى غو چيې خفه شوي وو په د

ښتل ې غوچي ترړي ې نه وو وركڅه ئنه وو ويلى او هغه 

د ړل او ډ كخلك راغون عليه السالم پيغمبرځكه ې، نو ئ

  ې.ړي خبري وكڅو تأييدې ته ورته دې ئړه په ا هلالج لجعلي 

په نسبت يو  قرآند دا هم دغو جنابانو ته وايو: 

نه ړه، په ا عليه السالم تور دئ او هم د پيغمبر كركجن

ې له څوك ئچي هيچلى دئ ېپدومره مبهم، غامض او  قرآن

ى او يوازي د رواياتو اخيستو مخامخ مفهوم نشي آيتون
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پوه شي، او په مراد او مقصد په مرسته كولى شي د هغه 

دومره په ابالغ كي پل رسالت د خ عليه السالم پيغمبرنه 

حكم  ې د هللا تعالىپه درويشتو كلونو كي ئچي غفلت كولو 

ژوند ېري، او اوس د د خلكو له وهم ، هغه وټ ساتلى وپ

مهال، د الري  هپېدو ځگرد راپاى كي، له حجة الوداع په 

پل په سبب خد وروستي تهديد  تعالى هللاپه نيمايي كي، د 

په داسي مبهمو الفاظو دا ډوي او د سفر ياران راغون

څوك نه دي پرته هيچي له شيعه وو اعالنوي خبره ورته 

پيغمبر باندي ايمان او  په قرآن!! آيا پوه شويې پر

  !ړي؟!لرونكى انسان به د داسي كركجني خبري جسارت وك

ټاكل د اسالم او د ځاى ناستي نه د دوى ته وايو: 

موروثي په ، اسالم ښه دهد عظمت ن عليه السالم پيغمبر

شوني  پاتهجاهليت د دور  قيادت باور نه لري، دا د

ږي، ېپارل كپه اسالم كي امارت او قيادت اهل ته سڼي، گ

ږي او نه د تره ېك پاتهراث مي پهپالره زوى ته له  نه

ورثه  په شته والي كي پهد تره وى خو زوى ته، د تره ز

په  هلالج لجعباس تره د  عليه السالم پيغمبرد  ،ځيوو كي نه را

 ؟ږيېڼل كگ رثاو گهڅند تره زوى به شته والي كي 

 ملسوموروثي وى نو له ابوبكر، عمر او عثمان قيادت كه 
ټول چي شوى وو  هپاتنه به د دوى هغو زامنو ته 

علم باور لري، د  او په اهليت، تقوىې مسلمانان ئ

پلو تر خ هلالج لجپه علي زوى محمد بن ابوبكر خو  هلالج لجابوبكر 

ټاكلى گه په توې د والي ، هغه ئگران ووېر ډزامنو هم 

  . وو

ې آيت له كوم لفظ نه دا معنى ږو د دېپوهنه ږ مو

 ئدومره مبهم او غامض د چي قرآنگمان كوئ راباسئ، آيا 

په حقيقي معنى ې په مرسته ئاياتو وچي يوازي د ر

مخكي او نه وروسته  آيت ېېدى شو؟ دلته خو نه تر دپوه

 !!ېې او نه د علي يادونه راغلېړل شوڅد امارت موضوع 

د ځل او هر ځلي ې دركي  ېې سورپه دفاظ الدا د تبليغ 

د رسولو گه د رسالت پړه توپه بشتبليغ او ما أنزل هللا د 

 انسانړي ږ زو، آيا له يوه متعصب او كيړه راغلپه ا

ى اخيستداسي غلط مفهوم  آيت گندڅرې دڅوك له پرته بل 

 شي؟

نه وروسته د  هلالج لجچي له عثمان ې عقيده يو په دږ مو

ټولو ړه تر ېكپرړه د صحابه وو اپه د انتخاب  هلالج لجعلي 
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چا زيات دى د ړه وه، تر بل هر ېكپرمناسبه او عادالنه 

په عمر خام ې د مخه هغه ړ وو، خو تر دپاره وې مقام لد

په ده ته په شته والي كي د مشرانو صحابه وو وو، 

 .ېدىپارل كدا منصب نشو سۍ كي انوځ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

  

   

    

   

    

   

     

     

تورات، انجيل او څو تر كتابو!  لې اهووايه: ا -68

 يپلنازل شوي درته وري پل رب له لد خ چيڅه هغه 

به حتمًا د دوى د څه څه نه يئ او هغه  په هيڅړئ، كن

ستا د رب له  چيړي ېرو طغيان او كفر ورزيات كډ

 هيڅې قوم پر دانو كافر ، نو دلوري درته نازل شوى

 تأسف مه كوه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ېكنده او قاطع الفاظو فيصله پرپه دا مبارك آيت  -(38)

په هغه صورت يوازي  د اهل كتابو د ايمان دعوىچي كوي 

ړي، له پلي كانجيل احكام د تورات او چي ښت لري كي ارز

ړ ده د ايمان دعوى د منلو و تعالى هللاپر ې نه پرته ئې د

په الهي احكامو په الهي كتابونو د ايمان دعوى، او نه 

مذهب دين او څ هيپه صورت كي دوى اصاًل د نه عمل كولو 

په الهي  چيې قاطع الهي حكم معنى دا ده او د دنلري، 

پر د ديانت، مذهب او رته پله تمسك او عمل كولو كتاب 

ښته ې ارزچه او بپوې د باور دعوى پيغمبر ئهللا تعالى او 

 ده.
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به هې مذې دينه او بچي دا بښيي ز دا آيت اهمدار

ې د مخالفت گرانو سره ئدعوتله چي ې به داسي وموم ټولى

چي هغوى د ماأنزل هللا لوري ته بلنه لويه وجه دا وي 

دوى كفر او طغيان ال چي دا دعوت د ې به گوروركوي، 

كوه او په بد حالت تأسف مه د دغو كافرانو . ړيزيات ك

، د دوى له مخالفت هږېويسه كيمأ ې له مخالفتونومه ئ

 ړه.پل دعوت ته ادامه وركسره سره خ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

   

  

  

   

   

    

       

 چي وهغله ړى او ې راوايمان ئ چييقينًا له هغو  -65

څوك هم  له صابئينو او نصرانيانو چي يهودان شوي او

ك ېړي او نپر ورځي ايمان راوپر هللا او د آخرت 

ې شته او نه به غمجن پرېره څه وړي نو نه عملونه وك

 شي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

: مؤمنان، ېډلو يادونه شومذهبي څو دلته د  -(32)

مراد مسلمانان  نو، له مؤمنايهودان، صابئين او نصارا

، له پلويان السالم عليهد موسى  نوله يهودادي، 

پلويان  السالم عليهحيى يځان د چي هغه خلك  نوصابئي

وو اشت دي، د نصارېم په ايران كيې اوس هم ځيني ئڼي، گ

په د تعميد مراسم باور لري، په غسل ېر د تعميد څپه 

څ په ترمراسمو په يوه سيند كي د خاصو ځو كي خاصو ور

نه  السالم چي دا له يحيى عليهوايي كي ترسره كوي، 

ېدو د پاك نوگناهوه دا لدئ،  پاتهه ميراث پورته 

 ذبائحڼي، گډلي ې د اهل كتابو له احناف ئ ،وسيله بولي

او له ڼي، گې نكاح جائز ځو سره ئښې حالل او له ئ
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دا  ،پلويان مراد دي السالم عليهنه د عيسى  وونصارا

پاره لډلو د دغو او نورو مذهبي چي ږ ته وايي ت موآي

ې ړي او عمل ئپه واقعي معنى ايمان راو چيمحك دا دئ 

په دغه محك سنجول د هر مذهب حقانيت ېك او صالح وي، ن

ښت لري نه نوم ارزمحك او معيار كي الهي ې دپه ږي، ېك

چي ږي ېنه ك چلنې اساس په دچا سره له هي، ءاو نه ادعا

ډلي ړى، كومي مذهبي ځان ته غوره ك ېنوم ئ مذهبيكوم 

 ادعاء كوي، وې درلودېدعقكومي  د او ځان منسوبويته 

معامله د ده د ايمان او عمل  تعالى چا سره د هللاله هر 

د دنيا د صحيح ايمان او صالح عمل خاوندان له مخي ده، 

  او آخرت سعادت او بريا ترالسه كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

  

    

    

   

   

    

ې ړژمنه مو ترالسه كبني اسرائيلو د  چييقينًا  -71

كوم  چيږلي وو، خو كله هم ېپيغمبران مو ورلوه او 

نفسونو نه د دوى  چيړي وورته راڅه هغه پيغمبر 

 ژل.ې وځيني ئاو  لړې تكذيب كئ ځيني ون ،ووښاخو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ې وه ړژمنه كې سره د د تعالى هللاله بني اسرائيلو  -(71)

د ده د ايمان او صالح عمل الر به غوره كوي، چي 

خو كله ې كوي، دي او اطاعت به ئږږ پيغمبرانو ته به غو

و سره احكامپيغامونو او الهي  وهغله پيغمبران چي 

ښتنو او هوى او هوس د دوى د نفسي غوچي راغلي ته ور

دوى ژلي، ې وځيني ئړي او ې تكذيب كئځيني خالف وو، نو 

چا خبره نه د هغه نه يوازي گان دي، د هوى او هوس بند

 بلكيډ شي، ړاندي خنپه وښتنو د نفسي غود دوى چي مني 
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 صرفه نه كوي.هم ې ژلو ئپه وړي او ې مال تئته مخالفت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

     

   

    

      

څه عذاب به نه وي، نو  چيړ ې وكگمان ئاو دا  -72

ې ېدو، خو بيا ئې ورحمپرڼه شول، بيا هللا ړانده او كا

ښه ليدونكى څه ڼه شول او هللا د هغه ېر ړانده او كاډ

 ې.كوي ئ چيدئ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

په بدو ان چي مگې په دړ، گناهونو ته الس كدوى  -(70)

خته ې ائبه په عذاب ړى شي او عملونو به سزا ورنه ك

ې د مخكنيو ړل، نه ئڼه كړانده او كاگناهونو نشي، 

ې د او نه ئپايلو ته وكتل قومونو بدو گارو گناه

وو ته اعتناء ړه سواندو دعاتو ويناپيغمبرانو او ز

ټول قوم ې ې خاطر ئپه د، ړې رحم وكپر هللا تعالىړه، وك

ږ ې لېر ئگارانو شمگناهچي د ړ ب اخته نه كپه عام عذا

گناه په ې ېرى ئډړه، گناهونو ته مخه كهم  دوى بيا، وو

ځكه نو ړل، ړانده كڼه او كامزيد گناهونو ېوتل، پركي 

په مخكنيو چي ړل پايلو سره مخامخ كې له هغو بدو ئ

دا معامله د هغه بصير  ې.و كي ورته اشاره شوآيتون

گند څرټ او پټول چي د دوى ې خداى له لوري ورسره شو

  ي.تر نظر الندي دې ئعملونه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ې ې: بويل ئ چينًا هغه كسان كافران شول يقي -71 

 په داسيزوى دئ،  همدا مسيح د مريميچي هللا خو شكه 

ې بني اسرائيلو! د هللا مسيح به ويل: ا چي حال كي

زما رب دئ او هم ستاسو رب، هم  چيړئ عبادت وك

 نو يقينًا هللا ،ړچا له هللا سره شرك وك چيحقيقت دا دئ 

ې اور دئ او دغو اى ئځړى او حرام ك جنت ورباندي

 مرستندويان نشته. ظالمانو ته هيڅ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

علماوو ړ، مخالفت وك السالم عليهيهودانو د عيسى  -(72)

پاره ې د اعدام لې هغه ونيولو او رومي حكامو ته ئئ

 هد ده تر راتلو د مخچي حال كي په داسي دا پارو، وس

ېرى د راتلو زژغورونكي مسيحا خلكو ته د يوه ې ئ

پلو ې د خد ده دعوت ئراغى،  مسيحهمغه منتظر وركاوو، 

چي خو كله ړله، مالوتې ئته خالف وموند، مخالفت غداريو 

ې او هغه مسيح تر ې واخيستدا ستر نعمت تر تعالى هللا

مظلوم همدا چي پيدا شول په دوى كي داسي خلك را، ړوال

او مسيح پل قوم له شديد مخالفت سره مخامخ شوى او د خ

هغه مقام ته  ېئ ړول شوى مسيحځپه صليب په زعم د دوى 

يو انسان نه دا مسيح د مريمي زوى ې: يل ئچي وورسولو 

ڼي كي زمكي ته راكوز ب پهد ده چي وو خداى بلكي وو، 

به  السالم عليهچي مسيح په داسي حال كي دا ، شوى وو

زما رب دئ او هم  چيړئ خلكو ته ويل: د هغه هللا عبادت وك

جنت  ،ړچا له هللا تعالى سره شرك وك چيهم ستاسو رب، 

داسي ظلم وي، اور د جهنم ې ئبه ځاى  ،دئ حرام ورباندي

له عذابه  تعالى هللاې د څه به ئڅ او هي كڅوهيچي ړى ې كئ
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 .ژغورلى شيونه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

     

      

   

  

   

    

   

        

ېيم دئ هغوى و دروويل: هللا د دري چا چييقينًا  -73

پرته بل معبود نشته او كافران شوي، له يوه معبود 

ې وايي نو دوى ئ چيړه ډډه ونكڅه ې له هغه كه ئ

 ږي.ېه دردناك عذاب ورسحتمًا به د دوى كافر شوو ت

ې نه ښنه ترنو آيا هللا ته توبه نه كوي او بخ -74

 ښونكى دئ.هللا مهربان بخ چي حال كي په داسيړي، غوا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
پرته بل معبود نشته، هللا يو دئ، له هللا تعالى  -(73-74)

شو، كافر  ړپرته بل معبود غوره كني هللا ييواز لهچي چا 

په دريو خدايانو باور چي هغه مسيحيان كافران شوي 

الس واخلي، توبه  ې غلطي خبريكار ده له دپه لري. 

 ړي.ښنه وغوابخ ربښونكي ړي، او له مهربان بخوك

په عين وخت خو دريو خدايانو باور لري، په مسيحيان 

ې ته اشاره كوي مخكنى آيت دچي خداى يو دئ، كي وايي 

گوري گه سترپه ته د خداى  السالم عليهچي مسيحيان عيسى 

يو له دريو  السالم عليهعيسى چي دوى ښيي او دا آيت 

يو خداى له دريو  مخيې له يدې عقد دڼلو، گ خدايانو

پالر، زوى )مسيح( او روح القدس، ړ شوى، خدايانو جو

 پالر خداىړ شوى، يعني يعني خداى له دريو اقانيمو جو

په ې خو دا در دئ، او روح القدس خداى ئزوى خداى د دئ،
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پالر، زوى ځينو مسيحيانو له نظره د  دئ، ډه يو خداىگ

  !!اقانيم دي يگونې م دراو مري
په پاره د يوحنا ځل لړي د دريو خدايانو خبره د لوم

دا خبره مشهوره  اړهپه ، د يوحنا ېانجيل كي ياده شو

خو محققين وو،  دى د عيسى له دولسو حواريونو چيې شو

ې يو ې د مدرسد اسكندريې كتاب ليكونكى چي د دوايي 

ې درد  چي ئد ړنى كسدى لومگرد وو، نه حواري يوحنا، شا

ځته ې رامنگونو خدايانو او د مسيح د الوهيت عقيده ئ

كلمه يوه كي  په خوامسيح د خداى  چي. يوحنا وايي ړهك

ې ئكي  ځپه من موږته راغى او ز زمكيوه! انسان شو، 

 !! ړژوند وك

څه ده؟ دا خو يوه معنى  خبريې كوو: د دښتنه پو

د نه لري، ه ده، كلمه خو وجولمجنامكمله او نامفهومه 

ې ئكي  خواپه د خداى  چي ئكلمه او لفظ خو )شى( نه د

او د  ئمظهر دې او فكر كلمه خو د متكلم د ارادگڼو، و

ې څه وايي، د دړي او څه غوامتكلم  چيښودنه كوي ې د

 هللاووايو: مسيح د  چيڼه دا ده ړه بپې بشجمل ناقصي

 مالسال اعليه مريمي چي ئې مظهر دكلمداسي ې د يو تعالى

پالر چي مسيح له ړه فيصله وك تعالى هللاړه، ې القاء كته ئ

پيدا گه په فوق العاده توله مور نه  يوازينه پرته او 

 ئې مظهر دكلم يړ، مسيح د هغې صادر كشي، دا فرمان ئ

 عليههم د مسيح  ړ، قرآنمنعكس كې دا الهي فرمان ئ چي

، ړپبش د )كلمه( لفظ كاروي خو د يوه اړهه پ السالم

 او فرمايي: كي  څپه تراو واضح آيت  كملم
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  272النساء:

په غلو مه كوئ او د هللا كي  پل دينخپه اهل كتابو!  اې

د مسيح  چيې شكه څه مه وايئ، بپرته بل له حق  اړه

 چيوو د هللا رسول او د ده هغه كلمه  يوازيخو زوى  مريمي

پر هللا ې وه او د ده يوه روح، نو ړې القاء كته ئ مريمي

، ديې در چي مه وايئړئ او ې ايمان راوبرانو ئپيغماو 

 دئ، اله يوازينىهللا خو  دئ، دا درته غوره چيړئ، ډډه وك

 په آسمانونو چيڅه ې وي، زوى ئكوم  چي ئمنزه ددې له 

ټول د ده دي او هللا د دي كي  زمكيپه  چيڅه دي او كي 

 .ئكافي دگه توپه وكيل 

د  بلكيمسيح نه  يوازي منونكو ته وايو: بايبلد 

يوحنا  دئ، ې مظهرې كلمد يو الىد هللا تع عالم هر )شى(

ې له كلم تعالى هللاد  دئ، ې مظهرې كلمد يو تعالى هللاهم د 

 هللايوحنا بايد د ړ شوى، ېر يو انسان جوڅپه يوحنا د نه 

د عالم ڼي لكه گږه هومره وږ تر للېر د كلمو شم تعالى

 چيې ې خوا واي. جنابه! ته له يوېرټولو موجوداتو شمد 

ې هغه تل ژوندى وو او خوا واي بلي لهمسيح كلمه وو، 

ې پله خداى وو!! دا درپه خهغه  چيې ېره وايې سربپر د

پوه او جاهل ستر نا يوازي چيې دي هومره متناقض خبري

ژوندى  پاته!! نه كلمه تلمني ټولي كي په يوه وختبه 

ې اطالق كولى شو او نه د كلم پر خداىگڼلى شو، نه  (شى)

 ڼلى شو!! گپله خداى په خى بل شكي  په خواد خداى 

ڼل يوه مغالطه ده، يا به هر يو گې يو ې او دريو در

په يو ې دي يا يو، مستقل ذات لري يا يو ذات، يا در

عدد داسي نه عقل مني او نه علم،  خبريړه دواكي  وخت

داسي ې، هم يو وي او هم در چيپيدا شوى  نه دئتراوسه 

ړى ې كدا يو در ې، كههم يو وي او هم در چيشى نه شته 

 يوازيړ يو، پېيمه برخه وي نه بشې درشي نو هر يو به ئ

په ېهوده خبره ړته او بپناداسي ېر احمق انسان به ډ

 ې!! او هم در ئخداى هم يو د چي ړيخوله راو

ېل څه بكه له يوه شي نه  چيږي ېپوهې نه په ددوى 

دريو ه كه يو پړ شي، ې جوشي نو دوه ناقص شيان تر

، كه د خداى له ذات، ناقص اعداد ترالسه كوو ېشو درېوو

او بل ته انتقال شي، نو دوه  بېلڅه ځواك او صفاتو 

هم  مخيې له د عقيد بايبلږي، د ېجوړې ناقص خدايان تر

اشكال ې !! دې زوى خداىاو هم ئ ئپالر خداى ناقص دد ده 
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په د تقسيم  چيې ته مجبور شوي پام سره دوى دپه ته 

پالر خداى د ړي او ووايي: ك وړانديه ځاى د تجسيم نظري

ړى، خداى له آسمانه راكوز تجسم ككي  بڼي پهزوى خداى 

دنيا ته نه ړه، له مور ې غوره كڼه ئشو، د انسان ب

ېرته وروسته ب ورځي ېمصلوب شو، درراغى، ستر شو، 

دوى ې سره په د چيحال دا  ړ!!ژوندى شو او آسمان ته وال

 غلطيې ځي، د دېوپركي  ډنډژور زيات الپه نه  مخكيتر 

 نهه هغه وخت خداى ل د بايبل چيده دا خو معنى ې عقيد

 چي ورځي يځاى شو تر هغپه ځاى كي  رحمپه مور د  چي

پالنه، ساتنه او اداره ېرته آسمان ته ختو، د عالم ب

په پله نورو ته محتاج وو!! په خاو  ې وهښېپرې شا ته ئ

دا  چينه وو  دى هغه خداىكي  ېرشو كلونوې دږدې ند

ېر كمزورى او څپه د يوه انسان  بلكيعالم اداره كوي 

ې په نو چيېدى څكله نه شي كخو هيداسي ضعيف خداى وو!! 

  وي!! پاتهپه مخكني حالت له تجسم سره سره كي  يڼب

دوى وايي: عيسى د خداى كلمه ده،  چيعجيبه دا ده 

ى نو عيس دئ، ېل نهب خداىصفت له  دئ، كلمه د خداى صفت

جنابانو ته وايو: د خداى كلمه يوه نه ې ! د!ئخداى د

بيانوي: كه بحر مداد داسي ې ئ قرآن چيدومره دي  بلكي

قلمونه شي، وني  ټولي د سر زمكيگ( شي، د )د قلم رن

ې ځاى شي او د هللا تعالى كلماوه بحرونه نور ورسره يو 

 پاتهې به ال گ به خالص شي خو د خداى كلموليكي، نو رن

 دئ، ې مظهرې كلمد يو د هللا تعالى ىهر شدا د عالم  وي!!

د هسي !! ته ا شوىدپيامر سره راپه د )كن(  تعالى هللاد 

عيسى د خداى كلمه  يوازيې، ېدلى يلوكي  چكرپه الفاظو 

نه ه شى كلم چيې ږېپوهې هم نه په دې او كلمه يوه، ڼگ

كلمه ږي، ېېله كالم سره له متكلم كوم شى نه بپاو  دئ

يا د  عيسى عليه السالم چينه داسي تقل وجود نه لري، مس

ېل شوي، له ذاته راب ټول مخلوقات د هللا تعالىعالم دا 

له نشت ې( )كلمپه يوه فرمان  تعالى هللاڅه د دا هر  بلكي

 پيدا شوي.نه را
د رحمت د صفت مظهر  تعالى هللادوى روح القدس هم د 

رحمت د خداى  چيېر دلته هم وايي څپه ې ڼي او د كلمگ

نو روح القدس هم  دئ، ېل نهب خداىصفت له  دئ، صفت

پام ې ته ! دا يوه كركجنه مغالطه ده، دوى ددئ! خداى

ې انتهاء د رحمت د صفت مظاهر ب تعالى هللاد  چينه كوي 
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د  تعالى هللاړوو نو د مخ وا چيد عالم هر لوري ته دي، 

لى شو ږي، آيا كوېگو كېره مظاهر مو تر سترې شمرحمت ب

 ؟!! وړې هر يوه ته د يوه مستقل خداى نوم وركد

صفتونه  د هللا تعالى چيږي ېپوهې هم نه په ددوى 

 چيهغه خداى نه دي، )كالم او رحمت( دا دوه  يوازي

د خداى  دئ، دا دوه صفتونه ولري يو ناقص خداى يوازي

ې صفتونه ئ چيكامل ذات هغه وي ې انتهاء دي، صفتونه ب

په نظر ته  موږڅه  چيكي  خور وور عالم ېپه دزيات وي، 

د هللا كي  په حقيقتگورو دا كوم صفت كي  په هغهاو ځي را

كي  په حقيقتگوته كوي، دا په ته را موږيو صفت  تعالى

د كي  ې عالمپه د دئ، د يوه صفت مظهر د هللا تعالى

ې د ب تعالى هللاد  موږكي  په حقيقتپه ليدو سره اشياوو 

ښوونه ته الر موږدغه عالم گورو، اهر ېرو صفتونو مظشم

په  موږ دئ، په كومو كومو صفاتو متصفې خالق ئ چيكوي 

 خالق هللا تعالى چيځكه وايو گورو نو مخلوقات كي  عالم

 دئ، عليم هللا تعالى چيځكه وايو گورو نو  نښي د علم دئ،

 دئ، قدير هللا تعالى چينو ځكه وايو گورو د قدرت مظاهر 

 جميل هللا تعالى چيځكه وايو گورو نو ل ېست او جماښا

ې ب د عيسى عليه السالم چيځاى په ې د د بايبل.. دئ.

پالر له  هللا تعالى چيې دليل ونيسي ېدا د دپيدا كپالره 

ې معكوسه نتيجه له د ،پيدا كولى شيپرته هم انسان نه 

 چيڼي گښه نې د د پيدايښتدا خارق العاده  اخلي او

داسي ، ې كلمه دهړگځانخداى يوه  د عيسى عليه السالم

 پل ذاتپه خځكه دى ې، نو ېله شوراب خداىله  چيكلمه 

خداى له خداى، نور له نور  دئ، له خداى سره ورتهكي 

آدم عليه  چيمعنى دا ده  خبريېهوده ې بد د پيدا شوى!!

او  زمكيدا د  مخكيڼو او تر ده گهم بايد خداى و السالم

گه په خارق العاده توځل او ړي په لوم چيڅه آسمان هر 

 تعالى هللاپيدا شوي، د په فرمان او حكم  او د هللا تعالى

ېر څپه  ېل شوي او د عيسى عليه السالمله ذات نه راب

له جاهل  بايبلڼو!! دا خبره به د گمستقل خدايان و

 باشعوره انسان ومني؟!! پرته كوم ليكونكي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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پرته بل مسيح د مريمي زوى خو له يوه استازي  -79

 ېر شوي اوپيغمبران تتر ده د مخه هم څه نه دئ، 

خوراك كاوو،  ړو بهځه وه، دواښېره رښتينې ې ډمور ئ

ې ته ، بيا دوه بيانوتگند دالئل ورڅرگه څن چيگوره و

 گه دوكه كېږي!څن چيگوره هم و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

چي مسيح يو پاره ې خبري د اثبات لد ددلته  -(75)

څو مضبوط او او نه د خداى زوى،  انسان وو نه خداى

 ويل شوي: دالئل انكار نه منونكي

تاسو پيغمبر وو، ېر يو څپه انو پيغمبرهغه د نورو 

ې ئې چي معجزپيغمبرانو ايمان لرئ داسي  وېرډپه 

هم  عليه السالم ې تر عيسىځينو معجزې او حتى د درلود

غو گورئ نو د هگه په ستركه ده ته د خداى ڼئ، گستري 

 څه وايئ؟ړه به په انورو 

، د مريمي زوى وو السالم عليهعيسى چي تاسو دا منئ 

ۍ ته ځوانماشوم دنيا ته راغى، ورو ورو ستر شو، 

ورو ورو ستر  چيماشوم ته پيدا شوي ، له انسانه ېدورس

څه نه د هغه همنوع له هر گه د خداى نوم وركوئ؟ څن شوى

ې دليل په دته  السالم عليهږي، عيسى ېپيدا كاو همجنس 

 پيدا شوى.چي له انسانه  بايد انسان ووايئ

ېر خوراك كاوو، څپه ې د انسانانو ده او مور ئ

څوك ښه ده، هغه ۍ نخوراك د احتياج، نقص او ناتوان

ړ وي، څه ته اپړ نه وي، بل ځانه بشي له چ خوراك كوي

دا خوراك ته ېدى، پاته كژوندى نشي پرته له خوراكه 

 !ڼئ؟گگه خداى او د خداى مور نڅ گانمحتاج بند

ځوي او پامه غورله  حقائقټول څوك دا چي عجيبه ده 

 پسي درومي!!ټو خبرو ې بنسپه دروغجنو ب
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حتى  او گه معرفي كويپه توخداى د يوه انسان  بايبل

ابراهيم  چيخوراك نسبت ورته كوي!! ليكي: )هغه وخت د 

ېدو خداى يو اوسكي ېړيو( څ) په بلوطو سيميد  د ممري

 وه: ابراهيمداسي ې قصه ئ چي، گند شوڅرځل بيا ورته را

پي څانا چيناست وو كي  ې خولهخيم خپليد كي  غرمهپه 

ځايه ې كسان د ده خوا ته راروان دي، له ې وليدل درئ

پر ته شو او د دوى استقبال ته ورغى، ابراهيم تندى پور

كوم له ښاغلو! هيې ې وويل: اښود او دوى ته ئېه كزمك

ځم او سيوري ته دمه شئ، زه وني  ېږ تم شئ، د دل چي

ۍ ډډوۍ ړيوه مړم، پاره اوبه راوځلو لښو وينپستاسو د 

گه شئ، ې خورئ او د سفر د دوام جووئ چيړم هم راوبه 

وويل  يڅه د چيهغوى ورته وويل:  ،مانه يئلمي تاسو زما

ابراهيم  چيېر شوى ... الزيات وخت نه وو تړه، ې وكهمغس

ړل او د دوى لمنو ته راومي پلوخې او كباب چ، شيدڅه كو

په لمانه مي چيكي  حالداسي په  او لښودېې كئ ي تهمخ

كي  گڅنپه وني  ېد يوخوا ته ې ئگيا ول دى خوراك ل

 ېدو...(ودر

په د انسان خداى ې خوا له يودلته  بايبل چيگورئ 

 ،چې، كوځلې ورمنښپې ، ابراهيم ئړىځور كانكي  ېرهڅ

گونى ې درې خوا ئ بلي له ل اوړې وخوئاو كباب ې شيد

 قرآن .ړهوك هدې كسان راغلل، ابراهيم ورته سجڼلى، درگ

د فرشتو يو  چيڼي او فرمايي گ دروغجني خبري ټولي دا

خوا  السالم عليهد ابراهيم كي  هڼبپه ځوانانو گى د ټول

 د لوط عليه السالم چيې دا وو ته راغى، مأموريت ئ

او ې هالك ژغوري او مفسد قوم ئته ورشي، هغه و مرستي

د كي  په دورانړي، هلته د تلو ې رانسكور كپركلى 

په څو د ده ې، تر خوا ته راغل ابراهيم عليه السالم

د ړي، ېرى وركو زېدپيدا كپيغمبرانو د د دوو كي  ۍكورن

ېدو ږېد ز السالم ماعليهاسحاق او د هغه د زوى يعقوب 

، ړې وكپرگمان وانانو ځد  السالم عليهابراهيم رى، ېز

ړه خو هغوى له خوراك نه ښه راوې غووريته شوې ئدوى ته 

منونكو ته وايي  بايبلد  قرآنگه ې توپه دړه، ډډه وك

خوراك نه  دئ، نيازه ېصمد او بخداى چي دا نه يوازي 

چي خوراك نه ې پيدا شوې هم داسي فرشتده د بلكي  ،كوي

 كوي.

په دې ړه په اد ترديد  ءغلطي ادعاد  بايبلد  قرآن
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ړ وي څوك خوراك ته ا چيقاطع دليل او حجت استدالل كوي 

گمان مه كوئ، په هغه د خداى ، ېدىهغه خداى نه شي ك

ي ده ې خوراك كاوو همدا كافاو مور ئ السالم عليهعيسى 

خوراك د  ړئ هغوى انسانان وو نه خدايان،باور وك چي

 .هښه دعجز، ضعف او نقص ن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

      

     

      

 چيڅه عبادت كوئ  داسيپرته د ووايه: آيا له هللا  -76

پل واك كي لري او نه هم په ختا سو ته كوم زيان نه 

 ېدونكى دئ.پوه اورښه  چيه، او دا خو هللا دئ ټكومه گ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

پاره بل ې د ترديد لدا د مسيحيانو د غلطي عقيد -(73)

ې او ياران ئ السالم چي مسيح عليهدليل دئ: تاسو وايئ 

ړل شوي، ځورول شوي، زنداني شوي، اعدام شوي، له ملكه ش

ړاوونو سره مخامخ ډول كډول په درو وهل شوي او له 

ړى ك دفع ځانه ضرره ژوند كي نه لپل په خچي څوك شوي، 

بل ته به ړى شي، گرو دفاع وكلمپلو له خ او نهشي، 

 ړي؟!ك دفع ټه ورسوي او ضرر به تريگه گڅن

مزيد غور په اړه لږ  ونوآيت ومبارك ودغالزمه ده د 

او د مخكينيو آيتونو په رڼا كي ئې ژور مفاهيم وكړو 

په غور او دقت سره تر نظر تېر كړو. دا آيت د هغه بحث 

پيل شوى، دلته  آيت 72له  ېسور ېپاى دئ چي د المائد

مسيح د شرك مرتكب شوي او چي  ېهغو كسانو ته اشاره شو

عليه السالم ئې د بندگۍ له مقام نه د الوهيت مقام ته 

مسيح عليه السالم بني اسرائيلو چي اوچت كړى او حال دا 

ته ويل: د خداى جل شأنه عبادت وكړئ، هغه زما او 

شريك ونيسي  ستاسو ټولو رب دئ، هر څوك چي له خداى سره

، دا دئ پر هغه باندي خداى جنت حرام كړى، ځاى ئې دوزخ

فرمايي:  رى نه لري. پدې پسيگظالمه ډله هيڅ مل او مل
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يو دئ، دا  نوهغه كسان چي ويل ئې: خداى له دريو خدايا

كسان كافر شوي، له هللا پرته بل معبود او اله نشته، بيا 

ليه السالم فقط فرمايي: د مريم عليها السالم زوى مسيح ع

چي له ده مخكي د ده په پيغمبر يو پيغمبر وو، داسي 

كه او صادقه ښځه ېمور ئې ن ؛رشويېشان ډېر پيغمبران ت

آيت د  73كي دا  يوه. د دې مبحث په پاى او وروستۍ برخ

بحث د خالصې او تتمې په شكل راغلى او دا څرگندوي  ېد

 اړهم په چي بني اسرائيل د مسيح او مريم عليهما السال

كي د شرك مر تكب شوي، د هغه په اړه د  ېپه خپلي عقيد

دوى عقيده مشركانه ده، د دوى عبادت ئې كړى او د گټي 

كي ئې له هغوى مر سته  دفع په جلب او د زيان په

فرمايي:  اړه، له همدې كبله قرآن كريم د دوى په ېغوښت

بني اسرائيلو له مسيح او مريم عليهماالسالم نه د گټي 

 مرستيد حاصلولو او د زيان د دفع كولو په هيلي او د 

غوښتلو سره د هغوى عبادت كړى، هغوى ئې خپل خدايان په 

نيولي، پداسي حال كي چي مريم او مسيح عليهما السالم 

لكه د نورو په شان نه د گټي مالكان دي، نه چاته زيان 

دلى شي او نه د چا د كوم ېرسولى شي، نه د چا چيغي اور

ې استغاثدوا ورسره شته، دا يوازي هللا دئ چي د ټولو  درد

اوري، دعاگاني قبلوي او د خپلو بندگانو له چيغي او 

 ټولو دردونو او غمونو خبر دئ. 

د رزق او روزي  ېئچي خداى  يپدې باور وچي څوك 

مالك دئ، د هر څه خزانې له هغه سره دي، باران د هغه 

غه په حكم شنې وې د همي په اراده ورېږي، دانې او

او  ۍذلت، كامياب كېږي، د مرگ او ژوند، عزت او

، صحت او رنځ ، دا ټولي فيصلې د هغه له درباره ۍناكام

له هللا څوك ، لدې عقيدې او باور سره سره كه صادرېږي 

كي له بل او په زړه  يتعالى پرته له بل چا نه طمع كو

 رښتيا چيپه ، نو آيا دا چا نه وېره او هيله پالي

 خبره نده!!ړ ود افسوس او حيرت ېره عجيببه او ډ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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په ناحقه  پل دين كيخپه  ې اهل كتابو!ووايه: ا -77

د هغه خلكو د هوى او هوس متابعت مه غلو مه كوئ او 

له ې ېر نور ئاو ډ يېروتلپله الد مخه تپه خ چيكوئ 

 .ېړې وركه كي او سمه الره ئلتسيا ېرت الري سمي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
په دين كي غلو اهل كتابو چي ښيي ږ ته دا آيت مو -(77)

ې ، شرك، مجسمړلېز الندي الالروركو قومونو تر اغد ړه، وك

گه كتل، په سترته د خداى  السالم عليهمسيح ړول او جو

اقتباس ې الرو قومونو بشركو او مچي دوى له څه دي هغه 

ڼي په بد انسان پالو، ړول له رومي بت د مجسمو جو ړي،ك

د خداى  يپه جسد كاو د انسان گ ي ته د خداى راتزمككي 

ټولو سره له ې د هپحلول، د تعميد غسل او د روح 

چي دوى له هندوانو او څه دي ېدا، هغه پاكگناهونو 

 ړي. بودايانو ترالسه ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

   

    

   

     

د بني اسرائيلو هغه كسان د داؤد او عيسى د  -78

كافران شوي وو،  چيړى شول ژبه لعنت كپه زوى  مريمي

ې به ئ ېرىې كوله او تنافرماني ئ چيپاره ې لدا د د

 كاوو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ژبه لعنت په  السالم معليه انوپلو پيغمبردوى د خ -(78)

عصيان او اعتداء، سببونه دوه دي: لعنت ې د دوي، ړى شك

د د عصيان او د دين له حدودو نه ړى لومكي  په دوى

 ېريد تجاوز او تپه حقوقو بل بيا د او  ړاويسرغ

د  چيځاى ته ورسول هغه  ۍبيمار يغ، دېه شوبيماري خور

 پارهژلو لپالو داعيانو د مخالفت حتى وبر او حق پيغم

  انكار وكړي. تونوله آي او د هللا يړمال وت

 دخل ما أول إن"  ّـ هللا رسول قال قال مسعود بن هللا عبدعن 

 فيقول الرجل يلقى الرجل كان إسرائيل بني على النقص

 من يلقاه ثم لك يحل ال فإنه تصنع ما ودع هللا اتق هذا يا

 فلما وقعيده وشريبه أكيله يكون أن ذلك يمنعه فال الغد

 لعن}  قال ثم"  ببعض بعضهم قلوب هللا ضرب ذلك فعلوا

 ابن وعيسى داود لسان على إسرائيل بني من كفروا الذين

 لتأمرن وهللا كال"  قال ثم{ "  فاسقون}  قوله إلى{  مريم

 الظالم يدي على ولتأخذن المنكر عن ولتنهون بالمعروف

  .قصرا الحق على ولتقصرنه أطرا الحق على ولتأطرنه

  رواه ابو داؤد
وفرمايل:  ّـ هللا رسولچي  دئ روايت مسعود بن هللا عبدله 

چي پيدا شو دا وو په بني اسرائيلو كي راچي ړى نقص لوم

ې ويل: ئ هگناه كي وليد نو ورته وبپه يوه كس به بل 

هغه ې چي كوږه او كوم كار ېېرله خدايه ووې فالنيه! ا

سبا به بيا ورسره مخامخ دا درته روا نه دئ، ږده، ېپر

خوراك، چي ړ نه ك منع ېگناه به دى له دهغه  دشو، نو 

ې دا كار چي ئې ورسره وي، كله پاسته ئښاك او ناسته څ

ې يوه ونه ئړ)د دوى زووهل، ړونه سره د دوى ز هللانو ړ وك

ې دا آيت ړل(، بيا ئډك كې او عداوته بل ته له كين

 لسان على إسرائيل بني من كفروا الذين لعنولوست: } 

ې ، بيا ئ{ فاسقون}  قوله إلى{  مريم ابن وعيسى داود

په معروف چي تاسو به حتمًا په هللا قسم وفرمايل: نه 

گمارنه كوئ، له منكر نه به حتمًا مخنيوى كوئ، ظالم به 

ړ كوئ، او د ې او ته به ئېښودپرله السه نيسئ او د ظلم 

   ې مجبوروئ.حق منلو ته به ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ړنو ېغرهغو كيوه به بل له  چيدا دوى ول  -75

څومره ، ې اخته ووپردوى به  چيمنع كول  نهعملونو 

 دوى به كاوو. چيبد دئ هغه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ېدو يوه نازلر دوى باندي د الهي عذابونو د پ -(72)

كاوو، د  منع نه گناهيوه به بل له چي ستره وجه دا وه 

د امر بالمعروف او نهي دوى علماوو او مذهبي مشرانو 

په ې ك به ئخلړه، عن المنكر الهي دندي ته شا ك

ې نه ئبه د دوى مخنيوى گناهونو كي اخته ليدل خو 

چي عام ېدونكى الهي سنت دئ دا يو نه بدلكاوو، 

ټولني كي د امر په چي عذابونه هغه وخت نازلوي 

گه متوقف پړه توپه بشۍ ړلبالمعروف او نهي عن المنكر 

 تعالى هللاد چي  هپاتټولني كي نه وي په څوك شي، داسي 

بدو بلي او له گڼو ته راښې، خلك لنه وركويلوري ته ب

 څوي. ه و تهاخيستالس ې ئعملونو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

  

     

    

   

   

    

دوستي به له كافرانو سره  چيې گورې ېرى به ئډ -81

وړاندي د دوى نفسونو ور چيدئ هغه څومره بد كوي، 

به   په عذاب كيپه قهر شو او ې پرهللا  چيړل، ك

 تلپاته وي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ږ گه زموېلد انحراف يوه بله بد اهل كتابو دلته  -(81)

د كركي او  نوله كافراهغه چي ، ېېښودل شوكمخي ته 

فرمايي  قرآندي،  كولله هغوى سره دوستي ځاى په نفرت 

له قهر او غضب او  د هللا تعالىپه سبب گناه ي چي د دغ

چي له ږي ېمعلومدې له  ل،شومخامخ سره عذاب ي پاتتل

په نزد كي  تعالى هللاد  ،دوستي او مواالتسره كافرانو 

چي انسان هغه وخت د حقيقت دا دئ  ده، گناهڅومره ستره 

چي ږي ېښمن سره دوستي ته تيارې له دعقيد پل دين اوخ

ې پسپلو اغراضو په خښته شي، ې ارزدين او عقيده ورته ب

په او د هغوى  راشيېز الندي اغ ، د كافرانو تر فكريشي

په نظر ېدو امكانات پلو منحطو موخو ته د رسخكي گ څن

 ورشي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
   

   

   

  

   

     

څه ايمان پيغمبراو هغه پر خداى، او كه دوى  -82

ې شوي وو نو هغوى به ئدوى ته نازل  چيدرلودى 

 دوستان نه نيول، خو اكثر د دوى فاسقان دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

له كافرانو چي په قاطع الفاظو حكم كوي دا آيت  -(80)

پيغمبر او الهي پر خداى، چي كوي څوك دوستي سره هغه 

ې د كافرانو پل فسق ئخفاسق وي او كتاب ايمان نلري، 

 څوي.ۍ ته هدوست
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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به حتمًا يهودان  كي ۍښمنپه دله مؤمنانو سره  -81

ې او هرومرو به شديد ومومخلكو  وټولاو مشركين تر 

ې ې ومومږدېر نډهغه كسان  كي ۍپه دوسته مؤمنانو ت

د دوى  چيپاره ې لنصارا يو، دا د د وايي: موږ چي

تكبر  چيپاره ې لزاهدان دي او د د كشيشان او ځيني

 نه كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ټولو چي د مسلمانانو تر ږ ته وايي دا آيت مو -(82)

ښمنان يهودان او بيا مشركان دي، او له سخت د

ې خلك هغه ږدټولو ورنكي تر  ۍپه دوستمسلمانانو سره 

هغه  ځيني دوى دچي ځكه دا ځان ته نصارا وايي، چي دي 

او  ړىځان وقف كې ئړي ته زده ك د دينچي كشيشان دي 

ځان وقف ې پاره ئد عبادت لچي دي زاهدان هغه ې ځيني ئ

 هللاپه اخالص سره د ړه نه او له زچي هغه كسان ړى، ك

پل په خړي غواڅه كوي او هېدو پوهپه دين د  تعالى

ًا به له مسلمانانو ړي، حتمترالسه ك رضاءعبادت سره د هللا 

او دوى  ڼيگې ږدېر نډځان به هغوى ته سره مينه كوي، 

د ايمان مانع يا جهل دئ يا د  ې.ږدېر نډځان ته به 

ى رښتينگي، حقيقي عالم او پل هوس بندا حب او د خيدن

الر غوره  ۍزاهد به خامخا له مسلمانانو سره د دوست

به هغه  ېرو كيڅپه مينه لري، د دوى  كوي، لدوى سره به

  .ټه كي ديپه لې چي دوى ئگوري څوك 

چي مشركان يوازي هغو پام وي ې ته مو بايد خو د

)لكه  چي د بتانو عبادت كويږي ېخلكو ته نه ويل ك

ې ځي مسيحيان د مكهندوان او بودايان(، بلكي د نن ور
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ې قريشو كعبه له په شرك كي مخكي دي، كه د مكتر قريشو 

گاني له بتانو او لي كليساپې وه، دوى خړبتانو ډكه ك

هغوى بتان رب العالمين ته د تقرب ې دي، ړډكي كمجسمو 

عيسى په دريو خدايانو باور لري او ڼل، خو دا گوسيله 

پام وي ته مو هم بايد ې د گوري.گه په سترته د خداى 

ېكو نصاراوو سره د دور له ن هلالج لجد رسول هللا چي نني نصارا 

ټولو خطرناك او م تر د اسالړو، اوسني نصارا قياس نك

روان ټول په ضد ښمنان دي، د مسلمانانو ښ دكينه ك

يهودان د چي دا دوى دي گونه د دوى لخوا دي، جن

چي صهيونستي دولت  واسرائيل گوي، دپه ضد جنمسلمانانو 

پر مظلومو فلسطينيانو دا وحشيانه ظلمونه كوي، نن 

پر بيت دوى پارو، سوورفلسطين ړ، دوى ړ كجونصاراوو 

په ضد ې وركوي او د مسلمانو ړ، دوى وسلالمقدس مسلط ك

  .گويجنې ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ته رانازل  پيغمبر چيڅه واوري هغه  چياو كله  -83

د دوى سترگي به ژندو له امله ېپشوى د حقيقت د 

ږ ربه! ې زمووايي به: اي، ښكو بهېږاوله  چيرې گو

مو  په زمره كي وړى نود شاهدانخو ايمان راوږ مو

پر هغه حقيقت باور پر هللا او به  او ولي -84 وليكه.

 زموږ چيلى او دا طمع كوو ېدته رارس موږ چينه كوو 

نو هللا  -89 ړي.داخل ك ډله كيپه الحانو د صرب به مو 

 په بدل كيپه سبب هغه جنتونه ې وينا د دوى د د

په هغوى  هپاتږي، تلېې بهويالالندي ې تر چيړل ورك

 كي، او همدا د نېكي كوونكو بدله ده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

څو د دغو اهل كتابو و كي ې آيتونه دپ -(83-85)

 ې:ښودل شوي ړتياوگځان

په گند شي او څرواوري، حقيقت ورته  چي قرآنكله 

 ږي.ېهښكي بگو اوې له سترې سره ئهمد

السونه دعاء  دته  ړي او هللا تعالىفورًا ايمان راو

ږ ربه! ايمان مو راوړ، له هغو ې زمواچتوي او وايي: او

ايمان ، په دغه حقيقت شهادت وركويچي  ېځوگرمو و كسانو

پل ايمان او د خږي، ېگو ككي ترسترژوندپه عملي ې ئ

 .ې عيني تجسم ويعقيد

ې كتاب په دچي و گورڅ دليل نه پاره هيې لوايي: د د

چي پر دغه حقيقت پر هللا او ، ولي به ړوه وكډډله ايمانه 

ې په دخو تل ږ موړو؟! نه راوايمان ړاندي شوى ږ ته ومو

ې ړو او لدې راوپرچي حقيقت ومومو، ايمان ټه كي وو ل

پل مقصود ږ خموې بلني كي خو په د، ږوېالري جنت ته ورس

 ې نه منو؟!وموندو، ولي به ئ

 ه برخه شي.پجنت پاته تلې په سبب به ئنا د دغي وي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ې تكذيب كافران شوي او زما آيتونه ئ چياو هغه  -86

 دوزخيان دي. ړي، دوىك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
په مقابل كي هغه گي ټولد اهل كتابو د دغه صالح  -(83)

 آيتونه ې او د هللا تعالىړې غوره كچي د كفر الر ئدي خلك 

 .يد ياندوزخدوى تكذيبوي، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

   

    

     

    

   

   

    

   

     

حالل درته هللا  چيپاكيزه شيان مؤمنانو! هغه ې ا -87

نه  يككون ىېرېرى مه كوئ، هللا تتمه حراموئ او  ړيك

هللا درروزي  چيحالل وخورئ پاكيزه او هغه  -88 ښوي.خو

 ې لرئ.پرايمان  چيږئ ېېرړي او له هغه هللا ووك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ېرني گاو اندلته د تقوى د يوه غلط تصور  -(87-88)

په نامه حالل چي د تقوى ځيني خلك داسي دي ترديد شوى، 

ې كار سره د په د چيگمان كوي ، ړيان حرام كځپر شيان 

و آيتونېر ڼ شمگپه  قرآنشي،  رضاء ترالسه كولى هللا تعالى

 ړي،ك منع ېترې ئې او مؤمنان ړبدعت ته اشاره ككي دغه 

ې پرځانه پله څه له خهم  دئ، په دين كي هر بدعت حرام

چي حرام ته گه څنلكه كمول، ې حرام دي او هم ئزياتول 

گه كتل هم په سترگناه ده، حالل ته د حرام حالل ويل 
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چي گورئ ړئ وبه غور وككي  په قرآنكه تاسو گناه ده، 

په دين كي پله لوري پوه او غرضي خلكو له خاكثرًا نا

ته ې خلكو دين ئآسان  تعالى هللاد زياتوالى راوستى او 

ړى ې دروند كټى ئېپپه اصطالح د خلكو  قرآند ړى، گران ك

 انپيغمبرچولي، ېرونه وراځې زنپښو كي ئپه الس او 

ټي ېپدغه اضافي  چيږل شوي ېپاره لې لد د السالم معليه

او هغه  يرونه وشلويځړي، دا زنږو كوز كد خلكو له او

ې حرام پرځانه پله گمارو مذهبي مشرانو له خټچي څه 

 ړي. ېرته ورته حالل كړي بك

له لوري  څوك د هللا تعالىچي ڼي گېرى كار ت اد قرآن

 تعالى چي هللاوايي او  ړيكحرام ځان پر حالل شوي شيان 

پل رب ې سره خپه دړي چي غواڅوك ي، ښوداسي خلك نه خو

د كار اسي كس او داسي چي دپوه شي ې دي په دړي راضي ك

 .ښخو ئدنه  هللا تعالى

گ د څنپاكيزه وي، د حالل تر چي هغه حالل رزق وخورئ 

په كوم سبب كوم حالل شى ېدى شي ك چيښيي پاكيزه ذكر 

   ړئ.ډډه وكبايد  هم گنده حاللگنده شوى وي، له 

څ كي ويل په ترپاى كي د يوه جامع حكم په ت او د آي

ېره و ربپل هغه ړه له خپه اچي د حالل او حرام شوي 

 ې ايمان لرئپرچي تاسو ولرئ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
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په نه نيسي، خو قسمونو  ل او خوشيهمپه مُ هللا مو  -85

ړى، نو ككلك ې پرمو  ړونت چيمو نيسي هغو قسمونو 

د هغه طعام اوسط وركول ې لسو مسكينانو ته كفاره ئ

ې وركول او يا ې وركوئ، يا جامټبر ته ئپل خ چيدي 

ې دا ونه موندل نو در چيچا ي آزادول، نو يرم هد يو

دا ړئ، نو ړه وككله هم لو چيژه نيول دي، رو ورځي

قسمونو حفاظت  وپلاو د خ ړو كفاره دهستاسو د لو

څو پل آيتونه درته بيانوي ترړئ، همدا راز هللا خوك

 ړئ.شكر وك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ښووني څو مهمي الرړه په اړي او قسم دلته د لو -(82)

 ې:ږ ته شومو

 ې پرته مو له خولچي له كوم قصد نه همل قسمونو ه مُ پ

 ې نه نيسي.پرمو  تعالى هللاځي، و

  ژمني د كومي  چيل ياست وړاندي مسئپه ود هغه قسم

 ې كوئ.په موخه ئاو تعهد 

 څه مو په داسي ړ شوئ، كه د داسي قسم ماتولو ته ا

ې صحيح او سم كار نه وو، چي عملي كول ئې وه ړړه كلو

لسو ې ړئ، كفاره ئكاداء  ېئكفاره او ړئ مات كنو قسم 

ټبر ته پل خ چيد هغه طعام اوسط وركول دي مسكينانو ته 

آزادول  ييرم هاو يا د يو ې وركولې وركوئ، يا جامئ

ژه نيول رو ورځي ېنو درتوان نه درلود دا چا دي، كه 

 .ديې الزم پر

  ړئ نو چي قسم وكړئ، په كولو كي احتياط وكد قسمونو

ړئ او كه عمل ې وكپر، يا حتمًا عمل ئړدرناوى وكې بيا ئ

 ړئ.ې ورككول مناسب نه وو كفاره ئ

خكنيو برخو د آيت له مۍ برخه كه يوازي د آيت وروست

د قسم  تعالى چي هللاې دا ده ڼو نو معنى ئگسره مربوط و

ړ، د دى پرتاسو احسان وكښوونو سره ې الرپه دړه اه پ

ې پاره ئو لآيتوناو كه د مخكنيو  .ړئكاداء  ان شكراحس
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 چي هللاې دا ده ڼو نو معنى ئگهم يوه موزونه تتمه و

سان پر تاسو احپه بيانولو سره د دغو احكامو  تعالى

 ړئ.كاداء  ې، شكر ئړئك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

   

  

   

  

  

      

شراب، قمار،  چيمؤمنانو! اصلي خبره دا ده ې ا -51

ځان ني دي، نو ړي كپليتي د شيطان او د فال غش بتان

 څو بريا ومومئ.اتئ ترې وستر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

په الندي يان ر ستر حرام شستې جامع آيت كي دپه  -(21)

 ښودل شوي:گه تو

 د فال غشياو  بتان، قمار، شراب. 

  چي له بتانو او د فال له غشو مراد هغه حيوانات دي

په ښه د غشو ې غوږي او يا ئېك ذبحپه نامه د بتانو 

ت ېيم آيپه درې ې سورې د همدږي، تفصيل ئېېشل كوسيله و

 ېر شوى.كي ت

 هخاص پلهخاسالم كي  لووستونزو په حل يد اجتماع 

ستونزو د حلولو  ي. د ځينو خاصو اجتماعه لريكړنالر

 جرړيد هغوى ورو ورو  چيې ړغوره كدا كړنالره ې ئلپاره 

 يتبديلداسي ، لومړى د يڼگبدلون غوره  ي، تدريجيباس

كارونه سر ته  ي، مقدماتيبرابرو شرائط يلپاره ذهن

د كي  پاى او په يقطع كو ييوه په بل پسې ئ ښې، رييرسو

، د شراب يخه باسېى له بټن بوړكرغې ستونزي يدې اجتماع

اسالم همدا اسلوب غوره كړ، په تدريج  اړهاو قمار په 

 .ېوايستل جرړيو ټسره ئې د دې خبيثه بو

وروستى حكم  ړه د قرآنپه اد شرابو د تحريم دا آيت 
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 : ړى دا وويللومې ې د مخه ئ، تر دئد

   

    

    

   

                                                                                                                                  
  125البقره: 

 په دوى، ورته ووايه: يښتپوړه تا اپه د شراب او قمار 

ې ناه ئگ، خو پارهد خلكو ل گټيڅه ناه ده او گستره كي 

 هډېره ستره د گټيتر 

 چي يړى شوپاره حرام كې لشراب او قمار د ديعني 

 ټولنيې هم فرد ته او هم ئ دئ، زيات گټيې تر تاوان ئ

پلو په خ ،يحالت نه باس يپل طبيعته، شراب انسان له خ

ې ، له سده ئكمزورى كوي واكحواسو او مشاعرو د ده 

كي  په طبيعي حالت چي يڅوې هكارونو ته ئداسي باسي او 

په ناحقه د بل د مال غصبولو قمار ځان ساتي او ترې 

چول اكي  په دام سره هغه حريص انسان په دېوسيله ده، 

ند مال او ثروت خاوډېر د  الريله آسانه  غواړي چي كېږي

ېرك، ځسره  ېپه استفادنه  ۍشي، د ده له دغه كمزور

ثروت هم ترې غارت ماران د ده موجود گټاو ماهر  گزرن

پلو ولسونو سره اوس خو متأسفانه حكومتونه له خ ،كړي

: واييكي  په غولونكو اعالناتو ۍټرهمدا دوكه كوي، د ال

موقع له السه  ييدا طال وپل بخت وآزمويئ، د مليونر كېدخ

ټ تاسو ته هومره ټكيو پو ى شي د شلو رو، كېدئوركومه 

! !ټول آرمانونه مو ترسره كړي چي په الس دركړيڅه 

نكو اعالناتو دوكه وغولو په دېاو حريص كسان پوه نا

ځه پناو د هغه  ترالسه كړي ېپيس، له زرهاوو كسانو كړي

او  ټونكو( ته وركړيگبختورو په اصطالح څو )كي  په سلو

و او خائنو چارواكو د عيش عشرت سامان غلې د باقي ئ

  شي. 

 وفرمايل:آيت كي  43په ې د النساء سورې ئې پسور

    
   

    
 

ئ كېږ ته مه نږدېځه لمانكي  حالداسي په  !مؤمنانو اې

 ې وايئتاسو ئ چيپوه شئ څه هغه په څو ت وئ، تر مس چي
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مست وئ او  چيمه كوئ كي  حالتداسي ځ په يعنى لمون

ځ خو له هللا تعالى څه وايئ، لمون چي ږئپوهېنه ې په د

 وړانديپل حاجتونه هغه ته خ دئ، نياز سره ستاسو راز و

ورته كوئ، په  خبري ېدلېټړه نه راخوپل زكوئ، له خ

پلو خبرو ته مو خ چيېږئ ځه ودرلمان پهكي  حالتداسي 

  ږئ.پوهې بانديپام وي او ور

په چي د شرابو د تقبيح ې باور دي په ديني محققين ځ

 ړنى آيت دا دئ:ړه لوما

   

   

     

    

                                                                                                          

 67النحل: 

ې شراب او غوره چي تروو نه مي گورو لهاو د خرما او ان

ښه هغو خلكو ته نې كي په دچي رزق ترالسه كوئ، يقينًا 

 كوي. لچي تعقده 

ېرو صحابه وو له شرابو ډسره  ېدوپه اورد دغه آيت 

په مقابل چي دلته شراب د غوره رزق ځكه ړه، ډډه وكنه 

  كي ذكر شوى.

گندو الفاظو سره د دغو څرپه قاطع او ې په پاى كي ئ

ړه شيطاني څلور وادا چي ې ويل وئړ او تحريم اعالن ك

په ، ستاسو سعادت او بريا وساتئې ترځان دي، كارونه 

 ځان لري وساتئ. نوي لدغو شيطاني كاروچې كي ده د

ټولنه ده ټولنه يوه شيطاني له مخي هغه ې آيت د د

د كومي  ږي،ېگو كپكي ترسترړه ړه ودغه شيطاني كچي 

، همدغه چي شيطان حكومت كويغ اړه او دمپه زټولني 

  گورئ.پكي وي كارونه به انطڅلور شي

د )شر  (شيطان) مخيد اسالم او هر الهي دين له 

ده د انسان د  دئ، ښمنبول( او د انسان او انسانيت دسم

به  گام كيپه هر  چيې ړړه كۍ ورځي لوړله لوم يښتېداپ

ه به خړڼ ااو كي ښيني، له ېښككي په كمين انسان ته 

او بد  شىبد ږوي، ې كبه ئ الري سمي ې كوي، لهپربريد 

 فطرت خالف جگړيپل انساني خد  ،ښايسته كويورته  كار به

ړ او ې وانسان د د چيڅوي او دا به ثابتوي ې هته به ئ

 .وي په واك كيې خالفت ئ يزمكد  چي ئمستحق نه د
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حرام ې ڼي او هغه ئگپه ضرر څه د انسان  چيدين 

په ې تعلق لري او كه ئ پوريپه ذات ي، كه دا د ده ړك

اخالق د وي او كه  په برخه كي، كه د اقتصاد پوري ټولني

ياسي او اجتماعي نظام مربوط كه د ده د س، په برخه كي

مربوط  پورياو فكري امورو اعتقادي  پهمسئله وي او كه 

انسان د  او ې حرمت نه منيد د شيطان نه يوازي مسئله،

هغه د )خلود او  بلكيڼي، نه گې په تاوان او ضرر ئ

 چيڅه ڼي، گاو تعالي باعث ارتقاء دوام( موجب او د 

نع كوي، شيطان هغه ې مښي او انسان ترېدين ته كركجن بر

ې ئځولو ته لور الس غپه او د هغه  ړيانسان ته ښايسته ك

 څوي.ه

ځير شئ نو وبه  ږكه د غربي نظام مختلفو برخو ته ل

هر  چيڼل شوي گڅه حالل ټول هغه  ې نظام كيپه د چيگورئ 

په ړي، كه د قرآن، تورات او انجيل الهي دين تحريم ك

 چيومومئ لكه  اسيهغه به دړئ نو ېڅدا نظام و ڼا كير

ناست ۍ پر كرسد جمهوري رياست ۍ كي ڼما سپينيپه شيطان 

 نظام كي په دې، ې قائم كړى ويخوښي نظام ئ او د خپلي

ې د شيطان كار الهي كتابونه ئ چي څه روان ديټول هغه 

 ڼي.گ

په ۍ ړد ن چي په الس ورشيې موقع كه شيطان ته د د

او هغه نظام  ړيړه كټولنه جو خوښي د خپلي ټ كيگوكوم 

ۍ د امريكا له اوسنړي نو ې غوادى ئ چيړي په كي قائم ك

په ټولنو د غربي  ،پير نه ويڅ توې هيئسره به  ټولني

ړوله او سياسي، اجتماعي، جوټولنه وه يې به ئڅېر 

ان نغربي واكمې نن ئ چيوه  ې همغسيپاليسي به ئنظامي 

 ې كوي.پل

 ښو كيرڅو مختصرو كپه ټولنه غربي  چيړو كه وغوا

گي، سياسي، اجتماعي د فرهن ټولنيې ړو او د دتشريح ك

ړو نو ويلي گوته كپه ټونه او اقتصادي برخو اساسي بنس

 :دا دي ټونهد اقتصادي نظام بنس ټولنيد غربي  چيشو 

  ړتيا او مجبوريت له ا ې وزليد مظلوم او ب چيسود

 يانو كيداټولو الهي اخيستو وسيله ده او په  گټينه د 

د اقتصادي نظام اساسي  ټولنيد غربي سود  ى،م شوتحري

ړه او اقتصادي مناسبات ړه وركد غرب ټوله راك دئ، ټبنس

له بانكي سيستم او  ټولنيې كه د د ،يړ دپه سود وال

په سود وباسئ نو دا نظام تعامل نه تجارتي او اقتصادي 
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 اخيستو توان نه لري. گام مخكيږي او د يوه ېپه ودرټ

  پرته او د يوه حريص انسان د حمت له ز چيقمار

د هر دين او ړيا مال ترالسه كول دي او و غولولو له الري

 او ظالمانه عملناروا  مخيهر عادالنه انساني قضاوت له 

شخصي  پههم  بلكي ئد زنه يوازي جائ كيپه غرب  دئ،

ترالسه كولو يوه ثروت ړيا وچه د دولتي كپه او هم گه تو

  مهمه ذريعه ده.

 ډاى ته د مسكين او محتاج انسان د ب چير احتكا

په الس استثمار او د نورو د شتمنيو د غارت كولو موقع 

ې سره، د خلكو د په استفادۍ نه شتمن خپليله وركوي، 

په ارزانه بيه ترالسه كوي، بازار او ړ شيان ړتيا وا

د  په بازار كي چيراولي،  پل كنترول كيپه خنرخ 

او تقاضا زياته شوه او  هدوداحتكار شوو شيانو عرضه مح

خوښي په بيه بازار ې د خپلي ئ هغه ،چت شولنرخونه او

عامل نه  گټيې ټه ترالسه كوي، د دگړيا ته راوباسي او و

هنر او حكمت، فقط او نه د ده  ئاو زحمت دزيار ه دد 

ړتيا او مجبوريت دا فرصت ۍ او د نورو اشتمن خپلي

ر د جواز او هغه دا د احتكاړي. خلك غارت ك چيى وركړ

ېر څپه د دوا  چيپه وجه ده ته د مشروعيت وركولو 

په ځله څو څو پل اصلي قيمت نه ضروري شيان هم د خ

ې د دوا محتكر د د، كېږيبازار ته عرضه بيه زياته 

ې په دۍ له بيمارد ده همنوع انسان  چيپروا نه لري 

محتكر تر  چيوركولى د دوا هغه بيه نه شي  چيخاطر مري 

ډز ېې د ايو مثال ئې، ټاكلڅو برابره زياته ې لي بياص

ې، نورو ړۍ هغه احتكار كپنكم امريكائي ېيودوا ده، 

ې د توليد اجازه نه وركوي، د برازيل غپنيو ته د هكم

په ارزانه بيه توليد او بازار ته ړي دا دوا حكومت غوا

ږدي، كه د ېپرې نه ړي خو د امريكا حكومت ئعرضه كې ئ

په ې ئۍ پنډالر وي نو امريكائي كمبيه يو  دوا اصليې د

 . ډالره بازار ته وړاندي كويسل 

  ښايست، جالب ځو له ښغولوونكي تجارتي اعالنات او د

څوونكو حركاتو نه د خلكو د راماتولو او د ږ او هغ

 پاره استفاده.مشتريانو د جلبولو ل

 په ل او وړټول او جوڅالو بازارونه لد وسلو د خر

 .ړو اورونه بلولگپاره د جې لدد  كينورو ملكونو 
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 ې ټول او د دټونه لپاره ماركيپلو توليداتو لد خ

 .ڼلگضروري گ ړ او هم تود جنهم سوپاره ل

  ڼل، حتى گپاره هر كار جائز ړو لپيسو د الس ته راود

ډ او بربن رسمي د فحاشي داسيرضه كول او عپل عفت د خ

گنده ټكس وركوي او دغو دولت ته  چي ړولځايونه جو

پيدا د مشتريانو د  چيې اجازه وركول مركزونو ته د د

ړي وكې پرونټلويزيوني خ داسيپاره كولو او راماتولو ل

  ښيي.ډ بربن پوره وقاحت كيپه د فحش كار  چي

 ټونه دا دي:ي بنسگفرهن ټولنيد غربي 

  او مذهبي حدود اخالقي هغه ټول آزاد جنسي روابط او

په قانون د  تنظيموي اوط جنسي رواب چياو ضوابط ماتول 

 محدودوى.ې ئ حدودو كي

 څاشراب، قمار، موسيقي او ن 

 پاره، دا ټولو لاو نه د پاره ، نه د روغتيا ليلوب

، ېشو هې بدلپه تجارتي وسيل په الس كيډايانو هم د ب

ې ترالسه پيسپه تماشا ي اخيستل كېږي او د لوبو ړلوبغا

دا  چيوندلى و هومره عموميت مڅا او سندرن ،لوبو كوي.

دين او مذهب بدل په قرآن له وينا سره سم د دوى د 

 شوى. اتخذوا دينهم لهوا و لعبا

 :داسي دئ ښتړديني او مذهبي جو ټولنيد غربي 

  خرافاتو باورپه. 

  گڼلعيسى خداى او د خداى زوى. 

 د عيسى ويني د ده د منونكو د معافي ذريعه بلل. 

  تمسخره او خندوونكي شكلياڅو د عبادت. 

  خداى  چيخداى له انسان سره تشبيه كول، دا اعتقاد

ې د ده ئ خټيله ، ىپيدا كړپل صورت ته ورته انسان خ

پخه شي، بيا  چيې ښېپه اور اې ې، بيا ئړړه كمجسمه جو

 .ېړپو كې د خپلي روح يوه برخه په كي ئ

 مذهبي موسيقي. 

  مسخره حركاتڅو په نامه د مذهب. 

  ځنهمانځاى د شخصيتونو لپه د خداى. 

 ې باور.ې او وسيلپه واسطځ د خداى او بنده تر من 

  د تورات او انجيل  چيو باور وينړاندهغو مسخره وپه
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 .ېراغل په نامه كتابونو كي

  برخه ده ته ڼل، د خداى گى استازكشيش د خداى

او د كليسا  ېرلپپيسو په  ده، د جنت اسناد له پارلس

ته د مرفه او  لكهاوو مفت خورو كشيشانو او راهبانوپه 

  .اسباب برابرول ژوندې زحمته آرام ب

  ۍ د ړن ټوليپه د عيسى عليه السالم بيا راتلو او

 ۍ ته انتظار درلودل.مسيحيانو واكمن

ړئ ېڅو ڼا كيپه ركه د غربي نظام هره برخه د قرآن 

قرآن څه  چي اړهپه ړو ړو واو د شيطان او شيطاني ك

په  چيگورئ به ې كېږدئ وئ په خوا كيد هغوى ويلي، 

هر الهي  چيډ شوي راغونڅه ټول هغه  غربي نظامونو كي

  ړي.دين شيطان ته منسوب ك

ان برپيغماكثر چي گورئ كي و په بايبلتاسو به 

ړه كارونو ښلو او نورو ناوڅپه شراب  السالم معليه

څ شريف او پيغمبر او حتى هيڅ هي چيمتهموي، حال دا 

 نه كوي.ښلو شوق څښيار انسان د شرابو هو

دغو شرابو ، عموميت لريټولني كي شراب په غربي نن 

عام شي، توب الريې جنسي بچي ځاى ته رسولي غربيان هغه 

ټول ې مهاره جنسي تمايالت مسلط شي، ې بړه او ذهن ئپر ز

 ېزاوي دغيڅه له راشي، هر  النديې تر اغېز ې د دژوند ئ

ره پاې لې دوستي د دگوري، د جنسي هوس بنده شي، هم ئ

ني، د پېژپرته بله مينه نه دې له  ښمني،دې ئوي او هم 

 بانديډتوب وربربنځو او نارينه وو آزاد اختالط او ښ

د عشق  او څا، مسته موسيقي، رقص او نړييد تيل توى كمز

، هم الزيات ورته لمن ووهي سندريكي  ستاينيپه او شهوت 

ځورونه شي. كه تاسو ځو انښې د ې مجسمې بتان او هم ئئ

خوا  هري ،ئځير شپه دقت سره ږ ته ل ټولنيدا اوس غربي 

او كي  هم په معبدگو شي، ې ترسترځو مجسمښد  يدته به 

هم د  اوكي  په ويناهم د كشيش  كي، په مغازههم 

پاره هلته د تجارت ل كي، ناتواعالتجارتي  پهټلويزيون 

ړو مراتبو ته ېږي، هلته لوښايست استعمالې ځه او د دښ

او پالر هېر شوي، د وي، هلته مور  الريځو له ښرسېدل د 

ې جنسي هوس او تعلق ته ځاى ئټول شوى، ټغر  يې ميند

ي دا ډډه كېږ لوړوله جوۍ خالي شوى، له نكاح او د كورن

ي، له اوالد نكاح د آزاد جنسي تعلقاتو مانع كېږ چيځكه 

ې عالقه او مينه نشته او دا د د مېړه او ښځيسره د 
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د جنسي ړي او ساتل او روزل زحمت غوا اوالد چيپاره ل

او  مېړه ي،ډ كېږخن وړانديه پتلذذ او خوند اخيستو 

ۍ ساتي، پشپى او اوالد ولري، س چيځاى په ې ځه د دښ

 امريم عليه چيواورئ  هم انوله كشيشهلته به تاسو 

خاص تأكيد كوي او  خبريې په دپه زنا تورنوي او  السالم

ړ ې دا مقام ترالسه كيا ئړه او بې توبه وكهغ چيوايي 

د يوه زناكار ولس معبود هم بايد  چيپاره ې لاو دا د د

د دوى څېر په د فرويد د زنا سمبول وي، هلته به تاسو 

ړو ټولو كوايي: د انسان د  چيواورئ  هم له فيلسوفانو

پالر د  دئ، ړيكو او روابطو منشأ جنسي تمايلړو، او

زوى سره له دغه مينه له لور سره او د مور مينه له 

ټول فعاليتونه  يښتمايل نه راوالړېږي، هم د انسان د وي

په هلته به د خوب خوبونه جنسي منشأ لري. ې او هم ئ

ڼي گمعجزه  السالم چي دا د عيسى عليهكي ولولئ  بايبل

په شرابو گي ډك منې له اوبو لمستيا كي ئمي ېپه يوچي 

 ړل.بدل ك

او بتان  ئړوه جوليكي: ... بت مځاى داسي يو  بايبل

د  يربډې څلي او تراشلډبرو ځئ، مجسمه، د مه لمان

پالر احترام كوئ، ...د مور او ړوئپاره مه جول يځنلمان

. څوك مه دوكه كوئ، ..غال مه كوئ، درواغ مه وايئ، 

ېر څپه ځونكو ، د بت لمانگري مه كوئ، فال مه نيسئجادو

زخمي ځان مه پل مخ او او خ ړو ماتم مه كوئپلو مپر خ

كوئ او  يځونگه مه گپه توښتان مو د ماتم ېد سر وكوئ، 

، ېر خالونه مه وهئڅپه د دوى  څيرئ اوېوان مه گرپل خ

ځكله شراب او نور ې ته درومئ نو هيد عبادت خيم چيكله 

ښه مه ... د خنزير غوښئڅنكي مشروبات مه ومست كو

گران ، جادوژل شينكي بايد ووو... زنا او لواطت كوخورئ

 . ژل شي..روونكي بايد وود روح احضااو 

خو  ،ې كويهر الهي دين ئ چيدي  خبريدا هغه او 

ټولو خبرو مخالفت منونكي د دغو  بايبلد چي گورئ تاسو 

 ې،مجسم او بتانڼي او نه گحرام  قمار نه شراب او، كوي

په هم ېوالونه تونه او دچگانو كليساد ې اوس خو ئ

  .ښايسته شويبتانو او مجسمو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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په په شراب او قمار سره  چيړي شيطان خو غوا -52

له د هللا له ذكر او چوي او ښمني او كينه واد تاسو كي

 امتناع كوونكي يئ.ړي، نو آيا يوى وكه مو مخنځلمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

په ارتباط ني آيت كي د شرابو د تحريم په مخك -(20)

او له بله  ئشى دنده گپلوه چي دا له يوه ويل شوي 

ې مبارك آيت كي د شراب دپه ښي شى، د شيطان د خوپلوه 

ې او گوته شوپه ولو كي د شيطان موخه رائجپه او قمار 

ښودل شوي، شيطان  دالئل ړو د تحريمغو دواهمدا د د

 ړي:رالسه كاهداف تڅو ې سره دپه ړي غوا

 ړيۍ اورونه بل كښمنه خلكو كي د دپ. 

 ړي.ډك كو كينړونه له د خلكو ز 

  ړيې غافل كله ياده ئ تعالى هللاد. 

 پلو كي په خچي دوى هم ړي ك منع ېځه ئله هغه لمان

 ې كوي.ږدپل رب سره نې له خئې كوي او هم ږدسره ن

ږ چت غپه اوېرو ډېدو آيت واور چي مؤمنانو داكله 

الس مو  ږ ربه!ې زموينا انتهينا يا ربنا: اوويل: انته

څو كي په كوې د مدين ې واخيست،الس مو ترې واخيست، تر

ېدلى پكي ورچي ه توى شول لكه باران زمكپه دومره شراب 

ږمو پڅو نه د شرابو بوى تر سې له كوې مودږدوي، تر او

  ېدو.ك

 على الخمر لعنت]  ّـ هللا رسول قال: يقول عمر ابن عن

 وساقيها وشاربها بعينها الخمر لعنت: جهأو عشرة

 وحاملها ومعتصرها وعاصرها ومبتاعها وبائعها

 وابن داود أبو رواه     .ثمنها وآكل إليه والمحمولة
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 ماجه

ښونكى څپله شراب، په خړخونو لعنتي شوى: شراب له لسو ا

ې، ېښونكى ئبې، زېرونكى ئپې، پلورونكى ئې، ې، ساقي ئئ

چي پاره چا لې، د ړونكى ئږي، وېك ېښلچي زبپاره چا لد 

ې د ترالسه كوونكى ئپيسو( )د ږي، او د بيعي ېړل كو

 ېدلي.ځگرړ لعنت و

چي د شرابو د توليد، ې مكلف شوى په داسالمي حكومت 

د ړي، ښلو مخه ونيسي، مجرم ته سزا وركڅپلور او ېر، پ

ې او د ېښت درڅلوله نظره فقهاوو ځينو مجرم سزا د 

 هلالج لجد عمر  .هدې نورو له نظره اتيا در ځينواحنافو او 
ې په دې د يوه كس دكان په زمانه كي د بني سقيف د قبيل

 .پلورلې شراب ټه ئپپه چي خاطر وسوزول شو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

  

  

   

  

   

      

او ړئ پيغمبر اطاعت وكد  ړئ اواو د هللا اطاعت وك -51

 زموږ چيپوه شئ ړاوو نو نو كه مخ مو واړئ، حذر وك

 گند تبليغ دئ.څر يوازيپر ذمه د پيغمبر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
چي بايد د الهي ښوونه كوي الرږ ته دا آيت مو -(22)

ښود ان ته الرځ ړو، پيغمبر عليه السالماحكامو اطاعت وك

په هغه عمل ېدلي څه رارسږ ته چي موالس ه پد ده  ،ونيسو

الهي چي ي دا ده ذمه وال عليه السالم پيغمبرد ړو، وك

كه تاسو د دغه په امانت سره خلكو ته ورسوي، پيغام 

عليه  پيغمبر، ړئېدو وروسته اعراض وكپيغام له رس

ې له هغه ئاو نه دئ  ذمه والستاسو د مخالفت  السالم

چي ښيي په وضاحت سره ږ ته ږي، دا آيت موېنه كښتنه پو

 ر بِّك وَ  م ن كإ َليْ  ُأنز لَ  َما َبلِّغْ  )آيت كي له  37په ې د دغي سور
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ږ چي موهمغه دئ نه مراد ( ر ساَلَتهُ  َبل ْغت َفَما َتْفَعلْ  ل مْ  إ ن

ادعاء  ېچي شيعه ئڅه نه هغه  ،ېړهلته ورته اشاره ك

چي پيغام ټول رسالت او هغه  عليه السالم پيغمبر، د كوي

 ږل شوى مرادېخلكو ته لالس په له لوري د ده  تعالى د هللا

آيت كي بيا  22په دا مطلب  ه موضوع.نه كومه خاص دئ،

ې نه ټولو كي عام رسالت ته اشاره شوپه ، تكرار شوى

 ې موضوع ته.ړگځانكومي خاصي او 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

    

  

   

   

  

   

   

    

     

ې ړى او صالح عملونه ئې راوايمان ئ چيهغو پر  -53 

ې دي، ړلي ئخو چيكومه گناه نشته  په هغه څه كيړي ك

ې( ايمان په حرمت ئ)ې وروسته( ځان وساتي، كه ) لد

ړي او ړي، بيا تقوى وكولري، او نېك عملونه وك

ړي او هللا خو دا وكاو احسان وى ړي، بيا تقايمان راو

 ښوي.محسنين خو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ونيسو په ارتباط كي كه دا آيت له مخكنيو سره  -(23)

چي د دغو محرماتو له تحريم نه مخكي ې دا ده نو معنى ئ

په صورت د تقوى او ايمان ښلي څړلي او ې خوڅه ترچا چي 

و آيتونې د وروستنيو ې نشته، خو كه ئپرڅه الزام كي 

او دا مطلب  ې عامه دهپه ارتباط كي ونيسو نو معنى ئ

په هغه صورت كي نه ښتنه پوښاك څخوراك د چي  افاده كوي

 ړي. چي د تقوى او ايمان الر اختيار كږي ېې كتر

سره صحابه وو ځينو د شرابو له تحريم نه وروسته له 
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څه سره به هغو مسلمانانو  لهچي پيدا شو تشويش رادا 

په دا مطلب ؟! ښليڅې شراب تحريم نه مخكي ئله چي ږي ېك

 : دا دئې چي يو ئ ېرو رواياتو كي راغلىډ

 عن إسحاق أبي عن شعبة حدثنا: الطيالسي داود أبو قال

:  قالوا الخمر تحريم تنزلأ لما:  قال عازب بن البراء

 هذه االية: فنزلت ؟ تحرم أن قبل يشربها كان بمن كيف

 فيما جناح الصالحات وعملوا آمنوا الذين على ليس)

  الترمذي رواه.  االية (طعموا

ويل ښتني ته ځواب پوي كي د دوى دغت آيمخكني په 

ې وروسته خو له د څښليمخكي شراب دې چي له چا شوى، 

، صالح عمل ې ايمان ولريپه حرمت ئې وساتي، ځان تر

ړ شي، ځان ساتني كي مزيد مخكي والپه تقوى او ړي، وك

په ړي، ړى كپياوپل ايمان او باور مزيد مضبوط او خ

ې ته احسان مرحل چي دړ شي تقوى كي دومره مخكي وال

څه الزام ړه ې اپه دپه دوى باندي نه يوازي ږي، ېورس

گران ې پرږي او ېښخو نشته بلكي داسي محسنان د هللا تعالى

 دي.

ې لري، له ې مرحلتقوى در :چيږي ېمعلوم آيت ېله د

 ځان ساتنهځان ساتنه، له صغائرو كبائرو او محرماتو 

  .ځان ساتنهبه او مشكوكو مواردو تاو له مش

ې ته احسان د دئ. ړ معنوي مقامټولو لواحسان تر 

گه ترسره ښه توپه پله دنده نه يوازي خچي انسان وايي 

ه كوي، څپل مأموريت او مسئوليت زيات تر خكوي بلكي 

په ږي او ېټاكلي وخت كار ته حاضرپل په خچي هغه مأمور 

پل كار متوقف كوي، يو متقي مأمور دئ، خو خټاكلي وخت 

ږي، او تر ېته حاضرټاكلي وخت نه مخكي كار  چي لههغه 

په صورت كي كار ته ټاكلي وخت وروسته هم د ضرورت 

 ادامه وركوي، محسن دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
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ښكار سره  داسيپه مؤمنانو! هللا به مو حتمًا ې ا -54

هللا  څوتر ي، ې وررسېږېزاو ن ونهستاسو الس چيآزمويي 

چا ږي، نو ېېرڅوك غائبانه ترې و چيړي ك معلومهدا 

ړ نو هغه ته دردناك عذاب ېرى وكې وروسته تله د چي

 دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ېدى شوي يئ، ك منع ښكارهپه حالت كي له د احرام  -(24)

چي داسي حالت درباندي راشي پاره ل شي ستاسو د آزمويلو

ې په دړي غوا تعالى هللاږي، ېې رسېزته مو الس او نښكار 

چي لده ، هغه مهال په غياب كيچي سره تاسو وزآمويي 

 او ېره لرئ كه نهله ده وگوري، څوك نه پرته مو بل 

پاره دردناك لچا د هغه  ځان له محرماتو ساتئ كه نه؟

 ېرى كوي.تې حالت كي په د چيعذاب دئ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ښكار وئ نو  كله په احرام كي چيمؤمنانو! ې ا -59

ې ژلو نو سزا ئچا قصدًا وو چي تاسوله  ژنئ اومه و

ستاسو  چيې دئ، ژلى ئو چيڅاروى دئ څه ته ورته هغه 

د ې ته ړه كوي، كعبېكپرې دوه باانصافه به ئ

ړو مسكينانو ته د خوڅو يا گه، تو په ذرن يېدونكرس

ژه ې سره برابر روې له دكفاره ده، يا ئوركولو 

څه عفو هغه  دڅكي، هللا پل كار سزا وڅو د خنيول، تر

نو هللا به  دوېځگرو چيڅوك  ېر شوي اوپخوا ت چيړه وك

 ې بدل واخلي او هللا انتقام اخيستونكى عزتمن دئ.تر

 چيړى شوي، درته حالل كې ړه ئاو خواښكار د بحر  -56

يوه متاع ده او د پاره ستاسو او د نورو مسافرانو ل

په  چيړى شوى حرام ك ښكار تر هغه درباندي چيو

 د هغه لوري چيږئ ېرېله هغه هللا وو وئ او احرام كي

 ړى شئ.ټول كوربه ته 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

كي په حالت و كي د احرام ې مباركو آيتونه دپ -(25-23)

 ې:ني شووښوڅو الرړه په اښكار د 

په ئ او د منع ښكارچه كي په وكي  په حالتد احرام 

چي هلته د په بحر كي د جواز حكمت دا دئ ، بحر كي جائز

غه د، ه ويچاره نبله كي په صورت ېدو خوراك د ختم

ځول گرائز جښكار ورته پام سره د بحر په ضرورت ته 

ښكار كوي او نه به له بل سره پله نه خمحرم به شوى. 

كوم غير محرم پاره كه د ده لښكار كي مرسته كوي، په 

جائز ندي، خو كه هغه د  ړلخوې ، محرم ته ئړوكر ښكاكس 

ې ې او تحفد هديې ئړى وو او محرم ته ښكار كپاره ځان ل
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 ې ورته جائز دئ. ړ خوراك ئگه وركپه تو

، ټ كارغه، غپوسږك، ټړم، موموذي حيوانات لكه ل

  مستثنى دي.ې حكمه له د ېوهپى يا لړونكى سخو

ښكار شوي  يا ېكفاره ئنو دا غلطي وشوه  له چاكه 

ې مسكينانو كول، يا معادل ئ ذبحڅاروى  حيوان ته ورته

ړه ېكپرژه نيول دي، دا ې معادل روته خوراك وركول يا ئ

حيوان معادل شوي ښكار د چي به دوه عادل كسان كوي 

د دغه مقدار له مخي تصميم دى به وي، څومره قيمت به 

    ړي.كوڅه چي نيسي 

هللا به ړي، كړاوى وسرغ له احكامو تعالى هللاد  چيڅوك 

بايد  هللا انتقام اخيستونكى عزتمن دئ.، ې بدل واخليتر

او  پاى كي هغه ته ورتلونكي يئپه چي ږئ ېېرله هللا نه وو

پلو عملونو له سزا سره ړاندي د خپه ود هغه 

 دونكي.مخيمخا

په استناد د بحر و فقهاء د دغه آيت مفسرين اځيني 

چي  ې حديث هم استناد كويپه دڼي، گټول حيوانات حالل 

ي په لپاكوانه د بحر د اوبو د  عليه السالم له پيغمبر

پاكي ې وفرمايل: اوبه ئ ّـ هللا رسولښتنه وشوه او پوړه ا

 ې حالل دئ.ړ شوى حيوان ئاو م

 روى وقد[ ميتته الحل ماؤه الطهور هو] ّـ هللا رسول فقال

 وأهل حنبل بن وأحمد الشافعي اإلمامان الحديث هذا

 حبان وابن والترمذي البخاري وصححه األربع السنن

  وغيرهم

سننو څلورو دا حديث امام شافعي، امام احمد حنبل د 

ې او بخاري، ترمذي او ابن حبان ئړى خاوندانو روايت ك

 .ڼيگصحيح 

چي له مرادوي  نور د بحر له طعام هغه حيواناتځيني 

بهر ې بحر ئچي لكه دا ښكاره ترالسه شي، پرته له  بحر

په چي ې هغه بحري حيوانات بولي ځيني نور ئځوي او وغور

 گنده شوي نه وي.چي ط ې شرپه دړه شوي، گ مپل مرخ

ړه په اړه ماهي او د م ڼيگاحناف يوازي ماهيان حالل 

 ې حديث استناد كوي:په د

 عنه حسر ما كلوا: قال ّـ النبي عن]  هللا عبد بن جابر عن

 فوق طافيا أو يتام وجدتموه وما ألقاه وما البحر

 [تأكلوه فال الماء

ځولى وي ې بهر ته غورچي سيند تري تللى وي يا ئهغه 
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ېدونكى ډوبپر سر نه يا د اوبو  ړمچي وخورئ، خو هغه 

 ې خورئ.ومومئ مه ئ

، اوزاعي او ىٰ امام مالك، امام شافعي، ابن ابي ليل

ثوري د اشجعي د روايت له مخي وايي: د بحر هر حيوان 

ښكار ېدى شي، كه ړل كژوو خوماهي او نورو  په شمول د

ې پلويان ئړ وموندل شي، امام مالك او شوى وي او كه م

چي ې قول استناد كوي په د د پيغمبر عليه السالم

ې هم ئ (حيوان)ړ شوى او مپاكي اوبه فرمايي: )د سيند( 

څه هم ړل( ښه خو)غوخنزير افعي وايي: د اوبو حالل دئ. ش

ړه په م، او ليث وايي: د بحر لريمانع ناشكال او 

پى او آس حيوان كي كوم اشكال نشته، همداراز د اوبو س

 ې. ئ

  أبي ابن و الشافعي و مالك قال
ٰ
 و األوزاعي و ليلى

 من البحر في ما كل يؤكل: األشجعي رواية في الثوري

 وسواء الحيوان من البحر في ما وسائر والدواب السمك

 بقوله]  تابعه ومن مالك واحتج ميتا وجد أو اصطيد

 الحل ماؤه الطهور هو: البحر في والسالم الصالة عليه

 الليث وقال الماء بخنزير بأس ال: الشافعي قال[  ميتته

 وفرس الماء كلب وكذلك:  قال بأس البحر بميتة ليس: 

 الماء

په كي ويل شوي: چي ې روايت استناد كوي په ددوى 

ړه په غاد سيند  په سفر تللي وو،چي ډله د اصحابو يوه 

ې ښكر ترټول لځي ې يو ستر ماهي وموند، اتلس ورئ

ښ ې يو اوۍ الندي ئښتوپچي تر ړل، دومره ستر وو وخو

ې ې ته راستانه شول دا قصه ئچي مدينېدى شو، كله ېرت

ړه، هغه وفرمايل: دا د هللا ته وك عليه السالم پيغمبر

 ې درتهچي له سيند ئله لوري تاسو ته رزق وو  تعالى

پر چي  هد پاتهې درسره ښه ئغوڅه ، آيا راايستلى وو

 ړله.له او هغه وخوږېږ ورولې وخورئ؟ موږ ئمو

 له ذلك فذكرنا ّـ هللا رسول أتينا المدينة قدمنا فلما

 شيء لحمه من معكم فهل لكم هللا أخرجه رزق هو :فقال

 .فأكله منه ّـ هللا رسول إلى فأرسلنا[  فتطعمونا

څو پام سره په هاوو آراوو ته دغو رواياتو او د فق

 :ېدى شيخبري ك

 ځ تر مند حل او حرمت چي د حيواناتو د سيند او و

 پيرونه شته.تو
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  ټول حيوانات حالل د اوبو چي كوم فقهاء او مفسرين

ړوند په ااو په عموميت ې آيت د الفاظو ڼي د دگ

 .اد كويناستاحاديثو 
  ښي ې د غوځيني فقهاء ئچي د سيند هغه حيوانات

چه ده نه په كڼي دا عدم جواز د كراهيت گوراك ناجائز خ

پاره صريح نص ته ضرورت وي، چه، د حرمت لپه كد حرمت 

 چي نشته.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

   

  

  

  

   

   

    

   

    

   

    

   

      

قيام  پاره در د خلكو لې دا محترم كوهللا د كعب -57

څاروى ځولى او درنه مياشت هم او نذر شوى گروسيله 

پوه شئ چي پاره ل ېڅاروي هم، دا د دل داره ېاو ام

آسمانونو او په  چيږي ېپوههغو شيانو ټولو په هللا 

 -58 پوه دئ.ښه څه په هر هللا  چيدي او دا  كي زمكي

هللا هم سخت عذاب وركوونكى دئ او هم  چيپوه شئ ې دپه 

 ښونكى.مهربان بخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

او ثبات ، د قيام، نظمپاره كعبه د خلكو ل -(57-58)

ځه په لمانيا پاره طواف لوسيله ده، دا يوازي د امن 
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بلكي ې، ټاكل شونه ده گه وپه تې كي د مخ لوري او قبل

 پارهد سمون او ثبات لژوند د فردي او اجتماعي د خلكو 

 چي:ځكه دا  ټ حيثيت لري،د اساس او بنس

 ،د كور  دا د مسلمانانو د يووالي او وحدت ذريعه ده

يووالى د كور اوسېدونكي سره متحد كوي او په دوى كي د 

اطر يوه يووالي احساس راوالړوي، د يوې كورنۍ غړي پدې خ

د يوه ټبر خلك  دئ، كورنۍ او يو موټى وي چي كور ئې گډ

شي  لريلوالي په وجه ورو ورو هومره سره ېد كور د ب

 لكه پردي. 

  استازي لكونو په و قومون وېلب وېلبد ړۍ نهر كال د

گ جامو په يو رنږي، ېډې كور كي راغونده پ تعالى هللاد 

كور طواف كوي،  د هللا دگ ته څنډه او د يوه بل گپه كي، 

د څ سياسي نظام نشي كولى ړۍ هيڅ دين او مذهب او هيد ن

 هپه يودومره خلك  د مختلفو ملتونو او نسلونو دنيا

پل مصرف په خړي، هغه هم ډ كاى كي راغونځيوه وخت او 

 څلي شعور سره. ېپپاكيزه او ساو له داسي 

 له خپلو نورو مسلمانو په مليونو انسانان ځ هره ور

ره يوځاى په وار وار د خداى جل جالله د كور په وروڼو س

نورو چي د ده او ښيي لوري مخ كوي او پدې سره عماًل 

له نورو سره يوځاى د هللا  نو لورى او سمت يو دئ.نامسلما

ته د  يد كور په لوري مخه كول او د يوه معبود دړ

ودرېدو معنى دا ده چي ستا د قبلې ورور، ستا ورور او 

  دئ. يني كورنۍ غړىستا د لويي د

  نه ېدو ودر لهكور ته چا پرته د بل  تعالى هللادا له

كي ځ په ورپه شهغه څوك چي  درس وركوي، ۍې نيازد ب

پنځه ځله په واقعي معنى او له دې شعور سره قبلې ته 

ي او آسمانونو او ټول عالم د رب زمكمخه كوي چي زه د 

م، آيا د كور لوري ته مخه كوم او د هغه دروازه ټكو

 ته ودرېږي او د بل كور طواف وكړي؟  دړيبلي  ممكنه ده

 په لوري مخ ې ځه كي د كعبپه لمانې طواف او د كعب

ډه دا عزم گپه ټول چي دا خلك ښه ده ې نړول د دا

نه پرته د بل چا كور ته نه  اعالنوي چي له هللا جل جالله

 مخه كوو، نه پناه وړو او نه ئې دړه ټكوو. 

په ې سبب د بل په داسي گورې چي ته ډېر خلك د

قبله ئې د هللا جل جالله كور چي ړاندي ذلت ته تسليم شوي و
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همدې  ېنه، بلكي د دنيا د واكمنانو قصرونه وي، مخه ئ

، وېره ئې له همدې نوقصرونو ته، طمع ئې له همدې قصرو

، طواف ئې د همدې قصرونو، د دې قصرونو د نوقصرو

كي او د دوى لويي او عظمت خاوندانو احترام ئې په زړه 

  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 

ي د قبلې د سم او دقيق استقامت داسي دي چبيا خلك 

معلومولو لپاره ښه غور او احتياط كوي، حتى قطب نما 

 ېپه جيب كي گرځوي، خو كه د دوى د زړه كيفيت معلوم كړ

چي د دوى د زړونو قبلې څومره كږې دي او  ېپوه به ش

 قبلې په معنوي لحاظ كاږه ودرېږي!!څومره له اصلي 

هم  يهغه مياشت په سببد دغه مبارك او محترم كور 

خلك د ې كي په هغچي ې ڼل شوگړ محترم او د درناوي و

ې كور خوا ته چي د دڅاروي هم او هغه ځي راپاره طواف ل

ې اميلونه ړو كي ئغاپه ږي او ېېول كپاره بۍ لد قربان

ېيمه به د هر كال درله بركته ې كعب دغيد  .چول شويا

او امان پړ امن بشټول حجاز كي په څلور مياشتي، برخه، 

ېدل ېري ته تمخې به ئكاروانونو ې قبيلد ښمن وو، د د

ې هغه ته پاره به ئد درناوي لد دغو محترمو مياشتو خو 

ټول په ې نه نيوله، گه نه كتل او مخه به ئپه بده ستر

ېكو كي په تچا به توري وو، هر  حجاز كي به عام اوربند

كي په حرم ړه شوه، ې مچ جذبه به ئې، د انتقام او غړك

څه خو  وموندې وسلې قاتل تش الس او بپالر پل ې د خبه ئ

 ې نه ورته ويل. ئ

داسي تود  بازارې تجارتي مكد په موسم كي به د حج 

گو په نورو وختونو كي نشو ترسترې چي مثال به ئوو 

هم د مسلمانانو پلوه له اقتصادي ې مبارك كور دېدى، ك

قريشو ته  ېز درلود، قرآنپراخ اغژور او ژوند كي په 

چي هللا تعالى د دغه مقدس او مبارك په خطاب كي فرمايي 

ه له منځه يووړه او په ږستاسو لو له بركتهالهي كور 

ئې ختمه  ئې پراخ رزق دركړ، ستاسو خوف او وېرهكي  عوض

 چيامن او امان درپه برخه كړ داسي ئې كي  كړه په بدل

، شپه او ورځ سفر كولى شئ كي، اوس په دوبي او ژمي
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 دئ، امنيتكي  هيڅوك مو نه مزاحم كېږي، په هر ځاى

په ډاډه زړه او پوره امنيت له  ېستاسو تجارتي قافل

ستاسو له  الريتجارتي  ټولي يوه ښاره بل ته درومي،

تر ټولو په ستر او مهم  سيميد كه تېرېږي، م سيمي

له  گټي يېرډپاره ستاسو ل چيدله شوې، بتجارتي مركز 

عربو ټولو د ې ئ گڅنټو ترگقتصادي د اځان سره لري. 

ټول عرب حجاز د پارلى، هم تاسو ته سو زعامت اقيادت 

ڼي، گپل محور او قبله ښار ختاسو او ستاسو دا ، قبائل

ورنيو كاو  لوږيېشل شوى قوم وئ، له فقر، يو خور وور و

ښمنانو دښو خطرناكو او كينه كداسي ړو سره مخامخ، د گج

ستاسو رب د ، ښلئواگاسو ې تتل ئ چيكي  په محاصره

 لوږيې له فقر او تاسو ئړل، دفع كښمنانو بريدونه د

ې سترو ړ، د دټول كې ټغر ئوېري  ژغورلئ، د خوف اوو

د  ،ړئې وكقدر ئ چيدا ده  تقاضاونو سترو الهي نعمت

 ړئ.ې وكړئ او عبادت ئځاى كپه منعم شكر 

له لوري  تعالى چي دا محترم شعائر د هغه هللاشئ پوه 

په دغو كي چي ږي ېپوهپوه دئ،  څهپه هر چي اكل شوي ټ

 ڼي مضمر دي.گښېدنيوي او اخروي څومره تاسو ته 

هم شديدالعقاب  تعالى چي هللاپوه وئ ې هم بايد دپه 

ړاوى سرغ احكامو يلهله اښونكى، كه دئ او هم مهربان بخ

له شديد عقاب  تعالى هللاد ړئ نو وكپكاوى او د شعائرهللا س

ړئ ته رجوع وك تعالى هللاږئ او كه ېسره مخامخ كاو عذاب 

  ښونكى ومومئ.بخمهربان هغه به 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

    

    

    

ذمه پرته بله پر پيغمبر له رسولو او تبليغ  -55

ئ گندوڅر چيږي ېهم پوهڅه په هغه ي نشته او هللا وال

  ې.وئ ئټپ چيپه هغه هم ې او ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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چي د هللا پل مخاطب ته وايي خځل بيا دلته يو  قرآن -(22)

په امانت پيغام چي د ده پيغمبر دنده يوازي دا ده د 

له ده پيغمبر او د چي خلك له دا سره خلكو ته ورسوي، 

ې پرهللا كوي،  چلنڅه ، ښكارهپه ټه يا پپه  ،پيغام سره

  ې ورسره كوي.، محاسبه به ئږيېپوه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

   

   

   

  

     

څه پاك سره برابر نه دي كه پاك او ووايه: نا -211

ړي، نو له هللا حيران ك پاكانو زياتوالى ديهم د نا

 ې عقلمنو تر څو بريا ومومئ.ږئ اېېروو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ېره جامع ډپاره يوه دلته د مخكنيو مضامينو ل -(011)

پاك چي: نااو ويل شوي ې، ې تتمه راغلښكونكړه رااو ز

كو زياتوالى پاڅه هم د ناپاك سره برابر نه دي، كه او 

ږ ڼه، لگغوره و وپاكنا وېرډپاك تر ږ ل ړي،حيران ك يد

ك لمني او پاږ ڼه، لگېر حرام رزق غوره وډحالل رزق تر 

پلويانو ناولو، بدلمنو او مفسدو  وېرډگري تر صالح مل

ږئ او له ېېرله هللا ووكه عقلمن يئ نو ڼه، گغوره و

 ځان لري وساتئ.پاكو نا

ړى معيار گځانخاص او پاره ل (تښزار)دا آيت د 

ونو سره رله معيا وې ايمانو خلكبد چي  ړاندي كوي،و

خو دا آيت ، دوى مقدار ته اهميت وركوي پير لريژور تو

 ڼي،گټ ښت بنسد ارزپاكوالى ځاى په ېر او مقدار د شم

چي د وزن او مقدار ړ نه دئ ښتناك او د قدر وهغه ارز

ښتناك دئ زښي، بلكي هغه ارېپلوه دروند او زيات برله 

كه له نارواوو الرو پاكوالي كي تر بل مخكي وي، په چي 

ې غوره ده ړي هغه يوه سكه تر دترالسه كې سكپاكي زر نا
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كي اوبه د يوه اپ، يو جام ځيپه الس درچي له حاللي الري 

 .غوره دي يېرډپاكو اوبو ناتر ډ ډنلوى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

    

    

   

   

   

     

    

    

   

     

مه ښتنه پوړه په ااې مؤمنانو! د هغو شيانو  -212

او كه  ند شي نو خفه به مو كړيگڅركه درته  چيكوئ 

قرآن  چيړئ ښتنه وكپوپه هكله هغه وخت د هغه 

 گند به شي، هللا دي د دې عفو وكړيڅرنو درته  نازلېږي

ترتاسو د  چييقينَا  -211ښونكى دئ. هللا حليم بخ او

 ې كافر شول.پرښتلي وو بيا پوځينو خلكو مخه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ښوونه ړه يوه جامع الرپه اښتنو پودلته د  -(010-012)

او وخت  پلپه خښتنه پوخبري د هري چي ې، ويل شوي شو

پل ړه له خپه اې موضوع ړئ، د يوځاى كي وكپل مناسب خ

ښتني پوداسي ښتنه مه كوئ، پوځاى نه مخكي وخت او 

 ستونزيانسان ته  ټه وكړيگ چيځاى په ې د داكثرًا 

 ېړاشاره كي آيت ك په دې، قرآن دغه مطلب ته يړوراوال

 پوښتنينه راز راز  السالم بر عليهپيغمخلكو به له ده، 

 پوښتني هريد دوى د  چيې درلود نتظار ئااو دا  كولې

څه په يوه چي ښوونه وشوه دوى ته الرځواب به وركوي، 

پل وخت په خځانته خاصه الر لري، ځانته وخت او پوهېدل 

چي ، كله ئړپاره صبر وكپوهېدو لې د ئ الري خپلياو له 
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ښونه وشوه، هملته الركي  قرآنپه ړه په اړوند موضوع د ا

مثال  ړى شي.گند كڅرړوند جوانب هم درته ل اټوې به ئ

خاص اره پد شرابو د تحريم ل تعالى هللاچي ڼئ گې دا وئ

ذهني، روحي چي مسلمانان له داسي وخت ټاكلى وو، وخت 

ې تر دچمتو شوي وي، ې حكم تعميل ته د داو عملي لحاظه 

چا كه ړي، چي د تحريم حكم صادر كښتل ې نه غود مخه ئ

ړه په اد شرابو د حكم  هلالج لجرسول هللا ې د مخه له تر د

شراب نجس چي ړى وى ځواب وركاو هغه مبارك  ښتلي وىپو

ې دېرو ته به ډې لري وساتئ، ځان تر دئ، شىاو شيطانى 

تر خپل چي په كار ده نو ې وي، ړړي كستونزي راوالحكم 

 هللاښتني مه كوئ، پوړه په اې موضوع د يووخت وړاندي

ځكه ړي ده، دا كدرته  عفومخكنيو اشتباهاتو  د تعالى

   ښونكى دئ.حليم بخ تعالى چي هللا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

     

    

     

   

   

   

    

ې، نه سائبه، نه وصيله ټاكلهللا نه كومه بحيره  -213

كوي گاني افترا پر هللا دروغجنيفران كا او نه حام، خو

 قل نه كوي.ې تعاو اكثر ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

په نامه نذر ي څاروي د بتانو ځينه بقريشو  -(013)

بله به چا او له ښه چا به غوې، د چا به شيدړل، د ك

بحيره، سائبه، د ې په دغو ئېده، ڼل كگاستفاده حرام 

چي دا فرمايي  هللا تعالىښي وو، ېا نومونهوصيله او حام 

د زن په تعالى هللاړي، د ك وضعځانه نومونه كافرانو له 

ې عقلو خلكو افتراءات دي، څ اعتبار نلري، دا د بكي هي

 ړي.ې حرام كحالل شيان ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

    

   

   

   

    

   

     

هللا  چيڅه ته ورته وويل شي: هغه  چي او كله -214

راشئ، وايي: هغه راته بس پيغمبر ته ړي او نازل ك

ې ې موندلي، آيا سره له دپرپلرونه مو پل خ چيدي 

په سمه الر ېدل او نه پوهڅه په ې نه پلرونه ئ چي

 !؟روان ول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

او دا  دين ته راوبلل شي تعالى چي د هللاكله  -(014)

 يخوا ته راش د پيغمبر عليه السالمچي ړى شي بلنه ورك

ي نو دا يښاو حالل او حرام ورو ړيې وكښوونه ئالرچي 

ې په داو  گار كويټينړ مذهب پلرني زوپل په خكافران 

په پالر نيكه له چي ڼي گپل مذهب سم او صحيح دليل خ

ې پوه او بې ناونه ئرپلڅه هم كه ، ئد هپاتورته ميراث 

همدا غمبرانو ته يپپلو جاهلو قومونو تل خ .الري ول

پالر نيكه مذهب نشو پل پاره د خستا لچي ړى ځواب ورك

 ښودى!!ېپر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ي ده، ذمه والځان پل تاسو د خپر مؤمنانو! ې ا -219

نشي  ضرر څوك هيڅپه سمه الر روان وئ نو هغه كه 

ېدل ځگرېرته ټولو ب ستاسوشوى،  ې الريب چيدررسولى 

 چيړي څه به مو خبر كپه هغه ، نو يد يپه لورد هللا 

 كول مو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
پل په خكفار ستاسو بلنه او دعوت ونه مني، كه  -(015)

وانه خلي،  سړي او له مخالفت نه الگار وكټينغلط دين 

نه  ښتنه له تاسوپونه ياست، د دوى  ذمه والې تاسو ئ

دا ، ئږېښتل كپوړه په اپلو اعمالو تاسو د خږي، ېك

ي مو ترسره ذمه والپله چي آيا خږي ېښتنه به درنه كپو

ړي، د امر بالمعروف او نهى كاداء  مو فرائضپل ې، خړك

 هللادوى مو د ړى، كاداء  عن المنكر شرعي مسئوليت مو

پل ؟ كه تاسو خته رابللياطاعت پيغمبر دين او د  تعالى

د دوى د مخالفت او ړي وي نو كاداء  الهي مسئوليتونه

دوى د حتمي ږي، تاسو د ېنه ك ښتنه له تاسوپوار انك

 نه يئ. ذمه والهدايت 

ې له مخكني ارتباط ئ دئ، ېر واضحډڅه هم دا آيت كه 

چي كافرانو ته د گند دئ، او هغه دا څرېر ډآيت سره هم 

اطاعت ته له  عليه السالم په لور او د پيغمبر تعالى هللا

گار ټينړ دين پل زوپه خدعوت او بلني وروسته كه هغوى 

دا چي په داسي حال كي او  نه يئ ذمه والې ئكوي، تاسو 

ځلي مخكي څو ړه هم په ا عليه السالم پيغمبرد مطلب 

ټولو مدعا ورته او واضح ده، خو د او  تكرار شو

د ې غلط تعبيروي او ړونو خاوندان ئږو زمتأسفانه د ك

ې پاره ترافكارو د اثبات لېرونو او گغلطو انپلو خ

  . استفاده كويا نارو

په الر كي د دفاع  دينله چي د جهاد مخالفين او هغه 

چمتو ډغرو وهلو ته له خطرونو سره او ۍ وركولو د قربان

د اكي مسلمان يوازي وگچي دا آيت داسي تعبيروي نه دي، 

چي د نورو د ې نه دئ مكلف په د دئ، ذمه والځان پل خ

امر تبليغ،  وى ته وايو: د دعوت،د!! څه به كوياصالح ه
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ړه د په ااو جهاد في سبيل هللا بالمعرف، نهي عن المنكر 

ي همغسي ده لكه د پيغمبر عليه ذمه والهر مسلمان 

ذمه ړه د دوى په ااو د كافرانو او مخالفينو  السالم

كه ، عليه السالم پيغمبري همغسي ده لكه د دوى د وال

ې كي ئپه الر ې، د هللا ړځان بسنه نه ده كپه هغه يوازي 

ښمنانو ې له دئپه لسو كلونو كي ړى، كاو جهاد رت جه

په الس روزل شوي د ده ې، درلودړي گجې او اويا غزوسره 

په شهادت او ماوراءالنهر كي  افغانستانپه هند، صحابه 

ې بحر حائل ړه، مخي ته ئك فتحپانيا ېدلي، طارق اسرس

ې ړل او وئچت كې السونه اوړاندي ئپه وشو، د هللا تعالى 

وى حائل شوى  هكه بحر مي مخي ته ن ې زما ربه!ويل: ا

!! دوى ټه رسولى ووگوړۍ تر وروستي ستا دين به مي د ن

ۍ ړټولي نې او بسنه نه كوله؟ ولي ئ اكتفاءځان په ولي 

 گر د قرآنم ڼله؟گي ذمه والپله ته د هللا د دين رسول خ

 چي درته وايي: ې ړېره كدا وينا مو ه

     

   

   

  

   

   

   

    

    

                                                                                                                                    

 75النساء: 

 ېاو د هغو بكي  په الرد هللا  چي يڅه شوپه تاسو او 

ږئ ېگپاره نه جنل ژغورنيد ځو او ماشومانو ښو، يړسوزلو

ظالمان  ېاهل ئ چيله دې كلي ربه!  موږ: اې زييوا چي

ټاكه پالونكى وخوا راته كوم  خپليوباسه او له  موږ يد

 ټاكه.ړ ولوري راته كوم مالت پلاو له خ

قاطع او واضح الفاظو وايي  وډېرپه آيت مبارك  دا

او د مظلومانو د جهاد وسله وال كي  په الرد هللا  چي

الهي داسي دل يوه ېگپاره له ظالمانو سره جنل ژغورني

بهانه نه  دليل او هيڅ په هيڅې پرېښودل ئ چيفريضه ده 

ې ته ې مرحليوداسي مسلمانان  چيشي توجيه كېدى، كله 

دل ېگپه خالف جنښمن ته الس كول او د د ېوسل چيي ږورسې
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ښودل او پرې ئفرض د بانديشي، نو دا كار ور ڼلگضروري و

داسي ښودل دي او هللا تعالى د پرې ېالهي فريض ېې د يوئ

 دليل او بهانه نه مني.  هيڅ نوجهاد له تاركي

پامه وينا له  ړه مو د قرآنپه االهي سنت ې د دگر م

 ،ړپه الر كي جهاد ترك كد هللا چي چا  چي وايي:ې ځولغور

مسلط ې پره بښمن دږي او ېكنو له ذلت سره به مخامخ 

 َغيَركمْ  َقْوماً  َيسَتبِْدلْ  وَ  َأِليماً  َعَذاباً  ُيَعذِّْبكمْ  َتنِفُروا ِإال!! ږيېك

  32التوبه:        ...

دا ارشاد مو نه دئ  عليه السالم گر د پيغمبرم

 چي فرمايي: ېدلى اور

 بيده نفسي والذي قال ّـ النبي عن: اليمان نب حذيفةن ع

 أن هللا ليوشكن أو المنكر عن ولتنهون بالمعروف لتأمرن

                                                                                   . لكم يستجاب فال تدعونه ثم منه عقابا عليكم يبعث

 رواه الترمذى

په  وفرمايل: ّـرسول هللا چي ان روايت كوي يم بنحذيفه 

په په واك كي دئ حتمًا به ې چي زما نفس ئهغه ذات قسم 

كه معروف امر كوئ او حتمًا به له منكر نه مخنيوى كوئ، 

ږي ېلورادرباندي لوري داسي عذاب  پلهللا به له خنه نو 

به مو نه دعاء  گاني ورته كوئ خوبيا به دعاچي 

 ږي.ېقبل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

   

   

   

    

    

    

   

   

   

   

    

    



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                        ېپلوش قرآند 

 المائده

 

 
 

 

 

 

 

 

 

265 

    

    

    

   

  

  

   

  

  

  

   

   

   

    

  

   

   

   

   

    

  

     

گ كله مو كوم يوه ته مر چيمؤمنانو! ې ا -216

 پلو كيخپه مو  په وخت كيراوړاندي شي، نو د وصيت 

پرته ستاسو دوه عادل كسان دي او يا له تاسو شهادت 

او  ئسفر كو كي زمكيپه  چيدوه نور، خو هغه وخت 

ې ځه وروسته ئدرورسي، له لمانگ مصيبت پي د مرڅانا

په د هللا  هغوى ديئ نو ېوتپر په شك كي، كه ړئراتم ك

، كه ېروپې پر نه خو كومه بيع چيړي ړه وكنامه لو

ټوو، يقينًا پپلوان وي او نه هم الهي شهادت څه هم خ

خو كه  -217 گار وو.گناه به موږ ې صورت كيپه د چي

ځان سره گناه ه پړو دوى دوا چيدا معلومه شوه 

ځاى په ي له هغو د دوى ، نو دوه نور دىلځومستحق گر

په ڼلى، نو د هللا گې مستحق پرځان ړنيو لوم چي ږيېودر
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شهادت د دوى تر شهادت  زموږ چيړي ړه وكلو نامه دي

 چييقينًا ړى، ېرى مو ندئ كت ېر حقيقي دئ او هيڅډ

ې دا د -218وو. له ظالمانو  په هغه صورت كيبه  موږ

 ڼي كيحقيقي ب په خپليشهادت  چيې دئ ږدېر نډته 

د دوى له قسمونو  چيږي ېېرې ووړي او له دوړاندي ك

ږئ او ېېرد لوړي ترديد ونشي او له هللا وووروسته 

 واورئ او هللا د فاسقانو دا قوم نه هدايت كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
په د هغه شهادت و كي ې مباركو آيتونه دپ -(013-018)

پوري په وصيت ړي( )مميت چي د ې شو ښوونيالرڅو ړه ا

 :ړاو لريت

  ړه شهادت په امسلمانان به د ميت د وصيت عادل دوه

  .وركوي

  د وصيت كي وفات شوى وو او  په حالتكه هغه د سفر

نو د غيرمسلمانو مهال دوه مسلمان شاهدان نه وو  هپ

 .ڼئگشاهدانو شهادت هم معتبر و

 ړاندي شهادت په وبه د مسلمانانو ځه وروسته له لمان

ړي او وبه وايي ړه وكړي، كه شكمن شوئ نو دوى به لوورك

ټه ترالسه كول نه گڅه ې شهادت او قسم سره په دچي 

ټوو، پالهي شهادت او نه  پلوان ويخهم څه كه ړو، غوا

 گار به وو.گنهړو كه دا كار وك

  نو د دوى ړو دروغ ويلي، دواچي دوى كه معلومه شوه

شاهدان  نوردوه ړي د ورثه وو له لوري د مځاى دي په 

چي د دوى شهادت ړي ړه وكپه نامه دي لوږي او د هللا ېودر

ېرى مو نه څ تسم او د حقيقت مطابق دئ، هيتر مخكنيو 

 به وو. له ظالمانونه ړى، كه كپه كي دئ 

 گه په حقيقي توچي شهادت ږي ېې سبب كدا ترتيب د د

چي ړي ړه ونه كپه دروغو لوېري ې وړى شي او له دورك

 ړي.نور شاهدان به خبره ترديد ك

 ږ ونيسئ او ې غوږي، احكامو ته ئېېرله هللا تعالى وو

 .ړئې عمل وكنو ئوښوپه الر

 ړي، ړاوى وكله الهي حدودو او احكامو سرغچي وك څ

 فاسق دئ او له الهي هدايت نه محروم.
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په پاره ې لچي دا احكام د دپام وي ته مو بايد ې د

ړوند يوه مسئله ده، ې اچي دا هم د عمرړ كي راغلي ې لد

مسئله گ او د وصيت مر سفر كي د پهې عمرحج او د 

  ې.ذكر شو ړ كيې اپه همدځكه دا موضوع ږي، نو ېړوالرا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ړي او وبه ډ كپيغمبران راغونهللا به  چيځ هغه ور -215

ې علم ئ ړى شو؟ وايي به: هيڅځواب دركڅه وايي: 

ې. يپوه يوازي ته ښه ټو خبرو خو پپه راسره نشته، 

 د مريمي ىې عيسووايي: اهللا به  چيهغه وخت  -221

ي زما هغه مور د پر خپليځان او پل خپر زويه! 

ستا  روح سره مي يپاكپه  چي ړهنعمتونه درياد ك
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ي له خلكو د ړوالي كيړوكوالي او زوپه وړ، ړ وكمالت

كتاب، حكمت، تورات او انجيل  چي او ېكول سره خبري

له خټي  يپه امر سره به دزما  چياو ړ، درزده ك مي

ړل پو كي به د په هغه كيړه، ړه كېره جوڅد مارغه 

په حكم سره به هغه الوتونكى مارغه شو او او زما 

په حكم سره روغول زما  گى به ديوند او برړمورنى 

 چيژوندي رابره كول او په اجازه ي زما ړي به داو م

تا  چيړل، هغه وخت حصار ك له تا بني اسرائيل مي

ې خو د دوى كافرانو وويل: دا ړي نښي راوگندڅرورته 

او هغه  -222 !!ئڅه نه دبل پرته گند جادو څرخو له 

پر پر ما او زما وويل:  حواريونو ته مي چيوخت 

ړ او ې ويل: ايمان مو راوړئ، وئپيغمبر ايمان راو

او  -221 ن يو.ناسلمام موږ چيې شاهد اوسه د دته 

زويه! آيا  ې عيسى د مريمياحواريونو وويل:  چيكله 

چه خون ډكه له آسمانه يوه چيستا رب كولى شي 

 ږئ.ېېروو ې ويل: كه ايمان لرئ نو له هللاږي، وئېراول

وخورو، هم مو  څه ترېهم  چيړو ويل: غواې وئ -223

ښتيا تا راته ر چيپوه شو ې په دډه شي، هم ډاړونه ز

عيسى د  -224 وو.ادت وركوونكي ې شهپرويلي او هم 

 پر موږربه! له آسمانه  زموږهللا ې ازوى وويل:  مريمي

د مخكنيو  هم زموږ چيړه، رانازله كچه خونډكه يوه 

گه وي او هم ستا په تو پاره د اختراو وروستنيو ل

ټولو ته تر  چيږ ته روزي را ښه او موي يوه نله لور

ې هللا وفرمايل: زه ئ -229 ې.غوره روزي وركوونكى ي

ې وروسته څوك له د، خو كه نكى يمونازلو بانديدر

د  چيړم ې اخته كئعذاب به  په داسيكافر شو نو 

 ړم.ې تعذيب نكپربه يو  عالميانو هيڅ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 معليه انوپيغمبربه له ځ په ورد قيامت  -(012-005)

ځواب څه چي خلكو ستاسو بلني ته ږي ېتنه كښپونه  السالم

ې، ي پوهښه ږو، ته په غيب ېپوهړ؟ دوى به وايي: نه درك

ړونو له حاله خبر نه يو، دا نشو ويلى ږ د دوى د زمو
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څه وو، حقيقت ې ړه كي ئپه زې ړگرتيا كږ ملچا زموچي 

 . ښه معلوم دئې تا ته ئ

چي وايي هغه وينا ردوي  بايبلدغه آيت د  قرآند 

ې مخلص ئ ىگركوم ملچي ېدو پوهې په د السالم مسيح عليه

ې گرى به ئيو ملچي ، او دا ئاو كوم نامخلص او منافق د

، ړيپه الس وركښمنانو ته ړى او دى به دورسره خيانت وك

ړه هم له په اگرو پلو هغو ملخبه د چي دى فرمايي  قرآن

ځو كي په سختو وراو په اخالص سره چي ډډه كوي لو يڅه و

هغه كتاب كي په يوحنا د  بايبلې. ړك اگرتيد ده مل ېئ

له  السالم عليهعيسى  گواكي چييادوي ماشامنى آخري 

گرد اسخريوطي د، د ده خائن شاگردانو سره درلوپلو شاخ

 چيې تصميم ونيولو همدلته ئ ړى وو اوشركت ككي  پههم 

ښى او اوبه، لوړي، عيسى پله خائنانه نقشه عملي كخ

ې ئ ېښپگردانو پلو شاستل او د ختوليا راواخي

پطرس ته شمعون  چيې، كله ړلك چيې وې او بيا ئځلوينورو

ې ښپږ ته زمو چينه ده ېد، هغه وويل: استاده! ښه راورس

په علت ې كار عيسى ورته وويل: اوس زما د د ځې!راووين

ړ، خو گار وكټينپطرس  ې!!پوه شيو وخت به  ،ېږېپوهنه 

 موږې نو زږدې نپركار ته  ېما د هعيسى ورته وويل: ك

عيسى دوى ته كي  پاىپه رابطه به سره قطع شي!! ... 

د يو داسي تاسو هم چيمقصد دا وو  مي كار ې وويل: له د

آسماني كتاب وايي: ې وويل: بيا ئ ځئ!!ې ووينښپبل 

ې له ما سره به ړلۍ خوډډوې له ما سره ئ چييو كس داسي 

به يو كس له ما  وتاسله  چي ئحقيقت دا د ړي!!خيانت وك

د ې كتاب ليكونكى يوحنا( ... زه )د دړي، سره خيانت وك

ښتل: پو يې شوم او ومږدعيسى خوا ته ناست وم، ورن

 چي ئڅوك دويل: دا هغه وهغه  دئ؟څوك باداره! دا كس 

ړم، ې وركراواخلم او هغه ته به ئړۍ مگوله زه به يوه 

وطي ته ړ او يهودا اسخريې همدا كار وكئكي  ې وختپه د

ې خالف د دكي  ځايونوپه نورو )ړه، ۍ وركړگوله مې هغه ئ

 يښځاى لوله ما سره به يو  چيې، ويل شوي بله خبره شو

 يړۍ د ده له ستوندا م چيگه ړي!!(، څنږد كته الس او

ړه ته ننوت، عيسى ورته وويل: ې زېره شوه، شيطان ئت

 په خبريې د دڅوك پاى ته ورسوه! هيړه او كار تلوار وك

 په تيارهې پپورته شو او د شپوه نه شو، يهودا مقصد 

پاى عيسى د ده له وتلو سره سم وويل: زما وخت ووت، كي 
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 !!ېدلىته رس

يهودا كي  ې وختپه د ځاى كي داسي ليكي:بل په 

سترو وو،  گردانود عيسى له دولسو شا چياسخريوطي 

 چيڅومره راكوئ ې ويل: كاهنانو ته ورغى او ورته وئ

ې ېرش سكپينو زرو د! هغوى د سړم؟ه الس دركپعيسى 

 ټهپه لدى د مناسب فرصت وروسته  ورځي يې، له هغړورك

عيسى له  چيپه ... يوه شړيپه الس وركعيسى  چيوو كي 

د كي  په كورړي د يوه سگردانو سره پلو دولسو شاخ

پاره په دسترخان ناست وو، عيسى وويل: له ښامني لما

په ړي!! ټول خيانت وكبه يو كس له ما سره  تاسو

څوك ړه: هغه به ې وكښتنه ئپوېدل او ولوكي  ښنهېاند

د خوراك ې ځاى ئله ما سره يو  چيوي؟ ده وويل: همغه 

ړه: ښتنه وكپو!! ... يهودا هم ړږد كښي ته الس اولو

په ړ: هو استاده! آيا هغه كس زه يم؟ عيسى جواب ورك

 ... وويل، يپله دخ

گرد دا خائن شا السالم عليهكوو: كه عيسى ښتنه پو

هغه كور او بيا هغه ې سره له دې ئ ولي نو ندوژېپ

ټ پكي  پهې گردان ئدى او نور شا چيښتى گله ته راغوځن

  . ښيار انسان نه كويڅ هوكار خو هيداسي ؟ وو

 هللاچي ښتنه وشي خو له هغه وروسته پوبه همدا  ّـله عيسى 

ياد  پهېرزويني ورستري ستري پټولي پلي به خ تعالى

 او ورته وبه وايي:ړي، ك

 .ړهپه ياد كزما نعمتونه در پر مور تا او ستا پر 

پاكيزه روح ړ، روح القدس سره مي ستا تأييد وكپه 

ړه، جبرئيل مي ستا مرستي ته په برخه كمي ستا 

 .ږوېدرول

ماشومتوب كي دي په چي ړ په برخه كدا توفيق مي در

 ې.ولښت كي دي كړپه زچي ې داسي خبري كولى شو

ړ، د انجيل په برخه كښود، حكمت مي دركتاب مي درو

 ړ.او تورات علم مي درك

په إذن به زما ړ، ړ كټي به دي د مرغه صورت جوله خ

ټ روغ رمسره په حكم زما او هغه به  لړپو كپكي دي 

 نكى مرغه شو.توالو

گى پيدا شوى او برړوند په حكم به دي له موره زما 

  .روغول

 ول.څپاژوندي را نووبه دي له قبرړي م
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چي ې ژغورلد بني اسرائيلو له شره مي هغه مهال و

ې د سحر او ې او ستا معجزو ته ئړپه سحر متهم كدوى 

چي ړي ې تا ته هغه سزا دركښتل ئاو غو ړجادو نوم ورك

  ڼل.گې مستحق ې د هغئ گرانجادو

او ستا  يړايمان راوچي ړل چمتو كې ته دحواريون مي 

 .يړكوگرتيا مل

چي له آسمانه ښتنه مي ومنله دا غوحواريونو د  ستا

چي له هللا شي، تا ورته وويل  ې نازلپرډك دسترخان 

په ښتنه مه كوئ، د هغوى د اصرار ږئ او داسي غوېېروو

ومي  ړه.قبوله كدعاء  ړه او ما ستاوكدعاء  تاسبب 

چا د كفر او ې وروسته ې نازلوم، خو كه له دويل: زه ئ

په عالم كي چي داسي عذاب به وركوم  ړهغوره كالر انكار 

 چا ته نه وركوم.ې هيئ

ې معجز ې خوا د عيسى عليه السالمدا آيتونه كه له يو

چي دا نه د ښوونه كوي ږ ته الربيانوي له بلي خوا مو

ښه په خوذاتي كارونه ول او نه د ده  السالم عليهعيسى 

ښتي ترسره شوي، بلكي د هللا تعالى چي ده غواو هر مهال 

ې ښي و، دا د ده د رسالت نپه إذن او امر تر سره شوي

  .ښيشركت ند الوهيت كي د ده په نه 

د  چيگورئ وكي  ځاىځاى په  بايبلتاسو به د 

ښودل ړتيا د معجزو گځاناو پيغمبرانو كار انبياوو او 

ۍ د پيغمبرد  السالم عليهد عيسى  چيلكه داسي ڼي، گ

پر ه راكوزه او له آسمانه كوتر چيڼي گښه دا ثبات نا

ږ له آسمانه غ السالم عليهېنسته، يحيى ښكې سر ئ

خو  دئ، يغمبرپ السالم عليهعيسى  چيشو پوه او و ېدواور

پل پيغام، وينا، اخالق او خپيغمبر د ي چ ئحقيقت دا د

 ونه له چيگه څنږي، لكه ېژندل كېپ ژوند له مخيعملي 

ينا پل عمل او وشخصيتونه هم له خ ،ږيېژندل كېپې ومي

و نه گپلو سترپه خ محمد عليه السالم موږږي، ېژندل كېپ

د خو  ،ېړمشاهده كدي ې مو هم نه ليدلى، د ده معجز ئد

ې په د موږړ، ك ړانديده خلكو ته و چي مخيله  قرآنهغه 

ې شهادت وركوي دپه مو حجره  ههرړه ړى او د زايمان راو

ده ړ اخالق، د د ده لو دئ، پيغمبردى يقينًا د خداى  چي

په ده  چيدرلود، هغه تبديلي ې خلكو ته ئ چيپيغام هغه 

څه ړولو هې د جوده ئ چيراوسته، هغه انسان كي  ړۍن

د  چي موږپيغمبر وو، دى  چيته ثابتوي  موږدا كوله، 
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په له ميالده دوه زره كاله وروسته  السالم عليهعيسى 

پيغمبر له شأن د يوه  چيورو كوم كالم وگداسي كي  بايبل

 السالم عليهچي دا به حتمًا د عيسى ښايي نو وايو سره 

 چيړه موافق يو ې اپه دسره  له بايبل موږوينا وي، 

ړي، عاقالن له ې غواانسانان او فاسقان به معجزپوه نا

او  ئپيغمبر دنى يښتڅوك ر چيږي ېپوهې پرته په دو معجز

 .ۍ دروغجن مدعيپيغمبرڅوك د 

و له لوري د و كي د حواريونې آيتونپه دگورئ چي 

 عليهعيسى ڼل شوى، گ ئښتنه مناسب كار نه دې غومعجز

ږئ او هللا ېېروو تعالى چي له هللاهم ورته ويلي  السالم

شي  ښتنه به ترسرهچي ستاسو غوهم ورته وفرمايل  تعالى

څوك كافر  تاسوې له ليدو وروسته له خو كه د دغي معجز

 .ټولو سخته سزا به وركومتر  شو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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زويه!  هللا وفرمايل: اې عيسى د مريمي چياو كله  -226

له هللا  ما او مور مي چيآيا تا خلكو ته ويلي وو 

پاكي ې ويل: گه ونيسئ، وئپه توپرته د دوو خدايانو 

حق  چيڅه ووايم هغه  چيايي ښتا ته ده، ما ته نه 

پوه ې پرې شكه ې نلرم، كه ما ويلي وى نو ته به بئ

دي او  ړه كيپه ززما  چيې ږېپوهڅه په هغه ته  ې،و

ې شكه له تا سره دي، ب چيږم ېپوهڅه نه په هغه زه 

ما له  -227 ې.پوه يښه ټو خبرو پټولو په ته خو  چي

څه دوى بل  ړى ووې امر راته كئتا  پرته چيڅه هغه 

 چيړئ د هغه هللا عبادت وك چي، هغه دا ته نه دي ويلي

 پرتر هغه  او زه ،هم زما رب دئ او هم ستاسو رب

تا زما  چيوم، خو كله  په دوى كي چيشاهد وم دوى 

ې څارونكى ودوى  پرپله په خپاى ته ورساوو، ته كار 

ې ې تعذيبوكه ئ -228 ې.ښه شاهد يڅه ر په هاو ته 

 چيې شكه ې نو بښې بخگان دي او كه ئبند نو هغوى دي

ځ هللا وفرمايل: دا هغه ور -225ې. ته باحكمت عزتمن ي

ټه رسوي، دوى ته گښتيا ښتينو ته به د دوى رر چيده 

ږي، ېبه ې النديبه ترې ويال چيجنتونه وي  به داسي

ونكي، هللا لدوى راضي كېد پاته په هغه كيتل تر تله 

  او دوى له هغه راضي، همدا ستره بريا ده.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 السالم عيسى عليه عقائد پل شركيمسيحيان خ -(003-002)

، ړلې تحريفات وكپه تورات او انجيل كي ئته منسوبوي، 

 د دوى د شركيچي وليكل كي  پهپلي خوا له خې ئڅه داسي 

ي عيسى ې داسي خبركي ئ بايبلپه ځي، گرټ وبنسو عقائد

د شرك  چيې ړرانو ته منسوب كپيغمباو نورو  السالم عليه

په دغو ې راوايستله، ې ترې خدايانو عقيده ئاو در

ځ به عيسى په ورو كي دوى ته ويل شوي: د قيامت آيتون

چي تاسو ده ته رو ټولو هغو دروغجنو خبله  عليه السالم

 او وايي به: پل برائت اعالنويې خړمنسوب ك

 ړ دئ او ستا د عظمت لمن ې لوزما ربه! ستا شأن تر د

 .ېچي شريك ولرپاكه ده ې له د

  ې چي د ويلو حق ئگه دوى ته هغه خبره كوله څنما به

د چي ما او زما مور گه به مي دوى ته ويل څن؟ نلرم

چي ما دا گنده ده څرښه  گه ومنئ؟! تا تهپه توخدايانو 

 ې.ړړه كوجځانه پله ې، دوى له خړخبره نه ده ك

 ې امر راته چي تا ئې ړما دوى ته يوازي هغه خبري ك

هم زما  چيړئ د هغه هللا عبادت وك چياو هغه دا  ړى ووك

 .رب دئ او هم ستاسو رب

  وم، خو  په دوى كي چيشاهد وم  دوى پرزه تر هغه

ېل له دوى نه دي بورساوو،  پاى تهتا زما كار  چيكله 

دوى  پرپله په خته ې خبر نه يم، ړم، له حاله ئك

 ې.ښه شاهد يڅه ر په هې او ته څارونكى و

 ې گان دي او كه ئبند يې نو هغوى دې تعذيبوكه ئ

په هري او ستا  ېعزتمن ي حكمتته با چيې شكه ې نو بښبخ

 ړي كي حكمتونه مضمر دي.ېكپر

 نو ته به د دوى يښتر چيده ځ هللا وفرمايل: دا هغه ور

جنتونه ې داسي په وجه به ئد صداقت ټه رسوي، گښتيا ر

ږي، تل تر تله ېبه ې النديتربه ې ويال په برخه شي چي

او دوى وي له دوى راضي به وي، هللا  هپات به په هغه كي

 ، همدا ستره بريا ده.هللا نهله به 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ټولو هغو شيانو او د  زمكيد آسمانونو،  -211

څه په هر دي او هغه  په دوى كي چيهللا ده د واكمني 

 .ښه قادر دئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ټولو له  او ې تتمه دهسورد چي آيت دا مبارك  -(021)

مطلق  تعالى هللا، وايي: ژوره رابطه لريې ئمضامينو سره 

په واك كي ي او آسمانونو هر څه د ده زمكټولواك دئ، د 

ر كار په هاو  اكمن دئاو وټولواك، خاوند ې ئدي او دى 

پل حكم خكي پل ملك په خچي دا يوازي د ده حق دئ  قادر،

پل چي د خڅه دنده ده ې عالم د هر ړي او دا د دنافذ ك

ې عالم كومه برخه د نه د دږدي، ېړه كمالك حكم ته غا

په چارو په اداره او د ې، نه د عالم ده له واكه وتل

، ړ دئستي ته اچا مرسمبالولو كي كوم شريك لري، نه د 

ې له كولو قدير خداى ئچي ږي ېه داسي كار موندل كن

ې په مرسته ئپاري او د هغه ې وسعاجز وي، بل ته ئ

امورو ۍ كي شريك لري او نه د په واكمنړي، نه ترسره ك

چي د او دا همغه خبره ده  په ترسره كولو كي مرستندوى.

 ې: إن هللاې الفاظو شوپه دكي آيت ړي په لومې ې سورد

 يحكم ما يريد.

 

سُبْحَاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبحَْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإٰلَه ِإالَّ َأْنَت َأسَْتْغِفُركَ 

 َوَأُتوُب ِإَليْكَ 
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 ې معرفي:د سور

، دا يوازي نوم دئ ې نوم االنعام دئې مباركي سورد د

چي د لري،  آيتونه 035پاره عنوان، نه د مضامينو ل

د ته ورته دي يا  (يعدلون)ړي آيت د لومټولو فواصل يا 

ته عليم، عظيم، خبير ځيني ته، خو  (آخرين)ږم آيت پش

هم آخرين ته ورته چي دا ېدلي پاى ته رسپه ورته صيغو 

ېر څپه يت ړي آې د لومو فواصل ئېرى آيتوند ډوزن لري، 

ږده دي خو هر آيت له ې نسبتًا اوئ آيتونههم څه دي، كه 

ې ئې ته ړ شوي او سورفقرو جومسجع ډو دوه او دريو لن

  ړى. ښكلى وزن ورك

په ټوله سوره د مكي دور پرته و څو محدودو آيتونله 

ې د ږدوالى ئو اوآيتوند ې، ړاو كي نازله شوپوروستي 

چي ې نظر دي په دځيني  ې سورتونو ته ورته دئ.دغي مرحل

ځيني د ې، شو هپه مكه كي نازلگه په مكمله تودا سوره 

 آيتونهځيني دا نه ږ او پځيني ش، آيتونهدوه ې سوري د

او  052، 050، 040، 004، 23، 20، 23، 21:  ڼيگمدني 

چي يو ږي ېگه معلومگنده توڅرپه ې له متنه د سور053

 په مدينه كي نازل شوي.ې ېر ئشم

 صلي مضامين دا دي:د سورې ا

 د توحيـد  دالئـل طڅو مضبوپوري ږم پتر ش آيت له اول

 هپــي او زمكــ وآســمانونشــوي، د ړانــدي پــه ارتبــاط و

ږدو كي په او، د تاريخ په خلقت كياو د انسان  ښتپيداي

پـه ه هم د يـوه دليـل مؤاخذپه وار وار گارانو گناهد 

 .ېړاندى شوگه وتو

 سالت او د رسـالت د رپوري ويشتم ږپتر ش آيت له اوم

د دوى په دنيا او آخرت كي د معارضينو او مخالفينو او 

 ړه بحث شوى.په اپايلو د 

 په د آخرت او بعثت پوري ېرشم ږويشتم تر دوه دپله ش

 بحث شوى. ړه ا
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 عليـه  پــوري پيغمبـرېرشم ېرشم نه تر نه دله دري د

ړانـدي د صـبر پـه وته د مخالفينو د لجـاجتونو  السالم

ځينـي مخـالفينو  چـي دې او ورته ويل شوي وښتنه شپارس

 ږي.ېڅ دليل نه قانع كپه هيچي داسي دي 

  اړهپـه پـوري د شـرك د رد آيت بيا تر دري اويايم 

 دقيق او جامع بحث شوى. 

 عليـهپـوري د ابـراهيم څلور اتيايم آيت تر ې پسور 

پاره يـوه تــاريخي ې كي د مخكنيو مطالبو لپه قص السالم

ړ كي تـر ې لچي په همدې. ېښودل شواږ مخي ته زموگه ېلب

پيغمبرانـو يادونـه ېر نـورو ڼ شمگپوري د نوي يم آيت 

 ږي.ېك

 پـه پوري د الهـي كتـاب څلور نوي يم آيت تر ې پسور

و سره د هغوى دالئل په مضبوطوويناوي او ړه د منكرينو ا

 گورو.ترديد 

 ځـل بيـا د يو پوري تر يو سل ديارلسم آيت  يپسې پد

 دالئـل ېر قانع كوونكيډر جامع بحث او ېډړه په اتوحيد 

 راغلي.

  ړه بحـث ې اپـه دپـوري بيا تر يوسل اوه ويشتم آيت

گـه او د ده ديـن د په تود حكم  تعالى هللايوازي چي شوى 

گه ونيسئ، مه د شيطان متابعت كوئ او مه د په توښود الر

 . خلكو د هوى او هوس

 پـوري د ېرشـم آيـت ځـه دپنې وروسته تر يوسـل له د

 ې.وځور شږ مخي ته انې زموڅو صحنځي امت د وريق

 پـه پوري د حالل او حـرام آيت ېتم پتر يوسل شې پسور

ښتني او غوېرني او د الهي دين گي انغلطړه د مشركينو ا

 ې.ښووني بيان شوالر

 پـوري ېتم آيت پېتم نه تر يوسل دري شپله يوسل يو ش

ته  دغو مشركينوچي ې ښوونه شوته الر عليه السالم پيغمبر

مستقيمي الري تـه هـدايت پل رب ړي: زه خڅو خبري اعالن ك

مســلك او ابراهيم حنيف د سم او صحيح دين ته، ړى يم، ك

ځ، لمـون ،څـه، زمـا هـر نـه وو چي له مشركانودين ته 

زمـا رب و رب لـره دي، عالمياند  گاو مرژوند ، يقربان

گمـارل شـوى  وربخدغو په ، زه ې نشتهئ شريك چيهغه دئ 

چـا زيــات او ، تر هـر يم وړيو مسلمانانله لوميم، زه 
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 پل رب ته تسليم يم.ټولو مخكي خترتاسو 

   ڼـل گيـو آيـت په حقيقـت كـي چي  آيتونهآخري دوه

پاره يـوه جـامع تتمـه ټولو مضامينو لې د د سورږي، ېك

څو نورو اساسـي ته د  عليه السالم پيغمبرې كي ه دپه. د

 ې:ښتنه شوپارسخبرو د اعالن 

  په داسي ځان ته ونيسم، پرته بل رب  تعالى هللاآيا له

 پالونكى دئ؟څه رب او چي هغه د هرحال كي 

 په داسي پاره دا كار كوم، ولي به د خلكو د ارضاء ل

پلو غلطيو له سزا سـره هـرو مـرو چي انسان د خحال كي 

ږو پلـو اوپـه خټـى ېپگناه د بل د څوك ږي، هيېمخامخ ك

  ؟رسولىنشئ ټه گڅ ى، تاسو ما ته هياخيستنشي 

 پاره هـم دا كـار نـه ستاسو د مخالفتونو راكمولو ل

ړه ېكـرپپلـه خ ړه بـه هللا تعـالىپه اد مخالفتونو كوم، 

 ټول د هغه لوري ته ورتلونكي يئ.كوي، 

 ړئ، د شت كـېم په زمكي كيځاى په ې د مخكنيو تاسو ئ

ې يوه تـه پاره ئې لپارو، د دې تاسو ته وسزمكي خالفت ئ

په جسمي لحـاظ، هـم ړي، هم يلتونه وركړي فضگځانپر بل 

چـي تاسـو پـه اجتمـاعي لحـاظ په فكـري لحـاظ او هـم 

چي له دغـو امتيـازاتو نـه ړئ وآزمويي، دا امتحان ورك

تحميلولـو او پلي لويي خپر نورو د گه استفاده كوئ، څن

لـه نـورو ې استفاده كوئ كـه پاره ترلد هغوى د تحقير 

په ه، دا فضيلتونه پارۍ، ترحم او مرستي لږسره د خواخو

ړوي كـه د بغـاوت تاسو كي د شكر او امتنان احساس راوال

 او تكبر احساس.

  هم باغي بنده ته په سزا چي ستاسو رب پوه شئ ې دپه

كـي  عفــوپـه وركولو كي سريع دئ او هم نادم بنده تـه 

 .ښونكى دئبخ مهربان

 يادونه: 

چي دا په دوران كي متوجه شوم ې د تحقيق ې سورد د

سوره ډكه ښوونو ځالندو الراو له باعظمته جامع، ه څومر

، داسي په كي راغليڅومره ستر ستر او اساسي مطالب ده، 

ستوري ځالنده ې خوا ته ئ يچي هرآسمان ته ورته پراخ 

ې د مخه تر دچي ولي ځان سره مي ويل له ږي، ېگو كترستر

حفظ را ې ې عظمت ته نه وم متوجه شوى؟ ولي ئې سورد د

ې ېيمي كي له ما نه د المائدړۍ درپه لوم؟ وىش هپاتنه 
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چي بايد ړه وك يړه مېكرپې، ې وشو پاتهې او االنعام سور

ې د عظمت او ې مباركي سورمي د دچي ړم. كله ې كحفظ ئ

گو شو نو ومي ويل: حديث تر ستر ادړه په اړ مقام لو

 لري:ړ مقام دا سوره همدومره ستر او لوچي واقعًا 

 ثم ّـ هللا رسول سبح األنعام سورة نزلت لما:  قال جابر عن

[ األفق سد ما المالئكة من السورة هذه شيع لقد] قال

 مستدركه في الحاكم رواه

سوره نازله شوه، د االنعام كله چي دئ  روايت هلالج لجله جابر 

ې فرمايل: دومره فرشتو د سبحان هللا وويل او وئ ّـ هللا رسول

ې ټول افق ئ چي هكولگه او بدرل مشايعت ونزد ې ې سورد

 ړى وو. ډك ك
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
    

    

  

  

    

  

     

ې زمكه ئآسمانونه او  چيستاينه هغه هللا ته ده  -2

ړه، بيا هم ړه كوجې ڼا ئې او رتياراو  لړپيدا ك

 ځيېروړه تپه ا پالونكيپل خ دكافران شوي  يچهغه 

  .)او نور ورسره برابروي(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

او د تيارو ښت پيدايپه يعنى د آسمانونو او زمكي  -(2)

چي د قدرت او حكمت كومي ځته كولو كي رامنپه ڼا او ر

حتمًا يوه حكيم او چي دا ښيي ښي دي او هر ليدونكي ته ن

امه پله  حقائقټول ړي، كافران دا پيدا كعليم خالق 

پرته گوري له هللا تعالى چي حال كي داسي په ، ځويغور

پيدا ې ئڅه ي كوم او زمك وآسمانونچي د شته نڅوك داسي 

ډه ې څه ونتلو راتلو كي ئ هپې پځي او شړي وي يا د ورك

ې ته ورته ځايونو كي دېرو ډپه  قرآن!! ېز وياو اغ

څه ي هر او زمك وآسمانوناستدالل كوي او فرمايي: دا د 

ځي او په اراده چا شپه د  ځ اوړي؟ دا ورپيدا كچا 

ړي پيدا كې څه ئچي څوك شته پرته داسي آيا له هللا  ځي؟را

 ډه وي؟ې څه ونې په تلو راتلو كي ئپاو شځي د وروي؟ 

د تياره او نور پاره د )خلق( او د زمكي او آسمان ل

اشاره كوي، دا ټكي ته ېر ظريف ډپاره د )جعل( كارول ل

د نور  دئ، يو )حالت(بلكي  دئ، چي تياره )شى( نهځكه 

د ې باندي دپه ږي، ېڼا نشتوالي ته تياره ويل كاو ر

ېره ظريفه نقطه ده ډدا هم يوه  .ېدىاطالق نشي ك)خلق( 

ې په صيغنور د مفرد ې سره او په صيغد جمعي تياره چي 

چي تياره د نور نشتوالي حالت ته ځكه سره ياد شوي، دا 

ېدى شي او ېل كبېل وايي، د نور د نشتوالي وجوهات هم ب

 ېلي. ېلي بهم بې ې ئدرج
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د دا وينا  قرآند ړه په اڼا كه تاسو د تياره او ر

 چي قرآنږي ېدرته معلومړئ له وينا سره مقايسه ك بايبل

گه هر لفظ څناو  څومره دقت كويپه بيان كي د مطالبو 

 .وىېر دقت سره كارډپه ځاى كي پل پل خپه خ

 په) ليكي:داسي ي پيل كپه كتاب  د پيدايښتبايبل د 

زمكه تشه ړل، پيدا كزمكه او آسمان خداى  چيكله سر كي 

پر سر  بخاراتوې شكله وه، د خداى روح د تورو او ب

ڼا شوه، خداى شي، نو ر يڼا دېده، خداى وفرمايل: )رځخو

ښنايي ه، ده روړېله كې بئ ېړه او له تيارښه كي خويڼار

په نوموله، شپه نامه وې پپه نامه او تياره د ش ورځي د

 ځ وه!!(ۍ ورړلومدا ېره او سبا شوه او ت

 ړ دي:د غور و خبريكي څو  اې وينپه دد بايبل 

 ې زمكه تشه او ب چيخبره ده  معنىې ې او بدا خوش

څه مطلب نه شي اخيستى، څوك هيې جملې له د شكله وه!!

گه او له څنزمكه  چيږي ېړښتنه راوالپوچا سره دا له هر 

ې شكله گه بڅنزمكه  ،شى شكل لري څه تشه وه؟ هر شته

 وه؟

  پاره ېلو مرحلو لېالبد ب پيدايښتدلته د عالم د

 ړۍد لوم يعنيڼل شوى، گځ معيار په او ورش موږهمدا ز

پيدا ڼا رارتعالى  هللاړيو دولسو ساعتونو كي په لوم ورځي

ې شوه او ښه ئځل وليده او خوړي لومپه ې ڼا ئړه، دا رك

ړه!! كه تاسو د بايبل دا ك ې يادهپه نامه ئ ورځي د

 وړانديپه ړونكي ېڅپوه او هغه خبره د يوه ساينس 

كوي نو تاسو  يړنېڅړه په ا پيدايښتد عالم د  چيږدئ ېك

 :ته به ووايي

څ علمي هيټه قصه ده، ې بنسباو ې يوه خوش هسيدا  .0

 ښت نه لري.ارز

په ساعتونو او ې مرحلبېلي بېلي  پيدايښتد عالم د  .2

اندازه كولى ه سلهاوو مليونو كلونو پځو نه بلكي ور

 شو. 

په  چي هېل مخلوق نه دب موله اجساي يښنااو روڼا ر .3

 چيې پيدا شووخت ڼا همغه ې وي، رپيدا شوگه مستقله تو

، دا شوليپستوري راېدونكي ځلښانه او ېر روڅپه د لمر 

ې وه، وروسته ېدونكځلښانه او په سر كي روزمكه هم 

ې له ڼا ئپله رخو تياره شوه، ړه اوروسته او ورو ورو س

پيل ښنايي اخيستل ڼا او روې رړه او له لمره ئالسه ورك
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 ړل.ك

 چيې پيدا شوراوخت ځ هغه په او ورپر سر شمكي د ز .4

ړه او تياره ځال له السه وركڼا او پله اصلي رخزمكي 

 شوه!!

ړي، پله وضع كپه خې نومونه انسانانو پاو ش ورځي د .5

څوك ، يد ونهېل نومېل بې بئځاى او هر قوم كي په هر 

په نامه  dayدې څوك ئڅوك روز، يوم، څوك ځ، ې ورئ

ل شوى وى اېښودكه دا نوم د هللا تعالى له لوري يادوي، 

د بايبل له  سره ورته وو.به ژبو كي ټولو په نو 

په كوم نامه ياده ځ ورهللا تعالى  چيښتنه كوو پوليكونكي 

چينائي گليسي، نې وه، دا نوم عبري وو، عربي وو، اړك

 پاني وو؟!!كه جا

ې وينا په دچا ليكلى  چيباب  پيدايښتد بايبل د 

 يگردانسر يخداى د هغپل جعلي خد  چيې ړڅه كې هسره ئ

د تيارو  چيړي ړ كځاى جومناسب ېدو پاره د اوسروح ل

د ښتلي ې غوې سره ئپه دېده، ځپر سر خوبخاراتو 

خداى  چيړي ك ړجوټ پاره كوم بنسې لعقيدې مسيحيانو د د

ږي، د ېاوسځ كي په منزمكه او د بني اسرائيلو پر 

ځان سر پر زمكي ې د ځ ئۍ ورړلومپه  پيدايښتكائناتو د 

له تورو ې گردانه روح ئسرړ او ړ كځاى جومناسب ته 

  !!هشو هبخاراتو راكوز

 خبريقرآن څو په مقابل كي وينا  غلطيې د بايبل د د

 لري:

  په يوه وخت او يو وو،  او آسمان سره جوخت اوزمكه

 ېل شول.سره بڅ كي په تر يچاودنې د يو

 ځو كي پيدا ږو ورپپه شزمكه آسمانونه او تعالى  هللا

 ورځي ږپد معيارونو مطابق ش موږز ورځي ږپي خو دا شړك

له د هللا تعالى بلكي ږي، ېدوه اويا ساعته ك چي نه دي

 چيته وايي  موږ قرآنې دي، ږ مرحلپعظمت سره مناسب ش

كلونو معادل ځوسو زرو پنځ كله د زرو او كله د دا ور

پاره نو لناد انسا چيځكه ې او دا پاره كارول شووخت ل

همدا لفظ كارولى خو تعالى  هللااو ځ وه د وخت معيار ور

ه طبيعي مرحله يو چيپاره ې لې مودږداوداسي دا د 

نه  معنى يلفظ په حقيقي او متداول ځكوي. د ور احتواء

 كاروي. معنىمجازي بلكي په 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

    

     

     

      

ړئ، بيا پيدا كې راټي ئله خ چيدى هماغه ذات دئ  -1

له  ټهېې نړه او نومولړه وكپريكې ټېد ن گې د مرئ

 ده سره ده، خو تاسو بيا هم شك كوئ!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 گورو:ښووني ې اساسي الرې مبارك آيت كي دره دپ -(1)

 چـي د نى معې په دي، يا ړپيدا كټي ې له خانسانان ئ

ړ پيدا كټي ې له خئ ړى جد آدم عليه السالمانسانانو لوم

ښت اصلي ماده پيدايچي د هر انسان د ې معنى په داو يا 

 ئټـي نـه دانسـان لـه خ ړىيوازي لوم تعالى هللاټه ده، خ

په حقيقـت كــي لـه ړى بلكي دا اوس هم هر انسان پيدا ك

ې وميـ ې اوپيدا كوي، د انسان نطفه لـه هغـي دانـټي خ

چـي د ړوي، كلـه ټي جـوې له خټي ئچي وني او بوږي ېړجو

ټه شي، ږي، خاوره ورته خېېخ ته اوبه ورسټي بوني او بو

ړي ړو له الري ضروري مواد جذب كـپلو جرد خټي ې خله همد

ټـو دغه لـه خ تعالى هللاړي، ړه كې جووه ترمي او دانه او

ې پـه نطفـپه بدن كـي وه د انسان مي ې دانه اوړه شوجو

ې پـه ددا دوهمـه توجيـه  ړي.كړ ې جوو انسان ترابدله 

 وټولــچــي د خلقكــم لفــد عــام دئ او دليــل ارجــح ده 

پاره د يوه و ته راجع دئ او همدا د هر مخاطب لانسانان

ڼه غوره كوي او هغـه مضبوط او انكار نه منونكي دليل ب

ټــي نـه د انسـان نطفـه چي لـه خڅوك دئ ته وايي: هغه 

پيدا كـوي؟ آيـا د ې راان ترړ انسپړوي او بيا يو بشجو

ايمـان  تعالى هللاپه چي عقل خاوندانو ته دا كافي نه دئ 

  ړي؟راو

 اجـل( پـاره گ لښت او مـرپيدايد انسان د  هللا تعالى(

په رحم كـي د ، د مور ېېل مراحل ئېل ببې د نطفټاكلى، 

پـاى كـي په ړښت او ځواني، زېدا، ماشومتوب، ك پاتهده 

ې؟ ټاكلچا ې ټېوي، دا نڅ كي رپه تې د خاصي مود ېگ ئمر
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گ پل مرړي؟ ولي د خې بدلي كټېولي انسان نشي كولى دا ن

ږ د يوه مقتـدر چي موښيي مخنيوى نشي كولى؟ آيا دا نه 

 ړاندي مقهور يو؟په وړو ېكپرې او ارادد ذات 

  ې د ټاكلى، همداسي ئـې اجل پاره ئچي د انسان للكه

پيـدا ې ئې ټېپه معيني نټاكلى، پاره هم اجل ې عالم لد

 اړهپـه ږي، د انسـان ېگ محكومپه مرړښت لري او ، زړىك

پـه نـورو څومره وي، ې چي تخميني عمر به ئخو ويلى شو 

 تعـالى هللاپاى او اجـل لـه ې قياسوو خو د عالم د عمر ئ

ې علم له هللا تعالى سـره معلوم، د د چا ته نه دئپرته هي

 ړى.ې نه دئ وركچا ته ئدئ هي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

    

   

      

په كي معبود دئ او هم په آسمانونو او دى هم  -3

په ږي او هم مو ېپوهپه اسرارو ي كي، هم ستاسو زمك

  ږي.ېپوهو نړكپه ښكاره وو او هم مو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

پرته بل معبود ي كي له ده او زمك وپه آسمانون -(3)

نه موندل څه څوك او داسي ېري چهيپرته له ده نشته، 

انسان د چي ښايي سره او دا ور ړ ويچي د عبادت و ږيېك

ې ړي او مرستي ته ئږد كپاره ورته الس اوړتياوو لپلو اخ

، ېړڅه ترالسه كول غوا زمكيله له آسمان يا  هكراوبلي، 

ېدا، نو ټوكې راومي ې ياد دانښت، د واوري يا باران ور

پوه دئ، هغه څه په هر ړه، هغه ستا ې وغوائ تعالى هللاله 

ټي يا درته پچي له تا ي دي هم ورته معلومي دړتياوي ا

 ږي.ېپوهڅو ړو او هټولو كپه گندي دي، ستا څر

ې په دۍ برخي ارتباط له توحيد سره د آيت د وروست

په او  ړيكوم كتابونه نازل ك تعالى هللاچي گه هم دئ تو

ې، داسي دي ړښووني كته كومي الر انوې انسانهغوى كي ئ

ذات دئ  ښوونو نازلوونكى داسيې كتاب او الرښيي د دچي 
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ړښت څه خبر دئ، د جسمي او روحي جوچي د انسان له هر 

چي د ږي، دا ورته معلومه ده ېپوهې ټولو ابعادو ئه پ

په مختلفو گه دي، څنټي برخي پگندي او څرانسان د فطرت 

و كي انسان كوم كوم كارونه كوي، دغو شرائطوختونو او 

ې. دا ړښووني ورته كې دا الرپام سره ئپه اسرارو ته 

پاره چي د توحيد د اثبات لپاره غوره ده ې لتوجيه د د

 ڼه لري.ېكنده دليل بپرد يوه قاطع او 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

    

   

    

ځي څ آيت ورته نه راهي تونويآ دپل رب او د خ -4

 ډډه كوي.ې تر چير دا مگ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

چي ږي ېگه معلومگنده توڅرپه  آيت ې مباركله د -(4)

 دالئل داسيپل مخاطب ته و كي خآيتونپه مخكنيو  قرآن

پاره كفايت كوي، چي د انسان د اقناع لړي اندي كړو

ځكه ې انكار كوي، ې عقله انسان به تريوازي لجوج او ب

 ښه راشيچي هره الهي ندغو كافرانو ته  ې دلته ويلي:ئ

 ې كوي.ې مني او اعراض ترنه ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

   

  

     

ې دا حقيقت ورته راغى هغه ئچي يقينًا كله نو  -9

حقيقي اخبار څه د هغه ژر به ېر ډنو  ڼلو، گو دروغ

  ې.ې وهلپرې ډي ئچي ملنورته راشي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

داسي دئ لكه په اصل كي د دوى اعراض او مخالفت  -(9)

ڼي، دوى گپه لجاجت سره دروغ چي حق خبره عمدًا او څوك 

نه ښه ورته معلوم دئ. چي  كوي حقيقت نه انكارداسي له 

دغه حقيقت استهزاء  پهيوازي اعراض او انكار كوي بلكي 

عليه  د پيغمبرړه په اد قيامت چي آيا دوى خو دا كوي، 

په عذاب الهي د هغه كه او ڼي گړ ډو ووينا د ملن السالم

مخامخ  ورسرهپه دنيا كي ظالمان به چي د ده وينا ړه ا

دوى چي ږي ېپه وضاحت سره معلوم آيت ږي، له وروستيېك

 تعالى هللااو ي ڼگ ړډو ودا دوهمه وينا د استهزاء او ملن

گو پلو سترپه خې به ئحتمًا ژر او ېر ډچي ورته فرمايي 

  گوري.و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

    

    

   

  

  

  

   

  

   

      

داسي څومره چي تر دوى مخكي مو گوري آيا نه  -6

په زمكي كي مو هومره تمكين چي ړل نسلونه هالك ك

ړى، له آسمانه مو درك ئچي تاسو ته مو ندى وو ړورك

ې مو داسي او ويال ږلېې لپرې بارانونه پسپرله 

پلو ، خو د خېېدلې بهپښو الندي ئتر چيې ړي كړجو

او تر دوى وروسته مو  ړلك په سبب مو هالكگناهونو 

  ړل.يدا كپنور نسلونه را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

په مخكني كي هغه عذاب ته چي ږي ېوممعل آيت ېله د -(6)

ږي، ېظالمان او كافران به ورسره مخامخ كچي ې اشاره شو

ړ دا وينا د منلو و السالم معليهپيغمبرانو ېرو ته د ډ

 كفري مجهزو وسائلپه او  چي دا مسلطېده نه معلوم

په الس له زوال سره څو تش السو مؤمنانو د ځواكونه به 

ږي، باطل به ېې نسكورۍ به ئږي، د اقتدار كرسېمخامخ ك

ږي، دوى ته دا خوب و ېبريالي كبه پال خوري او حق ماته

ې ته ې دئ قرآنې، خو ېدړ خبري معلومډو وخيال او د ملن

چي تر دغو د مخه گوري ړوي، وڼي واپاتاريخ د چي رابلي 

ې نه ئځه تللي، د زور او ځواك خاوندان له منومره څ

چي د دوى د زوال مخه ونيسي او ېدلى مال او دولت توان

نيول په سبب گناهونو پلو ځونه، د خاو فو ېې وسلئنه 

آيا دا كفايت نه كوي ې نازل شوى. پرشوي او الهي عذاب 

پايله د مخكنيو  وځواكوند اوسنيو مغرورو او باغي چي 

  !ڼو؟!گېر وڅپه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

   

   

        

 په كاغذ كي )ليكلى(او كه مو داسي كوم كتاب،  -7

ږلى، نو دغو ې راكاپرې چي الس ئ ړى وىپر تا نازل ك

څه بل پرته گند سحر څركافرانو به ويل: دا خو له 

 نه دئ!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

و دالئل په دغوچي دا د حق او حقيقت لجوج منكران  -(7)

ږي، كه له آسمانه داسي كتاب هم ورته ېهم نه قانع ك

ي، له آسمانه د دوى د و چي په كاغذ كي ليكلىراشي 

ړى په الس كي وركدوى ته ړاندي راكوز شي او په وگو ستر

گند سحر نه څر، نو دغه كافران به وايي: دا خو له شي
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 څه نه دئ!!بل پرته 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

   

        

او ږي؟ ېې نه نازلپر: ولي يوه فرشته به او وايي -8

پاى كه كومه فرشته ولېږو نو بيا خو به حتمًا كار 

  ږي.ېته رسي، بيا به مهلت نه وركول ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

چي كه له ې وينا معنى يا دا ده د كافرانو د د -(8)

ړ كتاب نازل شي نو پبش عليه السالم پر پيغمبرآسمانه 

ښيي ځان نه راولي هغه فرشته چي دوى به بيا هم وايي 

چي دا گه ومنو څنړى، ې له آسمانه راوچي دا كتاب ئ

چي ې معنى دا ده او يا ئكتاب د هللا له لوري نازل شوى؟! 

ږل ېله لوري ل تعالى چي ته د هللاگه ومنو څندوى وايي: 

ته له مخالفتونو سره چي په داسي حال كي ې، شوى ي

ځورول ږي، ېږي، نيول كېې، ياران دي وهل كمخامخ ي

څوك نشته ږي، داسي ېږي او هجرت ته مجبورېژل كږي، وېك

پيغمبر وى نو ، كه ته واقعًا د خداى ړيچي ستا مرسته وك

د چي ې ړي وې والځواكمني فرشتپه خوا كي به داسي ستا 

په ! د دوى ې ستا مرسته كولىپه مقابله كي ئچا هر 

ږو نو بيا خو كار ېويل شوي: كه فرشته درولځواب كي 

ې چي بيا خو به د دغي فرشتمعنى  ېپه دپاى ته رسي، يا 

ې معنى په دږي او يا ېعذاب درباندي نازل الهيپه الس 

تاسو ته خو د پاى ته رسي، چي بيا خو به ستاسو مهلت 

كه د غيب ړى شوى، پاره دا فرصت او مهلت دركېښت لآزم

ېر مخلوق هم تاسو ته څپه او د فرشتو څيري پرده 

منتفي  سؤالېښت زمبيا خو د امتحان او آ، گند شيڅررا

ږي، بيا به ولي تاسو ته مزيد ېېښت مجال ختمد آزماو 

 ؟ږيېمهلت دركول ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

  

   

     

ى وى، نو حتمًا ځولگرفرشته  ( يوهكه مو دا )رسول -5

، او داسي به مو خبره ړى ووړ كې جوى ترړبه مو يو س

  شك كوي. ا اوس(چي )همدې وه لكه ړشكمنه كې پر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 پيغمبرځه نانو له منانسانانو ته خو بايد د انسا -(5)

په پل همنوع او همجنس ل شي، هغه خو يوازي د خلېږو

په خبرو خو هغه نه د بل نوع مخلوق ېدى شي، پوهخبره 

ږي ېږل كېلته پيغمبر دوى ږي، كه له مالئكو نه كوم ېپوه

گه د څنتاسو  ڼه كي وي،په بهغه هم بايد د انسان 

 ښتنه كوئ؟!ې د راتلو غوفرشت

ڼي كي ورته راشي، بيا به هم په بن كه فرشته د انسا

دا فرشته ده چي ږي ېپوهگه به څنداسي شك كوي لكه اوس، 

 تعالى هللاچي دا د گه به دا خبره مني او څن كه انسان؟

 له لوري راغلى استازى دئ؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

    

   

   

     

پيغمبرانو استهزاء په مخكنيو ر تا او يقينًا ت -21

څه همغه ې، ې وهلپرې ډي به ئچي ملنپر هغو ې، نو شو

 ې كوله.پرې چي استهزاء ئواقع شول 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
چي دوى د كومي خبري  السالم معليه انوپيغمبرد  -(21)
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 ياښتې، همغه رې وهلپرې ډي ئې او ملنڼلگړ ډو وملن

بريا او د مؤمنانو كمزورو او ضعيفو ې، دوى نه د شو

نه دا ڼله او گړ خبره د منلو و ماتهځواكمنو كافرانو 

ړه ږي، دواېپر كافرانو نازلعذاب به  تعالى هللاچي د 

 ې.ښتيا شور خبري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

     

   

      

چي د گورئ ځئ، بيا وگرپه زمكي كي وووايه:  -22

 گه وو؟!څنپاى ڼونكو گدروغ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

گو رسترتډېر كي  په قرآن آيتونهته ورته ې د -(22)

 ږيېې سره هم مؤمنانو ته اطمئنان وركول كپه دږي، ېك

ړي، ځواك دي تاسو مشوش نكر او ښمنانو ظاهري زود دچي 

تاسو دي  ماتهقتي برياوي او ستاسو مقطعي ود دوى م

پايله منتظره همغه چي دوى ته ، مطمئن اوسئ ړينك سمأيو

هم كافرانو ته ويل ې ورسره مخامخ شوى او چي سلف ئده 

پند واخلئ، ږدئ، له تاريخ نه ېپرتكبر او غرور چي شوي 

ېر څپه گرو د مخكنيو ملپايله به هرومرو ستاسو ستاسو 

  وي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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چي څه دي، دا په آسمانونو او زمكي كي ووايه:  -21

پر ځان ئې رحمت او ايه: د هللا دي، چا دي؟ وود 

مهرباني الزمه كړې، حتمًا به مو د قيامت هغي ورځي 

 چي ځانونهچا ته راغونډ كړي چي هيڅ شك پكي نشته، 

  ړي ايمان نه راوړي.زيانمن ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 ې:ېښودل شوږ مخي ته اې اساسي خبري زمودلته در -(21)

 څـههـر د  اوټولـواك ي او زمك وآسمانوند  تعالى هللا 

ئنـان مې سـره مؤمنـانو تـه اطپه دمالك او خاوند دئ، 

ۍ احسـاس ونـه ې كسۍ او بچي د ضعف، ناتوان ږيېركول كو

ڼي نـو گپه خير وړي او دا د دوى وغوا تعالى هللاړي، كه ك

 .څه وركولى شيهر 

 گـه بـه څنېرزويني خاونـد دئ، پد رحمت او  تعالى هللا

 ږدي؟ېپرې ې اسرگان يوازي او بپل مخلص او صالح بندخ

 ي د ده د چـې لځ ټاكپاره د قيامت ورې لد د هللا تعالى

ېـر مخلـص ډتقاضـاء همـدا وه، د ده ېرزويني پرحمت او 

پـه الري كـي ړاوونو سـره مخـامخ شـي، د هللا گان له كبند

ې گه دوى بڅنږي، مهربان رب به ېپه شهادت ورس ،ږيېځورو

چـي د ې پرته له دېر ظالمان درومي ډږدي؟! ېپرمكافاته 

 دنيـاېر مظلومان لـه ډگوري، و سزاړه پبشپلو ظلمونو خ

پښو الندي شـوى ترحق ې د ظالمانو لخوا ئچي داسي درومي 

ړي، پـل حقـوق ترالسـه كـچي خېدلي ې نه دي توانپه داو 

چا ته چي هر ې ټاكلځ پاره د قيامت ورې لمهربان رب د د

په دنيا  تعالى هللا ړى شي.ړه بدله وركپپلو عملونو بشد خ

ړه بدلـه د پخو بشـبدله وركوي  همناسب نوكي هم د عملو

 ږدي.ېپرځي ته مت ورقيا

ډډه څوك ړلو هغه په هللا او آخرت باندي له ايمان راو

گناهونو سره ېرو ډپه ، ئسخت خاسر او زيانمن دچي  كوي

ې نه گناهونه ئړى، پله دنيا او آخرت تباه كې خئ

 ړي.چي ايمان راوږدي ېپر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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هللا دي د ټول اوسي ځي كي پې او ورپه شچي څه او  -23

 ېدونكى دئ.پوه اوراو هغه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

زمان ته كي ې په ده مخكني آيت كي مكان او پ -(23)

څه چي ځاى او هر وخت كي په هر ې، يعنى اشاره شو

ې خالق او دي، هغه ئ ټول د هللا تعالىږي، ېگو كترستر

  مالك دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

    

   

    

     

    

     

     

ړم پرته كوم موال غوره كووايه: آيا له هغه هللا  -24

او هغه  ئپيدا كوونكى دچي د آسمانونو او زمكي 

څوك( ده ته روزي نه )نورو ته( روزي وركوي او )هي

چي هغه گمارل شوى يم ې د هپووايه: زه وركوي؟! 

مه چي له مشركانو ى او دا چي تسليم شوړى كس وم لوم

 ږه.ېك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ېري مهمي ډڅو كي مسلمانانو ته  ك آيتې مباره دپ -(24)

 ې:شو ښوونيالر

  پل موال ومني او له خ هللا تعالىيوازي ې خاطر بايددپه

د  تعالى چي هللاگه ونه نيسي په تو موالد ده پرته بل 

ته ټولو مخلوقاتو ي خالق دئ، هغه او زمك وآسمانون

 .ړ نه دئاڅه كي څ په هيچا ته هي او روزي وركوي
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 گمارلي: دا په دوو اساسي خبرو گان پل بندخ هللا تعالى

ړاندي به منقاد او تسليم وي، او له ده په وچي د ده 

عبادت او استعانت كي نه ، په اطاعتڅوك سره به هي

   شريكوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

    

    

     

په ړم، نو ړاوى وكپل رب سرغووايه: كه له خ -29

  ږم.ېېروه ځي له عذابد ستري وريقين سره 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

او همدا  كوي منع ېره مي له عصيانهيعني دغه و -(29)

په چي حقيقت دا دئ ځوي، گرگناه راېره هر انسان له و

ځوي، گره راعصيان او گناهآخرت باندي ايمان انسان له 

په آخرت او چي گناه كي به هغه جري او جسور وي په 

 ې باور نه لري.سباحمالهي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

    

    

چي  ، نو يقيناً ړى شوچ كې بترځ ې ورپه دچي څوك  -26

 گنده بريا ده.څرړى او همدا ې كپرې رحم ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ې رحم پر تعالى چي هللاږي ېژغورل كې ترڅوك هغه  -(26)

ځي رحم ترالسه كول او د هغي ستري ور تعالى هللاړي، د وك

 گنده بريا ده.څرله عذابه نجات، لويه او 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
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ې پرته ئله ده نو ړاو درورسوي او كه هللا كوم ك -27

گڼه درورسوي نو ښېلري كوونكى نشته او كه كومه بل 

  .ښه قادر دئپر هر كار هغه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

په څه هم د هر  تعالى چي هللاداسي حال كي په  -(27)

ولي به انسان له  لو قادر دئاخيستېرته وركولو او هم ب

ېره واو  طمعږدوي، له بل نه به پرته بل ته الس اوده 

 وپه آسمانونچي ې مبارك آيت معنى خو دا ده لري؟! د د

چي د ده څوك نشته داسي  هپرت تعالى هللاه ي كي لاو زمك

ړي او د مقرر شوي خير او مقرر شوى ضرر دفع كله لوري 

ړه د ده له لوري ېكپرضرر ڼي مانع شي، د خير او گښې

 ېدى.ډ كړاندي نشي خنپه وړي ېكپرې د څوك ئږي او هيېك

ټولواك او قدير څوك د خير مالك چي آيا عجيبه نه ده 

  ړي؟! ږد كل درشل ته الس اوړي او د بېر كخداى ه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

     

باندي برالسى دئ او گانو پلو بندپر خاو هغه  -28

   باخبره حكيم دئ.ښه هغه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 ې مهم مطالب بيان شوي:دلته در -(28)

 مؤمنان هم ې الندي دي، او سلطې تر حكم گان ئول بندټ

ې چـي ده ئـڅـه نشـي كـولى داسي څوك او كافران هم، هي

دا ځـواك خاونـدان دي ې، د زور او ړاجازه نـه وي وركـ
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ېـدى ړو مخي ته ودرېكپرټولواك رب د چي د گمان نه كوي 

ې د ئـ تعالى چي هللاږي ېپه هغه مهلت دي نه مغروره كشي، 

 . گانو ته وركويپل خاص حكمت له مخي باغي بندخ

 گانو له هر حالته ښـه خبـر دئ، پلو بندد خ تعالى هللا

 ې مستحق دئ.ملاڅوك د كومي معچي ږي ېپوه

 ړه پـه حكمـت والره معاملـه هـې ئـگانو سـره له بند

  معامله ده.

په خلك د )فوق( لفظ ځيني چي پام وي ته مو هم ې د

اصلي مفهوم سره ې آيت له د دچي تعبيروي گه داسي تو

چي دلته بحث له قهر په داسي حال كي  څ تعلق نه لري،هي

له فوقيت او موقعيت  تعالى هللادئ نه د  او برالسي(ې سلط)

په د مكاني موقعيت او فوقيت  عالىت هللاد ې ، خو دوى ئ

پلو په خاو هغه ړي: ژبادوى آيت داسي معنى نيسي، 

چي ( دئ، حال دا چتبرالسى( او )فوق: او )قاهر:گانو بند

په متن كي پاره ځكه د )او( لدا ترجمه صحيح نه ده، 

گانو پلو بندپر خ :ې دا دهدقيقه ترجمه ئنشته، لفظ 

چي فوق پام كي ولرو  پهباندي برالسى دئ. دا هم بايد 

ړه صدق په ايوازي د مخلوق او تحت نسبي مفاهيم دي، 

چي دا اوس زه تحت وايم د امريكا څه ته كوي، 

چي همدا اوس دوى څه ته او ېدونكي ورته فوق وايي اوس

 تعالى د هللاږ ورته فوق وايو، فوق او تحت تحت وايي مو

نى په معكه څوك فوق د مكان ړاندي مطرح نه دي، په و

و آيتونېر هغو ڼ شمگد  ې د قرآن، دا تعبير به ئونيسي

پلو خ تعالى هللاچي وايي ړ كوي او احاديثو تكذيب ته ا

 ې دئ، لكه دا:ږگ ورنړي تر رگانو ته د غايند
                                                                                         ، اْلَور يد َحْبل   م نْ  إ َلْيه   َأْقَرب نْحنُ 

 26ق: 

 ال وَ  ساد سُهمْ  ُهوَ  إ ال َخْمسةٍ  ال وَ  َراب ُعُهمْ  ُهوَ  إ ال َثَلَثةٍ  نْجَوى م ن َيكونُ  َما

                                                                                    كاُنوا  َما َأْينَ  َمَعُهمْ  ُهوَ  إ ال َأْكثرَ  ال وَ  َذل ك م ن َأْدنى

 7المجادله: 

                                                                                                  ُكنُتْم  َما َأْينَ  َمَعكمْ  ُهوَ  وَ 

 4الحديد: 
                                                                 ُتْبص ُرونَ  ال َلك ن وَ  م نُكمْ  إ َلْيه   َأْقَرب نْحنُ  وَ 

 85الواقعه: 

ځاى كي په هر  تعالى چي هللاړي كار وكنې اله دڅوك كه 

ې ئ وآيتونگندو څرله داسي  قرآنږ سره دئ، نو د له مو
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دوى  په كي نشته.ډول تأويل مجال څ د هيچي  ړىانكار ك

ړاندي مكان او په و تعالى هللاد چي ږي ېپوهې نه په د

ان، فوق او تحت، ماضي او مستقبل، شاهد او غائب زم

چي يوازي د مخلوق ټول نسبي مفاهيم دي مطرح نه دي، دا 

 ړه صدق كوي. په ا

  و كي تأويل كوي او معيت او په دغو آيتونډله دا

 چي هللا په معنى نيسي او واييقرب د علمي معيت او قرب 

چي له حاله داسي خبر دئ لكه پلو مخلوقاتو د ختعالى 

!! هو على العرش مباين عن خلقه! وايي: له دوى سره وي!

ېل او جال پلو مخلوقاتو بپر عرش باندي او له ختعالى  هللا

ښت نه لري، د څ علمي ارزخبره هيچي دا حال دا  دئ!!

ې نه ئ ،ېړړه كې جوځانه ئيوه كس ذاتي خبره ده، له 

او حديث دي او نه مفهوم، دقيقه خبره دا الفاظ د قرآن 

پلو ې او هم له خړعرش استوى كپر هم تعالى  چي هللاده 

 .دئ گانو سرهبند

په ذاتي معيت او قرب باندي باور چي دوى وايي 

ږي، ېې منتج كپه عقيددرلودل د وحدت الوجود او حلول 

 هللاد  عقائد چي د حلول او وحدت الوجود خرافيحال دا 

 ېرني يوه انتهاء ده او هللاگنړه د غلطي اپه اتعالى 

، ڼلپه مكان او زمان مقيد گېر څپه د مخلوقاتو تعالى 

 هللاگانو سره د له بندپه حكم ې ې غلطي عقيداو د همد

له معيت او قرب نه انكار كول بله انتهاء ده. تعالى 

په وجه له مخلوق ې واهم دغيد څوك چي ېره عجيبه ده ډ

 قرآنړه د ې اپه دله معيت او قرب او تعالى  سره د هللا

چي و آيتونانكار كوي، له هغو  تونوآيېر ڼ شمگ له

گانو سره دئ، پلو بندځاى كي له خپه هر تعالى  وايي: هللا

ئې څلورم وي نو ې ې دئ، كه دوى درږدگ ورنړي تر رد غا

 تعالى هللاږ وي يا زيات وي ې لدئ، كه تر دتعالى  هللا

ې داسي چي مخلوق ئځكه دا خبره كوي ورسره دئ.... دوى 

ځاى كي نه وي، په بل نو كي وي ځاى يو په چي  موندلى

نو د بام الندي نشته، اول او آخر پر سر وي كه د بام 

ې مخكي نه وو، د ټېې نټه لري، له دېښت نپيدايلري، د 

ې وروسته نشته، د زمان تابع دئ، هللا ټه لري له هغېگ نمر

 هللاپاره وايي: ې لد همدپه مخلوق قياسوي او  تعالى

په زمكي پاسه دئ، سمانونو كي او د عرش له په آتعالى 

په و چي د هغو آيتونږي ېړ كې ته اكي نشته، دوى د
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قرب د تعالى  گانو ته د هللاچي بندړي الفاظو كي تأويل وك

په او معيت يادونه كوي، او دا د علمي قرب او معيت 

 څو خبري لرو:دوى ته معنى اخلي، 

  په د اعلم  چي اقربئ ڼگدا د كوم منطق له مخي صحيح

پلو چي زه له خفرمايي تعالى  هللامعنى ونيول شي؟ 

ې يم، ته وايي: ږدگ ورنړي تر رد غا ،گانو سره يمبند

ې پوه دئ!!! كه د دې ئپه حال ې نه دئ بلكي ږدنه ورن

گانو له حاله خبر د بندتعالى  چي هللاو مراد دا وئ آيتون

 ېږي، نو د دېپوهې پرځاى كي په هر حال او هر دئ، 

پاره خو به حتمًا د خبير او عليم الفاظ راتلل نه د ل

چي څكله داسي الفاظ نه كاروي خو هي قرآنقرب او معيت، 

د شك او ريب باعث شي، يوازي يو متعصب انسان كولى شي 

 سي.نيوپه معنى اقرب د اعلم 

په زمكي كي له استوى او  تعالى هللاپر عرش د  قرآن

له پر يوه آيت كي او  هپگانو سره معيت بند وټولپلو خ

 ې يادوى او فرمايي: پس

اْلَعْرشِ  َعلى اسَتَوى ثمَّ  َأيَّام   ِستَّةِ  فى األَْرض وَ  السَمَوتِ  خََلقَ  الَِّذى ُهوَ 

 َما وَ  السَماءِ  ِمنَ  َينِزلُ  َما وَ  ِمنَها يخُْرجُ  َما وَ  األَْرضِ  فى َيِلجُ  َما َيْعَلمُ 
                                                                                           *                       َبِصيرٌ  َتْعَمُلونَ  ِبَما هللاَُّ  ُكنُتْم وَ  َما ْينَ أَ  َمَعكمْ  ُهوَ  ِفيَها وَ  َيْعُرجُ 

  4الحديد: 

پر چي په داسي حال كي تعالى  هللاچي ې معنى دا ده د د

گانو سره پلو بندله خ انديبپر زمكي ې ړې استوى كعرش ئ

ې هم دئ، خو ږدگ ورنړي تر رهم دئ او هر يوه ته د غا

ېر ده او نه معيت او څپه د مخلوق استوى پر عرش ې نه ئ

څوك پرته بل  ې له هللا تعالىپه حقيقت او كيفيت ئقرب، 

 ږي. ېپوهنه 

 ږم د حلول او وحدت الوجود د خرافيېپوهزه نه 

؟! څه ربط دئه معيت او قرب سره لتعالى  هللاد ې و ئعقائد

و آيتونپه اساس له دغو ې چي د دغي واهمآيا صحيح ده 

په بايد نو بيا خو  يڼگانكار وشي؟ كه دا صحيح 

له شته والي تعالى  پاسه هم د هللاد عرش له او  وآسمانون

آسمانونه له ځكه هلته هم مخلوقات شته، انكار وشي 

ې خوا ته فرشتعرش د او ډك دي، عرش حمله لري، فرشتو 

شته والي عقيده ولي د د ې په تسبيح بوختي دي، هلته ئ

 ي!!ڼگې مترادف نه حلول او وحدت الوجود د عقيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

    

     

    

   

  

     

    

     

     

   

   

    

 وي؟ووايه: كوم شى به ستر شهادت وركوونكى  -25

شاهد، او ما ته دا ځ ووايه: هللا، زما او ستاسو ترمن

ر ذانې اهم پرچي تاسو پاره وحي شوى ې لد د قرآن

ې د هپږي، آيا تاسو ېهم چي ورورسڅوك ړم او هغه ك

چي له هللا سره نور معبودان هم شته؟! شهادت وركوئ 

ووايه: زه خو دا شهادت نه وركوم، ووايه: حقيقت دا 

څه چي هغه يوازينى معبود دئ او زه له هغه دئ 

  .ې شريكوئچي تاسو ئېزاره يم ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 پام كي ولرو:په بايد  خبريڅو دلته  -(25)

 دئټولو سـتر شـاهد تر  تعالى چي هللاې خبري معنى د د 

هغـه چـي ، دا ده ځ شاهد دئستاسو تر منهغه زما او او 

چـي ې ړټولو مخكنيو كتابونو كي هم دا خبره كـپلو په خ

كـي  په دغه قرآنمعبود دئ او  يوازينىشريك نه لري او 

 تعالى چي هللاپه داسي حال كي ؟ ړى همې نازل كچي پر ما ئ

شهادت وركـوي آيـا بـل شـاهد تـه ې خبري په دپله په خ

 شته؟! ضرورت

  چـي تاسـو او هـر كي ويل شوي  ې قرآنپه دما ته خو

گ د بل معبـود لـه څنتر  او د هللا تعالى شركڅوك له هغه 
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 ږي.ېوررس قرآنچي دا ېروم وو عبادت

 ړئ، زما په دفاع كي هر دليل راوپل شرك كه تاسو د خ

پرتـه بـل معبـود تعالى  چي له هللاځواب به يوازي دا وي 

چـي تاسـو ې زاره يم معبود نه ب هر هغهله نشته او زه 

 ې له هللا سره شريكوئ.ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

  

  

   

    

     

پل ژني لكه خېپې ړى، داسي ئوركمو چي كتاب هغه  -11

ړى نو دوى ځان تاواني كچي چا ژني، پېچي زامن 

 ړي.اوايمان نه ر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ې:ې آيت دوه توجيه شود د -(02)

 ې ږي، د كتاب علـم ئـېپوهپه كتاب چي ب هغه اهل كتا

 تعـالى هللاد  السـالم عليهمحمد چي ږي ېپوهپه برخه شوى، 

ېـرى ې د بعثـت زچي مخكنيو انبيـاوو ئـ ئد پيغمبرهغه 

چي مخكنيو ړى پيغام خلكو ته راووركاوو، ده همغه الهي 

ــوپيغمبر ــيه ان ــالم معل ړى وو، د ده او د ده د راو الس

چـي پل زامن ږي لكه خېپوهداسي ړه په اپيغام د حقانيت 

 ژني.ېپ

  ڼا كي دا حقيقـت په ردوى ته د مخكني الهي كتابونو

ې پـه ديو دئ او شريك نه لـري،  تعالى هللاچي گند شوى څر

 ژني.ېپپل زامن چي خږي لكه ېپوهحقيقت داسي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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په دروغو چي څوك وي او تر هغه به زيات ظالم  -12

تكذيب  ې د ده آيتونهئاو يا ې ړپر هللا افتراء كې ئ

 .ږيېژغورل كچي داسي ظالمان نه ړي، يقينًا ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
په دروغو څوك چي كه ې آيت معنى يا دا ده د د -(12)

په الوهيت او ربوبيت كي  تعالى هللاچي ړي وك ءادعا

ړي څه منسوب كته داسي شريكان لري، دروغجنو معبوانو 

په د هللا تعالى واك ښايي، ره نه چا سپرته له هيچي له هللا 

او عبادت كي دعاء  پهشي، ېپلو دروغجنو معبودانو ووخ

 تونوآيگندو څراو له هغو ړي ريك كشهغوى له هللا سره 

، توحيد ته بلنه وركوي او چي توحيد ثابتويړي انكار وك

ې معنى او يا ئ ې ستر ظالم نشته.كوي، نو تر د شرك نفي

په دروغو د ځانه نه وي او له پيغمبر څوك چي كه دا ده 

، يا ړيپلي خبري خداى ته منسوب كړي، خۍ دعوى وكپيغمبر

ستر  هڼي، نو تر دگدروغ و آيتونهد كتاب  تعالى هللاد 

په چي انسان ته دروغ نه وايي، پيغمبر هغه  ظالم نشته،

ړه په ا تعالى هللاگه به د څنافتراء نه كوي،  يپسانسان 

 دروغ وايي؟!

چي عموميت لري او ې دليل موجه ده په ده توجيړۍ لوم

 ړاو زيات دئ.ې تو سره ئآيتونله مخكنيو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

  

  

      

ړو، بيا به ډ كبه راغون ټولچي دوى ځ او هغه ور -11

چي دي  چېري مشركانو ته ووايو: ستاسو هغه شركاء 

 د خداى شريكان دي(؟چي دوى ) ې كاووپرن مو گمادا 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ښتل شي وپو نوټولو مشركيځ به له په ورد قيامت  -(11)

 تعالى چي له هللا دي چېري چي ستاسو هغه دروغجن معبودان

چي ؟ هغه  ړي وواو عبادت كي شريك كدعاء  پهسره مو 

ځ به ستاسو شفاعت په ورچي د قيامت گمان كولو تاسو به 

 دي؟ چېريځان سره به مو جنت ته بيايي، او له كوي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

     

    

       

چي څه نه وي پرته بل ې بيا به د دوى فتنه له د -13

ږ مشركان نه چي موپل رب هللا مو قسم په خوايي به: 

 وو!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
به پايله به دغه وي، يا د دوى د كفر او شرك  -(13)

گو پلو سترپه خپل كفر او شرك عذاب چي د خهغه مهال 

په دروغو به چي دا وي به يوازي د دوى وينا گوري نو و

پل چي كله خاو يا دا  ړىدئ كچي دوى شرك نه ړه كوي لو

پوره، د ې له السه نه دي څه ئچي گوري مزعوم معبودان و

ې زاره دي ې بځاى ترپه دوى مرسته نشي كولى، د شفاعت 

په دروغو قسم ، دوى به هم ې اعالنويپل برائت تراو خ

  مشركان نه وو.ږ چي موخوري 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

   

     

څه ځان دروغ وايي او هغه پل گه پر خنڅ گوره!و -14

 ې( افتراء كول.ځانه ئچي )له ې ورك دي تر
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ړه، له په اځان هلته به هم دروغ وايي، خو د  -(14)

پل دروغجن معبودان نه به انكار كوي، هلته به خ شرك

په ې چي دوى افتراء كوله، هغه ئړه په اچا مومي، د 

ځانه ڼلو، له گشريك  تعالى هللاالوهيت او ربوبيت كي د 

ړول، جو دالئل پارهبتولو لثاې د ې غلطي عقيدې د دبه ئ

به دفاع نشي  شركپل ، او له خنه مومي دالئل به داهلته 

  .كولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

   

   

     

     

   

  

   

   

     

په داسي حال كي ږ شي، تا ته غوځيني او د دوى  -19

پرده ړونو پر زد دوى پاره مو ېدو لپوهد نه چي 

ى، دروندوالى اېښكي مو  ږونوغوپه ې او د دوى ړولغو

ړي، تر هغه ې نه راوپرگوري ايمان ښه واو كه هره ن

، دا كافران وايي ړه درسره كويشخ ،چي تا ته راشي

  څه نه دئ.پرته بل چي دا خو د مخكنيو له نكلونو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ې درانه دي، ونه ئږگ وهلي او غوزن هړوند دوى ز -(19)

پلو په خې ړه ته الر مومي او نه ئنه د حق خبره د دوى ز

ځاى ته تعصب هغه وند ړكفر، جهل او ږونو اوري، غو
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او ېرونو گپلو غلطو افكارو او انچي كله هم د خرسولي 

څه واوري، فورًا او له خالف په لي مذهب ړشرك لپل د خ

ې غور كولو پرنه كوي، مخالفت ې پرته ئډ او غور نه ځن

ږ نيسي، د هللا له و ته غودالئل ېږي او نه ئېچمتو كته 

كتاب ته  تعالى د هللااو حتى  پيغمبر سره هم مجادله كوي

مراد ې نسبت نه د دوى له د ړو نكلونو نسبت كوي!!د ز

ا د تېرو تر ډدي،  خبريې او تكراري ړئ چي: دا زدا د

ې خبره نه په دعوت كي نوستا ې دي، ړمخه دا خبري ك

د مخكنيو امتونو او  ړىچي كوم كتاب راوتا مومو، 

سره ړو قصو ږ له دغو زمو ،ډك دئله قصو پيغمبرانو 

كله چي وي ې عقلو خلكو بد خوى دا تل د ب عالقه نلرو.

د حق لوري ته رابلي  گراندعوتمصلحين او ړه سواند زې ئ

ې مخكنيو ركوي چي بلنه ئځواب ومنفي  ې دليلپه د

ې خبري چا نه د نوگرانو ته ورته مومي، دوى له هر دعوت

ې چي نوڼي گړ ېدو انتظار لري، هغه بلنه د منلو واور

چي حق يو دئ، د په داسي حال كي ښوي، ، تجدد خووي

ه نه ښتنپه غوې نشي بدلولى، دوى د عقل ې بدلون ئزمان

ړوند د چي څوك ړي. غوا خبريې ښتنه نوپه غوبلكي د هوس 

له كتاب سره دا معامله كوي او  تعالى د هللاپه وجه تعصب 

هغه ته د اساطير االولين نسبت كوي آيا د انسان استدالل 

 ؟!ړيته به اعتناء وك

 ټول هغهد عالم  تعالى هللاچي پام وي ته مو بايد ې د

ځان ته ږي ېسره سم ترسره كچي د ده له سننو كارونه 

چي ږي ېچي د هغو سننو مطابق ترسره كځكه دا منسوبوي، 

چي كولى شي يا د ړى پيدا كې داسي انسان ئړي، ك وضعده 

په ړوند تعصب پل ږي يا د خېځڼا كي وخوپه رپل عقل خ

ږدي، ېپرپل عقل راكد ړي، خحكم، كه د تعصب الر غوره ك

ړه ورته نه ړه دزپل ږدي او د خږ نه څ دليل ته غوهي

په نسبت مذهب  غلطې او عقيدناسمي پلي زي، د خپراني

ړونو پر زې آيت كي په دوي، همدغه حالت ته ړوند تعصب ك

هللا ا ويل شوي، او ېدو درنږوند غواو ېدا ړغو ېد پرد

چي د ده د سننو مطابق ځكه دا ځان ته منسوبوي  تعالى

 ږي.ېتر سره ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ې پله ترپه خې منع كوي او هم او دوى هم نور تر -16

په څوك نه هالكوي، پرته بل ځانه ډډه كوي او دوى له 

 ږي. ېپوهچي نه داسي حال كي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ې په دپله هم په خړي ده، ړه كېكپر مخالفت دوى د -(16)

نور هم او ړو ډډه كوي پيغمبر له ايمان راوكتاب او 

ن ځاې مخالفتونو سره يوازي په دكوي، خو دوى  منع ېتر

ځوي، نه د حق د حتمي بريا مخه د هالكت كندي ته غور

ځاى پالو د يو ې كاروان سره د حقنيولى شي او نه له د

 ېدو مخنيوى كولى شي.ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

    

   

   

   

   

    

ړه پر غااور  چي دې او اى كاش هغه مهال ووين -17

او  ځول شوگرېرته ونو وايي به: كاش ببه ودرول شي، 

 وو.و مؤمنانله ڼو او گدروغ ونه  پل رب آيتونهد خ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ېر كبر او غرور سره ستا مخالفت ډپه دوى خو اوس  -(17)

ځ به گار او اصرار لري، خو هغه ورټينپه شرك كوي او 

نادم وي، دا هيله به  شركپل چي دوى به له خحتمًا راشي 

په الى چي د هللا تعل شي، لېږو ېرته دنيا تهچي بكوي 

گري شي او ړي او له مؤمنانو سره ملو ايمان راوآيتون
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ړ وي ۍ والژپر دوى د دوزخ د اور چي دا به هغه مهال وي 

 ې مخي ته.پايلي ئپل كفر او شرك بدي او د خ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

     

     

   

   

     

 چيوي گند شڅرڅه ورته راه داسي نه ده بلكي هغ -18

حتمًا به  ځول شيگروېرته او كه ب ټولوپې مخكي ئ

او يقينًا ې منع شوي وو چي ترځي وگرورته څه همغه 

 .جن ديچي دوى دروغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ې ټه لري او نه به ئگڅه نه به د دوى دا ندامت  -(18)

ې د ژمنه به ئدا ژمنه وي، ې نيښتژمنه حقيقي او ردا 

ژمنه نه ې خاطر به دا په داو تفكر نتيجه نه وي،  لتعق

ې په د، بلكي ىگند شوڅرقت ورته چي د ايمان حقيكوي 

ځان ړ دي، له خطر نه د ۍ والژپر اور چي د خاطر به وي 

چي  يند شوڅرگڅه ورته راهغه ، يټه كي دپه لژغورلو 

چي دا  يړړ كې ته اې، د دوزخ د اور لمبو دټولو ئپ

ېرته كه بهم دروغ وايي، خو دلته به ړي، خبري وك

 ږي.ېورستن پل كفر او شرك ته، بيا به خځول شيگرو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

   

      

ږ دنيوي زموهمدا ر دا نه دئ مگ: وئې ويلو ا -15

 ېدونكي نه يو!!ژوندي كږ بيا رااو مو ژوند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــ
ژوند ړى او وروستى ژوند، لومدوى همدا د دنيا  -(22)

ژوندون باور نه لري، د دوى د انكار او په بيا  ڼي،گ

 مخالفت ستره وجه همدا ده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

     

    

    

   

      

ړاندي په وپل رب چي د خې او كاش هغه مهال ووين -31

)ورته( ووايي: آيا دا يو حقيقت نه دئ؟ ودرول شوي، 

قسم وي، )ورته( رب پل په خږ دي وبه وايي: هو؛ زمو

 څكئ.دا عذاب وپه سبب پل كفر وبه وايي: نو د خ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ځ ا مه كوه، هغه ورپرود دوى د انكار او مخالفت  -(31)

ېدلي ړاندي ودرپه و تعالى هللاچي دوى به د به راشي 

پل ژوندون، د خآيا بيا چي ې كوي ښتنه به ترپوې، گورو

ځ يو حقيقت ېدا او د حساب و كتاب ورړاندي ودرپه ورب 

 چي: هو؛ځواب نه لري پرته بل ې نه وو؟ دوى به له د

ا اعتراف ې دخو هلته به ئقسم وي، رب پل په خږ دي زمو

ځواب كي به ورته په پل اعتراف د خټه نه لري، گڅ هي

په سبب دا عذاب پل كفر او انكار وويل شي: نو اوس د خ

 څكئ!!و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
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چي له هللا سره ړ چي هغو كسانو تاوان وكا يښترپه  -32

پي څاچي قيامت ناڼله، تر هغه گې دروغ وېدا ئمخامخ

ېري په حال، د هغه تږ ورته راشي، وايي به: حيف زمو

چي په داسي حال كي ړ، ړه مو وكې اپه دچي په وجه 

ړي، گانو وپلو شاپر خبه نو( گناهوټي )د ېپپل خ

 ړي.ې وپر شا ئچي څه بد دئ هغه څومره اوه! 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

چي د په سخت زيان او تاوان كي دي هغه خلك ټول  -(32)

نه مني، ېدا پل رب سره مخامخېدا او له خهللا لوري ته ستن

ېرونو خالف گلونو او انكټچي قيامت د دوى د اكله 

ۍ پلي غلطپه خبه ړه په اد قيامت نو  ،پي راشيڅانا

چي به كوي ا حسرت ڼي، دگېرى كوي او دا به تاعتراف 

ټى به ېپپلو هغو گناهونو ړه، د خې دا اشتباه وكولي ئ

په سبب چي له آخرت نه د انكار او غفلت په شا وي ې ئ

 ړي وو. ې كئ

گناهونه به ځ په ورچي د قيامت ږي ېمعلوم آيت ېله د

چي هر  بار شيداسي و به ږپر اوگار د گناهمجسم شي، 

ې كولى شي نه به انكار ترگوري، ې له ورايه څوك به ئ

 . ټولى شيپې د نورو له نظره او نه به ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

   

   

   

    

    

پرتله( له لوبو په )د آخرت ژوند خو او دنيوي  -31

كور خرت او د آ، ئڅه نه دپرته بل ۍ ېراو ساعت ت
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، نو آيا تعقل نه چي تقوى كويېر غوره دئ ډهغو ته 

  وئ؟ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

حقيقت ې په دل خاوندان چي د عقښيي دا آيت  -(31)

د تقوى ښت وركوي، ژوند ته ارز)تقوى( چي ېدى شي پوه

ژوند ترالسه كوي چي د دنيا ړ خاوندان به د آخرت هغه لو

ې ب داسي دئ لكه د ماشومانوه لپرتپه هغه د ژوند 

چي د څ شك نشته ې كي هيپه دلوبي. ېهوده بمقصده او 

ې انسان ئ دئ چيړلى پوري تپه هغو كارونو ښت ژوند ارز

ږه پيوه سژوند خو ژوند كي كوي، كه نه نو هسي پل په خ

د به مضر ژونچ هم لري، كه داسي نه وى نو د جاني او م

 ه.ښتزارې بژوند ېوني لېدو او د ڼل كگنه 

چي د اسالم له نظره د دنيا پام وي ته مو بايد ې د

ښه آخرت او ژوند د ښه ژوند مقدمه ده، ژوند د آخرت د 

چي دنيا خرابه وه چا ېالمه ده، د پبد آخرت ژوند د بد 

ښه وه آخرت به ا يچي دنچا ې خراب وي او د آخرت به ئ

ړي معيارونه گځانپاره ښه او بد لخو اسالم د ، وي ښهې ئ

ژور دا معيارونه د هغو خلكو له معيارونو سره لري، 

ې نه زاويښه او بد ته د ايمان له چي پيرونه لري تو

څلو ېپله سچي ژوند هغه دئ ښه ظره گوري، د اسالم له ن

موخو او اهدافو سره توأم ړو و او لوعقائد افكارو او

نه وي گناه او ېري په حق تپه فساد، ظلم، د بل وي، 

ژوند ته او هغه ڼي گژوند د جنت مقدمه ړل شوى، داسي ل

ځناورو چي د گوري گه په سترې ې او مقدمپيالمد دوزخ د 

، له غلطو افكارو او ې مقصدهېر وي، بڅپه ژوند د 

د انسان ړلى، گناه، ظلم او فساد لپه و سره، عزائم

 ټاكي، د انسانښت ژوند ارزموخي او اهداف د ده د 

چي چا د ښت وركوي، ژوند ته ارزد ده  عزائماو  عقائد

ېر څپه ې د ماشومانو ژوند ئوي ېوتي پرټ او ټياهداف 

ېواد هېوتو اهدافو خاوند كه د ستر پرلهو و لعب دئ، د 

په لوبو ې داسي ده لكه د ماشومانو چا وي، واكمني ئپا

ې پر سر ئ، چا ويپاپاره ېبو لڅو شد ې ئچي يو كي 

ېنوي، امرونه ښك ېپر سر ئږدي، د تخت ېكاغذي تاج ورك

ښلو صادروي، د يوه د نيولو، د بل د وهلو او د بل د بخ
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پاى ته دا لوبه ې وروسته ېبڅو شړي كوي، خو ېكپر

ناست  تپر تخچايي پامخكنى غل د ه بلي كي پږي، ېورس

په چا پاپه تور نيول شوي وي، د چا د غال پا ىمخكن، وي

پلي سزا ته انتظار خړلى ودروي او ې الس تړاندي ئو

 !! كوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

   

   

    

  

   

    

غمجن حتمًا چي د دوى وينا دي ږو ېيقينًا پوه -33

، دوى خو تا نه تكذيبوي، بلكي دا ظالمان د هللا كوي

 و انكار كوي.آيتونله 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

په ړه سوي پل ترحم او زد خ عليه السالم پيغمبر -(33)

په د جهل او شرك چي ېدو ځورحالت په وجه د هغو خلكو 

ړو په هللا او آخرت د ايمان نه راوژوند كوي، كي تيارو 

ډ كي غرق دي، ډنگنده په گناه، فساد او ظلم  په وجه د

د  عليه السالم د پيغمبر گوټو سترپپه ، په وجهد تعصب 

ده ته او د ده له الري هر  تعالى هللادعوت مخالفت كوي، 

پوه فرمايي: ستا متعصب او ناړه سواند داعي ته ز

ستا د رب طبين يوازي ستا مخالفت نه كوي، بلكي دوى امخ

څلي كتاب ېپتكذيبوي، د ده د س گند آيتونهڅرټول 

ښي او ې د قدرت نخورهغه په عالم كي و هم ا آيتونه

  په لوري بلنه وركوي.پل رب چي انسان ته د خهم  آيتونه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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و پيغمبرانېرو ډتر تا مخكي د چي  او يقينا -34

هغه  و ترنځوروتكذيب او ې دپه تكذيب شوى، او دوى 

ې او د هللا ويناوو ته ېدلږ مرسته وررسچي زموړى صبر ك

د پيغمبرانو چي تا ته د بدلوونكى نشته او يقينًا 

 غلي.ونه درحال خبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

په الر كي له چي د دعوت ې دا يوازي ته نه ي -(34)

 پيغمبرانېر ډتا مخكي  ې، ترمخالفتونو سره مخامخ ي

ځورونو ټولو مخالفتونو او خو د ل شوي، ځوروتكذيب او 

 هللاچي  ړىصبر كې ټېاو تر هغي نپايه ې تر ړاندي ئپه و

په ې برى ورښمنانو ئپر دې او ړد دوى مرسته ك تعالى

چي دوى  ړئ، مطمئن اوسئنو تاسو هم صبر وكړى، برخه ك

، پل صبرگوري او تاسو د خپايله وپلو مخالفتونو به د خ

سنن ثابت او تغيير نه منونكي  الىتع هللاړه د ې اپه د

ې په همدې قص السالم معليه انوپيغمبردي، د مخكنيو 

   حقيقت شهادت وركوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

  

   

    

   

    

    

     

     

درباندي سخت وي، نو كه ړونه كه د دوى مخ ا -39
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په آسمان يا  ټوهول رىپه زمكي كي كوم سوې كولى ش

ښه )او قاطع دليل( ورته نكومه چي كي كومه زينه، 

پر ټول ې دوى ئښتلى نو حتمًا به او كه هللا غو ېړراو

 ږه.ېمه كه جاهالنو ړي ول، نو لډ كهدايت راغون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ې:ښووني شوالرڅو ې مبارك آيت كي ه دپ -(39)

 بايـد وزغمـئ، دا ړونـه د مخالفينو اعراض او مـخ ا

 ړي.تاسو مأيوس او مشوش نك

  كتاب بليغ او جامع په له لوري او د هغه  تعالى هللاد

پـه ڼــئ، گړانـدي شـوي دا كـافي وو دالئـل كـومچـي كي 

 مضــبوط او قـانع كــوونكيې ي كي تـر داو زمك وآسمانون

ېښنه كي مـه ې اندپه دځان ږي، خامخا ېنه موندل ك دالئل

پـه الس ېدى شي بر يا الندي داسـي كـوم دليـل چي كچوئ ا

پـه  قرآنچي د څوك ړئ، ې قانع كپرچي دا مخالفين درشي 

 .ې نشئ قانع كولىئڅه په بل الل قانع نشي داست

  ړلـو تـه چي خلك ايمان راوسنت دا نه دئ  تعالى هللاد

لفت او چي د مخاږدي ېې مخي ته كښي ئړي، داسي نمجبور ك

ښـي د راتلـو ړي، د داسـي نې بندي كپرټولي الري اعراض 

پل قاهره قـدرت په خښتلى غو تعالى هللا، كه تلوسه مه كوئ

 ړي وو.ړلو ته مجبور كټول ايمان راوې سره به ئ

  ې صـبري او د ړاندي بپه ود دوى د اعراض او مخالفت

ې قـانع پـرچي دوى حتمًا ښو د راتلو تلوسه داسي قاطع ن

چـي گمان مه كوئ ې وساتئ، ځان ترښه ده، جهالت نشي، د 

ځينو ځه تلى شي، د په استدالل سره له منټول مخالفتونه 

 پوره او قانع كــوونكيچي خلكو د مخالفت وجه دا نه وي 

ې چاره ئـ، بلكي نور الملونه لري، ېدلىنه دي وررس دالئل

 ټوئ.چاري ورته ولهم استدالل نه دئ، نوري الري 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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 بلنه مني)ستا( چي يوازي هغه خلك خبره دا ده  -36

، بيا به د ويڅپاراې چي دي هللا به ئړه چي اوري، او م

 ږي.ېځول كگرده لوري ته ور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ېر دي، په خړو يني د مځ نوله دغو مخالفي -(36)

ړونو په زړه، ې ساړه، جذبات ئې ماحساسات او عواطف ئ

ڼه، له دوى ې كاږونه ئپرده او غوې گو ئپر سترگ، ې زنئ

په استدالل سره به قانع شي، چي ستا مه كوه  طمعدا نه 

ړه احساسات او چي د دوى مې څه به ومومښايي داسي يا 

ږده ېپرړي، دوى گرم كې ړونه ئړه زاو ساژوندي مشاعر را

 ړي!ژوندي كرا تعالى هللاې ځ ئپه ورچي د قيامت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

     

     

    

    

    

    

   

     

     

   

    

پل رب له لوري كوم آيت ولي د خ: ې ويلاو وئ -37

د چي هللا ووايه: يقينًا ږي، ېې نازلپرنه )معجزه( 

ېرى نه ډږلو قادر دئ، خو د دوى ېپه رالې معجز

ېدونكى ځڅ خوزمكي كي داسي هيپه او نه  -38ږي. ېپوه

نكى توړو وزرونو الوپه دواپه هوا كي( نه )او شته 

ې دپه ، ټولى نه ويټولى ېر دي څپه چي ستاسو  مرغه
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پل رب ښي، بيا به د خېپرڅه نه دي څ كتاب كي مو هي

 ړى شي.ټول كلوري ته ور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

چي انكار تري ممكن نه ړي دوى داسي معجزه غوا -(37-38)

ځواب كي په ړي، ړ كړو ته اوي او هر ليدونكى ايمان راو

 ورته ويل شوي: 

 خو دا ښودلو هم قادر دئپه ې د داسي معجز تعالى هللا ،

 دئ. كار د ده د سنت مطابق نه

 پيـدا خصوصـياتو سـره ړو گځانهر مخلوق له  تعالى هللا

ټـولى ټـولى ړتياوو سره گځانېلو ېلو بد بې ژوي ئړى، ك

ږي او ېځپر زمكه خوځيني حيوانات چي ړي، لكه دا پيدا ك

ې هم لـه انسان ئځي، پلو وزرونو الوپر خچي لكه مرغان 

ړتيـا گځانسـتره ده د ړى، پيدا كړتياوو سره گځانخاصو 

ړتيـا گځان ، كه دا د انتخـابچي انتخاب كولى شيده دا 

ړى په منلـو مجبـور كـل شي او د كومي خبري اخيستې وتر

ځي او د نورو مجبورو ځه د ده امتياز له منشي، بيا خو 

نـه  تعـالى هللا، ځـيگرېـر څپه حيواناتو  وې اختياراو ب

 ړي.داسي معامله وكړي له انسان سره غوا

 چـي عقلمـن او د ويل شوي  دالئل ټول هغهكي  قرآنه پ

 انسان ته كفايت كوي. كي ټه په لهدايت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

   

     

    

   

     

ڼه او كاتكذيبوي،  ږ آيتونهچي زمواو هغه  -35

ړي څوك وغواچي هللا په تيارو كي، گيان دي،  گون

ې مي الري ئپه سړي چي وغواڅوك ړي او ې كالروركى ئ

 ړي.ابر كرب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

چي د څوك تكذيبوي ي هغه يواز آيتونهدا الهي  -(35)

په نه  چيپراته دي په داسي تيارو كي جهل او تعصب 

چا ږ اوري او نه ښود غې وتلى شي، نه د كوم الرتر پلهخ

ړ ې ود د تعالى هللا، ږ كولى شيپاره غته د الر موندلو ل

د هدايت او  تعالى هللاړي، ې كچي هدايت ئنه دي موندلي 

چي د دغو الهي سننو څوك ړه خاص سنن لري، په اضاللت 

ې هدايتوي او په مستقيمه الر ئړ وي مطابق د هدايت و

 ږدي.ېپرې په ضاللت كي ئړتيا ونه لري وچي دا څوك 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

    

    

   

    

    

    

    

     

چي كه د هللا عذاب درته راشي، ږئ ېپوهووايه: آيا  -41

)مرستي  څوكبه بل پرته قيامت راشي، آيا له هللا يا 

بلكي يوازي هغه به  -42 ني يئ؟يښتته( دربلئ، كه ر

چي تاسو ړي څه به لري كړي هغه دربلئ، نو كه وغوا

چي )له هللا سره ېروئ څه به ه ې ورته دربلئ، او هغهئ

 ې( شريكوئ.ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ې ستري و كي د انسان يوې مباركو آيتونه دپ -(41-42)

په سخت حالت كي او چي ې، هغه دا كمزورتيا ته اشاره شو

سره مخامخ شي، هللا  عذابله كوم مصيبت او چي هغه مهال 

ټول  او ړييوازي له هغه نه مرسته غواړي، ته مخه ك

چي سوكالي، آرام ښيي دا ېر شي، ې هدروغجن معبودان تر

ړوي پرده وغوگو داسي سترعقل او پر د ده  ژونداو مرفه 
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ې سلب ته اعتناء ترو دالئل ښو اوو غور او نحقائقپه چي 

ځي، گرپل طبيعي حالت ته وخ په مهالړي، د مصيبتونو ك

هر په ياد شي او پل حقيقي رب ور، خري شيڅيې پرددا 

      ې شريكول.سره ئ تعالى چي له هللاړي ېر كڅه ههغه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

 

  

     

ران بپيغمتر تا د مخه امتونو ته مو چي يقينًا  -41

ړل اخته ك وړاوونو او ستونزو مپه كږلي وو، نو ېل

 ړي.چي زاري وك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

پل خې د مخه ډېرو ولسونو ته تر د تعالى هللا -(41)

ژور چي دوى د غفلت له پاره ې لږلي، د دېپيغمبران ل

ې په سبب ئو ظلم د دوى د كفر، شرك اړي، ښ كخوبه راوي

پل رب ته چي خې موخه په دړي، ې نازل كمصيبتونه پر

 ړي او له كفر، شرك او ظلم نه الس واخلي.رجوع وك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

    

   

   

   

     

ږ عذاب زموچي ړه ې هغه مهال زاري ونكنو ولي ئ -43

څه ې سخت شول او شيطان هغه ړونه ئخو زورته راغى، 

 چي دوى به كول.ړل ښايسته كورته 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــ
او ړپچي كله كله انسان داسي ښيي  آيتدا مبارك  -(43)

ړه او پر زې ې سخت شي، شيطان ئړه ئچي زږي ېته ورس

ټول غلط ړي، ې وربدل كړوي، معيارونه ئدماغ سيورى وغو

كه مصيبتونه ې حالت كي په دړي، ښايسته ككارونه ورته 

ې دپه . يپل رب ته رجوع نه كوهم ورباندي راشي نو خ

د هر په تبليغ سره چي يوازي ږي ېښوونه كږ ته الرسره مو

ځكه داسي خلك هم شته ، ونه لرو طمعېدو د هدايت كچا 

ونو نشي هگناچي ستر ستر مصيبتونه هم دوى له 

  ځولى.گررا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

   

    

   

   

       

ې پرپند چي ړل ېر كڅه هې هغه چي ئنو كله  -44

ې، تر هغه پرانيستلې پرې مو څه دروازېدو، د هر ركو

پي مو څاښ شول، ناړى شوو )شيانو( خوپه وركچي 

 ونيول، نو دا مهال مأيوس شول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

په نتيجه كي هم اصالح نه چي دوى د مصيبتونو كله  -(44)

گناه راونه كي له په نتيجه شول، د الهي تنبيهاتو 

په ږلو او ېد لپر دوى د مصيبتونو  تعالى هللا، نو ېدلځگر

پراخي، ړه، بنده ك ۍړلتنبيه كولو ې سره د دوى د د

ې سره چي په د، هړپه برخه كورې وفرت او سوكالي ئ

ځاى ته ې هغه الزيات شي او كار ئې طغيان ئمغرور شي او 

ې گه پرپي توڅاناپه عذاب  تعالى هللابايد د چي ږي ېورس

  .نازل شي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ې او ستايني ړى شوكړي قطع نو د ظالمانو جر -49

 ټولي د عالمونو رب ته دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 ښووني لري:دوه اساسي الرږ ته دا آيت مو -(49)

 هغه عذاب ظالمانو ته داسي  تعالى چي هللاته ښيي ږ مو

پاره ې د تل لټغر ئباسي او ړي چي د دوى جرټاكلى 

 .ټولوي

 تكرار،  ۍ بيا بياړې لد ظالمانو سخت مجازات او د د

پالونكى  ړدا عالم د ستايلو وچي دا حقيقت ثابتوي 

ټولواكه ملك وي نو له ظالمانو ې كه دا عالم ب لري،

، د اقتدار د خاوندانو ېدلهسره به داسي معامله نه ك

 ې نهټغر به ئۍ د واكمنېدو او تاج او تخت به نه نسكور

  دو.ېټول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

  

   

    

     

   

       

ږونه چي كه هللا غوړى پام كې ته مو ووايه: آيا د -46

ړونو مهر پر زگي درنه واخلي او ستاسو او ستر

ې ېرته ئچي بوي كوم معبود به پرته گوي، له هللا ول

بيا هم دوى )خو(  ؟ښي بيانووگه نڅنره! گوړي، ودرك

  ډده كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

دا گي، سترې ووايئ: تاسو ته دا ليدونك -(46)

ړي؟ كه هللا چا دركړونه او دا حساس ز ږونهغوېدونكي اور

چي څوك مومئ ېرته درنه واخلي آيا داسي ې بئ تعالى

 هللاپه چي آيا دغه دليل كافي نه دئ ړي؟ ې دركېرته ئب

ې او عذابه مؤاخذړئ، د هغه له ايمان راو تعالى

چت السونه اودعاء  چا ته ده بل پرتږئ او له ده ېېروو

گند دليل سره څرې چي له د؟! آيا عجيبه نه ده ړئنه ك

  ډډه كوي؟!ړو له ايمان راو تعالى هللاپه سره هغوى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

   

    

     

      

چي كه الهي عذاب ړى پام كې ته مو ووايه: آيا د -47

درته راشي، آيا له گه گنده توڅرپه پي يا څانا

 ړى شي.څوك هالك كپرته به بل ظالمانو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ې سره په ديعني كه الهي عذاب درباندي راشي نو  -(47)

ې عذاب اخته په دچي وك څړى شي، يو ظالم قوم هالك كبه 

دي، تاسو ې عذاب مستحق هغوى ظالمان او د د ږيېك

ېدو سره سره له و له اوردالئل ظالمان يئ، د كافي

حق يئ، ستاسو ې عذاب مستمخالفت نه الس نه اخلئ، د د

  په حقيقت كي د يوه ظالم قوم هالكت دئ.هالكت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ېرى وركوونكي گر زږو مېپيغمبران نه لږ او مو -48

ې( ځان ئاو ) ړچي ايمان راوچا ېروونكي، نو او و

ې وي او نه به غمجن پرېره څه ونه به  ړ، نواصالح ك

 شي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 چي:ښيي  ته ږا مبارك آيت مود -(48)

  چي اساسي دندي دا دي  السالم معليهانو پيغمبرد

ښانه ښې او رود په دنيا او آخرت كي ېكانو ته ن

گناهونو له بدو پلو ي او بدان د خړركېرى وزراتلونكي 

د جنت ېكانو ته نپيغمبرانو يوازي كه ېروي، پايلو وو

ې غرض نه په بدانو ئ، بيانولىې ئ فضائلېرى وركولى، ز

پايلو نه ې د ظلم او فساد له بدو درلودى، دوى ئ

ې نيوكي نه كولى، له ظلم او فساد نه په دوى ئېرولى، و

به د دوى له څكله ې نه رابللى، نو هيالس اخيستو ته ئ

 معليه انوپيغمبرد ېدل. مخالفتونو سره نه مخامخ ك

چي بشير او نذير به د ورثه وو دنده هم دا ده  السالم

 دئ، نى وارث نهيښتدا نه، رړ او كار وكهغه چي چا وي، 

چي د ظالمانو او بد كارانو له مخالفت سره مخامخ څوك 

 په الر روان نه دئ.پيغمبرانو عليهم السالم نه وو، د 

  ته نه ړ، هغه ې( اصالح كځان ئاو ) ړچي ايمان راوچا

څه وير،  په هيڅده او نه  ارپه ك څه نه وېره هيڅله 

له مخالفتونو سره مخامخ شو ښمنانو كو دكه د خطرنا

څه له ې په الر كي ئ كه د هللا تعالى او ېره دي نه لريو

 ې نه كوي.پرړل وير دي السه ورك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

  

  

   

     

پل ړل، د خې تكذيب كئ آيتونه ږچي زمواو هغه  -45

 په عذاب اخته شي.په سبب به فسق 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
آيتونه  تعالى هللاپه وجه د چي د فسق څوك  -(45)

  عذاب اخته شي.الهي  پهبه  تكذيبوي، حتماً 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

     

    

    

     

      

   

   

     

ووايه : زه نه درته وايم چي د هللا خزانې له ما  -91

دي او نه په غيب پوهېږم او نه دا درته وايم  سره

چي زه فرشته يم، زه يوازي د هغه څه متابعت كوم چي 

گور سره ړوند او سترراته وحي كېږي. ووايه: آيا 

 برابر دي؟ آيا تفكر نه كوئ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

څو ته  ې مبارك آيت سره پيغمبر عليه السالمه دپ -(91)

 ږي:ېښووني كالر

  د خزانو واك له ما سره  تعالى هللاخلكو ته ووايه: د

گرتيا ي كه له ما سره ملچنه دئ، تاسو ته نه وايم 

ښتني مو ټولي غوپوره كوم او ټول حاجتونه مو ړئ، وك

گرتيا مه كوئ، له ما نه ې هيله زما ملپه دترسره كوم، 

ټولواك دئ، پلو خزانو د خ تعالى هللادا انتظار مه لرئ، 

ړي، د هغو جاهالنو څه وركچا ته چي ړه هغه كوي ېكپردا 

مبران او اولياء هللا غيپگمان كوي چي ږئ ېېر مه كڅپه 

ډبرو ې سره د ې اشارپه يوچي د دوى بايد داسي وي 

د ې ئسره دعاء  ېيوپه ېدى شي، په سرو زرو بدلغرونه 

څه وركولى چا ته هر هر ځي، ې بهر راوزمكي الندي خزان

پيغمبران چي گورئ ي، پوره كولى شې شي، حاجتونه ئ
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ړئ نه ك مشرانو قياسسياسي گمارو ټپه هغو عليهم السالم 

شنه او ې كوي، دروغجني وعدپاره د غولولو لخلكو د چي 

ژوند دروغجني ښه د سوكالي او ښيي، زرغونه باغونه ور

چي په واضح الفاظو تاسو ته وايم زه ورسره كوي، ژمني 

 څ واك او اختيار نه لرم.په خزانو كي هي تعالى هللاد 

  ږم، له ما نه دا ېپوهپه غيب نه دوى ته ووايه: زه

له ما ږي، ېڅه كدرته ووايم: سبا به چي نتظار مه لرئ ا

 معليه انڅه كوي، پيغمبر تعالى هللااو له تاسو سره به 

ڼئ گېر مه څپه د هغو دوكه مارو مذهبي مشرانو  السالم

د دوى له پوه دي، په غيب چي غولوي ې په دچي خلك 

چي كوم مصيبت ورته انتظار ږي ېمقدراتو خبر دي، پوه

په دم او ږي، دوى كولى شي ېژغورل كې ه ترگڅنكوي او 

په چي ې شرط په د، ې مصيبتونو مخه ونيسيتعويذ سره د د

ړي، ترالسه ك رضاءجيب ورډك او  وىشكرانو سره د د

نه كوي، دا يوازي ېدو دعوى پوهپيغمبران په غيب د 

 ېدوپوهپه غيب د ړاندي په وچي د جاهالنو گماران دي ټ

 كوي.ادعاء 

  :په زه تاسو ته نه وايم چي فرشته يم، ورته ووايه

چي زه انسان يم، له نورو واضح الفاظو درته وايم 

 هللاچي د ې كي دئ په دپير يوازي انسانانو سره مي تو

د الهي وحي متابعت ې او زه له لوري راته وحي شو تعالى

 كوم.

  په چا ځي، د هغه ڼا كي خوپه رچي د الهي وحي څوك

گه ور م دئ، داسي دئ لكه سترڼا محروې رچي له دپرتله 

ځ د عقل او فكر خاوندان د دوى تر من، پرتلهپه  ړوندد 

   رك كولى شي.دپير ژور تودا 

په وحي سره له غيبي چي پام وي ته مو بايد ې د

يو په يوه آيت كي او امورو نه اطالع علم غيب نه دئ، 

 (د وحي متابعت)او  (په غيب نه پوهېدل) ېپه بل پس

طلب افاده كوي چي كه پيغمبر عليه السالم د راوړل دا م

په اساس له غيب او غيبي امورو نه خبرى كوي نو دا  وحي

ده، داسي نه  وحيد هللا له لوري  بلكيد ده علم غيب نه، 

د څه ويل، ړه ه اغيبي امورو پد وحي له الري چي د 

 پيغمبر علم غيب وگڼل شي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــ

   

   

     

    

   

    

په پل رب د خچي ړه ې انذار كپراو هغه كسان  -92

چي له ده ، )هغه رب( ږيېېرېدو وډلوري له راغون

ايي ښنه كوم موال شته او نه كوم شفيع، ې پرته ئ

  .ړيځان ساتنه وكتقوى او 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

په آخرت او د چي ټور دئ گچا ته ستا انذار هغه  -(92)

ې په دايمان لري، ېدو باندي ډړاندي راغونپه وپل رب خ

موندلى شو ړاندي نه كوم موال په و تعالى چي د هللاږي ېپوه

او نه كوم شفيع، يوازي خپل ايمان او صالح عمل به مو 

د ځان ساتلو هڅه  نوژغوري، د همدې لپاره له گناهو

 كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

  

  

     

    

    

   

      

ته پل رب خ چيړه مه شځانه( او هغه كسان )له  -91

رضاء  كي چيحال په داسي كوي، ښام دعاء سبا او ما

پرتا دي او نه ستا څه نه د دوى له حسابه ټوي، ې لئ

به ې له ظالمانو ړې شدوى، نو كه وئپر څه له حسابه 

 ې.ش
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

او د ده  عليه السالم پيغمبرې مبارك آيت كي په د -(52)

 له الري ټولو مؤمنانوته ويل شوي چي:

  ستا د سفر ملگـري هغـه كسـان دي چـي تـل، سـبا او

رب په عبـادت بوخـت دي او د پل د خځ په او ورماشام، ش

ېل شـي، چي دوى درنه بڅه مه كوه داسي ټوي، هغه رضاء ل

 ي مه كوه.ځانه د لري كولو غلطړلو او له د دوى د ش

 له محاسـبه كـوي، د ېله بب چا سرهله هر  تعالى هللا ې

ړو چـا لـه ايمـان راوكـه ښتنه له بله نه كوي، پويوه 

ې يئ او نــه ئـ ذمه والې تاسو نه ئې وي، ړطي كلمخكي غ

گري د الري مل مانيږي، نو ولي به د اېښتنه كپو تاسوله 

ځـان دې ، لـه ظلـم دئلـوى ړل ړې، د دوى شـځانه شـله 

 .وساتئ

ځواب ه آيت سره د قريشو هغو سردارانو تې دپه 

ستا خوا ې ويل: ته ئ عليه السالم پيغمبرچي ړى شوى ورك

ډ شوي، د بالل، مقداد، صهيب، ږ غالمان راغونته زمو

ې وزلو او ناداراو صحابه خباب، سلمان، عمار او نورو ب

دا  نوگه د قريشو له درنو مشراڅنېر خلك، څپه  هلالج لجوو 

ږه ستا په اوږه له دغو غالمانو سره او چيې انتظار لر

په چي د دوى ې گمان كوگه دا ږي؟! څنېخوا ته ودر

ږي؟ آيا د داسي ېپلو موخو ته ورسگرتيا سره به خمل

ځواكمنو د  ېپه مرسته كولى شگرو ستمنو ملېكمزورو او ن

ږ پرونه زموچي تر دا خو همغه دي  ې؟!ړقريشو مقابله وك

په امر ږ زموې ئكارونه به پك داسي داسي سغالمان ول، 

پالني او خداى ۍ لمنپاك ترسره كول، خو اوس د تقوى، 

ته  ځواب كي پيغمبر عليه السالمپه !! د دوى دعوى كوي

پام كوه دا مخلص مؤمنان د مغرورو قريشو د چي ويل شوي 

او دا د هر داعي ې. ړځانه لري نه كپاره له ارضاء ل

په ې د د مبارزښوونه ده، بايې الرپاته تلپاره يول

چي د ړي گرتيا ته ترجيح وركچا ملدوران كي د هغه 

ږي، د ېځاى كپه حكم له ده سره يو ې ايمان او عقيد

چي ړي ې اساس فيصله ونه كپه دړه په اگرو پلو ملخ

ې رسوخ او په اجتماع كي ئگه دئ، څنې اجتماعي حالت ئ

په ې ته څومره، بلكي دې څومره دئ، او امكانات ئنفوذ 
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څومره ې چي ايمان ئي ړانتخاب كگري د سفر ملسره پام 

گي دي، ټينڅومره ړيكي ې اسره ئ تعالى هللامضبوط دئ، له 

  څومره تلوسه لري؟د رضاء ترالسه كولو  تعالى د هللا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

   

  

    

    

  

     

وآزمويل، په ځينو نورو سره ځيني او همداسي مو  -93

ځه هللا ږ له منچي زموڅو ووايي: آيا دا همغه دي تر 

ښه چا ي تر هر شكر كوونكې؟! آيا هللا ړپېرزوينه كې پر

 ؟!ژنيېپنه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

چي ښيي احت كوي او ۍ خبري مزيد وضدا آيت د مخنك -(93)

كي ويل ځواب په په اصل كي د هغو مغرورو سردارانو دا 

 غمبرپي، د ڼلوگړ ې تر نورو ستر او لوځان ئچي  ېشو

گه په سترې د حقارت گرو ته ئې وزلو ملب عليه السالم

ځه دغه د ټولو خلكو له منې: آيا هللا د او ويل ئ كتل

ړ ېرزوينو وپې وزلي كسان د ېر كمزوري او بپه شمگوتو 

فرمايي: دا خو يوه ځواب كي په د دوى  موندلي؟ قرآن

په ځينو نورو ځينو ته د چي الهي ابتالء او آزموينه ده 

ړ لوتر بل ځان چي داسي غلطي وينا مجال وركوي،  ه دړا

په الهي گوري، گه وپكه سترپه ساو هغه ته ڼي گو

 تعالى هللاښت نه لري، څ ارزمعيارونو كي د دوى قضاوت هي

گانو پلو بندژني، د خېپښه چا گان تر هر پل شاكر بندخ

د هغو معيارونو له ړه ېكپرد هغه ړه په اړتياوو د و

پل علم له مخي ې كاروئ، د ختاسو ئچي مخي نه ده 

 ړه كوي.ېكپر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــ

   

   

    

   

     

    

   

   

     

په چي زما هغه خلك درته راشي  چياو كله  -94

پر تاسو وي، و باور كوي، ورته ووايه: سالم دي آيتون

ړى، الزم ك  مهرباني او رحمتځان پل خپر ستاسو رب 

كوم بد كار ۍ كي پوهپه ناڅوك چي كه له تاسو داسي 

ځان( اصالح او ) ړيې وروسته توبه وكړي، بيا تر دوك

  دئ. ښونكىچي هغه مهربان بخړي، نو يقينًا ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ته ويل  مې مبارك آيت كي پيغمبر عليه السالدپه  -(94)

 شوي:

  پر راشي ورته ووايه: سالم ته درمؤمنان چي كله

 تاسو.

  ،مهرباني او ې ئځان پل خپر ستاسو رب مهربان دئ

 ړى.الزم ك رحمت

  ېمانه شي، پښې پرړي، گناه وكۍ كي پوهپه ناچي څوك

ښونكى او پل رب به بخړي نو خځان اصالح كړي او توبه وك

ښي بلكي ورته بخ ېگناه به ئمهربان ومومي، نه يوازي 

 برخه كوي. په ېرزوينه به هم ورپپل رحمت او خ

ړه د غفور د صفت تر په اد توبه كوونكي مؤمن بنده 

چي هغه بنده خوشوي  تعالى هللاښيي چي ړل گ د رحيم راوڅن

  ړى:ځور كښكلى انېر ډ، الندي حديث دا مطلب توبه كوي

هلل ُ َأشَدُّ َفَرحًا »:  ّـ عن َأَنُس ْبُن َماِلك  َقاَل: َقاَل َرسُوُل هللا ِ 

 َراحَِلِتِه 
ٰ
ِبَتْوَبِة َعبِْدِه، حِيَن َيُتوُب ِإَليِْه، ِمْن َأحَِدُكْم َكاَن َعَلى

ِبَأْرِض َفالَة . َفاْنَفَلَتْت ِمْنُه. َوَعَليَْها طََعاُمُه َوشََراُبُه. َفَأيِسَ 
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ْد َأيِسَ ِمْن َراحَِلِتِه. ِمْنَها. َفَأَتى شَجََرًة. َفاْضطَجََع ِفي ِظلَِّها. قَ 

َفبَيَْنا ُهَو َكَذِلكَ ِإَذ ُهَو ِبَها، َقاِئَمًة ِعْنَدُه. َفَأخََذ ِبخِطَاِمَها. 

ُثمَّ َقاَل ِمْن ِشدَِّة اْلَفَرحِ: اللَُّهمَّ َأْنَت َعبِْدي َوَأَنا َربُّكَ. َأخْطََأ 

 رواه مسلم.  «ِمْن ِشدَِّة اْلَفَرحِ 

وفرمايل: يقينًا چي هللا  هلالج لجَرسُوُل هللاه   چي روايت دئ هلالج لجله انس 

تعالى د خپل بنده په توبه، هغه وخت چي ده ته توبه 

كوي، ستاسو تر هغه چا هم زيات خوشحاله كېږي چي په 

سورلۍ سور وو، خو ترې وركه  خپلييوې بيديا كي په 

شوه، خوراك او څښاك ئې هم پرې بار وو، نو مأيوس او 

راغى، په سيوري كي ئې ډډه ته وني  ناهيلى شو، يوې

سورلۍ په قطعي توگه ناامېده شوى، دى  خپليولگوله، له 

ئې وغړولې، سورلۍ ئې  سترگيپه همدې حالت كي وو چي 

 ډېريئې ونيوله، بيا ئې له  واگيخوا ته والړه، تر 

بنده او زه دې رب  مي خوشحالۍ وويل: بارئ ربه! ته

 . خوشحالۍ ئې خبره غلطه كړه ډېرييم!! له 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

  

      

، او دا د په تفصيل سره بيانوو آيتونههمداسي  -99

 گنده شي.څرچي د مجرمينو الر پاره ل ېد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ې دروازه د توب ړانديپه وگانو د بند تعالى هللا -(99)

په د گناه څوك چي پاره نه ې لدا د دې، ښېپرې پرانيست

ې خوا ده چي له يوپاره ې لړي، د دكولو جري او جسور ك

و له بلي خوا هغه ړي اځان اصالح كولو فرصت وركته د 

گار كوي او ټينگناه پل جرم او په خچي گند شي څركسان 

 ځان د اصالح كولو اراده نه لري.د 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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چي شوى يم  ې منعچي زه له دې له شكه ووايه: ب -96

ې عبادت چي تاسو ئړم چا عبادت وكهغه د پرته له هللا 

ووايه: ستاسو د هوى او هوس متابعت نه كوم، كوئ، 

به نه كو نكه نه نو الر وركى به شم او له الر موندو

 .وم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

چي  ىمكلف شو ې آيت سره پيغمبر عليه السالمه دپ -(96)

 :ړيخبري خلكو ته اعالن كالندي 

  شوى يم. منع عبادتچا له پرته د بل  تعالى هللاله 

  ځم.نه  يپساو هوس هوى  پهد خلكو 

  د خلكو د هوى او هوس متابعت انسان د حق له الري

 ړي.پر مخ تې ې ئد هدايت دروازېرباسي او ت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
    

     

    

      

     

      

گند دليل )متكي( څرپه رب پل خ وايه: زه خو د -97

څه ما سره هغه له ړ، چي تاسو تكذيب كيم، )همغه( 

ړي واك خو ېكپر، د ړئپه تلوار غواې چي تاسو ئنشته 

ټولو چي حق بيانوي او هغه تر يوازي له هللا سره دئ، 

  غوره فيصله كوونكى دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــ
په دوام د الندي نورو اساسي خبرو د مخكني آيت  -(97)

 ې مكلف كوي:په اعالن ئ

  ې.ښودلچي زما رب راپه هغي الري روان يم زه 

 لرم. دالئل گندڅرړه په اپلي الري د حقانيت د خ 

 تاسو حقيقت تكذيبوئ. 

 چي كه ستا الر ښتنه كوئ، وايئ له ما نه د عذاب غو

ږ پر موولي  ،ني وييښتوعد او وعيد ر تعالى هللاحق وي، د 

په واك كي نه ړه زما ېكپري؟ د عذاب ږېعذاب نه نازل

 .ده

  ټول دئ، هغه  تعالى هللااصلي حكم او حاكم خو يوازي

 . ټولو غوره حكم كوونكى دئړي او هغه تر بيان ك حقائق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

     

   

    

  

     

په ې چي تاسو ئڅه راسره وى ووايه: كه هغه  -98

ال دمخه به زما او ستاسو تر ړئ نو تلوار سره غوا

چا او هللا، ظالمان تر هر ېدلى وو، سپاى ته ركار ځ من

 ژني.ېپښه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ې مكلف كوي په د ځل بيا پيغمبر عليه السالميو  -(98)

چي په واك كي وى څه زما چي خلكو ته ووايي: كه هغه 

، نو زما ړئپه تلوار او تكرار سره له ما غواې ئتاسو 

ې ېدلپاى ته رسخبره ېر د مخه ډځ به الاو ستاسو تر من

وه، او الهي عذاب به درباندي نازل شوى وو، خو دا زما 

 ړىنه ما ته راك ې اختيار هللا تعالىنه دئ، د د په الس كي

سره  ې اختيار يوازي له هللا تعالىد دچا ته، او نه بل 

چي د ږي ېپوهښه ې په دژني او ېپښه المان دئ، هغه ظ

 ړي.سزا مستحق دي او كله سزا ورككومي 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

  

    

     

   

     

    

    

     

     

او له ده سره د غيب )د خزانو( كلياني دي چي  -95

له ده پرته هيڅوك ورباندي نه پوهېږي، په وچه او 

ه بحر كي چي څه شته په ټولو پوهېږي، هيڅ پاڼه ن

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
ې، شو قطعړي د شرك جرڅو آيتونو كي پورتنيو ه پ -(52)

ې د چي دوى ئرد شوي  عقائد ټول هغه شركيد مشركانو 

هغوى ړه لري، په اپير او امام پلو معبودانو، مرشد، خ

ڼي، د خير او گې رو متصرف ئته علم غيب ثابتوي، د امو

ويولى ښچي خلك وهلى او گمان كوي ې بولي، شر واكمن ئ

ستونزي او مشكالت حلولى ټه او تاوان رسولى شي، گشي، 

په چي شي، حاجتونه مو ترسره كولى شي، خو تاسو وليدل 

چي ته ويل شوي  عليه السالم پيغمبرو كي نيو آيتونتپور

په غيب چي زه ړه ن وكصراحت او وضاحت سره اعال ټولپه 

له ما نه تاسو ږم، د الهي خزانو واكمن نه يم، ېپوهنه 

ئ، كه په واك كي نه دد عذاب مطالبه كوئ خو دا زما 

ځ ېر د مخه به زما او ستاسو تر منډوى كي په واك زما 

 ې وه. ېدلپاى ته رسخبره 

و علم غيب په هللا تعالى پوري آيتونېر ڼ شمگ قرآند 

 زمكي او آسمان له نورو ټولو موجوداتومختص كړى او د 
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، له انسانانو، مړو او ژونديو ومالئككړى، له  نفي ئې

د  اړهكړى، په دې  نفيعلم غيب  ئې او له هرڅه او هرچا

دې آيتونو الفاظ دومره واضح او څرگند دې چي د هيڅ شك 

او شبهې مجال نه پرېږدي. د دې آيتونو په رڼا كي په 

سره ويلى شو: هرچا چي له هللا تعالى پوره ډاډ او قاطعيت 

وكړه او دا ئې ادعاء  پرته د بل چا لپاره د علم غيب

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 

ه تأكيد او مكرره خداى چي عالم الغيب والشهاده دئ، پ

 وتوگه د قرآنكريم په متعددو آيتونو كي په څرگند

ته هيڅوك علم غيب نه لري، وايي چي له هللا پرالفاظو سره 

پرته نه په آسمان كي څوك علم غيب لري او نه په له ده 

زمكه كي، هللا خپل پيغمبر ته امر كوي چي د خلكو ابهام 

ي چي علم غيب نه او تشويش رفع كړي او دا ورته اعالن كړ

 غمبر دئ، هغه څه وايي چي ورته وحيلري، هغه يوازي پي

. اوس لدې صراحت سره سره كه څوك راشي او د هللا او د ېشو

وكړي او ادعاء  هغه د رسول د قول مغايره او مخالفه

ووايي چي علم غيب لري او يا دا هڅه وكړي چي د بل چا 

روغجنه او بې دادعاء  لپاره علم غيب ثابت كړي، آيا دا

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 

؛ له ئواقف دد انسان د استعدادونو له حدودو  پېژني او

واقعيت هللا تعالى سره په علم غيب كي بل څوك شريك كړي؟ 

جرأت كوي چي ادعاء  دا دئ چي فقط هغه كسان د داسي

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 

و او لمن ونيسئ، د ده په درشل كي سرونه ټيټ كړئ، ترڅ

مو د غيب له اسرارو خبر كړي، له هغه زيانه مو وژغوري 

چي تاسو ترې بې خبره ياست خو هغه ورباندي پوه دي، 

د داسي خطرونو په وړاندي دفاع  تاسوهغه كولى شي له 

وكړي، هغه ستاسي په حال خبر دئ، پدې پوهېږي چي تاسى 

له كوم برخليك سره مخ كېدونكي ياستئ، كه تاسي د هغه 

يسئ، دربار ته ئې پناه وروړئ، نو برخليك به مو لمن ون
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بدل كړي، تقدير به داسي واړوي چي ستاسي په گټه به 

اورېدى شي چيغي كوكاري او وي، هغه له هرځاى نه ستاسي 

اني شي....دا ټولي ادعاگ ىاو ستاسو مرستي ته رسېد

دروغجني او غولوونكي او دا خياالت او باورونه بې 

ړ دي او د اسالم له اصولو او اساسه او په شرك كك

اساساتو سره تناقض لري. له هللا تعالى پرته هيڅوك علم 

غيب نه لري، هيڅوك د هللا له ارادې پرته د هيڅ شي وس نه 

دعاء  لري، له هللا پرته هيڅ مرسته كوونكى، مغيث او

قبلوونكىنشته، د هيچا له وسه نده پوره چي تقدير بدل 

ورسوي، هرڅه د هللا تعالى په كړي، چا ته گټه او زيان 

 واك او اختيار كي دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

   

   

     

   

       

پاى ته ې مو كار پد شچي او دى هغه ذات دئ  -61

ږي ېپوهڅه په هغه او  ،په خوب مو ويده كوي(وي )رس

ځ ور)ې په همدبيا مو ې ترسره كوئ، كي ئځي ور چي په

ړه شي، پټه بشېې نټاكلچي څوي اپپاره راې لكي( د د

گ دئ، بيا به مو يرته ورتب تاسوسپه لوري بيا د ده 

  چي كول مو.ړي څه خبر كپه هغه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ته ښيي:ږ دا مبارك آيت مو -(61)

  په اراده او د ده له سننو سره سم  تعالى هللاانسان د

 ږي.ېيده كوخوب په 

 گ ته ورته حالت دئ.خوب مر 

  څي.پاېرته له خوبه راپه اراده بد هللا 
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 ې پـه راتلـونكچي انسان بـه ږي ېپوهې په د تعالى هللا

 څه كارونه كوي.څه ځي كي ور

 ړ شـي پچي د انسان عمر بشړۍ تر هغه ادامه كوي دا ل

 ږي.ېته ورسې ټېې نټاكلپل اجل او د خ

 ځ به په وروري درومي، د قيامت په لسره د هللا گ ه مرپ

ې ټولو هغو كارونو بـه ئـپه ږي، ېړاندي ودرپه ود هغه 

  ړي.ې كژوند كي ئپل په خچي ړي خبر ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

   

   

    

   

    

     

په تاسو مسلط دئ،  گانوپلو بندپه خاو هغه  -62

چا چي د ، تر هغه رالېږيې( )فرشت ېباندي ساتونك

 ي ئې روح قبض كړياستاز ، نو زموږگ ورورسېږيمر

 چي تېرى نكوي.حال كي  پداسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 چي:ښوونه كوي ږ ته الردا آيت هم مو -(30)

 گانو برالسى او مسلط دئ، ټولو بندپلو پر خ تعالى هللا

ې نشي وتلى او د ې له دائرۍ او سلطڅوك د ده د واكمنهي

، نه كافر او نه مؤمن، نه څه نشي كولىې خالف ده د اراد

 ځواكمن.كمزورى او نه 

  چي د دوى ې دي گمارلې ې داسي فرشتانسانانو ئپر

 څارنه كوي.ساتنه او 

  په او د مأمور شوو فرشتو په امر د انسان روح د هللا

 ي.كېږقبض ذريعه 

 څ كمى زياتى نه پل مأموريت كي هيپه خې دا فرشت

گه ترسره ه توپه همغټاكلي وخت او په پل كار ي، خكو

  ې وي.گمارل شوې پرچي كوي 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

    

    

     

په لوري وروستل شي، پل حقيقي موال بيا به د خ -61

ټولو چي حكم كول ده ته )مختص( دي، او دى تر پام 

 گرانو سريع دئ.حساب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

پل ژوندي شي، د خېرته راځ به بپه ورد قيامت  -(61)

ولو سره ټړى شي، له ډ كپه حضور كي به غونحقيقي موال 

ړي كول د هغه هللا ېكپراحكام صادرول او به محاسبه وشي، 

ېر ډچا تر هر ې كي په محاسبچي حكم دئ او ړتيا ده گځان

 سريع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
    

  

  

   

   

   

     

    

       

له تيارو )بحر( ې چي او لمدڅوك مو د وووايه:  -63

ې رابلئ )او ټه ئپه پاو   ۍپه زارچي ژغوري، 

ژغوري نو حتمًا به له شكر ې ووايئ:( كه مو له د

ړاوه ې او هر كووايه: هللا مو له د -64 وو.كوونكو 

 اسو شرك كوئ.ژغوري، خو بيا ت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ښووني كي الندي الر وآيتونړو مباركو ې دواه دپ -(63-64)

 گورو:

  چي مصيبتونه انسـان  مهالړاندي، هغه وپه د ستونزو

څه داسي  ،ړويې وغوپرپل تور وزر خړاوونه كړي، احاطه ك

ې تـر طمعژغورني چي د گوري پل الس او ماحول كي نه په خ

په زاريو زاريو ړي، هغه ته ته مخه ك ولري، نو هللا تعالى

چـي ژمنه ورسره كـوي ي، ړې غواكوي، مرسته تردعاء  سره

ژغورلم ستا شاكر بنده به يم، خو ې مصيبته دي وكه له د

ژغـوري او ې وړاو ئله ك ،ړيقبوله كدعاء  چي د هغهكله 

چـي  ېگـورپـه بـه څاړي، نو ناځ كڼا ورې رپرپه شتوره 

ي پلـېرته مشرك شـوى، خځي مضطر انسان بپرون ورهمدا د 

ژونـد او د  ژغورني كي هـمپلي په خ، ېړېري كې هژمني ئ

 سره نور شريكوي!!  تعالى چارو كي هم له هللاپه نورو 

 ياتبد كافر او تر سـخت الزيات ر انسان، تر بد ه  الز

مهـال خـداى تـه  پهړاوونو سخت مشرك هم د ستونزو او ك

ې د دېـروي، همـدا پل دروغجـن معبـودان همخه كوي او خ

ن باندي ايمان د انسـا تعالى هللاپه چي ښودنه كوي حقيقت 

انسـان ضـمير د گنـاه  ېښودل شوى،اټي كي په ضمير او خ

حالت دا اضطراب  ړوي، دې وغوپرپرده او توره  ړيمختل ك

ځـوي، د گرپل فطري حالت ته وړي او انسان خڅيري كپرده 

  ړي.ې غواهللا تعالى ته مخه كوي او مرسته ترپاره ې لهمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

   

     

   

   

    

   

  

     

چي له بره مو عذاب ې قادر دئ په دووايه: هغه  -69
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ډلي ښو له الندي مو، يا مو پږي، يا د ېدرباندي راول

ړو خوند گنورو د جنو ځيځينو ته د ړي او ډلي ك

 آيتونه ڼي كي(ېلي بېلي بپه بگه )څنگوره څكي، وورو

 پوه شي.چي دوى پاره ې لبيانوو، د د
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ځان ته  تعالى هللاعقله انسان يوازي هغه مهال ې ب -(69)

ې په سيند كي ئگوري، گو وپلو سترپه خچي خطر ڼي گړ ا

خطرونه محاصره گند څرې چه كي ئپه وپه سر واخلي، ې پڅ

 ړوي،ې سيورى وغوپرځي ېد ستونزو او مصيبتونو ورړي، ك

له هري خوا ړ دئ، ته ا تعالى هللاتل چي ږي ېپوهې نه ه دپ

له هر و ئ، د خطر غشپه محاصره كي دد محتملو خطرونو 

طوفاني هوا ستاسو هر ۍ او ړى، يوه سيلښه كلوري په ن

قصرونه ټول تباه كولى شي، د زمكي يوه زلزله ستاسو څه 

ځي پلمنړو قومونو خاو تأسيسات نسكورولى شي، د دوو و

ېر ډچي ېدى شي ړي بدلگۍ والي جړپه داسي ستري نه ړگج

ټولو ې مو له د تعالى هللاپه لمبو كي وسوزي، ې د اور ئ

ړه ساتنه نه وي نو د هغه وا تعالى هللاساتي، كه د 

هر تنفس سره پل په خچي ې هم عاجز يئ ميكروب له مقابل

ښود آيت ې مبارك الرپه دئ، ږېږي ته لپل سگونو خپه زر

ې په دشوى: هللا  لېښودقت د انسان مخي ته اكي دغه حقي

ښو پږي، يا د ېچي له بره عذاب درباندي راولقادر دئ 

ځينو ځينو ته د ړي او ډلي كډلي له الندي مو، يا مو 

 پوهي خاوندانو ته داڅكي، د ړو خوند وروگنورو د ج

 كافي دي.  دالئل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

     

   

    

     

په داسي حال ړ، ( تكذيب كقرآناو ستا قوم )دا  -66

( ذمه والهغه حق دئ، ووايه: زه مو وكيل )او چي كي 
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ېدو يوه د ترسره كپاره د هري خبري ل -67نه يم. 

  پوه شئ.ژر به ټه ده، او ېن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 چي:ې ښوونه شوو كي دا الرې مباركو آيتونه دپ -(66-67)

  پـه  او ړپه داسي حال كي تكذيب كـ قرآنستا قوم دا

 قـرآند  چي ڼلگې دروغجن وكي راغلي وعد او وعيد ئ هغه

 څ شك نشته.حقانيت كي هي د ويناوو پههغه د او 

 نده  ذمه والزه ستاسو  :دوى ته ووايه نه يم، زما د

چي نـه ړم ړ كتاسو د هغه حقيقت منلو ته اچي دا نه ده 

ې پـرگي چـي تاسـو سـترگورم څه درباندي وهغه ې منئ، ئ

ې كـوئ، چي انكار تـر ړمپوه كو و محقائقپه هغو ټوئ، پ

ړم چي تاسو ته هغه سزا دركـي نه ده ذمه والدا هم زما 

 ې مستحق يئ.په وجه ئې كفر او انكار چي د د

  ډ دي تاسـو ځنـپه تحقـق كـي د وعد او وعيد  قرآند

ټـه ېپـاره خاصـه نړي، د هري وينا د تحقـق لدوكه نه ك

 هللاد انو سـره پل وخت به هم له مؤمنپل خپه خې، ټاكل شو

ړه د پـه اږي او هـم د كـافرانو ېك ينيښتې روعد تعالى

 ړي.ېكپرهي عذاب ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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و په آيتونچي زما ې گورچي هغه كسان واو كله  -68

له چي  ړهې وكډډه ترگيا وي، نو تر هغه ل كي خوشي

او كه شيطان دا خبره گيا شي بري لپه بلي خپرته ې د

ې ظالم رايادولو وروسته له د ړه، نو لهېره كدرنه ه

پر هغو او د دوى له حسابه  -65 ېنه.ښقوم سره مه ك

چي گر يادونه )الزام( نشته، م څ څهچي تقوى كوي هي

 ځان وساتي.ې سره( په د)ښايي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
و كي له متعصب مخاطب سره ې مباركو آيتوندپه  -(68-65)

 ې:ښووني شوڅو الرړه په اد بحث 

 ړه په او آيتوند  تعالى هللاچي د ې گوركه دوى داسي و

ې گيا وي، له بحث او مناظرل ېهوده خبروپه خوشو او ب

 رو خبرو بوخت شي.وپه نچي ړه، تر هغه ډډه وك

 ړه، نو له ېره كدرنه هښوونه كه كله شيطن دا الر

 .ښېنهرايادولو وروسته له دغو ظالمانو سره مه ك

 څ ، هيځان لري ساتيچي له دوى نه كسانو ه هغو پ

په كړنو او غلطو ويناوو نه نيول الزام نشته، د هغوى 

له دغو غلطو چي ولي مو ږي ېې كښتنه نه ترپوي، دا ږېك

، كه د هغوى ړقناعت ورنه كولي مو  او ړلنه ك منع خبرو

 ئې داسي كوم كار نه دې سره ئپه دځي نو ډي ووله غون

 ړ وي.ې وچي د مؤاخذړى ك

  ړي او چي نصيحت ورته وكې الزم دي پرهو؛ دومره

ر حده دا په دوى باندي د امكان ت، ړيپه ياد كور حقائق

ښايي همدا نصيحت ، ړيچي دغو خلكو ته نصيحت وكه ده مالز

په و آيتوند  تعالى هللااو د  ځويگرگناه راوې له دغي ئ

 .ځان وساتيېهوده خبرو ړه له با

چي كه كله مسلمانان د داسي ې معنى دا ده يا ئ 

په مجلس كي په ورتلو او له دوى سره خلكو مجلس ته 

ې پرهغه صورت كي كوم الزام  پهړ شول، نو ناستي ته ا

 ړي. په اندازه هغوى ته نصيحت وكپل وس چي د خنشته 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ځان ته ې چي لهو و لعب ئږده ېپراو هغه كسان  -71

 پارهلې د دړي، او ژوند دوكه كدين نيولى او دنيوي 

 پهړنو پلو الس ته راوڅوك د خ چي  ړهركوې پرپند 

 نهې ئپرته له هللا  چياخته نشي  مصيبتپه داسي سبب 

ړي كوم موال وي او نه كوم شفيع او كه هره بدله ورك

په په سبب ړنو پلو كې وانه خستى شي، دا خلك د ختر

ښاك او دردناك څتود مصيبت اخته شوي، دوى ته به 

 كاوو.ې چي كفر ئپاره ې لعذاب وي، د د
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ښوونيالريد مزپه دوام الندي دلته هم د مخكي بحث  -(71)

 ې:شو

  ې لهـو وچي ديـن ئـې لري شه ږده او ترېپرهغه خلك 

ځينـو درنـو څه هـم كه  ژوند غولولي،او دنيوي  لعب دئ

ډي پـل ديـن ملنـپر خچي ړلي ژبامفسرينو دا فقره داسي 

ۍ ترجمـه ده، يعنـى هغـه ې مخكنوهي، خو دقيقه ترجمه ئ

ړ ځـان تـه ديـن جـوې له لهو ولعب نه ئچي ږده ېپرخلك 

او د دنيوي  پرته بل دين نه لريلعب نه  ، له لهو وړىك

ېـر ې هې ترئڅه چي هر كي داسي غرق دي و لذائذپه ژوند 

 ړي.ك
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 لـه الهـي عذابـه چـي ړه ې موخه نصيحت ورته وكپه د

كـوم  نـهبـه پرتـه چي له هللا ژغورل شي، له هغه عذابه و

پـه كـومي موال مومي، نه كوم شفيع او نه بـه ژغورونكى 

پـه په سبب بــه ړنو پلو كژغورلى شي، د خان ځې ې تربدل

 مصيبتونو اخته شي.

  پـه په سبب پل كفر او انكار د خځ به په ورد قيامت

ې اوبه وي، دا ې تودښاك به ئڅدردناك عذاب اخته وي او 

په ۍ شرابو مست شول او د مستپه په دنيا كي به چي ځكه 

ود ې، خـډي وهلتونو ملنيپه آ ې د هللا تعالىحالت كي به ئ

   .ې اوبه وياوس سزا دوزخ او تودې به ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
     

     

   

    

  

   

   

   

     

    

   

   

  

    

      

ړو ته دعاء وكڅه پرته داسي ووايه: آيا له هللا  -72

له هغه ټه رارسولى شي او نه تاوان او گچي نه 

پوندو پلو پر خېرته ړو بچي هللا هدايت كوروسته 

ې په يوچي شيطان ېر څپه چا ځولى شو، د هغه گرو

ځولى وي، داسي ديا كي اللهانده او حيران غورېب

په لوري يت چي دا بلنه وركوي: د هداې وي گري ئمل

ښوونه الهي الرچي ووايه: يقينًا  ږ خوا ته راشه!زمو
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د چي گمارل شوي يو ې په دږ ښوونه ده او موحقيقي الر

ځ چي لمونې په داو  -71عالمونو رب ته تسليم وو. 

ېره ولرئ، او دى همغه ذات دئ او له ده و ئړاداء ك

 ړى شئ.ډ كې ورغونچي خوا ته به ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

په ابالغ  وڅو خبرد  عليه السالم پيغمبردلته  -(72-71)

 مأمور شوى:

  چت السونه اودعاء  چا ته دهغه پرته  تعالى هللاآيا له

ړئ ، آيا غواټه رارسولى شي او نه تاوانگڅه چي نه ړو ك

 تعـالى چـي هللاپه شا شو، له هغه وروسته د شرك لوري ته 

چـي لـه ده ړه ښوونه وكـږ ته الرمو ړو؟ هللا تعالىهدايت ك

پرته ړو، له ده چت نه كالسونه اودعاء  چا ته دپرته بل 

ټـي او تـاوان گڅـوك د ړو، بل غواچا مرسته ونه ل له ب

چي د دغو الهي ړئ ږ غواآيا له موڼو، گمرجع ونه  رسولو

 ړو؟! ښوونو مخالفت وكالر

 ړى، چي شيطان دوكه كڅېر شو په چا ړئ د هغه آيا غوا

ړ دئ او د چــي حيـران والڅولى ې غورپه داسي بيديا كي ئ

د ې گري ئـمل چيداسي حال كي په  الري له موندلو عاجز؟!

گـرو ړه سواندو ملدى د زځان ته بلي خو په لوري هدايت 

ځواب نـه وركـوي او د دوى خـوا تــه نـه بلني ته مثبت 

 دئ.ړو ته ورته او ستاسو حالت دغو دواږ ځي!! زموور

  ښوونه ده.ښوونه حقيقي الرالر تعالى هللايوازي د 

 پـه چـي د رب العـالمين گمارل شـوي يـو ې په دږ مو

 تعالى هللاړو او له ځ وك، لمونيم او منقاد ووړاندي تسلو

 ږو.ېېروو

 هغـه لـوري تـه د ټـول بـه چي هغه ذات دئ  تعالى هللا

 ړى شئ.ډ كورغون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
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په ې آسمانونه او زمكه ئچي او دى هغه ذات دئ  -73

چي ورته ووايي: وشه! نو ځ او كومه ور ړيحقه پيدا ك

ځ به حق ده او هغه ور ېوينا ئپرته( وشي، ډه ن)له ځ

ټ او پپه پو شي، ۍ كي ېلپپه شچي ټولواكي د ده وي 

   ئ.ه باخبره د حكمت خاوند دښپوه او هغه گند څر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ت اساسي مطالب دا دي:ې مبارك آيد د -(73)

 پيدا پر حق مبتني سم او  او زمكه آسمانونه تعالى هللا

مناسـب مقـدار، د پـه ځاى، پل پل خپه خې څه ئهر ړي، ك

ېهوده ې او بدفائ ېړي، نه بپيدا كپاره يوه خاص مقصد ل

نه له ضرورت كم او زيات شى، دلتـه د په كي شته او  ىش

و مجـال نشـته، خولښـړي ړولو او جرپاره د سر لوباطل ل

څـه د څ ې عالم هـيېر دئ، د دڅپه ې باطل د موقتي تيار

 گرتيا نه كوي. ملمرسته او باطل 

  ړي نـو د ده لـه فرمـان چي د يوه كار اراده وككله

ږي، قيامـت او ېـپرتـه ترسـره كډه ځنـسره سـم او لـه 

 ځته شي.په يوه فرمان رامنژوندون به هم د ده بيا

 .د ده هره وينا حق ده 

 پـو ۍ كـي ېلپپه شـچي ټولواكي د ده وي به  ځهغه ور

ې وي، هـر ېدلپاى ته رسـشي، د نورو واكمنانو سلطه به 

ټولــواك هللا چـي اصـلي گند شوى وي څرچا ته به دا حقيقت 

؟ له وي گهڅنېدو كيفيت به پو كپه صور كي د دئ.  تعالى

ږ مـوچـي  قرآنږي، له ېپوهې نه پرڅوك پرته هي تعالى هللا

ځ بـه د هللا پـه ورچـي د قيامـت دا دي ړي هغـه څه زده ك

د ې سره به په دپو شي او په صور كي په امر سره  تعالى

پـاره ځـل لموجود نظام متالشي شي، بيا به د دوهم عالم 

پـه ، ړيوغواې ئ تعالى چي هللاپو شي په صور كي هغه مهال 
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پـه  تعـالى هللاژونـدي او د ړي بيـا راټول مـې سره به د

  شي.ړى ډ كړاندي به غونو

 پـټ د خلكـو لـه نظـره چي څه ه غيب )هغه پ تعالى هللا

پـوه گنـد دي(، څرچي خلكو تـه څه دي(، او شهادة )هغه 

 .دئ

 ې ئـهـر حكـم دئ او  ښه باخبرهه د حكمت خاوند او ښ

 يمانه دئ.حك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

   

    

      

پالر آزر ته وويل: پل چي ابراهيم خمهال او هغه  -74

ې؟ زه خو تا او سيگه نپه توآيا بتان د خدايانو 

 گورم.گند ضاللت كي څرپه ستا قوم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ه د گېلدلته د مخكنيو اساسي خبرو يوه تاريخي ب -(74)

ږدي او ږ مخي ته ې كي زموپه قص السالم عليهابراهيم 

پالر آزر ته ويلي پل هم خ السالم عليهابراهيم فرمايي: 

اله او معبود وو: آيا د بتانو عبادت كوئ، بتان مو د 

گند ضاللت څرپه زه خو تا او ستا قوم  گه نيولي،په تو

جد  پلخړلى مذهب پل شرك لمشركانو! تاسو خې ا گورم.كي 

پل چي هغه خته منسوبوئ حال دا  السالم عليهابراهيم 

ېروتنه گند ضاللت او تڅرچي شرك پالر او قوم ته ويلي وو 

 . ده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

  

  



 

 

 

 

 

 
                                                                           االنعام                                             

 ېپلوش قرآند 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

191 

   

    

او همداسي مو  ابراهيم ته د آسمانونو او زمكي  -79

چي له باور كوونكو ښودو ۍ نظام( ټولواكملكوت )د 

 .شي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ښيي ځان ښي ستاسو مخي ته چي دا نگه څنيعنى لكه  -(79)

 ږي، ابراهيم عليه السالمېې استناد كپركي  قرآنپه او 

  ړى.ايمان راو تعالى هللاپر پام سره په ښو ته هم دغو ن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

     

      

     

    

     

     

   

   

    

    

     

   

    

   

  

     

     

ې راغله او ستورى ئې پر تيارهې پد ش چينو كله  -76

ېووت پر چي، خو كله ئ؟رب د دا ميې ويل: وئ ،وليد

ې ئ چيكله  -77ښوم. ېوتونكي نه خوپرې ويل: وئ
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 دا ميې ويل: وليده، وئپه حال كي ۍ د راختو ږمپوس

پل رب خ ې ويل: كه ميوئ ،ېوتهپر چي، خو ئ؟رب د

او كله  -78به شم. قوم ړي له الروركي ښوونه ونه كالر

ې ويل: دا وئ ،وليدپه حال كي ې لمر د راختو ئ چي

ې ېوت وئپر يچټولو ستر دئ، خو دا خو تر  ئ؟رب د مي

ې زاره زه له هغو )معبودانو( ب ې زما قومه!ويل: ا

يقينًا  -75ې له )خداى( سره شريكوئ. تاسو ئ چييم 

 پل مخگه ختو يومخيزهپه ما د هغه ذات لوري ته چي 

، او زه ړيپيدا كې ئ او زمكه  سمانونهچي آځولى گر

 نه يم. له مشركانو ځني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 عليهو كي د ابراهيم ې مباركو آيتونه دپ -(76-75)

څو برخي د مخاطب مخي د ملكوتي او روحاني سفر  السالم

 ې:ېښودل شوته ا

 شو، ته ې ستوري په آسمان كي ئې راغله، په پرش پام 

ېـوت پرچي هغه رب همدا دئ؟! خو كله ا زمې ويل: آيا وئ

څوك د هغه ړم ښوم، نه غواخو ېوتونكي نهپرې ويل: نو وئ

گند شـي او څرراږي، ېې بدلچي حالت ئگه ونيسم په تورب 

  وځي.ېپرېرته ب

 په حـال كـي ې د راختو هغه ئپام شو، ې ۍ ته ئږمپوس

 هتېوپرچي ې ويل: آيا دا زما رب دئ؟ خو كله وئه، وليد

ې الرو او لـه بـ ړيښوونه ونـه كـې ويل: كه مي رب الروئ

 به شم. ېروتوت

  په حال كي ې د راختو پام شو، هغه ئې ته ئلمر

ټولو ستر دا خو تر  ئ؟رب د دا مي ې ويل: آياوليد، وئ

زه له هغو  ې زما قومه!ې ويل: اېوت وئپر يچدئ، خو 

ې له )خداى( سره تاسو ئ چيې زاره يم )معبودانو( ب

 شريكوئ.

 چـي ړولـى په لـوري اپل مخ د هغه ذات ما يومخيزه خ

 نه يم. او له مشركانو ړيپيدا ك ېئاو زمكه  آسمانونه

 پام وي:څو اساسي خبرو ته بايد ړه مو ې اه دپ

  چـي ږي ېډېـر صـراحت سـره معلـومپه  تونوآيله دغو

پيـدا ماحول كـي  يړلپه يوه شرك ل السالم عليهابراهيم 



 

 

 

 

 

 
                                                                           االنعام                                             

 ېپلوش قرآند 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

191 

چا چا د بتانو عبادت كاوو، ې مشرك، پالر او قوم ئشوى، 

ېړني هـم څيخي ، تارچا د لمرۍ او ږمپوچا د سد ستورو، 

ړي ځان تـه غـوره كـېر جعلي معبودان ڼ شمگچي دوى ښيي 

ړه خــدايان ېر واڼ شـمگــځان ته يو ستر او ښار وو، هر 

ځـه زره پنې د ږدليكنـو كـي نـ وپـات دوى لـهدرلودل، 

 يانو نومونه ترالسه شوي. اخد

 ړه د ابـراهيم عليـه پـه اۍ او لمر ږمپود ستوري، س

معنى لري، له خلكـو نـه دا وينا د يوه استفهام  السالم

ې پـه دپه حـال كـي، نـه ځان سره د غور او فكر يا له 

مخكنى آيـت گه كتلي، په سترې د خداى چي دغو ته ئمعنى 

ې د بتـانو مخكـي ئـگوته كـوي، په ږ ته همدا حقيقت مو

ې د دوى د نـورو معبودانـو د ترديـد ړ، اوس ئترديد وك

ېـدى كخـداى  ،ېوتـونكىپرچي ړ ړاندي كپاره دا دليل ول

 عليهږ ته وايي چي ابراهيم ځاى كي موپه بل  قرآننشي. 

 ال مـا تعبـد لـم أبـت ياړه وويل: په اد بتانو  السالم

پالره! ولي د هغـه ې : اشيئا عنك يغني وال يبصر وال يسمع

څـه څه وينـي او نــه  نهڅه اوري، چي نه ې څه عبادت كو

  كولى شي؟! دفع رنهد

  ې لـه د السـالم عليهپاى كي د ابراهيم په د استدالل

پـه لـوري پـل مـخ د هغـه ذات چي: ما يو مخيزه خ وينا

او لـه  ړيپيـدا كـې ئـاو زمكـه  آسـمانونهچـي ړولى ا

ې لـه مشــركانو دا وينا ئچي ږي ې، معلومنه يم مشركانو

 .ېړپه دوران كي كبحث د سره 

 ېره سـتوري ې شمه آسمان كي خو يو ستورى نه بلكي بپ

گـه څنا ربـى( ه دا خبره )هذب السالم عليهوي، ابراهيم 

ېره سـتورو شمې )دا مي رب دئ(؟! ب چيله ې معنى كوپه د

ې خبـري معنـى د دېدى شي؟ گه كارڅنته د يوه خداى نوم 

تاسـو  ې مشـركينو!چـي اېـدى نشـي څه كپرته بل ې له د

 خـداىگـورئ، گه په سترستورو ته د خدايانو ېوتونكو پر

پيـدا وي، راږي، نـه ېږي رابـدلېچي بدلخو داسي نه وي 

  ړ شي.ځه والشي، له من

  څه ړه داسي ې اپه دځينو درنو مفسرينو چي عجيبه ده

ښايي او له شأن سره  السالم عليهچي نه د ابراهيم ويلي 

گــوي، ړخ لد دغــو آيتونــو لــه اصــلي معنــى ســره انــه 

د نورو عجيبو خبرو ته  هلالج لجعبد هللا بن عباس ځينو متأسفانه 
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 عليهد ابراهيم گواكي چي  ړىكمنسوب هم دا قول گ څنتر 

ې تـارح وو، دا نوم ئـ بلكي ،ېدوپالر آزر نه نوم السالم

پـه په نامه ياد شـوى، دا كي د تارح  په بايبلچي ه كځ

وينا لـه  ړي د قرآنچي غواڅه ده اصل كي د هغو كسانو ه

 ،په دقت سره ولولي بايبلڅوك چي ړي، سره ورته ك بايبل

چـي ړ نـه ده ې وا د دڅ وينې كتاب هيچي د دپوه به شي 

ڼي، مخصوصـًا كلـه گې صحيح وړي، يا ئې استناد وكپرڅوك 

گـوري، پـه تعـارض كـي ې له صريح آيت سره ئ قرآنچي د 

د ښـيي ږ ته وموچي پاره د آزر نوم اخيستى ې لد د قرآن

د داسـي نومونـو  قرآنغلطه ده، كه نه نو ادعاء  بايبل

د  السـالم هچي د محمد عليله يادولو سره عالقه نه لري، 

پالر نوم د  السالم پالر نوم نه يادوي نو د ابراهيم عليه

 ې ولي يادولو.به ئ

 چـي د عبـدهللا بـن ېر داسي ومومئ ډه رواياتو كي به پ

ېــر څپــه او محمــد بــن اســحاق  هلالج لج، ابــوهريرة ّـعبــاس 

مأخوذ دي، نـه  قرآنشخصيتونو ته منسوب شوي، خو نه له 

د چي معلومه به شي  ړئ درته، كه تحقيق وكحديثله صحيح 

ړه پــه ادئ، د دغـو روايـاتو  بايبلتو منشأ دغو روايا

ې ړه ئـپه اچي د صحت ې ړئ، مخكي له ددقت او احتياط وك

په ويلو سره بـه د  بايبلولولئ، د  بايبلړئ څه حكم وك

 گوالى درته جوت شي.څرنياتو ادغو رو

  السالم چي د ابراهيم عليهمنو ادعاء  دا بايبلكه د 

ړه د پـه انوم تارح وو، نو بيا خـو بايـد د ده  پالرد 

كـي  بايبــلنوري خبري هم ومنـو، تاســو بـه پـه  بايبل

يو عـادي انسـان ومـومئ، د تـارح  ابراهيم عليه السالم

ې قوم ته زوى، د بني اسرائيلو جد، يو مهاجر، ... نه ئ

د  ټـولني خپليپه ې ه، نه ئدرلودښوونه او الرپيغام څه 

څـو ې، ړنظام مقابلـه كـي او ديني سياسي، اجتماعمسلط 

ۍ هـم ډخـداى تـه ډوې ي ئــې خداى ليدلى او يو ځلي ئځل

د ابــراهيم ي كي نداريپه ه قرآنې!! خو كه تاسو د ړورك

يـو  بـه داسـيړئ نو هغـه شخصيت ته نظر وك عليه السالم

  .ږيېگې له آسمان سره لسر ئ چيعظيم شخصيت ومومئ 

 څـه ويلـي د  ړهاپه  د ابراهيم عليه السالم چي قرآن

څ هـي اړهې په د بايبلحرف حرف ردوي.  خبري ټوليبايبل 

پالر او قـوم پل د خ ابراهيم عليه السالم چينه دي ويلي 



 

 

 

 

 

 
                                                                           االنعام                                             

 ېپلوش قرآند 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

194 

پالر او قوم له مخالفـت پل د خړ، پر غلط دين اعتراض وك

ښو، بتان گواړلو وپه شپالر له كوره پل سره مخامخ شو، خ

ړ، پـه ديد كـگ تهپه مرنمرود ړل، زنداني شو، ې مات كئ

د  بايبـلړ، ې هجرت وكـچول شو او له عراقه ئوااور كي 

او حتـى لـه عراقـه د  ئسـاكت د اړهپــه ټولو خبرو ې د

تـارح )د  چـيي ليك اړهپه د وتلو  السالم ابراهيم عليه

او  ږور ساراىن خپلي، له پل زوى ابرامابرام پالر( له خ

لـه اوركلـدانيان نـه د ځـاى پل لمسي لوط سره يو خله 

ځـاى پـه ځـاى په حران كـي او  دوېچكوپه لوري ونعان ك

 اړهپه د نوم پالر د  السالم عليهد ابراهيم  قرآن شول!!

ځـاى د پـه ڼي او هغه د تارح گغلطه ادعاء  بايبلد هم 

هومره مفسرين  ځيني موږ، متأسفانه زپه نامه يادويآزر 

 دغيد  د قرآن چيتللي  الندي اغېزتر  بايبلجعلي د دغه 

د  السـالم عليـهيم د ابـراه چيپه خالف وايي وينا صريح 

د  په قرآنآزر د بت نوم وو!! آيا  پالر نوم تارح وو او

ځـوو چي هره هغه خبره لري وغورښتنه دا نه ده ايمان غو

 خالف وي. قرآنچي د 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

    

     

    

     

      

     

 ې ويل:)ورته( وئړه، ړه وكې ورسره شخاو قوم ئ -81

په چي ړه راسره النجه كوئ؟ حال دا په اآيا د هللا 

ړى يم او زه له هغه څه ې زه هدايت كگه ئيقيني تو

)له  گر، مله هللا سره( شريكوئ)ې چي تاسوئږم ېېرنه و

ړي،  ضرر راته( وغواڅه )چي( زما رب كوم ږم ېېرو ېد

په هر ې ده )ړټولو شيانو علمًا احاطه كپه زما رب 

 پند نه اخلئ؟!ږي(، نو آيا ېپوهڅه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

پام كي په  خبريړه الندي په اې مبارك آيت د د -(81)

 ولرئ:

  ويناوي  ۍمخكن السالم عليهچي د ابراهيم ښيي دا آيت

، د ېپـه دوران كـي شـوې او استدالل له قوم سره د محاج

چي آيا زما ويلي ې هغوى ته ئې، ړې كئ گهپه تواستفهام 

 ۍ او لمر؟ ږمپودا سكه رب دا ستورى دئ، 

  ړه راسره النجه كوئ؟ حال په اقوم ته وايي: آيا د هللا

 پـلړى يـم، مـا خې زه هدايت كـگه ئپه يقيني توچي دا 

پـه حقانيـت كـي د شـك او زما د الري درته وويل،  دالئل

 .هپاتڅ مجال نه دئ ترديد هي

 ېروئ، ستاسو له معبودانو مه و پلو معبودانوما له خ

 تعالى چي هللاې ده له د يوازيېره مي ېره نه لرم، وڅ وهي

د كوم ضرر او  اړهپه زما ې كه ئړي، كوم ضرر راته وغوا

چي په وجه او سبب او دا ې ، نو هغه ئړهوك تاوان اراده

   ږي.ېپوهښه ېر ډې مرتب كوي، پرڅه مصلحت به 

  درته كافي نه دي؟! دالئل آيا دغه پند نه اخلئ،آيا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

   

    

    

  

    

     

چي تاسو )له هللا ږم ېېرڅه وگه به له هغه څناو  -82

ې نه تاسو له دچي داسي حال كي په ړي، سره( شريك ك

ړه په اچي ړئ ك كيڅه شرله هللا سره مو هغه چي ږئ ېېرو

، نو كه څ دليل نه دئ درباندي نازل شوىې هيئ

ې د دې و كومه ئډلړو ې دواله دچي( ږئ )ووايئ ېپوه

 خوندي وي؟!چي ړ ده و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
يو بل استدالل توضيح  السالم عليهدلته د ابراهيم  -(82)

ې وويل: آيا ستاسو له هغو مشرك قوم ته ئپل خ شوى:

په ړي، سره مو شريك ك تعالى چي له هللاږم ېېرمعبودانو وو

سره  تعالى هللا لهچي ږئ ېېرودې له تاسو چي داسي حال كي 

ې نه دئ نازل پردليل څ هيهللا چي ړى څه شريك كمو داسي 

ډ او ډاد تر بل زيات څوك بايد ړو نه ږ دواړى؟ له موك

په امن كي چي ړ دئ ې وڅوك د دړي؟ اطمئنان احساس وك

  ړئ.ځواب راكې مخي ئ وي؟ د علم له
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

  

   

       

له ظلم ې پل ايمان ئاو خ ىړچي ايمان راوا چ -81

ړى، دوى ته امن دئ او همدا دوى ډ كگسره نه وي 

 هدايت شوي دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

چا لره وي واب دا دئ: امن به هغه ښتني ځپوې د د -(81)

په ظلم او شرك نه ې ئپل ايمان ړى، خې راوچي ايمان ئ

 په برخه شوى.ې و هدايت ئړلى ادئ ل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

  

    

     

       

چي ابراهيم ته او حجت وو ږ هغه دليل او دا زمو -83

چي مو چا ته ړ، په برخه كخالف ورپه پل قوم د خمو 
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چي ستا رب ې شكه ب، ړووې ورته لوې ئښه وي درجخو

 .ه حكيم دئپو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 پام كي ولرئ:په ړه الندي خبري په اې آيت د د -(83)

  پيل ې له د قص السالم عليهچي د ابراهيم ښيي دا آيت

ړى شوى گځانهغه استدالل ته بحث ټول پوري ځاى ې نه تر د

پل قوم پاره خنفي او د توحيد د اثبات ل چي ده د شرك د

 ړى.ړاندي كته و

 ړو كي علم، قوي او مضبوط استدالل لـه لـوې آيت ه دپ

چـي كلـه  تعـالى هللا ى، يعنـىڼـل شـوگدرجو سره مترادف 

علـم او مضـبوط  نوړي ړ كاو مقام لوه درجچا ړي د وغوا

  ړي. په برخه كوراستدالل 

  چي ړ دئ ې وڅوك د دچي ږي ېپوه، پوه حكيم دئستا رب

 ړي. ړي كلوې ئگه څنړي او ړي كلوې ئې درج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

     

     

   

  

   

   

     

چي هر يو ړل ېرزو كپې پراو اسحق او يعقوب مو  -84

مخه مو نوح ته د ې دړى وو او تر مو هدايت ك

ې وه او د ده له اوالد مو داؤد، سليمان، ړښوونه كالر

ږ ړل( او موهارون )هدايت كوسف، موسى او يايوب، 

 ي بدله وركوو.داسهمېكانو ته ن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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چي هر يو او زكريا، يحيى، عيسى او الياس ته  -89

 وو.له صالحانو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
  

    

   

    

او اسمعيل، اليسع، يونس او لوط ته او هر يوه  -86

برخه په فضيلت ور عالميانو باندي ټولور پته مو 

  ړ.ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

 

  

 

   

     

ڼو ځينو ته، پلرونو، اوالد او ورواو د دوى له  -87

په مستقيمه الر مو هدايت ړل او او دوى مو غوره ك

 ړل.ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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گانو هغه پلو بندله خچي  ښوونه دههمدا الهي الر -88

ې شرك ړي، او كه ئوغواې ئچي وې هدايت كوي پرڅوك 

  ې.ې وې ضائع شوې ترڅي به ئټولي هړى وى نو ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

  

   

    

    

   

    

چي كتاب، حكمت او نبوت مو ډله ده دا همغه  -85

، نو داسي ې كافر شيپرړ، نو كه دا خلك په برخه كور

 ږي.ېې كافران كپرنه چي گمارلي ې پرخلك مي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

     

     

      

 پهنو د دوى ړي، هللا هدايت كچي دوى همغه دي  -51

ې باندي له په دړه، ووايه: وك ءاقتدا يپسهداياتو 

له ړم، دا خو خلكو ته او بدله نه غوا اجركوم تاسو 

  څه نه دئ. پرته بل پند او يادوني 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 عليهپيغمبرانو پورتنيو و كي د آيتونه دغو پ -(84-51)

 ې:ړه الندي خبري شوپه ا السالم

 ې مبارز د ده دپه ضد ته د شرك  السالم عليه ابراهيم

پيغمبــران د ېر گن شمچي ړى شو په بدله كي دا مقام ورك
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 او په اوالد كي مبعوث شول، اسمعيل، اسـحاق، يعقــوبده 

پـه ې تر ده د مخه ئــچي عليهم السالم، همغسي لكه يوسف 

په اوالد ې او د ده ړېرزويني وكپباندي  السالم عليهنوح 

 ړل.يغمبران مبعوث كپېر ډې كي ئ

 پـر ې وه، صـالحان ول، ړښوونه كولو ته الرټ هللا تعالى

ې د خلكـو ړى وو، دوى ئې دوى ته فضيلت وركنورو خلكو ئ

ې پـه مسـتقيمي الري ئـړي ول، پاره غوره كـښووني لد الر

 .ړى ووپه برخه كې ورړي ول، علم او حكمت ئهدايت ك

 غـه الر په همړئ، اقتداء وك يپسمبرانو غپيه همدغو پ

چــي دوى ړئ څه وكـې تللي ول او همغه پرچي دوى  ړ شئوال

 كول.

  ،ې مـه كـوه، هللا پروا ئكه دا خلك ستا دعوت ونه مني

ړلو گرتيا او ستا په رسالت د ايمان راوستا د مل تعالى

چـي د دغـو ړي ړي او تيـار كـداسي خلك غـوره كـپاره ل

 به د كفر او انكار الر نه غوره كوي.څېر په كافرانو 

  څ اجر هي تاسوپه عوض كي له ورته ووايه: زه د دعوت

نـه مـادي او نـه ړم، نه مـالي بدلـه، نه غوااو بدله 

نه ستاينه او توصيف، نه زمـا لـويي او برالسـي معنوي، 

پـاره ټولو خلكـو لڅه وايم هغه د ته چي تاسو منل، زه 

پيغمبرانو او واقعي ټولو دا د  قرآنپند او نصيحت دئ، 

پل مخاطب نه چي له خڼي گړتيا گځانه مهمه يو گرانودعوت

پل اجر يوازي لـه رب نه لري، خ طمعې او بدلاجر څ هيد 

مـارو گټگرانـو او د واقعـي دعوتړي، دا غـوا العالمين

پـه پاره د يوه حساس مـالك او محـك ژندو لېپمبلغينو د 

پـل دعـوت او تبليـغ لـه په خچي څوك گه معرفي كوي، تو

ته ځان چي له دين او مذهب نه څوك څه ترالسه كوي، خلكو 

، ترالسه كـوي ېشكرانپه تعويذونو چي څوك ړوي، دوكان جو

گمار داعي، دوكه مار مبلغ او غولوونكى مذهبي مشر ټيو 

 دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
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ړه سمه او په اد هللا د قدر ې او هغه مهال ئ -52

بشر څ په هيويل: هللا ې چي وئ ېړنه ده كونه حقيقي قدر

چا ووايه: نو هغه كتاب ړي، څه نه دي نازل كباندي 

ڼا او چي خلكو ته رړ، همغه چي موسى راوړى نازل ك

 ېئځيني ړ، ڼي كپاڼي پاچي تاسو ښود وو، همغه الر

 څههغه ( په هغه سرهچي )ټوئ، پې ېرى ئډگندوئ او څر

ېدئ او نه ستاسو پوه ېپري نه تاسو چړى شو درزده ك

پلو په خچي ږده ېپرې پلرونه، ووايه: هللا، بيا ئ

  خرافاتو كي لوبي كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

پام كي په ړه الندي خبري په اې مبارك آيت د د -(52)

 ولرئ:

 يهـودو تـه متوجـه دئ، چي ږي ېد آيت له متنه معلوم

په  تعالى چي هللادوى د شديد تعصب او لجاجت له مخي ويلي 

نـور عـرب د چي به كله ړي، څه نه دي نازل كڅ انسان هي

ې ښتنه بــه ئـپوي مشرانو ته ورغلل او دا يهودانو مذهب

چي صحيح ده ادعاء  السالم عليهچي آيا د محمد ې كوله تر

اسـتازى او  ې او د خداىې نازله شوپروحي د هللا له لوري 

پـر ده نـه  تعالى هللادوى به ورته ويل: نه؛ پيغمبر دئ؟ 

 ې!!ړوحي نازله كچا پر بل او نه 

  ې: دوه خبـري شـو ځواب كيپه د دغو متعصبو يهودانو

ېرنـه گړه يوه غلطه محاسبه او انپه ا تعالى هللادا د  -2
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نـه ې پـاره ئـښووني او هدايت لچي د انسانانو د الرده 

چـي ځكــه دا ښـوونه، ږلى او نه كومـه الرېپيغمبر لكوم 

ذات ښـايي، هغــه داسي كار د حكيم خداى له شأن سره نه 

گه طري توپه فې ئژوو ته  ټولو نوروپرته  هچي له انسان

پـه ڼا كي په رښووني د دغي فطري الهي الرې، ړښوونه كالر

، څه نـهړي او څه وكڅه نه، څه وخوري او چي ږي ېپوهې د

گ څنـښوونو ترچي د فطري الرړى پيدا كې داسي خو انسان ئ

په اتكاء ښوونو ړ دئ، هغه د فطري الرښوونو ته امزيد الر

كيـك نشـي ښه او بد، حالل او حـرام، تفد مفيد او مضر، 

څـراغ تـه ضـرورت ڼـا او پاره رد الري د موندو لكولى، 

 تعـالى پام سـره هللاپه ړتيا ته او اد ده دغه نقص لري، 

ستاسـو  -1.ږلي ديېښووني لپه الس الرپيغمبران او د دوى 

پـه  تاسو خودا وينا خو ستاسو د نورو ادعاوو خالف ده، 

وو او  پيغمبرد خداى  السالم عليهچي موسى ې باور لرئ د

 عليـه، نو پـه موسـى ې نازل شوىپرلوري تورات له د هللا 

گـه څنچا لـه لـوري وو؟ باندي نازل شوى كتاب د  السالم

ړي؟! آيا تورات يو څه نه دي نازل كچا پر هيچي هللا وايئ 

ې ئـتـه نـه وو؟ آيـا تاسـو څـراغ ڼ او روښود كتاب الر

سو ې نه ايستلى؟ آيا تاتيارو ئښوونه نه كوله او له الر

ېـدى شـوى پوهې پرچي نه تاسو ښودل څه نه درې هغه ته ئ

ڼي پـاښود تورات پلرونه؟ خو تاسو همغه الراو نه ستاسو 

 گندوئ!!څرې ځيني ئټوئ او پې ځيني ئړ، ڼي كپا

 چـي: ېدى څه نشي كپرته بل ې ځواب له دښتني پوې د د

ړه، ځواب وركد هللا تعالى له لوري نازل شوى، همدا تورات 

 پلو خرافاتو كي لوبي كوي.په خچي ږده ېپر ېبيا ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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 ړ،نازل مو كچي او دا هغه مبارك كتاب دئ  -51

ې چي تر ده د مخه وو او د دتصديقوونكى د هغو 

 ،ې څوك ديچي ئېر كي پچاپه ښار او مركزي چي پاره ل

ې په دپه آخرت باور لري چي او هغه ې ړې انذار كپر

پلو چي د خپه داسي حال كي ړي، باندي به ايمان راو

 ت به كوي.ظاځونو حفلمون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

هم د هللا تعالى له لوري نازل شوى  قرآندا مبارك  -(51)

 ا دي:ې دئ دالئل او د حقانيتړتياوي گځيني ځانچي 

  ،ې كي د انسان د په دمبارك او د بركتونو ذريعه دئ

 عقائد انسان ته صحيحې، ښووني شوصالح او فالح الرسعادت، 

ڼو ته ترغيب وركوي او د غوره اخالقـو لـوري گښې ښيي،ور

 ته بلنه وركوي.

 چي كوم الهي كتابونه نـازل شـوي دا د ې د مخه تر د

نيـو كتــابونو مخكپه چي څه وايي هغوى تسلسل دئ، همغه 

د مخكنيو كتـابونو  چي قرآنپه داسي حال كي ، يكي راغل

مخالفـت  قرآنولي د پلويان تصديق كوي، د دغو كتابونو 

 نـوچي له مخكنيو كتابوپام وي ې ته مو بايد كوي؟ خو د

دي،  مراد كتابونهالهي ېر اصلي څپه د تورات او انجيل 

ورات كي بـه د اصـلي تـ په بايبل، بايبلنه تحريف شوى 

پـه نظـر ږي ېړې جـوترڅو سطره چي ړه برخه يوازي يوه و

او د پكي ونه مـومئ، څه څ هيبه درشي او د اصلي انجيل 

چي په يهودانو او مسيحيانو داسـي سـختي ې وجه دا ده د

ښمنانو ټول ديني كتابونه د دچي د دوى ې ځي راغلې ورپش

ې ې نه معبد وو، نه ئېدلي، تر كلونو كلونو ئپه الس سوز

ېـر ډ بايبلشوى، ويلى او ليكلى څه ړه په اپل كتاب خ د

چي د اصلي تـورات او داسي حال كي ليكل شوى  پهوروسته 

نه يـوازي د  قرآنكي نه وه.  په السې څ برخه ئانجيل هي

پـه كلكـه تصديق او تأييد نـه كـوي بلكـي هغـه  بايبل

د بعثت  عليه السالم پيغمبرد چي ، حقيقت دا دئ ترديدوي

جاز د محرف مسيحيت تر سخت فكري يرغـل النـدي حمهال  هپ

په هر محفل  ېي قصډكله خرافاتو مسخره او  ايبلوو، د ب

پـه چـي گـورو پـاره ې لې، د همدېدلس كي زمزمه كاو مج

پلويـانو تـه خطـاب  چا زيـات د بايبــلكي تر هر  قرآن
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ې او اكثـر مطالــب ئـې ېـرى قصـډ متوجه دى او د بايبل

په مفصـله ې ړي، مفصل ئيح كتصحې ځيني برخي ئترديد او 

 .گهپه مجمله توې گه او مجمل ئتو

  ښـووني ې د مخه د مختلفـو قومونـو د الرتر د يچلكه

ږل ېـپيغمبران او د دوى له الري الهي كتابونـه لپاره ل

ې د په ماحول كي ئد ام القرى او  قرآنشوي، همداسي دا 

 ږل شوى.ېپاره لېدونكو خلكو د انذار لاوس

 په آخرت بـاور چي ړي خلك ايمان راو ې كتاب هغهپه د

لـه آخـرت نـه د په عبادت بوخت دي،  تعالى هللالري او د 

ډولو ذريعـه نـه منكرو باغي او عاصي انسانانو د راغون

پـه د ظالمانو او مفسدينو مستمسك نه دئ، آيـا دا دئ، 

 څلى الهي كتاب دئ؟پېچي دا يو سپله نه ثابتوي خ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

     

    

    

      

   

  

  

   

   

   

    

   

  

    

هللا د پر چي څوك وي به لوى ظالم چا او تر هغه  -53

په ې چي راته وحي شودروغو افتراء كوي او وايي 

د ې، يا وايي چي وحي نه وي ورته شوداسي حال كي 

ړى، چي هللا نازل كړم زه هم راوې ېر به ئڅپه څه هغه 
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په گ چي د مرې گوراو كاش ته دا ظالمان هغه مهال و

ړي ك هږدوراو ونهرشتو السي او فوگيو كي سكرات او سل

پله روح مو راوباسئ، نن به د )او ورته وايي:( خ

په ناحقه ړه مو په اچي د هللا ږي ېڅه سزا دركول كهغه 

ړاوى و به مو لويي او سرغآيتونويل او د ده له 

  كولو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

څو خبرو د نه منونكو او مخالفينو  قرآندلته د  -(53)

 ې او هغه ستر ظلم بلل شوى:ته اشاره شو

 چي دا ڼي حال دا گله لوري  تعالى پل كتاب د هللادوى خ

له لوري نه دئ، دوى له الهي كـالم نـه  تعالى هللاكتاب د 

چي دا الهي حال دا  ،ڼيگپل تعبير او تفسير الهي وحي خ

ړشـوي وحي نـه بلكـي د دوى لـه غـرض او مـرض نـه راوال

 دي.  نهوتعبير

 ړ ېر كتاب جوڅپه  چي كولى شي د قرآنكوي ادعاء  دوى

ټـول او  دوىچـي ړي، حـال دا ړاندي كـې واو خلكو ته ئ

ېـر څپه ې ې سورړې وې كتاب د يوډه د دگپه ې شيطانان ئ

 ړاندي كولى.څه نشي و

  ږده، ېـپل جهل، عناد، غرور او تكبر كـي پرپه خدوى

چي د ې گورگوري، كاش دوى هغه مهال وپله سزا به حتمًا خ

 هږدوراو ونهي او فرشتو السوگيو كي په سكرات او سلگ مر

مو راوباسئ، نـن بـه د  پله روحړي )او ورته وايي:( خك

پـه ناحقـه ړه مـو په اچي د هللا ږي ېڅه سزا دركول كهغه 

  كولو.ړاوى به مو لويي او سرغ تونوآيويل او د ده له 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
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شكه چي زموږ خوا ته همغسي يوازي راغلئ لكه ېب -54

چي لومړى ځل مو پيدا كړي وئ او هر هغه څه مو شا 

ته پرېښودل چي موږ درباندي پېرزو كړي وو او اوس 

كوونكي هم نه درسره وينو چي گمان ستاسو هغه شفاعت 

ې مو كړي وو دوى ستاسو په اړه زموږ شريكان دي، ب

شكه چي ستاسي ترمنځ بېلتون راغى او مزعوم شفاعت 

 كوونكي مو درنه ورك شوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
پام كي په ړه الندي خبري په اې مبارك آيت د د -(49)

 ولرئ:

 د دعوت مخالفت  عليه السالم چي د پيغمبرږي ېمعلوم

چي ې هغه خلك ول ډله ئړۍ ې وه، لومړلتډلو مال ته دوو 

ې رسوخ او نفوذ په ولس كي ئټولني كي مخور ول،  په

ې ډله ئد مال او دولت خاوندان ول او دوهمه  درلود،

ې كولو د دوى مزعوم گمان ئچي ېدلي مشركان هغه غول

 هللاهم د ځ په ورقيامت دنيا كي هم او د ه پمعبودان 

 .اعت كويفړاندي د دوى شپه و تعالى

  ځ به په ورامت چي د قي ړه ويل شوياپه د دغو خلكو

ږ خوا ته همغسي ورته وفرمايي: دا دئ زمو هللا تعالى

هر  ړي مي وئ،پيدا كچي ډ، تش الس او يوازي راغلئ بربن

درباندي پېرزو كړي  موږهغه څه مو شا ته پرېښودل چي 

گو وو او اوس ستاسو هغه شفاعت كوونكي هم نه ترستر

سي او دا كړي ووې پرږي چي زما د شريكانو گمان مو ېك

ې شريكان دي، ب موږچي دوى ستاسو په اړه زېرله گمو ان

شكه چي ستاسي ترمنځ بېلتون راغى او مزعوم شفاعت 

 او ستاسو مرسته نشي كولى.كوونكي مو درنه ورك شوي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
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ژوندى ، دئ ړونكى هللاپسړي او زې د دانچي يقينًا  -59

راايستونكى دئ، ړي ژوندي د مباسي او له ړي راله م

 ږئ؟!ېگه دوكه كڅنهمدا ستاسو رب دئ، نو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
پاره د اثبات ل ې مبارك آيت كي د هللا تعالىه دپ -(59)

 ړاندي شوي:و دالئل ېكندهپرڅو قاطع او 

  ن چيدئ  تعالى هللادا خو يوازي ړي او پسـړي او زې دا

چـي د قـدرت، ې كار كي په د، يټوكوې راټي او وني تربو

ښـيي، دا را ږ ته هللا تعالىموښي دي، حكمت او علم كومي ن

ټـول عـالم رب دئ، ږ او د زمو تعالى چي هللاثابتوي راته 

 پـاره دانـه اوې لگيـا وي د دټول كـال لټي او بو يون

پاره ځواب ووايي، زما لړتياوو ته چي زما اړوي وه جومي

وه ميـ داسيړتياوو متكفله او زما د ا ښايستهخوندوره، 

ې خونـد ذائقـگ او ې هم لـه رنـچي زه ئ ړوياو دانه جو

 .راته آسانه ولې هضماخلم او هم ئ

  پيدا كوي، ړى راژوندي مژوندى او له ړي چي له مڅوك

ټـو او ژونديو بوه ټوكوي او لټي او وني راله خاوري بو

پرتـه  تعـالى هللاپيدا كوي، له ې راې او دانومي ېړم ونو

  څوك نه دئ. بل 

  گـه څنښو له ليدو سـره سـره گندو نڅرد قدرت د دغو

 انكار كوئ؟! تعالى هللاږئ او له ېوكه كد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ې او ځولگرځى ې آرامپه ئچوونكى او شد سباوون  -56

پوه ريعه، دا د همغه ې د حساب ذۍ ئمږوپلمر او س

 .ټاكنه دهد اندازو غالب خداى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ړاندي شوي:و دالئل څو نور مضبوطدلته  -(49)

 څيري، نـه ڼا سره په رپرده د سباوون پې چي د شوك څ

ې عمر پشد  يا ىچي تل تياره وي، كه تل تياره وږدي ېپر

ژونـد پر سر ږ يا زيات وى، د زمكي اوسني حالت نه لتر 

ېره توده يا ډې سره به يا زمكه دپه درته ممكن نه وو، 

ې تودوخه تاسو ته د چي نه به ئوه، داسي ې ړه شوېره سډ

ځ يـوه په او ورچي شـڅوك ې يخني، ړ وه او نه ئزغملو و

 دئ. ې راولي هللا تعالىپسپه بلي 

 هال ښتد سكون او آرامپاره په ستاسو لچي دا شا چ  م

ځــواك او قــوت د جبــران وســيله پــل مصــرف شــوي او د خ

چي كـوم په راوستو كي ې پدئ، د ش تعالى هللاې، هغه ځولگر

دا د يوه حكيم چي ې شهادت وركوي په دحكمتونه مضمر دي 

 ځي.ځي راپه اراده يم ذات لاو ع

 او  يړپيدا كپه داسي دقت سره ۍ ږمپوچا چي لمر او س

چـي ځـولي گرې د داسي دقيق نظم تابع گ ئگ راتد هغوى ت

حسـابولو  ، مياشـتو او كلونـو دځوتاسو د ساعتونو، ور

ې د چي هـم ئـدئ  تعالى هللاهغه  ې استفاده كوئ،پاره ترل

ې د گـورئ، هـم ئـگو پلو سترپه خښي ۍ نځواكمنقدرت او 

ې ټاكلپاره څه لچي ده د هر ې ښي او هم هغه اندازعلم ن

ځـي تـر ښت له وريداپيد ۍ او زمكه ژمپودي. آيا لمر، س

په داسي حالـت څو مليارده كلونو كي ېرو په تپوري، نن 

گـه ترسـره دقيقـه تو پـهې ېدل ئچي ختل او لوكي ساتل 

په دومـره دقـت ېرى نشي كولى، ټاكلي حد نه تږي، له ېك

ې، دا نـه ړړه كـې جـوچي تاسو د حسـاب ذريعـه تـرسره 

ې د عزيز او علـيم دئ او دا انـداز تعالى چي هللاثابتوي 

  ې؟!ټاكل شوده له لوري 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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پاره د ې ستاسو لستوري ئچي او دى همغه ذات دئ  -57

كي د الري موندو ذريعه په تيارو صحرا او سيند 

په  پاره مو دا آيتونهد هغو لچي شكه  ې، بځوليگر

 ږي.ېپوهچي ړي تفصيل سره بيان ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ټولو ۍ نه بلكي د آسمان ږمپويوازي لمر او س -(49)

ځاى او مدار پاره خاص ړئ، د هر يوه لستورو ته نظر وك

ږي، د دوى ختل او ېژي او لوېپل وخت راخپه خاكل شوى، ټ

په تيارو صحرا سيند او چي تاسو د ېدل دومره دقيق لو

څ پاره هيل تعيينټاكلو او چي د لوري د كي، هغه مهال 

ته گورئ، دغه ستوري تاسو ريال كي نه ېپچاپل په خښه ن

پل لورى پله الر مومئ او خې سره خپه دښوونه كوي، الر

پاره ښي د عقلمنو ليا د قدرت او حكمت دا نآټاكئ، 

  كفايت نه كوي؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

   

    

   

    

پيدا ژوي راې له يوه تاسو ئچي او دا خو دى دئ  -58

د او ټه ېد تقرر يوه نپاره( بيا )د هر يوه ل، ئړك

پاره مو چي د هغو ليقينًا  ټه ده،ېيوه نېښودو پر

 ږي.ېپوهچي ړي بيان ك آيتونه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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گنده څرې كي په دپوهي خاوندانو ته د علم او  -(58)

، ړلپيدا كژوي راانسانان له واحد  تعالى هللاچي ښه ده ن

ټاكلى، د هللا ټه ېنگ او مرښت پيدايې د پاره ئد هر يوه ل

ده او د ده له تقدير سره سم دنيا ته اپه ار تعالى

ر ښت د الهي تقديپيدايې هم ئځي او له دنيا درومي، را

  ټه.ېگ نژوند موده او د مرې د تابع دئ او هم ئ

په ارتباط د مخكنيو او د مستقر او مستودع 

ې ځيني ئگورو، كافي اختالفات ځ وروستنيو مفسرينو تر من

 ځيني قبر اوځيني دنيا، د مور رحم،  او پالر صلبد 

چي د اختالف اصلي وجه دا ده ڼي، گې جنت او دوزخ ځيني ئ

ې، حال دا ې نيولدع د اسم مكان صيغمستقر او مستودوى 

 :ېپاره راغلكي د زمان لې سوره په همدچي دا صيغه 
     

 *                                                                               

 67االنعام: 

پوه ژر به ه.، ټه دېپاره يوه ند تحقق ل خبريد هري 

 شئ. 

ې د ړه صيغچي دا دواږي ېړئ معلومږ دقت وكخو كه ل

ټه افاده كوي، مستقر يعنى ېېر زمان او نڅپه )مستقبل( 

ېښودو پرټه او مستودع يعنى د وداع او ېد استقرار ن

ټه او له ېپه دنيا كي د استقرار نټه، انسان ته ېن

د آيت سره نه يوازي ې په دې، ټاكل شوټه ېد تلو ن دنيا

څ ږي بلكي اختالف رأى ته هم هيېترالسه ك واضح مفهوم

  ږي.ېك هپاتمجال نه 

په چي د مستقر او مستودع پام وي ته مو بايد ې د

دي، د متعارض متعدد، مختلف او آثار روايات او ړه ا

د تعدد، گوته كولى، په څ دليل نشو پاره هم هيترجيح ل

ې ڼلگې ې ئغچي د مكان صياختالف او تعارض وجه دا ده 

او  شرح ې د دوهم آيتحقيقت كي دا آيت د سورپه دي. 

 تفصيل دئ، هلته داسي ويل شوي:

      
     

    : 

ې د ړئ، بيا ئپيدا كې راټي ئله خ چيدى هماغه ذات دئ 

له  ټهېې نړه او نومولړه وكپريك (ېټېد ن گاجل )د مر

 ده سره ده، خو تاسو بيا هم شك كوئ!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                        ېپلوش قرآند 

 نعاماال

 

 
 

 

 

 

 

 

 

172 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

  

   

   

    

   

   

   

   

  

   

   

    

    

      

 يې اوبه نازله ئآسمانله چي او دا خو دى دئ  -55

ټى راوايست، او له بوڅه مو د هر ې سره په دې او ړك

 يپر بليوه ې چي له دراوايستل، شنه فصلونه ې مو د

چي ي ږگو داسي وڅاناو د خرما له ې راباسو دان ېپرت

ې وي او د ږدړندي او زمكي ته( رانځو)له دروندوالي 

، سره ورته او باغونه ، زيتونو او اناروگوروان

وو په ميچي گوره وې ميوو ته ناورته، هغه مهال ئ

ې كي هغو په دچي ې شكه ې، بته ئ ېدوپخې وي او راغل

  ښي دي.گندي نڅرړي چي ايمان راوخلكو ته 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

چي له آسمانه اوبه نازلوي، څوك دئ ووايئ: هغه  -(55)

ټوكوي، شنه ډول نباتات راډول ې اوبو سره له زمكي په د

ې راباسي، ې ترې دانپرتبلي  پرړوي، يوه ې جوفصلونه تر

پيدا ږي راډك وگو كي درانه او له كجورو څانپه د خرما 

ې تر باغونه ، زيتونو او اناروگوروډول انډول ، د كوي

په سره ورته او گ او شكل كي په رنې ې ئومي ړوي،جو
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چي ال گوره ووو ته مي ېكي ناورته، هغه مهال ئخوند 

ې شكه بې وي، شو ېپخچي ې وي او بيا هغه مهال هم اوم

ړ ې نه وي مړو استعداد ئچي د ايمان راوچا ته هغه 

 ښي دي. گندي نڅرې كي په دشوى، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

   

    

   

     

په ړل، ړ كجو شريكانېريانو پله ې او هللا ته ئ -211

په ړي دي او )هغوى( پيدا كچي هللا داسي حال كي 

پاكي كړل، ړ ڼي جوزامن او لوته ې هغه ئۍ سره پوهنا

  بيانوي.ې دوى ئچي څه ړ دئ له هغه او لو هغه تهده 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 پام كي ولرئ:په ندي خبري ړه الپه اې آيت د د -(211)

 و كي د شيطان اطاعـت د نورو آيتون هپدلته او  قرآن

د شيطان وسوسو ته چي چا ، يڼگده له عبادت سره مترادف 

ړى. مشـركانو ې د هغه عبادت كپه حقيقت كي ئ ړټ كټيسر 

پـه اكلي، ټته شريكان  تعالى په حكم هللاد شيطاني وسوسو 

سـره پـه عبـادت او  تعـالى شيطان لـه هللا حقيقت كي دوى

 ړى.اطاعت كي شريك ك

  جوځانه زامـن او لـوپله ته له خ تعالى هللادوى ړ ڼي 

چا عيسـى او عزيـر ې، ڼلگڼي وې د خداى لوچا فرشتړل، ك

ڼــل، گوځــاى ناســتي د خــداى زامــن او  الســالم مــاعليه

پلـوان پل قوم د خداى زامـن او خيهودانو او نصاراوو خ

د دوى لـه دغـو  تعـالى چي هللان وبلل، حال دا او محبوبا

 بايبـله پزه دئ. ېر منډ عيبړ او له داسي ېر لوډخبرو 

گه تو ېړگځانپه ې پيغمبران ئېر ډچي گورئ كي به تاسو و

د ڼلـي، گگه د خـداى زامـن په عامه تواو بني اسرائيل 

خداى زوى چي كه ږي ېپوهې نه په دكمعقله ليكوال  بايبل
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 يليكـونكى د بايبـلبه هم خـداى وو، د درلودى نو هغه 

كـه  ېـر دئڅپه بني اسرائيلو خداى د  چيته ووايي  موږ

ټـول په خداى كي ېر؟ آيا ستا څپه اسرائيل د خداى بني 

شـته؟ بنـي بنـي اسـرائيلو كـي په  چيهغه عيبونه شته 

پـه ږي، خوراك كـوي، ېكږي او تي ږږي، وېاسرائيل بيمار

ړ ږي، ووېې لري، ويـدياوړتگنيم ډېريړوند ا پوريخوراك 

پالر د دوى  چيومري، طبيعي ده پاى كي په وي ستر شي او 

ټول عيبونه او  پل خداى ته داآيا خ وي!! يهم بايد دغس

د بنـي اسـرائيلو په خداى كـي ؟!! ستا نواقص راجع كوې

د خـداى كـوم ې اسـرائيلو كـي پـه بنـكوم صفت شته او 

ې دليـل ه دپـټه لري هغـه ېن پيدايښتڅوك د  چيصفت؟!! 

 چا چينه وو!! د ې مخكي ټېې نله د چيېدى خداى نه شي ك

ې مخكـي كي پيدا شوى او له هغـې ټېن يې معينه يوپزوى 

ې كي پيدا ټېن يمعينې په يوداسي نه وو نو دى به هم هم

دا خـو نـن ږ مـو بـه نـه وو!!شوى وي او له هغه مخكي 

 نـو هغـه څـوك زوى لـريچي گورو گو پلو سترحقيقت په خ

اطالق به د خداى د زوى  بانديانسان په هم لري!!  رمنمې

  انسان كوي!!او احمق پوه ېر ناډ

 پالر ته چى د هر انسان، حيوان او مارغه زوى او ب

ېر څپه پل كوم زوى ته ووايه: خداى د خ موږورته وي، 

پل د خپيدا كوونكى خداى او آسمانونو زمكي آيا د  دئ؟

 چياني عيبونه لري ټول هغه انس دئ؟ړ ېر ووڅپه زوى 

ږى وستر شوى،  ،ړ ووپيدا شوى، ووې لري؟ نه وو، زامن ئ

 چيېدلي خو اور موږ ړ شوى؟ږى شوى، بيمار شوى، مشوى، ت

پورته ټى نه شو ېپپل وزن دوه برابره د ده زامنو د خ

يو سل  چيدوى د هغه خداى زامن دي  چيگه ومنو څنكولى، 

پراخ ستر او  ې، د دشل مليارده ستور ليكي اداره كوي

ساتي!! ځاى كي پل پل خپه خي رره ستوېې شمعالم دا ب

او دا ضعيف  چيپه كار ړا نه ده ژپه هغه عقل آيا 

ڼي؟!! گځواكمن او قدير خداى زوى انسان د هغه كمزورى 

په ړوكي انسان او هغه باعظمته خداى د دغه ناتوان او و

 ڼي؟!!گېر څ

: بودا د چي ړه د بودايانو عقيده دا دهپه اد بودا 

د دوى  دئ، ژغورونكىد خلكو  نوړاووله ك دئ، خداى زوى

روح القدس د ږو واخيست، واپلو په خې ټى ئېپگناهونو د 

ړ او بودا دنيا ته راغى، حلول وكپه جسد كي )مايا( 
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ړه او فرشتو ښكرو خوشحالي وكېدو د آسمان لږېوز چيكله 

ي په ده ك چيژاندو ېپې، حكيمانو بودا ووويل سندري

ټول ځاى ته ننوت، ځل د بتانو الهي روح ده، بودا يو 

يو نور په وروستيو كي ژوند بتان ورته سجده شول، د 

ستر نور  دهله ړ، ې احاطه كې راكوز شو او د ده سر ئپر

حتمًا ستر  دئ، دا انسان نهې وويل: خور شو، ليدونكو ئ

پل جسد ې وويل: له خپلويانو ئړ شو م چيكله  دئ، خداى

په ې پل كار ئخ چيسمان ته وخوت، له هغه وروسته سره آ

صلح او  چيځي گرته رازمكي ېرته به ړ، بړ كپبشكي زمكي 

ړ ، له نوره جوئړي، بودا ازلي دپه برخه كبركت ور

 شوى...

شت ېم ې شاوخواد روم د بحيرتر مسيحيت د مخه 

او په يوه سري  چيړ شول مذاهب راوالداسي قومونو كي 

د هغه  چيې كاوو گمان ئاو دا  ور ووې بامعبود ئغائب 

اژوندى ېرته رړ شوى او بړى، مژوند ككي  يڼپه بانسان 

ټولو مشهور تراس مذهب تر مد په دغو مذاهبو كي شوى، 

ځوان اتل متراس يو  چيې عقيده وو په دې پلويان ئوو، 

ې كوله، زلو خلكو مرسته به ئې ود بوو، او يو معبود 

پلو د خى كي ځاهغه  هپ ساو ،ړى شوړ كآسمان ته لو

زمكي ټو ته پاملرنه كوي، له آسمانه به بيا گپلويانو 

 ته راشي!!

او مسيحيان سره ورته دي،  پلويانبودايان، د متراس 

ر ناجي اول دنيا ته راغلى، ستر ستر كارونه د دوى منتظَ 

آسمان ته ختلى، ژوندى شوى، ېرته ړ شوى، بړي، مې كئ

پيدا  ئال نه د ر ناجيظَ ځي، د يهودانو منتبيا به را

په مناسب وخت كي به پيدا شي او يهودانو ته به شوى، 

ځه پنناجي  رگانو منتظَ د شيعه ړي، ستر ستر كارونه وك

ټول خداى د  دئ، ژوندىتر اوسه غائب شو،  چيكلن وو 

د ده له  يگاندعاوو ې دي، د شيعه پارلورس چاريعالم 

په مناسب وخت  قبلوي،په شفاعت او وساطت او د ده  الري

دا ژني!! ښمنان به ووټول دبه راشي او د شيعه وو كي 

، د ې يوه دهسره ورته دي او منشأ ئخرافي مذاهب ټول 

  خدعه.گمارو مذهبي مشرانو ټ

په داسي ، ڼيگد خداى زوى  السالم عليهمسيحيان عيسى 

ږى ، ماشوم وو ستر شوى، وىپيدا شو :چي واييحال كي 

؟ عقل خو وايي: ږيېږى كداى زوى وږى شوى، آيا د خشوى ت
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كه خداى زوى درلودى نو نه به پالر ته ورته وي، هر زوى 

 ېدو او نه اوبو ته!!ړ كۍ ته اډډوكله 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

  

    

     

     

     

    

ې گه به ئڅنكوونكى،  پيداي او زمك وآسمانوند  -212

ر ې نشته، او هئېرمن چي مپه داسي حال كي زوى وي 

  پوه دئ.څه په هر ړي او پيدا كې څه ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

پاره ېرني د ترديد لگد مشركانو د دغي غلطي ان -(212)

 ړاندي كوي:و دالئل څو

 چـي ته د زوى درلودو نسـبت كـوئ  تعالى هللاگه هغه څن

پاره، لـه ځل لړي د لومې ئڅه ه او هر او زمك هآسمانون

 ي؟!ړكپيدا پرته، گي ېلۍ بمخكن

 ي مېرمنـ ته د زوى نسبت كوي بايد د تعالى چي هللا وكڅ

  زوى د هغــه لـهچـا ړي، د هــر نسبت هم ورته وكدرلودو 

څـوك ې ئ مېرمن ږي، كه خداى زوى لري نوېپيدا كي مېرمن

 ده؟

  چي د هـر ږي ېړ كڅوك اځاى ناستي ته خو هغه زوى او

څـه د پـه هـر پيدا كولو او په څه په كولو، د هر كار 

ړتياوي د گپلي نيمدغو برخو كي خپه وي،  عاجز لوعلم لر

په داسـي حـال پوره كوي، په مرسته ځاى ناستي او شريك 

ولي  دئ، پوهڅه په هر څه خالق او د هر  تعالى هللاچي كي 

 ځاى ناستى او شريك غوره كوي؟! به 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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پرته بل معبود همدا ستاسو رب دئ، له ده  -211

هغه د هر  ې كوه اونو عبادت ئڅه خالق، د هر نشته، 

  څه كفيل دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ښه د  تعالى هللاد چي و كي پورتنيو آيتونه پ -(220)

ړتياوي گځانړه څه ويل شوي، د ده صفات او په اژندو پې

پرته بل معبود ې، همدا ستاسو رب دئ، له ده معرفي شو

نه  مېرمن زوى اوڅه خالق، شريك نه لري، د هر نشته، 

پل موال او يوازي هغه خ كوه اوعبادت ري، يوازي د ده ل

  .ڼهگكفيل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

   

    

يدى نه شي او دى سترگي ويني، او ې لسترگي ئ -213

  ښه باخبر لطيف دئ.دى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ړئ:پام وكڅو خبرو ته دلته  -(213)

 چـي ځكه دي، دا  يگي د ده له ليدو عاجزد مخلوق ستر

ه نشـي څـپه مخلوقاتو كي هغه لطيف دئ، انسان  تعالى هللا

چي لطيف وي او متكاثف او متراكم نـه وي، سـاينس ليدى 

ژي، نـور، د انر سترگيد انسان  چيته وايي  موږاو علم 

گونو نـورو مخلوقـاتو لـه ليـدو په زرې او ساح ،ېجاذب

 ؟!لطيف خداى وليدى شيگه څنبه  سترگيدي، نو دا  يعاجز

  ې د په حقيقت كي د يهودانو د هغي عقيددا خبره
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 پيغمبرانوېرو ډچي وايي: د دوى ې ره راغلپاترديد ل

په گو پلو سترخپه ، يهودانو گو ليدلىپلو سترپه خخداى 

د دوى خوا كي ځ په منځو چي د وريكي ليدلى حال داسي 

خداى  چيكوي  دعوىبايبل د قرآن او علم خالف ته راغلى، 

او حتى كاهنانو ته  برانومپيغد بني اسرائيلو اكثرو 

د  كي، ېرهڅپه ند شوى او تل د انسان گڅرپه وار وار را

سره  السالم عليهځه راوتلى، حتى له يعقوب ځو له منېور

هغه  چيېدلى توان ئې نه دپه دې دي او نيول يږېغې ئ

 يعقوب عليه السالمپه په وخت كي ږو ېڅملوي، خو د غرا

ږ شوه!! ې خوئښي ورون يوه عضله د  چيدومره زور راغلى 

حيواناتو اسرائيل تراوسه د  بنيپه سبب  پېښي دغيد 

په بيت ئيل كي خداى چي دغه عضله نه خوري!! بيا ليكي 

ې وروسته ې ويل له دگند شو، ورته وئڅريعقوب ته بيا را

چايان پاېر ډځاى اسرائيل وي!! په ب به ستا نوم د يعقو

له ابراهيم او  چيپيدا شي، دا سيمه به ستا له نسله را

ې وه تا ړمنه كپارلو ژه د سد دوى اوالد ت مي رهساسحاق 

گه آسمان ته څنپارم، بيا نو خداى د ده له ې سته ئ

د  د بايبلپه وخت كي د ليكلو  خبريې د دښايي !! ړوال

په ياد نه وو ې ښى وو او دا ئېپرې كار حافظ ليكونكي

له ږو ېړه او له خداى سره د غپه غاد اردون د رود  چي

ې وروسته له د چينيولو وروسته هم خداى ورته ويلي وو 

ې تناقض د د ځاى اسرائيل وي!!په ب به ستا نوم د يعقو

منونكي ووايي، خداى هلته د  د بايبل يځواب داو تكرار 

ليكي: ې پسى وو كه دلته؟!! وراېښ ېپراسرائيل نوم 

ې دلته ئ چيړ ړ كڅلى جوډبرو دلته د ې خاطر په ديعقوب 

)شراب(  ښاك هديهڅې د پر سر ئي څلخداى ليدلى وو، د 

 ړ!! ( ړ كې غوړو ئپه غوړل او د زيتون توى ك

 چـي ې معنى دا ده ني، د دگي ويد انسان ستر تعالى هللا

ده ته د چي ويني د بصيرت هغه نور هم  د انسان تعالى هللا

چي له منورو توكـو توان وركوي، هغه نور رويت ليدو او 

ځـي، گرگو ته الر مومي او د رويـت سـبب نه د انسان ستر

  ې ويني.ئ تعالى هللاې نشي ليدى خو ان ئانس

 ټ پـې څه تـرڅ څه خبر دئ، د عالم هيله هر  تعالى هللا

چـي د مخلـوق ېدى، دا د خبير خداى وينا ده ك هپاتنشي 

 گي د ده له ليدو ناتوانه دي.ستر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

    

    

    

    

      

پل رب له لوري د بصيرت چي تاسو ته د خيقينًا  -214

چي له څوك نو دي،  گاني( راغليڼا)اسباب او ر

چي څوك ې دئ او ټه ئگپه ځان بصيرته كار واخلي، د 

او زه درباندي  ې دئپه ضرر ئان ځد شي  پاتهوند ړ

 څارونكى نه يم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

و كي د توحيد د اثبات او د آيتونه مخكنيو پ -(214)

د چي شوي ړاندي و دالئل كافيپاره دومره ل نفيشرك د 

له څوك اوس نو كه بصيرت خاوندانو ته كفايت كوي، 

په دغو ې دئ او كه ټه ئگپه ځان بصيرته كار واخلي، د 

ته به ضرر رسوي، ان ځړي، ټي كپگي و ستردالئل و اوحقائق

او انكار  دئ او د دوى د كفرڅارونكى نه د دوى پيغمبر 

 نه دئ. ذمه وال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

  

  

      

بيانوو گه ېله توېله بپه ب آيتونهاو همداراز  -219

چا دي حتمًا( چي دوى ووايي: )له پاره لې او دا د د

هغو خلكو ته چي پاره ې لاو دا د دې ړړه كزده ك

  ږي.ېپوهچي ړو )حقيقت( بيان ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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 له لوري دوى ته دومره عليه السالم پيغمبرد  -(219)

ړ ې د دغي خبري كولو ته اچي دوى ئړاندي شوي و دالئل

ې دي، دا ړچا زده كله حتمًا خبري تا دا چي ووايي: ړي ك

اعتراف او د ښمن باندي د د ړيپه علم او زده كد داعي 

 دوى په ضد يو حجت دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

       

   

     

پل رب له لوري چي د خڅه متابعت كوه د هغه  -216

او له پرته بل معبود نشته، له ده درته وحي شوى، 

 ړه.ډډه وكمشركانو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 چي:ې ښوونه شوالرته  عليه السالم پيغمبر -(216)

 ړى شـوى د هغـه چي كوم كتاب دركـپل رب له لوري د خ

 ړه.متابعت وك

  پرته بل معبود نشته.له هللا تعالى 

  ځان لري ساته. شركله مشركانو او د دوى له 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

    

   

   

    

     

ړى او شرك نه وو كښتلى نو دوى به او كه هللا غو -217

كفيل ې پرږلى او ته ېې لڅارونكى نه يپر دوى ته مو 

 ې.نه ي ذمه والاو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ته مزيد  عليه السالم پيغمبرې آيت كي هم په د -(217)

 ې:ښووني شوڅو الر

  ى، ړوى نو دوى به شرك نـه وو كـ يښتلغو تعالى هللاكه

په جبر او قهر سره څوك چي سنت نه دئ  تعالى هللاخو دا د 

 ړي.ك منع ئې ړ او له شركتوحيد ته ا

  شوى ېـې لينكى او ساتونكى نه څاروته هم د دوى ږل 

 ې.سات شركې له چي هرومرو به ئ

  ې.نه ي ذمه والته د دوى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

   

    

   

    

  

   

    

پرته ې له هللا چي دوى ئځل مه كوئ ښكناو هغو ته  -218

ېر شي عبادت كوي، كه نه نو دوى به هم )له شرك( ورت

داسي مو ړي، ځلي وكښكنپه وجه هللا ته به د جهالت او 

پل ې د خې، بيا به ئړښايسته كړني پلي كهر امت ته خ

ړي ې خبر كڅه به ئپه هغه گ وي او رب لوري ته ورت

  چي دوى كول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 دلته مؤمنانو ته له مشركانو او د دوى له -(218)

 چي:ې ښوونه شوالرړه په ا چلنمعبودانو سره د 

  د دوى جعلي معبودانو ته بد و رد مه وايئ، كـه نـه

په هللا ته به د جهالت ېر شي او ورت شركنو دوى به هم له 

 .ړيځلي وكښكنوجه 
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  سته پل مذهب او مسـلك ړه، خړه وپل كچا ته خهر ښاي

 ړى شوي,ك

 پلـو خ رب په لوري درومي، هلته بـه دپل ول به د خټ

 پوه شي.په حقيقت او ماهيت ړنو ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

  

   

     

    

   

       

په نامه ې د هللا سره ئپلو كلكو قسمونو په خاو  -215

ښه ورته راشي نو گنده نڅركه كومه چي ړه ړه وكلو

خو له هللا  آيتونهړي، ووايه: ې ايمان راوپرحتمًا به 

كه هغه راشي نو پوهوي چي ې په دمو څه سره دي، او 

 ړي.دوى ايمان نه راو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
و له دالئل ټولوچي د دغو  داسي دي ځينيد دوى  -(215)

كه د چي كوي ړه په نامه لوېدو وروسته به هم د هللا اور

ې ايمان پرنو حتمًا به  ړاندي شيوړ دليل ورته قناعت و

ې مخي ته حقيقت داسي نه دئ، كه هر دليل ئړي، خو راو

 ړي.ېښودل شي ايمان نه راوك

د ې ئپه تفسير كي  چيدئ  ونوآيت ا يو له هغود

چي ، هومره ږيېگو كځ شديد اختالف ترسترترمن مفسرينو

نو ځيپه چي ړه ې اپه د)ابن تيميه رحمه هللا وايي: 

زه د  (،خطأ او ناسم دي. څه هم ويل شويتفسيرونو كي 

ډه كوم، ډنو مفسرينو د متعارضو آراوو له رانقلولو در

چي ما كومه نتيجه دغو آراوو له غور نه وروسته  پهخو 

په دلته د هغو خلكو ږدم: ې هغه ستاسو مخي ته ړترالسه ك

كه قانع وايي: په مؤكدو قسمونو سره چي ړه بحث شوى ا

نه د يعني ، وړنو حتمًا ايمان راو وموكوونكى دليل وم
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 چيو دالئل ټولو هغوپه و قانع شوي او نه دالئل په قرآن

ړاندي شوي، له لوري دوى ته وعليه السالم  پيغمبرد 

 گواكي د دوى د عدم ايمان وجه د كافي او قانع كوونكو

ومومي نو حتمًا به  دالئل كه داسي، و نشتوالى دئدالئل

د دوى دا ادعا نه منله، احساس مؤمنانو ! ړي!ايمان راو

څ دليل په هيدا متعنت او لجوج مخالفين  چيې دا وو ئ

ې دا ئڼا كي په رښوونو الر د قرآن، د ږيېنه قانع ك

ځيني خلك داسي په ليكو كي د مخالفينو چي احساس كاوو 

او له مخالفته الس نه  ږيېنه قانع كدليل څ په هيچي دي 

دا متعنت چي ې باعث شو د دوى دغه احساس به د داخلي، 

و دالئل چي دړي ادعاء وكمونو سره په كلكو قسمخالفين 

ې آيت كي دغه په دړي، ېدو سره حتمًا ايمان راوپه اور

وروستى آيت هم دا مطلب توضيح كوي او حالت توضيح شوى، 

ړاندي شي د ښي هم دوى ته واو ن دالئل چي كه مزيدوايي 

  ړي.ېر به ايمان نه راوڅپه مخكي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

   

    

   

     

چي د ړوو واې داسي گي به ئړونه او ستراو ز -221

پل په خاو ړي رانه و ېپرېر ايمان څپه ځل ړي لوم

 ږدو.ېپراللهانده  ېاوي كي ئړطغيان او سرغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ړاو ته پكي داسي لت اتعصب او جهطغيان، په دوى  -(221)

منلو ته ړه د حق خبري ړه دې د زنه ئچي ېدلي رس

گي د حق ليدلو ته، د هري ې سترږي او نه ئېل كپرانيست

چي ځ غوره كوي ړاندي به همغه دريپه وهر دليل ښي او ن

 ړى.ې غوره كې د مخه ئتر د
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ړو ورسره ې وى او مږلېاو كه مو مالئكي ورل -222

ړي ډ كڅه راغونې وى او د دوى مخي ته مو هر ړخبري ك

خو ښتي وى، چي هللا غوگر دا ړ، مې نه راو، ايمان ئوى

 ږي.ېپوهې نه ېرى ئډ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ې فرشتكه چي ډ كي داسي غرق دي ډنپه د جهالت  -(222)

ې مخي څه ئړي، هر ړي ورسره خبري وكې مخي ته ودروو، مئ

ږدو، ېې مخي ته كئ يتونهآښي او ټولي نړو، ډ كته راغون

 ړي.ايمان نه راو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

   

   

    

    

    

     

پاره له شيطانانو پيغمبر لاو همداسي مو د هر  -221

ځينو نورو ې ځيني ئچي ټاكلي، ښمنان و انسانانو دا

ې خبري القاء كوي، او كه شو ښايستهې سره په دوكته 

په ې نشو كولى، نو ښتي وى دا كار به ئستا رب غو

 ږده.ېپرې پلو افتراءاتو كي ئخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ې خوا چي كه يوي ړپيدا كانسانان داسي  تعالى هللا -(221)

په كي ړ شخصيتونه ړ لوېر لوڅپه د پيغمبرانو ته 

س كي، د په الې ، د حق او حقيقت مشعل ئړويراوال

پيغمبرانو د ښوونه مصروف، له بلي خوا په الرانسانانو 

چي خلك ږي ېپيدا كراښمنان او د حق او حقيقت هغه د

ښايسته شوو دروغجنو خبرو سره، كه په ملمع او غولوي، 

نو دا دا الهي سنت نه وى نو دوى دا كار نشو كولى، 

ږده، له داسي خلكو سره ېپلو افتراءاتو كي پرپه خخلك 

 . ړهپل كار ته دوام وركاو خ ان مه مصروفوهځ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

   

  

 

   

     

ړونه چي د هغو خلكو زپاره ې لاو دا د د -223

ې پرچي او  ړيراوپه آخرت ايمان نه چي ړي واوور

  ې دي.چي كوونكي ئړي كترسره څه او همغه راضي شي، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ښيي تمايل  د دوى غولوونكو خبرو ته به هغه خلك -(223)

دا له په آخرت ايمان نه لري، چي ښوي او هغه به خو

ې الرو پاره د دغو بې لد دگان آخرته غافل د دنيا بند

د هر بد كار كولو، د هر چي دوى ته ښوي مشرانو خبري خو

اجازه  ، عيش او عشرتيېرپه حق تخيانت، فساد، د بل 

ې لجامه مهاره او بې وركوي، غربي ديموكراسي او ب

 وركوي. دي آزا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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)هللا( چي حال دا ټوم؟ پرته بل حكم ولآيا له هللا  -224

ږلى، او ېې درته رالچي دا مفصل كتاب ئت دئ همغه ذا

چي ږي ېپوهې په دړى شوى )علم( ورك چي د كتابچا ته 

دا ستا د رب له لوري نازل شوى دئ، ښتيا سره په ر

  ږه.ېنو له شك كوونكو مه ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ټوم؟ ځان ته ولپرته بل حكم  تعالى هللاآيا له  -(224)

تنظيم چا د حكم او دستور مطابق ژوند د بل پل آيا خ

قانون  چا دد بل قضايا پوري مربوط ژوند په آيا  ؟ړمك

ې د د تعالى چي هللاپه داسي حال كي  ؟ړممطابق حل و فصل ك

داسي جامع ږلى، د ېرالپاره مفصل او جامع كتاب مقصد ل

چا گه او ولي بل څنپه شته والي كه به او مفصل كتاب 

   ؟!ته رجوع كوم

چي ږي ېپوهې په دړى شوى علم ورك چي د كتابچا ته 

رب له لوري نازل ستا د ښود كتاب دا مفصل او جامع الر

  .چويشك كي وانه په شوى، نو د دوى مخالفت دي تا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

     

   

      

او ستا د رب كالم د صداقت او عدالت له مخي  -229

ېدى، ړو بدلوونكى نشي كېكپرې د څوك ئړ دئ، هيپبش
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 ېدونكى دئ.پوه اوراو هغه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ې:څو خبري شوړه په اې الهي كتاب دلته د د -(229)

  رب كالم دئ.دا ستا د 

 ې ده.نيښترگه ړه توپپه بشې هره خبره ئ 

 ئگه عادالنه دړه توپپه بشې هر قضاوت او حكم ئ.  

 ړو، وعد او وعيد د تحقق مخـه نشـي ېكپر ې دئڅوك هي

 نيولى. 

 څـه ويلـي، كـه دا د كـي ې كتـاب پـه دچي  تعالى هللا

كـه د ړه دي، پـه امؤمنانو او كافرانو د قول او عمـل 

ړه دي، پـه ا ، دنيا او آخرتحق او باطلتوحيد او شرك، 

دي، ړه پـه اايلو او عواقبـو پـكه د خلكو د عملونو د 

ني دي او دا د هغه ذات لـه لـوري ويـل يښتټول حق او ر

 .ېدونكى دئپوه اورچي شوي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

     

    

     

    

     

په چي ې ړېرى هغو خلكو اطاعت وكډته د او كه  -226

ېرباسي، دوى زمكي كي اوسي نو د هللا له الري به دي ت

په يوازي روان دي او  يپسگمانونو  پهخو يوازي 

  گيا دي.خوشو دروغجنو خبرو كي ل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ې:ښوونه شوالر ياساسي خبر اوې مهمي دلته د يو -(226)

او معيار ټولني كي دا د ې پلځې او شرك ې جهل وهليوپه 

ړ خبري مال تې ېوڅومره خلك د چي گه مه نيسه په تومالك 

ې تا د چي متابعت ئې دلته به اكثريت داسي ومومكوي، 
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د چي ېرى داسي دي ډد دغو خلكو  .حق له الري منحرف كوي

پسي درومي او د بامقصده او گمانونو په ځاى په علم 

گيا دي، د په خوشو دروغجنو خبرو كي لځاى په جدي خبرو 

ه پژوند طريقه، اصول او ضوابط دوى مذهب، مسلك، د 

 ړ دي.قياس او تخمين وال

چي دغي خبري ته عموميت پام وي ته مو بايد ې د

حيح نه ې هم اطالق كول صټولني ئې اسالمي په يووركول او 

ده، د مسلمانانو اجماع، سواد اعظم او اكثريت اعتبار 

چي صريح نص نه وي ټولو هغو مواردو كي په لري، البته 

 .ې ويدل شوښوېپرښي ته ړه د مسلمانانو خوېكپراو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

     

     

  

    

ږني ېپښه چا هغه خلك چي ستا رب تر هر يقينًا  -227

او دى هدايت شوي هم تر هر  ېروتيچي د ده له الري ت

 ژني.ېپچا زيات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

په د ضاللت، هدايت، الر وركو او الر موندونكو  -(227)

ه ويلي، د هغه څ ښود كتاب كيپل الرپه خ تعالى هللاچي ړه ا

څه چا او هر ې د هر ئ تعالى هللاچي ټ دي پر بنسوسيع علم 

گه په تو، دا بايد د وروستي معيار او مالك ړه لريپه ا

ې الهي كتاب د دړه مو بايد ېكپرونيسئ، هر قضاوت او 

  پام سره. په له مخي وي نه د خلكو اكثريت او اقليت ته 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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( ه مهالپبحي )د ذ چيې وخورئ څه ئنو له هغه  -228

و آيتونپه ښتيا د ده په ر، كه ې ياد شوىپرد هللا نوم 

څه نه چي هغه څه درباندي شوي او  -225 ايمان لرئ.

چي په داسي حال كي ، ې ياد شوىپرچي د هللا نوم خورئ 

ې درباندي ئڅه چي ښودلي په تفصيل سره ې تاسو ته ئ

ړى شوئ، او ړ كپرته له هغه چي ورته اړي، حرام ك

ۍ پوهپه ناښتنه په غوپلو هوسونو ى خلك خو د خېرډ

 ىېرت هدغچي ستا رب ې شكه ، بې الري كوينور بسره 

  ژني.ېپښه چا ي تر هر كوونك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ۍ موضوع و كي د مخكنې مباركو آيتونه دپ -(228-225)

دا دئ  چي:ې، هغه دا گه بيان شوېلښانه بپاره يوه رول

له  تعالى هللاېر خلك د ټولني ډچي ستاسو د گورئ تاسو 

په و حرام خوراك د حالل اڼي، گلوري حالل شوي شيان حرام 

ې كوئ، كه نه نو ب ړه د دوى د هوى او هوس متابعت مها

درته حالله  تعالى هللاې ښه ئچي غوڅاروي كوم الري كوي مو، 

شوي  ذبحپه نامه چي د هللا ې شرط په دې هغه وخورئ، خو ړك

ړ ړلو ته اخوشي چي د حرام ه استثنى د هغه حالت پوي، 

ژني، هغه تيرى پېښه شوي وئ، ستا رب تيرى كوونكي 

ټاكي او هغه ځانه حالل او حرام پله چي له خكوونكي هم 

 ېرى كوي. نه تاو له جائز حد چي د ده له قانون هم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
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چي څوك ږدئ، يقينًا ېپر گناهټه پښكاره او او  -211

 -212ړى شي. ړنو سزا وركپلو كحتمًا به د خ گناه كوي

، ې ياد شوىپرچي د هللا نوم نه وي ه خورئ څه ماو هغه 

پلو چي دا فسق دئ، او شيطانان خو خښتيا په راو 

تاسو له چي چوي ړه كي( وراپه زې )وسوسدوستانو ته 

ړئ نو تاسو ړي، او كه د دوى اطاعت وكسره مجادله وك

 به هم مشركان شئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 :چي ړه مزيد ويل شويپه اۍ موضوع د مخكن -(211-212)

  ټـه يـا پپـه چـي څـوك ږدئ، ېپر گناهټه پښكاره او

 گوري.ړنو سزا به حتمًا پلو كي د خړگناه وكښكاره 

  ې ياد شوى، پرچي د هللا نوم نه وي هغه ذبيحه مه خورئ

 ړاوى دئ.له حكم نه سرغ دا د هللا تعالى

 گـري وسوسـه كـوي، غلطـي پل دوستان او ملشيطانان خ

ړو او شـخې چي له تاسو سره ئـې موخه په دښيي، خبري ور

شأ لـري نـه ې نه عقلي مند دوى النجړي، النجو ته چمتو ك

 ديني، شيطاني منشأ لري.

 پـه شـرك كـي ېر به څپه خبري ومنئ نو د دوى ې كه ئ

 وځئ. ېپر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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او ړ ژوندى كرا مو، بيا ړ وومچي آيا هغه  -211

خلكو په ې سره په هغچي ړه په برخه كڼا مو ورداسي ر

په داسي چي چا ته به ورته وي گ كولى شي، هغه كي ت

كافرانو ته ې وتونكى نه وي، چي ترتيارو كي وي 

  ې كوي.چي دوى ئښايسته شوي څه همداسي هغه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ېري مهمي او اساسي ډكي څو ې مبارك آيت ه دپ -(211)

 ې:وپه ايجاز او اختصار سره شخبري 

 ند، ه كگ او ايمان داسي دئ لكفر داسي دئ لكه مر ژو

 ېر.څپه ژوندي ېر دئ او مؤمن د څپه ړي كافر د م

 ړ پـه برخـه كـايمان ور تعالى چي كافر وو او هللاوك څ

 ړ.ژوندى كرا ړ وو او هللا تعالىچي مداسي دئ لكه 

  په چي څراغ ڼ ښود كتاب داسي دئ لكه روالر تعالى هللاد

 ښيي.ن ته الر تياره كي انسا

 په و كڼا كي انسان كولى شي د خلپه رڅراغ ڼ ې رود د

، ښـمنړي، دوسـت او دښانه كځان ته رو الرڅ كي د تلو من

ړي لوژني، ېپو ښه او بدصالح او طالح، مؤمن او منافق، 

 گونه ورته جوت شي.ړنگډونه او ژوري وويني، خناو 

 چا تـه ټولني كي هغه ې كفري په يوايمانه انسان ې ب

كـي پـروت وي او د وتلـو تيـارو ړو ېپرپه چي ورته دئ 

 .ې بندي ويپرټولي الري 

  د جهـل، شـرك او كفـر هغـه په حقيقت كـي دا تياره

ې سـيورى گو ئـړه، دماغ او سـترپر زچي د ده تياره ده 

ړي، د ده احساسات او ې مختل كړولى، د ده معيارونه ئغو
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 ې.ړكښايسته ې ورته ئړني بدي ك يپلخپلي، ځې مشاعر ئ

 كوم د عقـل او وجـدان ړه سره برابر دي؟ آيا دا دوا

    ڼي؟!گړه برابر وخاوند به دا دوا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

  

     

   

    

كلي كي د هغوى ستر ستر په هر او همداسي مو  -213

په ړوي، خو ې جوهلته دسيس چيځولي گرمجرمين داسي 

ځان خالف په حقيقت كي د چي ږي ېې سر نه خالصئې د

 ې كوي.دسيس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

واد كي داسي ستر ستر ېه هر كلي، سيمي او هپ -(213)

سياسي  مجرمين، دوكه مار مذهبي مشران او دسيسه كار

ړ دام جو دينڅوك له چي خلك غولوي، ږي ېړزعماء راوال

ړي ړه كژبني تعصب داسي وسيله جوڅوك له قومي او ړي، ك

ځان څوك واكمني د وساتي،  ۍ كيپلي غالمپه خچي جاهالن 

چي كولى ې دا وي گمان ئ، ڼيگحق وټبر موروثي پل او خ

پلو دسيسو پاره په خ، د تل لړيگپوه او جاهل وشي نا

ې چي دا دسيسځي گرپه خيال كي نه ې دا ئوغولوي، سره 

ې حتمًا به ئ تعالى هللاخالف دي، ځان په حقيقت كي د ې ئ

 .سزا وركوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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آيت ورته راشي وايي: تر هغه كوم چي او كله  -214

ړى شي څه راكهم هغه  ږ تهچي موړو به ايمان رانه و

چا زيات ي!! هللا تر هر ړى شوپيغمبرانو ته وركد هللا چي 

ې چا ته ئږدي )ېك يېرچپل رسالت خچي ږي ېپوهښه 

په پلو دسيسو ته د خژر به دغو مجرمانو پاري(، وس

په برخه پكاوى او سخت عذاب ورپه نزد كي سهللا د  وجه،

  .شي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

دلته د دغو مكارو او دوكه مارو مجرمينو د  -(214)

 ې:ړاندي شوگه وېلدسيسو يوه ب

 ېښودل شي، خو ې مخي ته كښه او واضح دليل ئنگنده رڅ

پل مخكني مذهب كلـك خپر ږ خو ځواب كي وايي: موپه دوى 

 نوپيغمبراو مخكنيو لهچي يوازي هغه خبري منو ړ يو، وال

ږ لـه ې دي، زموستا خبري نودي،  پاتهپه ميراث ږ ته مو

ړخ پيغمبرانو له ويناوو سره اپلرني مذهب او د مخكنيو 

  چـيپه هغه صورت كي ستا خبري منلى شو ي گوي، يوازنه ل

پـه پيغمبرانو له ويناوو سره ورتـه وي!! دا د مخكنيو 

 نـوپيغمبـراچي نه د دوى مذهب له مخكنيو داسي حال كي 

چـي مخكنيـو ، نه هغه خبري مني دئمذهب  هپاتپه ميراث 

 نو د پيغمبر عليه السـالم ىې، كه داسي وپيغمبرانو كول

 ې نه كولو!مخالفت به ئ

 په هغه صـورت پيغمبر خبري د ې مقصد دا دئ: او يا ئ

شـي  هږ هم نازلپر مود وحي حامل فرشته چي كي منلى شو 

 پيغمبـرپـر چـي واقعـًا گه راته ثابته شي ې توپه داو 

ولـي ې!! هم له آسـمانه فرشـته نازلـه شـو عليه السالم

ځـان ټولـو تـه فرشـته  اپكار ده د؟ ځييوازي ده ته را

چا زيـات هللا تر هر )ځواب كي ويل شوي: په د دوى ښيي!! و

دغـو ، د (پاريوسـ چـا تـهپـل رسـالت خچـي ږي ېپوهښه 
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د خلكو د دا وينا هسي يوه دوكه او دسيسه ده، مجرمانو 

پـل پاره دا خبري كوي، له حق او حقيقت سـره خغولولو ل

ېـر ډبـه  تعالى هللاپه دغي وينا سره توجيه كوي، مخالفت 

پـه پكاوى او سـخت عـذاب ورسـ په وجه،دسيسو  د دغوژر 

  .يړكبرخه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

   

     

   

   

    

   

    

     

سينه ړي نو ښوونه وغواالرې هللا تعالى ئ چيڅوك  -219

ړي وغوا چيې الريتوب چا بزي او د پرانيې اسالم ته ئ

 چيته آسمان  لكهړي، داسي ه كگې ورتننو سينه ئ

ايمان نه  چي يپپاكي تپر هغو ناهمداراز هللا  ژي،ېخ

  ړي.راو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 سنت دا دئ: ړه د هللا تعالىپه اد هدايت او ضاللت  -(219)

 په هغه كي د الر ومومي، ړ څوك د هدايت وچي  تعالى هللا

په لوري انابت، له جهل، د حق  موندلو او هدايت تلوسه،

ې ئـسينه نو گوري شرك، فساد او ظلم نه كركه او نفرت و

 .زيپرانياسالم ته 

  لـه تـوب الريې بـ دړتيا ونه لري، چي د هدايت وڅوك

ې لـه ړه كـي ئــپـه زتيارو نه د وتلو اراده ونه لري، 

 هللاباطل نه كركه او د حقيقت موندلو تلوسه نـه وي، نـو 

 چـيتــه آسـمان  لكـهداسي ړي، ه كگورتنسينه  ېئ تعالى

ښي لكه آسمان ته ېگ ورته داسي برپه لوري ت، د حق ژيېخ
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 ختل.

يو ستر  ۍ فقره د قرآنمبارك آيت دا وروستنې د د

ه ې آيت له نزوله څوارلس سوعلمي اعجاز دئ، اوس او د د

ږ د ل زمكيانسان له چي كاله وروسته او هغه مهال 

ته وخوت، دا حقيقت  فضاء ړ اوړ والپه لوري لوآسمان 

د انسان  په مهالچي آسمان ته د تلو ورته معلوم شو 

ځي اوكسيجن ړ څومره لوچي هر ځكه ږي، دا ېگسينه تن

كه  گي احساسوي.په وجه انسان نفس تنې ږي او د همدېكم

پوه ساينس باانصاف او باضمير كوم ږ نن دا خبره د مو

پېړۍ څوارلس كي  قرآنپه ږ چي زموړو ړاندي ياده كپه و

په مهال د انسان چي آسمان ته د ختلو مخكي ويل شوي 

په ې خبري څه وي؟ آيا د دې واب به ئځږي، ېگسينه تن

كولو ته به ې خبري حيران نه شي؟ او د دېدو سره به اور

چي دا يو ستر علمي حقيقت دئ، د هغه مهال ړ نشي ا

دا د هغه مهال ېدا محال وه، پوهې حقيقت په دانسان ته 

  ڼلى.گد يوه عادي انسان وينا نشو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

   

    

    

   

     

ږ چي مواو دا ستا د رب مستقيمه الر ده، يقينًا  -216

صيل سره بيان په تف آيتونهپند اخيستونكو خلكوته 

څه په خوا كي، د هغه پل رب دوى ته د خ -217 ړي.ك

ټوبى دئ او هغه به ټا، د سالمتيا ېپه سبب چي كول ئ

 وي.ې موال ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 چي:و كي ويل شوي ې مباركو آيتونه دپ -(216-217)

  ړې.چي ستا رب درته غوره كاسالم هغه مستقيمه الر ده 
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  آيتونه ،تو استعداد لريسپند اخيد چي هغو خلكو ته 

 په تفصيل سره بيان شوي.

 په خوا پل رب په سبب، د خعملونو پلو دوى ته به د خ

 ټوبى وي.ټاكي د سالمتيا 

 ويې موال به ئ تعالى هللا. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

    

   

   

  

  

     

  

    

     

      

)او ورته ړي، ډ كټول به راغونچي ځ او هغه ور -218

ېر انسانان مو ډ  ه!يټولپېريانو ې د وبه وايي:( ا

ړل(، او د دوى گري كځان سره مو ملړل )له ترالسه ك

خو يوه ږ ږ ربه! موې زموبه وايي: اگري انسانان مل

چي ېده ټه مو راورسېې او همغه نړټه ترالسه كگله بل 

په ځى دئ، ې وه، وبه وايي: اور مو تمټاكلتا راته 

ړي، څه( وغواچي هللا )بل دا گر پاته، متلهغه كي 

 پوه حكم كوونكى دئ.چي ستا رب يقينًا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

صحنه  ېړزونكړه لځي يوه زدلته د قيامت د ور -(218)

 ې:ځور شوان

ډ راغونى شيطانان انسانان او د دوټول به  تعالى هللا

ېالري او ېر انسانان مو بته به ووايي: ډ وړي، شيطانانك
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گري انسانان ملالروركي د دوى  ړل،گري كځان سره ملله 

ټه گخو يو له بل نه ږ ږ ربه! موې زموبه ووايي: ا

گرتيا موخه او وجه مو همدا وه، تا دا ، د ملېړترالسه ك

ستا له لوري چي ړى تر هغه مو دا كار كړى وو، فرصت راك

به د ړاندي په و تعالى هللاېده، خو د اورسټه رېې نټاكل

ښت نه او ارزڅ وزن ټه استدالل هيې بنسدوى دا غلط او ب

ځى دئ، درومئ، اور مو تمچي: ړي لري، دا ځواب به ورك

ړي، دا څه( وغواچي هللا )بل دا گر ، مپاتهتلپه هغه كي 

چي دوى د ږي ېپوهپوه حكم كوونكى دئ، ستا رب چي ځكه 

چي حكيم او پام وي ته مو ې د ړ دي.كومي سزا او حكم و

د ې آيت كي په دې دي، ېر صيغڅپه حاكم د عليم او عالم 

په دوزخ ځكه خبره ښه حكم كوونكى ده، حكيم غوره ترجمه 

 لته حكيم ددېدو ده، پاته ككي د دوزخيانو د دائمي 

   ښي.ېړل موزون نه برژباپه معنى حكمت خاوند 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

      

گري و ملځينو نورد ځيني ظالمان او همداسي  -215

 .ېچي كول ئپه وجه څه ، د هغه كوو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 ېدى شي:ې توجيه كرې آيت دد د -(215)

  په سبب يو ړنو پلو كد خ ظالمانبه ځ په ورد قيامت

 چوو.په دوزخ كي وا ېپسبل  په

  ظالمانو مسلطوو. پرالمان دنيا كي ظپه  

  پـهو گـرملد دوى د كـي څنـك په ظالمان د ظالمانو 

  ډوو.گه راغونتو

ۍ ې وروسته دغو توجيهاتو كي غوره او دقيقه ئپ

 هللا :چيويل شوي ې د مخه چي تر دځكه توجيه ده، دا 

پل ېر خمو ډ نانواله انسته ووايي: شيطانانو به  تعالى

ه پگرومل وانساناند الروركو ې د دوى پسور ل،ړگري كمل

چي ښيي ، او دا نس  اال مِّنَ  َأْول َياُؤُهم َقالَ  وَ ويل شوي:  اړه
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 ې. په معنى راغلگري كولو ي د مللِّ وَ دلته نُ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

   

   

  

  

    

    

  

   

   

     

ټوليه! آيا ستاسو ېريانو او انسانانو پې د ا -231

ې درته ئ چي زما آيتونه، پيغمبران نه وو درغلي

ې ېدو ئځي سره له مخامخله دغي وربيانول او 

په خالف شهادت وركوو، او ځان ېرولئ، وبه وايي: د و

ې ځان به د دپل خپر ړي ول، او ژوند دوكه كدنيوي 

 چي كافران ول.شهادت وركوي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

گرو انسانانو ته به وويل او د دوى ملريانو ېپ -(231)

چي ، پيغمبران نه وو درغليځ نه آيا ستاسو له منشي: 

ځي سره له له دغي ورې درته بيانول او ئ زما آيتونه

څه نشي بل پرته ې ېرولئ، دوى به له دې وېدو ئمخامخ

په خالف شهادت وركوو. دوى ولي ځان د چي: هو؛ نن ويلى 

چي دنيوي ځكه سره مخامخ شوي؟ دا  پايليې بدي له د

، خداى كي غرق ول ولذائذپه د دنيا ړي ول، ژوند دوكه ك

پلو په خځ به په هغه ورخو ړى وو، ېر كې هئاو آخرت 

چي په خالف به شهادت وركوي ځان د و اراف كوي تغلطيو اع

 كافران ول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

 

 

 

 
                                                                           االنعام                                             

 ېپلوش قرآند 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

158 

 ــــــــ

     

   

      

په چي ستا رب په داسي حال كي  پارهې لدا د د -232

چي غافل نه هالكوي كليوال گه ناحقه او ظالمانه تو

 ږل شوى(.ېپيغمبر نه وي ورلوي )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ې موجبه ك بڅوچا ظلم نه كوي، هيپه هي تعالى هللا -(232)

په داسي حال كي عذاب نه څ قوم باندي په هينه هالكوي، 

، حق ته بلنه نه پيغمبر نه وي ورغلىغافل وي، چي ږي ېل

ې او له ړحق وينا نه وي كد چا هغوى ته ې، ړى شووي ورك

وي، يوازي له اتمام حجت نه شوي  پاتهې خبره و بحقائق

  چي د عذاب مستحق وي.چا عذاب نازلوي پر هغه وروسته 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

   

    

   

    

ې دي او ړنو متناسب درجپلو كد خچا ته او هر  -231

 ې كوي.چي دوى ئڅه غافل نه دئ ستا رب له هغه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

چا مقام او منزلت د ده د عمل له د هر  تعالى هللا -(231)

پل عمل ځي خېوپرپه تل كي څوك د دوزخ ، كه ټاكيمخي 

پل ړ مقام ترالسه كوي، خڅوك د جنت لوتى، كه ساي ېپر

ړنو خبر چا له كد هر  ې مقام ته رسولى، هللا تعالىعمل د

 ړ دئ.پل عمل له مخي د كوم مقام وچي د خږي ېپوهدئ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                        ېپلوش قرآند 

 نعاماال

 

 
 

 

 

 

 

 

 

155 

    

   

    

    

     

ې نياز د رحمت خاوند دئ، كه او ستا رب ب -233

او له تاسو وروسته ځه يوسي ړي تاسو به له منوغوا

ې چي دى ئ ړي)ستاسو( ځاى ناستى كڅوك به هغه 

له خلكو ې د نورو ئچي تاسو ړي، همغسي لكه غوا

 ړئ.پيدا كاوالده را
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

دوه صفات ياد شوي: غني او د  تعالى هللادلته د  -(233)

ړي تاسو به له وغواكه  ويل شوي:ې پسخاوند، وررحمت 

)ستاسو( ځاى څوك او له تاسو وروسته به هغه ځه يوسي من

ړو الهي صفاتو ې دواړي، د دې غواچي دى ئ ړيناستى ك

د يوه ظالم  :دئداسي ړو خبرو سره تعلق له وروستيو دوا

ې د ب تعالى هللاړل له خلكو نه د ځه واو مشرك قوم له من

ځاى د يوه صالح په ښه ده، او د دوى ستغنا نۍ او انياز

 تعالى هللاښه ده، ېرزويني نپقوم راوستل د ده د رحمت او 

چي د په الس تباه شي، كله ړۍ د مفسدينو چي نږدي ېپرنه 

ږي، ېې تباه كړۍ ترچي نږي ېدوى طغيان هغه حد ته ورس

ې داسي خلك ځاى ئپه ړي او ځه ونو دا مفسدين له من

په ، دا ځان سره لريپيغام له ر او صالح د خيچي راولي 

ټول شوى ټغر تاريخ كي تل تكرار شوي، تل د مفسد قوم 

 ځاى ناستى شوى.ې او صالح قوم ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

      

      

چي تاسو ته څه حتمًا راتلونكى دئ يقينًا هغه  -234

ږي او تاسو )د هللا( د عاجزولو توان ېوعده دركول كې ئ

 نه لرئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ې ده، ېدونكد هللا تعالى دغه وعده حتمًا ترسره ك -(234)

ځي، ځه و مشرك قوم او د دوى اقتدار به له مندا ظالم ا

څوك د ږي، هيېته خالي كټولي صالح او مؤمن ې به ئ ځاى

ځواك نشته ډولى، داسي ځنړه نشي ېكپردغه قاطع  هللا تعالى

پل وعيد او د خپه سرته رسولو پلو وعدو د خ تعالى هللاچي 

 ړي.كي ناتوانه او عاجز ك په ترسره كولو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

     

   

     

     

پل حال عمل په ختاسو ې زما قومه! ووايه: ا -239

ې مطابق(، پلي طريقړئ زه هم عمل كوونكى يم )د خوك

چا وي، ځاى به د پايلي تمكي ېچي د نپوه شئ ژر به 

 ږي.ېژغورل كنه چي ظالمان  دا يو حقيقت دئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

زه ړئ او پل كار وكيه: تاسو خخلكو ته وواې د -(239)

چا وي د  بهۍ بريا وروستچي گورئ پل كار كوم، وبه به خ

چي پوه شئ ې دپه په برخه شي، چا او اخروي سعادت به د 

 ږي.ېژغورل كله الهي عذابه نه ظالمان 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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چي څارويو كي ښت او په هغه كې پاره ئاو د هللا ل -236

ې ويل: دا د هللا ټاكله او وئړي، يوه برخه وپيدا كده 

ږ د ې زمواو دا ئابق طټكل مپاره دي، د دوى د ال

چي د دوى د مزعومو شريكانو پاره، نو هغه شريكانو ل

چي د هللا ږي، خو هغه ېڅ نه رسهيې هللا ته تر پاره ويل

ږي، ېرسپاره وي نو د دوى مزعومو شريكانو ته ل

 څومره بد قضاوت كوي!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ړه څو اساسي په ادلته د مشركانو د نذرونو  -(236)

 ې:ېښودل شوږ مخي ته اخبري زمو

 پـه  يوه برخه د خـداى څارويوښت او پل كدوى به د خ

پلو بتانو او دروغجنـو نامه نذر كوله او بله برخه د خ

 په نامه.معبودانو 

 طابق  لټكـپـل اد خداى برخه بـه دوى د خ او زعـم م

ټاكله، خو د بتانو برخه به د دوى هغو مـذهبي مشـرانو 

پـه نامـه چي د بتانو مجـاورين ول او د بتـانو ټاكله 

 ېدل.لوړه كي څوپه كنذرونه به د دوى 

  زغملى شو خو د بتانو  ىكمې ئرخي كي به په بد خداى

چي هومره وه  نوې له بتائ طمعاو ېره په برخه كي نه، و

 ې نه درلوده.ئ تعالى هللاله 

  خـو  ،مسكينانو ته وركولې ئبه ونه نذرنامه په د هللا

، پارلې د بت مجاورينو ته سنذرونه به ئ ندړواد بتانو 

څوك لنه ده، پاټ شخصيت پالني بنسچي د بت ږئ ېپوهتاسو 

په حقيقت كي د څلي عبادت كوي چي د بت، قبر، زيارت او 

ځـان د د بت او قبر مجـاور ېرو شخصيتونو عبادت كوي، ت

په حقيقـت بت او د قبر كرامات ڼي، د گدغه شخصيت وارث 

پيـر او ړوي، دا مجاور د جاهالنو ور ورته جودغه مجاكي 

ږنـده ېزپير كرامات هم د مريد د تبليغاتو مرشد شي، د 

پير ته كرامات ثـابتول د نـاظر او مجـاور وي، قبر او 
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 .ډكويجيب له شكرانو او نذرانو 

 پير نـاظر او د قبـر ښتل يا به د كه كله به دوى غو

د دوى د ښـتل نـو مجاور لـه دوى نـه مزيـد نذرونـه غو

پلــو الري خې خوشــحالولو، رضــاء ترالســه كولــو او لــه د

راكمـه خداى برخـه ې د پاره به ئېدو لحاجتونو ته د رس

ه لـڅكهيې پارله، خو دا جرأت ئې وسړه او دوى ته به ئك

ړي، پلو دروغجنو معبودانو برخه كمه كـچي د خنشو كولى 

خو زمكنى خـداى ې غائب وو آسماني خداى ترچي د ده ځكه 

 ښتونكى!!پلي برخي غوې د خړ او مجاور ئمخي ته والې ئ

  من تعالى هللادا وه د د بـد او  ځ د دوىاو بتانو تر 

 گه!!ېلجاهالنه قضاوت يوه ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

  

  

    

     

   

    

ېرى مشركينو ته د دوى شركاوو د ډاو همداسي  -237

په هالكت چي پاره ې لړ، د دښايسته كژل و وپلو زامنخ

ړي، او كه هللا پل دين ورته شكمن كځوي او خوغورې كي ئ

په نو دوى ړى، وو كنه ښتلى نو دوى به دا كار غو

 ږده.ېپرپلو افتراءاتو كي خ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

چي مشركينو ته د دوى شركاوو د دلته ويل شوي  -(237)

په ړه الندي خبري ې اپه دې وه، ړښايسته كژنه اوالد و

 پام كي وساتئ:

 شې وينا مراد يا دا دئ د د ې حـد تـه رك دوى دچـي 

 ژنه ورته سم كار معلـوم شـياوالد و پلچي د خرسولي وو 
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پيرانـو او مشـرانو،  مـذهبيهغـو چـي د دوى او يا دا 

چــي د شــرك حــامي او مبلــغ او د قبــر او بــت و مشــائخ

   .ړي ووچمتو كژني ته ودي مجاورين ول، 

  هالكت ې په دپالو مذهبي مشرانو دغه شرك او دغو شرك

ته شـكوك او ې دوى ړه ئپه اد حقيقي دين او ل ځوكي غور

 .ړولشبهات راوال

 ې د ديـا ې ڼي ئـڅو وجوهـات وو: لـوژلو د اوالد د و

د ښـمن د دسـيمه  پـرد دوى ېدل ېرو -2چي: ې ژلپاره ول

ځي او ېـوپرپه الس كي ښمن ښايي د دپه حالت كي به بريد 

ورتـه د عـار  اد -1ږدي. ېپربه ورته ېغور پلوى دائمي 

د بل پـه نكـاح كـي ې لور ئ چيېده ښېبره برپېغور خاو 

ړانـي د ضـعف او مي خپلـيې د ېدا ئږېد لور ز -3 راشي.

پـه ې د سـياالنو ې سره بـه ئـپه دڼله او گښه ۍ نكمزور

ې كلـه د عالوه به ئـدې له  د شرم احساس كاوو.قطار كي 

پـل اوالد ېـري خپه وجه او كله د فقر له وږي فقر او لو

پـه څـاروي ې د يـوه نامه به ئپه او حتى د بتانو ژل و

 ړاندي كول.پاره وۍ لېر د قربانڅ

  تعالى چي هللاد دوى مذهبي مشرانو به دا فتوى وركوله 

پاى كي ويـل شـوي په ځكه د آيت ږي، ېې كار راضي كپه د

 ږده.ېپرپلو افتراءاتو كي چي دوى په خ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ښتونه ممنوع او دا څاروي او كې ويل: او وئ -238

چي ړلى ې بل څوك نشي خوئپرته چا حرام دي، له هغه 

چي څاروي ځيني او ټكل، په اړو، د دوى ې غواږ ئمو

ې نشي ترۍ كار )د بار او سورل ممنوع دي ېئ گانيمال

ې پرچي د هللا نوم نه څاروي ځيني ېدى(، او ك اخيستل

ې د گه، حتمًا به ئتو پهپر هللا د افتراء ، ويياد

: ې ويلاو وئ -235 ړي.په وجه مجازات كافتراءاتو 

ږ د نارينه ډو كي دي، زموېگپه څارويو چي د دغو څه 

او كه و مو حرام دي پر مېرمنپاره مختص دي او وو ل

ې پكي شريك دي، حتمًا به د دټول مردار شوى وي نو 

 ېرډچه هغه ړي، يقينًا ۍ سزا وركتوصيف او درجه بند

 .د حكمت خاوند دئپوه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

كي د دوى د داسي مذهبي و آيتونه دغو پ -(238-235)

 ې:گي بيان شوېلڅو نوري بافتراءاتو 

  په نامه پلو بتانو د خې څاروي به ئښتونه او كځيني

تـه رانـو يپچي د دوى مذهبي مشـرانو او ړل داسي نذر ك

 ې استفاده نشوى كولى.چا به ترمختص وو او بل 

  بار چي د سورلداسي ونومول ې څاروي به ئځيني ۍ او 

 ېده.ې كاستفاده نه ترپاره به ړلو لو

  مهال بـه  هپچي د ذبحي ڼل گداسي ې څاروي به ئځيني

 ېدو.ې يادرپنوم نه  تعالى د هللا

  ې د نارينـه چيان به ئـډو كي بېگ پهڅارويو ځينو د

ړ مـبـه خو كه  ،محروميې ترځي ښ ڼل اوگپاره مختص وو ل

 .لپكي شريك وړه به وو دوا

 پـه او حرام  پلو افتراءاتو او د حاللدوى ته به د خ

 ړي.ويناوو سزا وركړه د دوى د ا

 گـه او څنړ دئ او څـوك د سـزا وچي ږي ېپوه تعالى هللا
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د حكمت خاونـد پوه ېر ډچي هغه ځكه ، دا ړيكله سزا ورك

  .دئيمانه حكې دئ، هر حكم ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

   

   

   

      

      

ۍ ې عقلپه بچي ړى يقينًا هغو كسانو تاوان ك -241

چي ڼلي گې حرام څه ئاو هغه ژلي پل اوالد وې خسره ئ

گه، په توپه هللا باندي د افتراء ړي وو، هللا ورروزي ك

 شوي نه ول.ې او هدايت ړې وركه كچي الر ئې شكه ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

چي د ړى په دنيا او آخرت كي تاوان كهغو كسانو  -(241)

چي  تعالى ژل او هللاپل اوالد وې خئ په وجهۍ پوهناېري ډ

په ې حرامولو، ړى وو هغه ئدوى ته كوم حالل رزق ورك

 ولتحريمجواز او د حالل رزق ې قتل د ې ددروغو سره به ئ

و، لگ وركومذهبي رنې ئې ته دته منسوبول،  هللا تعالى

ې وه او له هدايت نه ړچي دوى سمه الر وركه كيقينًا 

 محروم ول. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ې ډول باغونه ئډول چي او دى خو همغه ذات دئ  -242

نه او  (گورلكه ان پريڅپه ) يړى شوهسك ك ،ړلپيدا ك

چي ښتونه ك وري،ړ(، كجټو والپلو سپه خړى شوي )هسك ك

په پير لري، زيتون، انار، )پلو كي توپه خې حاصالت ئ

سره  (په خوند كيگ او شكل كي( سره ورته او )رن

او د ې وخورئ وو ئله مينو ړي كچي حاصل ورېل، كله ب

چي هللا درباندي الزم حق )ې په مهال ئېبلو او شكولو ر

هللا اسراف چي ړئ، او اسراف مه كوئ، يقينًا ړى( وركك

 وي.ښكوونكي نه خو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
پيدا پاره ستاسو ل ې خو هللا تعالىومي ې اودا دان -(242)

څوك له هللا هيښت كي پيدايپه چي د دوى گه څن، لكه ېړك

ړه د حل او په اسره شريك نه دئ، همداراز د دوى  تعالى

په څوك پوري مربوط ده، بل  تعالى په هللاړه هم ېكپرحرمت 

له لوري رب پل نو د خد حكم كولو حق نه لري،  اړهې د

 په مهالېبلو او شكولو او د روخورئ، ې روزي ړى شودرك

او اسراف مه  ړىچي هللا درباندي الزم كړئ هغه حق وركې ئ

 وي.ښهللا اسراف كوونكي نه خوچي كوئ، يقينًا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

   

  

    

      

پر زمكه( آوار )ړونكي او باروڅارويو او له  -241

ړي وخورئ او د هللا درروزي كچي  څه)تلونكي(، له هغه 
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گند څرچي هغه مو ځئ، يقينًا مه  پسيپلونو په شيطان 

 ښمن دئ.د
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

پاره ېرنو د ترديد لگدلته د مشركينو د غلطو ان -(241)

ۍ او څارويو نه ځيني د سورلله  تعالى چي هللاويل شوي 

له چي پاره ې لځيني د دړي او پيدا كپاره ړلو لبارو

حموله نه هغه ړئ، له وكې استفاده ښي ئاو غوشيدو 

ې استفاده پاره ترۍ او بار لچي د سورلڅاروي مراد دي 

په و او وزو ږمي دښ او آس، او له فرش نه ، لكه اوږيېك

ږي ېښي استفاده كې له غوچي هم ئمراد دي، ېر څاروي څ

پوستكو فرش او نور لوازم ړيو او ې له واو هم ئ

  ږي.ېړوج

د شيطان او شيطان صفته مذهبي مشرانو هغه خبري مه منئ 

د حكم خالف فتوى  ړه د هللا تعالىپه اچي د حالل او حرام 

  ښمنان دي.گند دڅردا ستاسو گاني وركوي، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
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ې، له مېږو دوه، او له وزو دوه، ړاته جو -243

ړي كه نارينه حرام كړه ( دواېووايه: آيا )له دغو ئ

وو ځينه ښ وړچي د دغو دواځينه او يا هغه ښړه دوا

ړئ كراخبر په علم سره  ې مشتمل او حاوي وي؟پررحم 

ښانو دوه او له او له او -244 ني يئ.يښتكه ر

نارينه ړه ( دواېآيا )له دغو ئه: غويانو دوه، وواي

چي د دغو ځينه او يا هغه ښړه دواړي كه حرام ك

يا دا  ې مشتمل او حاوي وي؟پروو رحم ځينه ښ وړدوا

ښتنه پارې سچي هللا د دهغه مهال شاهد وئ چي تاسو 

پر هللا چي څوك وي ېر ظالم ډنو تر هغه به درته كوله؟ 

په چي خلك  پارهې لباندي د دروغو افتراء كوي، د د

دغه ظالم چي هللا ړي، يقينًا ې الري كسره ب ۍې علمب

 نه هدايتوي.ړي گو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

مشركينو د غلط ړه د په اد حالل او حرام  -(243-244)

 پاره فرمايي:د ترديد لټكل ا

  بـه ولـي د دوى څـارويو نـه ړو څلـورو جـوله دغـو

ې حرمت چيان حرام وي؟ د دځينه يا د دوى بښنارينه، يا 

چى به ه او بوي نو ښځې نر حرام څه دئ؟ كه ئعقلي دليل 

ې يـو ړې جـوپه حكـم د يـووو، د كوم منطق  رامحهم ې ئ

پاره كوم نقلي دليل ې لآيا د دڼئ او بل حالل؟!! گحرام 

د حرمت ې چي هللا د دهغه مهال شاهد وئ تاسو هم لرئ؟ آيا 

  ښتنه درته كوله؟پارس

  پـه ځان تـه علمـاء وايـي خـو چي هغه مذهبي مشران

نـه  ۍپوهې علمه دي، د خلكو له نااو ب پوهحقيقت كي نا
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گاني ړه فتوى په اغلطه استفاده كوي او د حالل او حرام 

چي څوك وي ېر ظالم ډوركوي، ستر ظالمان دي، تر هغه به 

چـي خلـك پاره ې لپر هللا باندي د دروغو افتراء كوي، د د

دغه ظالمان لـه الهـي هـدايت نـه چي يقينًا ړي! دوكه ك

 محروم دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

      

    

    

    

    

    

     

     

    

    

ې له ې وحي شوچي ما ته ئڅه كي په هغه ووايه:  -249

ې چي خوري ئړونكي خوپر هغه حرام توكى پرته بل ې د

ې وينه، ېدونكچي يا مردار شوى وي، يا بهنه مومم 

پليته ده، يا هغه ناجائزه چي ښه يا د خنزير غو

ې اخيستل شوى پرچا نوم پرته د بل له هللا چي )ذبيحه( 

بغاوت كوونكى  چيې پرته له دړ شو، چي اڅوك وي، خو 

  ښونكى دئ.ربان بخېرى كوونكى وي، نو ستا رب مهيا ت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

چي ته ويل شوي  معليه السال پيغمبردلته  -(249)

ې همدا چي خلك ئڅارويو كي په هغو مشركينو ته ووايي: 

په هغي الهي وحي كي حرام ې څ يو ئښه خوري، هياوس غو

چي مردار شوى گر دا ې، مپر ما نازله شوچي نه مومم 

پليته چي ښه ې وينه وي، يا د خنزير غوېدونكيا بهوي، 

چا د بل پرته له هللا چي ده، يا هغه ناجائزه )ذبيحه( 

په دوه شرطه ړ شو څوك ا. خو كه ل شوى وياخيستې پرنوم 

په د ضرورت چي ړى دا لومهمدا حرام ورته جائز شوي: 
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ژغوري او ې وگه ئمرله چي اندازه او دومره به خوري 

، ويبغاوت نه  ربپل كار منشأ به له خې د دچي دوهم دا 

 ې المل وي. به ئ ريتومجببلكي 

او څلورو كي راخالصه كوي، په ټول حرام شيان دا آيت 

 السالم عليه: يعقوب چي آيت وايي 23ې د آل عمران د سور

پله په خچي ده گر هغه ټول خوراكي شيان حالل ول، مته 

كي حصر  وڅلورپه ډډه كوله، يو حرام شيان يوازي ې تر

 ونوآيت وڼي، دغخوراكي توكي حالل گټول ې كوي او بل ئ

په دي چي ې عقيده په دي ځين له فقهاووپام سره په ته 

ې له د شيان حرام دي،څلور خوراكي شيانو كي يوازي دغه 

جائز دي، د عبدهللا بن ړل د نورو خوراكي شيانو خوآخوا 

احاديثو ځينو په مسلك همدا دئ، خو  هلالج لجې او عائش هلالج لجعباس 

ځينو نورو شيانو د  عليه السالم چي پيغمبركي دا مومو 

لكه د ې، ښودلې كركه تر ېړى يا ئنه ممانعت كخوراك  له

 لرونكي وگولځناوران او د منړونكي داښه، كورني خره غو

ې سره موافق نه پاره اكثر فقهاء له دې لمرغان، د همد

، بلكي كي راخالصه شوي وڅلورغو دپه همچي حرام شيان دي 

امام ابوحنيفه، امام مالك ې عالوه كوي، پرنور شيان هم 

ځيني خو ڼي، گښه حرامه او امام شافعي د كورني خره غو

ڼي، احناف گې حرمت موقتي يا د خاصي وجهي له مخي نور ئ

ښكاري مرغان او مردار خواره ځناوران او ټول درنده 

خو د امام مالك او اوزاعي له نظره ڼي، گحيوانات حرام 

د ۍ حالله ده، پشد ليث له نظره ښكاري مرغان حالل دي، 

ځناوران حرام دي ه امام شافعي له نظره يوازي هغه درند

گ، ړانپېوه او لپه انسان بريد كوي لكه زمرى، چي 

امام مالك، اوزاعي او ڼي خو گټول حشرات حرام احناف 

ابن ابي ليلى مار حالل بولي، له دغو آراوو نه 

 احتواءڅلور شيان حرمت دغه او قطعي چي اصلي ږي ېمعلوم

په صحيح چي ې او هغه ړورته اشاره ك چي قرآن كوي

لفو درجو كي كراهت په مختې، شو منع ېديثو كي تراحا

په او ې كوي ږدحرمت ته نقطعي ې لري، جدي ممانعت ئ

ې مشكوك كراهت ئړى، چي فقهاوو اختالف كشيانو كي  وكوم

  دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                        ېپلوش قرآند 

 نعاماال

 

 
 

 

 

 

 

 

 

322 

   

     

   

  

    

  

   

    

   

      

چي يهودان شوي هر نوكداره )حيوان پر هغو او  -246

ړى وو او له غويانو او ميږو مو د ې حرام كپر( مو 

گر هغه ې وه، مړې حرامه كپرگه واز وړدوى دوا

چي ې وي او هغه ښتې نيا كلمو ئ مالپر چي ( گه)واز

چي د دوى د خلط وي، دا هغه سزا وه  ډوكي سرهله ه

 ي يو.ږ رښتيناو موړه، په وجه مو وركبغاوت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
په وجه د دوى د بغاوت په يهودانو باندي دلته  -(246)

 :ېحرام شوو شيانو يادونه شوځينو د 

  لـه ې چي نوكـان ئـاو مرغان  څارويهغه نوك لرونكي

 ۍ.ښ او هيلځه جال نه وي، لكه اومن

  گـو گه، د مال او كلمـو لـه وازنو وازپسود غويو او

 .ډوكو كي ويپه هچي ړ پرته او هغه غو

تحريم دوى ته يوه الهي سزا وه، نه  ې شيانوخو د د

وو. دلته دا چي اصاًل او د الهي دين له مخي حرام دا 

په تورات كي دا شيان  تعالى چي آيا هللاوضاحت نه دئ شوى 

ورباندي  انوړي وو كه د دوى مذهبي مشرپه دوى حرام ك

په چي ږي ېمعلوم تونوآيله نورو  قرآند  ړي وو.حرام ك

 فرمايي: قرآنتورات كي دا شيان نه وو حرام شوي، 

     
     

      
    



 

 

 

 

 

 
                                                                           االنعام                                             

 ېپلوش قرآند 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

321 

   
                                 
 53آل عمران:

 چير هغه خوراكي شيان بني اسرائيلو ته حالل وو، مگټول 

اسرائيل )يعقوب عليه دو د مخه ېد تورات له نازل

ړي وو، ورته ووايه: ځان حرام كپه پله په خ( السالم

 ياست. يرښتينې لولئ كه ړئ او وئتورات راو

تورات كي دا شيان نه وو  په چيږي ېمعلوم آيت ېله د

مذهبي انحراف چي ږي ېې معلومړى شوي، دا هم ترحرام ك

 يله السوهنپه دين كي ي، پيل كېږله بدعت نه په اصل كي 

د حالل له څه زياتولو، څه راكمولو بلكي له نه، نه له 

 .لوڅه زياتوه دين كي له پپه نامه ، د تقوى لوحرامو

مارو مذهبي گټد بني اسرائيلو د  السالم بر عليهپيغمپر 

ې حالل شيان حرام ئ ولي چي ئمشرانو اعتراض دا نه د

حرام شيان حاللوي؟!  ولي چي ئې دا دړل، بلكي اعتراض ئك

 چيومنو  گهتوپه بر او مذهبي مشر پيغمه د يوه گڅندا 

تر ده زيات د  موږپه اندازه نه ده،  موږې زتقوى ئ

ډېر هغه شيان حالل  ىد چيورئ گ ئحرامو خيال ساتو، دا د

جد له ږ زموږ ته دا تقوى موڼو، گ ې حرامئ موږ چي ڼيگ

 السالم عليهله پالر يعقوب ږ او زمو ابراهيم عليه السالم

د : فرماييځواب كي په هللا تعالى د دوى  !!ده پاتهنه را

ې شيان حالل وو، حرامول ئټول دغه خوراكي په دين كي هللا 

 نه د هللا د كتاب كار، يعقوب عليه السالم ئستاسو كار د

ډډه كوله، دا اجتناب له يوې ړلو څه له خود كوم  چي

خوا د تورات له بلي  خوا د ده شخصي كار وو او له

استناد كول او حالل شيان  باندي په دېراتلو د مخه وو. 

 توجيه ده.او استدالل ټه ې بنسڼل غلط او بگحرام 

درته حيوانات هغه  چيد و ړه ليكي:اې دپه  بايبل

ځ كي په منې يو نه بلكي شخوند وهي او نوك ئ حالل دي چي

ځكه شخوند ښ، سوى او كوني كبر حرام دي، او ،ېل ويب

 ئرام دگ حخو او ئېل نه دبځ كي په منې وهي خو نوك ئ

خو شخوند نه وهي... د  ئېل دې بڅه هم نوك ئكه  چي

پوستكي په ې او َپر چيژوو هغه درته حالل دي بو له او

ې درته پرته نور ئې ېر وي( له دڅپه فلس لري )د ماهي 

گ، باز، به دا نه خورئ: كون ... له مرغانوحرام دي

، كاغ، شترمرغ، دريايي سوپعقاب، باشه، ټشاهين، 
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هدهد، آسمان ، انړونكى مرغمرغان، لكلك، ماهي خو

 چيگر هغه ږي مېړل كې به نه خودې خزن، وزر لرونكڅكالى

د  چيڅوك ې،... ډولونه ئي، يعني ملخ او مختلف پ وهټو

ڼل گښامه به نجس ړي تر ماالش ته الس ورودغو حيواناتو 

ې ولري كه ښپحيوانات كه ېدونكي يوزمكه ښپر ږي...ېك

 نه، حرام دي. 

نومونه  چيگر هغه ڼي مگڅه حرام هر  بايبل چيگورئ 

څه حالل هر  قرآنخو گوته كوي، په  ېئ ځانگړتياوياو 

ې ئ ځانگړتياويې اخلي او نوم ئ چيگر هغه ڼي مگ

گر م ئله نظره اصل د اشياوو حرمت د بايبلد بيانوي، 

له نظره اصل د  ړي خو د قرآنحالل ك بايبل چيڅه هغه 

ړي، حرام ك هللا تعالى چيڅه گر هغه م ئاشياوو حالل والى د

ځونو ړو دريې دواد دړه په اد اشياوو د حل او حرمت 

د حرامو  بايبلپير شته، تواو بنيادي ژور ېر ډځ ترمن

پل خ ېر، بايبلد حاللو شم قرآنړى او ېر زيات كشم

ځايه ې ي او بړړاوونو سره مخامخ كپلويان له ك

د انسانانو ستونزه حل  قرآنگوي، خو ې لپربنديزونه 

 ړه له كوم منطقي اوېكپرد حالل او حرام  بايبلې، ړك

 چيڼي گڅه حرام هغه  پرته كوي، خو قرآنمعقول دليل 

ې تر ټه ئگ چيڼي گحالل څه انسان ته تاوان رسوي او هغه 

 تاوان زياته وي.

 فرمايي:ړي آيت كي په لومې ې د سورد المائد قرآن

د كور څاروي وي او كه د دونكي حيوانات، كه دا ېټول څر

هللا  چيغه گر هحيوانات، درته حالل دي، مدونكي ېڅرصحرا 

څو ه برخد آيت دغه  ړي.ې حكمه مستثنى كله دتعالى 

 الرښووني لري:

 چيې ړى شوښه انسان ته حالله كحيواناتو غو د هغو

د  آيت كيپه ښه او دانه خوري. واڅارويو ته ورته وي، 

په بهيمة االنعام  چي ښكار( له ذكر نه معلومېږي)صيد: 

ته ورته وي، څارويو  چيټول هغه حيوانات شامل دي  كي

صحرائي دي،  چيښه هم حالله ده حيواناتو غويعني د هغو 

څارويو ي، خو نه ساتل كېږڅېر په څارويو د  په كور كي

 ته ورته وي.

په  وحيوانات صحرائي وهغمبارك آيت كي د په دغه 

څارويو ته ورته نه وي او د  چيوضاحت نه دئ شوى ړه ا

دا ينو فقهاوو ځپاره ې لوري. د همدښه خغوځاى په ښو وا
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په هغه روايت هم استناد ړي، دوى ې مستثنى كحيوانات تر

ي لرونكي ړد هر دا السالم پيغمبر عليهچي وايي كوي 

ي ښله غو ښكاري مرغهي لرونكي گولاو د هر منځناور 

 ړى:ممانعت ك

 من ناب ذي كل أكل عن ّـعن بن عباس قال نهى رسول هللا 

 رواه ابوداؤد     .الطير من مخلب ذي كل وعن السباع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

     

    

   

     

پراخ ې؛ ووايه: ستاسو رب د ړذيب كې تكنو كه ئ -247

ې له چي عذاب ئپه داسي حال كي رحمت خاوند دئ، 

 ېدى.رد كنشي  ومجرمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

تكذيب چي ته ويل شوي  عليه السالم پيغمبردلته  -(247)

  كوونكو ته دوه خبري وكړه:
  پـه پـل رحمـت د خدئ، مت خاوند حپراخ رستاسو رب د

فرصـت او نـه ې تاسو ته سره له تكذيب او مخالفت وجه ئ

ې پرانيسـتپر مخ ې ستاسو ې دروازه ئړى، د توبمهلت درك

 ړئ او له مخالفت نه الس واخلئ.ې، توبه وكښېپر

 پـه ردولى، نـه څوك نه شي الهي عذاب هي نوله مجرما

م جرپل په خپل تدبير سره، كه په خځواك سره او نه پل خ

ړئ، گـار وكـټينپل مخالفـت په خپيغمبر سره او د هللا له 

  ږئ.ېاخته كالهي عذاب په هرومرو به 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ړى ووايي: كه هللا ې كئ چي شركحتمًا به هغه خلك  -248

پلرونو ږ ه زموړى وو او نږ شرك كښتلى نه به موغو

ړى وو، څه شى حرام كځانه( پله او نه به مو )له خ

، تر ړى ووهمداسي تر دوى مخكنيو هم د دروغو نسبت ك

څكلو، ووايه: آيا كوم علمي ې وږ عذاب ئچي زموهغه 

تاسو ړئ، ړاندي كې راوږ ته ئموچي سند درسره شته 

په خوشو يوازي او  ئدروم پسيگمانونو په خو يوازي 

ړ دليل خو پووايه: بش -245 .يئ خبرو بوختدروغجنو 

ړي ې هدايت كټول به ئښتي وى ې غود هللا دئ، نو كه ئ

 وئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

و كي مشركانو ته ويل شوي آيتونمخكنيو په  -(248-245)

په د حالل او حرام ې او غلطي عقيد خپليد چي تاسو وو 

ړئ، دلته د دغو مشركانو هغه ړاندي كپل دليل وړه خا

په تل توحيد ته د بلونكو ې چي دوى ئ ىښودل شودليل 

 ځواب كي وايي:

 ږ مخكنيـو ږ او نه زمـونه به مو نو ښتلىه خداى غوك

څـه ځانـه( پله )له خړى وو، او نه به مو پلرونو شرك ك

موافق نه وى، ږ له مذهب سره كه خداى زموړي وو، حرام ك

ږ ې وه، زمـوړښـوونه كـږ الرېر د مخه زمـوډې حتمًا به ئ

له لوري نـه مخنيـوى  تعالى هللاړى وو، د ې كمخنيوى به ئ

 پر مذهب راضي دئ. ږ چي زموښيي 

  همداسي تر دوى  -2ې: ې خبري شودرځواب كي په د دوى
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ږ عذاب چي زمو، تر هغه ړى وومخكنيو هم د دروغو نسبت ك

ږ تـه موچي آيا كوم علمي سند درسره شته  -1 څكلو،ې وئ

او  ئدرومـ يپسـگمانونو په خو يوازي تاسو وښيئ، ې رائ

ړ دليـل پبشـ -3 .يئ په خوشو دروغجنو خبرو بوختيوازي 

په الهي كتــابونو چي ړئ ړاندي كخو د هللا دئ، هغه دليل و

خو له دغـي الري خلكـو تـه حــالل او  تعالى هللاكي راغلى، 

پـه زور سـره لـه غلطــو الرو خلـك چي نه دا ښيي، حرام 

پـه چي د خلكـو د هـدايت ښتى تعالى غو هللاكه ځوي، گرراو

ې ئـ ټـول بــه ،پل قاهره قدرت نه كـار واخلـيله خړه ا

 ړي وئ.هدايت ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

     

   

    

  

  

   

  

      

شهادت چي ړئ ندي كړاووايه: هغه شاهدان مو راو -291

ړ، لدوى سره ې شهادت ورك، كه ئړيحرام كدا هللا ړي ورك

د ږه او مه د هغو خلكو ېگرى كت كي مه ملدې شهاپه د

تكذيب ې ئ آيتونهزما چي  هوى او هوس متابعت كوه

پل له خړي او په آخرت ايمان نه راوچي ي او هغه ړك

 .څه( برابرويرب سره )نور 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

همداراز دوى ته ووايه: كه داسي كوم شاهد لرئ  -(291)

دغه شيان حرام  تعالى چي هللاړي وركې خبري شهادت په دچي 

ړئ! كه احيانًا داسي دروغجن شاهد ې كړاندي ئړي، راوك

ې په دتاسو ړي، وكادعاء  دا دروغجنهچي پيدا شو را
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د ږئ، تاسو د هغو خلكو ېگرى كملورسره ت كي مه دشها

تكذيب ې ئ آيتونهالهي چي ئ كومه هوى او هوس متابعت 

پل رب له خړي او نه راوپه آخرت ايمان چي ي او هغه ړك

 څه( برابروي.سره )نور 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

     

    

 

    

    

   

   

   

     

   

     

   

   

   

   

    

   

  

    

    

   

     

    

   

      

څه چي رب مو چي )درته( ولولم ووايه: راشئ  -292

څه ورسره مه څ چي هيړي، هغه دا حرام كدرباندي 
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ږي د لواوالد  لپگڼه، خښېالر سره پشريكوئ او له مور 

ږ تاسو ته هم روزي دركوو او ژنئ، موپه وجه مه و

ې ږئ، كه ئېې كږدد فحش كارونو ته مه ندوى ته هم، 

مه په ناحقه څوك او هغه ټ، پې گند وي او كه ئڅر

چي څه دي ا هغه دړي، ژل( حرام كې و)ئچي هللا ژنئ و

او د يتيم  -291 ړئ.ښايي تعقل وكړى، ې درته كحكم ئ

ټولو چي تر گه په هغه توگر ږئ، مېې كږدمال ته مه ن

پيمانه ږي، ېړه توب ته ورسچي تكتر هغه غوره وي، 

پل وس څوك تر خهي، ړه كوئپبش په انصاف سرهاو تله 

نو عدالت چي خبري كوئ كله گمارو، نه څه زيات په 

ژمنو وفا په پلوان وي، او د هللا څه هم خه كوئ، ك

 ،ېړښتنه كپارې سچي تاسو ته ئڅه دي دا هغه ړئ، وك

 پند واخلئ.ښايي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

څه درته همداراز دوى ته ووايه: راشئ هغه  -(292-291)

 چي:ړي، هغه دا ړم چي رب مو درباندي الزم كبيان ك

 څه ورسره مه شريكوئ.څ هي 

  گڼه كوئ.ښېالر سره پله مور 

 ږ تاسو ته هـم ژنئ، موپه وجه مه وږي د لواوالد  لپخ

 .ي دركوو او دوى ته همروز

 گند وي او څرې ږئ، كه ئېې كږدد فحش كارونو ته مه ن

 ځئ.ه ورې م، خوا ته ئټپې كه ئ

  ژل( حـرام ې و)ئـچـي هللا ژنـئ مه وپه ناحقه څوك هغه

  .ړيك

 چـي گه په هغه توگر ږئ، مېې كږدد يتيم مال ته مه ن

 .ږيېړه توب ته ورسچي تكتر هغه ټولو غوره وي، تر 

  څوك تـر هي ،ړه كوئپبش په انصاف سرهتله پيمانه او

 .گمارونه څه زيات په پل وس خ

  پلـوان څه هـم خنو عدالت كوئ، كه چي خبري كوئ كله

 وي.

  ژمني هم مراد هغه دې له  .ړئژمنو وفا وكپه او د هللا
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پل رب سره ړو وروسته له خې له ايمان راوچي انسان ئدي 

ې ئ په مهال ېدوچي له ستونزو سره د مخامخكوي، هغه هم 

ې په نامه ئ تعالى هللاد چي سره كوي، هغه هم  له هللا تعالى

 چا سره كوي. له بل 

  ښـايي ړى، درته كـحكم ې ئ تعالى هللاچي څه دي دا هغه

 .پند واخلئړئ او تعقل وك

 پام كي ولرئ: په خبري څو دلته 

  ړو خبـرو كـي وړو پـه وجاهلو مشركينو حالل او حرام

په چي دا وخوره او دا مه خوره، دا ړي او هغه راخالصه ك

چـي د ړي، حال دا ځانه حرام كڅه له ېر ډې هم ړه ئې اد

آيـت پـه دې چي هغه دي  په دين كي اساسي خبري تعالى هللا

 ې.ښودل شوكي 

  تيم چي د فحش كارونو مسلمانانو ته ويل شوي او د ي

ږئ، بايد د حالل او جـائز كـارونو ېې كږدته مه ورنمال 

گام بـل چي كه يو ړ نشئ، داسي پوري والولي پۍ تر وروست

هغه حد ته ځئ، وېپرډ كي ډنپه گناه واخلئ نو د فحش او 

لي مخكـي مـه وپـگناه تـر ځئ، د گرېدو د مخه راوتر رس

ې ږدد نـچي ځكه ځان لري وساتئ، دا پولي ې له د ،درومئ

ېوتـو احتمـال پرگنـاه كـي د پـه پـه صـورت كـي ېدو ك

 ږي.ېزيات

  چـي هللاپـه ارتبـاط دا خبـره كـول ې پيماند وزن او 

 قـرآني، د گمارنه څه زيات په پل وس څوك تر خهي تعالى

هره وينـا  قرآنچي د ښيي يو بل ستر علمي اعجاز دئ او 

څومره دقيقـه ده، نـن او ړه په اښوونو د احكامو او الر

ې پاره تر دې لپيمانچي انسان د وزن او وروسته له هغه 

تر زرمي  ملي مترگرام او د چي ړل ړ كجو وسائلحساس هم 

كولى شـي او ورتـه پيمانه تللى او ړه شيان برخي هم وا

پيمانه گه تلل او پړه توپه مكمله او بشچي ې معلومه شو

د دغي وينـا  قرآن، د يكول انسان ته محال او ناممكن د

چـي ې ړهمغـه خبـره كـ قرآن، دلته وى شېدپوهپه اهميت 

  پوه شوى.ې پرته څوارلس سوه كاله وروسسان اوس او ان

په گناهونو سترو سترو د هغو  السالم عليهبر پيغم

 ې يادوي داسي فرمايي: په نامه ئد موبقات  چيړه ا

قال اجتنبوا السبع  هلالج لجعن أبي هريرة أن رسول هللا 

 شحالموبقات قيل يا رسول هللا وما هن قال الشرك باهلل وال



 

 

 

 

 

 
                                                                           االنعام                                             

 ېپلوش قرآند 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

311 

وأكل مال  وقتل النفس التي حرم هللا إال بالحق وأكل الربا

اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافالت 

 رواه النسائي. المؤمنات

وفرمايل: له اوو  هلالج لجرسول هللا  چي روايت دئله ابو هريره 

! دا رسول هللاړئ، وويل شو: يا ډډه وكتباه كوونكو نه 

، بخل او حرصشرك، له هللا سره ې فرمايل: كوم كوم دي: وئ

، سود په حقهگر م ړيژل حرام كې و ئهللا چيژل د هغه نفس و

ړول ځ شا اپه ور جگړيد ړل، ړل، د يتيم مال خوخو

گناه نه د غافلو او د مؤمنو، عفيفو او له  ېدل(ښت)ت

  ځو تورنول.ښ

كوم  گناهونهد اسالم له نظره هغه ستر ستر  چيگورئ 

ڼل گد غضب باعث او د هالكت سبب  د هللا تعالى چيدي 

ښتان ېځاى د سر وپه گناهونو د دغو  بايبلشوي؟!! خو 

 تعالى هللاگناهونه او د خريل او زوى نه سنتول ستر ستر 

 ڼي!!گې باعث د غضب او غص

ځلي له توحيد وروسته، له والدينو ې كي در قرآنه پ

دې ې، له ښتنه شوپارېك سلوك سسره د احسان او ن

څومره حق پالر چي د اسالم له نظره د مور او ږي ېمعلوم

 څومره اهميت لري! ڼه گښېاو له دوى سره ستر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

   

    

    

      

ړئ ې وكاو همدا زما سيده الر ده، نو متابعت ئ -293

 ږئ كه نه نو د ده له الريېالرو مه سر ك په نورواو 

ې چي تاسو ته ئڅه دي ړي، دا هغه ېل كبه مو سره ب

 ړئ.ځان ساتنه وكښايي  ،ېړښتنه كپارس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ې:ې شوو توصيڅدلته مؤمنانو ته  -(293)
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  همدا د يمخكي څه ويل شوچي ړه په اد حالل او حرام ،

گالره غوره پاره دغه تژوند لمستقيمه الر ده، د  تعالى هللا

 ړئ.ك

 پايلـه ړ شئ، په هري بلي الري والپرته ې الري كه له د

ړي، ېـل كـپلـو كـي سـره بپـه خچي تاسـو دا وي ې به ئ

ې الري تلـونكي سـره متحـد په دچي مستقيمه الر يوه ده، 

ې مستقيمي الهـي ې يو كوي، كه لدد حركت لورى ئ او كوي

به مـو په نورو پرته الري  الرو سر شوئ نو د ده له الري 

عجيبـه دا  ړي.ېل كـسره بپلو كي به مو په خې الري او ب

ځ مسـتقيم خـط مـند دوو نقطو تر  ساينس هم واييچي ده 

ې ېر او بډاو غيرمستقيمي ليكي او خطونه يوزاي يو دئ، 

 !!انتهاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

   

   

  

  

     

د غوره چي  ړبيا مو موسى ته هغه كتاب ورك -294

څه او د هر ړ پبشپلوه له  )ويناوو او احكامو(

پاره )د دوى لښود او پاره تفصيل وو، )د خلكو( الرل

په پل رب سره چي له خپاره ې ل)وسيله(، د د رحمتد( 

 ړي.ېدو ايمان راومخامخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ړ ته هغه تورات ورك السالم عليهموسى  تعالى هللا -(294)

څه او د هر ړ پبشپلوه چي د غوره ويناوو او احكامو له 

 رحمتپاره د د دوى لښود او پاره تفصيل وو، د خلكو الرل

چي خلك له كتاب يوه اساسي موضوع دا وه ې ه، د دوسيل

سره  تعالى هللاړي، له ېدو ايمان راومخامخپه پل رب سره خ

چي انسان د دا ده او تقاضاء ايمان معنى د مالقات  په
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ړي ژوند وكگه په تواو بامسئوليته بنده  ذمه والداسي 

په مكافات او مجازات باور لري، له ړنو پلو كچي د خ

پل حسيب له خچي ځان ساتي ې خاطر په دلم نه گناه او ظ

ېك كار د ، نږيېېرپايلو وگناه او ظلم له بدو او د رب 

په دنيا او آخرت كي ې ږي بدله ئېپوهچي پاره كوي ې لد

 ترالسه كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

   

  

  

     

نو ، ىړنازل ك ږاو دا مبارك كتاب هم مو -299

چي رحم درباندي ځان ساتنه وكړئ ړئ او وك ېمتابعت ئ

 .ړى شيوك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

له لوري نازل  تعالى هللاهم د  قرآندا مبارك  -(299)

ښوونو متابعت ې كتاب د الرچي تاسو د دې موخه په دشوى، 

د  تعالى هللاڅو د ځان وساتئ، تر نوگناهوله  او ړئوك

   ړ شئ.ېرزويني وپرحمت او 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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چي ونه وايئ: كتاب خو يوازي تر پاره ې لد د -296

ږ د دوى له ډلو نازل شوى او موپر دوو ږ مخكي مو

ږ موپر چي ووايئ: كه يا دا  -297 ې خبر وو.لوست ب

په دا كتاب نازل شوى وى نو حتمًا به تر دوى زيات 

له لوري رب پل چي د خسمه الر برابر وو، نو يقينًا 

درته پېرزوينه )الهي(  او ونهښوالر ،ښهگنده نڅر

چي د هللا څوك وي چا به ستر ظالم نو تر هغه راغله، 

ډه كوي، حتمًا به هغو ته ې ډتكذيبوي او تر آيتونه

وجه په ړولو ې مخ اد همد ډډه كويو آيتونچي زما له 

  .ړوسزا وركد بد عذاب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

و كي قريشو ته خطاب ې مباركو آيتوندپه  -(296-297)

تاسو باندي دا كتاب د په متوجه دئ او ورته ويل شوي: 

 ونه وايئ:  چي پاره نازل شوىې لد

 او  يډلو نازل شـوپر دوو مخكنيو خو يوازي  ونهكتاب

څـه لوسـتل، دا ې كتاب كـي په دچي دوى ېدو پوهږ نه مو

ې كتاب ېدو او نه د دپوهژبه په نه د كتاب ږ چي موځكه 

 ژبه. په د حامالنو 

  دا كتاب نازل شوى وى نو حتمًا به تر دوى ږ موپر كه

  .په سمه الر برابر ووزيات 

  ږو، د ېـژبه راولپه ستاسو  قرآندا  ځكه هللا تعالىنو

 ،ښهگنده نڅرله لوري  تعالى هللاپه راتلو سره د ې كتاب د

دا چـي څـوك  ،درته راغلهپېرزوينه او )الهي(  ونهښوالر

پـه و دالئلـ ښـوونو اود الرې كتـاب د كتاب نـه منـي، د

ړي، سـتر مخالفت تـه مـال تـځاى په ېدو د تسليم وړاندي

سـزا بـد عـذاب به حتمًا هغـو تـه د  ، هللا تعالىظالم دئ

 ړوي.ې اترمخ او  ډډه كويو آيتونې وركوي چي له د
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

  

     

    

    

    

   

    

   

    

      

ې ورته چي يا فرشتې انتظار كوي آيا يوازي د د -158

راشي  ښيځيني نراشي، يا ستا رب راشي يا ستا د رب 

ښي راشي نو ځيني نچي ستا د رب ، كله ؟گندي شي(څر)

ې چي تر دټه ونه رسوي گڅ هي ې ايمانبه ئچا ته هغه 

پل ايمان په خې ، يا ئړىې ايمان نه وو راود مخه ئ

ې، ووايه: انتظار ړگڼه نه وي ترالسه كښېه كي كوم

   ږ هم منتظر يو.چي موړئ وك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ښي ټولي نچي دوى ته ې آيت معنى دا ده د د -(298)

ې په دنه چي ورته ويل شوي،  دالئل ټول ضروريې، راغل

 په دغو قانع كوونكواو نه شول ښو قانع و نگندڅر

ې ورته راشي، يا چي فرشتته منتظر وي ې ښايي دو، دالئل

گندي څررا ښيځيني نيا ستا د رب  ،ستا رب ورته راشي

ځي راې ورته نه فرشتچي پوه شي ې په دشي، خو دوى بايد 

يوازي د داسي نښو د راتلو امكان شته او نه ستا رب، 

د ده ايمان چا ته گندي شي نو بيا به هغه څركه راچي 

ې ايمان نه ې د مخه ئي تر دچټه ونه رسوي گڅ ړل هيراو

 هگڼه نه وښېه پل ايمان كي كومپه خې ، يا ئړىوو راو

ږ هم چي موړئ انتظار وك ې. دوى ته ووايه:ړترالسه ك

    منتظر يو.
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 هللاد چي هغه خبره ردوي  بايبلدا وينا د  قرآند 

په ځو ېد ورچي وار وار ويلي په ې ړه ئپه ا تعالى

ې ورته فرشتته راغلى،  ړو كي د بني اسرائيلو خوالوخ

د دغو غلطو  بايبلد  ښودلى، قرآنې ورځان ئې او راغل

انتظار  چي دا داسي خوشىپاره فرمايي ويناوو د ترديد ل

 .  څكله به ترسره نشيچي هي دئ

ځان ځه ځو له منېخداى د اور او ور چيوايي  بايبل

ښتي: آيا دوى د پوپه حيرت او تعجب سره  قرآنښود او و

دوى ته كي ړو په لوخځو ېد ورخداى  چيلري  ې انتظارد

 ږي؟!!ېپاى ته ورسې هم او كار او فرشت راشي

     
     

  
     
                                                                                                                       

 201البقرة:

ي( په سينا ك اسرائيل)بني  النديې سرليك تر د بايبل

ځو كي ېړو ورېپر پهليكي: ... خداى موسى ته وويل: زه 

كوم قوم به زما  خبريله تا سره  چيڅو ځم...ترتا ته را

 باور كوي خبريپه وروسته به ستا ې له د وري اوږ اغ

چمتو پاره د مالقات ل اسرائيل يړ شه او بنوال الندي... 

زه  چيځكه ځي، ې ووينجام پليخ چيورته ووايه  ..ړه.ك

په غره راكوز ي د سينا ړاندپه وگو ړم د دوى د سترغوا

ېر نه شي او ې تڅوك تر چيټاكه و څه حدود... هلته شم

ژل وبه و وېر شې حدودو تله د چيڅوك ..شي.ړ نه بر وال

په  چي. كله ژل شي..ډبرو ووښو يا په غ. هغه بايد شي..

. د ..ئې شږدته ن يۍ كي پو شو نو د غره لمنېلپش

او  تالنديد  په مهالسهار د لمر ختو  ورځي يېيمدر

پر غره ځ ېړه ورېپراو  ږ شوږ تر غودروند غښنا ېبر

ټول ، ى شودږ واوريېر غڅپه ۍ ېلپخوره شوه او بيا د ش

ډك وو... ځكه ړو ټول غر له لوخ ېدو..ړزولوېري  قوم له

په دغه . نو هلته كوز شوى وو..په لمبو كي خداى د اور 

ې او خداى هم د رعد ړوك خبريموسى له خداى سره وخت كي 

ړ وال النديړ... بيا موسى ځواب وركږ سره ږ ته ورته غغ

!!! دلته ې وويلئكو ته خداى ورته ويلي وو خل چيڅه او 

ي اسرائيلو ته خداى موسى ته وويل: بن چيځله ليكي څو 

ږي او خداى ېېرڅوك بر نه تې حدودو به هيله د چيووايه 



 

 

 

 

 

 
                                                                           االنعام                                             

 ېپلوش قرآند 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

316 

ږي، ېژل كڅه به نه كوي، كه نه نو وېدو هې كږدته د ورن

ټوله دا  چيږي ېمعلومداسي ېر تأكيد او تكرار نه ډله 

 !!دهډرامه ې شو ړهد ليكونكي لخوا جو خبره د بايبل

ځله په لسهاوو ښتنه كوو: تا پوله ليكوال  بايبلد 

 پيغمبر او نبي ته او حتىې او هغه چي خداى دليكلي 

هيبتناك داسي په ښودلى، خو نه ځان عادي انسانانو ته 

ځل دا  كي، ړوځو او لوخېپه وركيفيت او هيئت سره او 

ې د ږ ئي او غځراړو كي په لوخځو ېد ور چيڅه شوي 

په بني اسرائيلو ږي او ېړزغر ل دئ، څېرپه  يتالند

ياد ده كه نه په هغه خبره ه لپ! تا خېره خوره ده؟!و

د يعقوب خوا په شكل كي : خداى د انسان وو يليكلي د چي

په ې خو نيول غېږيپه ټوله شې ئته راغى او له هغه سره 

په ! عادي راغلى وو، نه ې بريالى نه شو؟!ئځولو پررا

 چيوو  ې هم داسيږ ئي او غړو كپه لوخاو نه  ځو كيېور

ړ، ابراهيم ې وكپرگمان د انسان  يعقوب عليه السالم

ي راغى، ڼه كپه بېو انسانانو ته هم د در السالم عليه

ې ورته ښه ئړ او وريته غوې وكپرگمان هغه د مسافرو 

پر سر كوز شو، غره د هغه  چيې ي ليكځل ولدا ړه، راو

 ې تالنديږ ئاو غ ټ شوى ووپړو په دود او لوخټول غر 

خداى د دا  چيپوه شول گه نڅ اسرائيليان! ته ورته وو!!

د  چيږي ېپوهپه هغه كالم ي؟ انسان خو كه د تالند ئږ دغ

ي ته ورته تالند چيږ انسان كالم ته ورته وي، له هغه غ

له هغه  څ مطلب نه شي اخيستى، موسى عليه السالموي هي

 بايبلد  قرآنپوه شو؟!! مطلب  په گه د هللا تعالىڅنږ غ

په او د دود  ځو كيېپه ور تعالى هللا يچردوي ادعاء  دا

ې وهم او ب اسرائيليانوي نازل شوى، دا د ك وړلوخ

ځو او ېپه وري ې دخداى او فرشت چيڼي گټه انتظار بنس

 .نازل شيړو كي لوخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ډلي ړ او ې كټټوې ټټوپل دين چي خچا يقينًا  -295 

چي ې شكه ې، بنه يڅه كي لدوى څ په هي، ته ډلي شول

په هغه ې پارل شوى( دئ، بيا به ئد دوى كار هللا ته )س

 چي دوى كولو.ړي څه خبر ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

او د ده له الري مؤمنانو ته  عليه السالم پيغمبر -(295)

په چي ږئ ېېر مه كڅپه و خلكو چي د هغږي ېښوونه كالر

دا د ېشل شول، ډلو ووډلو په ړ او ې اختالف وكدين كي ئ

ې عمل ځينو برخو ئپه ېشي، يا دين وچي جاهالنو كار دئ 

د اختالف  دينيا له ځوي، ې شا ته غورځيني ئكوي او 

په اساسي خبرو چي د دين ځاى په ې د دړوي، وسيله جو

ې ته خلك ړي، همدكگالره ځان تهمدا د ړي، تركيز وك

چي دغه اساسات ڼي گوڼه وروديني پل راوبلي، هغه كسان خ

ړي والاې به رې فرعي مسئلړې وړاو اصول مني، برعكس و

ږد ځانه د حرامو فهرست اوپل خې خوا به له ، له يوړيك

كي په فهرست و وجائباو له بلي خوا به د مذهبي  ړيك

مناقشه او چا سره ې له هر ړي، بيا به ئڅه اضافه كېر ډ

دغو فهرستونو ړه قضاوت په اچا د ديانت او ايمان د هر 

ې لري ښپپلي ځه كي خپه لمانپام سره وي، يوه ته په ته 

ښي يا ې لورى يوه درجه ېښودل، بل ته د قبلا ېږدنيا 

ډيو ېې له بڅپايگ پرتوڼ الس ته غوره كول، بل ته د كي

يمان د كفر او ا مسائلې ته ورته څومره بر ساتل، او د

ته د مخلص ې له مخي يوه پاره مالك او معيار شي، د همدل

  گه!!په سترگوري او بل ته د ملحد گه په ستراو متقي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

   

    

       

ې لس برابره ړي نو ده ته ئېكي وكچي نوك څ -261
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رته سزا ړي نو يوازي وَ بدكار وكچي څوك او بدله ده 

 ږي.ېې كپرږي او ظلم به نه ېبه وركول ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

په عدل او فضل معامله  تعالى هللاله بنده سره د  -(261)

پل فضل له د خ تعالى هللاړ ېك كار وكچي نچا ړه ده، وال

پل ړ د خچي بد كار وكچا مخي لس برابره بدله وركوي او 

 .گناه ته ورته سزا وركويعدل له مخي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

    

   

     

   

   

    

    

    

   

    

الري ته هدايت پل رب مستقيمي ووايه: زه خو خ -262

مسلك ابراهيم حنيف د سم او صحيح دين ته، ړى يم، ك

 -261 ډلي نه وو.له مشركانو د چي او دين ته 

 ژوند مي، مي ي، قربانيځ ملمون چيې شكه ب: ووايه

ې ئ شريك -263، و رب ته ديعالمياند  مي گاو مر

ړيو زه له لوم او وى يمې مأمور شپه دنشته، 

 يم.و مسلمانان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

چي  ېښوونه شوالرته  عليه السالم پيغمبردلته  -(262)

 ړي:ته دا خبري اعالن كخلكو 

 سـم او ړى يـم، مستقيمي الري ته هدايت كـپل رب زه خ
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چـي مسلك او دين ته ابراهيم حنيف هغه د صحيح دين ته، 

 نه وو. له مشركانو

  و عالمياند  گاو مرژوند ، يځ، قربانلمونڅه زما هر

 رب لره دي.

  ې نشتهئ شريك چيزما رب هغه دئ. 

  گمارل شوى يم.  وخيردغو په زه 

 چـا زيـات او ، تـر هـر يم وړيو مسلمانانزه له لوم

پل رب ته تسليم يم، زه تاسـو هغـه ټولو مخكي خترتاسو 

پله ترنورو مخكـي د هغـه متابعـت په خچي څه ته رابلم 

دا مـراد دې ينو مفسرينو لـه ځكوم او ورته تسليم يم. 

زه تـر چـي ويلـي  عليه السالم گواكي پيغمبرچي ى اخيست

ي مسـلمان وم، حتـى تـر آدم عليـه ټولو انسانانو مخكـ

هم مخكي!! داسي انتباه د آيت له مخكنيـو برخـو  السالم

ان د ځـد  عليـه السـالم گوي، پيغمبـرړخ نه لڅ اسره هي

ل مأموريت تـه په موخه دا خبره نه كوي بلكي خپستايني 

ې پــه حقيقـت كـي د همـدكوي، دا  ېه ئگه توپد التزام 

 يل شوي: ڼه ده، هلته وآيت بله ب 24ې د سور

     

      عليه  پيغمبردلته او

 د دغه الهي حكم مطابق وايي:  السالم

   

 په آيت ې د هود سورلب طدغه م

   ې صيغه راغلى: په دكي 

    

    وك نه څيعني زه خو هغه

له په خپم خو ړك منع م تاسو له يوه كارهړي غواچيم 

 م. ړهمغه كار وك

و آيتونله نورو  قرآند دغو مفسرينو دا انتباه د 

په تأكيد او تكرار  قرآنچي ځكه سره هم تعارض لري، دا 

پيدا شوى ى ړنپر سر لومچي د زمكي سره دا خبره كوي 

چي د دئ، هره رأيه او روايت  السالم عليهانسان آدم 

 ، دئې تأكيد خالف وي د منلو نه د د قرآن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    



 

 

 

 

 

 
                                                                           االنعام                                             

 ېپلوش قرآند 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

331 

    

      

     

     

   

   

    

   

   

   

   

     

  

      

، حال دا ټومرب ول پرته بلووايه: آيا له هللا  -264

گر څه نه ترسره كوي مڅوك دئ، هيڅه رب هغه د هر چي 

په شا څ پر ده وي، او هيې( پايله به ئچي )دا 

په پل رب په شا كوي، بيا د خكوونكى د بل بار نه 

څه به مو په هغه ېدا ده، نو ځگرېرته بلوري ستاسو 

او دى هغه  -269پكي كاوو. ف مو الچي اختړي خبر ك

او ټاكلي يئ، ځاى ناستي ې د زمكي تاسو ئي چذات دئ 

په مو څو تر ې، ړړي كپر نورو لوې ې ئځينو درجد 

چي ستا ې دي، يقينًا ړي ئچي دركڅه كي وآزمويي هغه 

چي هغه ې شكه په سزا وركولو كي سريع دئ او برب 

  .ښونكى دئمهربان بخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

يو آيت په حقيقت كي چي ونه تړه آيدا دوا -(264-269)

پاره يوه جامع ټولو مضامينو لې د د سورږي، ېڼل كگ

څو نورو ته د  عليه السالم پيغمبرې كي ه دپه. تتمه د

 ې:ښتنه شوپارساساسي خبرو د اعالن 

  په داسي ځان ته ونيسم، پرته بل رب  تعالى هللاآيا له

 پالونكى دئ؟څه رب او چي هغه د هرحال كي 
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 په داسي پاره دا كار كوم، ولي به د خلكو د ارضاء ل

مـرو پلو غلطيو له سزا سـره هـرو چي انسان د خحال كي 

ږو پلـو اوپـه خټـى ېپگناه د بل د څوك ږي، هيېمخامخ ك

 رسولى. ټه نشئ گڅ ى، تاسو ما ته هياخيستنشي 

 پاره هـم دا كـار نـه ستاسو د مخالفتونو راكمولو ل

ړه ېكـېرپلـه خ ړه بـه هللا تعـالىپه اد مخالفتونو كوم، 

 ټول د هغه لوري ته ورتلونكي يئ.كوي، 

 ړئ، د كـ مېشت ي كيپه زمكځاى په ې د مخكنيو تاسو ئ

ې يوه تـه پاره ئې لپارو، د دې تاسو ته وسزمكي خالفت ئ

په جسمي لحـاظ، هـم ړي، هم ړي فضيلتونه وركگځانپر بل 

چـي تاسـو پـه اجتمـاعي لحـاظ په فكـري لحـاظ او هـم 

چي له دغـو امتيـازاتو نـه ړئ وآزمويي، دا امتحان ورك

و تحميلولـو اپلي لويي خپر نورو د گه استفاده كوئ، څن

لـه نـورو ې استفاده كوئ كـه پاره ترلد هغوى د تحقير 

په پاره، دا فضيلتونه ۍ، ترحم او مرستي لږسره د خواخو

ړوي كـه د بغـاوت تاسو كي د شكر او امتنان احساس راوال

  او تكبر احساس.

  هم باغي بنده ته په سزا چي ستاسو رب پوه شئ ې دپه

كـي  فــوعپـه وركولو كي سريع دئ او هم نادم بنده تـه 

 .ښونكى دئمهربان بخ

 

سُبْحَاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبحَْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإٰلَه ِإالَّ َأْنَت 

 َأسَْتْغِفُركَ َوَأُتوُب ِإَليْكَ 
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 االعراف
 ې معرفي د سور
ې نوم االعراف دئ، دا يوازي نوم دئ مباركي سور ېد د

ږ پل شوى. دوه سوه شاخيستآيته  43ې له چي د سور

چي يوازي اته ې نظر دي په دځيني مفسرين لري،  آيتونه

په مدينه كي او پوري ( 071نه تر 033له )ې ئ آيتونه

و آيتون د ه كي نازل شوي،مپه مكه مكرې ټول ئنور 

مؤمنون ته ورته، مؤمنين او  ې دوه وزنه لري:فواصل ئ

په ېر مؤمنين ته څپه ړي آيت ې د لومئ آيتونهځيني 

ېيم آيت در ې دځيني ئېدلي او پاى ته رسهموزنه صيغو 

 .په هموزنه صيغوېر تذكرون ته څپه 

ا ل څلورو مقطعاتو حروفو په چي دا سوره گه څنلكه 

څلور ې محوري او اساسي مضامين هم ې د سورم ص پيل شو

په و كي ړيو آيتونپه لومې اساسي مضامين د سوردا دي، 

 گه راغلي:    ې تود

  پاره ځينو لنازل شوى، د ّـرسول هللا پر كوم كتاب چي

 هللاړئ، د ې متابعت وكپاره تذكار، د دځينو لانذار او د 

ې مه څوك متولي مه نيسئ او متابعت ئځاى بل په  تعالى

 كوئ.

 ه الهي عذاب پړى د الهي كتابونو مخالفت كچي ا چ

پل ظلم اعتراف پر خچي ړ شوي ې ته ااخته شوي او د

 ړي.وك

  هم به ي وخت خامخا راتلونكى دئ، نښتپوټولو د له

ږل ېان ورلچي پيغمبراو هم له هغو نه  نواپيغمبرله 

 ږي.ېښتنه كپوشوي 

  درنه وخته چا تله چي د ځ په ورد حساب و كتاب

خاسر او پك وختل چي تلل شوي سچا بريالى شو او د 
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 .نامراد شو

راغلي، خو ټولي سوري كي په څلور اساسي مطالب دغه 

په اختصار سره، بيا په مشرح ړي سر كي په لومچي داسي 

 په بلي كي. ڼي كي او بيا بلي بپه ې پس، ورگهتو

په مقطعاتو چي ړئ په هغو سورتونو كي غور وككه تاسو 

ې او ې داسي ومومئ لكه د بقرځيني به ئپيل شوي، فو وحر

 يپسپه بل يو ې چي اساسي مضامين ئآل عمران سورتونه 

ېيمه، ړى اوله موضوع بيا دوهمه او بيا درموراغلي، ل

ې هم منظم چي د حروفو ترتيب ئاو دا هغه سورتونه دي 

په ترتيب د دوى د موقعيت په حروفو كي او د هجا 

په حروفو كي د الف چي د هجا ، ل، م راغلي، لكه ا

او ميم نه مخكي او د الم موقعيت له ميم  موقعيت له الم

ې داسي ومومئ لكه د االعراف ځيني نور به ئدئ، نه مخكي 

په چي د هجا ټولو وروسته راغلى حال دا چي صاد ترسوره 

د داسي ې موقعيت تر الم او ميم مخكي دئ. حروفو كي ئ

په ېر څپه ې سورتونو اساسي مضامين د االعراف د سور

 . گه راغليمختلطه تو

چي دغه و كي ړيو لسو آيتونلومپه ړۍ ركوع د لوم

له  تعالى هللاپه دوهمي ركوع كي د څلور مطالب راغلي، 

پر سر ې، د زمكي ړاندي شوگه وېلحكم نه د بغاوت يوه ب

ځان تر ې تكبر او د شيطان بغاوت، وجه ئړى بغاوت، لوم

پكاوى، سې هبوط، سقوط، پايله ئڼل، گړ او غوره نورو لو

بيا د نورو د ېدا، او له رحمت نه محروم تعالىد هللا 

څه څي او دا هر ې هپسپرله پاره ې الري كولو لاغوا او ب

پله غلطه الره سمه پل كار سم او خچي خپاره ې لد د

 ړي.ثابته ك

ې كي د دي يوه بله په قص السالم عليهد آدم ې پسور

ې له امر نه مخالفت، د د تعالى ، د هللاېراغل گهېلب

پايله هم له جنت نه هبوط، له الهي لباس او مخالفت 

ې سره د فوري ندامت او توبپه خو ېدا، رزق نه محروم

 دم عليه السالمړ كي د آې لپه همديا او ب ۍ جبران.طغل

پل ړي او د خې دوكه نه كچي شيطان ئښووني اوالد ته الر

په او هغه كسان  ړيله جنت نه محروم نكې ېر ئڅپه جد 

ېر څپه گناه به كوي خو د شيطان ده گنڅرچي گوته كول 

څه كوي، يا به مذهبي توجيه ۍ د توجيه هپلي غلطبه د خ

راث او دود پلرونو ميپلو ې د خړوي يا به ئورته جو
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د تقوى او چي ځيني داسي وي ، له دوى نه به ڼيگدستور 

په داسي حالل حراموي  تر نامه النديالتزام د مذهب ته 

 ږي. ېمو كارونو مرتكب كچي د سترو سترو حراحال كي 

چي ځوروي، په دوزخ كي انبيا د همدغو خلكو حالت 

پلو انحرافاتو پر بلي لعنت وايي، د خې ډله به ئيوه 

به د دوه برابره عذاب تعالى ڼي او له هللا گې عامل به ئ

ېر څپه د شيطان چي ، دا همغه خلك دي ښتنه ورته كويغو

غوره تكذيب الر  و دآيتوند  تعالى د تكبر او د هللاې ئ

ې دي او ړلړي تړاندي هم د آسمان دپه ودوى د ې وه، ړك

او له په جنت كي د مؤمنانو حالت هم د جنت. او بيا 

ږدي او هغه ږ مخي ته زمودوزخيانو سره د دوى مناقشه 

ځ، د ړو ترمندي او نه د جنت، د دوادوزخ د چي نه كسان 

ې د له ئچي كاو د دوى حالت بيانوي،  ېدونكياعراف اوس

چي د ړي او ې غواترپناه ې، ړگي واوپه لوري ستردوزخ 

بيا د  ې كوي.ئ طمعپام شي د ورتلو ې جنت لوري ته ئ

ې يوه عجيبه ځ د مناقشاعراف د خلكو او دوزخيانو تر من

 .ړويپوړه چي د انسان زصحنه تمثيلوي 

پاى ته په دغو اساسي موضوعاتو اومي ركوع  دا بحث د

ټولواك خالق او  ياو زمك وآسمانونرسوي: ستاسو رب د 

ۍ ږمپوځي، لمر، سځي راپه اراده ځ د ده په او وردئ، ش

هم خالق دئ هم آمر او حاكم، ړي، او ستوري ده مسخر ك

 ېري سرهله طمعي او ومو بايد ده ته وي، دعاء  زاري او

 د هللا تعالىپه زمكي كي فساد مه خوروئ، ورته كوئ، دعاء 

په ړه زمكه چي مگه څنې دئ، لكه ږدته ورن وېكاننرحمت 

گه وروسته ۍ كوي تاسو به هم له مرژوندباران سره را

 ژوندي كوي.بيارا

، صالح السالم عليه، هود السالم عليهد نوح ې پسور

د  السالم عليهاو شعيب  السالم عليه، لوط السالم عليه

و ته تاريخي او عملي اساسي مطالب وكي همدغڅ په ترقصو 

ي په ضمن كې او دا بحث د دولسمي ركوع شوړاندي گي وېلب

 ، دپاى ته رسويې سره ې تتمښكونكړه راېري زې ډيوپه 

ړى وى او چي: كه خلكو ايمان راوې خالصه دا ده تتمې د

ې ې وى نو د آسمان او زمكي د بركتونو دروازړې كتقوى ئ

ې، خو دوى د تكذيب الر ې ول شوپرانيستپر مخ ې به ئ

ه مؤاخذپه سبب نو عملوبدو  د لىړه او هللا تعاغوره ك

  ړل.ك
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د د فرعون او د ده له مأل او درباريانو سره ې پسور

همدغه اساسي كي ې په قصې د مقابل موسى عليه السالم

ېدو، د ده په غرقتمثيل شوي، دا قصه د فرعون موضوعات 

ېدو او بني اسرائيلو په نسكورڅه تخت او تاج او هر د 

ته رسوي. بيا د بني پاى قال په انتته د زمكي د وراثت 

مطالب همدغه كي ې په قصاسرائيلو د عروج او زوال 

ږل شوي ېپه الس لاو د ده  السالم عليهړي، له موسى څې

، مخالفت، له توحيد نه وروسته چلنتورات سره د دوى 

اقتداء  يپسسامري په ځاى په  السالم عليهد موسى شرك، 

گه منل او په توبود سخوندر د معځاى په  تعالى هللاد او 

ې شرك او انحراف ېدا او د دډه كگونړاندي په وغه هد 

 عليهږدي، مخكي مقابله د موسى ږ مخي ته پايلي زموبدي 

او سامري  السالم عليهاو فرعون وه، دلته د موسى  السالم

په ضد او دلته ده، مخكي توحيد د ظلم او استبداد 

له بهرني مقابله د توحيد او شرك ده، هلته مبارزه 

ه پې بحث ښمن سره، د دښمن سره وه او اوس له كورني دد

ځاى په او د ده دعاء  پاىد  السالم عليهد موسى ضمن كي 

 070په دا بحث ځي، او را ېريزپيغمبر د راتلو د بل 

 ,پاى ته رسويآيت 

گوته ړښت ته هغه فطري جو ښتپيدايبيا د انسان د 

ښتنه او رت غوفطې د ايمان ئ تعالى چي پر هللانيسي 

ېښودل شوى، له ټه كي دا ايمان اپه خاضاء ده، د ده قت

ې انكار د ده له فطرت سره تعارض لري، شيطان ئ تعالى هللا

گندو څرټولو له ې كوي، پرپل فطرت ضد كار لمسوي او د خ

ځيني ايمان چي ، دا څويې هانكار ته ئ لودالئ ښو اون

په ځان وي او ره كځيني د كفر او ضاللت الر غوړي او راو

د سننو مطابق  څه د هللا تعالىدا هر  ،ځويكي غور ۍتباه

گي او ړه، سترزچي ږي، دوزخ ته هغه درومي ېترسره ك

او په حقيقت ېدو اور ،ژندو، ليدوېپد حق د ې ونه ئږغو

ېر دي، تر څپه څارويو عاجز دي، د  ړوله ايمان راو

 ېر بد.ډهغوى هم 

، بحث ځيله به راچي كاو دا ړه په اد قيامت ې پسور

چي ته ويل شوي ّـرسول هللا په موخه كوي، د شرك د ترديد 

ټي او تاوان اختيار راسره دئ گد نه خلكو ته ووايي: 

ږم، زه يوازي بشير او نذير يم، هغه ېپوهپه غيب او نه 

ړي يئ پيدا كې چي تاسو ئمعبود دئ  يوازينىذات ستاسو 
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پيدا د اوالد چي د روغ ، همغه او تاسو ته اوالد دركوي

چي گي كوئ څه بندولي د داسي طمع يوازي لده كوئ، ېدو ك

پله په خپيدا كولو توان او واك نه لري، څه څ د هي

دعاء  پيدا شوي؟! نه ستاسو مرسته كولى شي، نه ستاسو

غو مشركانو له د .گان ديېر بندڅپه ږ اوري، ستاسو او غ

عفوي  ږي: لهېښتني كپارڅو سكي مؤمنانو ته  چلنپه سره 

ډډه ړئ، له جاهالنو ېكو كارونو بلنه ورككار واخلئ، د ن

ته  ځورولئ هللا تعالىپلو وسوسو وپه خړئ، كه شيطان وك

پل رب اورئ، خې په دقت سره ئلولئ او  پناه يوسئ، قرآن

ېرويو سره گښام په زاريو او زځ، سبا او ماپه ورش

 د ده خوا تهپه آخري آيت كي ورته ويل شوي: او  .يادوئ

 د هللا تعالى ې مهم صفات لري:درچي گان هغه دي مقرب بند

ړاوى او لويي نه كوي، د ده تسبيح وايي سرغ عبادتله 

انسان څلور كارونه يعنى  ږدي.پر زمكه او ده ته تندى 

د مقربو  تعالى چي د هللاپه برخه كوي ړ مقام ورته هغه لو

ت، عباد تعالى هللاد  -0په زمره كي ونيول شي: گانو بند

د ده ذكر  -3ډډه، ړاندي له تكبر او لويي په ود ده  -2

 ړ اطاعت.پاو د ده بش -4او تسبيح 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

 

     

     

    

     

و كتاب ږل شوى يېتا ته ل -1الف، الم، ميم، صاد،  -2

پاره ې لگوالى نه وي، د دې تنپه سينه كي دي تردئ، 

 .پند او يادونهې او مؤمنانو ته ړوك ې پرانذار چي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ې د معرفي تر ې سورد همدړه بحث په اغو حروفو دد  -(0)

 .ړئعنوان الندي مطالعه ك

له لوري درباندي نازل شوى،  تعالى هللادا كتاب د  -(2)

پاره انذار وي او د د كافرانو لچي ې موخه په د

 ېېروپايلو وور له بدو پاره تذكار، خلك د كفمؤمنانو ل

ړه چي زگوره ې. ړپه ياد كپل رب وراو مؤمنانو ته خ

ې، مسئوليت دي دروند ړې، حوصله له السه ورنه كگى نشتن

، په مخكيمخالفتونه ژوري او ړي لودئ، سفر طوالني، 

پايلو پل ظلم او فساد، كفر او شرك له بدو د خځيني به 

راوتلو ته  ډ نهډنله ځيني به د جهل او شرك ې، ېروو

جاهل او بلي خواته  ،ښمنانځواكمن دا ته وې خيوې، بل

ې وزلي متعصب مخاطبين او خوا ته دي كمزوري او ب

ې خو ته له دړ، ستا تذكار او تربيت ته اچي مؤمنان 

ې كتاب سره به دا په همدې، څه نه لرپرته بل كتاب نه 

ڼا كي په رې، هم به د دغه كتاب ستره دنده ترسره كو

پلو خهم به او ې گوته كوپه بده پايله ورپله ته خښمن د

 ې.ډ او اطمئان وركوډاگرو ته مؤمنو مل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

   

    

    

چي ستاسو د رب له لوري ړئ څه متابعت وكد هغه  -3

نورو اولياوو په پرته درباندي نازل شوي او له ده 

 ږ ده.پند اخيستنه مو لځئ، مه  پسيپالونكو  او
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ښوونه ږ ته الرېر وضاحت سره موډپه دا مبارك آيت  -(3)

دا ده  ښتنهد ايمان يوه اساسي غو تعالى هللاپه چي كوي 

په هللا د كتاب چي د څوك ده د كتاب متابعت وشي، چي د 

په ړي متابعت وكاو اوامرو  نووښوچا د الربل ځاى د 

پل ولي او گ كي خڅنپه  تعالى هللاد دا كس ې ئحقيقت كي 

سره  تعالى له هللاې ئڅه كي او په داسي  نيولى پالونكى

 .پاره مختص دئد هللا تعالى لچي ړى شريك ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

  

    

    

   

    

     

عذاب ږ زموچي ي، هغه ړڅومره كليوال مو هالك كاو  -4

په ې پيا به د شچي ې راغى پربه په داسي حال كي 

نو  -9 ې خوب كولو؟!ې د غرموو يا به ئ هخوب ويد

ې: چي ويل به ئپرته بله نه وه ې ې له دوينا به ئ

 وو.ږ ظالمان چي مويقينًا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ڼي پاد تاريخ ږ ته وايي: مو آيتونهدا مبارك  -(4-5)

 تعالى چي د هللاڅه وه پايله د هغو خلكو  گورئړوئ، ووا

په سبب له  چي د مخالفتگورئ ؟ وړىمخالفت ك ئې له كتاب

د الهي چي ا چكومو بدو عواقبو سره مخامخ شوي؟ 

په الهي عذاب اخته شوي او گه څنړى كتابونو مخالفت ك

ې يا پ؟! د شړيپل ظلم اعتراف وكپر خچي ړ شوي ې ته اد

ې نه ئڅه غافل، له هر ږه خوب ويده وو، به په خواې غرم

نه د كفر او شرك له  پروا وه اوې مؤاخذد  د هللا تعالى

ې نازل شوى، پرپي الهي عذاب څاېره، خو نابدو عواقبو و

گوالي ته متوجه شوي څرنړنو پلو ناروا كدغه مهال د خ

ې او د دوو ږ ظالمان چي واقعًا موړى ې كاو اعتراف ئ

 سزا مستحق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

  

  

    

     

پيغمبران مو چي ښتو وپنو حتمًا به له هغو هم و -6

 ښتنه كوو.پوو به هم خامخا پيغمبرانږلي او له ېلور

ږ )هغه او مو ورواورووقصه پوهي له مخي به نو د  -7

 ې( غائب نه وو.تر مهال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ښتنه پوټولو بالاستثنى ځ به له په ورد قيامت  -(3-7)

ې خلكو ته پيغام ئچي آيا الهي  هم وپيغمبرانله ږي، ېك

څه ځواب او عكس العمل چي د خلكو  او دا رسولى كه نه

چي ږل شوي ېان ورلچي پيغمبر هم او له هغو؟ وو

چا ته د به هر  تعالى هللاې ځواب څه وو؟ و ته ئپيغمبران

چي هر  ورواورويگه په تود داسي شاهد ړنو قصه پلو كخ

 ټ نه وو.پې څه ترڅ گانو هيدې ليدلي او د بنڅه ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

  

    

   

   

  

  

   

  

    

چي چا ي، نو د وځ به حق دروندوالى ې وراو په د -8

او د  -5تلل شوي درانه وختل همدا دوى بريالي دي. 

ځان ته چي نو دوى هغه دي ك وختل پچي تلل شوي سچا 

و سره آيتونزما له چي تاوان رسولى ه كبلې ې له دئ

 چلن كولو.ې ظالمانه ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

پام كي په څو خبري ړه په او ې مباركو آيتوند د -(8-2)

 ولرئ:

 ېړۍ فقرد اتم آيت د لوم ( 

  ) ړه د مفسرينو تر په ا

ې دوه ئټولو غوره توجيه ځ د رأيي اختالف شته، تر من

ځ ې ورپه د -2وزن كول حقيقت لري. ځي ې ورپه د -0دي: 

ې دليل په دبه حق وزن او دروندوالى وي. دوهمه توجيه 

چي د الفاظو تركيب همدا معنى افاده دقيقه او غوره ده 

ځ به هغه عمل وزن او دروندوالى ې وركوي، يعنى په د

 چيد حق او حقيقت مطابق ترسره شوى، كوم عمل چي لري 

ښته ې ارزاو بپك به سهغه  ،له )حق( او )حقيقته( تش وي

هللا وزن به د اال چي د الاله رواياتو كي هم راغلي په وي. 

 السماوات فانوي، يات ززمكي او آسمانونو تر وزن 

 إله ال ووضعت الميزان كفة في وضعت لو فيهما وما واألرض

چي ې معنى دا ده د د، أرجح كانت األخرى الكفة في هللا اال

 ېپسد آيت ور دروندوالى وي.هلته به حقيقت وزن او 

په هغه بل تعبير كي خو برخه هم دغه توجيه تأييدوي، 
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د فالح څه شي وزن به چي د ږي ېك پاتهدا خبره مجهوله 

ټى ېپېكو عملونو چا د نشي د ېدى ك ښه وي؟!او خسران ن

ې صورت په دټى دروند، ېپپك وي او د بل د بدو عملو س

 . ڼلىگنشو  پكوالى او دروندوالى معيارسخو كي 

  څه به په گه او څنږي، ېچا عملونه به تلل كد هر

چي وتلل شي او نه د عمل د نه خو عمل شى دئ ږي؟ ېتلل ك

آيا څه دئ؟! مراد  خبريې پاره تله شته، نو د دتللو ل

به ښت زچا د عمل اصلي قدر او ارچي د هرې دا دئ مراد ئ

ڼي بې د عمل د ظاهري ښت به ئړى شي، قدر او ارزمعلوم ك

په ته  حقيقت()بلكي )حق( او  ،ږيېټاكل كله مخي نه 

ې كي د په د، كه مراد دا وي نو ږيېټاكل كپام سره به 

ځكه تلل او وزن كول د معنوي ځاى نشته،  څابهام هي

ږ د يوه عزتمن چي موږي، لكه ېپاره هم كارول كشيانو ل

ې ذليل او بړى دئ او د وايو: دروند س اړهپه ړي س

پك لفظ كاروو، خو كه له تللو پاره د سان لانساعتباره 

څوك پرته بل  څه وي، له هللا تعالىمراد بل  لواو وزنو

چي هلته به تله يا گمان مه كوئ داسي ږي. ېپوهې نه پر

تله او تلل، نه به ډيي كي كوم منپه تلل داسي وي لكه 

تله داسي وي لكه د دنيا تلي او نه تلل د دنيا د تللو 

 هللاچي اهل ظاهر دي او پلويان مذهب ېر، د هغه څپه 

د دنيا د كومي چي گمان كوي په انسان قياسوي  تعالى

ې خوا كي ئې په يوږي، ېېښودل كېر به تله اڅپه تلي 

ې مقياس له مخي به په بلي كي موزون او د دمقياس او 

ېر دلته هم څپه ! هغوى د نورو مواردو ږي!ېوزن معلوم

ره او دپه متباو الفاظ ونآيتستره غلطي كوي، د متشابه 

او د هغه صفات ې سره هللا تعالى په داو  ظاهري معنى اخلي

ځ به د په ور. د قيامت په مخلوقاتو قياسوياو افعال 

)حق( )مقياس( وي او د پاره عمل د وزن معلومولو ل

پكوالى به د دغه مقياس له مخي عملونو دروندوالى او س

  . ږيېټاكل ك

  او ژي دوى به بريالي وي ېه وخدرانچي تلل شوي چا د

ې ځان ته پله ئپه خژي نو ېپك وخسچي تلل شوي چا د 

 تاوان رسولى. 

 له  تعالى هللاچي د ې تاوان اصلي وجه دا وه د د

 كاوو. چلنې ظالمانه و سره ئآيتون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

    

   

    

    

او  ئړي متمكن كپه زمكي كچي تاسو مو او يقينًا  -21

ټول ضروري( اسباب درته برابر ژوند )ې كي مو د په د

 .ئږ دړل، خو شكركول مو لك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

چي زمكه ورته مناسب پيدا شوى انسان داسي  -(01)

پر سر چي د زمكي پيدا شوى سان داسي ټوبى دئ او انټا

څه ته پاره ژوند لد چي ژوند ورته ممكن دئ، انسان 

پيدا شوي او د په زمكي كي ورته ټول هغه ضرورت لري 

چي كومو خصوصياتو او ره پاكولو ل دژونپر سر د زمكي 

ړو ړى شوي، د دواړتياوو ته ضرورت وو انسان ته وركگځان

ېرزوينه ده، خو پيوه ستره  تعالى هللاځ دا تنسيق د ترمن

ې چي دڅوك ېرزويني قدر نه كوي، پې ېرى انسانان د دډ

 پېرزويني شكرې ړي د منعم خداى د دته متوجه دي او غوا

ږ ېر لډتله د هغوى شكر پرپه ې ستر نعمت د د ړي،كاداء 

 دئ. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

  

   

    

    

شكل او ړئ، بيا مو پيدا ك ږچي مواو يقينًا  -22

چي آدم ته سجده ړ، بيا مو مالئكو ته وويل صورت درك

ى( د چي )دړه، سجده وكټولو پرته شئ، نو له شيطان 

 ډلي نه وو.سجده كوونكو له 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ړئ:پام وكټكو ته ړه الندي په اې مبارك آيت د د -(00)

  ېد خلقت خبره شو وانسانان وټولد په سر كي د آيت 

ې يادونه شوي، د د السالم عليهيوازي د آدم خو وروسته 

ږ مخي ته ېر توجيهات زموڼ شمگپه توجيه كي د مفسرينو 

چي د آدم ټولو غوره او دقيقه توجيه دا ده ځي، تر را

ټولو انسانانو د په حقيقت كي د ښت پيداي المالس عليه

  ده.ښت مقدمه پيداي

 ېل د انسان )خلقت( او ده ته )شكل او صورت( وركول ب

ته  السالم عليهآدم چي ې معنى دا ده ېل ياد شوي، د دب

ړى شوى، همداراز د ښت وروسته صورت او شكل وركپيدايله 

شكل  څه موده وروسته صورت او تر پيدايښتده اوالد ته 

ې په دپير يوازي ړه سره ورته دي، توږي، دواېوركول ك

پيدا پرته پالر نه له مور  السالم عليهآدم چي كي دئ 

نه يوازي يو ستر حقيقت ې وينا سره دپه  شوى. قرآن

يو بل علمي اعجاز دئ،  قرآند بلكي دا  ،ړىبيان ك

ځو كي يوه نطفه وي، پو ورړيو شپه لومښت پيدايانسان د 

ښي ته غوې ژوول شوړند توكى، بيا ځوپوري حم په ربيا 

پاى كي ورته د يوه ماشوم په ټه، ... ټوښي ورته د غو

څوك په اهميت هغه ې وينا د دړى شي. شكل او صورت ورك

ړه په اښت د مختلفو مراحلو پيدايچي د انسان د ږي ېپوه

 ړي وي.ېړني او تحقيقات كڅعلمي  يژورې ئ

ټه ثابتوي ې بنسنه بېرگندا آيت د هغو خلكو غلطه ا

په كي ې بيا ړه شوړى د انسان مجسمه جوچي وايي: لوم

چي په خالف وايي رأيي ې د د قرآنې!! ړى شوپو كروح 

ړى وركصورت او شكل وروسته ښت پيدايد ده له انسان ته 

ټ لري او كي كوم بنس په قرآنشوى. د دوى دا رأيه نه 

 بلبايأيه له په صحيحو احاديثو كي، دوى دا رنه 

په يوه كالل قياس دوى احسن الخالقين خداى ې ده، اخيست

 ... دغه وخت خداى آدم له ړه ليكي:ې اپه د بايبلړى، ك

روح  ژوندد پزه كي په ې د ده بيا ئړ او ړ كجوخاوري 

آدم له ړ او په برخه كژوندون ورې او ده ته ئ ړهپو ك

 ! ړ شويو ژوندى موجود جو

پلي مشهوري په خگر ځورېر معروف انډد مسيحيانو يو 
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ځورونه داسي څو فرشتو انكي د دوو انسانانو او ې منظر

او ڼه كي په بځو ښو كې د وزر لرونچي فرشتړي رسم ك

سره ورته د دوو  السالم عليهاو آدم  شأنه جلخداى 

گوتي له الري آدم پلي چي د خېره كي ښيي څپه انسانانو 

  ته روح وركوي.

ېړو او څودقت سره په ږ لادعاء  دا بايبلراشئ د 

ې د حقيقت خالف او افسان، معنىې څومره بدا  چيگورو و

 !!هد ته ورته خبره

هللا تعالى  چيگورو گو پلو سترپه خېبه هره ش موږ

ي خاورې ړمې له گه ئڅنپيدا كوي، گه څنژوندي مخلوقات 

ې ژوندى مخلوق ترپو كوي او په كي گه روح څن ،ړويجو

گورو له گو پلو سترپه خ ېئ موږ چيڅه ړوي، آيا دغه جو

 ې د آدم عليه السالمئ بايبل چيڅه سره مطابقت لري هغه 

په ژونديو شيانو آيا د  ړه وايي؟!په ا پيدايښتد 

ړى د يوه لوم چي ئد سنت همداسيتعالى  هللاد پيداكولو كي 

پو كوي او پزه كي روح ور په ې ړوي، بيا ئشي مجسمه جو

ليكونكي او  ايبلبړوي؟! آيا د ې جوژوندى مخلوق تر

پيدا نه وي  پيدا شوي؟! كه دوى داسي منونكي همداسي

پيدا  داسي به ولي السالم عليهشوي نو د دوى جد آدم 

 ټي داسيخو انسانان، حيوانات او بوتعالى  وي؟! هللا ىشو

ې نطفه وي، ورو ورو ستره ړوكوپه سر كي  چيپيدا كوي 

 چيه ومنو گڅنړ شي، ې جوژوندى مخلوق ترړ پشي او يو بش

ې د بيا ئ ،ېړې كړې جوژوو مجسمټولو د تعالى  هللاړى لوم

په برخه ې ورژوند ئاو  ېړپو كپزو كي روح په دوى 

گوي ړخ لېرنه خو نه له انساني عقل سره اگ!! دا انړىك

له مشهود او نه د هللا تعالى پيدايښت كي په او نه 

  ېدونكي سنت سره.بدل

  چي د دا آيت( او 

 ) انسانانو  ټولوپه صيغو سره د جمعي

په ته سجده  السالم عليهچي آدم ښيي ته خطاب كوي، 

آدم ټول انساني نسل ته سجده وه، نه يوازي د كي حقيقت 

 ذات ته. السالم عليه

  د شيطان دې له سجړاندي په ود انسان چي ښيي دا آيت

عدم  خضوع اوعدم ړاندي په وړاوي معنى د ده د سرغ

 دئ. انقياد

  ې امرفرشتو ته د سجدچي كي ويل شوي په سر د آيت 
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ړه، ډه وكډ ېشيطان له سجدچي وشو، خو وروسته ويل شوي 

ځ اختالف شته، په توجيه كي هم د مفسرينو تر منې د د

ړاندي د مالئكو په ود انسان چي غوره توجيه دا ده 

و ټولو مخلوقاتړاندي د په وپه حقيقت كي د ده انقياد 

عالم كي ټول په په معنى وو، خو قياد او تسخير د ان

ېر ڼ شمگ قرآند ړ. ړاوى وكسرغدې يوازي شيطان له 

څه ي هر او زمك وآسمانونچي د ې داللت كوي په د آيتونه

 ړى شوي.انسان ته مسخر ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
     

     

    

    

   

ې، ړچي سجده ونه كې ړڅه شي منع كفرمايل: ې وئ -21

پيدا ې ويل: زه تر ده غوره يم، زه دي له اوره وئ

 ړى.پيدا كټي ړى يم او دى دي له خك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 ښيي:ږ ته دا آيت مو -(02)

  ړى جرم كبر دئپر سر لومد زمكي. 

 ړى، يو ړاوى كې سرغله حكم ئ تعالى چي د هللاړى كس لوم

په نسلي ڼلى، گې تر بل غوره ځان ئچي  تكبر ووداسي م

ځان ې تر ړ او هغه ئر بل لوځان تې او قومي بنياد ئ

 ڼلى.گټ ټي

  په ې ، خو د دشو لكاټچي يو صالح مشر وپاره لچا د

ې مال ئمخالفت ته ، بر عكس ړيچي د هغه اطاعت وكځاى 

ڼي، گړ او مستحق وپاره تر هغه لې مقام د دځان ړي او ت

 تجربه تكراروي.د شيطان 

  پيرونو باور په توټ په قومي او نسلي بنسچي څوك

 گناه تكراروي.يو تر بل غوره بولي، د شيطان لري، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

     

   

    

دلته چي ې ې كوز شه، دا حق نلرې ويل: له دوئ -23

 ې.يله ذليلو چي ځه ، ووېړلويي وك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ړ دي:پام ودلته دوه خبري د  -(03)

 هبوط، ې پايله ئړه، د لويي او تكبر شيطان لويي وك

هر  تعالى چي هللاې معنى دا ده ، د دپكاوى او ذلت شوس

 پكاوي سره مخامخ كوي.متكبر له ذلت او س

  ړى شو، له آسمان؟ له جنت؟ كوز ك ىځاشيطان له كوم

او ېدو؟ په كي اوسهم  السالم چي آدم عليه ىځاله هغه 

ې په برخه وو؟ د دچي د ده كه له كوم معنوي مقام 

په احاديثو كي، خو كي شوى او نه  په قرآنوضاحت نه 

 له هبوط معنوي هبوط مراد دئ. چيږي ېداسي معلوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

    

     

ټول له چي ) ړهځي مهلت راكورهغي ې ويل: تر وئ -24

فرمايل: ته له ې وئ -29 ږي.ېڅول كپاقبرونو( را

 ې.يړى شوو مهلت ورك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ږي:ېگو كترسترڅو خبري دلته  -(04-05)

 چي ثابته پاره ې لې، د دړشيطان د مهلت مطالبه ك

غوره  مالسال عليهاو دى تر آدم سمه ادعاء  ړي د دهك

 دئ.
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 چي ږي ېمعلومدې ، له ړدا مهلت او فرصت ورك تعالى هللا

په جنت كي دى نه ځكه د ده هبوط معنوي وو، نه مادي، 

 .په آسمان كيېښودل شوى او نه پر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

   

   

   

   

   

   

    

     

ړم، هرومرو به ستا ې الري دي كچي بې ويل: نو وئ -26

ښېنم، په كمين كي( كپه مستقيمي الري كي دوى ته )

ې ړخ ئښي اې، له بيا به د دوى له مخي، له شا ئ -27

ې ېرى به ئډځم او ورته راې ړخ ئڼ ااو له كي

 ې.كي ونه مومشكركوون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ېښودل خي ته اږ مڅو اساسي خبري زمودلته  -(03-07)

 ې:شو

 ته منسوبوي  تعالى هللاى وړاپل عصيان او سرغشيطان خ

ړ ې ته ايعني تا زه دڼي، گې او د ده له لوري اغوا ئ

ې چي زه ترړه پر ما ترجيح وركچا ته ړم، تا داسي ك

ې پرپرته بله الر دي راته غوره وم، د ده له مخالفت نه 

چي ت كي په يوه حزب يا حكومښوده!! دا داسي ده لكه ن

څه ړو هڼي، د الس ته راوگړ ځان وپاره څوك د يوه مقام ل

چا ته ږي، دا مقام بل ېپل مقصد ته نه رسې كوي، خو خئ

پاره مال ځاى د مخالفت لپه ږي، دى د اطاعت ېپارل كس

د حزب پل عصيان او وتل ځي او بيا خړي، له تنظيم نه وت

ته مشرتابه ته منسوبوي او وايي: تا له حزب نه وتلو 

ږ پاره زموې لد شيطان دا وينا د همد قرآنړم!! ړ كا



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      ېپلوش نقرآد 

 عرافاال

 

 
 

 

 

 

 

 

 

345 

 ړو.ډډه وك كار چي له داسي غلط ې ده اېښ مخي ته

 په ې الري كولو او چي د انسان د بړه كوي شيطان لو

په څه به كوي، پل مأموريت كي د ده د ناكامولو هخ

ښېني، له هر لوري به په كمين كي ورته كگام كي به هر

ړي چي ثابته كې دا وي څه به ئيسي، هې تر بريد الندي نئ

ې د د ،ړ نه ديې مقام وې د داو اوالد ئ السالم عليهآدم 

. دا هم داسي كولىاداء  پاس نشيېرزويني قدر او پالهي 

د پل رقيب ده لكه له حزب نه هغه مرور يا وتلى كس د خ

ړي غواړوي، پاره هغه ته موانع راوالنااهله ثابتولو ل

چي ړي ړي، ثابته كپيدا كستونزي را اوې هري خوا ته فتن

 يټولړه سمه نه وه، دا ېكپرد مشرتابه ړه په اد ده 

ې د همد قرآندي.  نتائجړي ېكپرستونزي د دغي ناسمي 

ې ځان ترچي متوجه كوي ې شيطاني كار ته دږ موپاره ل

 وساتو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

   

   

  

په ړل شوي او ش يټل شوې د رې فرمايل: له دوئ -28

ړ نو هرومرو به چي ستا متابعت وكچا ، ځهگه ووتو

 ړم.ډك كټولو جهنم له تاسو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
په برخه شو، خو پكاوى ې ذلت او سپه وجه ئد كبر  -(08)

ټل شوى، د هر مذءوم )رپه سبب ې الري كولو د نورو د ب

 او ړل شوىشوى( او مدحور )شڼل او مالمت گچا لخوا بد 

ده او د ده په پاى كي د ړى( شو. ځانه لري كچا له  هر

 ځاى جهنم دئ.پلويانو گرو او ملد 

، ړوكه تكبر وكچي ې ښوونه شوږ ته الرې سره مودپه 

گه سپكه سترپه او نورو ته ڼو گړ وځان تر نورو لو

ېر څپه د شيطان په برخه شي او كه و ذلت به مو گورو نو
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ړو او ۍ الر غوره كښمنله صالح كسانو سره د عداوت او د

ټنه ړو نو رڅه وكړولو هډونو راوالخند ړاندي په ود دوى 

له لوري  تعالى په برخه شي، هم به د هللاړنه به مو او ش

 هم به د خلكو له لوري. ټل شو او ور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

   

   

    

   

   

    

جنت كي ې په د يد ته او مېرمنې آدمه! او ا -25

ې ړئ وئغواڅه چي ې ځايه ئله هره شئ، نو  مېشت

ږئ، كه نه نو له ېې كږدې وني ته مه نخورئ، او د

 به شئ.ظالمانو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
پام كي په ړه الندي خبري په اې مبارك آيت د د -(02)

 ولرئ:

  ه پې ئ مېرمن او السالم چي آدم عليهدا كوم جنت وو

په زمكي په آسمان كي وو كه ځاى شول؟ دا په ځاى كي 

تاب نه وروسته د حساب او ك لهچي كي؟ دا همغه جنت وو 

ځيني مفسرين ږي كه د زمكي كوم باغ؟ ېپه برخه كانسان 

ې د زمكي كوم خاص باغ، ځيني ئڼي او گې د آسمان جنت ئ

ځاى صريحًا ځ په احاديثو كي هيّـرسول هللا او د  قرآنپه 

په آسمان كي وو، يا چي دا جنت يا تلويحًا دا نه مومو 

شوى، يا له  ولېهمغه وخت آسمان ته ب السالم عليهآدم 

د هغو مفسرينو رأيه ېرته زمكي ته راكوز شوى. آسمانه ب

ې ې د بقرڼي، تفصيل ئگباغ خاص چي دا د زمكي دقيقه ده 

 گورئ.په تفسير كي وآيت  35د  ېد سور

  په  قرآندا ممنوعه شجره كومه وه؟ نه دلته او نه د

څه ويلي له ړه ې اپه دچي چا ې، ښودل شوځاى كي بل 

ښودل ې څ دليل ورته نه لري. كه د دلي، هيې ويځانه ئ
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 ې وه.ښودلږ ته به حتمًا مو قرآنضروري وى نو 

 ې وه به ئمي ږئ، كه نه نوېكې ږدنمه ې وني ته د

. دوى د خاصي شئ له ظالمانوې سره به په دوخورئ او 

گناه چي اسلوب دا دئ  قرآن، خو د يشو منعې ومي لهوني 

كله چي ځكه ، دا يكو منع ېدو انسانې كږدته له ورن

ېوتو پرگناه كي د په ې شي ږدگناه محل ته ورنانسان د 

چي د ښتنه كوي پارتل دا س قرآنې زيات شي، احتمال ئ

پولي ۍ ږئ، د حالل تر وروستېې كږدپولي ته مه ورنحرام 

گام بل چي كه يو ځئ ، دومره مخكي مه مخكي مه درومئ

 ځئ.ېوپرډ كي ډنپه گناه واخلئ د 

 ړى ځان به مو ظلم كپل په خخورئ نو وه وېم كه دا

پل رب له ې مخامخ شئ، د خپايلو سره به ئوي، له بدو 

 ړى وي.ېرى كامره به مو ت

د  بايبلڅه وايي،  اړهې په د بايبلچي گورو راشئ و

ې ځلسمي فقرپنځمي تر پند دوهم فصل له ښت د باب پيداي

 ليكي:پوري 

كي  يميس ختيځيپه  كي چي عدن پهې وروسته خداى )له د

په ځاى په كي ې ړ او هغه آدم ئپيدا كئ يو باغ پروت د

ډول ډول ! خداى ړى وو!پيدا كې ئمخكي  چيړ ځاى ك

 خوندوريڅو ې تر ړپيدا كراې باغ كي په د ېسته ونيښا

او  (حيات ونهد )كي ځ په من، ده د باغ ړيې وركومي

د عدن ړه، پيدا ك (ژندو ونهېد پښه او بد د )همداراز 

ې څو ئېدو تر په لوري يو سيند وبهد باغ  له سيمي

ړو رودونو تقسيم څلورو وپه ړي، بيا دا رود ړوبه كخ

 د خويله له سيمي چيدئ  (فيشون)ې ړى رود ئشو، لوم

 ډبريد جزع ږي او هلته خالص سره زر، مرغلري او ېېرت

 ش له سيميد كو چي ئد (جيحون)ې ږي، دوهم ئېموندل ك

ځ ته درومي ختيد آشور  چي ې )دجله( دئېيم ئږي، درېېرت

په باغ كي ې )فرات( دئ!! خداى آدم د عدن څلورم ئاو 

پالنه ړي او د باغ ساتنه او څو هلته كار وكښود تر ېپر

ې ومي ټولو ونو دې باغ د دې وويل: ده ته ئ ړي اووك

دا  (ژندا ونهېپښه او بد د د ) ې ونيپرته د يوخوره 

 ې!!حتمًا مر چي ې مطمئن اوسهوخور مېوه ه داك چيځكه 

 ړ خبري مومو:څو د اعتراض ودلته 

  د  چيويل شوي ړي فصل كي په لومد باب  پيدايښتد

ټو او وژوي د بخلقته مخكي ټول نور له  آدم عليه السالم
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د ده د  چيپيدا شوي وو، خو دلته ويل شوي په شمول ونو 

ټي نه ښه او بوڅ وازمكي پر سر هيد په وخت كي پيدايښت 

يو باغ په عدن كي پيدايښته وروسته خداى ه ول، د ده ل

 دئ. دا صريح تناقض ړ!!پيدا ك

 د  آدم عليه السالم چيږي ېې وينا معلومد بايبل له د

ې تر ځاى شوى، خو د دپه ځاى پر سر يوه باغ كي مكي ز

گ او څنخداى د نورو ونو تر ې باغ كي په د چيگ وايي څن

ښه او بد د )د )حيات ونه( او كي  برخيۍ ځنپه مند باغ 

پر سر په مكي خو نه د ز ړه!!يدا كپژندا ونه( هم ېپ

په ژندا ېپښه او بد د حيات ونه شته او نه د ونو كي 

ووايي  يپلويان دليكوال او  بايبلد  نامه كومه ونه!!

ې نامه په دي ون دي؟ تاسو كومي چېريي دا دوه ون چي

 ي نشته!! د حياتون داسيټ كي گوڅ په هيۍ ړژنئ؟ د نېپ

ي ورته نورته ې ونه، د معرفت ونه، د حيات اوبه او د

 ې خبريشو ړيجوپه عالم كي ټه او د خيال ې بنسب خبري

تعالى  هللا، خامخا به مري يچپيدا شوى  انسان داسيدي، 

ړو په خوې د هغ چيې ړپيدا كنه ده  مېوه اوبه او داسي

ړي، د انسان ژوند ترالسه كي او ابدي دائمسره انسان 

ږي، د تعليم، تعلم، ېدئ، ورو ورو زيات اكتسابيمعرفت 

ښه او ې د معرفت او د ئكي په نتيجه ې او تجرب زده كړي

نه ده  مېوه داسيتعالى  هللاږي، ېړلو سطحژندا ېپبد د 

ښه او بد په خوراك سره انسان ته د ې د هغ چيې ړپيدا ك

په ې وينا د د بايبل!! د په برخه شيژندو معرفت ورېپد 

پر ټولو د مخه تر  چيپه هغو آيتونو كي  قرآند خالف، 

د  قرآنو سره د ې آيتونپه همدنازل شوي او ّـرسول هللا 

 ي راغلي:ې داسپيل شوړۍ نزول ل

   

    

     

    

    

                                                                           

 5-0العلق : 

 -1 ړ.پيدا ئې كي چپل رب، هغه په نوم د خولوله  -2

ډېر  يرب د يچولوله  -3 ړ.پيدا كړندو ځوئې له  انسان

ته انسان  -9 ړه.پوهه ورك په قلم ئې يچآ  -4 .ئدكريم 

 پوهېدو. ېپرنه  يچڅه  لړورزده كې ئ
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و كي څو مطالب خاصه توجه آيتونباركو ې مدپه 

 ړي:غوا

  پيل )ولوله( په امر اقرأ د  وحيد هللا تعالى له لوري

د اسالم له نظره د )لوست( مقام او  چيښيي دا  ې اوشو

 څومره اهميت لري، دا د هللااو  ئړ دڅومره لومنزلت 

ږل ېل يوح ې دپه دغه امر سره ئ، ئړى امر دتعالى لوم

 .ړيپيل ك

 ښودل ښه گنده نڅري پېرزويند هللا تعالى د كرم او  اد

ځاى ړند توكي( له حالته هغه ځود يوه )انسان  چيې شو

ړ شي، ليك او لوست ې جو)كامل انسان( تر چيته رسوي 

كولى شي د  چيانسان يوازينى مخلوق دئ ښيي، ور

پوه شي او د )ليكلو( په خبره د بل  الريو( له )لوستل

پل پيغام نورو ته ړي او خك پل معلومات خونديخ الريله 

ټه گو تجاربقيمتي  پل سلف لهې سره د خده پ ورسوي او

ېدو مخه ونيسي او معلوماتو د ضايع ك واخلي، د

پرته دا ه انسانله ړي، ې انتقال كراتلونكي نسل ته ئ

تعالى هللا گورو، نه كي يڅ ذيروح هپه ړتيا او امتياز و

له  ې ده چياېښ ړتياوو ااستعداد كي دا نسان اپه 

ې ړي، له دړه كجوو تعلم وسيله اتعليم نه د )قلم( 

فضيلت  ومخلوقاتنورو ټولو پر ې انسان ته ړخه ئا

 ړى.ورك

  پر سره هم انسان ته و )قلم( ا)قرائت(، )علم( په

د پله هم په خړى شوى او وركنورو مخلوقاتو فضيلت 

 . پر بليوه ته ځ انسانانو تر من

  )ېزمنه وسيله ده، ېره اغډ پوهياو  زده كړيد )قلم

ېرو هغو ډپه  چيې مجال ترالسه كوي د دې سره انسان په د

ېدل ورته ممكن پوهې پر الري له بلي چيپوه شي و حقائق

 نه وو

  ې په دالفاظ  )علم بالقلم( دلته د چيگه څنلكه

ې استعداد سان ته له قلم نه د استفادان چيدي  معنى

ې اېښ كهملَ دا په فطرت كي هغه د ړى شوى، هللا تعالى ورك

ي او نورو ته پل ما في الضمير وليكړي، خړ كقلم جو چي

 ماو تعليم او تعل زده كړيد دې ړي او له ې انتقال كئ

ې ته دپه نورو آيتونو كي دا راز ړي، همړه كوسيله جو

و )علم آدم ا)علمه البيان( ه ورته راغلي الفاظ لك

 چيونو ته اشاره كوي استعدادهم هغو االسماء كلها( 
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ړى ورك كهملَ ته د )بيان( انسان  ړى شوي،انسان ته ورك

له ړي او ك)مافىالضمير( اظهار  پلخې، كولى شي شو

قصد، هدف، نظر پل ې سره خپه استفاد الفاظوكلماتو او 

څه د ه د هر هغه تړي، كو توضيح او پيغام تشريح ا

و استعداد اېښودنوم څه د يوه مناسب په هر ژندو او ېپ

په قالب پوهه د نومونو پله خ هغه كولى شيړى شوى، ورك

ې انتقال ړي او نورو ته ئترتيب، تنظيم او حفد ككي 

په نورو ړتيا ده، دا صفت گځانړي. دا د انسان يوه ك

پر ې سره هللا تعالى انسان ته په دنشته، مخلوقاتو كي 

 .ړىولو مخلوقاتو فضيلت او شرف وركټ

  سره زده تدريج  په، دئ( هعلم ېانسان )بكي اصل په

او علم  يپوهد انسان د  .ړه كوي او علم ترالسه كويك

ي دئ ې كپه دسره  يپوهشعور او و له وژد نورو تفاوت 

په د دوى  له مخكيژوي ثابت او محدود علم لري، نور  يچ

گه په فطري او الهامي تووى، ل شاېښودټه او دماغ كي خ

كوم كوم كارونه ړي، ژوند وكگه څن چيې ورته تفهيم شو

گه څنړي، ډډه وكڅه له خوراكه څه وخوري او د ړي، وك

تر  چيكولى شي انسان خو ړي، ېل كمفيد او مضر سره ب

گه په فطري او الهامي تو چيړي څه زيات هم زده كهغه 

دى كولى شي شوي. ښودل ېې ائپه ضمير كي رښودل شوي او و

ړي، اسرار كشف ړه كلو سطح پوهي ړي، د خپليړه وكزده ك

(، لوستلو)په ړي، ځان ته معلوم ك حقائقټ پړي او ك

ې حافظ د خپليه ې سراستفادپه له )قلم( نه و ا( ليكلو)

 چيپوه شي څه هم په هغه ړي او پراخ كړ او لوظرفيت 

ې دو ئژنېپې غافل وو او له او دى تر يېدلپوهې پرنور 

ې استعداد نه استفادنه د )قلم( . كه انسان ته له عاجز

ېدى نو د هر هپوپه ليك او لوست نه ړى شوى او وى ورك

ې په دېده، نه به ك پاتهله ده سره پوهه به چا علم او 

ټه واخلي او نه گاو تجربو پوهي  لهد نورو  چيېدو توان

 پل تجارب او علم نورو ته انتقالولى شو. ې خئبه 

په حقيقت او واقعيت دا علمي، دقيقه او  قرآنسو د تا

سره مقايسه ادعاء  ېټې بنسب دغيله  بايبلد  ړه ويناوال

ړه، سترگي وخو مېوه وايي: انسان د معرفت د وني چيړئ ك

  پوه شو. پل ماحول په حال ځان او خې، د شو ېپرانيستې ئ

 د ته  السالم عليهآدم ړى لوم چيدلته ويلي  بايبل

ې باغ د ړى شو، بيا د دړ كجوباغ يو كي  سيميپه عدن 
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سيند يو دومره ستر  ې عدن له سيميپاره د همدړوبولو لخ

ېر څلور رودونه څپه ې او فرات د دجل چيړى شو جارى ك

آدم عليه  چيوو ړ ال شوي وو، خو دا باغ دومره ووې جتر

ه ساتنه به كار كاوو او د هغپه هغه كي  يوازي السالم

دا ستر سيند له هغه وروسته د عدن له كوله!! او ې ئ

ى او ړتيار پيدا كخداى دا باغ  چيېدو شو په به سيمي

هم د عقل خالف دي او هم د  خبري ټولي دا !!ړى ووړ كجو

كي  ې سيميپه يوړى لوم چيمعمول خو دا ده واقع خالف، 

د  ، خو بايبلټي او ونيبوپه كي ږي بيا ېپيدا كاوبه 

چينه يوه څلورو رودونو سرې د نه د ې عكس خبره كوي!!د

او فرات  ېنه د دجلده، نه له يوه سينده سره جال شوي، 

 ېدجله او فرات تر چيشاوخوا كي داسي بل ستر رود شته 

وايي  چيېره عجيبه ده ډه خبر ل شوي وي، د بايبل داېب

 چيحال دا ېل شوي، ب سيندهيوه ستر دجله او فرات له 

ځاى سره يو پاى كي په ي نه بلكپه سر كي دجله او فرات 

دا  چيچا ويلي وو ښايي د بايبل ليكونكي ته شوي، 

ځاى دي او بر سره يو ۍ سيمي كي په فالنړه رودونه دوا

په ځاى دي او له بره سره يو  چيړى گمان كېل، ده سره ب

ېل!! كه دا رودونه له جنوب شرقه د شمال سره بپاى كي 

ه سمه وه، خو خبر ېدى نو بيا د بايبلپه لوري بهغرب 

خبره برعكس ده، دا رودونه د عراق له شمال غربه د 

ې سره ږدې ته نج خولخلي ږي او دېپه لوري بهجنوب شرق 

د  چيهم نامعقوله ده دا خبره  بايبلږي، د ېځاى كيو

 په يدړ باغ يو وو الندي ساتنياو  څارنييوه كس تر 

 دگ څنې او فرات تركه د دجلړوبه شي، خ دومره ستر سيند

په او  نشته چيرودونه هم وى، په نامه فيشون او جيحون 

څلور رودونه خو ، نو داسي ږيېگو كهم نه ترسترنقشه كي 

ټول عراق او  چيدومره ستر ملك ته اوبه وركولى شي 

ستر رود د  گه داسيڅنبه  تعالى هللاي، ړك احتواءايران 

ړه باغ د د يوه وا الندي يڅارنتر  آدم عليه السالم

! او كه له جيحون نه مراد د پيدا كوي؟!پاره و لړوبولخ

ړو ده او د پامير له لوې د چينه ئسر  چيآمو دريا وي 

ځه زره كيلو متره پنې ږدچينو نې او فرات له سردجل

فاصله لري، نو بيا خو به د بايبل د ليكونكي هغه د 

، په افغانستانې ډه ئڅنيوه  چيعدن باغ هومره ستر وي 

او  !!يپه عراق كې او بله ئكستان كي اوزب تاجكستان او
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ږي نو ېېرله كوش نه ت چيرود وي  كه جيحون كوم داسي

دا خبره هم صحيح !! سيمه ده هد ايران مربوطكوش اوس 

يوه سيمه  يچينه او د باغ موقعيت دد سيند سر چينه ده 

 هېرډزمكو چينه له هغو سيند سرموالً خو د )عدن( وي، مع

 ې. ړوبوي ئخ چيوي  لري

  ته  ښتنه كوو: آدم عليه السالمپوله منونكو  بايبلد

ښل شوى گوااو  ې وهړلو توصيه شوې د نه خوومي د كومي

كه د  ؟ د حيات د ونيېې حتمًا مروخور مېوه كه دا چيوو 

څه نه وايي خو  اړهې په دبايبل دلته ؟ معرفت د وني

دا د حيات د  چيطبيعي ده ې وضاحت كوي، ېر وروسته د دډ

گ نه په مرهغه خو  چيځكه ېدى دا نه شي ك وهمې وني

 خبري ږي!! او د دوهميېژوند منتج كپه دائمي بلكي 

ې ړڅه وككه ته د معرفت ترالسه كولو ه چيخو دا ده  معنى

نو هرو مرو ې وخور مېوه (ژندو د ونيېپښه او بد او )د 

 ژوند كوه، د معرفت د ونيگو ټو سترپپه ې، يعني مر

ې دپه ږي!! ېگ باعث كستا د مر ېوهم مه خوره، دا مېوه

 لرو:  پوښتنيڅو  اړه

ړ نه شو؟ م ړه، وليوخو مېوه خو دا السالم عليهآدم  .0

د خداى خبره غلطه وخته؟ هغه خو ورته  د بايبل ولي

حتمًا  چيې مطمئن اوسه وخور مېوه كه دا چيويلي وو 

 ې!!مر

 خبريد  گ يو ستر عامل خو د بايبلد انسان د مر .2

ۍ مري وجه ، هغه كه له بيمارئعدم معرفت دبرعكس د ده 

ژني، هغه كه ېپد عالج دوا نه  ۍې بيمارد د چيې دا ده ئ

ې ږي سبب ئېپه قتل رسږي او ېپه الس مغلوبښمن د كوم د

ځولو او د ده پرښمن د ، د دئې ناقص دمعرفت ئ چي ئدا د

ېږي، معرفت پوهچم نه چل او په ژغورلو ځان له شره د 

 هللاگ باعث، نه د مر ئږدوالي باعث دد اوژوند خو د ده د 

ستا  مېوه يد معرفت د ون چيگه ده ته وايي څنبه تعالى 

 ږي؟!! ېگ باعث كد مر

 ې دا دي:جمل پوري 24تر 08ې فصل له د د

بايد وي،  يوازيآدم  چي)خداى وفرمايل: مناسبه نه ده 

نو دغه وخت ړم، پيدا كگرى ده ته كوم مناسب يار او مل

ړل هغه حيوانات او مرغان د آدم خوا ته راوټول خداى 

څه آدم به  چيگوري څو وړي وو، ترړ كې جوله خاورو ئ چي

ټول حيوانات او مرغان گه ې توپه دږدي، ې پرڅه نومونه 
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، خو ونومولحيوانات او مرغان ټول نو آدم ونومول شول، 

يار ونه موندل شو، دغه وخت خداى پاره مناسب د ده ل

تش ې راوايسته او د هغې ۍ ئښتپده يوه د ړ، آدم ويده ك

ړه ځه جوښيوه ې ۍ ئښتپې ړ او له دډك ك غوښيپه ې ځاى ئ

ې راوسته، آدم وويل: دا زما د او د آدم خوا ته ئ

ې نوم دښه ده، ي يوه غوښډوكى او زما د غوډوكو يو هه

په ، )ې(اخيستل شوله )انسان( نه  چيځكه وي  (نسا)

ږي او ېېلپالر نه بمور  پلانسان له خ چيې وجه ده همد

ړه ې وروسته دواي او له دږېي سره جوخت كمېرمن يپلله خ

 ږي(!!ېسره يو ك

ړ ي او د خندا وډو جملو كي څو عجيبڅو لنې دپه 

 گورو: خبري

 څوك ووايي: خداى خپلي چيده لكه  دا وينا داسي 

ړى او دا پيدا ك يوازيې آدم ئ چياشتباه ته متوجه شو 

ړي او ړي دا اشتباه جبران كوس غواا ،مناسب كار نه وو

  ړي.پيدا كگرى راړه او ملده ته كومه جو

 پله او د حيواناتو او په خگرى بايد دى دا مل

ټول حيوانات او ې ځكه ئړي، نو ځه غوره كمرغانو له من

پاره كوم مناسب ځان ل، ده د مرغان د ده خوا ته راوستل

 تياگرمل ې دڅ يو ئهيونه موندو، په دوى كي )يار( 

په هر يوه  چيړ ې وكړ، صرف دا كار ئپاره غوره نه كل

پاره ټولو شيانو لگه د تو ېپه دښود او ېې يو نوم كئ

له لوري نومونه غوره  السالم همغه وخت او د آدم عليه

 شول!!

  له حيواناتو او مرغانو آدم عليه السالم چينو كله 

 پارهې لد دړ، هللا تعالى ځان ته غوره نه ككوم )يار( 

پرته له ې راوباسي، ې ترۍ ئښتپيوه  چي ې راوستپرخوب 

ده ته يو )يار او  ېړي او له هغدرد احساس ك چيې د

ژور خوب ويده وو په  السالم عليهړي، آدم ړه كې( جوگرمل

ډك  غوښيپه ې ځاى ئې وايستى شوه، تش ې ترۍ ئښتپ چي

ړى شوه، د آدم ړه كځه جوښې يوه ۍ ئښتپړى شو، له ك

ړى ك هد ده خوا ته حاضرېدو مخكي ښله راوي عليه السالم

ې ئخوا كي  په خپلي ښ شوهغه له خوبه راوي چيشوه، كله 

ډوكى او ډوكو يو هې وويل: دا زما د هومونده او فورًا ئ

له  چيځكه وي  (نسا)ې نوم دښه ده، ي يوه غوښزما د غو

يو  چيېره عجيبه ده ډېره ډ!! ې(اخيستل شو)انسان( نه 
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ړي يا په خوله راو خبري من انسان داسيښيار او عقلهو

او  يړتپنا ! آيا داسيې مني!ې له بله واوري او وئئ

ې باكي كتاب ته منسوبول لويه بتعالى  هللاد  خبريې خوش

 پل مخلوقات دغسيختعالى  هللاگر ئ؟!! ماو جسارت نه د

هللا  چيېبه گر دا هره شموايي؟  چي بايبلپيدا كوي لكه 

پيدا ې ئ پيدا كوي دغسيې ړدوى جو حيوانات او دتعالى 

آيا كوم عاقل انسان به كوي؟ ادعاء  چي كوي لكه بايبل

ړه په اپيدا كولو ړه ړه جوژوو د جود  چيدا خبره ومني 

ليكل  كي چي بايبلپه لكه دئ  سنت همداسيد هللا تعالى 

ټولو حيواناتو ړى د ووايو: لوم چيآيا سمه ده شوي؟ 

پيدا ځينه ښښتيو د دوى په ې لپيدا شوي بيا ئنارينه 

 ښتنه كوو: آدم عليه السالمپود بايبل له منونكو  ې؟!شو

ډوكى او زما د ډوكو يو هدا زما د ه چيپوه شو گه څن

خو دى په اساس ادعاء  د بايبل؟ د ښه دهي يوه غوښغو

حي اد جر چيپوه شوى  ئې هم نه دپه دويده وو او 

ې!! يستل شوې اۍ ترښتپيوه  او ې ترسره شويپرعمليات 

آدم د  چيگه به دا خبره ثابتوئ څنتاسو ته ويلي او چا 

ې ې ئگرمل پر خپليژبه عبري يا عربي وه او  السالم عليه

په سره سم ادعاء  له بايبلى؟!! كه د اېښ د نسا نوم

له لوري  السالم عليهنومونه د آدم  ټولو شيانو باندي

بو كي ژټولو انساني په دا نومونه  ولي ل شوي وياېښود

پالر په لور، زوى، خور، مور او ستاسو سره ورته نه دي؟ 

ټر، سيكل، تلويزيون، پيوټر، كمپه موي؟ اېښ نومونهچا 

ي كه د ده اېښ السالم عليهډيو او ... دا نومونه آدم را

 ؟ اوالد

  بايبل چيڅه ارتباط لري دا خبره له مخكنيو سره 

ر پالمور او انسان له  چيې وجه ده په همدويلي: )

ې ي او له دږېي سره جوخت كمېرمن له خپليږي او ېېلب

جملو  مخكنيوخو د  موږږي(؟!! ېړه سره يو كوروسته دوا

له مور  چيڅه نه وينو  داسيڅ لفظ كي ځاى او هيڅ په هي

ځاى ي سره يو مېرمن ېدا او له خپليېلپالر د انسان باو 

 د بايبل چيښيي  خبريې ربطه ړي!! دا بېدا توجيه كك

او له  ېدرلود ستونزي ېريډال له ادبي لحاظه هم ليكو

 .علمي لحاظه هم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــ

   

    

   

   

   

    

    

    

ي ټپپاره چي لدوى ې لد د ړل،نو شيطان وسوسه ك -11

پل خې ويل: ړي او )ورته( وئډي كې ورته بربنې ئجث

داسي چي ړي يئ ې وني منع كپاره لدې لرب يوازي د د

  شئ. پاتهې شئ او تلنه فرشت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 ړئ:ټكو ته توجه وكڅو دلته  -(21)

  په گه كه په محسوسه توړل، گه وسوسه كڅنشيطان دوى

پلو په خدوى ؟ كه نه گه؟ ورته مجسم شوىغير محسوسه تو

چي نن د گه څنئ: لكه ې دا دځواب ئگو ليدو كه نه؟ ستر

ې هغوى وسوسه اوالد وسوسه كوي همداسي ئ السالم آدم عليه

گه انسانان په غيرمحسوسه توچي اوس گه څنړي، لكه ك

گه ې توپه همدهم ې گوري، هلته ئې نه ئوسوسه كوي، دوى 

د وينا، د الهي  ړي، هغه رأيه د قرآنهغوى وسوسه ك

څه رته بل پې چي له دسننو او د واقعيتونو خالف ده 

ڼي كي ورته په مجسمي بچي شيطان كوي ادعاء  وايي او

  راغلى.

 پاره وسوسه ې لشيطان د دچي څه ده ې خبري معنى د د

د دوى د بدن هغه ړلو سره په خوې ومي چي د ممنوعه ړلك

په ځيني مفسرين ې؟ ټي وپې چي ترړي ډي كبرخي ورته بربن

دوى شي، ډ د دوى عورت بربنښتل چي شيطان غوې نظر دي د

په داسي حال په معنى اخلي، )سوءات( د )غليظه عورات( 

ېر ډآيت كي په  30په ې ې د سورد المائد چي قرآنكي 

سوءة نه مراد بدن او جثه ده نه چي له وضاحت سره وايي 

  يوازي فرج او عورت.
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 32المائده: 

څو ه، ترړلپس ېئ زمكه چيږو ېهللا يو كارغه راولو ن

ې ويل: ړي، وئټه كپگه څنپل ورور جثه د خ چيي ښيورو

په ې كارغه د د عاجز شوم چيې هم اى افسوس، آيا له ده

نو له ې واى، ړټه كپ مي پل ورور جثهېر واى او د خڅ

 شو. ښيماني كوونكوپ

چي له لى اخيستپه معنى نشو ت رځكه دا د عودلته 

په لباس سره خو او نه د زوج،  ټ ويپپل عورت خ انسان

ړو هغه مهال خو له دوى دوا ېدى شي،ټپعورت له نورو 

چي ې معنى ده پرته بل انسان نه وو، دا خبره خو بيا ب

كه ښيي، همداراز پل عورتونه وروښتل دوى ته خشيطان غو

ې نه خو انسان مصنوعي جامڼو نو له گدا مصنوعي جامه و

څوي، هم د غسل ځان لوپله پرته په خې د شيطان له وسوس

په وخت كي او دا په وخت كي او هم د جامو بدلولو 

گناه ده نه ړاندي په وانسان نامحرم څول يوازي د بل لو

  په هرصورت كي.

ۍ الهي جامه په مخكنښيي چي الفاظ داسي دي  قرآند 

پله له دوى نه، خو كله په خ، حتى ټ ووپكي د دوى بدن 

چي ډ شوي ې، نو داسي بربني اخيستل شورچي دا جامه ت

صحيح ې هم ليدلى. ئ پوستكىپل بدن ځان يعني د خپل خ

ړي، له هغي ډ كښتل دوى بربنچي شيطان غوخبره دا ده 

چي ې وه، هغه جامه ړورك تعالى چي هللاړي ې محروم كې ئجام

ې، ړژوي ته د هغه له حالت سره مناسب وركهر  تعالى هللا

نه چي ژغوري او هم له تودوخي، هغه ې له يخني هم ئ

ډل گنوبدل او ې اېده، نه ئنه خيرنړېده، ېده، نه شړز

چي ېدو، همغسي لكه ډې بربنڅكه انسان ترښتل او نه هيغو

 فرمايي:  قرآن

                                                                          َتْعَرى ال وَ  ف يَها تُجوعَ  َأال َلك ن  ا  

  008طه: 

ې ږېږى كچي نه به وې ته داسي وبه ې كي په دچي يقينًا 

 ږي.ېډ كو نه به بربنا
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ځلي ېر ډپه مصنوعي جامه كي چي ږئ ېپوهاو تاسو 

 .  ږيېډ كڅ او بربنانسان لو
وينا لري او وايي  ې هم زياته خندوونكيتر د بايبل

 ړه!!ې جامه وركړه شوپوستكي جوچي خداى د حيواناتو له 

ېر وروسته او هغه مهال د حيواناتو ډچي انسان حال دا 

چي د حيواناتو د ې ړړه كجامه جون ته ځاپوستكو له 

ې ئ وسائلړولو پوستكي د جامو د جوله ښكار او د دوى 

ې پاره ئړ وركول او د جامو لپوستكي ته آړل، ترالسه ك

چي و ته ضرورت لري وسائلمهارتونو او  وېرډتيارول 

په مسخره خبرو  بايبلړي. ېر وروسته ترالسه كډانسانانو 

د آدم ڼو كي پاپه چي ځي او وايي ې هم مخكي كي تر د

ې د په جنت كي ئچي پاره وو ې لېدل د دټپ السالم عليه

 ! ټ شو!پې ېدو او ترږ واورگامونو غخداى د 

وان ند انسان سقوط تر ع كي، ېيم فصلپه در بايبلد 

مار تر  دا مطالب لولو:جملو كي  02ړيو په لوم الندي

 ،وو ړيپيدا كخداى  چي ووېر زيرك ډټولو هغو حيواناتو 

ې وويل: ې ته ئښځي خوا ته راغى او هغځ مار د يوه ور

وو مي دټولو ونو خداى تاسو د باغ د  چيده  ايښتآيا ر

 موږورته وويل: ځواب كي په ښځي  ړي يئ؟منع كړلو له خو

پرته د وخورو  مېوه ټولو ونود  چيې ړى شوته اجازه راك

د  چيړى ده، خداى امر كځ كي په مند باغ  چي ې ونييو

ړو كه نه نو ونه خورو او حتى الس ورنه و مېوه نيې ود

نه مرئ، بلكي  چيمطمئن اوسه )مار ورته وويل:  مرو.

وخورئ سترگي مو  مېوه كله تاسو دا چيږي ېپوهښه خداى 

ښه له بده ږئ او ېېر كڅپه ږي، د خداى ېل كپرانيست

ېده او له ښېېسته وبرښاښځي ته ، هغه ونه (ېلولى شئب

 ېسته ونيښاې د د ېدى شيك)چي ړ كې فكر وځان سره ئ

ې نو د دړي، په برخه ك پوهه مي خوندوره وي او مېوه

ې خاوند ته ئپل ې او خړلې خوې، وئې راوشكولئ ېومي وني

ړو ې سره د دوى دواپه همد (ېړلې او هغه هم وخوړهم ورك

نو پوه شول،  ډتيابربن ه خپليپې، ې شولپرانيستسترگي 

د ړه، ړه كټولو جامه جوپځان ې د ڼو ئپاځر له د ان

ې ښځي ئاو  السالم عليهآدم  كي، گرپه مازديې ورځي همد

په ونو ېدو، نو ځپه باغ كي گر چيېدو ږ واورد خداى غ

ې، ي يېرچې آدمه! ړ: اږ كخداى آدم ته غټ شول، پكي 

په باغ كي ږ مي ړ: ستا غځواب وركې؟ آدم ږېټپولي 



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      فاراالع

 ېپلوش قرآند 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

361 

، مټ شوپكه ځڅ وم، نو لو چيځكه ېدم، دا ېرېدو، ووواور

 يې؟ آيا د هغڅ يلو چيچا درته وويل خداى وفرمايل: 

ې؟ آدم و ى ميړې منع كتر چيې ده ړلي خود مېوه وني

ې، ما ته ځولگري ې دگرزما مل چيښځي  ړ: دغيځواب ورك

نو خداى له  تهدل ړه،ړه او ما هم وخوراك مېوه ې دائ

ښځي وويل: مار ړ؟ تا وك چيڅه كار وو دا ښتل: پوښځي و

په ! نو خداى مار ته وويل: د دغه كار د كولو ولولم!وغ

حيواناتو زيات وحشي او اهلي ټولو تر زمكي سبب به د 

 ې،ځې به خوسين په خپليې ژوندى و چيڅو ې، تر ملعون و

د ښځي ښځي او ستا د نسل او ې، ستا او د به خورخاوري 

ښځي نسل به د چوم، ي اښمند پاتهبه تلځ د نسل تر من

دغه وخت خداى ې، چچيۍ ډپناو ته به د ده  پيځستا سر 

ږولو د وخت درد به درته ېستا د ز: فرمايلښځي ته و

ې، ږوېپل اوالد زړاو سره خكپه درد او ته به  ړم،زيات ك

برالسى وي،  اپرتهغه به  ې اوړه مشتاقه به وېم پلد خ

ښځي د خپلي  چيې كبله بيا خداى آدم ته وفرمايل: له د

درته  چيړله وخو دي مېوه ي ونيهغ ې ومنله او دخبره د

 زمكه به تر لعنت النديې مه خوره، ئ مېوه وو ويلي مي

ړاو په زحمت او كټول عمر كي پل خپه ه ته ب شي اورا

به اغزي او زمكي ې، له ې ترالسه كوپل معاش ترسره خ

د عمر ې، ټي به خورېديا بود ب ږي اوېټوكخاشاك درته را

پاى په ې او ۍ خورډډوره تندي په خولو سپايه به د تر 

ې واخيستى تر چيې ځگرېرته وربته خاوري  يبه همغكي 

او خاورو ته ې ړ شوى يته له خاورو جو چيځكه ې، دا شو

ژوندون( ځه حوى )يعني ښپله ې، آدم خځگرېرته وربه ب

 ژونديو مور شي!!!ټولو دا بايد د  چيځكه ونوموله، 

دي  خبري ړېهوده او د خندا ودومره بكي  برخيې دپه 

گه دا ږو مسيحيان څنېپوهانسان ورته حيران شي، نه  چي

له لوري او د يوه مقدس آسماني كتاب تعالى  هللاد  خبري

 متوجه شئ: ېڅو خبرو ته ئ ! النديڼي!گ خبري

  حال دا ئټولو حيواناتو زيات زيرك دوايي مار تر ،

 ږ ده.ېرو حيواناتو لډېرو ډد مار زيركتيا تر  چي

  پاره باغ ته ورغى!! نه ښځي د غولولو لوايي مار د

كوم عاقل  څه؟ښځي له غولولو سره ې د ږو د مار ئېپوه

 ځه وغولوي!! ښمار كولى شي  چيانسان به دا خبره ومني 

  ئښځي ته وويل: خداى تاسو ته حقيقت نه دوايي: مار 
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ړلو سره تاسو په خوې ومي ېد د چيدا سمه نه ده ويلى، 

په ړلو سره تاسو په خوې ومي ېدد  چيحقيقت دا دئ مرئ، 

تاسو  چيړي غواې خاطر نه په دږئ، خداى ېپوهښه او بد 

ېر څپه ې سره تاسو د خداى په د وخورئ چي مېوه دا

ږئ او د ده ېپوهاو بد ښه په معرفت ترالسه كوئ او 

د  !!رقيب ولري چيړي ، هغه نه غواږيېړرقيبان درنه جو

ړي ړلو منع كوې له خومي يې تاسو د دغپاره ئې لهمد

د مار خبره سمه وخته او د خداى  چيوايي  بايبليئ!! 

 مېوه ړو داخبره ناسمه او د حقيقت خالف، دوى دوا

 پوه شول!!ښه او بد په ړه نه شول، برعكس ړه، موخو

 گناه اصلي عامل او ځه د ښې بحث سره په د بايبل

زمكي د ې لخوا شوى، پيل د دگناه باعث معرفي كوي، د 

ې ې له لوري وه، نارينه هم د دناه د دگۍ ړمپر سر لو

او دا د حقيقت او واقع كامالً  څول شوى!هگناه ته په الس 

ښځي جسارت تر د په كولو كي گناه خالف خبره ده، د 

ېر د مجرمانو شمپه نارينه وو كي  دئ، ږېر لډنارينه 

ځه غالبًا د نارينه تقليد كوي، ښځو زيات وي، ښتل تر 

تر  چي ئد ښت داسيړځو جوښد كوي،  اءاقتد يپسپه هغه 

ې د تمايل زيات وي، قوي عاطفه ئو ته گڼېښې نارينه ئ

گناه نارينه د  چيگورو څوي، تل ځاى ښو ته هپه بدو 

 ځي.ور يپسځو ښپه پاره ل

تورات ړه به د اصلي په اې ومي د ممنوعهجنت كي په 

ې، راغلپه قرآن كي  چي وه انجيل وينا حتمًا هغسياو 

په حيث موضوع علمي  ژوري ډېري ېا موضوع د يوقرآن د

ې او هغه ې اشاره كړې او يوه ستر علمي حقيقت ته ئړلېڅ

پيدا  انسان داسي يوازيژوو كي ټولو په د عالم  چيدا 

له بله  اړهپه د مفيد او مضر خوراك مجبور دئ  چيشوى 

د  چيپيدا شوي  ژوي داسيړي، نور معلومات ترالسه ك

څه كوم  چيږي ېپوهې د پهېبو و شړيله لوم پيدايښت

ټور گې د مضر او ئپه دماغ كي  څه نه،وخوري او كوم 

ى، د دغه ل شواېښودې د تشخيص استعداد ټي او دانبو

سم او ړۍ ورځي پيدايښت له لومپه مرسته د استعداد 

ېرلى، سورى، چى، بڅه غرناسم خوراك معلومولى شي، د 

ې چيان ئاو ب ژويټول نور گى او ړى، سخوندر، جونگووز

ورته مضر وي، خو د انسان  چيپه خوله كوي ټي نه هغه بو

په خوله كوي، تر څه ټه او هر ډبره، خاوره، سكروچى ب
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ړي او د تاواني شيانو ې بايد مور سمبال كې ئې مودږداو

: مه مه، كيخ، يتل بايد ورته ووايې وساتي، ړلو ئله خو

 عليهآدم  دپه جنت كي قرآن  ړه، مه خوره، ..باو، تو ك

ه يادولو پې ېدو او د ممنوعه شجرځاى كپه ځاى د  السالم

ې، خو د ړي ته اشاره كخبر سره دغي اساسي او مهمي

ړه ټه قصه جوې بنسې بخندونكيوه دې ليكوال له  بايبل

 ې!!ړك

ې له ومي يد دغ چيېره مسخره خبره ده ډېره ډدا 

ډتوب نه احساساوو او له پل بربندوى خمخكي ړلو خو

 چيځكه ډ دي!! او دا بربن چيپوه شول لو وروسته ړخو

ړلو ې له خوومي ې معرفته ول او د معرفت دمخكي ب

ې څوالى ئپل لوې او خشوې لپرانيستې سترگي ئوروسته 

: چيكاماًل عكس او دا دئ  خبريې !! حقيقت د دړاحساس ك

 چيړى لباس ورك ژوي ته داسيي په سر هر زمكهللا تعالى د 

ړي ڼدل غواگ، نه ئځان برابر دپه ې هم ئښايسته دئ، هم 

ژمي كي په ې ئېږي، هم ړېږي او نه شړاو نه اوبدل، نه ز

ځينو ي. د تودوخ هلدوبي كي په ساتي او هم  ۍله يخن

ټول انسانان ۍ ړكه د ن چيښايسته دئ لباس خو دومره 

گ ښايست او رنظرافت، لطافت،  په دېنو نه ډ شي راغون

ژوو ټولو په . ډلىگنې او نه ئاوبدلى شي لباس  داسيكي 

په ډ دئ، د نورو بربن چيانسان هغه مخلوق دئ  يوازيكي 

ځان ته به جامه  چي ئړ دې ته الري، ده ر جامه نېڅ

له، د ېپاره بله او د دوبي لېپاره بژمي لړوي، د جو

نه  داسيپه سر كي انسان  چيېږي قرآن له وينا معلوم

جامه  ې داسيئكي دو مخېڅله لوډ شوى، وو، وروسته بربن

ټ ساتو، پې دى دو، تل ئېډ كڅكله به نه بربنهي چيوه 

ې له دډلو ته، نگړ وو او نه نه د جامو اوبدلو ته ا

د ممنوعه محروم شو، په نتيجه كي اشتباه  ېد يو موجا

ې جامه ترسره هغه  په دېړه او ې وخوئ مېوه ېشجر

ن ځاڼو پاې د ونو له ړى ئ، لومډ شووايستى شوه او بربن

ې ئ ځيني، ېجام ېې نورړه او وروسته ئړه كته جامه جو

گار ښايست او سينې د ئ ځينيپاره، ټولو لپځان د  يوازي

گين، باوقاره له د تقوى لباس، سنې ئ ځينيپاره او ل

 عليهليكونكي د آدم  بايبلگناه نه مانع لباس. د 

څ ول، خو له سره لو، ېړتوجيه ك دا هغسيېډبربن السالم

پوه ې پرړلو سره په خوې ومي معرفت د ېدل، دپوهې پرنه 
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راغلي  ېز النديتر اغ بايبلمسلمانانو كي د په شول!! 

بير تع لباس نه داسي يړنله لوم خلك د آدم عليه السالم

يا او ډو ېښمو، سنړيو، ورگواكي دا به له و چيلري 

په قد د ده  چيكومه جامه وه،  ېچو نه اوبدل شومالو

ډل گناو  ېاوبدل چي، حال دا ي وهډل شونگقامت برابره 

كومه جامه وركوي  چيې، هللا ړړه كجوبني آدم جامه  ېشو

اړي. دوى نه د قرآن الفاظو ډل نه غوگنهغه اوبدل او 

پلو په خې به ئېهره ش چيڅه ته هغه ړى او نه پام كته 

 چيگوري ژوي مليونو هغه په خوا ته  ېگوري، يوگو ستر

بني  يوازياو بلي خوا ته دي ټ پالهي جامو ښايسته په 

له  چيړ شوى ې ته ااو دمحروم  ېې جامله د چيآدم 

نه ځان ته چو مالويا او  ، نيلونډومو، سنېښړيو، ورو

ې سره يو ستر علمي حقيقت ده پړي، قرآن ك هړجامه جو

وتو ېپرپه دام كي ړى خو د اسرائيلي رواياتو بيان ك

 ې.ړړه كافسانه جودې كسانو له 

 د غولولو او له جنت نه د  السالم ليهعد آدم  قرآن

څوك ده د ايستلو كار شيطان ته منسوبوي، شيطان همغه 

څوي، گناه ته هاوالد )انسان(  د آدم عليه السالم چي ئد

او حوى ڼي كه آدم گندي بڅرپه كومي خو آيا دا شيطان 

كوي ادعاء  چيځيني ښودلى، لكه ځان ته  السالم ماعليه

چي د ړي لكه نن ې وسوسه كدوى ئاو كه همغسي ورغلى او 

چي ډ سره ويلى شو ډاپه يقين او دوى اوالد وسوسه كوي؟ 

 موږ ې، نن چيۍ وسوسبه داسي وه لكه د ده ننهغه وسوسه 

گناه ته مو ، يگوۍ لډچونړه مو په ز چيڅوك احساسوو يو 

د  موږزښايسته كوي، گناه او حرام راته څوي، ه

په ې ئ موږ چيهمغه  ڼي،گې )ارتقاء( او )دوام( باعث ئ

جد  موږزېز احساسوو، ې اغېبه ئگورو خو هره شگو نه ستر

په چوونكى ته همدا دوكه مار مخلوق او همدا وسوسه ا

 مېوه ې ورته ويلي: كه دائ گه ورغلى، همداسيې توهمد

ېدا( او )معنوي ارتقاء( ك پاتهتل په جنت كي وخورئ )

 چيې ړره كړه همغه خبې اپه د قرآن، په برخه شيبه مو 

خو  ،احساسويژوند كي پل په خېبه ې هره شهر انسان ئ

ېهوده خبره كوي او دا وسوسه د مار له ې او بخوش بايبل

چي ځيني مفسرين وايي ږ ڼي!! او متأسفانه زموگلوري 

په خوله كي جنت ته ڼي كي يا د مار په بشيطان د مار 

 چيدا د هغو خلكو كار دئ  ړي!!ې دوكه كورغلى او دوى ئ
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 واړي په استناد تفسير ك بايبلد آيتونه  قرآند ړي غوا

 څه كوي.هځ د تلفيق ترمن بايبلاو د قرآن 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

     

 ،ږى يمخواخوزه مو چي ړه ې ورته وكړه ئاو لو -12
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
نه څوونكى شيطان، كه جني وي كه انسي، ته هگناه  -(20)

ټول تأكيد سره په ښايسته كوي بلكي گناه ورته يوازي 

ټه گپه ستا ره وړم، زما مشستا خير غواچي ورته وايي 

 ې دي. پرتڼي درته گښېېري ډې كي ه دپده، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

   

  

   

   

   

   

   

   

   

ې د چي ئوغولول، كله ړه ې دواې سره ئپه دوكنو  -11

ډ شول او ې ورته بربنڅكله بدنونه ئو )وني( مېوه

 ېښلولڼي نپاې د باغ ځانونو باندي ئگيا شول په ل

ړ: آيا تاسو مي له دغي وني نه ږ كورته غرب پل او خ

چي شيطان مو ړي؟ او نه مي وو درته ويلي وئ منع ك

 ښمن دئ؟گند دڅر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 ښي:ېېړل ضروري برڅتفصيلي  څو خبرودلته د  -(22)

 ې سره په همدړه، ې وخوئ مېوه ن وغولول، ممنوعهشيطا

په ځان چي گيا شول ډ شول، لې وايستل شوه، بربنجامه تر

ې ځان ئښيي ټول چي ړي، د آيت الفاظ داسي دي ټ كپڼو پا

ان ځه پي ڼاپې پاره ئټولو لپځان د ټول څ شوى او د لو

د ېدو وروسته څله لوچي ې معنى دا ده ې. د دښلولن

ېر وروسته ډې ې ئې، نوري جامڼي وپامه ۍ جاړلوم انسان

ېړونكي څپه نتيجه كي ړې دي. د علمي تحقيقاتو ړي كجو

د ونو له ړنيو انسانانو چي لومېدلي ې ته رسيجې نتهمد

ې د ې، وروسته ئړگه استفاده كپه توې ڼو د جامپا

ې له نورو شيانو جامې څرمنو او بيا ئحيواناتو له 

ېدا انسان ته يوه وممحرنه ې له الهي جام ړې.ړي كجو

په څكي، د انسان ې عذاب پوري ئچي تر نن داسي سزا وه 

ېل سره بې ې جامه د تبعيض وسيله شوه، دوى ئشو هړالس جو

ړه پلي جامي د خلكو د غولولو وسيله جوړل، يوه له خك

   په نورو د برالسي او لويي ذريعه.ړه، بل ك

 بايبلڅه وايي:  بايبلړه اې دپه چي گورو راشئ و 

چي دوى ځ كي )هغه ور گرپه مازديې ورځي د همد: ليكي

ې د خداى ښځي ئاو  السالم عليهړه(، آدم وخو مېوه هغه

ټ پپه ونو كي ېدو، نو ځپه باغ كي گر چيېدو ږ واورغ

ې، ولي ي چېريې آدمه! ړ: اږ كخداى آدم ته غشول، 

ېدو، واورپه باغ كي  مي ږړ: ستا غځواب وركې؟ آدم ږېټپ

خداى ، مټ شوپځكه څ وم، نو لو چيځكه ېدم، دا ېروو

 ې ونيې؟ آيا د هغڅ يلو چيچا درته وويل وفرمايل: 

ځواب ې؟ آدم و مي ىړې منع كتر چيې ده ړلې خود مېوه

 ې داې، ما ته ئځولگرې ې دگرزما مل چيښځي  دغيړ: ورك

ښځي نو خداى له  ته، دلړهړه او ما هم وخوراك مېوه

ښځي وويل: مار ړ؟ تا وك چيڅه كار وو دا ښتل: پوو

 !وغولولم!

 ړ دي:پام ود  خبريڅو دلته 

 ړوكي باغ په يوه ومعرفي كوي:  داسيتعالى  هللا بايبل

ېدو، واور ې آدم عليه السالمږ ئگامونو غځي، د كي گر

ې ږ ئي دئ، غېرچآدم  چيېدو پوهټ شو، خداى نه پې تر

 چيې هم خبر نه وو له دې؟ ي يېرچې آدمه! ړ: اورته وك



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      فاراالع

 ېپلوش قرآند 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

368 

 عليه!!! له آدم ې دهړلخو مېوه ړو هغه ممنوعهادوى دو

ې؟ آيا څ يلو چيې پوه شوگه څنښتنه كوي: پونه  السالم

ې هم وئ؟!! له د مي ړيې منع كتر چيې ړلمو خو مېوه هغه

مار  چيهم ې او له دړى!! ښځي دا كار ك چينه وو خبر 

 ې وه!! غولول

  غولولو  غهد دته مار  چيړئ ږ غور وكې سزا هم لدپه

ې دخاوري  ې،ږېځپه سينه خوې تل دړى شوه: ه وجه وركپ

په سينه ې د مخه كوو: آيا مار له دښتنه پوخوراك شه!! 

 چيې ېر حيوانات او خزندډدا نور  ېدو؟ځښو خوپپه نه 

ې؟! ړى شوگناه سزا ورككومي  ږي هغوى ته دېځپه سينه خو

خوراك مار د  چيڅومره نامعقوله او غلطه خبره ده دا 

مار خاوره نه خوري، د مار خوراك څ !! هيخاوره ده

ېر څپه  ښوگاو چن انوكخاوره نه بلكي د مرغانو، موږ

 حيوانات دي!!

  ږ غور ې هم لپه دې ړى شوكومه سزا ورك چيته ښځي

زيات شه!! د خاوند د  يږولو د وخت درد دېړئ: د زوك

پر تا برالسى وي!!  ې، هغه ديځپه اور وسواشتياق 

د اوالد  چيېره حيواناتو ته شم ېكوو: دغو بښتنه پو

كومي  د د درد احساس كوي، په وخت كي همداسيږولو ېز

ي ته مېرمن ړه اشتياق خپليېم ږي؟! دېگناه سزا وركول ك

گر دا اشتياق سزا ته؟ م مېړه پلي خمېرمن كه د ئزيات د

كومي  دا اشتياق شته، دوى ته دژوو كي په ټولو ده؟ 

ې؟ دا اشتياق ړى شووركپه وجه دا د اشتياق سزا گناه 

زوينه ده، د پېر يوه لويهد هللا تعالى خو سزا نه بلكي 

انسان او حيوان د نسل د دوام يوه ستره وسيله ده، 

خو  قرآنگورئ؟ گه په سترې اشتياق ته د سزا د تاسو ولي

ځ دا الفت، مينه او اشتياق د الهي ترمن مېړه ښځي اود 

ي!! آيا دا سمه ڼگگه ېلبيوه ستره ې زوينپېر رحمت او

ښځي ته ي مېرمن پر خپليد نارينه سلطه او برالسى  چيده 

په اكثرو دا برالسى يوه طبيعي مسئله ده، ڼو؟! گسزا و

ښځي نارينه د  چي ې شاهد يو، داسيهم د دحيواناتو كي 

ې خوا ته نه ې دفاع كوي، بل ئكوي، تر څارنهساتنه او 

ښځي ته  يوازي... دا برالسي نه ې، ږدي، اداره كوي ئېپر

الهي ستره  هيوره پاښځي لد ڼلى بلكي گسزا نه شو 

 چيگو دومره دفاع كوي چرپلو گ له خچرده، ېرزوينه پ

ېره نور مرغان او ې شمب ې زخمي زخمي شي، همداسيپر
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بايبل دا وينا د منلو  دانسان به قل اڅ عحيوانات، هي

 . ڼيگنه وړ و

 دي: ې داسيجملې فصل د د پوري 24تر  21له 

 ړ او آدم اوړ كپوسته لباس جو)خداى د حيوان له 

 چيبيا خداى وفرمايل: اوس  ې ورواغوست،ي ته ئمېرمن

ې ې ئپرژني، بايد ېپښه او بد ېر شوى او څپه  موږآدم ز

او تر ابده  وخوريهم  مېوه (حيات د وني)د  چيږدو ن

څو نو خداى دى د عدن له باغه وايست، تر ژوندى وي، 

ې ئخاوري  له چيړي كار وككي زمكي  يغپه هړ شي او وال

گه ده آدم د عدن له باغه وايست او ې توپه دړ شوى، جو

سرو  داسيپه د اور ې ئكي  برخيپه شرقي د عدن د باغ 

 څو، ترڅرخيي خوا ته هر چيې گمارلې وفرشتتورو سمبال 

  ه خوندي وساتي!!(الر د حيات د وني

 ږي:ېړوالرا پوښتنيړه څو په اد مطالبو ښو كرې د د

  سنت د هللا تعالى په وركولو كي مخلوقاتو ته د لباس

ړي ړ كچا ته لباس جوېر څپه د كوم درزي  چي ئنه د داسي

 چيږي ېپوهې نه په دليكوال  بايبلد ې غوندي، او وروائ

 هللا څه ده!! معنىله لوري د لباس وركولو د هللا تعالى 

ناسب ټو ته مناسب مټولو حيواناتو، ونو او بوتعالى 

او  ۍگرمساتي، هم له  ۍې له يخنهم ئ چي، ړىلباس ورك

ته هم د  السالم عليهله حشراتو او مكروبونو، آدم هم 

 ړى شوى وو، خو د ممنوعهېر مناسب لباس وركڅپه نورو 

ې ړى ئړلو سره له هغه لباسه محروم شو، لومپه خوې ومي

پوستكي او په ړ، بيا د حيواناتو ټ كپځان ڼو پاپه 

ې ړيو او تاره اوبدل شووروسته د ده اوالد له و وروسته

 ې. ړك يړځان ته جوې جام

  ڼي او كي گزمكي په ليكوال كله د عدن باغ  بايبلد

زمكي دا د  چيې ويلي وو ئبهر، مخكي زمكي ې له كله ئ

د عدن له آدم  چيخو دلته وايي  دئ، شرقي لوري ته واقع

ړ ې جوتر چيل شو لېږته وزمكي ې باغه وايستى شو او هغ

 شوى!!

 په ړي د ده نه غوا چيمعرفي كوي  دى خداى داسي

ږي، ېپوهښه او بد په  چيڅوك وي  داسيمخلوقاتو كي 

ونه  مېوه د معرفت د وني آدم عليه السالم چيې ښتل ئغو

 د هغي ې خالف آدم عليه السالمخوري، خو د ده د اراد

 چياوس نو دا تدابير سنجوي  ړلو موفق شو!!په خوې ومي
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 د حيات د وني آدم عليه السالم چيې مخه ونيسي د دگه نڅ

پاتى حريف او پاره يو تلهم ونه خوري او د ده ل مېوه

د  ې خوا آدم عليه السالمې له يوځكه ئرقيب نه شي!! نو 

ته د  وني ې دغيخوا ئ عدن له باغه وايست او له بلي

په تورو سمبال  چيې گمارلې وفرشت داسيپه الر كي ېدو رس

څرخي او خوا ته  هري چيهم د اور توري  و دا توريوي ا

كوو: كه دا باغ ښتنه پو ېر شي!!ې تڅوك ترږدي ېپرنه 

له آسمانه د آدم له  چيوي طبيعي ده آسمان كي  په

ېدو وروسته هغه باغ ته د ده ننوتل ممكن نه وو، راكوز

ې؟ ېدگمارل كپاره څه لې د په سرو تورو سمبال فرشتنو 

ي دئ ېرچ چيته ووايئ  موږوو نو كي ي زمكپه او كه دا 

ېدل آسانه شوي، كه ېرپهره دارانو ت اوس خو له داسي

ې اوس كولى شي د ېدى اوالد ئېرنه شو ت السالم عليهآدم 

پترو سره هلته په هليكوپاره ېدو لته د رس حيات وني

پ ته خو پاكه عادي خلك دا كار نه شي كولى ځان ورسوي. 

 ېره آسانه ده!!ډ

ېدى پوهې په دڅوك  ټي خبرو هرچېهوده او ب له دغو

گه شخصيت خاوند دئ څنڅوك او د د بايبل ليكوال  چيشي 

ټه ې بنسڅومره بي ېرنگړه د ده انپه اتعالى  هللااو د 

 !دي!

د دغو غلطو خبرو د ترديد او تصحيح  بايبلد  قرآن

 د داسي السالم عليهآدم هللا تعالى  چيپاره فرمايي ل

ړ ېر لوډې تر فرشتو معرفت ئ چيړ يدا كپېر څپه مخلوق 

په ړ، ې وركئېدو توان او استعداد پوهڅه د په هر وو، 

ې نه پرې فرشت چيړ ېدو توفيق وركپوهې د څه ئهغه 

زمكي ې د په سبب ئ پوهيې معرفت او ې او د همدېدپوه

ټلى نه ې دى رپه وجه ئپارو، د معرفت خالفت ده ته وس

زمكي د ڼلى بلكي گه دئ ې نځان رقيب او حريف ئدئ، د 

ده ته  چيړى ې امر كپارلى او فرشتو ته ئې ورسئخالفت 

په سرو تورو د آدم ې فرشت چيوايي  بايبلړي، سجده وك

ته  فرشتو آدم عليه السالم چيوايي  مقابله كوي او قرآن

څه آدم او آسمان هر زمكي د ړه او هللا تعالى سجده وك

  ړل.ته مسخر ك عليه السالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ړ، ځان مو ظلم وكه پږ ربه! ړو وويل: اې زمودوا -13

ړې نو ړې او رحم راباندي ونه كښنه راته ونه ككه بخ

 شو.حتمًا به له زيانمنو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

د چي ې ښوونه شوږ ته الرې مبارك آيت كي موه دپ -(23)

ندامت، ړو، په صورت كي كومه الر غوره كگناه د ارتكاب 

پل جرم اعتراف او د په خړاندي و په تعالى هللاتوبه، د 

ې ې د مخه ئې كول. تر دښتنه ترغوېرزويني پښني او بخ

په ښوده، ړنه راونه وروسته د شيطان كگناه ته له ږ مو

څه، ې هځان د تبرئاو د  گار او اصرارټينگناه پلي خ

ټنه او پكاوى، د هللا تعالى له درباره رې ذلت، سپايله ئ

 ړنه. ش

  فرمايي:ّـرسول هللا 

 وخير خطاء آدم ابن كل قال ّـ النبي أن: أنس عن

 رواه الترمذي  . التوابون الخطائين

وفرمايل: د آدم هر  ّـرسول هللا چي دئ  روايت هلالج لجله انس 

 ې توبه كوونكي دي.زوى خطاكار دئ، د خطاكارانو غوره ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

     

   

     

   

     

ځينو نورو د مو ځيني كوز شئ، ې فرمايل: وئ -14

ې ځى او تر يوپه زمكي كي تاسو ته تمښمنان او د

ې كي به په دفرمايل:  ېوئ -19. ټه اخيستل ديگې ېټن

ېرته ې به بې كي به مرئ او له همدپه دژوند كوئ، 
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 ږئ.ېايستل كار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ړئ:پام وكټكو ته و څدلته  -(14-19)

 ښمني به د شيطان او ي عداوت او دځآيا دا خپلمن

ړو ته راجع ، دواځوي كه د انسانانو تر منځ انسان ترمن

ځان ته گري په انسانانو كي داسي ملېدى شي، شيطان به ك

گوي، د حق او باطل ې وجنپه ضد ئچي د نورو پيدا كوي 

پلي خوا كي په خگ دئ، نه باطل جن ىپاتگ يو تلځ جنترمن

كوي د گمان چي څوك طل، هغه حق زغملى شي او نه حق با

ده، اشتباه كوي او  هړه ممكنځ روغه جوړو ترمندغو دوا

  د الهي سنت خالف خبره كوي.

 څه د ې هر دئ، د د ځىتمپاره موقتي زمكه د انسان ل

ته به د څه پيدا شوي، هر پاره انسان د استفادي ل

گه، دا به د هدف په سترگوري نه د هدف گه په ستر ېوسيل

ېر به نه وي څپه د هغو خلكو ڼي، گښه سفر تو په لوري د

او  ڼيگړى او وروستى ار لومپه زمكي كي موقت استقرچي 

ژوند ړي او وروستي ژوند ته د لومځو موقت څو ورهمدا د 

 .گوريگه په ستر

  په زمكي كي گ ښت او مرپيدايچي د انسان گه څنلكه

ېرته ب زمكيې پاره به هم له همدژوند لد بل دائمي وي، 

 .ږيېڅپاار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

   

   

     

   

    

چي تاسو ته مي داسي د آدم اوالده! يقينًا ې ا -16

ښايست وسيله ده ټوي او د پچي بدن مو ږو ېوللباس در

دي،  آيتونهوى لباس دئ، دا الهي ې د تقاو غوره ئ
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 پند واخلي.ښايي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 پام كي ولرئ:په څو خبري ړه په ادلته د لباس  -(23)

 ر انسانانو باندي د لباس د نزول معنى دا نه ده پ

ږلى، بلكي معنى ېآسمانه ورته لباس رالله  تعالى چي هللا

انسان ته د لباس په حكم  تعالى هللاد چي ې دا ده ئ

ړي پيدا كورته  تعالى هللاانتظام شوى، د لباس توكي هم 

 هللاړولو هنر او استعداد هم توكو د لباس جواو لدغو 

 ړى.ورك تعالى

  ټوي، پځان پل ې خپرچي انسان ډول هغه دئ د لباس يو

گار او ې د سينډول ئژغوري، بل ې له يخني او تودوخي ئ

ډول لباس هم خو دلته د يوه بل ښايست وسيله ده، 

ڼل شوى؛ د تقوى گړو غوره تر دغو دوااو ې يادونه شو

څه ده؟ آيا تقوى ته د لباس نوم ې معنى د خو دلباس، 

په نامه ځيني لباس د تقوى د لباس ړى شوى او كه ورك

مجال شته، ړو تعبيرونو د دواپه الفاظو كي ؟ ياد شوي

چي د بحث موضوع ې دليل غوره ده په دۍ توجيه خو وروست

ې درلباس د انسان ې توجيه سره په دلباس دئ، نه تقوى، 

ښايست گار او ټولو لباس، د سينپ د ځانېدى شي، ډوله ك

ځيني لباس گورو چي عمالً ځكه لباس، دا او د تقوى جامه 

 گناه نه د مخنيوي وسيله. ځيني له گناه وسيله وي او د 

ې محروم ۍ الهي جامړنانسان له لوم چيورځي كومي  له

ړ شوى، نو همدا ړولو ته اپل الس د جامو جوپه خشوى او 

په بل د د تفريق، تبعيض او يو ځ جامه د انسانانو ترمن

په دغه جامه  چيرئ گوې، نه ېدلځگري وسيله ېري او تلوي

پوليسي جامو كي په عسكري او ږي، ېكي څومره ظلمونه ك

څومره ږي، ېځورول كگناه انسانان ې څومره بځ هره ور

څومره ږي، ېپه سبب تحقير كړو جامو شريف انسانان د خ

ڼي، گړ ځان لوتر نورو په فاخره جامو كي ذليل انسانان 

ړى ړ كپوستكى جوي ړيدگې د جام يوه له خپلي چيگورئ نه 

ې آزاره ېر بڅپه پسه د  موبل له جا ې غولوي،پرخلك 

 پههغه بل به  ړه اووه زېې د لئپه سينه كي ښي خو ېبر

ړ گيدخو تر  ئزمرى د چيښيي  ځان داسيو سره جام وپلخ

جامو انسان ته د  هللا تعالى ړه او جبون وي.ې زبه زيات ب
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 ۍاو يخن ځان له تودوخي چيپاره ې لښودلي، د دړول ورجو

شلى: ېډولونو وېو په درې ژغوري او د هغه لباس ئې وپر

لباس او د تقوى لباس، خو ښايست د ولو لباس، ټپځان د 

، ېړړه كنه يا د غولولو وسيله جو ېجام انسان له خپلي

لويي او تكبر په بل د ېري وسيله، يا يو يا د ظلم او ت

 ذريعه!!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

  

   

   

  

  

    

    

    

  

      

پام چي شيطان تاسو ونه ! زامنود آدم ې ا -17

ې له جنته پالر ئچي ستاسو مور غولوي، همغسي لكه 

ښيي ې وروچي بدن ئې ايستله ې تروايستل، جامه ئ

په داسي ې تاسو ړي(، دى او قبيله ئې كئڅ )ورته لو

ږ شيطانان د موې نشئ ليدلى، چي تاسو ئگه ويني تو

 ړي.چي ايمان نه راولي ځوگرهغو دوستان 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

گو څو اساسي خبري تر سترې مبارك آيت كي دپه  -(17)

 ږي:ېك

  چي د شيطان وسوسو ته تسليم انسانانو ته ويل شوي

 نشي.

 پالر مور ي نړچي د انسانانو لومې باعث شو شيطان د د

 ځي.له جنت نه وو
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 ې ړى له جنت نه ايستل شوي بيا جامه تردوى لوم

 ې.ايستل شو

ې بلكي ورو ورو ې ايستل شوځلي نه ده تردا جامه يو 

 ې، د ينزع صيغه همدا مطلب افاده كوي.شو ې ايستلتر

  دى ړيډ كڅ او بربنچي انسان لود شيطان هدف دا وو ،

خطرناكي  هڅومرپايلي انسان ته ې كار چي د دېدو پوه

كي عملي كولو  پهپلو شيطاني منصوبو ، له ده سره د خدي

ړولى شي، ې ورباندي راوالڅومره فتنه مر سته كوي، څومر

ې څومره استفادې پاره له دولو لې الري كد انسان د ب

 ! كولى شي!

 ې گام كي ئپه هر چي دئ ښمن هغه مو داسي خطرناك د

گورئ او هغه مو ې نه ئته كمين نيولى، تاسو تاسو 

 ويني. 

 د وسوسو تر  هغه كسان له شيطان سره دوستي كوي او

له شيطان ړي، مؤمنان چي ايمان نه راوځي ې ېز الندي ئاغ

ېز الندي ړي د وسوسو تر اغاو نه غواپالي سره دوستي نه 

 ې راشي.ئ

 ېفقرې آيت له دغي د د   

     
   چي د محققو علماوو انتباه دا ده

گو پلو سترپه خقبيله د ده شيطان او انسانان نشي كولى 

باره ې اعت، دوى هغه آراء او روايات ضعيف او بگوريو

ې آيت . د دېدو تركيز كويپه ليدل كچي د شيطان ڼي گ

چي نه شك ته كوم مجال مره صريح او واضح دي هوالفاظ 

گه ېكنده توپرپه قاطع او يه ته. جېږدي او نه بلي توپر

  چي تاسو شيطان او د ده قبيله نشئ ليدى.وايي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

   

       

  

     



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      فاراالع

 ېپلوش قرآند 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

376 

    

پل خړي وايي: د فحش كوم كار وكچي او كله  -18

گمارلي يو، ووايه: ې پراو هللا  ې ليدليپرپلرونه مو 

گمارنه نه كوي، آيا د هللا په فحش باندي چي هللا يقينًا 

 ږئ؟!ېپوهې پره چي نڅه وايئ ړه هغه په ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

پل روان خلك په طان او د شيمشرك  ،گورئ چي جاهل -(18)

ې كوله، چي شيطان ترغسي دفاع كوي هم  پلو غلطيوله خ

ڼي گجائز كار ې وي، خو هغه به ړې كگناه به ئه گندڅر

پلرونو دا ږ كوي، وايي به: زموځانه به دفاع له او 

ږ نيكونو چي زموڅه ته غلط وايو كار كاوو، ولي به هغه 

دستور سره  پالر نيكه له دودږ د نه يوازي زموړى؟ دا ك

ې او ړفتوى راكې ئږ مذهبي مشرانو برابر دئ بلكي زمو

    !!ېړركدې اجازه چي هللا د دې دي ويلي ئ

گند څرې چي بدوالى ئگناه ده له فحش مراد هره هغه 

سرايت بل ته ې ېز ئاغچي گناه  هگه هغه خاصه تووي، پ

  ړول.گناهونو ته هم مذهبي توجيهات جوكوي، دوى داسي 

ځواب دا دئ: هللا په شان د نورو خلكو د دوى د دوى او 

گماري، كوم گان په فحش كار نه پل بندخڅكله هي تعالى

گناه او د فحش نور كارونه روا چي شرك، ظلم، مذهب 

د ادعاء  ستاسو دا ڼي، شيطاني مذهب دئ نه الهي مذهب،گ

 چي هللاږئ ېپوهې نه په دپه وجه ده، ۍ پوهجهل او نا

په گان پل بندڅ كتاب كي خپل هيخ پهڅكله او هي تعالى

  دي گمارلي.بدو كارونو نه  اسيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

    

   

    

     

ړى، ووايه: زما رب د قسط )عدالت كولو( امر ك -15
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ړئ او ده كپله توجه سيپه مهال خې چي( د سجد)او دا 

وونكي دين خالصد چي ړئ ې عبادت وكپه داسي حال كي ئ

ړئ بيا به هم پيدا كې ځل ئړي په لومچي وئ، لكه 

 اعاده شئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 :و ته توجه ولرئڅو خبردلته  -(15)

  د  تعالى هللاچي ځواب كي ويل شوي په د مخكنيو خلكو

چي ړى ې كا امر ئړى بلكي دپه كارونو امر نه دئ كفحش 

پله خ په مهالاو عبادت دعاء  ، دئړاو عدل تأمين ك قسط

اخالص ولرئ او په دين كي ، ړئپه لوري سيده كهللا توجه د 

اور بې دپه پاك وساتئ او  ئې له هرراز ناولتيا او شرك

 ږئ.ېيا اعاده كېر به بڅپه ځل ړني ولرئ چي د لوم

 كار په مخكني كي له فحش چي ږي ېمعلوم آيت ېله د 

 .مراد ظلم، شرك او له آخرت نه انكار دئ

  پاره ر هم د مكان لېڅپه  (مغرب)صيغه د  (مسجد)د

 ېپاره راغلپاره، دلته د زمان لځي او هم د زمان لرا

په او د هر عبادت دعاء  چي د هريې دا ده او معنى ئ

چا ته مخ مه ړئ، بل ته مخه ك تعالى يوازي هللا مهال

چا ته الس مه ړئ، بل واچا مرسته مه غړوئ، له بل ا

چا ته بل  په مهالدعاء  دچا چي تاسو ته ويلي . ږدوئاو

په جامه كي شيطان دئ، جائز دي، دا د انسان ړول مخ ا

 .افتراء كوي يپسدروغ وايي او په هللا تعالى 

  تعالى پل دين هللاخچي د مخلصين له الدين معنى دا ده 

الهي دين په ډوئ، گې مه ړئ، له بل دين سره ئته خالص ك

په څه مه څه مه زياتوي او له بل دين او مذهب نه كي 

 .  چوئكي ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

   

  

   



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      فاراالع

 ېپلوش قرآند 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

378 

   

   

چي ضاللت ډله داسي ې او بله ډله هدايت شويوه  -31

پل شيطانان خپرته له هللا ې محقق شوى، دوى خو پر

ټكل كوي هدايت چي اپه داسي حال كي اولياء ونيول 

 شوي دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

شوي، هدايت ېشل ډلو وپه دوو چي دلته خلك ورئ گ -(31)

 تعالى هللاچي چا ، ډلهې ېوتپر په ضاللت كيډله او ې شو

ې او د الهي دين متابعت كوي، هدايت ئ پل موال نيولىخ

جني او  ،پرته تعالى هللاچي له څوك په برخه شوى، خو 

گه نيسي او د هغوى په توانسي شيطانان، د اولياوو 

ت شوو د هداي نځاپه څه هم متابعت كوي، الروركي دي، كه 

 ړي.گمان وك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

  

  

     

     

پل زينت خپه مهال ې د آدم اوالده! د هري سجدې ا -32

درسره واخلئ )زينتي لباس مو واغوندئ(، وخورئ، 

ي چي هللا اسراف كوونكښئ خو اسراف مه كوئ، يقينًا څو

  ښوي.نه خو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ې ف ته اشاره شوانحراډوله دلته يوه بل مذهبي  -(30)

ې، ېدلځيني شلچي شوي: او هغه دا  منع ېاو مؤمنان تر

ړه ټو نه جوټوگ گ رنپينو او رنې، له راز راز ېدلړش

ړ او لو ېدوقبلدعاء  جامه دگي او صوفيانه ې ملنشو
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ځيني نور او  ڼيگپاره شرط ېدو لمعنوي مقام ته د رس

ډډه كول د معنوي له حالل رزق نه  او رياضتونهبيا 

چا ته د اهل هللا او ڼي، هغه گپاره ضروري تقاء لار

ې ې ببر، نوكان ئېښتان ئوچي گوري گه په ستراولياء هللا 

په ې، ناولگنده او ې ې ئجاملوى او له خيرو ډك، 

ځايونو كي ړو ورانو او ويجا ړو،، سورغونو ،غرونو

د دغه غلط او  قرآن. په سر شويږي او له دنيا الس ېاوس

 چي: د عبادت اوپاره فرمايي تصحيح ل انحرافي ذهنيت د

ې ښكلپه ځوئ، پل زينتي جامه لري مه غورمهال خه پدعاء 

څ مانع او عبادت كي هيدعاء  ې كيحاللي او جائزي جام

پاكه جامه مو ې او ښكلښه، چي نشته، بلكي غوره دا ده 

تاسو نه له  تعالى هللاړئ، پاره مختص كلدعاء  د عبادت او

و، د ړليئ او نه د حالل رزق له خو ړيك منع ېې جامښكل

چي ړه ستاسو د رب حكم دا دئ په اښاك څحالل خوراك او 

دين د  ښوي.اسراف كوونكي نه خو تعالى اسراف مه كوئ، هللا

پاره ښايسته كولو لښه تنظيمولو او ښه كولو، دنيا د 

الس د ې د دنيا ترك كولو او له لذتونو ئنه  ،راغلى

 .پارهلو لاخيست

څو چي له گورئ ړئ وبه مطالعه ك بايبل كه تاسو

چي  ټول داسي معرفي كويپرته نور  نوپيغمبرامحدودو 

ې ځاى ئېدو د اوسږي، ېېل اوستارك دنيا دي، له خلكو ب

 ځايونه دي.ړ او ويجا ړي، غارونه، ورانغرونه، سو

ړه يوه په اد انبياوو په كتاب كي د حزقيال  بايبل 

گوالى څرنى د انبياوو د دو چيوينا لري  پوريړه په ز

و! ستاسو انبياء اسرائيليانې اگوته كوي، ليكي: په 

، ږيېډوالو كي اوسړو كنورانو ويجا چيدي  يگيدړهغه 

ښار ه د لڅك، هغوى هيېې تاسو ته نه ده رسولټه ئگڅ هي

په ښمن ځ د دڅو هغه ورتر ې، رغول نه دي يړد حصار ويجا

ې باطل نه ئخوبو ې!!ړخداى مقرره ك چيږئ ېودر وړاندي

ې زما پيغام ئ چي، وايي دي دروغجنيې ئ يړاندويناو و

نه دي څه ما دوى ته  چيحال كي په داسي  ئله لوري د

ې!!! د ړنه دي ك خبريڅكله له دوى سره ږلي!! ما هيېل

په ضد يم په سبب زه ستاسو دغو جعلي خوبونو او درواغو 

دغو شريرو كسانو زما قوم ړم، او تاسو به مجارات ك

نه څه سم دي، خو داسي ې وويل: هر غولولو، دوى ته ئو

پيغمبران ړوي او دا دروغجن ېوال جوزما قوم سست دوه، 



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      فاراالع

 ېپلوش قرآند 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

381 

پينوي، ... ېوال سچ سره دا سست دگپه دوى تشويقوي او 

 ،ړمك النديې ړم او دوى به ترېوال نسكور كزه به دا د

ږي او كرباسي جامو زيد  په مهالدعاء  د بايبل

 ې ترديد كوي.د د قرآنچي گورئ تاسو  خو ښتنه كويپارس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

     

  

  

     

   

  

   

   

   

   

گانو پلو بندهللا خچي شيان  چا هغه زينتيووايه:  -31

ووايه: دا ؟ ړيحرام ك پاكيزه رزقاو راايستلي ته 

پاره دي او د ژوند كي هم د مؤمنانو لپه دنيوي 

، پاره دي(گه )د دوى لپه مختصه توځ په ورقيامت 

 ږي.ېپوهچي په تفصيل سره بيانوو ښي دغسي هغو ته ن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ږي:ېڅو اساسي خبري معلوم آيت ې مباركله د -(32)

 ه ړي او نښايسته او زينتي شيان حرام كنه  تعالى هللا

څ دليل ورته نه ڼي هيگچي دا حرام څوك ، پاكيزه رزق

 لري.

 پيدا شوي، د پاره په اصل كي د مؤمنانو لړه دا دوا

پر سر ږي، كه د زمكي ېپه طفيل نورو ته هم وركول كدوى 

نعماتو او پلو به د خ تعالى مؤمنان نه وي نو هللا

 ړۍ بندوي.ېرزوينو لپ

  ي د مؤمنانو گه يوازپه مختصه توبه ځ په ورد قيامت

 ږي.ېپه برخه ك
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 پوه كسان انكار كولى شي، د قو يوازي نائې حقاله د

به ولي هغه  تعالى چي هللاږي ېپوهپوهي او علم خاوندان 

پيدا پاره گانو لپلو بندې د خپله ئپه خچي څه حراموي 

 ړي؟!ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

   

    

  

   

     

   

        

د فحش كارونو چئ زما رب ووايه: حقيقت دا دئ  -33

چي له هللا دا ېرى، گناه، ناحقه ت، ېټ ئپگند او څر

ې نه دئ نازل پرڅ دليل هيچي ړئ څه شريك كسره هغه 

ې پرچي نه ړئ څه منسوب كچي هللا ته هغه و دا شوى ا

 .ړيږئ، تحريم كېپوه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

په د جاهلو مشركينو د باورونو ې آيت كي دپه  -(33)

 ڼل شوي:گي شيان حرام خالف الند

  ټ.پگند وي كه څرفحش كارونه كه 

 ناهگ. 

  ېرىناروا او ناحقه تپه حق د بل. 

  څ الهي په هيچي څه شريكول سره هغه  تعالى هللاله

 كوم دليل ورته نشو موندلى.كتاب كي 

 ې نه لروپرچي علم څه منسوبول داسي ته  تعالى هللا. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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چي د دوى ى، نو كله شو ټاكلاو هر امت ته اجل  -34

ېبه وروسته شي او نه به يوه شبه ږي نه ېاجل راورس

 مخكي شي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 پكار دئ:غور څو خبرو په دلته  -(34)

 ښتايدپيټه ده كه د ېله اجل مراد د عذاب ثابته ن 

گنلى شي، نو ټه وېدا د عذاب ن ټه؟ كهېاو زوال ثابته ن

ټي رامخكي ېڅوك د عذاب د نچي هيږي ړېښتنه راوالپودا 

او زوال ښت پيدايړئ، خو كه د امتونو د ېدا نه غواك

په ځكه امت ږي، ړېښتنه نه راوالپوټه ونيولى شي داسي ېن

په قومي او ږي نه ېړ شوي ولس ته ويل كټونو جوفكري بنس

په هر امت، كه دا د ايمان ړ شوي ولس ته، ټ جوژبني بنس

پل په خټ، په بنسړ شوى وي او كه د شرك او كفر ټ جوبنس

 ږي، عروج ته رسي او زوال مومي. ېپيدا كپل وخت راخ

  گ ثابته ښت او مرپيدايد چي هر انسان گه څنلكه

او زوال ثابته ښت پيدايهم د ټه لري، همداسي هر امت ېن

پل وخت ه خپږي او ېپيدا كپل وخت راپه خټه لري، ېن

ېدى شي او نه وروسته ك ټهېښت نپيدايې د درومي، نه ئ

چا د هوى ې د ټېدا نېدى شي. ټه رامخكي كېزوال نې د ئ

ږي نه، د الهي ثابتو ېپه حكم مخكي يا وروسته كاو هوس 

 ږي.ېپل وخت ترسره كپل خپه خسننو مطابق 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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پيغمبران چي ستاسو د آدم اوالده! هر كله ې ا -39

چي چا بيانوي، نو  ونهچي تاسو ته زما آيتدرشي 

څه ړ، نو نه به ې اصالح كځان ئړه او تقوى غوره ك

چي زما چا او  -36 ې وي او نه به غمجن شي.پرېره و

ړه، دوى ې وكې ترړل او لويي ئتكذيب ك آيتونه

 .هپاتتل په هغه كيدوزخيان دي، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 پيغمبرانوو كي له آيتونړو مباركو ې دوادپه  -(39-36)

 توضيح شوى: چلنډلو او د دوى له رسالت سره د دوو 

  ړي، د تقوى الر و ايمان راونآيتوپه الهي چي هغه

ړاوي نه غوره كوي، د الهي احكامو له مخالفت او سرغ

ډ ډادوى ته د دوو خبرو چي اصالح كوي، ځان ډه كوي او ډ

څه به څ په هيېره نه لري، څه دي وڅ ړى شوى: له هيورك

ې كي له په دچي ې ړوير نه كوي، دوى داسي الر غوره ك

څه به له السه ورنه  پكار، داسيېره نه ده څه نه وڅ هي

ې الر كي نه په دړي، نو چي تر هغه غوره ترالسه نه كړي ك

 پاره.پاته دئ او نه د وير له مجال څپاره ېري لود 

  پيغمبرانو له په وجه چي د تكبر او غرور ډله هغه

و د تكذيب الر غوره كوي، آيتون هيلمخالفت او د اد  سره

   ې سزا ده.پاته دوزخ ئچي تل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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په چي د هللا څوك وي ستر ظالم به چا نو تر هغه  -37

تكذيب  آيتونهې يا ئ يړنسبت د دروغو افتراء وك

ږي، تر ېپله برخه ورورسړي، دوى ته به د كتاب خك

ړي، ې قبض كچي روح ترورشي، ږ مالئكي چي زموهغه 

 پرته موچي له هللا ېري دي چ)ورته( وبه وايي: هغه 

ځان به پل په خوبه وايي: رانه ورك شوي او ځل؟لمان

 چي كافران ول.ې شهادت وركوي د د
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ې مبارك آيت اساسي مطالب دا دي:د د -(37)

  په درواغو چي ږي ېچا ستر ظالم نه موندل كتر هغه

 تعالى پله دروغجنه خبره د هللاړي، خڅه هللا ته منسوب كيو 

 دالئل ړي، هغهآيتونه تكذيب ك تعالى هللااو د  ڼيگخبره و

 ږدي.ې د ده مخي ته ب ئچي الهي كتاونه مني او احكام 

 ړى هغه به كوم مهلت مقدر ك تعالى هللاچي پاره د دوى ل

گ چي د مرړى شي په برخه شي، تر هغه به فرصت وركې ئ

ې ږل شوېله لوري ل ږي او د هللا تعالىېې راورسټه ئېن

 ې د دوى روح قبضوي.فرشت

  دا مالئكي به ورته ووايي: هغه دروغجن معبودان مو

 ښته؟ ې غوبه مو مرسته ترپرته  تعالى چي له هللاېري دي چ

  ې نه رانه ورك شوي، دلته ئځواب به دا وي: د دوى

 پل كفر اعتراف كوي. په خگه به ې تودپه  مومو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
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ډلو په هغو ېريانو پد انسانانو او ې ويل: وئ -38

( دي، ېېدلپه اور كي )لوچي تر تاسو مخكي ځئ كي ننو

ډلي به لعنت پلي سيالي په خځي ډله ننويوه چي كله 

ډ شي، وروستني به په كي راغونټول چي وايي، تر هغه 

ږ دغو موږ ربه! ې زموړه وايي: اپه اړنيو ې د لومئ

ړه، وبه دوه برابره عذاب وركد اور ړو نو ې الري كب

 -35ږئ! ېپوهټولو ته دوه برابره دئ خو نه وايي: 

ړه ووايي: تاسو په اې د وروستنيو ړني به ئاو لوم

له كبله ړنو كپلو څ فضيلت نه لرئ، نو د خږ هيپر مو

 څكئ.دا عذاب و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

د چي و كي آيتونړو مباركو ې دوادپه  -(38-35)

لو هيبتناكه ړو او يو بل مالمتوځ د شخدوزخيانو تر من

ږ مخي ته دا مطالب زموې، او عبرتناكه صحنه تمثيل شو

 ېښودل شوي:ا

  ې ډله ئځي، هره ډلي دوزخ ته ننوډلي دوزخيان به

ېلو دوزخي افكارو او اعمالو ېلو بېل امت او د بب

 ښتنان.څ
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  ډلي لعنت وايي.ۍ په مخكنځان ډله به تر هره 

  ې پل بډ شي، وروستني به مخكني د خټول راغونچي كله

ڼي گېوتو المل پرپه دوزخ كي د الريتوب، شرك او كفر او 

ړي، د به دوه برابره عذاب ورته غواتعالى او له هللا 

ړل ې كئې الري چي بپلو عملونو سزا هم، او د هغو هم خ

ځواب كي وويل په خو دوى ته به  ې ورسول.ته ئدوزخ او 

شي: ستاسو هر يوه ته دوه برابره سزا ده، هر يو مو 

ې هم ې الري شوى وو او نور ئپله هم بپه خچي داسي وو 

پاره مقلد او د ړي، هر يو مو د يوه دوزخي لې الري كب

 پاره مقتدا وو.بل ل

  ځواب كي په دوى ته به ځانه دفاع كوي، مخكني به له

پله مو په خږ غوره نه يئ، څه كي ترموڅ په هيوايي: 

ې د ئوگورئ او خونړنو سزا پلو كې اوس د خړگناه ك

 څكئ.و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

 

   

   

   

   

   

   

     

ړل او ې تكذيب كئ چي زما آيتونهيقينًا هغه  -41

ې ورته آسمان دروازد به نه  ،ړهې وكې ترلويي ئ

چي ځي، تر هغه ستل شي او نه به جنت ته ننويناپر

او همداسي مجرمينو ته  ځي!پم ننوه سپښ د ستني او

 سزا وركوو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ې ړل شوې تړاندي د آسمان دروازپه وچا د هغه  -(41)
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ې ڼه، نه ئپاعملې بر نشي تلى، نه ئې څه ئڅ دي، هي

جنت ته د ننوتو شرف او نه به دعاء  ېوينا او نه ئ

 هللاړي او د تكذيب ك ېئ آيتونه تعالى هللاچي د ړي ترالسه ك

ړ ځان لوې له اطاعت نه ړاندي ئپه ود احكامو  تعالى

ې له ايمان او اطاعت په وجه ئڼلى او د تكبر او لويي گ

ې، جنت ته د دوى ننوتل داسي محال دي لكه د ړډه كډنه 

   ل محال دي.ښ ننوتچي د اوپم په سستني 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

    

  

     

ې د پاسه ئدوى ته به د اور فرش وي او له  -42

ړستن، او همداسي ظالمانو ته سزا پرده او ب اور()

 وركوو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ټولو خواوو له چي د دغو ظالمانو سزا به دا وي  -(40)

ې بندي پرټولي الري به ړي وي، اور احاطه كد دوزخ به 

 دا د دوى د ظلمونو سزا ده.وي، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

   

   

  

    

      

ې ېك عملونه ئړى او نې راوچي ايمان ئاو هغه  -41

په پل وس څوك تر خږ هيموچي( په داسي حال كي )ړي، ك

په هغه كي څه نه مكلف كوو، دوى جنتيان دي، زيات 

 پاته.تل
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
و د ايمان او صالح عمل اد جرم او ظلم سزا دوزخ  -(42)

چي گمارل شوي دئ څه نه په داسي وك څبدله جنت دئ، هي

د ايمان د خاوندانو او ړ وي، جنت ته ې لوتر وس ئ

الهي احكام د انسان له وس او چي ښيي ېدا صالحانو داخل

نه دوى به هم نو ړ وى كه لوړ نه وو، توان نه لو

 ړي.ېدو سند ترالسه كته د داخلچي جنت ېدل توان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

    

   

   

   

    

     

   

   

   

   

    

رخه وي هغه به وباسو، څه چي ې ه سينو كي ئپاو  -43

به: ستايني  ږي او واييېې بهتردوى الندي به ويال

ږ زموړو، كه هللا ې هدايت كږ ئچي موهغه هللا ته دي 

هدايت چي ېدو ې نه توانپه دې نو ړښوونه نه وى كالر

ږ ته موخبره  ږ د رب استازو حقچي زموشو، يقينًا 

چي دا مو هغه جنت دئ ې وشي پرږ به او غ ې وهړراو

 ړى شو.په ميراث دركپه سبب پلو عملونو چي د خ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

پر بل لعنت وايي خو جنتيان به دوزخيان به يو  -(43)

پاكي، ې ې او كينر راز رخې له هې ئسين چيداسي وي 
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چا نه به ړه كي غل و غش نه لري، پل زخپه چا ته به هي

څوك مالمتوي، گوري، نه به گه په سترښمن ته د رقيب او د

چي په سينه كي رخه لري ړه په ابه د هغه مؤمن ورور نه 

 يگيله من شوپه دنيا كي سره مرور شوي، يو له بل نه 

 ى وو.ړ شوگان راوالځ خفاو د دوى ترمن

ېرزوينه او احسان او د پ تعالى هللاجنت ته ننوتل به د 

پلو عملونو نه د خڼي، گښووني او هدايت نتيجه ي الراله

دا ځاى كوي او په شكر او حمد به  تعالى بدله، د هللا

څه ږ ته چي موپه الس د استازي  تعالى هللاخبره به كوي: د 

. خو دوى ته به ويل ښتيا ووټول حق او رويل شوي وو 

 ېك عمل بدله ده. چي دا جنت ستاسو د ايمان او نږي ېك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

   

    

     

    

   

   

   

    

   

     

ږ خو هغه ړي: موږ كاو جنتيان به دوزخيانو ته غ -44

ې ړې وعده راسره كږ رب ئچي زموي وموندل څه رښتين

ستاسو چي ي وموندل څه رښتينوه، آيا تاسو هم هغه 

ږ وه؟ وبه وايي: هو، نو يو غړې ې وعده درسره كرب ئ

په دغو ظالمانو چي: ړي ږ كځ غكوونكى به د دوى ترمن

ډه ډې چي د هللا له الري ئهغو په  -49دي لعنت وي. 

ې ټولو او له آخرته ئلورته ې ږوالى ئكوله او كو

 انكار كولو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

و د خبرځ دلته د جنتيانو او دوزخيانو تر من -(44-49)

 ې: ېښودل شوږ مخي ته ايوه صحنه زمو

ږ سره له موچي  تعالى هللاجنتيان دوزخيانو ته وايي: 

ې مصداق ږ ئې او موي شورښتينټولي ې ې وړې ككومي وعد

ې وعد تعالى هللاگورو، آيا تاسو هم د گو پلو سترپه خ

 وي. و؛گه، هډه توپه لنې ځواب به ئې وموندلي؟ رښتين

پر هغو ږ ووايي: غگ په جيو منادي ې وخت كي به دپه 

ه ډډې په الري له تلو ئچي د هللا ظالمانو دي لعنت وي 

ې ئدين كي به الهي په كول،  منع ېې تركوله، نور ئ

په ي د دين سمي خبرچي ې كوله څه به ئتحريفونه كول، ه

  . ې انكار كولوړوي او له آخرته ئږو واك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
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ې ( ئ)ړو پر لواو ځ به حجاب وي، او د دوى تر من

او د دوى  -46ېرو څپلو به له خچي هر يو داسي كسان 

ې ( داسي كسان ئ)ړو پر لواو ځ به حجاب وي، تر من

او جنتيانو ته به ژني ېپېرو څپلو به له خچي هر يو 

ورداخل شوي به نه وي خو طمع پر تاسو! ړي: سالم ږ كغ

په گي د دوزخيانو ستر ېاو كله چي ئ -47. ې كويبه ئ

ږ ربه! د ظالمانو ې زمو، وايي به: اړول شيلور وا

او اعراف وال  -48 ې.ړځاى نكډلي سره مو يو ې ه دل

ړي او ږ كغ ژنيپېې ېرو ئڅچي له و ته ځينو كسانبه 

پلويانو( ېروالي )د مال او ډوبه وايي: نه ستاسو 

او نه ستاسو هغه تكبر او ړى شو څه درنه دفع كڅ هي

چي تاسو به آيا دا همغه خلك دي  -45 .يښتنلويي غو

ړي؟ په برخه نكل رحمت ورپچي هللا به خړه كوله لو

په داسي ځئ، جنت ته ننو (:ورته وويل شولچي همغه )

ځي او نه به غمجن ېره درباندي راوچي نه به حال كي 

 شئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 پام كي ولرئ:په څو خبري دلته  -(46-45)

 به حجاب وي، د ځ د جنتيانو او دوزخيانو تر من

 )يل شوي آيت كي و23په ې الحديد سور

    
   
   

: ړ ېوال جوځ به داسي دد دوى تر من

ې رحمت او شا ته ئې د ننه ئې وي، چي دروزاه به ئشي 

ړ ړ او لوېپرچي دا حجاب به ږي ېمعلومدې (، له عذاب

 ړو اوچي نه به جنتيان د دوزخ له لوخي ېوال وي، داسد

ښكلو ت له ږي او نه به دوزخيان د جنېځورنه  بوى بد

 منظرو نه د لذت او خوند اخيستو مجال ترالسه كولى شي.

 ډله خلك ناست وي، ېيمه درړو به پر لوحجاب ې د د

ې ېرو ئڅچي له گوري ډلو كي داسي خلك ړو په دوادوى به 
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ړه ې اپه دژني؟ ېپڅوك به څوك وي او ني، خو دا به ژپې

ټولو ځي، تر ږ مخي ته راد مفسرينو مختلف آراء زمو

ځ ده چي دا د مؤمنانو او كافرانو ترمنره رأيه دا غو

په ې هم ې خوا سره ئچي له يوډله ده ې ړگېيمهغه در

په مؤمنانو ې، ړړه نه وه كېكپرگرتيا گه د ملقطعي تو

په رلودل او گلوي او دوستانه تعلقات دژندپېې هم كي ئ

چي جنت ته ېدل ڼل كگ نو، خو نه له مؤمناكافرانو كي هم

په دوزخ كي ورسره چي اوس  نوه له كافراتللي وى او ن

، دوى به هم جنتيان ويني او هم دوزخيان، ځاى شوي وىيو

 كويبه  طمعدا پر تاسو! ړي: سالم ږ كجنتيانو ته به غ

گي د د دوى ستر چيخو كله  چي جنت ته داخل شي،

ږ ربه! د ې زموي، وايي به: اړپه لور واودوزخيانو 

 .ېړځاى نكډلي سره مو يو ې ظالمانو له د

  ږ غ ژنيپېې ېرو ئڅچي له دوزخيانو ته ځينو دوى به

 ېرواليډ پلويانوړي او وبه وايي: نن خو نه د مال او ك

ټه درورسوله او نه ستاسو هغه مخكني تكبر او لويي گڅه 

چي تاسو به آيا دا جنتيان همغه خلك نه دي  .يښتنغو

غه همړي؟ )په برخه نكپل رحمت ورچي هللا به خړه كوله لو

چي په داسي حال كي ځئ، جنت ته ننو (:ورته وويل شولچي 

 ځي او نه به غمجن شئ.ېره درباندي راونه به 

  ۍ فيصله وروست ړه به د هللا تعالىپه اد اعراف والو

څه نه دي ويل شوي، ړه اې دپه كي  په قرآنڅه وي ؟ 

ې نظر په دځيني مفسرين سره پام په ځينو رواياتو ته 

ې سره ېك او بد عملونه ئچي نك دي چي دا هغه خلدي 

 پاى كي به جنت ته درومي.په برابر وو او 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ږ پر موچي ړي ږ كاو دوزخيان به جنتيانو ته غ -91

ړي راتوى هللا تاسو ته دركچي څه ږ اوبه يا هغه خو ل

. ړيپر كافرانو حرام كيي: يقينًا هللا دا وبه واړئ! ك

ځولى گرې ځان ته دين ئچي لهو او لعب هغو پر  -92

ې داسي ئړي ول، نو نن به ژوند دوكه كوو او دنيوي 

ځي سره پلي دغي ورچي دوى له خړو لكه ېر كه

ې انكار و ئآيتونږ له ړې وه او زموېره كېدا همخامخ

 كاوو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ښتنه ځل بيا د دوزخيانو وينا او غودلته يو  -(51-50)

ټ د ټيدوزخيان به ې: شو گه يادهې توپه د نوله جنتيا

په جنت كي ړ په تل كي او جنتيان به لودوزخ د كندي 

ړي ې وكبه تر طمعړي او دا كږ ، له الندي به دوى ته غوي

دوى  تعالى چي هللاړي ې توى كپرړه ږ اوبه يا هغه خوالچي 

 رپدا  تعالى هللاړي، خو جنتيان به ورته ووايي: ته ورك

ې لهو او چي: دين ئفرانو پر هغو كاي، ړكافرانو حرام ك

ړى كېر هې ئآخرت  او ړي ولژوند دوكه كلعب وو، دنيوي 

چي همغسي دوى ته توجه نه كوي لكه  تعالى هللا، نن به وو

ې وه او له الهي ړېره كېدا هسره مخامخ تعالى هللاله دوى 

 ې انكار كولو.و ئآيتون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

   

   

علمًا چي ړ داسي كتاب مو ورته راوچي ې شكه او ب -91
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چي ښود او رحمت ړى، هغو خلكو ته الرمو مفصل بيان ك

 ړي.ايمان راو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 څو اساسي مواصفات بيان شوى: قرآندلته د  -(52)

  څه ې علمي، هر ټولي ويناوي ئدا كتاب مفصل دئ او

د ې هري وينا كي ئپه په كي بيان شوي، په تفصيل سره 

 ښكاره.گند او څرمظاهر پوهي او  علم

 ېرزوينو او پښود او د الهي رپاره الد مؤمنانو ل

 رحمت سبب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

     

    

     

   

    

  

    

    

    

    

    

چي ظار كوي انتڅه پرته د بل ې نو آيا له د -93

چي تأويل ځ كومه ورې ورته راشي؟! تأويل او مصداق ئ

وو، ړى ېر كې هې د مخه ئچي تر دې راشي هغه كسان ئ

و حق وينا ږ د رب استازچي زموې شكه بوايي به: 

ږ چي زموداسي كوم شفيع لرو ې وه، نو آيا ړراو

پلو د خچي ځول شو گرېرته وب يا ،ړيپاره شفاعت وكل

ې ځان ئچي ړو، يقينًا ړنو مغاير عمل وكمخكنيو ك

ځانه به له چي ورك شول ې څه ترړ او هغه تاواني ك

 ې افتراء كول.ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
څو اساسي خبري ړه په اد منكرينو  د قرآندلته  -(53)

 ې:شو

 سره ورته پوره تفصيل او وضاحت په څه كي هر  په قرآن

د دوى د اقناع چي پاته يل نه دئ بيان شوي، داسي كوم دل

ټور وي، اوس نو دوى گړاندي كول ضروري او ې وپاره ئل

 ې قرآنچي د دڅه انتظار نشي درلودى پرته د بل ې له د

 گوري.گو وپلو سترپه خد ويناوو عملي مصداق 

  پلو په خد وعد او وعيد عملي مصداق  چي د قرآنكله

 انوپيغمبرد چي ې به اعتراف كوي په دگوري نو گو وستر

 وينا حق وه. السالم معليه

 څ شفيع به ړي خو هيټه وكهلته به د مزعومو شفعاوو ل

 ونه مومي.

 ژمني ې به كوي، له د طمعېدو ځگرېرته دنيا ته د ب

پل غلط كارونه نه تكراروي، خو نه به چي بيا به خسره 

 ژمني ته اعتناء وشي.ې ترسره شي او نه به ئ طمعې ئ

  ن رسولى وي.ې تاواته به ئځان 

  ې ځانه به ئچي له ځي په نظر نه ورڅه به هغه

افتراء كول، هغه دروغجن معبودان او مزعوم شفيعان به 

سره معبود او شفيع  ءپه افتراې ځانه ئله چي نه مومي 

 ړي ول.ړ كجو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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آسمانونه او  چي ئستاسو رب هغه ذات د چييقينًا  -94

عرش  پرې ړل، بيا ئځو كي پيدا كږو ورپپه شې زمكه ئ

ې(، ټوي ئپې پري )ږځ راكاورپر په شړه، استوى وك

ۍ او ږمپوټوي او لمر، سې لپه تلوار ئ چي داسي

پوه شه ې په دته منقاد دي، امر چي د ده ې ستوري ئ

چاري دئ او هم امر ) ( ده تهپيدايښتهم خلقت ) چي

 .چي بركتناك دئ پالونكى هللا(، د عالمونو سمبالول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ېري مهمي او ډسره څو ې مبارك آيت په د قرآن -(94)

 ږدي:ړاندي خاطب په وپل مښووني د خاساسي الر

  په ې ئآسمانونه او زمكه ستاسو رب هغه ذات دئ چي

 ړل.پيدا ككي  (ځو )مرحلوورږو شپ

 ې، عالم د ادارټول ې د ښته وروسته ئد دوى له پيداي

ې او د اخيستپالني چاري په خپل اختيار كي وساتني او 

د عالم د سلطنت پر عرش استوى  مطلق ټولواك په توگه ئې

 ړه.وك

 ځ ورپر په ېلگه ده چي شښه او بۍ نټولواكده د  دا د

 ټوي.ې لپه تلوار ئ چي ي، داسيږراكا

  گه ده چي لمر، ېلۍ بله بكاټولودا هم د ده د

ته منقاد دي، همغه كار كوي ې امر ۍ او ستوري ئږمپوس

 ړى.ې امر ورته كئ هللا تعالىاو په همغه الر درومي چي 

 ده لره  تپيدايښهم خلقت يعني  چيپوه شه ې په د

او هم امر يعني ې كي بل شريك نه لري مختص دئ، په د

 څ شريك نلري.ې كي هم هيچي په د سمبالول چاري

 مبارك او د عالمونو پالونكى او ساتونكى  هللا تعالى

 دئ.

په پام كي ي څو خبرړه په اېر مهم آيت او ډې مبارك د د

 ولرئ:

  مبارك آيت كي د يوم، استواء او عرش الفاظ په دې 

په اصل كي انسانانو د ښكاره او څرگندو شيانو  چيورو گ

 ې، خو په دې آيت كي د دې مطلب د افادړيلپاره وضع ك
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ه او آسمان په شپږو مرحلو كښى زمكلپاره راغلي چي دا 

دئ او هر ټولواك پيدا شوي، هللا تعالى د هر څه مالك او 

څه ئې تر واك او عرش الندي دي، د استوى على العرش 

ې نه ې فقرې آيت كي او له همدپه خپله په د معنى

  ې او هغه دا چي: وروسته راغل

   

  

  

 گه چي دلته )يوم( د هغي څن(، خو لكه

ږي، ېپه معنى نه شو اخيستى چي دولس ساعته كځي ور

همداراز عرش او استوى هم په متبادره معنى نشو اخيستى، 

ړاندي كله په و هللا تعالىښوونه كوي چي د ږ ته الرمو قرآن

ځوسو زرو ځ له زرو كلونو سره برابره وي او كله له پنور

ې هسي دوه مثالونه دي، هدف دا دئ چي د انسان سره، دا ئ

ږ ، دلته شپكويړه صدق نه په ا ړه معيارونه د هللا تعالىوا

سره  هللا تعالىې په گوته كوي چي له ږ مرحلځي داسي شپور

 . ښايي

  د هغي غلطي بايبلدا وينا په حقيقت كي د  قرآند 

ځو كي ږو ورپپه ش هللا تعالى ترديد كوي چي وايي:ادعاء 

كار سره ستومانه شو او ې په دړل، پيدا كټول مخلوقات 

د باب  پيدايښت د بايبلد  ړ،ې آرام وكځ ئمه ورپه او

ې ترتيب په دږي: )ېپيل ك خبريې په ددوهم فصل 

تكميل شول، د دي په دوى كي  چيڅه او مكه آسمانونه، ز

كار تمام  پيدايښتخداى د  ېدو سرهپه رارس ورځي اومي

ته بركت  ځيور خداى اوميې الس واخيست، او له كاره ئ ړك

ا د چيځكه ې مقدسه وبلله، دا ړ او هغه ئپه برخه كور

ړولو پد كار له بش پيدايښتد خداى  چيځ وه ورهغه 

پيدا مكه گه آسمانونه او زې تودپه  ړ.آرام وك وروسته

 شول(!! 

ړى ړ كله خدايه داسي څوك جوې وينا سره په د بايبل

په همدغو ړى، كار ك ځيږ ورپې شئټول عمر كي پل په خ چي

 ړى او د اوميړ كپكار بش پيدايښتې د ئځو كي ږو ورپش

 زمكيپله كاره فارغ شوى، د ېدو سره له خپه رارس يځور

ښي! او ده ېپري ته مخ يپلې خټول كارونه ئاو آسمانونو 

دا هم  بايبلى، ړپاره آرام كړيا رفع كولو لست يپلد خ

دولس ساعته  ځيور ي د همدغيدا آرام يواز چينه وايي 

 د بيان له الفاظو خو داسيوو كه تر ننه دوام لري، 
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ړ شوى، پبش ځو كيږو ورپپه شد خداى كار  چيږي ېمعلوم

د  چي هپاتكوم كار نه دئ ې الس اخيستى، داسي له كاره ئ

پله پورته شي او خپاره راد كولو لې خداى ئ بايبل

 پاى ته ورسوي!! رخصتي 

انسان د  چيگه څنړى، لكه په انسان قياس كدوى خداى 

ي ځې وريو كيۍ په اونپاره ړيا رفع كولو لست پليخ

خداى هم بايد  بايبلهمداراز د  ۍ ته ضرورت لريرخصت

ځ ړى او اومه ورې كار كئ ځيږ ورپانسان ته ورته وي، ش

په څوك د خداى آرام!! آيا كوم عقلمن انسان به هغه 

 ږي او آرام ته ضرورت لري؟!ېړى كست چيحيث ومني 

پر په مسلسل او ۍ ړپيدايښت لد  چيگورو خو عمالً  موږ

ځي، توقف نه را په كيېبه ه، يوه شگه روانه دې توپسله 

مخ اړوو، گورو چي هر څه له  چيهري خوا ته  ۍد دې هست

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 

وه تشه او خال ورباندي ډكه كړى ورباندي رفع كړى شي، ي

شي، بيا ئې زوال پيل شي، په زړښت او مرگ محكوم شي او 

شي او ړ او كمزورى ختم ځاى ئې بل ته تش كړى شي، زو

ږدي، دا كار هره شېبه، ېپرځاى پل خته ځواكمن ځوان او 

ته د  موږږي، د دې مظاهرو تر شا خو ېهري خوا ته تكرار

ربوبيت او  ،مسلسل تصرف پيدا كوونكي ذات دخالق او 

 يپلويان دنظر راځي، د بايبل په ي او آثار ښپالني ن

پله ترسره ه خپڅوك كوي؟ دا كارونه  چيته ووايي  موږ

 ترسره كوي؟ ې هللا تعالى ږي، كه ئېك

سره ې وينا له د چه وينا د قرآندا ك بايبلتاسو د 

 ړه فرمايي: په اد هللا تعالى  چيړئ مقايسه ك

    

      

  *                                             

 15الرحمن:

 ړانديو ښتنيغو پليڅه ده ته خي هر مكد آسمانونو او ز

ړي(، دى هره دل غواېښتنو ترسره كپلو غود خ دهله )كوي 

په به ېغه هره شگيا دئ )يعني هل په يوه كار كيځ ور

 (ئد په حالت كيتصرف چارو كي د 

 سمانونو د ټولو مخلوقاتوآاو  زمكيد هللا تعالى يعني 
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رفع ې ضرورتونه دى ئ ځواب وايي،پله په خړتياوو ته ا

هره  ،ې عالم هر كارد د پوره كوي.ې ړتياوي ئكوي او ا

هللا تعالى  پله مالك الملك خداى ترسره كوي،په خ ،بهېش

ښي ېپري ته مخ يپلې خد دنيا كارونه ئ چي ئنه د داسي

ي هر كار، كه نه كوي، بلك په كيڅ تصرف وي او دى هي

په اراده، إذن، حكم، قدرت او د ده  ،ړستر وي او كه وو

ږي، هغه يوه شيبه هم د عالم ېمخامخ تصرف سره ترسره ك

 ږي،ېنه غافل ك ياو ساتن پالنيې، چارو له ادارد 

 آيت كي فرمايي:  255په ې سور ېالبقر همدا راز د

   

    

    

  : * د قدرت او واكمنۍ( كرسۍ ئې پر

او  زمكيحاوي ده او د دوى دواړو ) زمكيآسمانونو او 

ړ ذات ساتنه ئې نه ستومانه كوي او هغه ستر لوآسمان( 

 دئ

 په ياد لره ځ كي ليكي: د سبت ورځاى په بل  بايبل

څ كار نه كوئ... ځ به هيې ورپه دڼه... گې ې ئڅلېپاو س

زمكه او... ږو ورځو كي آسمان، پپه شخداى  چيځكه دا 

ې له كاره الس واخيست... ځ ئپه اومه ورړل او پيدا كرا

 ځ ونوموله...ځ د استراحت ورنو ده دا ور

  ځواب كي په  خبري غلطيې د د يبلباد  قرآنخو

پيدا كولو له  زمكيد آسمانونو او  هللا تعالى چي فرمايي

 ټولې، د ونيولپل الس كي په خي گچارو واد وروسته 

ړه، هغه هم خالق ې استوى وكپر عرش ئكائنات د سلطنت 

د  پيدايښتد مخلوقاتو  چيگه څنلكه ټولواك، دئ او هم 

چارو مني او د عالم د ز واكاهمدار ،ړتيا دهگځانده 

ځي په امر ځ د ده وره او پسمبالول د ده كار دئ، ش

 تعالى هللا، دى اداره كوي يۍ او ستورږمپوځي، لمر، سرا

 .پالونكى او ساتونكىهم خالق دئ او هم 

د هللا  چيمعرفي كوي  دا عالم داسي قرآن چيگورئ 

په امر او څه د ده ، هر ئې واكمن دملك دئ، دى ئتعالى 

 ځيېږي، كه ورېژي او لوېږي، كه لمر راخېم ترسره كحك

كه ونه ږي، ېې ورځي، باران او واوره ترخوپه آسمان كي 

وركوي، كه  مېوه ږي او دانه اوېټوكرا زمكيټى له او بو

 هللااو هركار څه ږي او مري، هر ېږي، ستر كېپيدا كژوي 
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ږي. د ېپه امر او توفيق ترسره ككوي، د ده تعالى 

د عالم له هللا تعالى  چيټه ردوي خبره له بنسدا  بايبل

ړه، متوقف كۍ ړل پيدايښتي د نوه وروسته پيدايښت

په د هللا تعالى  چيگورئ !! ړوكې ستومانه شو او آرام ئ

او د واقع خالف ده او د  هڅومره ناقصوينا  ړه د بايبلا

آيا يو څومره جامع او د حقيقت مطابق، وينا قرآن 

ږي او ېستومانه ك چيخداى ومني  عقلمن انسان به هغه

ي گچاري او واپل ملك ږي او د خېړ كته ا آرام كولو

  ږدي؟!!ېپري ته مخ يپلخ

پاره د تعطيل ې لځ د ديوه ورۍ كي په اون تعالى هللا

په  پله عالمخپه  ده چيې ځولگرځ نه ده ورۍ او رخصت

گار شو او ې وزځ ترړ او اومه ورځو كي پيدا كږو ورپش

پيدا ړى او له پيدا كعالم  تعالى هللاړ!! ې وكآرام ئ

ې، نيولپل واك كي په خ چاريې عالم ې د دكولو وروسته ئ

گران پالل كه ې عالم ساتل او پيدا كولو د دد عالم تر 

 قرآننه دئ، څ صورت كي په هيوي نو آسان خو  كار نه

ې خالق دئ او هم ئې عالم هم د د هللا تعالى چيفرمايي 

ي غلط د دغي بايبلد ې سره په د حاكم، ، مالك اوټولواك

، ستومانه ويپه انسان قياس هللا تعالى چيوينا ترديد شوى 

په پاره د انسان ل ږي او استراحت ته ضرورت لري!!ېك

ې، د يهودانو پاره مختص شوځ د عبادت ليوه ورۍ كي اون

پاره يكشنبه او د مسلمانانو پاره هفته، د مسيحيانو لل

په ځ فرض شوى، ې لمونلمانانو د جمعپر مسپاره جمعه، ل

سره په جماعت ږي، ېډراغون په جومات كيټول ځ به ې ورد

 چيي هغه خطبه به اوري ځې د ورځ كوي او د جمعبه لمون

په ږي او ېد امام او د هغه د نائب له لوري وركول ك

ړل ېې څي او اساسي مسئلمهم ټوليۍ ي اونېرد تې كي هغ

پل كارونه پاره خځه للمان د ځ به يوازيې وردپه . ږيېك

ځو پل كارونه د نورو ورځه وروسته خمتوقف كوي، له لمان

 ېر كولى شي!!څپه 

د خداى، عرش او د عرش  بايبلراشئ دا هم وگورئ چي 

د حزقيال په كتاب  بايبلڅه وايي؟ ړه د حمله وو په ا

... بيا د )كي او د حزقيال د رؤيا په ضمن كي ليكي: 

انسان ته ورته چي  موجوداتعجيب  څلورځه له منړو لوخ

ې ړجوڅلور مخونه او دوه ل، خو هر يوه گند شوڅرراول 

ې، ښو ته ورته وپې هم د انسان ې ئپښوزرونه درلودل، 
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ځالنده فلز د ې او نوك ته ورته وې د سخوندر ئ گوتي خو

انسان ته ورته  مي النديې، د هر وزر ېدلېر ځلڅپه 

سره وصل وو، مخامخ به ې ئپاى السونه ليدل، د وزرونو 

څلور ځي!! هر يوه گرراوچي  ېپرته له دگ كاوو ې تئ

ې ښى ئڅېر، په ې د انسان د مخ مخكنى ئمخونه درلودل: 

ې د څېر او شاتنى ئپه د غوايي ې ڼ ئڅېر، كيپه د زمري 

چي  ې وزرونه درلودل،ړوهر يوه دوه جڅېر!! په عقاب 

 وزرونو دې وه او د بل موجود لپرانيستې ړه ئيوه جو

وو، ښلىوپې د دوى بدن ړجوبلي  ېدل اوڅوكو ته به رس

په همغه لوري به به د دوى روح تله  چيځاى ته كوم 

!! د دغو ږه شيل لوري ته كاب يچپرته ې تلل، له د

ېر شيان څه پټو د بلو سكروكي  ځپه منموجوداتو 

ژوندي راوته، دا ښنا ېې برځه ئله من يچ ېدل،ځخو

ېدل، ځشا ته خو ېز مخكيېز تېر تڅه پموجوات هم د برق 

د څرخ، يو  النديوليدل، تر هر يوه  څرخونه ميڅلور ... 

څرخ ېدل او يو بل ته ورته ول، د هر ځلېر څپه زبرجدو 

په  يچېدل ې توانپه دپاره ې لڅرخ وو، د همدبل  ځ كيمن

څرخونو څرخي، راو چيې پرته له د ،ږيېځهر لوري وخو

به  يچ،... كله ېي وډكگو ترله س يچې ې درلودپرداسي 

ېدل، ځڅرخونه به هم ورسره خوېدل نو ځودات خوجدغه مو

پورته څرخونه به ورسره نو  ېدلپورته كبه  ي له زمكيچ

ېدل، دا څرخونه به هم ودرېدل به نو ودر يچاو  ېدلك

هم كي  څرخونوپه څلورو موجوداتو روح د دغو  چيځكه 

 النديوح تر حكم ر پليڅرخونه د خوه، نو دا موجوات او 

څه خور ې ته ورته صفحپاسه ول، ... د هر يوه د سر له 

ې ېدو او انسان به ئځلېر به څپه ې د شيش يچوو 

پرانيستي  د دوى وزرونه داسي ې النديصفح ېراوو، د دغيو

ي چو، ... كله دېبل وزر ته رسد يوه وزر به د  يچوو 

ږ، غ پوڅي وو لكه د ساحل د ې داسئږ به به الوتل نو غ

به  يچچيغي، كله ښكر ږ يا د يوه لوى ليا د خداى غ

ېدو سره ړل، له هر ودرټ كټيې راېدل نو وزرونه به ئودر

په سر ې د صفحېدو، ېدل كږ اورسر نه يو غې له صفحبه د 

ېدو، گو كېر يو شى تر سترڅپه تخت  ۍچايپاي ښكلد يوه 

ې تخت ړ شوى وي او د دياقوتو جوشنو له  چيلكه  داسي

له انسان ته ورته وو،  چيذات ناست وو  پاسه داسيله 

 سور شوى فلز او يپه اور كېدو لكه ښېبر يپورته داسمال 
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ې نور ې، شاوخوا ئلمب ځالنديلكه د اور  له مال الندي

)قوس قزح( ټال ۍ د ډد بوكي  ې نورپه دراتاو وو او 

 يپرتمين حضور داسد خداى ېدل، گو كگونه تر سترټول رن

په سجده يده، ما دا صحنه ول يچگند شو، كله ما ته راڅر

 ( ېوتم،پر

ېر خداى له انسان سره تشبيه څپه د تل  بايبلدلته 

 يچي دى ې كپه د يپير يوازې تو، له انسان سره ئىړك

سور شوى كي  په اورېدو لكه ښېبر يپورته داس)له مال 

ې ې، شاوخوا ئلمب ځالنديلكه د اور  او له مال النديفلز 

ي تخت ته ښكليانو اچپاې د ...(، عرش ئو وونور راتا

ې هر يو ئ يچې څلور فرشتي ې داسورته، د عرش حمله ئ

ې انسان ته، څلور وزرونه لري، يو سر ئڅلور سرونه او 

ې عقاب ته ئې غوايي ته او بل ې زمري ته، بل ئبل ئ

څ مؤمن انسان به د ږده هيېپرپيغمبر خو !! يو دئ! ورته

پل خپه گوري او نه به خوب و داسي نه اړهپه  هللا تعالى

 ! ړي!ړ كځور جوغلط او ناقص انداسي كي  ذهن

د انسان چي  ښي لكهېبرداسي دا وينا  بايبلما ته د 

ناست يو ويروس بل ته ووايي:  بانديښته ېپه يوه ود سر 

گرد مرد، نه سر لري نه  ېر دئ، همداسيڅپه  موږخداى ز

ړ ېر جوڅپه ځان ل پې د خئ موږې كتلي او ځان ته ئې، ښپ

 يچي وي ېرچښكلى مخلوق به ېسته او ښا موږړي يو، تر ك

به آيا خداى  ؟!ړى ويړ كڅېر جوپه ځان خداى به هغه د 

 يچېر وي څپه ځناور )انسان( ې عقله او بد دغه لوى 

ي خوا ته ې خوا بلپه سر ناست يو، يوښته ېې د وئ موږ

ومره ې دي ئگستر !!؟ږي هم نهخبريې پرځغلو او هغه 

ې ې دومره درانه دږونه ئنه ويني، غو موږچي  ې ديكمزور

ېر له څپه ډايناسور دا به د  ږ نه اوري!!غ موږز يچ

ېر وي او تخت څپه  موږخداى به ز يچشكه ې ځي!! بځه من

وزر لرونكي چي  ورته،ه چا تخت تپاد  موږزهم ې به ئ

ږو پلو اوپه خځاى ته ځايه بل ې له يوه بكتريا به ئ

چي  دىكي  ېپه د يوازيپير د خداى تونه  موږله  ړي!!!و

 موږږي او زېځلويروس، د هغه بدن  موږاو  ئهغه خداى د

  !!!ږيېځلنه 

ستر  چيې قانع شي په دد كوم احمق انسان عقل به 

 او ټولواك، ساتونكىې ستر عالم خالق، خداى، د د

په چايانو پاېر دئ، د څپه انسان ړوكي پالونكى رب، د و
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 څلور سري ،څلورې ، دا تخت ئئناست د باندي ېر تختڅ

 ړي؟!!! ږو وپه اوې فرشت
ېدونكى او خداى اور چيېدلي ليكونكي اور بايبلد 

پلو گوري، خڅه ويني او هر څه ليدونكى دئ، هر 

ې، ړي كښوونالرې ې، دوى ته ئږلېل يې وحپيغمبرانو ته ئ

ړي،... د تورات او انجيل له ې ورته بيان كپل احكام ئخ

خداى حتمًا د  يچې ې دا انتباه اخيستو اظهاراتو ئدغ

ږونه، دوه ، دوه غوگيدوه ستر ېر دئ، همداسيڅپه انسان 

چي  هم ويلي ې مخكيځكه ئې لري، نو ښپالسونه او دوه 

ړ او دلته د حزقيال پيدا كېر څپه ځان خداى انسان د 

ېدلي ڼي!! ده اورگخداى انسان ته ورته هم كي  په رؤيا

اى عرش دې دلته د خئځكه عرش خاوند دئ، نو خداى د  چي

ې په دهغه  ړى!!چايانو له تخت سره تشبيه كپاد  زمكيد 

د  د هللا تعالىكي  په اصلي تورات او انجيلچي  ږيېپوهنه 

ې پاره شولې او بيانولو ې مطلب د افاددعرش يادونه د 

په حكم څه د ده هر او  ئټولواك دد عالم  هللا تعالى چي

 ېېدلږي!! ده د تورات او انجيل دا خبره اورېتر سره ك

فرمايي: كه تاسو ايمان او تقوى ولرئ زه  هللا تعالى چي

ږدم، له تاسوه سره به وم او ستاسو ېپرنه  يوازيبه مو 

ې وينا دا نظريه هغه له د ړ به كوم،مرسته او مالت

كي  په دوىو سره دئ، خداى له اسرائيليان يچې راايستل

چي  ځي، نو كلهځي خداى ورسره دوى  يېرچچي  ږي،ېاوس

د هم ې خداى ته ئېدل اوسكي  ېموپه خكي  ېدياپه بدوى 

 ېېمپه خېمه او ې او قيمتي خښكلېره ډېر خو څپه ځان 

 يچكله  ړ اوكړ په نامه جوځاى د قدس االقداس خاص كي 

ې، د ئ ځاى شول نو مجلل كورپه ځاى كي  په فلسطين

ړ جوورته كارولو سره په پينو زرو ېمانه سرو او سپر

ې وروسته خداى له آسمان نه راكوز شو او ړ، له دك

د  يپه دغه كور كپاره به د تل ل يچړه ې وكړه ئېكپر

ارول كگه مجازي توپه ږي!!! ېو خوا ته اوساسرائيليان

الهي كتابونو  او د په اصلي معنى ونيولې شوي الفاظ ئ

  ړل!!ې غلط تعبير او تفسير كئ آيتونه

الهي كتابونو ټولو په په شمول او انجيل  د تورات

شيانو  ېر د داسيڅپه د صفاتو او د عرش  تعالى هللاد  كي

او ټ دي پد انسان له نظره چي  بحث شوىهم ړه په ا

پاره نوم نه لري، دا د هغه لكي  پل قاموسپه خانسان 
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ي د هغو شيانو يوازكي  پل قاموسپه خانسان  چيځكه 

ې گو ئپلو سترپه خژني او ېپ ېدى ئ چيپاره نوم لري ل

څوك پاره نومونه نه لري، كه گوري او د غيبي شيانو ل

له  نو ړيغيبي شيان معرفي كبه دا ژپه ړي د انسان وغوا

د تشبيه له فن نه كار چي  پرته بله الر نه لريې د

په الفاظ وكاروي،  موجودواخلي او د انسان د قاموس 

په  كارول شوي اودغه تشبيه او مجاز كي  الهي كتابونو

ړى پوهه وركړه نسبي په اې سره انسان ته د عالم غيب د

كي  په هغهې، كم عقلو او غرضي خلكو دغه تشبيه او شو

چي  لكه !! داسياخيستي معنىپه اصلي الفاظ كارول شوي 

ښكلى چا پاله عرش نه د  د هللا تعالىليكونكي  بايبلد 

 ېر وربانديڅپه چا پاې د يوه پل خداى ئړى، خړ كتخت جو

 ړي،ړ كې موجودات جوڅلور سرې او له فرشتو ئېنولى ښك

ځاى ته ځاى بل خداى له يوه ړي او ږو وپر اوت خدا تچي 

ې بيان سره په د چيې ړڅه كليكونكي ه بايبلږدوي!! د ېل

چي  ځواب وواييته  پوښتنيې مسيحيانو او يهودانو دد 

 ئد ځان رسوي!! داځاى ته بل  ځايهگه له يوه څنخداى 

چي  ځاى ته رسويبل  يهځاې له يوه ې ئې فرشتړپياوهغه 

ښيارتيا لري، هم د عقاب وزرونه، هم د هوهم د انسان 

ې او هم خدايي روح!! ښپ يمضبوطهم د زمري  ،غوايي زور

چي  دهدا ښتنه پو ړه يوهپه ا تعالى هللاله انسان سره د 

گه څنې تعلق ې عالم سره ئله دي دئ؟ څه كوي؟ ېرچخداى 

ې په دړي او ځواب كښتنه پوي دغه چړي څوك وغواكه  ؟ئد

دا عالم اداره كوي، ساتنه او  هللا تعالىچي  ړيپوه كې ئ

په حكم تر سره څه د ده ې كوي، دلته هر حفاظت ئ

 يوازينۍټولو غوره او ې تر ږي... د دغه مطلب د افادېك

ې عالم هغه ته وويلى شي: خداى د دچي  طريقه دا ده

چا د د يوه چي  گهڅنلكه ، ئا او حاكم دچپاټولواك، 

ېناستو، ښتخت ك رپۍ چايپاړه وايي: د په اېدو چا كپا

ې چا شو او له دپاټولواك او ېواد ې ملك او هد ديعني 

په ږي، ېپه امر ترسره كه وروسته به ټول كارونه د د

د دغه پر عرش استوى( استعاره )دغه كي  الهي كتابونو

ې عالم د د هللا تعالى يچ، ېل شوپاره كاروې لمطلب د افاد

ې عالم د ددي او كي  په واكې د ده ټولواك دئ، امور ئ

پر عرش استوى عرش او  ې!!ړې استوى كپر عرش ئچايي پاد 

او ۍ واكمن چا دپاې د يوه انسان ئ چيهغه الفاظ دي 
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چي  كي وپه كومو آيتونپاره كاروي، ېدو لد رسته قدرت 

آيتونه  متشابها د، ځيرافاظ الداسي پاره ل تعالى هللاد 

فن كارول شوى، د هللا تعالى د تشبيه كي  په هغهچي  دي

و افوق مشهود چت، چي د انسان له درك او فهمه اوعرش 

ړى گځانبل كي  قاموسپل په خانسان مفهوم دئ او غائب 

لفظ معرفي داسي په او خاص لفظ او نوم ورته نه لري، 

پاره وضع شي لملموس  وامشهود د يوه كي  په اصلچي شوى 

ړى ې كږدد انسان ذهن او فهم ته ن الريد تشبيه له ، شوى

و ا همتبادرپه الفاظ راغلي كي  وډول آيتوندا په شوى، 

د هللا تعالى له چي  نهداسي نه شو اخيستى،  معنىه متداول

پر سر د  زمكيد چي  ېرنه ولروگعرش نه هغه تصور او ان

په مخلوق ! هللا تعالى د !وې لرئ اړهپه و عرش اكوم تخت 

په څه نه دئ، د عالم هيڅ ړ او محتاج ېر مكان ته اڅ

ې عرش نه ئ، يهللا تعالى ته ورته نه دكي  وو افعالاذات 

په عرش او نه  ئڅېر دپه د كوم عرش او تخت  زمكيد 

ه!! په كوم تخت د كوم مخلوق ناست لكه داسي ېاستوى ئ

د استوى  تعالى د هللا په عرش بانديد عرش او  يچكله 

چي نه د عالم وي كي  پامپه مو بايد دا مطلب خبره كوو 

څه په كوم او نه هللا تعالى  ئڅه هللا تعالى ته ورته دكوم 

په ي د فرشتو چي له مخلوق سره شباهت لري. پام كوه ك

ي چگڼئ لكه ونه  داسيېدا ذريعه د هللا تعالى د عرش حمل ك

تصور داسي ړي، كه وږو پر اوكوم تخت څوك كي  په دنيا

ي ې او هللا تعالى دړك دياشتباه ړ شو، راوالكي  په ذهن دي

د چي  دا هغه غلطي ده .ړىتشبيه كسره  مخلوقپل له خ

 ړه!!ليكونكي او منونكو وك بايبل

څومره كي  څپه ترد يوه حديث ا مطلب دهلالج لجرسول هللا 

 فرمايي: چي  ړى هلتهځور كښايسته او دقيق ان

ن ذن لـى اَ أن هللا إ:  ّـ هللا رسـول قال:  قال هريرة أبي عن

ن ملك قد مرقت رجاله االرض السـابعة الســفلى و م عَ كُ ثَ د  حَ اُ 

أين و أين كنت العرش على منكبه و هو يقول سبحانك انت 

 مسند ابو يعلى          تكون.

 يقيناً وفرمايل:  ّـ هللا رسولچي روايت دئ  هلالج لجله ابوهيره 

ي چم ړكې مو خبر ې فرشتيو يله داسړه راكاجازه  هللاچي 

پر ې ې او عرش ئشو ېريتي مكزۍ ښكتن ې له اوميښې ئپ

چي  ې ربه!پاكي تا لره ده او هغه وايي: ا ئږو داو

 يې!!  چېريې او و ېريچ



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      فاراالع

 ېپلوش قرآند 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

416 

ې له اوو ي قامت ئچي هغه باعظمته فرشته چگورئ 

ېر شوى او د عرش حامل ده د هللا ت زمكيآسمانونو او 

ې د استوى له په عرش ئعاجزه او تعالى د ذات له دركه 

په پل كامل عجز خ اړهې په داو  ې خبره ده!!بگوالي څرن

او  ېځاى وي هر چي تا لره ده پاك: ې الفاظو بيانويد

 !! ېي

له  بايبلدا وينا د ّـرسول هللا د  اړهپه كه د عرش 

ووايو: د هللا  چيړو همدا كافي ده وينا سره مقايسه ك

چا وينا د هغه  ړه د بايبله اپاو د هغه د عرش  تعالى

ژني او د هغه له عظمته خبر نه ېپخداى نه  چيوينا ده 

 ڼلى!! گورته ې چا سره ئپاپر سر له يوه ي مكدئ او د ز

كم عقله  داسيهم يوه كي  په مسلمانانومتأسفانه 

پر ، عرش، د عرش حمله او د هللا تعالىچي  پيدا شوهډله را

ېرنه گته ورته ان بايبل اړهپه استوى تعالى د عرش د هللا 

پيدا ېر څپه ځان خداى انسان د  يچلري، هغوى هم وايي 

ې ږونه، دوه السونه، هر الس ئ، دوه غوگيړ، دوه سترك

! خو گ لري!!پرتوۍ، ردا او ډپنې، ښپ، دوه گوتيځه پن

ڼ( ښى او كيي لري بالتشبيه، دوه )گوايي: خداى دوه ستر

لري بال  گوتيځه پن ېالسونه لري بال تشبيه، هر الس ئ

پر عرش ناست ۍ لري بال تشبيه، ډپنې او ښپتشبيه، دوه 

ړي ي كڅۍ لوډپن پليځ به خپه ور، د قيامت بالتشبيه ئد

هم سره ورته او  !!ب هٍ ُمَتشٰ  َغيرَ  وَ  بهاً ُمَتشٰ .... يعني بالتشبيه

ټ يو انسان ټ مكتعالى  هللاهم نه ورته!! دوى هم له 

چا تخت پاڼي لكه د كوم گش همغسي عر ړوي، د هللا تعالىجو

پر تخت د يوه لكه  استوى همغسي تعالى پر عرش د هللااو 

ي او قبيح تشبيه وروسته د گندڅرې چا ناسته، له دپا

نه  معنىټه او گڅ هيړل بالتشبيه او بالتكييف لفظ راو

 لري،

  د استوى على العرش كي  قرآنپه چي  چېريهمدا راز

 هللاد  واگيچارو د چي  ل شويې متصل ويپسور ،ذكر راغلى

دي، يدبر االمر، يغشي الليل النهار، كي  په واك تعالى

ې ته ورته مطالب راغلي او دا له الخلق و االمر او د

ته دا  موږ قرآنپه استوى على العرش سره چي  ښيي

ې ېر بډټولواك دئ، ې عالم د د هللا تعالىچي  ښوونه كويالر

 د بايبلچي  اه اخليهغه انتبدې عقله انسان به له 

په سر تخت  د يوه داسيې پل خداى ئاو خې ليكونكي اخيست



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      ېپلوش نقرآد 

 عرافاال

 

 
 

 

 

 

 

 

 

417 

له  قرآنې حمل كوي!! د ې ئې فرشتڅلورسري چېنولى ښك

ېر تخت څپه چايانو د تخت پاله عرش نه د  چيڅوك نظره 

 ړهزپه ، د ده ښېناستلپه تخت كاستوى نه له او  يړوجو

وى على العرش ږوالى دئ، مؤمن انسان به وايي: استكوكي 

پاره چايي لپاچا د ې د انسانان ئچي  يوه استعاره ده

 ىد چيښيي ته په دغو الفاظو سره  موږ تعالى هللاكاروي، 

كي  په واكې د ده ئ گيوا يټولټولواك دئ او د عالم 

ې استوى او نه ئ ئې عرش كوم تخت ته ورته شى د، نه ئدي

په ستوى د انسان استوى ته ورته كوم فعل!! د عرش او ا

 ږي.ېپوهڅوك نه پرته هي تعالى تأويل له هللا

په دا هم ليكي چي خداى وفرمايل: زه د انسان  بايبل

 ځمكهتخت او  مي ږم، آسمانېنه اوسكي  ړ شوي كورالس جو

ړ گه ما ته كور جوڅنتاسو به  ۍ ده!!كرس النديښو پتر مي

ږم؟ آيا دا ېاوسكي  ې كورپه دگه به زه څنړى شئ؟ او ك

څوك د عجيبه ده چي  ړي؟پيدا كمكه ما نه دي او ز آسمان

ټول گ هغه بله وينا هم كوي، د چا چي څنې وينا ترد

 ړوكى تخت هم لري؟!څنگه به بل وآسمان تخت وي، 

  په ، ړمنور وضاحت وكږ لأيي ې ربه وي چي د دښه

ې خالص شي: پرر ژچا سر ښايي د هر چي سره داسي الفاظو 

عرش لري؟ ورته  تعالى چي هللا ړيښتنه وكپوڅوك كه له ما 

عرش لري، كه راته ووايي:  تعالى چي هللاوايم: هو؛ يقينًا 

چي ې؟ ورته وايم: هو؛ يقينًا ړپر عرش استوى ك تعالى هللا

ږ مخكي ې، كه راته ووايي: لړپر عرش استوى ك تعالى هللا

پر عرش ړه، ورته وايم: ړ شه او مزيد وضاحت راته وكوال

ټولواك دئ، د عالم  تعالى چي هللادئ  د استوى مراد دا

ا عالم د ده ملك او دى په واك كي دي، دې د ده امور ئ

ړي ورته وايم: ټولواك دئ، كه مزيد وضاحت رانه وغواې ئ

او د استوى تخت متبادره معنى عرش هم د څه كه 

په حقيقي پاره ېدا ده خو دا الفاظ د مخلوق لبرابر

 هللاپه مجازي معنى، د ړه اپه  تعالى او د هللا ځيرامعنى 

د عرش معنى نشو نيولى، متبادره په ې ړه ئپه ا تعالى

څوك نه پرته هي تعالى هللاگوالي له څرنپه او استوى 

څه ېر انسانان د څپه ې آخوا زما او زما له د ږي،ېپوه

څه دئ چي عرش ېدى شي پوهې په دويلو توان نه لري، نه 

ده؟ او دا همغه  گهڅنعرش استوى پر چي ې په دنه او 

مزيد ې كوي: اليعلم تأويله اال هللا، ئ چي قرآنوينا ده 
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ڼي لكه كوم تخت او گچي عرش داسي څوك ورته وايم: 

ښېني، هغه غلطي ۍ كپر كرسچي څوك ڼي لكه گاستوى داسي 

ړى، د تأويل او تشبيه مرتكب ې كځايه جسارت ئې ې، بړك

ړى او ې كلو صحابه وو او سلف صالح مخالفت ئټوشوى، د 

 قرآنړي، ړه كپه مسلمانانو كي فتنه راوالې ئې سره په د

 َزْيغٌ  ُقُلوب ه مْ  فى ال ذ ينَ  َفَأم اړه ويلي: په اد دغو خلكو 

 َما َتْأو يل ه  وَ  اْبت َغاءَ  وَ  اْلف ْتَنة   اْبت َغاءَ  م ْنهُ  َتشَبهَ  َما َفَيت ب ُعونَ 

ئې كي  په زړونوچي  هغه كسان: نو   هللا ُ  إ ال َتْأو يَلهُ  َيْعَلمُ 

 په متشابه پسې ئې درومي، د فتنې په لټه ئكوږوالى د

په چي  كي حالداسي په  كي، او د تأويل په لټهكي 

 تأويل ئې له هللا پرته هيڅوك نه پوهېږي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

     

   

   

  

    

     

     

( دروبلئ، ږټ غټه )ټيپپه اريو او زپه رب پل خ -99

په او  -96 ښوي.كوونكي نه خو ىچي هغه تيريقينًا 

او  فساد مه خوروئله اصالح وروسته ې د هغزمكي كي 

چي د هللا ې شكه بې دروبلئ، ئېري او طمعي سره له و

 ې دئ.ږدېكانو ته ورنرحمت ن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ې:ښووني شوڅو مهمي الرړه په ادعاء  ته ددل -(55-53)

  ې ، له دكوئدعاء  پل رب تهزاريو زاريو سره خپه

پيدا كوونكى، څه د هر ستاسو رب چي احساس او باور سره 

په امر څه د ده دئ او هر ونكى تسيخاوركوونكى او 

 ږي.ېترسره ك
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 كوئ.دعاء  ږټ غټيپه ټه او په پ 

 اعتداءدلته د ، ښويكوونكي نه خو اعتداء تعالى هللا 

ې دا ې او معنى ئرتباط شوپه ادعاء  كوونكو يادونه د

ړئ، دب لري، دا ادب بايد مراعات كځان ته ادعاء  چيده 

په پام كي ولرئ، مه په دا دوه ادبه )تضرع او اخفاء( 

ې له دچيغو سره، چيغو په كوئ او مه دعاء  ړهغافل ز

دعاء  دي چړه قضاوت كولى شئ په اصريح حكم د هغو خلكو 

ډول او له ځوي، ې غورڼڅي كوي، مستڅا او نپه وخت كي 

 . چيغي وهيې معنى بهو هو د ځاى ې سره يو دبل

  زمكي كي د اصالح او امن له تأمين نه وروسته په

 نه قبلوي.دعاء  د مفسدينو تعالى هللافساد مه خوروئ، 

  ږئ ېېروې ترچي هم كوئ دعاء  داسي حال كي ورتهپه

 لرئ.  ېتر طمعهم او 

 رحمت  تعالى هللاږي، دوى ته د ېژر قبلدعاء  ېكانود ن

 ې دئ.ږدېر ورنډ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

    

   

   

   

   

    

  

  

    

پل رحمت ختر چي بادونه او دى هغه ذات دئ  -97

چي ، تر هغه لېږيگه توپه ري ې)باران( مخكي د ز

په لوري ئې  يټوبټاړه د م، چتي كړياو يېځور ېدرن

سره په هغه سره اوبه راووروو او پدې وخوځوو، نو 

 ښاييراباسو،  ي، همداراز به مړهرراز ميوې راوباسو
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 .ئپند واخل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 څو مهمو خبرو تأكيد كوي: پهدا مبارك آيت  -(57)

  هغو  ، ورېځيخوځېږيپه حكم بادونه د ده چي هغه ذات

او  يړباران ته اچي رو سيمو ته انتقالوي ېرو لېل

په همدې په هغوى باران وروي او دي،  يپه الرگي ستر

وې راشنې مي او ېړه راز راز دانزمكي له زد باران سره 

 ي كوي.ژوندهمداسي بيا را كوي، همدا ذات به مړي

  په ذريعه د بيا ۍ ځ د يوې سيلهره ورچي تاسو

په گه د قيامت څنگورئ گو پلو سترپه خ يگبېلژوندون 

ۍ وروسته هري سيل لهښي؟ ېگران برژوندون درته ځ بيا ور

به د ېپيل كېدل خو بايد تاسو ته هره شۍ ړژوندون د لد 

  .ىځ دريادولقيامت ور

  ې باران پسرۍ او وې سيلپه يوړه زمكه مچي هغه ذات

ې راباسي، ستا ډول نياتات ترډول ۍ كوي او ژوندسره 

  او حاجتونه ترسره كولى شي.  گانيدعا

ن اپه باركه له يوې خوا چي قرآن پدې تأكيد كوي 

د  بهيرځنى كېدو ورژوندي زمكي د بيا بيا را ېړسره د م

له بلي ښوونه كوي  ژوندي كېدورا د بياځ په ورقيامت 

انسان د يوه داسي چي ثابتوي دا خبره گ د انسان مرخوا 

ژوند گ د مرچي  ئمقهور او محكوم د په وړانديځواك 

د هغه له لوري دي  پرېكړيژوند گ ئ، د مراصلي واكمن د

انسان  م دئ.ړو ته تسليپرېك ېاو انسان طوعًا او كرهًا د

ځواك او توان له السه  ۍځوانړ شي، د ړى زونه غوا

گ په مرپاى كي په او  وركړي، ضعيف او ناتوانه شي

په  بهيرچي انسان ئې د دغه  ئڅوك ددا محكوم شي، 

او  يښچي د انسان د خو ئڅوك ددا  ؟بې وسه كړى وړاندي

په گ رړه كوي او د مپرېكگ ښت او مرړد ده د زخالف رضاء 

پرېكړه گ وي؟ ستا د مرړ كو ته ئې ااېښودړه غا وړاندي

 ې.يړى پيدا كچي ته ئې همغه ذات كوي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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او  ځيراوپه حكم نباتات د هللا پاكي زمكي او د  -98

ځي، دغسي ې راوترپاكه وي يوازي نيمگړى چي ناهغه 

 چي شكر كوي.بيانوو  ښينهغو ته 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ړاندي وو زمكو مثال ودد  ې مبارك آيت كيدپه  -(58)

ه او شوره زمكه، د شېراز، زمكهپاكه ناپاكه او شوى، 

پل حاصل وركوي، له ږي، وده كوي او خېراشنه كټي ې بويو

ېر مشقت سره او ناقص. ډپه ځي نو څه راوبلي كه 

ډوله دي، ېر دوه څپه ړو زمكو انسانان هم د دغو دوا

ڼو گښېد ېك او بد، پاك، صالح او طالح، نپاك او نا

د ېز كوي او وينا اغو د حق ځينپه ، ې خيرهعامل او ب

ړه دړه د زې ته ئپند او نصيحت څ هيړونه سخت، زځينو 

    .ږيېنه خالص

 يوه مبارك حديث كي دا مطلب داسي راغلى:په 

 
ِّ
َمثَُل َما َبَعثَِنى هللاَُّ ِبِه ِمَن  »َقاَل  ّـَعْن َأِبى ُموسَى َعنِ النَّبِى

َأَصاَب َأْرًضا ، َفكَاَن  اْلُهَدى َواْلِعْلِم َكَمثَِل اْلَغيِْث اْلكَِثيرِ 

ِمْنَها َنِقيٌَّة َقبَِلتِ اْلَماَء ، َفَأْنبََتتِ اْلكألَ َواْلُعشَْب اْلكَِثيَر ، 

َوَكاَنْت ِمْنَها َأجَاِدُب َأْمسَكَِت اْلَماَء ، َفَنَفَع هللاَُّ ِبَها النَّاَس ، 

َفًة ُأخَْرى ، َفشَِرُبوا َوسََقْوا َوَزَرُعوا ، َوَأَصاَبْت ِمْنَها طَائِ 

 ِقيَعاٌن اَل ُتْمِسُك َماًء ، َواَل ُتْنبُِت َكأًل ، َفَذِلَك َمثَُل 
َ
ِإنََّما ِهى

َمْن َفِقَه ِفى ِدينِ هللاَِّ َوَنَفَعُه َما َبَعثَِنى هللاَُّ ِبِه ، َفَعِلَم َوعَلََّم ، 

ى هللاَِّ الَِّذى َوَمثَُل َمْن َلْم َيْرَفْع ِبَذِلَك َرْأسًا ، َوَلْم َيْقبَْل ُهدَ 

. َقاَل َأُبو َعبِْد هللاَِّ َقاَل ِإسْحَاُق َوَكاَن ِمْنَها  «ُأْرِسْلُت ِبِه 

طَاِئَفٌة َقيََّلِت اْلَماَء . َقاٌع َيْعُلوُه اْلَماُء ، َوالصَّْفَصُف 

 والنسائي مسلم رواه    اْلُمسَْتِوى ِمَن األَْرِض .

وفرمايل: هغه علم  ّـ هللا چي رسولدئ  روايت له ابو موسى

باران ڼ گ، هغه ړى يمهللا زه ورسره مبعوث كچي او هدايت 

ې ږي، يوه برخه ئېزمكي وورې پر يوچي ته ورته دئ 
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ښه او ېر واډاو ړي چي اوبه جذب كېرازه شپاكيزه او 

چي اوبه ډه ې بله برخه كلكه او شنړي، د دټي راشنه كبو

ي، ښوڅې پله ئټه ورسوي، خگې و ته ترړي او هللا خلكراتم ك

ې يوپر ړي او دا باران ې وكپرړي او كرنه ړوبه كنور خ

نه اوبه چي گ وي ډاداسي آوار چي ږي ېزمكي هم ووربلي 

چا تمولى شي او نه نباتات راشنه كولى شي او دا د هغه 

ټه گورته څه پوه شو او هغه په دين چي د هللا مثال دئ 

پوه شو ې پر پلهپه خږلى يم، ېله چي هللا زه ورسره لورسو

ې چي نه ئچا مثال دئ  هغهد ړل او پوه كې پرې او نور ئ

چي ړه ښوونه قبوله كې هغه الرئړ او نه پورته كې پرسر 

   ږل شوى يم.ېزه ورسره ل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

    

   

    

    

    

     

 ېږو، نو وئېچي نوح مو د ده قوم ته وروليقينًا  -95

پرته چي له ده ړئ د هللا عبادت وك مه!وې زما قا ويل:

ځي له عذابه څ بل معبود نه لرئ، زه د ستري ورهي

 ږم.ېېردرباندي و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ړ دي:پام وخبري د څو  -(52)

 څو پاره د څلورو اساسي موضوعاتو لې د دلته د سور

ږ گي زموېلپه قصو كي عملي ب السالم مپيغمبرانو عليه

 .ېوېښودل شمخي ته ا

 ټكيو كي راخالصه شوى: څو په دعوت  السالم عليهنوح  د

پرته بل معبود نه لرئ چي له ده ړئ عبادت وك تعالى هللاد 

اب درباندي عذځي ې ستري ورد يوچي ږم ېېرزه وچي او دا 

ټولو د چي  گورئكي و په قرآنرانشي. تاسو به 

په دغو اساسي خبرو كي راخالصه كوي، له پيغمبرانو دعوت 
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يوازي پراخ ابعاد لري، ېر ډي )عبادت( چي معلومېږدې 

ټول د انسان عباداتو كي محدود نه دئ، بلكي مذهبي په 

عبادت يعني د ده دين ته  تعالى هللاد كوي،  احتواءژوند 

ې ئ تعالى هللارول چي ېژوند هغسي تپل التزام درلودل، خ

 ړي.درنه غوا

 چي ئ ځي له عذاب نه مراد هغه عذاب ددلته د ستري ور

 عليهټاكلى، د نوح هر باغي او عاصي قوم ته  تعالى هللا

په ستر طوفان سره د عذاب الهي پاره دا د قوم ل السالم

په و كي همدا مطلب و آيتونيپه وروستېدل وو، دوى غرق

 گوته شوى.  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

    

    

ښكاره په ږ خو تا وويل:موې د قوم مشرانو ئ -61

 گورو!ضاللت كي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 پام كي ولرئ: په دلته دوه خبري  -(31)

  ته د ده د قوم مأل  السالم عليهنوح  چيگه څنلكه

وايي  قرآنړى، ځواب وركيعنى سردارانو او مشرانو د رد 

پيغمبرانو مخالفت ته مال ښتونكو د چي تل همدغو لويي غو

 ې. ړلت

 چي تا سمه د دغو مخالفينو مقصد دا وو  ويناې له د

په ټول ولس ېښى، پرپالر نيكه دين دي ې، د ړالر وركه ك

څه وايي او په بله الر، مذهبي مشران يو يوه الر او ته 

 څه وايي. ته بل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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په كي ضاللت راڅ ې زما قومه! هيې ويل: اوئ -62

بلكي زه د رب العالمين له لوري يو استازى نشته، 

پيغامونه دررسوم، نصيحت درته پل رب د خچي  -61يم. 

ې پرچي تاسو ږم ېپوهښه څه په هغه كوم د الهي علم 

چي ستاسو د رب ې تعجب كوئ په دآيا  -63ږئ. ېپوهه ن

په ذريعه يوه ړي يوه س له لوري تاسو ته ستاسو د

چي تقوى ړي، چي خبردارى دركيادونه او ذكر راغلى، 

 چي ترحم درباندي وشي؟!ړئ او غوره ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

څو خبري كي ځواب په د قوم  السالم عليهنوح  -(30-33)

 كوي:

 په كي نشتهضاللت راڅ هي. 

  له لوري مأمور شوى يم، د رب  تعالى هللازه د

پاره پيغام رسولو ل پلخې د استازى يم، زه ئ العالمين

 ږلى يم.ېل

  پلي خبري نه دي، دا د رب چي وايم زما خڅه

 دئ. پيغامالعالمين 

 ږى يم، ستاسو د خير خبره درته كوم.وستاسو خواخ 

  چي تاسو ړي رازده ك څهپل علم نه هغه له خ تعالى هللا

پوه او جاهل ولس كي تل د په يوه ناږئ، ېپوهې نه پر

گه كتلى، ې سترپه همدوهي او علم خاوندانو ته خلكو پ

چا د  او ڼلىگچا الروركى ړئ، چا د مجنون خطاب ورته ك

  پالر نيكه له دين او مذهبه باغي بللى.پل خ

  په د رسالت  السالم عليهد قوم د مخالفت او د نوح

 هللاولي به  -0وجوهات دا وو:  ړه د دوى د تعجب او حيرتا
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دوى  -2ې؟ ړى وك ځه ته انتخابله من ټول ولسد  تعالى

پلو بدو عملونو، فساد، شرك او ظلم له بدو د خې ئ

په لوري رابلل، له ې د تقوى دوى ئ -3ېرول، پايلو و

فساد او ظلم نه الس اخيستو ته، بدكارانو او ظالمانو 

 تعالى هللاچي ې ويل دوى ته ئ -4شوى زغملى،دا خبري نه 

ې چي ايمان ئړي ت شامل كپل رحمپه حال خچا به د هغه 

 چي د هللاى، مغرورو سردارانو دا خبره نه شوى منلى ړراو

 و،څو تش السد  السالم نوح عليهېرزويني به د پ تعالى

ږي او ېپه برخه كو گرې وزلو او مستضعفو مل، بوكمزور

ې ئ السالم عليهچي نوح ږي ېې كرښتينې به هغه الهي وعد

  دوى ته وايي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

   

  

  

   

     

چي له  هاو هغ ىږ دړ او موې تكذيب كنو هغه ئ -64

ژغورل او هغه خلك ۍ كي وښتپه ك ول (گريده سره )مل

چي ې تكذيبول، يقينًا ئ ږ آيتونهچي زموړل مو غرق ك

 .ړوند قوم وودا يو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ې، ڼلگدروغ وټولي خبري  السالم عليهدوى د نوح  -(34)

 السالم عليهچي د نوح ڼله گې دا خبره دروغجنه ئهم 

چي هغه خلك به تباه دا هم گري به نجات مومي او مل

ښتيا ر خبريړه ړي، دواتكذيب ك چي الهي آيتونهږي ېك

 ې. شو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
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ږو(، ېاو عاديانو ته مو د دوى ورور هود )ول -69

چي له ده ړئ د هللا عبادت وك مه!وې زما قاې ويل: وئ

ځان ساتنه نه كوئ؟ آيا څ معبود نه لرئ، پرته بل هي

په ږ خو تا وويل: موې انو ئد قوم كافرو مشر -66

چي گمان كوو په تا دا گورو! او كي ( ۍسفاهت )كمعقل

 ې! يله دروغجنو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

د د يوه داسي ولس دلته له الهي دين سره  -(35-33)

ځواكمن قوي او چي ې ېښودل شوږ مخي ته امخالفت قصه زمو

ټي ې مړپياوقد، قوي جسد، ړ ورته لو تعالى هللادئ، 

ټولو قومونو هم تر مدني لحاظه مالي او ې، له ړورك

ږل ېگه لپه توپيغمبر د  السالم هعلي، دوى ته هود مخكي

خبره  السالم پل قوم ته همغه د نوح عليهشوى، ده هم خ

هم د نوح ځواب ې او د ده د قوم د كافرو مشرانو ړك

 چي:د قوم مشرانو ته ورته وو او هغه دا  السالم عليه

 گورو!  كي  ۍپه سفاهت او كمعقلږ خو تا مو 

  ې!ي چي له دروغجنوگمان درباندي كوو دا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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په كي كمعقلي راڅ ې زما قومه! هيې ويل: اوئ -67

نشته، بلكي زه د رب العالمين له لوري يو استازى 

رب پيغامونه دررسوم او زه درته يو پل د خ -68 .يم

ستاسو د چي ې تعجب كوئ په دآيا  -65يم. امين ناصح 

په ذريعه يوه ړي يوه س رب له لوري تاسو ته ستاسو د

؟! هغه ړيچي خبردارى دركيادونه او ذكر راغلى، 

)د ې تاسو چي د نوح له قوم وروسته ئړئ په ياد كدر

ښت كي پيداي پهې او تاسو ته ئ ړئدوى( ځاى ناستي ك

چي ړئ ياد كپه در ړ، نو د هللا نعمتونهپراخوالى درك

 په برخه شي.فالح او بريا مو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ځواب كي د هود په ښونو گواقوم د  پلدلته د خ -(37-32)

 ې:الندي خبري راغل عليه السالم

 ې كار ته د ، ولي زما دپه كي نشتهكمعقلي راڅ هي

او ظلم  ،شرك، كفرچي تاسو د گورئ گه په سترسفاهت 

چي ستاسو مشران ې ، سره له دېرومپايلو وفساد له بدو 

د ې خاطر په دو ته ينمجاهدېرو ډد هللا د الري ښي؟! گوامي 

ښونو او خطرونو گواد چي او كمعقله خطاب شوى  پوهنا

 ړى.ې دوام وركې ته ئمبارز يپلې او خړې نه ده كپروا ئ

  مأمور شوى كار ې په دزه د رب العالمين له لوري

ې خطرناك مأموريت ښه مي دپله خوپه خپل سر او په خم، ي

 ې.ړلته مال نه ده ت

 دا چي درته وايم څه وم، رب پيغامونه دررسپل د خ

 ، زما د رب وينا ده. پلي خبري نه ديخزما 



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      فاراالع

 ېپلوش قرآند 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

428 

  ،په امانت سره د هللااو زه درته يو امين ناصح يم 

سره تاسو ته نصيحت ږى خواخوپه پيغام دررسوم او  تعالى

 كوم.

  ستاسو د رب له لوري تاسو چي ې تعجب كوئ په دآيا

كر په ذريعه يوه يادونه او ذړي يوه س ته ستاسو د

؟! دا ولي د تعجب او حيرت ړيچي خبردارى دركراغلى، 

ې ئ السالم عليهېر راغلي، نوح ډ؟ تر ما مخكي ڼئگخبره 

 گه.ېلښه ب

 ې چي د نوح له قوم نه وروسته ئړئ په ياد كهغه را

 پهې او تاسو ته ئ ړئ)د دوى( ځاى ناستي كتاسو 

ياد په ړى، نو د هللا نعمتونه درپراخوالى دركښت كي پيداي

 په برخه شي.چي فالح او بريا مو ړئ ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

   

    

    

    

    

چي يوازي د ې پاره راغلى يې لويل: آيا د دې وئ -71

ې پلرونو ئږ چي زموږدو ېپرڅه او هغه  وړهللا عبادت وك

ړه كه ې وې رائېروږ وچي موڅه په عبادت كاوو؟ نو 

 ې.يښتينو له ر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ې دا دي:ئځوابونه د قوم  -(71)

 چي نور ې ته ې، دږ د يوه رب عبادت ته رابلآيا مو

پلرونو ږ له چي زموگه هغه تو ېړگځانپه ټول معبودان، 

پالر ږ د ړي موږدو؟ ته غواېپرپاته دي په ميراث راته 

 ږدو او ستا نوى دين ومنو؟!ېپرنيكه دين او مذهب 

  ې نو هغه وى يږل شېلوري لله ا د هللا يښتپه ركه ته

ې، ولي ستا ېرووې پرچي ته مو ښيه واږ ته رڅه مو
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چي له كومو گري ته او ستا ملښونه تحقق نه مومي، گوا

ستا رب ځو سره مخامخ يئ، ولي مخالفتونو او سختو ور

 ستا مرسته نه كوي او ستا مخالفينو ته سزا نه وركوي؟  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

     

    

  

  

   

     

    

     

چي ستاسو د رب له لوري عذاب ې ويل: يقينًا وئ -72

ړه او غضب درباندي واقع شو، آيا د هغو نومونو په ا

پلرونو نومولي، او ستاسو چي تاسو راسره النجه كوئ 

دليل ورته نه دئ نازل څ چي هللا هيپه داسي حال كي 

په انتظار ړئ زه هم له تاسو سره ړى؟ نو انتظار وكك

 .كوونكو كي يم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 ځوابونه دا وو: السالم عليهد هود  -(70)

 ځېدلي يئ، گرړ نور نو تاسو د الهي عذاب او قهر و

 ژر به ورسره مخامخ شئ.ېر ډ

  ړه له ما سره په اآيا د هغو دروغجنو معبودانو

هسي نومونه دي، حقيقت نه لري، تاسو او چي مجادله كوئ 

پلرونو په يوه او بل نامه نومولي، يوه ته يو ستاسو 

يو د حاجتونو ، ئكرامت او بل ته بل كرامت منسوبو

ڼئ، بل د ناروغانو روغوونكى، بل د گترسره كوونكى 

ېدو سبب، مقام ته د رس او ځوونكى، بل جاهپرښمنانو د

پر خداى هم!! له هم او پپه خگانو قبلوونكى، بل د دعا

ړې، دا د دغو ړي كجوپله په خټولي خبري تاسو دا 

مجاورينو چي معبودانو كرامات نه دي، هغه كرامات دي 

 تراشلي.ې ورته انو ئدمرياو 
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  څ په هي، ړىدليل ورته نه دئ نازل كڅ هيتعالى هللا

بل پرته  تعالى چي له هللا الهي كتاب كي به دا ونه مومئ

ړ دئ، حاجتونه ترسره كولى او ودعاء  اوعبادت  څوك د

 گاني قبلولى شي.دعا

 په ځاى ړئ، زه هم له تاسو سره يو نو انتظار وك

سره  تعالى هللاړو واك له ېكپر، د انتظار كوونكو كي يم

  چاره لرئ او نه زه.پرته بله دئ، نه تاسو له انتظاره 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

   

   

   

       

پل رحمت سره په خگري مو نو دى او د ده مل -71

چي زما ې ړي مو وايستلژغورل او د هغو خلكو جرو

 ول.ړونكي نه ذيبول او ايمان راوې تكئ آيتونه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

گورو ې كي هم ې قصپه د السالم عليهدا دئ د هود  -(72)

څه پايله ړونكو و د ايمان راوپه آيتون تعالى هللاچي د 

ژغورل شوى او د بل څه؟ يو وه او د تكذيبوونكو عاقبت 

 ې.ړي ايستل شوجر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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او ثموديانو ته مو د دوى ورور صالح  -73

ړئ د هللا عبادت وك مه!وې زما قاې ويل: ږو(، وئې)ورول

چي ې شكه بڅ معبود نه لرئ، پرته بل هيچي له ده 

ې، دا ښه راغلگنده نڅرته ستاسو د رب له لوري تاسو 

)معجزه( ده، ښه گنده نڅريوه تاسو ته ښه خدايي او

په په زمكي كي خوراك كوي او  چي د هللاږدئ ې ې ئپرنو 

دردناك په ږدوئ، كه نه نو بد نيت سره الس مه وراو

چي ړئ كپه ياد او هغه وخت در -74 عذاب به اخته شئ.

 ړئځاى ناستي كې له عاديانو وروسته )د دوى( تاسو ئ

ې په آوارو كي ئچي ړئ ك ې مېشتپه زمكي كي ئاو 

ږئ وتپاره ړوئ او غرونه د كورونو لقصرونه جو

په زمكه ړئ او په ياد كنو د هللا نعمتونه در، (تراشئ)

 ځئ.گركي فساد كوونكي مه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ې په قص السالم عليهدلته د ثموديانو او صالح  -(73-74)

څلور اساسي مطالب بيان شوي، دا هغه ې هغه ې سوركي د د

ړول او د گ قصرونه جوگ دنپه آوارو كي دنچي قوم دئ 

ښايسته چي هلته خوندي او ږل پاره توې لد د ډيډغرونو 

د دوى پاره ځل لړي د لومدا ړي، ړ كځان ته جوكورونه 

دوى پاته دي. پوري ې تراوسه چي آثار ئپيل شوي، په الس 

د پل قوم ته ږل شو، هغه هم خېول السالم عليهته صالح 

 ې ويل: او ورته وئ ړهخبره وك السالم مانوح او هود عليه
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 څ معبود نه پرته بل هيچي له ده ړئ د هللا عبادت وك

 .لرئ

 ښتني ړه، دا ده ستاسو له غوښتنه وكې غوتاسو د معجز

په بد گه درته راغله، په توې ښه د معجزسره سم يوه او

عذاب به دردناك په ږدوئ، كه نه نو نيت سره الس مه وراو

مهلت هغه په راتلو سره ې چي د معجزځكه اخته شئ، دا 

 ړى.تاسو ته درك تعالى چي هللاپاى ته رسي 

  ې چي تاسو ئړئ كپه ياد درېرزوينه پهغه  تعالى هللاد

 ېپه زمكي كي ئځاى ناستي او له عاديانو وروسته د دوى 

ړوئ او ې قصرونه جوچي په آوارو كي ئ، داسي ړئك مېشت

 .ږئتوپاره غرونه د كورونو ل

 په زمكه كي ړئ او په ياد كد هللا تعالى دا نعمتونه در

 .فساد مه خوروئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ښتونكو مشرانو هغو د ده د قوم لويي غو -79

په ړى وو، وويل: آيا ې راوچي ايمان ئمستضعفينو ته 

ږل شوى؟ ېپل رب له لوري لالح د خچي صږئ ېپوهې د

چي د ړى څه ايمان راوپه هغه ږ دوى )ورته( وويل: مو

ږ ښتونكو وويل: مولويي غو -76ږل شوى. ېپه الس لده 

 -77ړى. ې ايمان راوپرتاسو چي څه منكر يو له هغه 

پل رب ژله(، او د خې ووئ او)ړه ژوبله كې ښه ئنو او

 ې صالح!: اې ويلړه او وئړونه وكې سرغله حكمه ئ

ښتيا له په رې كه ېروې وپرږ چي موړه څه راوهغه 

پلو په خې ونيول او نو زلزل -78ې!، يپيغمبرانو 

  ېوتل.پرړه( )مړمخي پكورونو كي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ې: ډلي تمثيل شودوه هم گورئ چي دلته  -(75-78)

په چي ښتونكي او هغه مستكبرين او مستضعفين، لويي غو

ې، مستكبرين د څه شوۍ كي د دوى د ساتلو هې وزلب

و مستضعفين د گر كي اپه سنۍ ښمنپه ضد د د برمغيپ

گري، مستكبرين مستضعفينو ته وايي: له كومه پيغمبر مل

ځواب پيغمبر دئ؟ مستضعفين چي صالح د خداى پوه شوئ 

پيغام كي د ده د په پيغام نه، د ده وركوي: د ده له 

ړى څه ايمان راوپه هغه ږ گورو، موښي گندي نڅررسالت 

ې ړاندي كوي، او مستكبرين د دې خلكو ته ودى ئچي 

څه په هغه ږ موپه لجاجت سره وايي: په خالف ضبوط دليل م

كافر او منكر  ،ړيراوې ايمان پرېر خلك څپه چي ستاسو 

ې معجزپيغام محتوى ته اعتناء لري او نه دوى نه د يو. 

ې هم د رسالت انكار ته ته اهميت وركوي، استكبار ئ

 قطعې پښې الس د معجزڅوي او هم د معجزو ترديد ته، ه

پيغمبر ې د هللا ځواب ئ، ښيگواړونكى ې راومعجز د او كوي

اوس خو بايد ې نو پيغمبر يښتيا د خداى په رته دا: كه 

دئ هغه ېري چېرولو!! ې وپرږ دي چي موې ښيراوڅه هغه 

ېري دئ هغه الهي چېرولو؟ ې وپرږ چي تا موالهي عذاب 

پلو په خې ونيول او نو زلزل ې؟!!چي ورته منتظر ونصرت 

 ېوتل. پرړه( )مړمخي پكورونو كي 

گ كي په جند تبوك ّـرسول هللا چي ځي رواياتو كي راپه 
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پلو يارانو ېدو او خد ثموديانو سيمي )الحجر( ته ورس

 چي دلته توقف مه كوئ.ې وفرمايل ته ئ

 »(  ربالحج وهو)َقاَل  ّـَأنَّ َرسُوَل هللاَِّ  ّـَعْن َعبِْد هللاَِّ ْبنِ ُعَمَر 
ُؤالَِء اْلُمَعذَِّبيَن ِإالَّ َأْن َتكُوُنوا َباِكيَن ، اَل َتْدخُُلوا َعَلى هَ 

َفِإْن َلْم َتكُوُنوا َباِكيَن َفالَ َتْدخُُلوا َعَليِْهْم ، الَ ُيِصيبُكُْم َما 

 . «َأَصاَبُهمْ 
چي هغه مهال  ّـ هللا چي رسولدئ  روايت هلالج لجله عبدهللا بن عمر 

سيمي په الحجر كي وو وفرمايل: د دغو تعذيب شوو خلكو 

ځي نو مه ا نه درړژاو كه  ځئپرته مه ننوړا ژته له 

چي ږي ېڅه درورسچي تاسو ته همغه ځئ، داسي نه ورننو

 ې اخته شوي وو.پردوى 

په وجه يانو له قيامت د انكار ثمودچي فرمايي  قرآن

ې بغاوت او طغيان مناسبه ړ او هللا تعالى د دبغاوت وك

پل طغيان، باغي لكه د دوى خ داسيې ، عذاب ئړهسزا ورك

آيت  78په ې د االعراف سورقرآن  چي، عذاب رگطغياناو 

په نامه او د هود ټكان( كي د الرجفة )زلزله او شديد 

ېبتناكه ه او هتوند)الصيحه  ې دئآيت كي  37په ې سورد 

 ةالصاعقد ې ئكي آيت  07په  ېسورچيغه( او د حم سجده 

 ب له سختيي عذاطاغدا يعني ، ىړپه نامه ياد ك)تندر( 

تندر سره آسماني او  يچيغهيبتناكي ي او توندې، لزلز

 .ووتوأم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

   

    

    

ې زما اې ويل: او وئ ړاووې واې ترنو مخ ئ -75

پيغام درورساوو او پل رب چي ما د خشكه ې بقومه! 

ړ خو تاسو نصيحت كوونكي نه درته وك نصيحت مي

 ښوئ.خو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــ
ړو د دوى د مې د دوى له هالكت نه وروسته ئ -(72)

پيغام پل رب ما د خپه خطاب كي وويل: ېرانونو ته ډ

ړ خو تاسو نصيحت كوونكي درورساوو او نصيحت مي درته وك

ستاسو ړه سواندو ناصحينو سره ښول، دا حالت له زنه خو

 . د مخالفتونو سزا ده
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

   

     

   

  

   

    

    

ې وويل: آيا د فحش پل قوم ته ئچي خاو لوط  -81

څوك هيټولو عالميانو كي په چي داسي كار كوئ 

خو له تاسو  -82ړاندي شوى؟ نه دئ وروترتاسو مخكي 

ښتنه غوپه نارينه وو ته د شهوت پرته ځو ښ

 !! بلكي تاسو يو مسرف قوم يئ.درومئور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ۍ پيغمبرپه داسي ولس كي په  السالم عليهلوط  -(81-80)

ېوتي پرډ كي ډنگنده په د اخالقي فساد چي مبعوث شوى 

چا چي تر دوى د مخه هيگناه اخته شوي وو په داسي وو، 

سره جنسي نارينه وو له ې ئځاى په ځو ښې، د ړنه وه ك

آيا د فحش هغوى ته ويل:  لسالما عليهرابطه ساتله، لوط 

ټولو عالميانو كي په چي تر تاسو مخكي داسي كار كوئ 

؟! دا نه يوازي د انساني فطرت خالف عمل ړىچا نه دئ ك

ږي، ېك موندله گه نېلې هم بپه حيواناتو كي ئدئ، بلكي 

د اسراف الر غوره په نورو برخو كي هم ژوند تاسو د 

 ې. ړك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

    

    

     

څه نه وو پرته بل ې ځواب له داو د ده د قوم  -81

ېر ډچي ې وباسئ، دا هغه خلك دي پل كلي ئ: له خچي

 (.ښييپاك لمني ځان ږي )ېپاك ك پاك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

څه نه وو پرته بل ې ې له دځواب ئد مفسد قوم  -(82)

 ړئ!!پلي سيمي وشۍ مدعيان له خپاك لمنچي: دا د 

ښوي، نكي نه خوښتوچي ظالمان عدالت غوگه څنهو؛ لكه 

پوهان جاهالنو ته پالي، ښمني مشركان له موحدينو سره د

ې او جهل ړللې، شرك پلځچي له ظلم چا ښي، ېكمعقله بر

ظلم، شرك او جهل ې او د ړړه كټولني سره روغه جوې وهل

ته د چا هغه  ،ځان ساتي لوڅه كوڅه ويلو او په ضد له 

پاره مال ې لچي د مبارزگوري گه په سترېوني مجنون او ل

دفاع كوي، د عدالت شعارونه وركوي  نوله مظلوماړي، ت

ډغري وهي، همداراز له خطرونو سره  ې الر كيپه داو 

ړي. تاسو ړل غواپاك لمنو شپلو سيمو د خبداخالقان له 

ځور شوو ان پهدردناك حقيقت په پورتنيو قصو كي دغه 

 كي وليد. صحنو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

  

    

   

    

نو دى او د ده اهل )اتباع( مو، د ده له  -83

ته اپكه دا له وروسته ځژغورل، پرته وي مېرمن

ډبرو( )د ړى گځانپر دوى مو او  -84وه. ېدونكو ك
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قبت چي د دغو مجرمينو عاگوره ، نو وباران وورولو

 گه وو!!څن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ئ:ړرو ته توجه وكڅو خبدلته  -(83-84)

  د دوى ژغورل شوي او گري پيغمبرانو ملچي د گورئ

 عليهمجازات شوي، لوط په باران ډبرو مجرم مخالفين د 

خو د ده قوم، ژغورل شوى پلويانو سره پلو له خ السالم

په ېدو ك پاتهې، له مجرمينو سره د وروسته ئ مېرمن حتى

ړيكي ې. دلته نه قومي اشو هځاى هالكوجه له دوى سره يو 

ۍ پلود خژغورلى شي او نه له عذابه  تعالى هللا څوك د

ړيكي، يوازي ايمان او صالح عمل انسان ته نجات ا

 وركوي. 

  گه وو؟ د څنډبرو باران شوى، دا باران دوى د پر

په ې د سختي زلزلچي ږي ېو معلومآيتونله نورو  قرآن

زمكه ې قوم كورونه نسكور شوي بلكي وجه نه يوازي د د

ې سره له بر په همداو ې ړه شوې جوتر ناسته او كنده ېئ

ې، ېدلړغرې راپرډبري ې او لويي ېدلې ورپري ډبرې ړنه و

 ړ شوى.ې جوجهيل ترچي ې ده ښېنستزمكه دومره ك

 د  بايبلڅه ليكلي: ړه ې اپه د بايبلچي  وگورراشئ و

ي چي ليكي: )كله عنوان الندتر  (ېداښار ورانسدوم د )

ې ته ښار دروازم د د سدوېدو سره لمر لوې دوه فرشت

پورته په ليدو سره لوط هلته ناست وو، د دوى ، ېېدلورس

ې ويل: شو او د دوى استقبال ته ورغى او ورته وئ

لمانه مي شئ او زما ړښاغليو! نن شپه له ما سره وال

، خو د لوط د نه منلهدا بلنه و په سر كيشئ،... دوى 

ته ړه، هغه ورې موافقه وكپه وجه ئگار ټيناصرار او 

ړ، ې ورته تيار كښامنى ئړه او مكلف ماپخه كۍ ړره ميپت

و د لوط ځوانانړو او ، زوښار خلكپه مهال د ېدو ديد و

لمانه مي چيښتل ې وغوړ او له ده ئكور محاصره ك

لوط له كوره  ړي!!څو بدكاري ورسره وكتر پاري، وروس

ې دوستانو! هيله كوم له دې وويل: ورووت او هغوى ته ئ

څه  چيې دي، ڼدا دي زما دوه لوالس واخلئ،  كار كركجن 

 ړئ، خو د دغو دوو كسانو چيې كړي ورسره وئړه غوامو ز

ږئ!! هغوى ورته ېې مه مزاحم كړپناه راوې ما ته ئ
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ې او ړپناه دركدلته  موږ، شه لري يله مخ موږوويل: ز

څه نه!! اوس به ړو او څه وك چيې اوس ته راته امر كو

ښتل مو له دغو دوو كسانو غو يچكوو څه له تاسره هغه 

د  ړ اوپر لوط بريد وكې ړو!! نو دغه وخت ئې وكسره ئ

هغو دوو  ې وخت كيپه دړه، ې وكڅه ئې د ماتولو هدرواز

ړ او ې كور ته دننه كړ، لوط ئږد ككسانو الس وراو

ې ړندې ورئ سترگيړه او د هغو كسانو ې بنده كدروازه ئ

ر دروازه ونه شي څو د كوله كوره بهر ول، تر  چيې ړك

ې، زومان ڼې لوط ته وويل: زامن، لو... بيا ئموندلى، 

ږلي ېخداى رال موږښاره وباسه، له  يپلوان دټول خاو 

، ... د لوط زومانو د ده خبره ړوښار وران كدا  چييو 

ې ې دڼاو دوه لو مېرمن ونه منله، نو فرشتو ورته وويل:

څلور سره و ړ، فرشتډ وكځن... ده ړهك روانيځان سره له 

ځاى ته ې خوندي ښاره بهر ئله السونو ونيول او له 

پاره ژغورلو لځان د پل ې ورته وويل: د خيوه ئورسول، 

 په دشته كيگورئ، كه ، شا ته مه ئړ شغره ته والښتئ، وت

.. لوط وويل: تمنا كوم، !!ئشوئ هالكت مو حتمي د پاته

ته شو، غره  هپات ړه كلي كيپه دغه وا چيږدئ ېپر موږ

ښه، ستا ېر ډېدلى، ... هغه ورته وويل: شو رسه ن

ښتنه مو ومنله، دا كلى نه ورانوم، ... له لمر غو

ټول ې، ي وورولټپه عموره او سدوم سكروېدو سره خداى لو

ېدونكو او نباتاتو سره ټولو اوسې له ښارونه او كلي ئ

او د  شا ته وكتل مېرمن خو د لوطځه يووړل، له من

 !(له شوه!بد څليپه ي گمال

 چيې محتوياتو او هغو الفاظو ته ې قصكه تاسو د د

څه سره ځير شئ او بيا دا له هغه ږ ل ليكونكي كارولي

ې په دنو ړه ويلي، په اې ې قصقرآن د د چيړئ مقايسه ك

كالم دئ  تعالى هللاقرآن د  چيگران نه وي ېدل به درته پوه

د  قرآني. ې خبرډې وډگد يوه كمزوري انسان  بايبلاو 

ې ي د يوځاى كپه هغه ه برخه ژوند دغد  السالم عليهلوط 

 ړي د حق د الريغوا چيگه رااخلي توپه  گيېلي بتاريخ

ي نه څكله يوازمو هي مبارزينو ته ووايي: هللا تعالى

كه خلك مو ، ئد ذمه وال ژغورنيږدي، ستاسو د ېرپ

گډه په پاره ړي او ستاسو د مخالفت لكه گرتيا ونمل

هغه ږي، ېرلته د ي به ستاسو مرستيمالئكنو ړي مالوت

گر د لوط ېدونكى او منونكى دئ، مگانو اورستاسو د دعا
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ې ئ ۍ كيځوانپه  چيې خبر نه يئ له قص عليه السالم

 چيې ته تيار شو دى د ټول قومه يوازيړ، له ايمان راو

د  په الر كيسره د حق  السالم عليهپل تره ابراهيم د خ

ځاى هجرت ې يو ي، له هغه سره ئړپاره مال وتگرتيا لمل

ښود، ېپرپاره چلولو لد دعوت  ي كيسيم يپه دغړ، هغه وك

ۍ او ږئ، له بدكارېېروو تعالى هللاويل: له ې قوم ته ئ

ستاسو  هللا تعالى چيي ځښۍ الس واخلئ، آيا هغه بدلمن

د په لوري ږدئ او د نارينه وو ېپرې هغه ړپيدا كپاره ل

له تاسو  چي ئغه كركجن كار ددا ه ؟!!ئپاره درومشهوت ل

ړوئ گند محفلونه جوڅرۍ د بدكارړى، ك ئچا نه دهي مخكي

څه نه وو پرته بل ې ې له دځواب ئد قوم شكوئ،  او الري

ۍ او پاكړئ، دا د پله ملكه وشې له خگري ئلوط او مل چي

ږونه آرام پل غوېدو خله مكرر اورخبرو  دۍ پاك لمن

ړه يا خو ې كبند خبريي دا ې وويل: يا دړئ، هغه ته ئك

پل رب شړو!! هغه خو يپل ملكه دله خ چيې ته تيار شه د

! ې مفسد قوم بريا را!دپه زما ربه! ې اړه: وكدعاء  ته

څو تنكيو د ې ې ئړه، فرشتقبوله كدعاء  د ده تعالى هللا

ې، د فرشتو ږلېي ته ورولد ده مرست ڼه كيپه بځوانانو 

ته راشي ابراهيم د ده خوا  چيې له د گى مخكيټولدغه 

ړ، ې وكپرگمان لمنو مي هغه دې، ته ورغل عليه السالم

متوجه شو  چيښوده، ېته ك مخيې د دوى ښه ئوريته غو

ې گمان ئېدو، ېرړي، ووۍ ته الس نه وروډډوې ميلمانه ئ

ۍ ته ډډو چيپه نيت راغلي ۍ ښمنښايي دا خلك د د چيړ وك

ې رته وئړه او وك عېشاني رفپرې فرشتو ئړي، الس نه ورو

د لوط قوم  چيې يو ږلېرال ې يو، هللا تعالىفرشت موږويل: 

ې ږي!! وئې، هغه وويل: هلته خو لوط هم اوسړوهالك ك

ې ژغورو، هلته له يوگري به ويل: هغه او د ده مؤمن مل

ۍ نشته، تا ته زېرى ې كورنپرته بله ايمان لرونكۍ كورن

 ماليهد اسحاق او يعقوب ع به دي ۍ كيپه كورن چيدركوو 

ې ځه ئښدى او بران پيدا شي، مپيغېر دوه څپه  السالم

ړه ېپڅپه پل تندى ېره حيرته خډې له ئ ښځيحيران شول، 

گه ډا! څنبو مي ۍ او خاوندډې ويل: زه بووواهو او وئ

 هللاږو؟!! هغوى ورته وويل: آيا د ېبه د اوالد خاوند ك

 عليهې، د لوط ې رخصت شوشك كوئ؟ تر ې كيپه وعد تعالى

ړ، ې وكپرگمان ې، هغه هم د زلمو خوا ته راغل السالم

ېشانه او پرسخت په راتلو د دوى ې بوتلل، خو كورته ئ



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      فاراالع

 ېپلوش قرآند 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

431 

گه شوه، له كوره ې تنپرې سينه ئ چيغمجن شو، هومره 

ځان ې لو ئساتله ڼو او گاې د مروت خالف كار ايستل ئ

 ړ،ې محاصره كې خبر شو، د ده كور ئپرڼو، قوم گاعاجز 

سر مخنيوى  يوازيپه ې ښتل، ده ئې غوترې لمانه ئمي

هغو ړوئ، پكاوى مه رااې: ما ته ساو ورته ويل ئ وكاو

ې، ړپيدا كپاره ې لد همد هللا تعالى چيړئ ځو ته مخه كښ

 چيښيار او عقلمن انسان نشته كوم هو په تاسو كيآيا 

پل قوم نه وى او خ يوازيزما خبره واوري، كاش دلته 

 دغه وخت كيپه  ې وى!!نيول مي هستاسو مخ چيراسره وى 

ې ته راغل يې يو، ستا مرستفرشت موږفرشتو ورته وويل: 

 پر دوى دا كلى رانسكوروو، سبا خو بهيو، سبا سحر به 

ورسره ې ځي ئښژغورله، ې وۍ ئدى او كورن نه وي؟!! لري

شوه او له هغوى  پاتهړه، له قوم سره كه گرتيا ونمل

ې ږتي او رانسكور شوې پرځاى هالكه شوه، كلى سره يو 

  ې!!ېدې وورپر

 ي كيڼي بېزمني او اغعبرتناكېري ډپه دا قصه  قرآن

ې ستر ستر درسونه ئ ي كيبرخ په هريې، ړك ړانديو

ې ، بيان ئښكليې ې طبيعي، الفاظ ئڅه ئپراته، هر 

ېدو د صبر او نه مأيوسه كته مجاهد  دقيق، د حق د الري

 حالت دربانديښايي داسي درس وركوي او ورته وايي: 

ټن نه وي، د نصرت ځ هيڅ واستا او د بري تر من چيراشي 

ې او ږېپوهې نه پرې وي خو ته ېدلخوا ته رس ې ديفرشت

 يړي تا وآزمويي كه دغوا هم هللا تعالى په همدغه حالت كي

ښمن له زياتوالي د دمه ، ئحتمي د ړ، برى ديصبر وك

پروا لي ږواړو د لگرو او مالتپلو ملد خږه او مه ېېرو

مرسته  هللا تعالى ېر به ديڅپه  السالم عليهكوه، د لوط 

 ږدي. ېپرنه  يوازي ي به ديړاندپه وښمنانو كوي او د د

ځه له ښد لوط  چيكوي ادعاء  خالفپه  قرآند  بايبل

شا ته  چيې خاطر په دووته خو  سيميځاى له ده سره يو 

او  ېڅومره خوشي بدله شوه!! دا څلپه ي گې وكتل د مالئ

څوك د  چينه دا د خداى سنت دئ ېهوده خبره ده!! ب

ې ړپه دومره و ړي او نه هللا تعالىي بدل كڅلپه  يگمال

ي به شا ته كتل جرم ه كوي، ولمؤاخذسخت  څوك داسي خبري

 يپه سبب داسي ې خبرړو ي به د داسيڼي او ولگگناه او 

عليه السالم ته لوط  چيقرآن هم وايي  ستره سزا وركوي؟!

د نه خو ، گورئځئ او شا ته مه تاسو وو چيل شوي وو وي
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څ اعتناء هيته كسانو  هپاتسته وور چيكتلو معنى دا ده 

څه ورسره شو او  هپاتڅوك  چيپروا مه كوئ مه كوئ، دا 

ې مه پروا ئشوه  پاتههم وروسته  مېرمن وشول؟ كه ستا

په اصلي تورات او  چيپه يقين سره ويلى شو  !!كوه

بايبل ې وي خو د ې ته ورته وينا راغلدبه  انجيل كي

 ېړړه كمسخره قصه جو داسيې ليكوال تر

د لوط ، (ېئ يڼلوط او لو)الندي ې عنوان بايبل تر د

په ڼو پاك لمنو او مجاهدو لواو د ده د  عليه السالم

ښتان ورته ېهر مؤمن انسان ود  چيداسي څه ليكلي  اړه

په كلي غر ېدو او د صوېر!! ليكي: )... لوط ووږ شيځي

په يوه ړ او ته وال سيميۍ ځاى غرنپه ېدو ك پاتهد  كي

 يپللور خ يط مشروځ د ليوه ورځاى شول، په ځاى  غار كي

 چي هيڅ نارينه نشته ي كيسيم ټوليې په دخور ته وويل: 

ي ړ شزوژر ېر ډپالر به مو هم ړي، سره نكاح وك موږله 

ې رځانه وروسته نسل تله  چياو نور به نه شي كولى 

دېكت ورسره ږاو ن ښوڅې وپرشراب  چيځه راشي،  پاته

نو  وساتو!! ىپاتپالر نسل تلپل گه د خې توپه داو  ړووك

ېوته، پرړ او مشره لور ورسره ې هغه مست كپه ئهمدغه ش

گه له څندېكت او سحر د ده له ږنلور له  يپلخو لوط د خ

ي ته وويل: ما خور كشر ېدو خبر نه شو، سبا مشريڅپا

په بيا نن ش چيځه ، راړدېكت وكږپه له هغه سره نشېره ت

ړه!! نو ېره كپه تځل ته ورسره شښو او دا څې وپرشراب 

څمالسته، خو بيا لور ورسره  ړ، كشرهې هغه مست كبيا ئ

له  نجونيړه گه دواې توپه دشو، ه پوه ن ېهم لوط پر

 !!(ږولېړو زامن وزدواې، پالره حامله شوپله خ

ېر د يوه جليل القدره او څپه  مالسال عليهدا د لوط 

په ڼو پاك لمنو او مجاهدو لواو د ده د  پيغمبرمجاهد 

 خبري ي دي، داسيخبر او دروغجني د بايبل كركجني اړه

پيغمبر به ږي، يو ېپه ويلو او ليكلو شرمې ئانسان  چي

په  په وخت كيښلو څگه به د شرابو د څنښي؟ څگه شراب څن

گه به د ده څن ؟كه اوبه دا شراب دي چيږي ېپوهې نه د

كوم عاقل انسان به دا  كار كوي؟داسي  ڼيلو پاك لمني

ېدو اوس ځاى كي يپه داس لوط عليه السالم چيخبره ومني 

به د ابراهيم عليه  څ بل انسان نه وو؟ وليهلته هي چي

خو د بايبل  السالم عليهخوا ته نه تلو؟ ابراهيم  السالم

 هغه دوه چيوو  لري دومره يوازي دهپه وينا له 
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په مهال د لوط ېدو ېدل او د لمر لوځلمانه غرمه وخومي

 چيدا خبره ومني گه به څن ؟ېدلخوا ته ورس السالم عليه

ېكت ږدږي؟ او دا نېځه حامله كښكت سره نږدېځل په يو 

ېدو ځو د حامله كښد  چيوو  ځو كيپه هغو وربه حتمًا 

د  سالملوط عليه ال چيخو وايي  بايبلاحتمال قوي وي؟ 

دوى هلته له  چيېدو اوس كي په يوه غارغره  يوه داسي

چا ې له كومه او له څوك نه وو، نو دا شراب ئپرته بل 

 بايبلاو د  ښتنو ته بايبلپوځوابو ې بې ؟ دړلكترالسه 

 ځواب نه لري!! څ منونكي هي

ې ئ قرآنې خو ې ورغلچي لوط ته دوه فرشتوايي  بايبل

ښيي، ې وېر ئچي شمې ه له دپرتڼي، گگى ټولد فرشتو يو 

چي دوى وايي  ړه خو قرآنوخوۍ ډډوچي فرشتو وايي  بايبل

 ړى.ږد كډي ته الس نه دئ اوډو

د  چيي ېدى شپوهښه په عظمت  قرآند هغه مهال انسان 

ږدي او ېې كئ گ كيڅنپه ېر د كوم كتاب څپه بايبل 

ځ د دوى تر من چيگوري ړي او وسره مقايسه كړه دوا

او آسمان  مكيزپير شته، دومره لكه د ژور توڅومره 

ې په دټ، ټيې دومره ړ او بل ئهومره لوې ئځ، يو ترمن

 بايبلكالم دئ او  تعالى هللاد  واقعًا قرآن چيپوه شي به 

ې د عوامو ښتل ئغو چيږنده ېانسان د ذهن زد يوه داسي 

 !!ځانه وليكيپه مزاج برابره كومه قصه له 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ې ږو(، وئېاو مدين ته مو د دوى ورور شعيب )ول -89

پرته چي له ده ړئ د هللا عبادت وك مه!وې زما قاويل: 

ته ستاسو د چي تاسو ې شكه بڅ معبود نه لرئ، هي بل

پيمانه او تله ې، نو ښه راغلگنده نڅررب له لوري 

په زمكي پړه كوئ او د خلكو شيان مه وركموئ، او بش

، دا درته وئكې له اصالح وروسته فساد مه كي د هغ

ې په دپه الرو كي او  -86غوره دئ كه مؤمنان يئ. 

او د هللا له الري  ړئك ه خورهېروچي ښېنئ موخه مه ك

ږوالى ړئ او كوې راوچي ايمان ئړئ څوك منع كهغه 

ات يږ وئ نو زچي لړئ ټوئ او هغه وخت درياد كورته ل

 -87 گه وه!څنپايله چي د مفسدينو گورئ ړئ او وې كئ

چي ړى وي څه ايمان راوپه هغه ډلي ې او كه ستاسو يو

 ډلي ايمان رانهږل شوى يم او بلي ېورسره رال هز

 ړيځ فيصله وكږ ترمنزموچي هللا ړئ ړ، ترهغه صبر وكو

 ټولو غوره حَكَم )فيصله كوونكى( دئ.او هغه تر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

پاره د يوه ې د اساسي مضامينو لدلته د سور -(85-87)
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ږ مخي ته گه زموېلېره كي تاريخي بڅپه قوم داسي 

په تلي : درلودلې جرمونه ئڅو ستر ستر چي ې ېښودل شوا

ې ب، فسادې ئپه زمكي كي ې خيانت كولو، پيماني كي ئاو 

ې د هللا له خلك ئې، ې شوكول، الري ئورولهېره خامني او و

. دوى ته ې تحريفونه كولپه دين كي ئكول او  منع الري

ې ل شو، دوى ئلېږو گهپه توپيغمبر د  السالم عليهشعيب 

ې ويل: يستو ته راوبلل، ورته وئالس اخ نوگناهوله دغو 

له  تعالى هللاړئ، په ياد كځي مو درۍ ورد ضعف او ناتوان

ړ، د هغو ې زيات كېر ئژغورلئ او ستاسو شمهغه حالته و

په الهي عذاب چي پند واخلئ پايلو مفسدينو له بدو 

ړى او راو يمانرسالت اپر ډلي زما ې اخته شول، كه يو

ږدئ ېپرځوروئ، ړئ، مؤمنان مه ړى، صبر وكبلي نه دئ راو

ټولو غوره ړي، هغه تر ځ فيصله وكږ ترمنزمو تعالى چي هللا

   فيصله كوونكى دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ې سردارانو وويل: اونكو ښتد ده د قوم لويي غو -88

ره دي حتمًا درس چييا به تا او هغه مؤمنان شعيبه! 

مذهب ته  او يا به هرومرو زموږپل كلي باسو له خ

ې( كركه څه هم )ترې ويل: كه ځئ، وئگرېرته راب

كه له هغه وروسته ستاسو مسلك ته  -85 ولرو؟!

پر هللا به مو چي نو يقينًا ژغورلو ې وچي هللا ترځو گردرو

چي هغه ته ښايي ږ ته نه ې وي، موړدروغجنه افتراء ك

ږ رب ړي، زموې وغواږ رب ئهللا زموچي گر دا ځو، مگرورو

ې پر هللا مو توكل دئ، اې، ړعلمًا احاطه كڅه په هر 

ځ رښتينې فيصله ږ د قوم ترمناو زموږ زمو ږ ربه!زمو

  ې.ټولو غوره فيصله كوونكى يې او ته تر ړوك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

، عدالت او صلح ۍد امن، امانتدارگورئ چي  -(88-85)

څه وو؟ ځواب ښتونكو رينو او لويي غوپيغمبر ته د مستكب

 ،په مذهبي، سياسيږ ځئ، زموگرږ مسلك ته رايا به زمو

اقتصادي او اجتماعي نظام به نيوكي او اعتراض نه كوئ، 

يا ا ده ېديا تسليمږئ، ېړل كېواده شږ له هيا به زمو

 .ىېدړه نشي كڅه روغه جوپه بل پرته ې ېدا، له دتبعيد

ځواب يارانو د مبر او د ده پيغچي د گورئ خو دا هم و

 څه دئ: 

  ې چي كركه ترآيا ستاسو هغه مذهب او مسلك ومنو

 ؟! لرو

 ې چي هللا ترځو گركه له هغه وروسته ستاسو مسلك ته درو

ې ړپر هللا به مو دروغجنه افتراء كچي نو يقينًا ژغورلو و

څه پرته بل له افتراءاتو  تعالى پر هللاوي، ستاسو مذهب 

 .نه دئ

 هللا چي گر دا ځو، مگرچي هغه ته وروښايي نه  ږ تهمو

پيدا څوك كي به داسي ږ ه موپښايي ړي، ې وغواږ رب ئزمو

ېرته ړي او بې سعادت نه محروم كې له دئ تعالى چي هللاشي 

څوك چي هغه به ږو ېپوهږ نه موځي، گرستاسو دين ته درو

په  هللا تعالى ؟څه حكمت وي ې كي به د هللا تعالىپه داو وي 

 ږي.ېپوهښه څه ر ه
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 كوو، نه ستاسو د مخالفت او وكل تعالى تهللا  پرږ مو

ېل ږ نه بچي څوك له موې پروا لرو او نه له دښونو گوا

 شي او تاسو ته درشي.

 ې رښتينځ ږ د قوم ترمناو زموږ زمو ږ ربه!زموې ا

 ې. ټولو غوره فيصله كوونكى يې او ته تر ړفيصله وك

چي تل مستكبرينو ايي گه فرمپه مكرره تو چي قرآندا 

گري ړى او مستضعفين ورسره ملپيغمبرانو مخالفت كد 

مؤمن او چي ښوونه كوي ږ ته الرې سره موپه دشوي، 

لويي له  ټولنيكله د گران بايد هيڅانقالبي دعوت

د حمايت او تائيد انتظار ونلري او د هغو ښتونكو نه غو

ه ې او لد موافق چيې ونه نيسي ئپه ضمن كي مخاطبينو 

 ږي.ېېدو طمع ترې كځاى كصف سره د يو 

ې ړه ئپه اتفسير د  چيدئ  وآيتونيو له هغو هم دا 

ږي، د اختالف ېگو كزيات اختالف ترسترځ مفسرينو ترمند 

شعيب چي څه ده ې خبري معنى د د -0ټكي دوه دي: اصلي 

ږ دين او مذهب پل قوم ويلي: يا به زموته خالسالم  عليه

ې دا معنى ئ آياږئ، ېړل كا به شځئ او يگرېرته راته ب

ېر څپه ۍ مخكي د دوى پيغمبرتر السالم  عليهچي شعيب ده 

په منلو ې خبري پلوي وو؟ د داو د دوى د دين او مذهب 

ښتني الندي پوعصمت تر  السالم معليه انوپيغمبرسره خو د 

السالم  عليهشعيب چي څه ده ې خبري معنى د د -2 ځي!را

ېرته ب ن تهستاسو ديچي ښايي ږ ته نه ويلي: مو

په ږ رب ړي، زموې وغواږ رب ئهللا زموچي گر دا ځو، مگررود

ځواب ښتنو دقيق او سم پوې ې؟ د دړعلمًا احاطه كڅه هر 

 دا دئ: 

په گرو او د ده د مؤمنو ملالسالم  عليهقوم د شعيب  -2

ر نيكه له مخكني پالپل د خدوى چي ېرله گړه داسي انا

ړى، ې غوره كئدين  ىيستى او نوالس اخدين او مذهب نه 

پلرني دين ته پل ېرته خچي بښتي له دوى غوې ئځكه نو 

تر السالم  چي شعيب عليهې معنى دا نه ده ځئ، د دگرراو

ې باور مذهب ئپه او د دوى  وو ېرڅپه بعثت مخكي د دوى 

  درلود.

ږ ته موچي د وينا معنى دا ده السالم  عليهد شعيب  -1

ږ رب هللا زموچي گر دا ځو، مگرته درودين  ستاسوښايي نه 

 چي هللاپيدا شي څوك كي به داسي ږ ه موپښايي ړي، ې وغوائ

ېرته ستاسو ړي او بې سعادت نه محروم كې له دئ تعالى



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      ېپلوش نقرآد 

 عرافاال

 

 
 

 

 

 

 

 

 

437 

او څوك وي چي هغه به ږو ېپوهږ نه موځي، گردين ته درو

څه په هر  هللا تعالى ؟څه حكمت وي ې كي به د هللا تعالىپه د

 ږي.ېپوهښه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

  

   

  

كه د شعيب ې وويل: او د قوم كافرو مشرانو ئ -51

  چي تاوان كوئ.ې له شكه ړ بمتابعت مو وك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 ښوگواوې الفاظو په دد قوم كافرو مشرانو ولس  -(21)

ځان ته تاوان رسوي، دا ړه گرتيا وكچا د شعيب ملچي كه 

 چي د شعيب عليهېرول ې وله دې ولس ئښ وو، گوايو 

په صورت كي به خامخا له سزا سره گرتيا د مل مالسال

پل كور كلي نه گرتيا سره له خې ملږئ، له دېمخامخ ك

 ې ده. ړلېدا تمحرومنه څه پل هر وتل او له خ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

  

   

   

   

    

   

   

   

ړمخي پپلو كورونو كي په خې ونيول او نو زلزل -52

ړى وو، داسي ې تكذيب كشعيب ئچي هغه  -51. ېوتلپر

ې شعيب ئچي ل، هغو نه و چي دلته مېشتېدل لكه معلوم
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 پله زيانمن ول.په خ ړى ووتكذيب ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

په گري او د ده مؤمن مل السالم عليهدوى شعيب  -(20-22)

و د دوى د غرور ا تعالى هللاېرولي ول، تبعيد او تعذيب و

 هې مسلطپرې ړه، هيبتناكه زلزله ئكبر كاسه نسكوره ك

ړمخي پپر زمكي ړل، ې رانسكور كپرې ړه، كورونه ئك

ې داسي حالت په سيمي ئټول شو، ې ټغر ئپراته هالك شول، 

نو، وې د كورېدل، نه ئڅوك نه اوسچي دلته راغى لكه 

 قبرونو.ې د ئوه او نه  هپاتښه څه نباغونو او فصلونو 

ړئ گرتيا ونه كپام كوئ د شعيب ملچي ښل گواان دوى مؤمن

  زيان ورسولو. ځان ته پله په خچي تاوان كوئ، خو دوى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

   

     

    

ې ويل: اې زما ړاوو او وئې واې ترنو مخ ئ -53

او  پيغامونه مي درورسولرب  لپد خچي قومه! يقينًا 

( د كافر قوم )اوسگه به څنړ، نو نصيحت مي درته وك

 !ې حالت( تأسف كوم؟د هپ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

په ړ، ك پل مأموريت ترسرهخړه مي په اد تبليغ  -(23)

د كفر او ړ، خو تاسو ۍ سره مي تاسو ته نصيحت وكږخواخو

په وجه له دغه دردناك ې ړه، د همدانكار الر غوره ك

په حالت تأسف حالت سره مخامخ شوئ، ولي به ستاسو 

   كوم؟!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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 رگږلى مېپيغمبر نه دئ لڅ كلي ته مو كوم او هي -54

ستونزو ړاوونو او په كېدونكي مو چي د هغه اوسدا 

بيا مو د  -59 .ړيچي زاري وكپاره ې لنيولي، د د

ه شېرازچي ړى، تر هغه بدل كۍ سوكالپه ځاى ۍ بدحال

پلرونو هم پر ږ زمو: چيړه پيل كې شول او دا وينا ئ

په داسي حال كي ې، نو ې ولۍ راغړاوونه او سوكالك

 ېده.ځگرې نه په خيال كي ئچي  پي ونيولڅانامو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

نه منونكى الهي سنت  تغييردلته يو دائمي او  -(24-25)

د  تعالى هللاښ او باغي ولس سره د بيان شوى، له سرك

 ې دا دي:ټكي ئچي اساسي ، ړهپه اې معامل

 چي ټ كي په هر گو زمكيړاو او د هر پپه ې د زمان

، ستونزو او ړوكوم پيغمبر مبعوث شوى، هلته د شخ

له كبر او چي خلك ې موخه په دې، پيل شوړۍ و لړاوونك

ته  تعالى په خشوع او خضوع سره هللاۍ الس واخلي او مست

 .ړيمخه ك

  ۍ سره باغيان نه دي ړدغي لپه ابتالءاتو  چي دكله

ې الس نه دئ اخيستى، ئړاوي اصالح شوي او له كبر او سرغ

په سوكالي ځل بدحالي دا خو ې، پيل شوړۍ د ابتالء بله ل

 ې.دله شوب

  دوى دا الهي ابتالءات يو طبيعي بهير چي خو كله

ې ويلي په غرور او تكبر سره ئښت، ېنه الهي آزمڼلى، گ
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ې دي، ځي راغلې او بدي ورښپلرونو هم داسي پر ږ چي زمو

ړاو نشته!! دغه څ تهيې ئې سره د خلكو له عمل او عقيد

ي په چنازل شوى  ېپرالهي عذاب په داسي حال كي مهال، 

  ېده.ځگرې نه يال كي ئخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

  

   

   

  

   

     

ې درلودى ړى وى او تقوا ئكه كليوالو ايمان راو -56

د بركاتو ي د زمكبه حتمًا د آسمانونو او  نو موږ

، خو دوى دروغ ې وېپرانيستپر مخ( ې د دوى واز)در

 دوى كول. چيڅه مو ونيول په هغه ڼلو، نو گو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ېدونكى الهي سنت دا هم يو بل ثابت او نه بدل -(23)

 چي:

 هللاړي نو ړي، د تقوى الر غوره ككه خلك ايمان راو 

ې د دوى ي د بركاتو درواززمك او وآسمانونبه د  تعالى

پراخ الس سره په سخاوت او ړه به دوازي، پرانيپر مخ 

ډك ږدي، آسمان به له بركته ته د دوى مخي پل بركات خ

ې او ومي نه ډكيې وروي او زمكه به له بركت پره نورښتو

 ټوكوي.ې ورته رادان

 ړي، د خو كه دوى د الهي دين د تكذيب الر اختيار ك

د ظلم، فسق او ځاى پر ځاى د كفر او د تقوى پر ايمان 

الهي عذاب ته په وجه دي ړنو پلو كفساد الر، نو د خ

  منتظر وي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ې پې شپش دچي ڼي گخوندي ځان ې آيا كليوال له د -57

چي ويده وي؟ په داسي حال كي ې راشي پرږ عذاب زمو

چي په ڼي گخوندي ځان ې او آيا كليوال له د -58

په چي په داسي حال كي ې راشي پرږ عذاب غرمه كي زمو

ځان ټ تدبير پنو آيا د هللا له  -55 لوبو بوخت وي.

ټ پڅوك د هللا له پرته هيله زيانمن قوم  ڼي،گ مصئون

 ئون نه بولي.ځان مصتدبير 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

د مزعوم گه توېزاناكه ېره اغډپه دلته  -(27-22)

ې، هغو ته رد شوېرنه گيوه كافرانه انړه په امصئونيت 

ڼي ويل گځان خوندي ې باكه دي او له الهي عذابه چي ب

 شوي:

 له لوري كوم ې پد شچي  ئڼگخوندي ځان ې آيا له د

ږه په خواچي په داسي حال كي  ،راشيالهي عذاب درباندي 

 ؟ئيڅه غافل ويده او له هر خوب 

 كوم الهي چي په غرمه كي  ئڼگوندي خځان ې آيا له د

په لوبو بوخت چي په داسي حال كي راشي درباندي عذاب 

 .يئ؟

  ټ تدبير نه پد هللا له چي آيا داسي تدابير مو نيولي

 مو خوندي وساتي؟

  د چي دومره مغرور شوى  وتدبيرونپلو په خچي څوك هر

زيان ې ځان ته ئڼلى گځان مصئون  ئې ټ تدبيرپهللا له 

 رسولى.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

    

   

   

     

پلو مخكنيو له خې ه ئچي زمكآيا هغو خلكو ته  -211

كه چي ې نه ده جوته شو، دا ېړپه ميراث وخاوندانو 

په ې ئ په وجه بهگناهونو پلو خ نو دړو وغوا

ې داسي مهر ړونو به ئپر زاو  ړومصيبتونو اخته ك

 چي بيا به نه اوري.گوو ول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

د هغو خلكو بد او دردناك پاره آيا د دوى ل -(011)

په پلو جناياتو د خچي ښود نه دئ گند الرڅريو عاقبت 

او د  ټول شوټغر ې ه او د زمكي له مخه ئمؤاخذوجه 

دا دئ نن همغه زمكه او د ې نسكوره شوه، ۍ ئڼاقتدار ما

ې؟ دا خو ېدورسپه ميراث تاسو ته ۍ دوى ټولي شتمن

ې ته ورته كولى شي له تاسو سره د تعالى چي هللاږده ېپر

څه مو نورو ته ړي او هر ټول كټغر ړي، ستاسو معامله وك

پوهي او تعقل ستاسو د ړي، بلكي كولى شي په ميراث ورك

په شمول درنه ږونو ړه او غواستعدادونه، د زټول 

 هرړه او دماغ له كاستاسو ز تعالى هللاواخلي، كه 

 هپڅه اورئ او نه به ږونو په غوځوي، نو نه به وغور

  . څه وينئگو ستر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ې مو درته ځيني قصچي د دوى دا هغه كلي وو  -212

گندي څرپيغمبرانو پلو چي دوى ته خ، يقينًا ېړبيان ك

ړو ته تيار څه ايمان راوپه هغه ې، خو دوى ړرووښي ن

 همداسي د ړي وو، هللاې تكذيب كچي مخكي ئنه وو 

ېرى ډاو د دوى  -211 گوي.ړونو مهر لپر زكافرانو 

ېرى ډد دوى برعكس ړ ونه موندل وال ژمنوپلو په خمو 

 مو فاسقان وموندل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
خالصه جامع ېرو امتونو د قصو يوه دلته د ت -(010-012)

ټكيو كي راخالصه څو په دغو ې او راغل ې تتمهښكلاو 

 ې:شو

  ړو ته څه ايمان راوپه هغه ورغلل خو دوى پيغمبران

 ړي وو.ذيب كپلرونو تكچي د دوى تيار نه ول 

  گول شوى وو.ړونو مهر لپر زپه سبب د دوى د كفر 

 ژمنو ماتوونكي ول.پلبو د خې ېرى ئډ 

 ې فاسقان ول.ېرى ئډ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

    

   

   

    

  

   

و سره لو آيتونپبيا مو لدوى وروسته موسى له خ -213



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      فاراالع

 ېپلوش قرآند 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

444 

ې پرې چي ظلم ئفرعون او د ده درباريانو ته ولېږو، 

 گه وو.څنچي د دغو مفسدينو عاقبت گوره ړ، نو ووك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
په په قصو كي پيغمبرانو ېرو چي د تكوم مطالب  -(013)

د پوري آيت  070 ې وروسته تربيان شوي له دگه ډه تولن

په تفصيل سره په دوو برخو كي  ېد قص السالم عليهموسى 

ده  ې له فرعوني نظام سره دړۍ برخه ئېړل شوي، لومڅ

ې ړگځانې ته داخلي مبارزې ئاو دوهمه برخه ته ې مبارز

چي اساسي ې بحث مقدمه او خالصه ده، . دا آيت د دېشو

 ې دا دي:خبري ئ

  عليهوروسته موسى  نوپيغمبراله مخكنيو ياد شوو 

 ل شو.لېږو و سرهآيتون له الهي السالم

 .د ده مقابل لورى فرعون او د ده درباريان ول 

 ېر د فساد، انكار څپه يو كافرانو هغوى هم د مخكن

 په الهي عذاب اخته شول.او  ړهاو ظلم الر غوره ك

 چي د دغو مفسدينو گوره ړه او وتاريخ ته رجوع وك

 گه وه!څنله يپا

په تفصيل سره و كي په وروستنيو آيتوندغه مطالب 

 راغلي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

   

      

     

   

   

   

گه يقيني توپه زه ې فرعونه! او موسى وويل: ا -214

چي د هللا ړ ې ود د -219 د رب العالمين يو استازى يم.

چي تاسو يقينًا ، مڅه ونه وايپرته بل ړه له حق په ا
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ې، نو ړښه راوگنده نڅررب له لوري ه مي ستاسو د ت

 بني اسرائيل راسره ولېږه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ۍ ړڼد هغي لوم السالم عليهدلته د موسى  -(014-015)

او هغه دا  ېړې كچي فرعونيانو ته ئې وينا خالصه راغل

 چي:

  پيغمبر يو  تعالى هللاېر د څپه پيغمبرانو زه د نورو

 يم.

  ړه له حق په اد هللا چي ې شهادت وركوي په دزما حالت

 م.څه نه وايپرته بل نه 

 ستاسو د رب له لوري درته مي ښه گنده نرڅ داسي

 ادت وركوي.هې حقيقت شپه همدچي  ېړراو

 ځورولو څ نه كوئ نو د بني اسرائيلو له كه نور هي

پل په خكه ۍ كي د دوى له ساتلو الس واخلئ، المغپه او 

چي له ما سره بل ږدئ ې ې ئزغملى، پر ې نشئملك كي ئ

 ړي.ځاى ته هجرت وك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

    

    

    

   

    

    

ې رائ نو ې ويړښه دي راوويل: كه كومه نې وئ -216

پله عصا نو خ -217 ې!ى يكه رښتين ښيه(،ې ړه )وئو

ېر څپه ) ماري رښتيند هغه په څاچي ناځوله، وغورې ئ

چي له راوايست ې ئپل الس او خ -218. ې( وهېدلځگر

   ېدلى( وو.ځگرځالنده )پين او واره ليدونكو ته تك س
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــ
ښي نه د هغي ن السالم عليهفرعون له موسى  -(013-018)

ې ړې وينا كئ السالم چي موسى عليهښتل غووړاندي كول و

 ې:ښودې وځواب كي دا معجزپه ښتني غو ېاو هغه د د وه

 ي ښتينرد هغه په څاچي ناځوله، وغورې پله عصا ئخ

 گنده شوهڅرگه راتوپه  مار

 چي له واره ليدونكو راوايست ېوانه گرله ې ئپل الس خ

  . ېدوښېبرځالنده پين او ته تك س

ږ ته د موسى ې خوا موكه له يو آيتونهدا دوه مبارك 

ږ له بلي خوا موژني ېپرا ېدوه ستري معجز السالم عليه

ضاء پلي عصا او يد بيله خ السالم عليهموسى ته وايي: 

ځ ستر او مجهز فوچي ې ته تللى سره د هغه فرعون مقابل

ټولي ، د مصر دئټول مصر مطلق العنان واكمن ي، د لر

د خلكو ستر او  ځانڼي، گځان د  ۍزمكي، نهرونه او شتمن

په الر  السالم معليه انوپيغمبرړ رب بولي. د ټولو لوتر

ېر دوه څپه  السالم عليهبايد د موسى  تلونكي مجاهدين

، ښمن مقابلهپلي عصا سره د دپه خ -0ړتياوي ولري: گناځ

پلو ذاتي امكاناتو د په خپين الس، يعني پاك او س -2

گناه پاكه ساتئ او پله لمن ړئ، يعنى خښمن مقابله وكد

پين چي ستاسو الس سړئ ږدوئ، بايد ثابته كته الس مه او

به د هر  تعالى چي هللامطمئن اوسئ پاكه ده، او لمن مو 

چي د موسى عصا همغه كار كوي په الس  ينپس د مجاهد مؤمن

  ړ.وكې عصا ئپه  السالم عليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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د فرعون د قوم درباريانو وويل: دا خو حتمًا  -215

پل تاسو له خړي غوا -221 گر دئ.پوه جادو ېرډيو 

ويل: ده ې وئ -222 څه امر كوئ؟ټوبي وباسي، نو ټا

ښارونو ته اربكي ړه او مهلت وركې او ورور ته ئ

پوه ساحر درته راولي. چي هر ماهر او  -221ولېږه، 

 ې ويل:گران فرعون ته راغلل او وئاو جادو -223

ږي، كه برالسي شوو؟ ېپه برخه كڅه بدله حتمًا به مو 

ويل: هو؛ او تاسو به خامخا له مقربينو ې وئ -224

 وئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 پام كي ولرئ:په ټكي څو دلته  -(012-004)

  د معجزو له ليدو  السالم عليهدرباريانو د موسى

پلي ئ، كه خگر ددا حتمًا يو ماهر جادوچي وروسته وويل 

ړي، ېښودى شي نو زمكه به درته سور اور كپرمخي ته 

ېواد ې هۍ نه محروم او د دتاسو به له اقتدار او واكمن

ړو، مشوره ې وكچاره ئڅه چي ړي، ووايئ ړ كېښودو ته اپر

دا معنى هم اخيستل نه  (ما ذا تأمرون)څه ده، له مو 

څه ې، كه څه امر كوچي چي دوى فرعون ته ويلي ېدى شي ك

تأمرون د جمع صيغه ده، خو واكمنانو ته د دوى هم 

ټولو غوره درباريان تل همداسي خطاب كوي، دا توجيه تر 

ې، ړا خبره ياده كدځ كي پل منپه خچي درباريانو ښي ېبر

په ټول څه ده، چي نو مشوره مو چا ويلي ځه د دوى له من

ې چي فرعون ته ووايي: موسى او ورور ته ئې متفق شوي د

چي له ه لېږو ټ ته اربكيگوټ گوېواد ړه، د همهلت ورك

ړي، ډ كگران راغونړه جادوتك پارهې لد مقابلموسى سره 

فاظو كي دا په الچي ځكه دا ې ده. فرعون دا مشوره منل

ې او په حضور كي دائره شوډه د فرعون چي غوننه مومو 

  څه ويلي.ته هغه درباريانو 

ې فرعون او درباريان ئچي ږي ېړښتنه راوالپودلته دا 
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په ې نه دومره ې معجزله يو السالم عليهد موسى ولي 

؟! د پل ملك نه باسيچي وايي تاسو له خ لېره كي شوو

چي له شام نه العنان واكمن ېواد مطلق يوه داسي ستر ه

پوري ې ې له ساحله تر حبشيتراندپوري او د متر ليبيا 

او د ده  السالم گه له تش السي موسى عليهڅنېدلى وو، غز

واب ځړه؟! ېره احساس كنه دا وې وزلي او مريي قوم له ب

 چي:ې دا دئ ئ

يوه ستر او نامتو مشر يوسف ې وزلي قوم د همدغه ب -0

ړى وو، د مصر ېواد حكومت كستر ه په دغه السالم عليه

له هغه سره كلكه مينه درلوده او د ېدونكو اكثريت اوس

، امين او مدبر واندس ړهېر د يوه مهربان، زڅپه ده 

آيت كي  34په  ې، د غافر )المؤمن( سورښتونكي ولمشر غو

ژلو خبره د و السالم عليهچي كله فرعون د موسى ويل شوي 

ړى وو راوې چي ايمان ئوه كس ي نوړه د ده له دربارياوك

نه  السالم عليهله موسى گنداوو څرې نه پل ايمان ئخو خ

يوسف ې دوى ته ئړه، ېزناكو الفاظو دفاع وكاغ ېروډپه 

ې د مخه تر دوويل: ې ړ او وئپه ياد كور السالم عليه

، د هغه له درته راغلى ووگندو نښو سره څرله يوسف 

پيغمبر داسي بيا  هللا بهچي ه وروسته تاسو ويل وفات

د دعوت  موسى عليه السالمچي د ښيي ږي، دا آيت ېراونه ل

  ېدلى وو.پوري غزېز حتى تر دربار اغ

ي فرعونله چي دعوت داسي وو  السالم عليهد موسى  -2

چي كه ېدل پوه، فرعونيان ې درلودهد بغاوت معنى ئنظام 

مصريانو كي دا دعوت خور شي نو د دوى اقتدار له  په

 سره مخامخ كوي. ښگواستر 

 ږ ته د سركاري كي مو ويناپه گرانو فرعون ته د جادو

په خصوصيات معرفي شوي، دوى د واكمنانو مذهبي مشرانو 

گانو اجوره پلو فتوى د خ موله حكا ږي،ېډحكم راغون

ې چي د دربارونو تقرب ئې دا وي ترالسه كوي، ستر هدف ئ

 په برخه شي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ې ځوې غور! ته ئې موسىويل: اوگرانو( )جادو -229

ځوونكي شو )د ړني غورږ لوماو كه موپله عصا( )خ

چي ځوئ، نو كله ې غوروئې ويل: وئ -226پړو(؟ پلو خ

)سره  په جادوې گي ئځول د خلكو ستردوى وغور

ړاندي ې وېرول او ستر جادو ئې ووئې، ړېزمني( كاغ

پله عصا خچي ړه او موسى ته مو وحي وك -227 ړ.ك

چي دوى ېرول ښوى تڅه هغه ې دپه څاځوه، نو ناوغور

 ړي وو.ړ كسره جوچل ول او ې په دوك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ې:څو خبري شوې آيتونو كي دپه  -(005-007)

 پله خچي ته ته وويل  السالم عليهموسى گرانو جادو

ړو؟ ړاندي كپل هنر وخچي ې ږدېپرږ ښيي او كه مومعجزه 

ړيتوب دوى ته د لومړي چي غواې داسي دي د وينا الفاظ ئ

 ورسره موافقه كوي. السالم عليهړى شي. موسى موقع ورك

  گي دوكه كول چاالكي او د خلكو سترهنر د الس د دوى

چي خلك ښودل ې وڅه ئېز الندي نيول وو، داسي او تر اغ

 ړه.ې وكېرول، د جادو ستره مظاهره ئې ووئ

 پله عصا چي خړه وك وحيته  السالم عليهموسى  تعالى هللا

په گانو يي پړو او عصاې فورًا د جادو، عصا ئځويوغور

   .ړپيل وكېرولو ښوى ت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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څه باطل او نو حق واقع او محقق شو او هغه  -228

او ذليل مغلوب ه نو دلت -225 چي دوى كول.محو شول 

ې وئ -212 ېوتل.پرپه سجده  گراناو جادو -211. شول

د موسى  -211 ړ.په رب العالمين مو ايمان راويل: و

 په رب.او هارون 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ې، ړڅي هدر والحق غالب شو، د فرعونيانو ه -(008-022)

ې پايله ئد كبر او لويي ې كي مغلوب شول، مقابلې دپه 

چي دوى تكيه په هنر او كمال چا د پكاوى او ذلت وو، س

 عليهړه بلكي د موسى وخو تهماې وه، هغوى نه يوازي ړك

په  تعالى هللاپوه شول، د پر حقانيت د دعوت  السالم

پل خې ئپه رب العالمين باندي ېوتل، پرپه سجده ړاندي و

گو پلو سترپه خټولو خلكو دا صحنه ړ، كگند څرايمان 

څه ، هغه ښتي ولپلي لومي كي نپه خ، فرعونيان ليدله

 ېدل.ېرې ودوى ترچي وشول 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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اجازه زه چي مخكي ې فرعون وويل: آيا له د -213

ټ پړم ايمان مو راوړ؟ دا حتمًا ستاسو داسي يو درك

پاره ښار كي مو ترسره كړ د دې لې په دچي تدبير دئ 

چي ) پوه شئبه ژر ! نو ې وباسئې ترېدونكي ئچي اوس

ښې يو د پحتمًا به ستاسو الس  -214 .څه درسره كوم(

 -219 م.ړۍ كپانسټول ړم، بيا به تاسو ې كپربل خالف 

ېرته پل رب لوري ته بږ د خموچي ويل: يقينًا ې وئ

ږ موڅه په بل پرته ې داو له  -216ېدونكي يو. ځگرور

مو له هغه وروسته و آيتونپه پل رب د خچي ې ټنه ر

پر ږ ربه! ې زموېدل، اږ ته راورسموچي ړ ايمان راو

ړه په داسي حال كي مو وفات كږه او ېولږ صبر رامو

 و.وچي مسلمان 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ښتى وو، له پلي لومي كي نپه خچي فرعون  -(023-023)

او له بلي خوا څه ووايي ې خوا بايد ولس ته يو

ې له او دى ئ ښمن ته تسليم شويچي د ده دگرانو ته جادو

تاسو پاره وايي: ې لړى، د همدپكاوي سره مخامخ كستر س

چي پكار خو دا وه ړ؟ ې مخكي ايمان راوولي زما له اجاز

چل دا حتمًا ستاسو ، ىړى وړي مو انتظار كېكپرزما تر 

گډه مو دا دسيسه په ډلي مشر دئ، موسى ستاسو د ول وو، 

ې ي ترېدونكښار اصلي اوسې د ړئ دغواې ده، ړړه كجو

گورئ، د الس سزا حتمًا وې پلي توطئوباسئ، نو اوس به د خ

 ! ېدا مو سزا ده!وړځپه دار ېدا او ې كپرښو پ

 حقائقستر ستر ېر زيات ډكي ې مختصرو الفاظو دپه 

د مظلومو چي ښوونه كوي ږ ته الر، موپراته دياو درسونه 

څه د فرعونانو وينا پاره ېرولو لاو محكومو ولسونو د و
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ې ؟ دوى له يوېرويو ئې څه؟ له څه واييلكو ته ؟ خوي

دوى د نظام په ضد وايي: ښتونكو ولس ته د عدالت غوخوا 

ځه يوسي، ستاسو ړي امنيت له منې كوي، غواتوطئپه ضد 

ېښودو ته پرېواد ړي، تاسو د هپه سور اور بدل كېواد ه

د سره نظام  لهېروي، هم وې او له بلي خوا ئ ړيړ كا

سزا او هم د مخالفينو د برالسي له له سختي  مخالفت

  خطرناكو عواقبو نه. 

گو څو مهمي خبري ترسترځواب كي په گرانو خو د جاد

 ږي:ېك

  په حكم د فرعون چي تر ايمان د مخه هغه كسان

ې مقابل السالم عليهد موسى ې پاره ئې لېدل، د اجورځخو

د دربار تقرب چي ې دا وه لويه هيله ئې وه، ړلته مال ت

نه يوازي د  ړو وروستهبرخه شي، له ايمان راوپه ې ئ

پل رب گ د خږي، بلكي مرېېرونه  ښونوگوافرعون له سختو 

ږ جرم چي زموفرعون ته وايي ڼي، گپه لوري د تلو وسيله 

 هللاد و له ليدو وروسته مو دالئل ښو اود نچي فقط دا دئ 

د صبر او تعالى  هللاله ړى، و ايمان راوآيتون هپ تعالى

گ وي، ې د مسلمان مرگ ئړي مرغواښتنه كوي، ت غواستقام

يوازي له پل ايمان او اسالم ده، په خېره ې وئيعنى اوس 

ې صبره نه شي او ړاندي بپه وچي د تعذيبونو ږي ېېرې ود

له  تعالى چي له اسالم او د هللاړ نشي څه ته اداسي 

  ! په معنى وي!اوامرو نه د مخالفت 

هم كي و آيتون 50-22ه پې سوردا مطلب د الشعراء د 

  :ې دا دهړه ئژباچي  راغلى

ته( وويل: كه له ما نه پرته  السالم عليه)فرعون موسى  

ځوم، گري وبه د ړ نو له زندانيانوبل معبود غوره ك دي

د )څه هم ې( كه ږېل )هغه ورته( وويل: )زندان ته مي

 ړانديښه درته وگنده نڅرره( پاپل حقانيت د اثبات لخ

ې! نو ى يرښتينړه كه ې وورته وويل: رائړم؟! هغه ك

ړ شو او ې جوښكاره مار تر چيځوله ې وغورپله عصا ئخ

ځالنده وو، ڼ او ليدونكو ته رو چيې راوايست پل الس ئخ

دا خو  درباريانو ته وويل:كي  خوا خپليپه )فرعون( 

پل پل جادو سره مو له خپه خړي ، غوائگر دپوه جادوېر ډ

ې ويل: ده او ورور ره راكوئ؟ وئڅه مشو، نو ملكه وباسي

ډوونكي غوناښارونو كي ټول رپه ړه او ې مهلت وركته ئ

گران درته پوه ماهر جادوټول څو گماره، تر و چيان()جار
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 ځاى تهورځي ټاكلي  معلوميگران د نو جادوراولي، 

ړى شول او خلكو ته وويل شو: آيا تاسو هم ډ كراغون

پلو( دغو ځاى د خ پهموسى څو د )ېدونكي يئ، تر ډراغون

(  چيگه هغه وخت په خاصه تو)ړو، متابعت وك گرانوجادو

ې گران راغلل فرعون ته ئجادو چينو كله دوى برالسي شي، 

څه ته به حتمًا  موږبرالسي شوو نو آيا  موږكه وويل: 

په هغه او  ې ويل: هو!؟! وئږيېانعام او اجوره راكول ك

ډله كي په ينو مقرب )دربار ته( دخو به تاسو صورت كي 

پاره( ښودلو ل)د جادو  چيڅه وئ!! موسى ورته وويل: 

ې ې ئگاني او عصاړپپل ! نو خځوئ!ې غورځوئ وئغور

هرو  موږ چيپه عزت قسم ې ويل: د فرعون ې او وئځولوغور

 چيځوله پله عصا وغور! نو موسى خېدونكي يو!مرو غالب

 ړول، نوپه درواغو جودوى  چيېرول څه تې هغه په ئڅانا

المين عپه رب الې ويل: ېوتل او وئپرپه سجده گران جادو

په رب، )فرعون( ړ، د موسى او هارون مو ايمان راو

ړم تاسو ايمان زه اجازه درك چيې د مخه وويل: آيا تر د

 چي نشته چي دى ستاسو هغه مشر دئ شككي ې په د! ړ؟!راو

پوه شئ، حتمًا به ستاسو ښودلى، نو اوس به ې درجادو ئ

ټول به ړم او تاسو ې كپرې بدل بدل ښپاو ستاسو  السونه

پل د خ موږ، تهړوم، )دوى ورته( وويل: باك نشځپه دار و

رب  موږز چيطمع مو دا ده ېدونكي يو، ځگرپه لوري وررب 

ړني لوم چيي ښراته وبخې خاطر په د گانيطاخ موږبه ز

 (ړونكي شووايمان راو

مره هوې موجزو او مختصرو الفاظو كي په د قرآند 

او  له شرحي چيې دي پرت الرښوونيژور مطالب او پراخ او 

 ې دا دي:ئ برخي يمهم ځينيږي، ېړجويو كتاب  ئې تفصيل

  الريي، د حق د ېږو نه قانع كدالئل پهفرعونان 

ي له ظالمو او فرعون صفته واكمنانو دا طمع مبارزين د

به ومني او له مخالفته به الس  دالئل د دوى چينه كوي 

 .واخلي

  ې ته د مقابل السالم عليهفرعون د موسى  چيگه څنلكه

همدا راز به تل او د ړل، ك ړانديگران راومصر جادو

د هر ديني  ،گري، د فرعون ملړاو كيپپه هر تاريخ 

كوي او د  ړانديمار مذهبي مشران راوگپه ضد، ټتحريك 

په مذهب او د مذهب مقابله به  په ديندين مقابله به 

په ضد به د دين گرانو الو دعوتپسره كوي، د حق
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 ږي.ېړي خط ته لډله لومگمارو مذهبي مشرانو ټپلورونكو 

 له ژنئ او ېپوگر يو واقعي دعوت چيړئ كه غوا

مذهبي پلورونكي ب مذهاو  يڅوونكمار، دين خرگټدروغجن، 

ځالنده مالك او معيار نو دا به د يوه ړئ تفكيك ك ئې مشر

 چلنې ونانو سره ئله فرع چيلرئ پام كي په گه په تو

گه دئ، د هغه مقابله كوي كه د هغه مزدور دئ، د ده څن

په امر او اشاره، خداى ته د ږي كه د ده ېځپه ضد خو

دلته د موسى  قرآندئ كه فرعون ته!! ټه كي په لتقرب 

گمار او د فرعون مزدور ټپه مقابل كي  السالم عليه

دا  چيځوروي انېره كي څپه گرانو هبي مشران د جادوذم

په په ضد د فرعون پالونكو ڼي: د حقگي ړتياوگځانې ئ

ې طمع لري، ، له فرعون نه د مزد او اجورږيېډامر راغون

ې ږدتقرب او نفرعون ته  چي ئې دا دټولو ستر هدف ئتر 

ونيول ډله كي په په برخه شي او د درباريانو ې والى ئ

 شي.

 ښتونو ځد فرعوني نظامونو واكمنان به تل د ديني خو

د دوى د  چيپه هغه دين او مذهب تركيز كوي ضد  په

د قومي خور شوى، په ولس كي  ۍ تر سيوري النديواكمن

حاكم وضعيت د الهي  ټولنيې، د ړې غوره كڼه ئمذهب ب

ڼي، ولس ته گي حالت ښد خو تعالى هللامقدراتو مطابق او د 

منع  ئې توصيه كوي، له مخالفتت عې حالت د قناپه د

په روان وضعيت راضي  چيپيغام دا وي ې ولس ته ئكوي، 

ې حالت سره ڼه، له دگاوسه، دا واكمنان د خداى سيورى 

 چيگورئ !! مقدراتو سره مخالفت بولهالهي مخالفت له 

پلو ځاى د خپه د موسى  څه وايي: وليفرعون ولس ته 

 ! ړو؟!مخكنيو مذهبي مشرانو متابعت ونه ك

  چيهغه  ،انږل شوي مذهبي مشرېړي خط ته لمدغه لوخو 

د دوى متابعت  ځاى وليپه ويل: د موسى خلكو ته فرعون 

پر د دعوت  د موسى عليه السالم چيكله  !!ړوونه ك

ړه د فرعون په ا، د دوى ړيږي او ايمان راوېپوهحقانيت 

ېر دئ، ستاسو څپه موسى ستاسو ده: ړه دا ېكپرځ او دري

 ډهگپه ې، ړښودنه كاستاد دئ، تاسو ته هم ده د جادو 

نه وى نو  كه داسيې وه، ړړه كمو دا لوبه او توطئه جو

د خلكو ومنله،  ماتهپله خې مخكي مو زما له اجاز ولي

س او ؟ړموسى ته تسليم شوئ او ايمان مو راو ړانديپه و

ې به ښپڅه كوم، السونه او له تاسو سره  چيشئ  پوهبه 
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 قطع كوم.مو بدل بدل سره 

  فرعون ته ت كي ې وخپه دې گران ئجادو چيځواب كوم

ښتناك دئ، وايي: ړ او ارزپام وېر عجيب، د ډوركوي، 

ې گ خو له دچمتو يو، دا مرگ ته پروا مو نشته، مرڅ هي

پالونكي رب په لوري پل د خ موږ چي ئڅه نه دپرته بل 

په لوري خامخا پل رب هم مرو او د خ بيايي، هسي

ې خوا دا له يوته  موږ قرآنسره ې په دځو!! گرور

 ايمان انسان ته داسي پر خداى باندي چينه كوي ښووالر

 چيگورئ گران په برخه كوي، دا جادوجرأت او شهامت ور

ډ شوي وو، د ده په امر راغوند فرعون ې مخكي ېبڅو ش

پر مقابله كوله، د فرعون  ې د موسى عليه السالمپاره ئل

ې په طفيل ئړه كوله او د ده د عزت او جالل ې لوسر ئ

ې د اجور ئې ڼله، له فرعونگي او حتمي پله بريا يقينخ

د فرعون د  چيې دا وو ټولو ستر هدف ئطمع وه او تر 

 تعالى په هللاونيول شي، خو اوس او ډله كي په درباريانو 

ژوره دومره په دوى كي له ايمان نه وروسته  باندي

پروا نه كوي، له ښونو گواد فرعون د  چيې تبديلي راغل

په لوري د تلو وسيله  هللا تعالىگ د ږي، مرېېرگه نه ومر

ې بدله په معنوي تلوسې اوس ۍ مادي طمع ئپرونڼي او گ

ې راضي شي او تر هللا تعالى چيې دا ده ې او موخه ئشو

 چيته وايي  موږخوا  ښي!! له بليې ورته وبخگناهونه ئ

 هللاپه ښتيا په روي، كه تاسو  د ايمان خاوند بايد داسي

ښونو به نه گواعونانو له ايمان لرئ نو د فر تعالى

 (ږئ.ېېرو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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او د فرعون د قوم مشرانو وويل: آيا موسى او  -217

ړي، تا او په زمكي كي فساد خور كچي ې ږدېپرې ئقوم 

ې زامن ئې ويل: حتمًا به ږدي؟ وئېپرستا خدايان 

په داسي حال كي ږدو، ېپرۍ ژوندې ځي به ئښژنو او وو

 ې برالسي يو.پرږ چي مو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 السالم عليهد قوم مشرانو له فرعون نه د موسى  -(027)

ېكنده اقدام پرپه ضد د قاطع او پلويانو او د ده د 

ه چي دوى هم له نظامې وويل هغه ته ئړه، ښتنه وكغو

ړى او هم له مذهبه، نه تا مني او نه ستا بغاوت ك

څه په ضد د هر ځواب دا دئ: د دوى . د فرعون خدايان

ې ورته ږ ترالس الندي دي، زامن ئزموكولو توان لرو، 

ځو چي د وينږدو ېپرۍ ژوندپاره ې لې د دځي ئښژنو او و

ړي. دا د هر فرعون او فرعوني ږ خدمت وكگه زموپه تو

په ژني، بل مخالفين نشي زغملى، يو و نظام منطق دئ،

پلي پاره له خپلو لځاسارت كي ساتي، د مخالفتونو د 

 ۍ كار اخلي. ې او واكمنسلط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

   

  

   

    

    

  

   

ړئ او  مرسته وغواوويل: له هللاپل قوم ته موسى خ -218

پلو پرته د هللا ده، له خزمكه خو له شكه ړئ، وك صبر

ې وركوي په ميراث ئښتي وي چا ته غو چيې گانو ئبند

  گارانو ده.ېزپرهله د يپاېكه او ن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      ېپلوش نقرآد 

 عرافاال

 

 
 

 

 

 

 

 

 

497 

څو اساسي ې وينا كي په د عليه السالمد موسى  -(218)

 پاره گورو:ښووني د هر مؤمن لالر

  ړئ، بلي خوا ته د اميد مرسته وغوا هللا تعالىله

 ړئ.مه غواچا مرسته ړوئ، له بل گي مه استر

 صبر ړاندي ړاوونو په وښونو، ستونزو او كد گوا

 .ړئوك

 دئ،  ټولواك هللا تعالىپوه شئ چي د زمكي حقيقي ې په د

په ميراث ې ږي چي چا ته ئېړه د ده له لوري كېكدا پر

ې چا ځاى ئېرته واخلي او د ده په ې بچا ئړي، له ورك

 ته وسپاري.

  ن ساتونكو ځاگارانو ده، د هغو ېزپرهېله د پانېكه

ۍ ې صبرنه كوي، له ب طمعپرته بل ته  هللا تعالىچي له 

چي ڼي ړه د بل چا په واك كي نه گېكاو دا پر ځان ساتي

 ږي. ېد زمكي واكمني به چا ته سپارل ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

     

    

     

    

   

   

   

ړول شوي يو ې ويل: ستا له راتلو د مخه هم كوئ -215

ورته( وويل: هم، )موسى  او له راتلو وروسته دي

زمكي او د  ړيښمن هالك كتاسو درب مو س چياميد دئ 

گه څنتاسو  چيگوري ړي او بيا وپه برخه كخالفت در

 عمل كوئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 عليه السالمبني اسرائيلو موسى ې وينا سره په د -(215)

ړاوونو كي بري به نه كوي، په كصې چي بړى ډ وركډاته 

ځورولو او ږ د له راتلو وروسته زموستا پاخه شوي، 
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ځورول شوي هم ې د مخه ، تر دېپيل شوړۍ نه ده لړولو ك

 عليه السالمكي موسى ځواب وينا په ې ، د دوى د ديو

ړي، د ښمن هالك كچي ستاسو رب به دإن شاء هللا وفرمايل: 

ري، بيا به وگوري چي پاې زمكي خالفت به تاسو ته وسد

 ؟ ئڅه كوتاسو به 

ته مو بايد پام وي چي دا مطلب هغه مهال ې د

ې كي له ې مكرممسلمانانو ته اورول شوى چي دوى په مك

 او ېدلېدل، وژل كځورول كسره مخامخ ول، ښونو ورته گوا

چي ې سره دوى ته ويل شوي ، په دېدلهجرت ته مجبور

توكل بايد  هللا تعالىرپځ، وينا، صبر، مقاومت، ستاسو دري

 ڼو. همغسي وي لكه ستاسو د مخكنيو مؤمنو ورو

 څه وايي او قرآنړه ې اپه د گورو چي بايبلراشئ و

موسى او ې عنوان الندي )تر د بايبلگه هغه ردوي: څن

( ليكي: )د قوم له مشرانو ېپه دربار كهارون د فرعون 

او سره له ليدو وروسته موسى او هارون فرعون ته ورغلل 

و د اسرائيل بنيد د خداى له لوري،  موږې ويل: ورته وئ

هغه فرمايي: ړى، پيغام راوتا ته يو  ،خداى له لوري

ړ شي او زما عبادت ږده چي صحرا ته والېپرزما قوم 

 ې خبريچي زه ئ ئڅوك دړي!! فرعون ورته وويل: خداى وك

دوى ورته وويل: ړم؟... آزاد ك واورم او بني اسرائيل

ځو د دريو ورته ويلي چي  موږرانيانو خداى ... د عب

پل خداى ړ شو او هلته د خټن صحرا ته والواپه مزل 

و نو هغه به مو ړو، كه دا كار ونه كړپاره قرباني وكل

فرعون د دوى خبره ونه  ژني!!گ سره ووۍ يا جنپه بيمار

ې شاقه كارونه الزيات و ئاسرائيل په بنيمنله، ... 

ې شكايت پاره ورغلل، هغه ئيت لړل... فرعون ته د شكاك

ې ئپه وخت كي ه... له قصره د راوتلو ته اعتناء ونه كړ

ورته منتظر ول په خوله كي موسى او هارون ته چي د قصر 

مو د  موږچ له تاسو واخلي چي غ موږز يخداى دوويل: 

 موږزځولو او فرعون او د ده د درباريانو له نظره وغور

!! موسى خداى ته شكايت ړهپه الس وركژلو بهانه مو د و

ې؟ آيا ړاوونو سره مخامخ كوپل قوم له كي خړ چي ولوك

ږلى وم؟ خداى ورته وويل: اوس ېپاره رالې لد همد زه دي

ې تر به ئڅه كوم؟ داسي ې چي زه له فرعون سره گوربه و

ږدي ېپري زما قوم به نه يوازونيسم چي  النديفشارونو 

 يچزه همغه خداى يم ړي، له مصره وشې په زور به ئ بلكي
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په او يعقوب ته د قادر او مطلق خداى اسحاق  ،ابراهيم

ځان ورمعرفي  يپه نامه مد خداى خو  ،گند شومڅرگه ورتو

د كنعان سيمه ې ده چي ړما له دوى سره وعده ك ړ!!نه ك

ړ چي بيا ... خداى موسى ته امر وكښم، بخبه دوى ته 

زما  اسرائيل بني. هغه ورته وويل: چي فرعون ته ورشه..

 ... ( گه واوري؟څنې خبره نه اوري نو فرعون به ئ

ړو ږ توقف وكبايد ل وړانديد دغو خبرو په  بايبلد 

 له مخيادعاء  د بايبلړو: د ه كتگوپه ې ناسموالى ئ او

ې د فرعون ليدو ته ورغلى او هغه ته ئ السالم عليهموسى 

 پيغامعبرانيانو د خداى ې چي د ړځانه دا خبره كله 

ږده ېپر اسرائيل بنيقوم؛ د خداى پاره دا دئ چي ستا ل

ځي او ټن صحرا ته ووپه واځو يو وردرد له مصره چي 

دا يو  گواكيړي، ي كړاندوۍ قربان يپلهلته خداى ته خ

له پلمه ې په د بني اسرائيلې ښتل ئغوچل وو، چم او 

ردوي ادعاء  دا قرآنړ شي!! ځي او كنعان ته والمصره وو

څه ويلي فرعون ته همغه  موسى عليه السالمچي او فرمايي 

ولس او د ولس واكمنانو ته وايي، هغه ې پيغمبر ئچي هر 

او آخرت ايمان ته رابللى، د نورو  تعالى هللاپه ې ئ

 بنيې هغه ته ويلي چي د ئپه ضمن كي اساسي خبرو 

د ۍ كي په اسارت او غالمځورولو او و له تعذيب، اسرائيل

، ړيژوند وكآزاد ږده چي ېپرواخله، دوى له ساتلو الس 

په اسارت او ې ئپاره ې لې او د همدږېېرې وكه تر

ږده ې ې ئپرې نو ژنې ورته وې او زامن ئساتاستضعاف كي 

سره  موږي ته له سيم ښيخو خپليځي او د چي له مصره وو

ې چي ړ شي... فرعون ورته وويل: آيا ته همغه نه يوال

ي څو كلونه دپل عمر خاو د  ېوروزل موږې او ماشوم و

ړ، حال هم وكهغه كار دي پل او خ؟ ړلېر كي تخوا ك موږز

ي ډلېر( د كافرانو له څپه  موږهغه وخت ته هم )زدا چي 

له  چيړى كحال كي  يپه داسي ې ويل: هغه كار موئې، و

ۍ كي هغه كار رانه پوهپه نا) وم پوهانوالروركو او نا

ېر الر څپه اسو هغه وخت زه هم ستاعتراف كوم چي شوى، 

ېدم، ښتېدم درنه وتېروركى وم( نو كله چي له تاسو وو

ځولم گرې وئ انوپيغمبرله ړ او نو زما رب راته حكم راك

ې وجه خو ې، د دږدپر ما منت ې ېرزوينه چي ته ئپاو دا 

ړي )كه دوى آزاد وى غالمان ك تا بني اسرائيل چيدا ده 

ستا الس ته ېدم، ي محرومږېمور له غ يپلي به زه د خول
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 ولي ېدم اوبه نيول ك ي النديدرتلم او ستا تر روزنبه 

پله دا خو او اېښودپر ما منت  ي خبريد دغنن تا به 

الفاظ دا  قرآند  ي ما ته رايادوله؟!!(ېرزوينه به دپ

 دي:

    

    

     َإ سَرائ يل 

     

    

    

    

    

    

    

     

   

   

     

   َإ سَرائ يل    

 11-26الشعراء: 

پلو قصو تل د خ يچد ليكوال دا بد عادت دئ  بايبلد 

پلو ړي خسره غوا چمچل او ځوروي چي په ان اتالن داسي

 ئمقصد دا دد ليكوال دې او له  ځان ورسوي!!موخو ته 

 چيړي چمتو كې ته دذهنًا پلويان منونكي او  بايبلد  چي

پل هدف ته رسول د اتالنو ځان خچل سره ومني په مكر او 

ړه پلمه جويوه  كاش ده داسي !!ئپيغمبرانو كار داو 

ېدى، ښېرړ او معقوله بفرعون ته د منلو و چيې وى ړك

ېر يوه ستر څپه فرعون گه د څنبه  السالم عليهموسى 

بني ږلى چي ېپيغام لخداى تا ته دا ظالم ته وايي چي 

پل خځي او هلته ږده له مصره صحرا ته ووېپر اسرائيل

 عليه!! آيا موسى ړيي كړاندۍ وقربان پليخخداى ته 

ي ساده او كم عقله انسان د داس يپه فرعون باند السالم

پلمه به ومني او د وتلو اجازه به دا  چيكاوو گمان 

  ړي؟!!ورك

و بني اسرائيلد  يچدا خبره هم ردوي  بايبلد  قرآن

ڼلى او گپلو ستونزو المل د خ السالم عليهمشرانو موسى 

هللا چي  ړىشكايت كڅه ى او ده له هغه ړې كې ترشكايت ئ

په خالف ادعاء  ېو سره كول!! د داسرائيل بنيله  تعالى
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و ته د صبر او اسرائيل بني موسى عليه السالمايي چي فرم

د وينا  قرآند  ،ړهښتو توصيه وكغو د مرستيتعالى  هللاله 

اني او صبر سره د موسى ړمي پهو بني اسرائيل مخيله 

 هللاپه سبب ې او د همدغه صبر ړگرتيا كمل السالم عليه

ټولو قومونو او پر ۍ ړړ او د نښمن برى وركپر د تعالى

 ړ.ې دوى ته فضيلت وركئ نوولسو

   

   

   

    

   

    

     

    

                                                                                
 237: العرافا

چي بركتونه مو  برخي يځېدياو لو يځي ختيمكز او د هغي

په چي  ېړپه ميراث وركقوم ته  ښي وو هغهېا په كي

 بنيېدل او ستا د رب غوره وينا د ساتل ككي  استضعاف

ړ ې وكصبر ئړه شوه چي پې سبب بشپه دړه په او اسرائيل

ړول او ې جوچي فرعون او قوم ئ ړلړ كويجامو څه او هغه 

 ړول. لو

ې گورو، له يوجدي تناقض په وينا كي  بايبلدلته د 

ۍ په غالممعرفي كوي چي د فرعون  داسي اسرائيل بنيخوا 

دا اعتراض ې ئ السالم پر موسى عليهوو او  راضيكي 

ړل، خو له ښ سره مخامخ كگواگ له ې د مري ئولدرلود چي 

ړه له په اله مصر نه د وتلو خوا وايي چي دوى  بلي

پاره د دوى ې لسره موافق ول او د همد موسى عليه السالم

ښتنه دا ده چي پومشران د فرعون ليدو ته ورغلي وو، 

پاڅون  ،يوه انقالبي مشر قيادت ومنيگه د څنهغه ولس به 

ځاى هجرت ته تيار ړي او له ده سره به يوته به مال وت

په سبب فرعون او ځواب دا وي: ستا ې هغه ته ئشي چي 

ړولى ې مخ ائ موږناراضه شوي، له  موږې له درباريان ئ

په پيغمبر آيا دا د يوه ستر  !؟ښيگواگ مو په مراو 

شكايت وكړ چي ې اى ته ئنسبت لوى اتهام نه دئ چي خد

ولي خپل قوم له كړاوونو سره مخامخ كوې؟ آيا زه دي د 

به كوم ادعاء  دا بايبلهمدې لپاره رالېږلى وم؟ آيا د 
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خداى موسى وايي:  يچپوه انسان ومني په دين عقلمن او 

ته امر وكړ چي بيا فرعون ته ورشه... هغه ورته وويل: 

و فرعون به ئې چي بني اسرائيل زما خبره نه اوري ن

 څنگه واوري؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

  

   

   

  

   

    

  

     

    

   

  

او د  ۍپه قحطفرعونيان مو  چياو يقينًا  -231

 پند واخلي.څو په كموالي سره ونيول تر حاصالتو 

ې په برخه شوه وبه ئڼه گښېې به ئچي نو كله  -232

چي به كومه ستونزه پاره ده، خو كله ږ لويل: دا زمو

بدفالي ې ه ئگرو بپه ملموسى او د ده ېده، نو ورورس

ې له هللا سره ده خو د دوى چي بدفالي ئپام نيوله، 

 ږي.ېپوهېرى نه ډ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ږي: ېڅو خبري معلوم تونوې مباركو آيله د -(031-030)

 او د حاصالتو  وچ كاليو، قحطيفرعونيان له و هللا تعالى

د دوى د ې خوا ړل، دا له يوښت سره مخامخ كله كم

پند پاره د عملونو سزا وه او له بلي خوا د دوى ل

 اخيستو وسيله.

 كالي، قحطي او د حاصالتو چ چي وښيي ږ ته دا مو
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  .ړيكي لريژوري اكموالى د خلكو له عملونو سره 

  د نعمتونو وفرت او كثرت چاريې ښفرعونيانو به ،

ړتياوو، تدبير او پلو وې د خل، دا به ئځان ته منسوبو

چ كالي او او ستونزي، و ڼلهگښه او نتيجه ښه كار ن

گرو ته او د ده مل ې موسى عليه السالمقحطي به ئ

په نزد  تعالى هللاچي دوى د ېدل پوهې نه په دمنسوبول، 

 ځو مستحق دي.ې بدو ورد همدكي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

   

    

  

  

  

  

  

   

   

ږ ته موې موخه په دچي ښه ې ويل: هره ناو وئ -231

، نو ېړډي راباندي وككوې سره په هغچي  ېړراو

طوفان، نو  -233 .ړونكي نه يودرباندي ايمان راو

)په ښو ېلو نېالبمو د باو وينه  ښيگچن، ېكنملخان، 

ړه او يو مجرم ى لويي وكدو خوږل ېې راولپر گه(تو

 قوم وو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ټكي په پام كي ولرئ:څو اساسي دلته  -(231-233)

  نده او وروستى كېته پر عليه السالمفرعونيانو موسى

ې ې نه ئړچي راوښه ن هې ويل: هرړ او ورته وئځواب ورك

پرته ډو ې له جادو او كوټولي معجزږو چي ستا ېپوهمنو، 

گه باور نه كوو چي ته يو څ توپه هيڅه نه دي، بل 
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 .ېپيغمبر ي

  دوى باندي د نويو مصيبتونو په وجه په ځواب د دغه

 ړۍ پيل شوه.ې ليوه پر له پس

  دا  په مصريانو باندي مخيد وينا له  قرآند

قحطي، د حاصالتو عذابونه او مصيبتونه نازل شوي: 

 قرآنخو ، وينيگاشي، چنې، كموالى، طوفان، ملخان، كن

گناهونه وو او هدف ې مصيبتونو وجه د دوى د د چيوايي 

پل كفر، شرك، ظلم او واخلي او له خ پنددوى  چيې دا تر

 په سر شي. فساد نه الس 

  گه گنده تود )مفصالت( له لفد په څرې آيت د د

ې پسپه بل په يوه وخت او يو دا مصيبتونه  چيږي ېمعلوم

نازل شوي، ېلو وختونو كي ېالبپه ببلكي شوي نه دي نازل 

زمكو حاصالت باغونو او د ، يو كال ېيو كال قحطي راغل

يو ړى، پر فصلونو بريد كشوي، يو كال ملخانو د دوى كم 

ې پر ښيگاچنې او بيا بل وخت كنې راغلى، پروخت طوفان 

ېر څپه ې او يو وخت د دوى اوبه د سرو وينو شو يمسلط

ټول وايي دا  چي هخالف دادعاء  ېد د بايبلې او دا د شو

او د موسى او هارون ځ كي په منڅو اونيو حوادث د 

دوى د  چيپه الس او هغه وخت تر سره شوي م السال ماعليه

ادعاء  بايبلگرانو سره مقابله كوله، د فرعون له جادو

د وينا خالف!!  قرآنهم د عقل او واقع خالف ده او هم د 

پلو وروسته خ مصيبتله  چيسنت دا دئ  تعالى هللاد 

پند  ې او تجديد نظر موقع وركوي، كهگانو ته د توببند

په يوه وخت د ې راولي، پربل مصيبت وانه خلي، بل او 

ې او راتلو سره د توب ېبل پسپه ر مصيبتونو يو ېڼ شمگ

 ږي.ېمجال ختمنظر تجديد 

تر عنوان الندي ليكي: )خداى  (د هارون عصا) بايبل

چا له تاسو پامصر ځل به د موسى او هارون ته وويل: دا 

 يپه مخكپله عصا د فرعون خ ، نو هارون ديړيمعجزه وغوا

، عصا به مار شي... موسى او هارون ځويرمكه وغور زپ

بيا فرعون ته ورغلل... هارون د فرعون او درباريانو 

ړ ې جوځوله او مار تروغور مكهپر زپله عصا خ انديړپه و

ښتل، هغوى گران راوغوشو، فرعون د مصر حكيمان او جادو

 گانيعصا يپلخړ، په مرسته همدا كار وكپل جادو هم د خ

خو د شول، ړ ې جوترې او ماران ځوله وغورمكزپر ې ئ

ې ..خو د دړل.ټول ماران وخوگرانو هارون مار د جادو
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.. شو. پاتهړه سخت ې له ليدو سره سره د فرعون زمعجز

بيا خداى موسى ته وويل: سبا هغه عصا درسره واخله چي 

ۍ ته ورشه، د فرعون تر ژړ شوى وو، د نيل ې جومار تر

ه ووايه: ... اوس به خداى ړه، ورتراتلو انتظار وك

هغه خداى دئ... زه به د ده ې ړي چي پوه شكار وك داسي

ې په وينو بدلگوزار سره په يوه په امر د نيل اوبه 

ي د نيل ړاندپه وچا او درباريانو پاړم... هارون د ك

ټول ې، شو يپه وينو بدلې او عصا ووهل پليپه خاوبه 

ړه خو د فرعون زې، ...گنده شوړه شول او اوبه ماهيان م

ۍ وروسته خداى يوه اوندې . له شو.. هپاتي سخت همغس

موسى ته وويل: فرعون ته ورشه او ورته ووايه: زما قوم 

ټول ړي، كه نه نو او زما عبادت وك شي ړالوږده چي ېپر

 ړم، د نيل سيند به داسيډك كښو درته گاچنمصر به له 

په صر ځي او ستا د قبهر به راوو چيډك شي ښو گاچنله 

ړو نغريو ، د او. ستا د خوب خونيړي..به هجوم راو يلور

پله عصا د نيل . هارون خځان ورسوي..او تنورونو ته به 

ښو گاچنټول له ړه، ږده كچينو او حوضونو ته اوسيند، 

پل جادو سره په خگرانو هم . خو مصري جادوډك شول..

ې!! ړپيدا كې رائ ښيگاچن زياتي ېريډاو  ړهمدا كار وك

ړي چي وكدعاء  پل خداى تهخښتل چي عون له موسى وغوفر

په هغه صورت  يچژمنه كوم ړي، له سره لري ك موږدا بال ز

پل خداى ړ شي او د خالو يچږدم ېپر به بني اسرائيل كي

 ښيگاچني ټول. ړه..وكدعاء  . موسىړي..پاره قرباني وكل

. بيا ړه نرم نه شو..ې ... خو بيا هم د فرعون زې شوړم

پله عصا سبا خ يچموسى ته وويل: هارون ته ووايه خداى 

 ډك شي... همداسيټول مصر له ماشو څو مكه ووهي تر زپر 

ې ئپر خلكو شو او ډك ټول مصر له ماشو ړل او ې وكئ

همدا كار ښتل چي گرانو وغود مصر جادوړ... پيل كبريد 

ې وويل: نو فرعون ته ئځل موفق نه شول... ړي خو دا وك

حتمًا خداى الس لري... خو بيا هم د فرعون ي ې كار كپه د

چانو، گه د مې توپه همدې پس... ورړه نرم نه شوز

يادونه  ې داسيتيار ملخ او سختيۍ، ژلدانو، طاعون، 

ې، الفاظ ړې د مخكنيو مصيبتونو يادونه كئ يچكوي لكه 

په عصا د هارون ځل هرې سره ورته، ې ئري او جملاې تكرئ

مصريانو مسلط شوى او بيا پر يو له دغو مصيبتونو 

 عليهړي... د موسى وكدعاء  چيښتي فرعون له موسى غو
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په خو فرعون  ،ىې دفع شومصيبت ترپه وجه دعاء  د السالم

فرعون ليكي چي  پاى كيپه ! ړى!ك نه دئپل قول عمل خ

ي شه او بيا لر وويل: زما له مخيته  موسى عليه السالم

رته وويل: لكه ، موسى وېږېژل ككه نه نو وځه مه را

نو خداى موسى ، ې گوربيا به ما ونه تا وويل  يچگه څن

پر قوم راولم پر فرعون او د ده بال به  ته وويل: داسي

ځئ!! له مصره وو چيړي پله له تاسو وغواپه خدى به  چي

پلو له خ وتلو مخكيله  يچځو ته ووايه ښد اسرائيليانو 

( ترالسه په امانتپين زر )ډيو نه سره او سگاونمصري 

! نو موسى فرعون ته وويل: خداى فرمايي: نن نيمه ړي!!ك

د ې سره به( په همدېر شم، )ځه تپه به د مصر له منش

مشران زامن ومري، د فرعون له مشره ټول مصري كورنيو 

ي تر زوى ځوين يهغ دې ځاى ناستى دئ نيولد ده زويه چي 

تى ړه كول وي، حو وغنم دسره  چنيېم په ېي كار ئچ يپور

چيان به هم ومري!!! ... نو ړي بمصر د څارويو لومد 

 ...( قصره ووت،د فرعون له ې سره دغه وخت موسى له غص

د سالم عقل او صحيح  خبريېر ڼ شمگ بايبلدلته د 

داسي ښيي  بايبل ې ردوي:ئ قرآنالهي دين خالف دي او 

په په سر د فرعون ۍ سر څو اون موسى عليه السالم يچلكه 

په ې كي خداى ې مودپه همدې وي او ړك ېريتدربار كي 

ښودلو ې ې معجزې د نوئوار وار ورته راغلى او ده ته 

په د فرعون ې ي معجزټول يپلې وي، ده هم خړښوونه كالر

، دي ېښودل يپه مقابله كگرانو سره او له جادو يحضور ك

ړى، دوى گرانو هم همغه كار كړي جادوده ك يچڅه هر 

 ! دا هسيېدلي!كولو نه دي توان پيداپه د ماشو  يوازي

څ ړه خبره ده، هيپه خرافاتو والټه او ې بنسيوه ب

شى نه شي څ هيچاالك وي، او څومره ماهر ، كه هر گرجادو

گر كمال او ژوندى، د جادوړ شى او نه پيدا كولى، نه م

راولي  النديېز ذهن تر اغد خلكو وي چي ې كي په دهنر 

كي  ڼيب په بدلياى ځپه  ڼياصلي ب يپلاو يو شى د خ

له هللا پرته نور هيڅ نه شي كولى، ې گر له دگوري، جادوو

پيدا كولى شي او څه په جادو سره څوك پرته نه  تعالى

گرانو جادو له مخيوينا  د څه سره، د قرآنپه بل نه 

په ذهن او ې د خلكو په جادو سره ئچولي او ړي اپپل خ

په مارانو ړي د پدوى ته دا ړى چي ېز كاغگو داسي ستر

په ماهيت كي څه تبديلي نه ړو پښي، د ېوبرځنده ېر خوڅ
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ې په د قرآن ېوتى.پرېز گو اغپه سترې د خلكو ده راغل

 ړه فرمايي: ا

     

   
    
                      :66 طه 

تاسو  بلكينه؛ گرانو ته( وويل: جادو السالم عليه)موسى 

په وجه د دوى د سحر ځوئ، نو هغه وخت د دوى ې وغورئ

 ځغلي.  گواكيې چي ېدښېورته وبر ي داسيگاني او عصاړپ

څه دومره  ييوازسره پل جادو په خگرانو يعني جادو

 عليهي موسى گاني او عصاړپراته پ زمكيپر  چيړي ك

ځي او خو گواكي چي ېدليښېبر نورو ته داسياو  السالم

څه هيت كي اپه مپه جادو سره د دغو شيانو ځغلي، د دوى 

 يورغل د خلكو ذهن ته داسي بلكيې، تبديلي نه ده راغل

ې په داو  ځغليېر څپه د مارانو  گانيړي او عصاپچي دا 

وايي: گانو ترديد شوى چي ټولو هغو ادعاد  بايبلد سره 

 ! ړل!پيدا كو هغه شيان راگرانو دا اجادو

 ې چي فرعون د بني ښودلټولو معجزو موخه دا د  بايبل

پر مصريان  يچړي، نه دا ړ كښودو ته اېپرو اسرائيل

 هللاالس واخلي او د  شرك، له كفر او ړيخداى ايمان راو

ړه د ې اپه دخو كه تاسو  ږدي!!ېړه كدين ته غا تعالى

 ى عليه السالمگورئ چي موسوبه  ځير شئوينا ته  قرآن

 بنيپيغام لري، د ړ پفرعون او مصريانو ته جامع او بش

ې او د يو يپه ضمن كو مسائلو آزادي د اساسي اسرائيل

 ېر مطرح كوي. څپه ثانوي موضوع 

 ې دا ې او مقصد ئېدښودل كي فرعون ته ې يوازكه معجز

و ته له مصره د وتلو اجازه فرعون بني اسرائيل يچوو 

 ؟ټولو مصريانو دا مصيبتونه راوستل پهې ي ئړي، ولورك

امن زان مشر نځووي ټولو مصريانو حتى د هغوې د ي ئول

 ! ې؟!چلولې ئ يمېچن ژل چيته ورهم و

  هللا تعالىآيا دا خبره د كوم انسان عقل منلى شي چي 

پله د مصر له په خپاره ژلو لد مصريانو د زامنو د و

پاره ژلو لوچا د د  تعالى هللاېر شوى؟!! او آيا ځه تمن

ي ته راكوز شي او د هغه كلي له مكږي چي زېړ كې ته اد

! ې؟!ړې كړه ئېكپرژلو د كليوالو د و يچېر شي ځه تمن

ږي ېپيدا كپه اراده  ځ چي انسانان د هللا تعالىدا هره ور
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ټولو وايي؟! او تر  بايبل چيلكه مري  او مري، داسي

ې ړه كې وروستتر د بايبل چيمسخره خبره خو ال هغه ده 

و د بني اسرائيل په مصر كيخداى به  يچې دي او ليكلي ئ

د بني  يچېلوي سره ب ښيې ناو مصريانو كورونه له د

ې په وينو سرۍ ې به د قربانو د كورونو دروازاسرائيل

خداى  په ليدو سره به د بايبلې وي او د دغو وينو شو

ي د مصريانو كورونو ته به يواز ،ږيېېرله دغو كورونو ت

 ژني!!!  ځي او د دوى مشران زامن به وننو

 معرفي كوي چي  دلته هم خداى داسي بايبل يچورئ گ

ښوونه كوي، وايي و ته د غدر او خيانت الربني اسرائيل

ته ويلي وو: د اسرائيليانو  چي خداى موسى عليه السالم

او  وسرډيو د گاونپلو مصري له خځو ته ووايه چي ښ

ړي، ( ترالسه كپلمهومه په كې )ڼگاي ېرډښه پينو زرو س

ځانه سره يوسي!! آيا له  يپه وخت كې د وتلو چي بيا ئ

گانو پلو بندبه خاو آسمانونو رب  زمكيد  يچممكنه ده 

 ي د غدر او خيانت درس وركوي!! داسته 

 0383كي د په دوران ې د تفسير د ليكلو ې سورد د 

كي دا پريل مياشت( كال ا 2118مياشت )د  پهكال د حوت 

چي د پور شو ټولو خبري رسنيو له الري خړۍ د د ن خبر

او  گه سور شوپي توڅاپه ناگ چين د يوه سيند د اوبو رن

ې استفاده ې سيند له اوبو ئچي د دړ، هغه خلك ې وكځك ئ

گاني وكني او د اوبو ستونزه څاچي ړ شول ې ته اكوله د

پاره يو بل شاهد دئ، د حقانيت ل ړي، دا د قرآنحل ك

ې، ړښي د راتلو وينا كېپې ر كي د داسي يوپه مص قرآن

ړ ځينو ته د نه منلو و ځينو ته به دا خبره عجيبه او

ې گن ئې لويي سيمي استوچين د يوېده، خو دا ده د ېښبر

  گوري.گو پلو سترپه خگه ېلبله ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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پر دوى كوم اضطراب )عذاب( واقع چي به او كله  -234

پاره په ږ لرب ته زموپل ې موسى! خې ويل: اشو وبه ئ

ې، ي ړىې مختص كپرې ي ته ئچ ړهوكڅه سره دعاء هغه 

ړ ايمان درباندي ږ دا اضطراب لري ككه دي له مو

چي خو كله  -239. ږوېړو او بني اسرائيل درسره لراو

چي ړى لري ك ېټېمو لدوى دا اضطراب تر هغه ن

په ماتولو ي ژمني پلخد ې په ئڅاېدونكي ول، ناوررس

په او ې واخيست نو انتقام مو تر -236 ړى.پوري كالس 

ې ئ آيتونهچي زما پاره ې ل، د دړلسيند كي مو غرق ك

  .لې غافل وتكذيبول او تر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

چي ځور شوى دلته د فرعونيانو هغه حالت ان -(034-033)

به د دوى چي كله ړ، كغوره ې به ئ په مهالد مصيبتونو 

ې پرپل تور وزر خرابه شوه، اضطراب به خسخته  وضع

كه دا ې ويل: ته به ئ السالم عليهموسى ړاوو، نو وغو

ړو او بني نو ايمان درباندي راوې پاى ته ورسومصيبت 

دعاء  د السالم چي د موسى عليه، خو ږوېاسرائيل درسره ل

 نو ېدوډنځې وودمې ټاكلې دا اضطراب تر يوپه وجه به 

انتقام  تعالى هللاځكه ې. نو ړك يې ماتژمني به ئپلي خ

چي پاره ې ل، د دړلغرق كې ئپه سيند كي او ې واخيست تر

  .لې غافله وې تكذيبول او ترئ آيتونهالهي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
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د ې ۍ كي ئې وزلپه بچي او هغو خلكو ته مو  -237

ديځي ېځي او لوېده، د هغي زمكي ختيكڅه ساتلو ه

چولى وو په كي اركت مو چي بې ړپه ميراث وركبرخي 

له ړه په ابني اسرائيلو كه وينا د ېاو ستا د رب ن

څه مو هم هغه ړ او ې وكچي صبر ئپړه شوه بشامله ې د

څه هغه ړول او چي فرعون او د ده قوم جوړل ړ كويجا

 ړول.چي دوى لوهم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ړي:څو اساسي خبري غور او دقت غوادلته  -(037)

  پله د مصر زمكه وه، كه د په خآيا دا بابركته زمكه

ه او كه شام او فلسطين ي كومه بله زمكې الندولك مصر تر

ځيني ې؟ ې نامه ياده شوپه همدځايه څو كي  قرآنپه چي 

گه وروسته چي د فرعون له مردي ې عقيده په دمفسرين 

په  قرآنېوتى، دوى د پرپه الس كي مصر د بني اسرائيلو 

په تأييد كي استناد كوي، أيي پلي رو د خآيتونځينو 

بني چي وايي  پام سرهپه ځيني نور تاريخي رواياتو ته 

پل سفر ته ېدلي بلكي خځگرېرته نه دي اسرائيل مصر ته ب

د او زياته موده  ړىپه لوري دوام وركې د فلسطين ئ

څه هم تاريخي كه پاته شوي، په بيديا كي اللهانده سينا 

متكي روايات قطعًا د اعتبار  بايبل پهروايات، مخصوصًا 

چي ه مومو كي داسي صريح اشاره ن په قرآن، خو ړ نه ديو

ې ېدو خبره ترېرته ستنمصر ته د بني اسرائيلو د ب
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د فرعون سلطه د سيند چي ږي ېداسي معلومثابته شي، 

ه سيمي شېرازځيني ې وه، دلته ېدلړي ته هم غزځي غاختي

ې ته وروستنى آيت هم دې، په الس ورغلبني اسرائيلو ته 

ېدو وروسته مخامخ ېرله تچي دوى له سيند نه اشاره كوي 

داخل شوي، و سيمو ته مېشت حرا ته نه دي كوز شوي بلكيص

ې وتلي او چي ولي دلته نه دي تم شوي، ولي ترخو دا 

 گران دي.څه ويل ړه ې اپه د ،كله

  ړي سر كي د په لومبني اسرائيلو چي ښيي دا آيت

په الر كي ې، د هللا ړگرتيا كصادقانه مل السالم عليهموسى 

دغه اخالص او صبر ى او د ړې كې او صبر ئگالل ستونزيې ئ

په حال شامل پل تأييد او نصرت د دوى خ تعالى په وجه هللا

 .ړىك

 ړى شووړ كړى شوو او لوړ كآيا د فرعونيانو د جو 

گي ۍ او قصرونه دي؟ جنډگا گيې، جنې وسلمراد د دو

ړ شول ټول ويجاپه سيند كي غرق او ې يقينًا ئخو  وسائل

چي د فرعون له ښيي  دا؟ ړ شولويجا گهڅنې خو قصرونه ئ

ې امني ، ورانى او بډيډوګپه مصر كي گه وروسته مر

ېر ډځه تللى، گه له منشپړه توپه بنظام ې، ځته شورامن

مصر د د كله چي ړ شوي، طبيعي ده دولتي تأسيسات ويجا

فرعون ته وفادار ځواك او ټولو منظم ځ تر مجهز فو

خامخ له سختو مخالفتونو سره م ، نوځه تلليقطعات له من

په ديكتاتوري او استبدادي نظام نشو كولى داسي صدمه 

چي ، دا آيت د هغو كسانو رأيه ترديدوي ۍ وزغميآسان

ځيني ځ د مصري فوړه په غاگمان كوي يوازي د سيند 

  ې.څ تبديلي نه ده راغلقطعات غرق شوي او نوره هي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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 پهړل، نو ېر كاو بني اسرائيل مو له بحره ت -238

ې ړاندي ئپه وپلو بتانو خد چي قوم راغلل داسي 

ته د دوى د ږ ې موسى! موې ويل: ااعتكاف كولو، وئ

په ې ويل: ټاكه، وئېر يو معبود وڅپه معبودانو 

چي دا خلك يقينًا  -235. جاهل قوم يئتاسو يو ښتيا ر

چي څه ړ او خراب دئ او ويجاپه كوم مذهب دي، هغه 

پرته بل معبود له هللا آيا  -241كوي باطل دي. دوى 

ټولو خلكو پر چي هغه تاسو ته حال دا  ټومدرته ول

چي له ړئ په ياد كاو هغه وخت در -242ړ. فضيلت درك

ې بد بد عذابونه ئچي ، ژغورلئفرعونيانو مو و

ۍ ژوندې ځي ئښژل او ستاسو ې ودركول، ستاسو زامن ئ

ې كي ستاسو د رب له لوري ستر په دې او ېښودپر

   .ېښت ووآزم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ې ږدد او ې وروسته د موسى عليه السالمله د -(038-040)

پلو ، د خړاوپې ږي، د داخلي مبارزېپيلپړاو ې بل مبارز

ړى لومپه ليكو كي له انحرافاتو سره مبارزه، پلويانو 

ټ دئ ڼو بنسگښېټولو چي توحيد د انحراف شرك دئ، لكه 

ټ دئ، انحرافاتو او مفاسدو بنسټولو همداراز شرك د 

 عليهموسى  ږي.ېړوبه كډه خډنگنده گناه له دغه هره 
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پل چي خړى ې فرصت نه وو ترالسه كپه مصر كي د د سالمال

ي ې له فرعونټول كالونه ئښه وروزي، په فكري لحاظ قوم 

ړل، د ېر كې كي تپه كلكي او دوامداري مبارزسره نظام 

پالونكي د يوه بت  اسرائيل چي بنيگورو پاره ې لهمد

په نه د بت  السالم عليهله موسى قوم له ليدو سره سم 

ې جاهالنه د دړه، د يوه مجسم معبود مطالبه وكېره كي څ

 وفرمايل: ځواب كي موسى عليه السالمپه ښتني غو

 ښتنه يوازي جاهالن ، داسي غوپوه قوم يئتاسو يو نا

 كوي.

 ړ مذهب دئ او عبادت د دغو خلكو مذهب خوشى او ويجا

 ې باطل.ئ

  حال دا ټومپرته بل معبود درته ولآيا له هللا تعالى ،

 ړ.ټولو خلكو فضيلت دركپر و ته چي هغه تاس

  چي له ړئ په ياد كېرزوينه درپهغه  تعالى هللاد

دركول، ې عذابونه ئ بد بدچي ، ژغورلئوې فرعونيانو ئ

 ې.ېښودپرۍ ژوندې ځي ئښژل او ستاسو ې وستاسو زامن ئ

 ژغورنه دا او وي پاره ېښت لځي هم د آزمهغه بدي ور

گوري تاسو چي و ېښت وو،ستاسو د رب له لوري ستر آزمهم 

پام كي ساتئ كه د په ېرزويني پ تعالى هللاد څه كوئ، 

 عصيان او بغاوت الر غوره كوئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

  

   

   

    

    

    

  

ړې وه ژمنه كپو ېرشو شاو له موسى سره مو د د -241

ې سره په دچي ړې، ړي كپپه لسو نورو بشاو بيا مو 

پل او موسى خې، ې شوپېښت شڅلوړي پبشې د رب وعده ئ

د ړه، په قوم كي مي نيابت وكورور هارون ته وويل: 
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 ځه.مه ه الر پاو د مفسدينو په كار بوخت اوسه اصالح 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

بني  چي دښت وروغو السالم عليهموسى  تعالى هللا -(042)

پاره ضروري چارو تنظيمولو لژوند د اسرائيلو د 

ښتل پاره غوپو لېرشو ش، د دړياو احكام وركني وښوالر

موسى ږده شوه، ځي نوره هم اوخو دا موده لس ور ،شوى وو

پل نائب خ السالم هارون عليه په مهالد تلو  السالم عليه

په كار د اصالح چي ړه ښتنه وكپارې سټاكو، هغه ته ئو

 .ړ نشيه الر والپوي او د مفسدينو بوخت 

رسول هللا پام سره به په ښوونو ته داسي الر قرآند 

ټاكلو، پل نائب په مدينه كي خ په مهالغزواتو ته تلو ّـ

د نائب  هلالج لجعلى ښتل ې غوئځ په ورگ ته د تلو د تبوك جن

امه مگرانه تپه هغه باندي دا خبره ټاكي، گه وپه تو

پاته شي، محروم  جهاد ښتل له يوه سترې غو، نه ئشوه

چي آيا ما له ماشومانو او ړ ې عرض وكته ئ ّـرسول هللا 

ورته وويل: آيا  پيغمبر عليه السالمې؟! ږدېپرځو سره ښ

ې لكه هارون د موسى عليه پاره داسي شړې زما لنه غوا

پيغمبر چي له ما نه وروسته دا گر مپاره، ل السالم

 نشته.  

 تبوك إلى خرج ّـ هللا سولر أن :أبيه عن سعد ابن مصعب عن

 قال ؟ والنساء الصبيان في أتخلفني فقال عليا واستخلف

 أنه إال موسى؟ من هارون بمنزلة مني تكون أن ترضى أال

 *  رواه البخارىبعدي نبي ليس
 ړى اوپه دغه حديث استناد كشيعه وو ځينو متأسفانه 

پيغمبر عليه د  هلالج لجعلى ې سره په دچي ې ړې كئادعاء 

ټاكل شوى او خالفت د ده مسلم حق وو!! اى ناسى ځ السالم

ې دليل تكفير په دټول صحابه ځينو پاره د دوى ې لد همد

ځينو حتى ړه، ې نورو ته ترجيح وركئ هلالج لجتر على چي ړل ك

ې اعتراض ئ اړ او دپه مخالفت متهم كله اسالم  هلالج لجعلى 

ړ، له نورو گار ونه كټينپل حق پر خې چي ولي ئړ ې وكپر

 له شهادت هلالج لجد على ې ئادعاء  دا ړ!!وكې بيعت ئسره 

. دغو جنابانو ته ړهكڅلور سوه كاله وروسته وې ږدن

 وايو: 

  چي د صحابه وو اجماع نه مني هغه بايد دغه څوك
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په ږ خو په الس كي دئ، موږ چي نن زموهم ونه مني  قرآن

پر چي گورو گه په ستر قرآنته د همغه  قرآنې ې دليل دد

 ړى!! ې اتفاق كپرچي صحابه وو نازل شوى  ّـرسول هللا 
  په الس  چي د پيغمبر عليه السالمصحابه هغه خلك دي

، نه ېدلپوه په قرآنښه او چا زيات تر هر روزل شوي، 

په ېدى شي او نه پوهي كي هغوى ته رسپه  څوك د قرآن

ټ ته گوټ وگړۍ ې د نچي اسالم ئاخالص كي، دا دوى ول 

رسولى، هغوى تر هر ته دا دين صحابه وو راږ ، موورساوو

ړ او مناسب ټولو وپاره تر چي د خالفت لېدل پوهښه چا 

ړه د ابوبكر، عمر، ېكپرږ د دوى موڅوك دئ، شخصيت 

ڼو. گاصوب او احسن  ،ړه عادالنهپه ا ملسوعثمان او على 

ړه ې اپه دض او مرض مبتال انسان به غرپه پوه او ناډېر 

 ڼي.گړه د اسالم او عدالت خالف ېكپرد دوى 
 مخكي او  ّـنور صحابه او تر علي عليه السالم  يغمبرپ

، ولي گمارليگه په توځلي د موقت نائب څو وروسته او 

 ؟!گورئگه نه په سترځاى ناستي هغوى ته د 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

   

  

    

     

   

   

   

    

   

     

    

    

    

ې ميقات ته راغى او رب ئ موسى زموږ چياو كله  -243

ما ته ې زما ربه! ې ويل: اې، وئړوك بريخ ورسره

څكله هييل: فرماې گورم، وئدرته و چيښيه راوځان( )
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پل په خگوره، كه ې غره ته وې، خو دليدى نه ش مي

ې، خو گورهم حتمًا و شو، نو ته به مي پاتهځاى ثابت 

ې ټټوړه، په لوري تجلي وكد ده رب د غره  چيكله 

په سد را چيه ، كلتوېوپرې سده موسى بې شو او ټټو

توبه ده او  ي تا ته ده، تا ته ميپاكې ويل: شو وئ

 چي ې خبري)د ديم ړنى مؤمن او باوركوونكى زه لوم

 .و نه شي ليدى(گپلو سترپه خ څوك هللا تعالىهي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ږ توجه ي زموېري اساسي او مهمي خبرډڅو دلته  -(243)

 جلبوي:

 سره تكلم او خبري  عليه السالمله موسى  هللا تعالى

، ږوېگوالي نه پوهڅرنې خبرو په كيفيت او ږ د دې، موړك

ې ېدلدا خبري اور عليه السالمدومره ويلى شو چي موسى 

 پوه شوى.ې دي او پر

 خپل  عليه السالمچي موسى ې خبري په داسي حالت كي شو

ورته  ې او هللا تعالىړې كرب نه ليدو، د ليدو تمنا ئ

، ستا ېفرمايلي چي زما د ليدو توان او استعداد نه لر

د  هللا تعالىد ږده ستر غر هم ېېر يو انسان خو پرڅپه 

، كه دا غر زما د ړاندي مقاومت نشي كولىتجلي په و

 ې.ړاندي تم شو نو ته مي هم ليدى شتجلي په و

  ې ټټوې غر ړد غره په لوري تجلي ك هللا تعالىكله چي

 ې سده شوى.ب عليه السالمې شوى او موسى ټټو

  ي تا لره ده، تا پاكې ويل: په سد شو وئرا چيكله

يم، ړنى مؤمن او باوركوونكى زه لوم توبه ده او مي ته

چي ې ړ يېر لوډې يعنى زما نه غلطي وشوه، ته تر د

انسان دي په خپلو كمزورو سترگو وليدى شي، تا ته مي 

چي ېدلى ې ته رسې نتيجچي دړنى كس يم توبه ده، زه لوم

 و نه شي ليدى.گپلو سترپه خ څوك هللا تعالىهي

د  يه السالمعلدا وينا او هغه هم د موسى  قرآند 

د هغو پلويانو  څ كي د يهودانو او د بايبلپه ترې قص

دا غلطه خبره مني چي  بايبلپه خوله سخت سوك دئ چي د 

په خپلو سترگو ليدلى  ېر انبياوو هللا تعالىد دوى گڼ شم

 ې!!لړې ورسره خوۍ ئډډواو 
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هم ردوي چي د ادعاء  ټگمارانوټولو هغو دا آيت د 

د ليدو خبره  هللا تعالىامه د )شهود( او )حضور( په ن

ېر اولوالعزمه پيغمبر څپه  عليه السالمكوي. كه د موسى 

گه وليدى شي، څنې څوك به ئوگوري بل  هللا تعالىنشي كولى 

په  عليه السالمد محمد  هلالج لجبخاري روايت كوي چي عائشي 

 وويل: ړه ا

َوُهَو َيُقوُل ) ال  َرَأى َربَُّه َفَقْد َكَذبَ  ّـَمْن حَدََّثَك َأنَّ ُمحَمًَّدا 

 ِمن َأوْ  اً يِإال وح هللاَُّ  ُيكلَِّمهُ  َأن ِلبَشر   كانَ  َما وَ ُتْدِرُكُه األَْبَصاُر ( )

  َرسوالً  ُيْرِسلَ  َأوْ  حِجَاب   ءَوَرا
َ
َوَمْن حَدََّثكَ ( َيشاُء  َما ِبِإْذِنهِ  َفيُوحِى

ال َيْعَلُم اْلَغيَْب ِإالَّ هللاَُّ َأنَُّه َيْعَلُم اْلَغيَْب َفَقْد َكَذَب َوُهَو َيُقوُل 

* 

خپل رب ليدلى دئ نو پوه  ّـكه چا درته وويل چي محمد 

سترگى )شه چي دا شخص دروغ وايي، ځكه هللا تعالى فرمايي: 

چي هللا ښايي څ انسان لره نه او هي)، (ئې نشي ليدلى

، يا د حجاب له شا نه سره وحيپه گر ړي مورسره تكلم وك

څه په حكم هغه ي نو هغه د هللا لېږو شتهاو يا كومه فر

كه چا درته وويل چي او  (ښتي ئې ويچي غوړي ك وحيورته 

هغه علم غيب لري، نو دا هم دروغ وايي ځكه هللا تعالى 

 فرمايي: له هللا پرته هيڅوك علم غيب نه لري.

 هللاچي ړى او وروستى شخص دئ لوم السالم عليهموسى 

گو ليدلي پلو سترپه خې ا ئړى او دورسره تكلم ك تعالى

ړاندي په ود تجلي  تعالى هللاچي نه غر او نه انسان د 

 .شيكولى مقاومت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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پلو رسالتونو په خې موسى! ما ې فرمايل: اوئ -244

ړ، غوره والى دركپر خلكو پل كالم سره تا ته په خاو 

نكو ې خله او له شكركووړل وائمي دركچي څه نو 

د هر ډبرينو( تختو كي په )او ده ته مو  -249 اوسه.

تفصيلي  ړه()په اڅه موعظه او د هر  ړه(په اه )څ

پل قوم ې واخله او خپه قوت سره ئنو ړه، ليكنه ورك

ړي، ې ترالسه كگه ئپه غوره تو چيړه ښتنه وكپارته س

 ښيم.ټوبى دروټاژر به د فاسقانو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 پام كي ولرئ:په څو خبري دلته  -(044-045)

 غو سترو ه السالم عليهپيغمبر موسى پل خ تعالى هللا

ې: ې وپه برخه شوچي د ده ېرزوينو ته متوجه كوي پسترو 

ټولو انسانانو له ړى وو او د په برخه كې وررسالت ئ

گه ړې توگځانپه استثنائي او ې يوزاي له ده سره ځه ئمن

په لوحو كي ليكلي هدايات ې او ده ته ئ ړى ووتكلم ك

 ړي وو.ورك

 وى وو كي ټول تورات ليكل شې په دې؟ څو وې دا لوح

او د  په قرآنړه ې اپه دې؟ ځيني اساسي احكام ئكه 

ځواب نشو موندلى، د په احاديثو كي واضح  ّـرسول هللا 

ې حلوډبريني ې دوه ئ بايبلگڼ اقوال نقل شوي، مفسرينو 

، يهودان او په كي ليكل شوي ووچي لس احكام ڼي، گ

ړۍ برخي )عهد قديم( ته د تورات لوم بايبلمسيحيان د 

په دقت سره مطالعه  بايبلچي څوك گوري، خو ه گپه ستر

باندي  السالم په موسى عليهدا نه يوازي چي ږي ېپوهړي ك

نازل شوى تورات نه دئ، بلكي له خرافاتو او تناقضاتو 

 .ډك كتاب دئ

موسى ته امر خداى ړه ليكي: په اد دغو لوحو  بايبل

ئ، ړوجوگي . د عهد صندوق به د سَْرو له لرچي ..ړ وك

ې ړوالى ئسانتي متره، سور او لو 025ې به ئوالى ږداو

په خالصو سرو زرو ې ځ او بهر ئسانتي متره، من 75

ې د دړه، ېره كگاره تې د سرو زرو ۍ ئژپه  ښه اوپوو

د صندوق ړه، ي كړې جوڅلور حلقپاره د سرو زرو صندوق ل
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ښلوه، ... د صندوق د ې ونلور الندنيو كونجونو سره ئڅ

 ښهوپپه سرو زرو و دوه دستكيگي د لر روپاره د سَ ړلو لو

ړ پړول بشد صندوق جو يچې ننباسه، كله ئ حلقو كيپه او 

 ي ميښوونقوانين او الرړم چي ې به دركشي هغه دوه لوح

د  ې.ږدېي كې صندوق كپه دې څو ئې دي تر ليكل په كي

ې ږدوالى ئاو ،ېړوښ به له خالص سرو زرو جوپوصندوق سر

 ئ،د (رحمت تخت)ښ د پو، دا سرسانتي 75ې او سور ئ 025

پر سر پاره!! د رحمت د تخت ې لگناهونو د كفارستاسو د 

، دا ړهې له سرو زرو نصب كې د شكل دوه مجسمد فرشت

او  يد رحمت له تخت سره جوخت چيړه ي كړي جوې داسمجسم

تخت  ې دئ گيته مخامخ او ستر ې بليړه يودواې وي، ښتن

اره وي، د رحمت تخت په تخت خوې په لوري او وزرونه ئ

، بيا به زه هملته مالقات درسره كوم ړهندوق نصب كصپر 

ړم او درسره وك ځه به خبريړو فرشتو له مناو د دغو دوا

 !ړم.!ي وكنوښوي الرړينته به ا اسرائيلو بني

 وايو: منونكو ته  بايبلد ړه په اې خبرو د د

  موسى به  هللا تعالى يچآيا ستاسو عقل دا خبره مني

د گمارلى وي او ېهوده كارونو په داسي بالسالم  هعلي

 وډبراو قيمتي پينو زرو د سرو او سړولو كي په جومعبد 

ړى وي؟!! آيا د خداى له يوه كې به ئد كارولو امر 

ۍ مري، او بيمار ږيلوله  يچمسكين او فقير بنده سره 

ې پاره بښكال لد تزئين او معبد د  مرسته به غوره وي كه

ښودى شي نو ستاسو ېپركه دا تاسو ته  !!غه مصرف؟ېدر

 څه وي، كوم ته به ترجيح وركوئ؟!!ړه به ېكپر

  ي چې ې وږلېپاره لې لې د دد تورات لوح تعالى هللاآيا

د پاره چي ې لښودى شي كه د دېك يپه صندوق كد سرو زرو 

گه ممكنه ده څن؟ ې وشيپرعمل  او ښود ويژوند الرخلكو د 

 يپه صندوق كتورات د سرو زرو به  موسى عليه السالم يچ

گه په توت د هغه كتاب اته تور موږخو  قرآنږدي؟!! 

ې خورپه ولس كي ې او ي شوړې جوې ترنسخ چيمعرفي كوي 

 عليه، موسى ر في رق منشور(وكتاب مسطوالطور وې )شو

 لوبني اسرائيړلو سره سم له خو د تورات له راو السالم

 موږخو  وه، قرآن ېژمنه اخيستې كتاب د عمل كولو په د

ي ې هغه وخت لردا لوح موسى عليه السالم چيته وايي 

په الس دوكه ې ليدل د ده قوم د سامري وئ يچې ځولوغور

پيل ې عبادت ې د سخوندر د مجسمځاى ئپه شوى او د خداى 
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ږي چي ېخو معلومدې ړى، تورات هم همدغه خبره كوي، له ك

ې په دي لكې نه بله نظره دا لوح د موسى عليه السالم

ټولو جاهلو ي ليكل شوي احكام مهم ول!! د لوحو ك

پلو دوى له خې شهادت وركوي چي په دتاريخ قومونو 

 يچې ده، هغه كتاب ړڅلو كتابونو سره همدا معامله كېپس

پاره پلرونو لېكو او صالحو ي د دوى د نړي سر كپه لوم

شوي، د كتاب  لري ېترښود كتاب وو، خو ورو ورو الر

ړ په لوښتى، ې نغئپه جامو كي ې، ړي كېره ېي ئښوونالر

ې، ړړه كې جوې ترد تبرك وسيله ئ او ښىېې اي ئطاق ك

چي سره  ونوكتابهغو مذهبي  وپلهندوانو او سيكانو له خ

ښود، ېې كئ په درمسال كيړل، ي وكڼي همداسگې څلي ئېپس

ې عطر شيندي، ړ، خوا ته ئټ كپې ي ئېر جامو كڼ شمگپه 

ودوي، بوزى ورته وهي، د بركت ترالسه گي دخوشبويه لر

 ې كوي!!ږي او تعظيم ئېېرې تر خوا تپاره ئكولو ل

سره  له قرآنپه دوران كي مسلمانانو د جهل او انحطاط 

د يوه ستر سياسي، هغه كتاب چي ړه، همدا معامله وك

 يهر ژوند دښود وو، د اجتماعي او اقتصادي انقالب الر

 پليته رجوع كوله، د خ ړه به مسلمانانو هغهپه اپېښي 

ړه به ښت، هره شخه غوې له قرآنئځواب به ي ښتنپوي هر

 قرآنې د ړه به ئپه اقضيي  حلوله، د هري په قرآنې ئ

 يچڼله، هغه كتاب گړه ېكپرۍ ړه وروستېكپرښوونه او الر

ژوره تبديلي راوسته، له خورو ې ستره او ئ ۍ كيړپه ن

ړ، د ړ كامت جوړى متحد ې يو ستر او سرلوئ نوورو قومو

ې څول، اقتدار ئڅون ته وهپا مانوې مظلپه ضد ئظالمانو 

دوه پارو، ې وسله ظالمانو واخيست او مظلومانو ته ئ

خو آيا ې، ړك يپه زوال محكومې ۍ ئپراطورام ستري

په نامه مسلمانانو له تش  ،ۍ وروستهړېپڅو ږئ چي ېپوه

ېر ه ېړل؟!! هغه ئڅه وكسره ښود او انقالبي كتاب ردغه ال

 په جامو كيړه، ړه كې جوې ترد تبرك وسيله ئ ړ، يوازيك

 پليې د خپه نامه ئښتو، د تعظيم او احترام ې ونغائ

ړ وي او د ټولو لوتر  يچښود ېكطاق كي  يپه داسي خون

ځايه ړ ې له لوچا الس نه وررسي، هغه وخت به ئهي

  ږدي!!ېې كپرپاره الس ي لړد لوې ښتل ئغو چيراكوزاوو 

 په غره كيموسى د سينا  چيځاى ليكي: كله ل ب بايبل

ې لس گوتو ئپلو په خ چيې ړې وركخداى ورته هغه لوح وو

ډ ځنې ئ يپه غره كخو د سينا  ليكلي وو!! يپه كاحكام 
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ته خداى  موږڅه او پا يچړ... خلك هارون ته راغلل وك

... هارون ورته وويل: د ړيښوونه وكالر موږي زچړه ړ كجو

و، مېرمن ستاسو دړئ چي ې ما ته راوڼگاسرو زرو هغه 

. ړ..ي دي، خلكو دا كار وكږونو كپه غوڼو او زامنو لو

ې او چولې وائ يپه يوه قالب كې، ړي ويلي كټولهارون 

 چيغيلكو سخوندر وليد خ يچ، كله ړړ كې جوې ترسخوندر ئ

 يچو! دا ستاسو هغه خداى دئ ې بني اسرائيلا ې:ړې كئ

په ليدو سره ې ې صحنارون د دې راوايستئ!! هله مصره ئ

ې ويل: وئ ړ اوړ كځاى هم جوۍ ته د قربان سخوندر مخيد 

سبا خلك سهار وختي  پاره جشن نيسو!!سبا د خداى ل

ۍ زولو او سالمتې د سوئ وړانديپه دل، د سخوندر څېاپ

او ښاك څېر خوراك ډښه ېنستل... ښكړه، ړانده كقرباني و

په ى موسى ته وويل: ل... خداړكې وۍ كارونه ئې حيايد ب

 يچږده ېپر.. ستا قوم فاسد شوى. يچړ شه وال يتلوار الند

.. خو ژنم.ټول وواو ړم... ې بل كپرې اور غص پليد خ

؟ ېپل قوم دومره غصه يپر خ موسى وويل: خدايه! ولي

پل قوم له ږده او د خېپره غصه پلخ يچكوم  سؤال

ړه چي درپه ياد كړه پله هغه لو!! ... خېر شهمجازاته ت

ړه پل ذات لوپه خوو: ويلي  ابراهيم او اسحاق ته دي

ې ېر بڅپه اوالد به د آسمان د ستورو كوم چي ستاسو 

تصميم نه پل خې كبله خداى له !! ... نو له دړمېره كشم

ېر شو!! ... نو موسى له غره راكوز شو... او هغه دوه ت

ې ړو خواوو ئپه دوا يچې و الس كيپه ې ې ئي لوحډبرين

 يچپل الس( لس احكام ليكلي وو... كله په خاى )خد

ږ شو... ې ترغوږ ئځوشور او  ،ې شوږدډغالي ته رانپن

په ته  ې مخيخلك ئ چيې ېدگپر طاليي سخوندر ولې ي ئگستر

تر ې ې ئلوح چيغصه شو  ندا بوخت دي... داسيڅا او خن

ې . بيا ئې..ې شوټې ټوټټوې او رځولوغو النديغره!! 

ټكاوو او د هغه ې ړ، وئويلي ك اور كيپه طاليي سخوندر 

 پر بنيې ې او دا اوبه ئپر اوبو وشيندلې ې ئړدو

ي له د وليې وويل: ته ئهارون ! ... ې!!ښلڅو واسرائيل

په دروازه كي ډغالي پند  ړه؟..قوم سره دا جفا وك

پلوي وي زما خوا د خداى څوك چي ړ: ې كږ ئېدو او غودر

ډ ده خوا ته راغون ټبر دټول الوي  دشي... را ته دي

توري ترمال  چيې ويل: خداى امر كوي . ورته وئشو..

پل ړ شئ، خسره وال بلسره تر يوه ډغالي له پن، د ړئوت
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ړ او .الويانو اطاعت وكژنئ..ډى ووگاوندوست او ، ورور

... موسى ژل شولې زره اسرائيليان ووځ درورې په د

ړ دمت ود خړه چي د خداى الويانو ته وويل: تاسو ثابته ك

!... موسى ړي!!... نو خداى به تاسو ته بركت دركياست

ښه ې وبخې، خو ته ئړگناه كې قوم لويه خداى ته وويل: د

خداى ورته  ړه!!ك محوپل كتابه او يا خو زما نوم له خ

ې هغه ړگناه ك چيچا . كوم.. محو وويل: ستا نوم به ولي

امله ه لي ځنته سزا وركوم...خداى د هغه بت د لمان

ړى ړ كهارون جو چيړه و لويه بال نازله كاسرائيل بنيرپ

ي ته سيم بيا خداى موسى ته وفرمايل: دا قوم هغي وو!!

ې په د! خو زه به ږي!!ېبهپه كي ې شات او شيدځه چي بو

. يئ.. شسركځكه چي نه وم، ځ كي په منستاسو سفر كي 

په ېبه ستاسو كه يوه ش ړم!!مو هالك ككي  الريپه ممكن 

ستاسو  چيڅو ژنم... تر شم نو تاسو حتمًا و هپاتځ كي من

ې او جواهرات له ڼاډول گړه كوم هر ېكپرۍ ړه وروستپه ا

 . (ړئ..ك لري ځانه

ې وينا جمله جمله غلطه ده او هر عاقل څه هم د دكه 

د هغو منونكو  بايبلږي، خو د ېپوهۍ په غلطې انسان ئ

ه پرته منلى او هرې له غور نه دا كتاب ئپاره چي ل

 ڼو:گڅو وضاحتونه ضروري ښي، ېبر هې ورته مقدسوينا ئ

  پاره څه ليكلو لد  يچېر دئ څپه  موږز تعالى هللاآيا

څه گوتو پلو په خواخلي او  په الس كيبايد قلم 

هغه  ي وينا خو يوازيړه داسپه ا د هللا تعالىوليكي؟!! 

په يوه كمزوري او ژني او ېپې نه ئكولى شي چي څوك 

دا ضعيفه وينا  بايبلراشئ د ې قياسوي، ئمحتاج انسان 

 يچړئ وينا سره مقايسه ك له جامع او كاملي قرآند 

 فرمايي: 

    
     
                                                       

  81يس: 

چي كله د  ئڅه نه دپرته بل ې د د ده كار لهيقينًا چي 

ړي نو ورته وايي: وشه، نو هغه )له څه اراده وككوم 

 ږي!!ېپرته ترسره( كډه ځن

  د  بت اوډوله دا د سرو زرو سخوندر ښتيا په ركه

، نو تر ىړى وړ كځاى هارون جوۍ ي ته د قربانمخهغه 
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گه څن!! دا ې وىړى شوټولو سخته سزا خو بايد ده ته ورك

، هغه هم له ژلو امر كويد نورو د و السالم عليهموسى 

يوه سره تر  هډغالي لپنپرته او د ي ږنېگوي او ښتنپو

ته  السالم عليههارون او  ،ژلو امرټولو د وبله سره د 

ې د ي دى او زامن ئكومه سزا نه وركوي بلك نه يوازي

ږدي او ېپرگه په توپالونكو معبد د ساتونكو او 

 ؟!!! يېمانه امتيازات ورته منپر

  به  هللا تعالى چيآيا ستاسو عقل او ايمان دا مني

ېكو ډله به توري له تيوه  چيې وي ړړه كېكپر داسي

پلوه پلوه به تر بله ډغالي له يوه پند راباسي او 

ې ورور وي، ځي، كه ئته ور مخيڅوك  چيدرومي او  پوري

 چيې له دپرته  ې؟!!ژني به ئډى، نو وگاونكه  ،كه دوست

 ئړ دژلو وړى وو كه نه، د وې كخوندر عبادت ئگوري د سو

 يوازي چي؟ د عقل، عدل او دين تقاضا خو دا ده كه نه

مجازات  ځونكيبت لمان يوازياو  ړى شيمجرم ته سزا ورك

ږو پبه له ش ژنه وى نو وليگو وټو سترپكه دا د  !!شي

 چيكار خو دا وه په ېدل؟! ژل كې زره ودر يوازيلكو نه 

ېر زيات وى، كه ډېر ژل شوو شمد وكي  عام قتل په داسي

نو بيا  يژل شوې زره ودر چيښتيا وي دا خبره ر د بايبل

. ژل شويمجرمان و يوازي چيې معنى دا ده خو د د

مفسرين هم د دغو اسرائيلي  ځيني موږمتأسفانه ز

ې دا غلطه او ب بايبلاو د تللي  ېز النديرواياتو تر اغ

په تفسير كي ك آيت ې مبارد د ې د قرآنټه وينا ئبنس

 ې.رااخيست

  د معبد د  يچږي ېپوهې په دهر عقلمن انسان

پين زر كارول او مجاور ته پاره سره او سگارولو لسين

په سينه ې ئ ډبريړول او قيمتي ې جوكر جاموټد نفيس ې ئ

گمارو مذهبي مشرانو ټد  يوازيكارول بند او مالبند كي 

ي طبقه شته، نه نه خاصه مذهبپه اسالم كي ېدى شي، كار ك

تبعيضي او امتيازي ې خاصه ې خاص امتيازات، نه ئئ

خاصه برخه، په قربانيو او صدقاتو كي ې ، نه ئجامه

ي د ځاى كپه هر  دئ، دجمكه مسټوله زته وايي  موږاسالم 

ړئ، هغه پله غوره كپه خعبادت كولى شئ، امام  تعالى هللا

به مو ړي، مسجد پر امامت اجوره غواامام مه نيسئ چي 

په ځه د لمان ،ډډه كوئې گارولو به ئساده وي او له سين

ږي. او ېځاى نه ودرړ په لو نوبه امام له مقتديا مهال
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ې وه: ليكونكي سهوًا ليكل بايبلدا همغه خبره ده چي د 

ډبره كاروئ نو مه ړئ، كه ړ كقربانۍ ځاى له خاورو جود 

بد معپه  ښايي!!سره نه ما له  يرډبې ې تراشئ، تراشلئ

ي ك خبري دغيپه زينه هم مه جوړوئ، خو هغه د انجيل  كي

: داسي نه چي له ېړې اضافه كپرې ړى او دا ئتحريف ك

دغو زينو د پورته تلو په مهال مو عورت بربنډ نه 

ووايي:  چيتيار  نه دئې ته ليكونكى د بايبلشي...د 

يو  وړانديپه  تعالى هللاد ړوئ چي پاره مه جوې لې د دزين

 ږئ!!ېودربرابر 

  به  موسى عليه السالم يچآيا ستاسو عقل دا خبره مني

به  ې وي؟! وليښلڅې اوبه ډكېرو و له ااسرائيل په بني

څه وه ټه گې كار كاوو او د دې معنى ېهوده او ببې دا ئ

دا وينا ردوي  بايبلد  قرآن ې درلوده؟!معنى ئڅه او 

 ېروپه او د سوزول شوي بت بني اسرائيلاو فرمايي چي 

ې ښلڅې بت مينه ئې ي د دې بلكښلڅې ې اوبه نه وړلل

 وه!!

   
   

    
   

  
   

    
   

    
                                                                                                                 

 53البقرة: 

ژمنه درنه واخيسته او د طور غر كله مو ستاسو او چي 

څه هغه په ( :ړ، )او ومو ويلچت كپاسه رااو مو ستاسو له

ږ شئ، ړى او غوتاسو ته مو درك يچگوئ ول يكلك يگولمن

په پل كفر غړونه كوو او د خږ شوو خو سرغوويل:  ېوئ

ننه ايستى شو، ووايه: كه ړونو كي په ز سخوندرې سبب ئ

ډېرو بدو شيانو په تاسو مؤمنان ياست دا ايمان خو مو 

 ي!!گمار

 ژمني ماتي ېړله هللا سره كحالت كي ه داسي يعني دوى پ

په همدغه وخت ، وو پاسهې د سر له ړې چي د طور غر ئك

و ړونپه زاو اطاعت الفاظ وو خو  ينند م ژبهپه ې ئ كي
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له همدې تعهد نه وروسته ډ او اراده، ې د عصيان هوئ كي

په د كفر چي  ، دوى ته ويل شوي:ړلي معبود غوره كې جعئ

تل ته كوزه شوه، كه ړه ز ينه ستاسو دد سخوندر مسبب 

او د په حكم  ايمانكوم ړه اعمال د ستاسو دا ټول ناو

او ايمان ېړن ډېر كرغوي نو دا خو  له مخي ېعقيد كومي

 ي.بدو كارونو مو گمار يپه داس يچبده عقيده ده 

  دا  د بايبل يچآيا ستاسو ايمان دا اجازه دركوي

پل قوم دومره پر خ يخبره ومنئ: موسى وويل : خدايه! ول

پل قوم ږده او د خېپره غصه پلخ يچكوم  سؤال؟ ېغصه ي

ړه په ياد كردړه پله هغه لو!! ... خېر شهمجازاته تله 

ړه پل ذات لوپه خوو: ويلي  ابراهيم او اسحاق ته دي چي

ې ېر بڅپه اوالد به د آسمان د ستورو ستاسو  چيكوم 

تصميم نه پل خې كبله خداى له !! ... نو له دړمېره كشم

ې دا وه ړه ئېكپرخداى غصه وو،  يچېر شو!! يعني دا ت

ېره ې هژمنه ئ ۍپله مخكنړي، خهالك ك بني اسرائيل چي

ړه نو په ياد كژمنه ورپله خ السالم عليهوه... موسى 

 پل تصميم نه منصرف شو!!ځكه له خ

  پليپه خبه  هللا تعالى يچآيا ستاسو عقل دا خبره مني 

دا  ې وي:ې وي او ويلي به ئړمبالغه كدومره وينا كي 

! ږي!!ېبه په كيې شات او شيدځه چي ته بو سيميې قوم هغ

 ړم!!په اندازه كد آسمان د ستورو ې به ئ ېرشم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
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ړم و هغه كسان منصرف كپلو آيتونحتمًا به له خ -246

ښه ، كه هره نپه ناحقه لويي كويپه زمكي كي چي 

ړي، كه د كمال او رشد الر ې نه راوپرگوري ايمان و

او كه د  ې نه نيسيگه ئپه توگالري په نظر ورشي د ت

ې دا د د ې نيسي،گه ئپه توگالري گوري د تضاللت الر و

ې غافل ړي او ترې تكذيب كه ئآيتونچي زما پاره ل

ې او اخروي مالقات ئ چي زما آيتونهاو هغه  -247 دي.

پلو يوازي د خې حبط شول، آيا ړل عملونه ئتكذيب ك

 ې؟ړى شوړنو سزا نه ده وركك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

په ړتياوي گځان څودلته د هغو متكبرينو  -(043-047)

ې غافل ه تكذيبوي او ترآيتون تعالى هللاد چي  ېگوته شو

 دي:

  الهي احكامو ته ډه كويډ تونوآيله  تعالى هللاد ،

 ږدي.غاړه نه 

 ځان ورته ستر او ې ناحقه ده، هسي تكبر او لويي ئ

 ښي.ېلوى بر

  ي او يپل كبر، لوږي، له خېڅ دليل نه قانع كهيپه

 الس نه اخلي. كار ان

  چمتو نه دي.په الر تلو ته د رشد، هدايت او كمال 

  په غلطو او ناسمو الرو دروميتل. 

 ړي.ې كجې نتيڅي حبط او به ټوليى به د دو تعالى هللا 

  ته  ړنوږي، د دوى كېچي كومه سزا وركول كدوى ته

    ورته ده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

    

   

     

    

   

   

    

وم د ده )له تلو( وروسته، له او د موسى ق -248

گه په تود سخوندر داسي جسد )د معبود  ڼوگاپلو خ

ې ته آيا دې وو، ږ ئړى غگځانچي ړ ړ كغوره او ( جو

څ چي هغه ورسره خبري نشي كولى او هيپام نه وو ې ئ

په ې )معبود( ونيولو ې نشي كولى؟ هغه ئښوونه ئالر

 المان ول.چي ظداسي حال كي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

 پام كي ولرئ:په څو خبري دلته  -(048)

 نه د يوه  ه السالمې د مخه له موسى عليدوى تر د

ږي، د ېگو ليدل كپه سترچي ې وه ړښتنه كداسي معبود غو

د هغه يو محسوس تصوير وي، سامري د ځاى ناستى او خداى 

دوى ته وويل: ې سره په استفادۍ نه دوى له دغي كمزور

 ړم.ړ كښي معبود درته جوچي ستاسو د خوړئ ې مو راوڼاگ

چي ښوونه كوي دا الر قرآنږ ته څ كي موپه ترې قص دغي د

په په كمين كي وي، له فرصت نه گمار مذهبي مشران ټتل 

څه عبادت د داسي  عبادتله  تعالى هللاخلك د ې سره استفاد

چي نه داسي حال كي په چي سخوندر ته ورته وي. ته بلي 

ځواب گانو د دعاې ئد دوى حاجتونه ترسره كولى شي، نه 

چي گورئ دئ  ښوونه كولى شي. داې الراو نه ئ وركولى شي

له تلو سره سم، سامري د  السالم د موسى عليهميقات ته 

ځي، ولس ې ته راوگه صحنپه توگمار مذهبي مشر ټيوه 

چي د سرو ړي ې غواڼاگځو ښپلو دوكه كوي، له دوى نه د خ
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په سخوندر ې د ړي، دا معبود ئړ كزرو معبود ورته جو

ل ېدې اوربه ترږ ېر غڅپه د غويي  چيړ ړ كېره كي جوڅ

ښوونه كوي چي له سرو ږ ته الرې سره موپه د قرآن. ېدوك

 !!ئړول د سامري كار دپينو زرو ُبت او معبود جواو س

د هغو ړل واقعًا چي د سرو زرو معبد او معبود جو

واقعي څ ېر وي!! هيڅپه گمارانو كار دئ چي د سامري ټ

په  ې راضي نه شي چي د هللا تعالىپه دپالونكى به خداى 

 سره زر ترالسه شي او هغه دي موېدلو عواله غول ينامه د

ي مصرف شي، واقعي الهي دين هغه دئ مواردو كپه داسي 

گانو مرسته ې وزلو بندد ب خلكو ته وايي: د هللا تعالى يچ

ړولو په مو ږود  ي،په كارونو كۍ مو د خير ړئ، شتمنوك

كي  په تداوي، د بيمارانو يټولو كپپه ډو ي، د بربنك

پين زر گوئ، سره او سول په الس نيوي كيانو مسكيند  او

 ې جهنم دئ!!   ځاى ئړل ذخيره كچا چي مه ذخيره كوئ، 

  كيگارولو په تزئين او سيند معبد مه كوئ چي گمان 

گمارانو له معبد نه ټېرو ډۍ ړي، د ند يوازييهودان 

ې د يوه پرون ئړى، ړ كښايسته او غولوونكى دام جو

ژل ويا  ې، چي هغه تللىړه كمصلح، داعي او ناجي مقابل

محبوبيت زيات شوى، په ولس كي ې ې سره ئپه همدشوى او 

پر قبر پورته شوي، د ده ښمنان راپروني دهمدغه د ده 

ې خلك غولولي، په نامه ئد ده ړي، ړكې زيارتونه جوئ

پر زيارت مصرف ې ځه ئپنې، ړې ترالسه كې ئې او صدقشكران

ي اچولې، د زيارت ل جيب كپه خپ ېه نوي ئځپنې او ړك

ښه زيب كړې،  يدروازې، قبې او كړۍ ئې له سرو زرو جوړ

ې پرې زيات شي او عوام ړى، چي هيبت ئې وركاو زينت ئ

خلك  هم داسيېوادونو كي اسالمي هپه ۍ وغولوي!! په آسان

ې دام، او زيارتونه ئ ئې دكان دقبر ئېر زيات دي چي ډ

ې چي نه ړك يړې جوگلي بنستر ي ستريې داسقبرونو ئپر 

دى شي او نه واتيكان!! او ېۍ ورسره مقايسه كڼپينه ماس

ړ پر قبر جوچا د هغه ې دا زيارتونه ئ يچږئ ېپوهآيا 

قبرونه ړ لو يېشتې لويوتر  ژوند كيپل په خهغه  يچړي ك

 ې!! ې نسكورولې ئډپر سر جنگول او د قبرونو ړن

 ړلو له الس ته راو ۍله مصر له وتلو او د آزاد

ړ وو كتاب ته اښود الر يوه داسي اسرائيل بني وروسته،

، هللا ورته ژوند تنظيم كړيد دوى فردي او اجتماعي  چي

وو  په كيضروري احكام او قوانين هم  يچو، لېږو تورات
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ځ دو او د مفيد او مضر تر مننپېژښه او بد د او هم د 

، د گند معيارونهڅرښانه او رود فرق كولو او تفكيك 

په د سامري  يچي دوى ته حكم وشو څ كترپه همدغه كتاب 

ړولو سره معبود جوپه ځان ته نه سخوندر  لهمتابعت او 

پاره ې لوى جرم د جبران لد د، ېړمو ستر ظلم او جفا ك

گناهونه  يځين .ړئك يپوربايد په يوه ستر جهاد الس 

د ، يښې هللا تعالى نه بختوبې سره ئ په يوازي چيوي  داسي

د بني اسرائيلو لوازم لري،  ئط اوشراې دل ئېقبل ېتوب

 په دېې دا ئېقبل ېد توب چيگناه دومره ستره وه دا 

په خالف وسله به اخلي او د هغو كسانو  چي هو ېمشروط شو

ړه او سخوندر غوره كې شرك الر ئد  يچبه جهاد اعالنوي 

ځينو په چي  معلومېږيدې له  ړ.ځان ته معبود كې ئ

گناه ليدونكى د  ينه بلك ه كوونكىاگنيوازي حاالتو كي 

د  چيپاره و لاسرائيل بنيبه هم كفاره وركوي. د هغو 

ړى دا كفاره ې نه وو كمخنيوى ئ ځنيسخوندر د لمان

په ضد به وسله وال جهاد د مشركانو  چيشوه  ټاكلو

 .عنى همدا دهمگنده څرې مبارك آيت واضح او د دپيلوي. 

داسي  پوري 28تر  آيت 85 لهې طه د سوردا مطلب د 

 راغلى: 
په ستا قوم فرمايل: يقينًا چي له تا وروسته مو ې وئ

نو ړل، ك الريې چاوو او سامري دوكه او بواښت كي ېآزم

ې وئستون شو، غصه ناك او افسوس ناك پل قوم ته موسى خ

ژمنه نه وه آيا هللا د غوره وعدو ې زما قومه! ا ويل:

ده شوه، ږاو بانديموده درې دا( ې، آيا )د وعدړدرسره ك

ځي، نو ېوپررا بانديپل رب غضب درد خ چيښتل يا ومو غو

 پليپه خ موږې ويل: وئ ړ،ې تخلف وكځكه مو زما له وعد

ه شا شوي، خو د پنه يو  ېاو واك سره ستا له وعد ښيخو

ځول او په شا شول، نو ومو غوررا ټيېپڼو اگهغه قوم د 

ه ې ورتځول، نو سخوندر ته ورته مجسمه ئسامري هم وغور

ې ويل: دا ستاسو او د ې وه او وئئ ړهرمبا يچراوايسته 

ې ته شوه، آيا دېره ه (ېئ او )حق خبره ئدموسى معبود 

ځواب نه  خبريځوي )د گرڅ خبره نه ورهي يچې نه كتل ئ

او نه د  واك لريټي گ شي وركولى( او نه دوى ته د كومي

ې د مخه ورته ويلي تر د هارون يچ، او يقينًا څه تاوان

 ې سره وآزمويل شوئ اود په يچيقينًا ې زما قومه! : اوو

هماغه رحمن رب دئ، نو زما  پرتهستاسو رب خو له شكه 



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      فاراالع

 ېپلوش قرآند 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

451 

تر ې ويل: وئړئ، د امر اطاعت وكړئ او زما متابعت وك

ويل: ې وئځي، گرموسى راو يچكوو ې تل اعتكاف هغه به ئ

 الريې ي بدوى د چيې ړې منع كشي له دڅه هارونه! ې ا

 ړ؟! آيا زما له امره ديونه ك زما اطاعت دي وموندل او

ي ږيرتر چيه! ې زما د مور بې ويل: اوئ ړ؟ړاوى وكسرغ

ته به  چيېدم ېرې ووزه له دمه نيسه،  او تر سر مي

ړه تفرقه راوال و كي دياسرائيل په بنيې: )راته( وواي

ې ې ويل: اړ، وئونه ك ړه او زما د وينا خيال ديك

گو ترستر يڅه مهغه  ې ويل:وئحال وو؟ څه سامري! ستا 

پيغمبر له آثارو گو نه شول، نو د د نورو ترستر يچشول 

همدا  ځول، نفس ميغورو مي ړل، بياترالسه كټ يو مو يم

پاره به ې ويل: نو درومه او ستا ل، وئړښايسته كراته 

ړئ او تا : الس مه راوچيدا ويل وي  ژوند كيپه د دنيا 

ته او نش ا ديېدې شا ته كتر چيې ټاكل شوټه ېن ته داسي

ې )خوا ته( ي ئړمخپ يچگوره و يپل هغه معبود ته دخ

په د ايرو ې ئوو، بيا به وسوزې ې، خامخا به ئېوتى وپر

 چيو، خبره دا ده بله نه ده دوشين سيند كيپه ېر څ

پرته بل معبود نشته، ده له  چي ئستاسو معبود هغه هللا د

  ې.ړك احتواءڅه په هرې علمًا ئ

ړول د )سامري( كار )طاليي بت( جو قرآنئ چي گور 

حقيقت  ومعبدونمعبودانو او ټولو طاليي د ته  موږڼي، گ

ي تاسو ته داسي ېرچكه ښوونه راته كوي چي الروي او بيان

پينو زرو سرو او سله  چيپه نظر درشي معبد او معبود 

حتمًا د كوم ړولو كي په جوې د د يچپوه شئ ړشوى نو جو

د هغه او سامري ته  موږ قرآن! سامري الس وو!

پوهه او ې ي معرفي كوي: تر عامو خلكو ئداس ړتياويگځان

بصيرت نسبتًا زيات دئ، يعني شيخ او مال دئ، هم خلك 

ځان تر نورو پله په خگوري او هم گه په سترپوه ورته د 

ې ئ مواو علو ، شعارونوښوونوالرغمبر له يپڼي، د گپوه 

ټول شا ې ئ ي كيالر يپه نيم خوې، ړڅه برخه ترالسه كهم 

ې ړى او د خلكو غولولو ته ئ، نفس دوكه كځوليته غور

مذهبي مشرانو  ماروگټد هغو ټ يعني د شرك بنس څولى.ه

له آثارو او د دين له  پيغمبرد  چيل شوى اېښودپه الس 

ځولي ې شا ته غورڅه برخه درلوده، خو دا ئې ويناوو ئ

ې، د سرو زرو ړلال تې مپاره ئاو د خلكو د دوكه كولو ل

ڼو گاپله د دوى له په خړى، هغه هم ړ كې ورته جوبت ئ
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په  او ئې دي: دا ستاسو رب داو ورته ويلي ئ پيسواو 

د )سخوندر!!( عبادت ځاى په  تعالى هللاد ې خلك گه ئې تود

د مطلب د ې مناسبته به نه وي چي بښايي !! ړيچمتو كته 

يوه دوست ، له ړميوه قصه رانقل كپاره مزيد توضيح ل

ي ك يپه الرښور ته راتلم، ېپ يسيم مان نوميناگسره له 

ښتنه پوگو شوه، په نامه لوحه ترسترگي بابا د جون مي

چي ته ښ بخو د او موږڅوك وو؟ گى بابا جون چيړه ي وكم

ړك دلته د س خكيگى وايو، هغه راته وويل: څو كاله مجون

ژلى وو، و ژاندو كسانوېپړى وموندى شو، نامړه يو په غا

چو وه، كه زمپر ې خوا ته ئښه ورسره وه، چى وو اوكو

ځايه  پلهټومبله خو هغه له خې ښه ئډ شول اوخلك راغون

ڼه گوڼه گد خلكو چي ې حال كي په همدېده، ځخونه 

ې په يوده او ولي ېگ راغى، دا صحنه ئېده، يو ملنزيات

چوئ د ړ: واې كږ ئړاوو او غڅادر وغوپل ې خئ ې كيښگو

گي چوئ د جونښه واپه نامه، خداى مو وبخي بابا گجون

ې مجاور گ ئښخ او هغه ملنهمدلته ړى په نامه!! مبابا 

ېر زيارتونه د ډړ شو!! ې جوپرزيارت ورو ورو شو او 

په گانو ې د ملنئ ړ شوي!! ځينيېر جوڅپه گي بابا جون

د ړو په الس!! دواچايانو ملكانو او پاې د ئ ځينيالس او 

  .ړىدا كار ك پارهو او شكولو لخلكو د غولول

په  الريد اسرائيل له مصر نه وتل، ي كله چي بن

ر شول چي بتان ئى ېتخوا ته قوم د داسي ږدو كي او

ښتل چي وغونه  السالم عليه موسىدوى هم له درلودل، 

سخت  السالم عليهړي، موسى ړ كورته جوبت  كومداسي هم

ښتنه وپوه قوم غې د يوه جاهل او ناټل او دا ئور

ړه، سامري د قوم دا تلوسه او د ضعف نقطه درك كڼله، گو

، يټه واخلگې ترمناسب فرصت كي كوم په چي  منتظر وو

د ړي، ېدونكى خداى غواگو كتر ستردا خلك پوه شو چي 

غيابت موقت السالم  عليه ې او د موسىولس جاهالنه تلوس

ې و ته ئ، خلكېدوڅاه پړړه، په بيپه الس وركدا موقع 

په او عبادت دعاء  ېر دڅپه بايد د نورو قومونو ل: ووي

ړ وي، سخوندر د قوت ته وال مخي موږځور زخداى اند  مهال

په ځواكمني بايد د سخوندر د خداى قدرت او ښه ده، ن

ې ڼگا يپلړو، كه تاسو خداى منئ نو خځور كي انڼه كب

 يچړه ړه كي مجسمه جوې د سخوندر داسدوى ته ئړئ، راو

وويل: ې قوم ته ئېده، پورته كې ړه تربارمله به ككله 
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ڼو گاد ې له مصره وايستئ!! تاسو ئ چي ئدا همغه خداى د

ځو ښد  كيې كار په دښايي  يچږي ېډولو معلومله غون

 ډه تر نارينه وو زياته وه!!ون

 جاهل ته وايي موږڅ كي په ترې ې قصد د قرآن :

 گمارو او دوكه مارو مذهبي مشرانوټژر د ېر ډقومونه 

په نامه ې د دين پلورونكي ئښكار شي، دين په لومو كي 

د سرو زرو ې مذهبي مشر شي او سامري ئړي، دوكه ك

په ې د سخوندر ځاى ئپه د خداى  ې معبود!سخوندر ئ

ې واخلي ړي، هم ايمان ترچمتو كټولو ته ټيي سر ړاندو

ړي خو له ړ ك، د سرو زرو بت ورته جوۍشتمنې او هم ئ

 !!برخيې ړې ووو سرو زرو له يودوى نه د اخيستل ش

  خداى بني دلته ويلي چي  بايبلعجيبه دا ده چي

ېبه كه يوه شوويل: پل اخطار كي په خو ته اسرائيل

ژنم، خو له شم نو تاسو حتمًا و هپاتځ كي په منستاسو 

پل ړه چي له خژمنه وكڅو سطره وروسته ليكي: خداى دې 

 يى همداسپل خداتل خ بايبلږي!! ېك هپاتقوم سره به 

اوس يوه  ،معرفي كوي چي نن يوه خبره كوي او سبا بله

ږي ېپه شا ك ژمني پليې وروسته له خېبڅو شژمنه كوي او 

ې هم ئې او تر دخالف عمل كوي!!  يژمنۍ مخكن يپلاو د خ

 چيځله ليكلي په لسهاوو ې ئ مخكي چيعجيبه خبره دا 

د  خداى د موسىښودلى خو دلته ليكي: ځان خداى خلكو ته 

ښيه، ځان وپل ما ته خ يچځواب كي په ې ښتنې غود

پل نوم خړم، ېر كته ت يپل جالل ستا مخوفرمايل: زه به خ

ېره څزما ږدم چي ېپر... خو نه ړمږ ياد كگ غپه جبه هم 

ژوندى گوري او ځكه چي انسان نه شي كولى ما و، ېگورو

ي زما خوا ته ډبرې د پرڅه او پانو  شي!!! پاته

 ډبريې ږي نو تا به د دېېرزما جالل تي ږه، كله چېودر

څو ړم، ترټ كپې پل الس به دپه خ ېنوم اوښكپه سوري كي 

ي شا مړم چي ك لري پل السېر شم، بيا به خځايه تې له د

 ې!! گورو

  ي مسخره، داسپه عقل چي چا سل حيف او افسوس د هغه

ې خوا ته !!! خداى ئمني خبري ضد او يوه د بلي متناقضي

ى، د اېښ ېپرږي، خداى الس ېېرته ت مخيې داى ئړ دئ، خوال

ړ شو او نه مخو گوري نو مري، ې وگوري او كه ئخداى شا 

ېدو او قصه تمامه ې د هغه نوم واورله خولهغه د ې نه ئ

 شوه!!
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ترڅو دنيا وي، ساده لوح او سفيه چي خو خبره دا ده 

انسانان به هم وي او د ټگمارو په دام كي به د دوى 

!! كه سامري له سخوندر معبود جوړولى شي او وتل همېپر

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 

كلن غائب ماشوم امام زمان ځه پنخداى زوى، كه شيعه له 

اى د ده قاصد گڼي... تعجب مه كوئ، دا جوړوي او خد

ږي، تل به سامري ېكارونه مخكي شوي او بيا به هم ك

 . ږيېښكار كپه لومو كي ې ې عقالن به ئږي او بېپيدا كرا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

    

   

    

   

   

  

پوه شو او ړى د دوى مخي ته نسكور كچي كله  او -245

رب ږ كه زموې ويل: نو وئ ې الري شوييقينًا بشول چي 

ړي حتمًا ښنه راته ونه كړي او بخراباندي رحم ونه ك

 شو.به له زيانمنو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

څو رأيي ړي كي د مفسرينو ژباپه ې آيت د د -(042)

 گورو:

 په ېدو ښيمانه كپېرى مفسرين )سقط فى ايديهم( د ډ

 معنى اخلي.

  دا طلسم ېغولچي د دوى د تفهيم القرآن ليكي: كله

 مات شو.

كله  :ځيخو له الفاظو دا معنى د انسان ذهن ته را

چي پوه شول او  ړى شوپه مخكي رانسكو كدا بت د دوى چي 

راباندي رب ږ كه زموې ويل: وو نو وئ ې الري شوييقينًا ب

ړي حتمًا به له ښنه راته ونه كړي او بخرحم ونه ك
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د  ېې مجسمد دچي او دا همغه مطلب دئ  شو. زيانمنو

 راغلى. ې كي په سورد طه ړه په اېدا سوزېدا او نسكور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

   

   

    

    

   

    

    

  

   

   

    

    

   

    

   

  

ناك او پل قوم ته غصه موسى خ چياو كله  -291

ېر ډې ويل: له ما وروسته مو زما ېدو وئځگراسفناك و

مو دومره په كار كي پل رب آيا د خړى، بد نيابت ك

ې پل ورور ئې او خي وغورځولې لرړ؟ الواح ئتلوار وك

ښكود، )ورور راې په لوري ئد ځان تر سر ونيو او 

ڼلم، گقوم كمزورى و ه!يچې( وويل: زما د مور بئ

ښادوه او  ښمنان مه راباندينو دژني، و ې وو وميږدن

ويل: ې وئ -292ځوه! گر مه مي ډليد ظالم قوم له 

زما ورور ته هم او ې او ړښنه وكزما ربه! ما ته بخ

تر  چيې او ته خو يقينًا ړمو داخل كپل رحمت كي په خ

 ې.ټولو رحم كوونكو زيات رحم كوونكى ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      ېپلوش نقرآد 

 عرافاال

 

 
 

 

 

 

 

 

 

459 

 ــــــــ
 ږ ته وايي:دا آيت مو -(291-292)

  پل قوم ته غصه ناك او اسفناك خ عليه السالمموسى

ې د ا سخت غصه وو او له بلي خوا ئې خو، له يوېدځگرراو

گه دومره ژر څنپوه قوم په حالت تأسف كولو چي ې ناد

 ېوتل.ډ كي پرډندوكه شول او د شرك په گنده 

 ړى.ې وويل: زما بد نيابت دي كورور ته ئ 

  ې.ځولوغورې الواح پر زمكه ې ئېري غصډله 

 ېښتانو ونيولو له و د سرېري او ږله ې خپل ورور ئ

 .ښكودځان ته را ېپه زور ئاو 

  د يوه مطيع او صالح ورور په  عليه السالمهارون

ې، دوى مي له ړتوگه ورته وويل: ما خپله دنده ترسره ك

ې وو ما ږدړي، خو راباندي برالسي شول، نك منع ې كارهد

ې چي ته به مي پر دېښنه وه ووژني، له ما سره دا اند

او زما ړ ړ كې چي ولي دي په قوم كي اختالف راوالمالمتو

، خو د انتظار خالف گورم چي ړتر راتلو دي انتظار ونه ك

د مه مي  ،ښادوه ښمنان مه رابانديې، دټته مي ر

ړ كوه داسي كار ته ا ميېره او مه شم ډليله انو ظالم

 !ې كويچي ظالمان ئ

  ېدو وروسته د خبرو له اور عليه السالمد هارون

ږني ېورگښتني حقيقت ورته جوت شوى، له تحقيق او پو

پله غلطي ې خئړه دا كار په ا عليه السالممخكي د هارون 

ې د مغفرت پل ورور لپاره ئځان او خې، د ڼلگباه تاشاو 

  ې.ړكدعاء  او رحمت

 همت، جالل او ړ لو عليه السالمې كي د موسى ې قصپه د

چي د ده قوم د ې نشو زغملى ، دا ئځور شوىديني غيرت ان

عليه ړى چي هارون ك ېځي، گمان ئېوډ كي پرډنشرك په 

 د سرېري او ږې له ځكه ئې، نو ړتساهل او نرمي ك السالم

. هيبت ښكودځان ته راې په زور ئېښتانو ونيولو او له و

رېدى شو او نه د ې سامري مخي ته ودچي نه ئې هومره ئ

  هغه مشرك پلويان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گه( په تود معبود ې )چي سخوندر ئيقينًا هغو  -291

دنيوي  پهپه غضب به اخته او پل رب ونيولو، د خ

شي، افتراء كوونكو ته په برخه ذلت ې كي به ئژوند 

ې چي بد كارونه ئاو هغو  -293همداسي سزا وركوو. 

ې ې او ايمان ئړې وروسته توبه كد لهې ړي، بيا ئك

ې وروسته مهربان له دچي ستا رب ې شكه ړى، براو

 ښونكى دئ.بخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ې:دلته د مرتد شوو سزا بيان شو -(052-053)

  ې غضب وضاحت ې كي د دپه سورې غضب، د بقر تعالى هللاد

ژل شوي. دا د په ضد د جهاد اعالن شوى او وى شوى، د دو

په په دين كي هم د مرتد سزا وه او  السالم عليهموسى 

 اسالم كي هم.

 ېښته په تژغورل شي او ژلو ودنيوي ذلت، كه له و

 ژوند كوي. پكاوي كي په ذلت او سنو تل به  ،بريالى شي

  چي د ارتداد مترادف وي،  كار هغه بد چي له څوك خو

 تعالى هللااميد دئ ړي، نو ېرته ايمان راوي، بړتوبه وك

  ښونكى دئ.مهربان بخچي هغه ځكه ړي، ښنه وكورته بخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ې ې ئتختهغه ړه شوه، چي د موسى غصه ساو كله  -294

ښووني پاره الرې د هغو لئ ليكني كيپه  چيې ورواخيست

 ي.وپاره لپل رب ې د خېره ئوچي  ېوېرزويني پاو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ېل ځ بړه هم د مفسرينو تر منپه اې آيت د د -(054)

ړى او وينا ته اعتبار ورك بايبلځينو د آراء مومو، 

 چي د موسى عليهاو كله ې شو يمات ېچي لوحې دي ئويلي 

ې ړې كډې راغوتې ئټټو، نو د تختو هړه شوغصه س السالم

په داسي ې، دلپه كي ومونې او د هدايت او رحمت ليكني ئ

ادعاء  د بايبلبوازي د  الفاظوې آيت له چي د دحال كي 

ې هم روغه ي د تختو ليكنه ئچښيي ږي بلكي ېترديد معلوم

ي ډبريناو هغه دوه دا ده: ادعاء  بايبل، د وه پاته

په ې )خداى ړو خواوو ئپه دوا يچې و الس كيپه ې ې ئلوح

لي ته ډغاپن يچپل الس( لس احكام ليكلي وو... كله خ

پر ې ي ئگسترږ شو... ې ترغوږ ئځوشور او  ،ې شوږدران

ندا څا او خنپه ته  ې مخيخلك ئ چيې ېدگطاليي سخوندر ول

 النديتر غره ې ې ئلوح چيغصه شو  بوخت دي... داسي

له ادعاء  د بايبل. د ې..ې شوټې ټوټټوې او رځولوغو

ځاى دوه په لوحو شوو  ود دغو مات السالم عليهمخي موسى 

صفا  ويناې له د قرآنې، د ړې ترالسه كري لوحنو

 ترديد كوي. ادعاء  د بايبلچي د ږي ېمعلوم

ېر توجيهات ڼ شمهم گړه په اد )لربهم يرهبون( 

ې او بلي په يوچا ڼلى او گ زائدچا الم شوي،  وړاندي

د  ېداېرې دا ده: د دوى وټولو غوره ئتر معنى اخيستى، 

ځان لري ساتي او ه گناكه له پاره وي، يعنى پل رب لخ

   پاره كوي.پل رب لږي، دا كار د خېېرې وپايلو ئله 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مقرر وخت اويا كسان زما د قوم پل او موسى د خ -299

، ې ونيولچي زلزلړل، خو كله پاره غوره كل (مالقات)

دوى چي دي وى ښتلى كه غو ې زما ربه! كاشې ويل: اوئ

څه هغه ى، آيا د و ړيې د مخه هالك كاو زه دي تر د

ړي؟ دا خو يوازي ږ كمعقلو كچي زموې په وجه مو هالكو

ې ې الري كوبې پرړې چي غواڅوك ستا يوه آزموينه ده، 

ې، ته مو ې ئهدايت كوښه وي خو يچي دچا ته ې او ئ

ړه حم وكږ رپر موړه او ښنه وكږ ته بخې، نو موموال ي

 ې.ښونكى يټولو غوره بخاو ته تر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

چي پام كي ولرو، په و ترتيب آيتونه دلته د ك -(055)

ې او بيا قوم ته د موسى عليه د سامري د دوكړى لوم

اوياوو پاره د او بيا د ميقات لېدو د راستن السالم

په ې د سورې ې او د بقرونه شودياكسانو د غوره كولو 

 چي: آيتونو كي لولو  53او  55

    

     

   

    

    

    

كله به درته ايمان ! هيڅتاسو وويل: اې موسىاو كله چي 

كي حال په داسي ورو، نو گند ونه څرگڅو هللا ړو تررانه و

ه . بيا مو له مرگكتل موورته( )تندر ونيولئ چي 
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 ړئ.څو شكر وكئ ترړژوندي كبېرته راوروسته 

له بني  السالم عليهچي موسى ږي ېمعلومدې له 

خو ې، ړښتنه كغوپه ضد د جهاد د مشرك شوو  لواسرائي

ته  السالم عليهبني اسرائيل جهاد ته تيار نه وو، موسى 

 يپه هغه صورت كي ه يوازستا دا خبر چيړ ځواب وركې ئ

په  يچورو او دا راته ثابته شي گهللا مخامخ و چيمنلى شو 

 عليهئ، موسى ښتيا د جهاد دا حكم د ده له لوري در

له  ىپالودوى اويا كسيز په وينا د  تعالى هللاد  السالم

خو هللا  او تندر نيولي، ې، هلته زلزلړروان كځان سره 

. كه ړلژوندي كبېرته را مخيپېرزوينو له پلو تعالى د خ

  ې دي.ڼلگښي ېپېلي ېلي بځينو مفسرينو دا دوه بڅه هم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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په آخرت كي ې دنيا كي هم او په دږ ته او مو -296

يقينًا چي ستا لوري ړه(، )مقرره ك ڼه وليكهگښېهم 

د عذاب به خپل ې فرمايل: ې ده، وئړته مو رجوع ك

او رحمت مي هر  ړمغواې هغه چا په برخه كوم چي زه ئ

لپاره وليكم ې د هغو حتمًا به ئڅه ته شامل دئ، نو 

و ايمان آيتونزكات وركوي او زما پر  چي تقوى كوي،

هغه چي د امي رسول او پيغمبر متابعت  -297 ړي.راو

كوي، هغه چي دوى ئې نوم په تورات او انجيل كي له 

كي گماري او ېځان سره ليكلى مومي، هغه چي دوى په ن

له بدي ئي منع كوي او پاك شيان ورته حالل او ناولي 

دوى له اوږو  ورته حرام گرځوي او بارونه ئي د

راكوزوي او هغه زنځيرونه )شلوي( چي د دوى په 

السونو او پښو كي لوېدلي وو، نو چا چي پر هغه 

ڼا هغي ر پهايمان راوړ، د ده مرسته ئې وكړه او 

، همدا كسان ېړل چي پر ده باندي نازله شووال پسي

 برالسي او بريالي دي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ي مومو:ښوونڅو الرو كي ې مباركو آيتوندپه  -(053-057)

  او د كي  ړپه لگانو د مخكنيو دعا السالم عليهموسى

ې دنيا په دږ ته موچي كوي دعاء  په استازيتوبپل قوم خ

ستا ړه، په برخه كراڼه گښېپه آخرت كي هم كي هم او 

 . پلو غلطيو توبه كووې ده او له خړلوري ته مو رجوع ك

 ځواب كي په دعاء  د السالم عليهد موسى  تعالى هللا

 ېد هغه چا په برخه كوم چي زه ئعذاب به خپل فرمايي: 

هغه خلك څه ته شامل دئ، هر پراخ او او رحمت مي  ړمغوا

چي پېرزوينو او رحمت نه برخمن كوم پلو به حتمًا له خ
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 ړيو ايمان راوآيتونتقوى كوي، زكات وركوي او زما پر 

ې دا ړتياوي ئگځانچي پيغمبر متابعت كوي او د هغه امى 

دي: دوى ئې نوم په تورات او انجيل كي له ځان سره 

كي گماري او له بدي ئي منع كوي ېمومي، خلك په نليكلى 

او پاك شيان ورته حالل او ناولي ورته حرام گرځوي او 

كوزوي او هغه زنځيرونه شلوي چي د دوى ې بارونه ئي تر

 په السونو او پښو كي لويدلي.

 ې گرتيا ئپيغمبر ايمان راوړ، د ده ملې چا چي پر د

ړل چي وال يپسڼا هغي ر پهړه، د ده مرسته ئې وكړه او وك

، همدا كسان برالسي او بريالي ېپه ده باندي نازله شو

 دي.

گورئ چي پيغمبر د خلكو بارونه سپكوي، زنځيرونه 

شلوي، انسانان آزادوي، ټول پاك شيان چي پخوا د دوى 

گمارو مذهبي مشرانو يوه برخه ورته حرام كړي وو حالل ټ

ته داسي ري، خلكو ېگرځوي او ټول ناولي شيان حرام شم

راغ وركوي چي له تيارو او خرافاتو نه څنور او 

ورباندي ووځي او د حقيقت روښانه دنيا ته الړ شي. د 

د  چيږي ېېر صراحت سره معلومډوينا په ې له د قرآن

ړى، له زيادت كپه دين كي مخكنيو امتونو مذهبي مشرانو 

ې ئشيان حالل ېر مذهبي مراسم راايستلي، ډې پل لوري ئخ

ې، نوي ړې محدوده كړي، د خلكو آزادي ئو حرام كپر خلك

برخه ې د هللا تعالى د دين ړي او دا ئې وضع كقيود ئ

وينا  دغيد  قرآند  خبري ډېري بايبلې، د ړمعرفي ك

 دئ. مصداق

پيغمبر د چي پر ښوونه كوي ې الرږ ته د ددا آيت مو

، د ده مرسته، د ده گرتياښتني دي: د ده ملڅو غوايمان 

، ىړچي ده راوښود نيول الرڼا و هغه مشعل او رمتابعت ا

 په برخه وي.ې يوازي دغه كسان به برالسي او بريا به ئ

نوم  ّـرسول هللا په تورات او انجيل كي د چي خو دا 

چي د كي  په بايبلذكر شوى كه نه؟ او آيا دا نوم 

ړه ې اپه دشته كه نه؟ ڼي گې تورات او انجيل مجموعه ئ

 ولرئ: پام كي په څو خبري 

 ږي ېپه صراحت سره دا نه معلومله الفاظو يت آې د د

نوم ذكر شوى،  هلالج لجپه تورات او انجيل كي د محمد چي 

 داسي راغلي:كي ځم آيت پنپه ې البته د الصف د سور
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     او :

ې بني اسرائيلو! عيسى د مريمي زوى وويل: اچي كله 

چي زه تاسو ته د هللا رسول يم، د هغه تورات يقينًا 

پيغمبر چي تر ما مخكي وو او د داسي يوه تصديقوونكى 

ې احمد تر ما به وروسته وي او نوم ئچي نكى ېرى وركووز

پيغمبر عليه چي دا هم د په احاديثو كي راغلي  دئ.

ږي او ېكېر ستايونكي ته ويل ډنوم وو، احمد هم  السالم

ې شهادت په دېر ستايل شوي ته. د عربو تاريخ ډهم 

نه مخكي  نوم له پيغمبر عليه السالمد محمد چي وركوي 

 شوى، ېښودل چا نه دئ اپه هي

  په ، نه ژبو ووپه عبري او سرياني تورات او انجيل

په دا عربي الفاظ  ّـچي د )احمد( يا )محمد( ژبه عربي 

 وى.كي راغلي 

  پيغمبر راتلو ته پوري د يوه ناجي يهودان تر نن

 منتظر دي.

  ير شئ نو دا حقيقت ځپه دقت سره ته  بايبلكه تاسو

د ۍ ړبحث لد  اړهمنتظر په ح يد مسبه درته جوت شي چي 

په مخكنيو كتابونو  بايبلد ې، يل شوپاشعيا له كتابه 

د په يهودانو كي څ نه دي ويل شوي، ړه هيې اپه دكي 

دوى د ذلت او پيدا شوه چي )انتظار( عقيده هغه وخت را

ې د ېواد ئېر دردناك حالت كي ژوند كاوو، هډپه اسارت 

، دوى ووېوتى په الس كي پرښمنانو په شمول د دې پالزمېن

په اسارت ونيول ې ئ ځينيړل شوي وو، كور كلي شپل له خ

ې بد په دۍ خوارۍ او ې تبعيد شول، د غالمئ ځينيشول او 

په دوى  ،گهپه توې ښتنې حالت د فطري غواو د دحالت كي 

ړه ژغورونكي ته د )انتظار( عقيده راوالناجي او  يوهكي 

ې يو داسيپلو او جهل وهلو قومونو كي د ځپه ظلم ، شوه

چا ته انتظار كول چي داسي يوه ېدل او پيدا كې راېدعق

 پرپه گو د ستر ځولو سره اوپه خو گوتي ېراشي، د يو

ژغوري وې پكاوي ئسله ذلت او  ،ړيد دوى حالت بدل ك كي،

ورسوي، يوه فطري طمع او ې ړو څوكو ته ئد عزت لواو 

ې ېرو قومونو كي د انتظار عقيده د دډپه انتظار دئ، 
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په ې د دټ لري، ذهني بنس ،ټ ولريمذهبي بنسى چي ځاپه 

پلو مذهبي له خ هنو دا عقيدوې وزلو قومبځاى چي 

ۍ ې وزلهمدا د مظلوميت او ببرعكس  ي،ې وكتابونو اخيست

ېدو سبب شوى چي د ځ ته كو د رامنكتابونهغو  دحالت 

چا ته الهي كتاب څ ! هيې!ړك وړانديې )انتظار( عقيده ئ

، برعكس ړهناجي راتلو ته انتظار وك د يوهنه وايي چي 

چي په هللا ايمان  دئې كي په دورته وايي: ستا نجات 

نه پرته ې، له هللا ړټ نه كټيپرته بل ته سر ې، له هللا ړراو

د ې، ، ظلم ته تسليم نه شېرهاو نه و ېه طمع ولربلله 

د مظلومانو  ې اوړپه ضد جهاد ته مال وتظالمانو 

معرفي داسي  السالم معليه انغمبرپي قرآن .ېړگرتيا وكمل

 ىړپيغمبر تصديق كځانه د مخكني ې له كوي چي هر يوه ئ

څكله د ه د وروستني تائيد، خو دا تائيد هينځااو تر 

ې بيان سره د پل دپه خ قرآنپه معنى نه ده، انتظار 

ړتيا او له نورو گځانيوه مهمه  السالم معليه انوپيغمبر

، نور زعماء گوته كويپه ر پيد دوى يو اساسي تو نومشرا

گ كي څنپل په خوي چي مخكني محكوموي او داسي او مشران 

 هځټول امكانات له منېدا ړد بل قيادت او زعامت د راوال

ځاى به ونيسي ړي د دوى چي گمان وك اړهپه چا ړي، د و

، د هغوى د ړيښ سره مخامخ كگوااو د دوى قيادت به له 

، نايت نه دريغ نه كويڅ جپاره له هيژلو لختمولو او و

ڼي او گځان ته رقيب او حريف هغوى هر د استعداد خاوند 

 الريانو او د دوى له پيغمبرخو ې كوي، څه ئد ختمولو ه

چا مال د هر هغه تاسو به  يچيل شوي د دوى امتونو ته و

په هغه الر درومي ځي او له تاسو وروسته را چي ئړ كوت

 فرمايي:  اړهې په د ې روان يئ، قرآنپرتاسو  يچ

    

   

     

    

    

   

     

    

    

                                                                     

 80آل عمران:
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واخيسته چي دا دئ ژمنه و برانپيغماو كله چي هللا د  

 ړ، نو كه بيا تاسو تهكتاب او حكمت درك تاسو ته مي

ړى شوي كتاب تاسو ته د درك يچبر راغى پيغمكوم  داسي

ړئ او مرسته پرې راونو حتمًا به ايمان  تصديقوونكى وي

پر اقرار كوئ او  په دېې فرمايل: آيا ې كوئ، وئبه ئ

ې ويل: وئاخلئ؟  (ږو)پر اوى پېټزما دا  باندي ېد

زه هم له  يچې فرمايل: نو شاهد اوسئ اقرار كوو، وئ

 يم. شاهدانو

ده  ېژمنه اخيستبرانو دا پيغمله  هللا تعالى يچگورئ 

د كي  ژمني په دېړ او مرسته كوي، يو به د بل مالت يچ

برانو پيغمپلو دوى به هم د خ دوى امتيان هم شامل دي،

ږدي او د هر مؤمن او د كتاب تصديقوونكي گام پر پله 

په ي دا كار ونه كړ يچوك څړ به كوي. او مالت اگرتيمل

او د  ېړژمنه ماته ك ېړې له هللا سره كئي حقيقت ك

ې دا د انتظار د عقيد منحرف شوى. برانو له الريپيغم

د هر حق  د عدم تعصب درس وركوي، ، بلكيدرس نه وركوي

ه تورات او انجيل پ!! ړ او تائيد درس وركويپال د مالت

يهودانو او مسيحيانو ې خو ې ته ورته خبره شوحتمًا دكي 

 ې!! ته د انتظار عقيده راايستليوه ناجي دې له 

پيدا شوه او له هم يوه فرقه رامسلمانانو كي په 

 ړه اوپي كې د انتظار عقيده كامسيحيانو او يهودانو ئ

داسي ړ، ړ كجو (ر اماممنتظَ ) ئې له يوه ورك شوي ماشوم

ي وايي: عجل هللا فرجه گانو كدعاء  پلوپه خنن  چي

 يچيعني دا  ړي!!ې كږدنېدل راد ده راخالص الشريف: هللا دي

 سؤال، خداى ته ړل شوىپه زولنو تي ېرچدا منتظر امام 

د دوى آرمانونه تر سره ړي او راشي ې كئ راخوشي يچكوي 

  ړي!!ك

 ځير شئ:ې خبرو ته د اشعيا د كتاب د

په كافي اندازه مجازات نه و! آيا ې اسرائيليان... ا)

ه بدن كي پي ځاى د، روغ ېيپي ټ يپټښو پله سر تر شوئ؟ 

ېواد مو وران ناسور شوي، ه زخمونه دي، پاته ئنه د

په مخ كي څه ستاسو هر  يپردښارونه مو سوزېدلي، شوى، 

ړه ويجاټيو كي پپه لكه  ئدداسي غارت كوي، اورشليم 

كه قادر خداى ، ئد هپاتي ې دفاع او يواز... بخونه، 

ېر به شم هپاتږ دا ل موږزې نو ېدلنه وى اور چيغي موږز

 چيښيي ېر وضاحت سره ډپه دا الفاظ  (...هپاتنه وو  هم
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ې ې!! د همدېدلږېي زحالت ك په دغسيد انتظار عقيده 

په ... )ې ليكي: پسې په دد اشعيا كتاب  يچپاره ده ل

د خداى  چيځي به خلك هغه غره ته ځو كي راتلونكو ور

ړ شوى او وايي به: راشئ د خداى هغه غره ته ې جوپركور 

ړ شوى، د ې جوپرو د خداى كور اسرائيلياند  چيړ شو وال

ړو، خداى به د ې وكخداى اوامر واورو او اطاعت ئ

پلو دوى به له خپاى ته ورسوي،  جگړيځ قومونو تر من

 (... ړيې كړې جوېزو ارپلو نې او له خيوتورو 

ې ېدلاور خبريې ته ورته ماليانو دپلو له خ يهودانو

ې، ڼلگ وړاندوينيړه په اد راتلو  ې د يوه ناجياو دا ئ

چا نو تر هر  مبعوث شو عيسى عليه السالمخو كله چي 

ې مخالفت او د د هړلمال وتته زيات دوى د هغه مخالفت 

 چيړه په اد )موعود مسيح(  -0اساسي وجوهات دا وو: 

په ېدلي وو، څه اورگمارو مذهبي مشرانو ټپلو دوى له خ

ناجي چي  ې هغه ونه موندل، دوى ته ويل شوي ووئ يده ك

ځايه ره غرونه له ځولو سپه خو گوتي ېمسيح به د يو

و اسرائيليانوي، د به ورسره  لښكريځوي، د فرشتو خو

ښمنان به ټول دړي، د دوى ټول آرمانونه به ترسره ك

.. پاريته وسچايي به دوى پاړۍ ن ټولي دړي، مجازات ك

ترسره  هيليله راتلو وروسته دا  السالم عليهخو د عيسى 

ېر ونه موندو چي څپه موعود مسيح ې د هغه ې، دى ئونه ش

ې ئده كي په ې د راتلو زېرى وركاوو!! مذهبي مشرانو ئ

په درواغو ې چي مذهبي مشرانو ونه موندل نښي ههغ

گمان كاوو چي موعود دوى  -2 .ېپيغمبرانو ته منسوبول

ېر وي، خو څپه مذهبي مشرانو اوسنيو مسيح به د دوى د 

د چا د مخه تر هر وموندو چي داسي ې ئ مالسال عليهعيسى 

گوزارونه كوي، دوى په مذهبي مشرانو سخت و اسرائيليان

ڼي، د ده هره وينا د گې غلط او محرف گمار او مذهب ئټ

ړو ړو وهغوى د ويناوو خالف، د ده هر عمل د دوى د ك

ېر ډې حرام او ېر حالل ئډگمارو مذهبي مشرانو ټخالف، د 

كي دغو  يهيندارپه دعوت  ده د دړل، ك ې حاللئحرام 

په ، ېدهېره كركجنه معلومډېره څپله ته خمذهبي مشرانو 

دعوت قبول  ېدل چي كه خلك د عيسى عليه السالمپوهې د

ږي، نور نو نه شي كولى د ېړل كدكانونه تنو د دوى  يړك

خلك وشكوي په نامه په نامه خلك وغولوي او د خداى دين 

 ړي... ې ترالسه كاو شكران
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 انوپيغمبرږي چي له ټولو ېله ويناوو معلوم قرآند 

ټولو تر چا چي ې، سره همدا معامله شو السالم معليه

پلورونكي ې هغه دين ړلزيات د دوى مخالفت ته مال ت

په ې بايد ئ مخكيټولو گمار مذهبي مشران وو چي تر ټ

وو ړى ړ كدكان جو ديندوى له ړى وى، خو هغوى ايمان راو

حقيقي دين ته بللي، پيغمبرانو !! اماو له مذهب نه د

ځان ته، حق او عدالت ته، له حرامو وېري  تعالى هللاله 

دوى څه وو چي ښتيا ته او دا هغه ساتلو ته، صداقت او ر

پيغمبر مقابله ې منلو ته تيار نه وو، دوى د هر نوي ئ

هغه په ده كي : ې ويلخلكو ته به ئې سره كوله چي په د

ې، وپيغمبرانو كي په مخكنيو نشته چي  ځانگړتياوي

ړه هغه څه اه پبرانو مپيغعوامو له دوى نه د مخكنيو 

په ړي او منسوب ك ې هغوى تهئڅه او هغه  ېدلي وواور

سره  له هللا تعالى يوازيوو چي  يې ستايلهغو الفاظو ئ

او الوهيت مقام ته  ۍد خدايپيغمبران دوى ښايي، 

له  النديېز اغ عوام د دوى د غلطو تبليغاتو تر، يرسول

ې نه په وس كي ئڅه انتظار كاوو چي د هغه  نوپيغمبرا

 .وو

 بلكيپيغمبر نه و دا ناجي يو اسرائيلياند  بايبل 

ۍ ځ به د داؤد د كورنې ورپه دڼي او ليكي: گچا پايو 

پاره د نجات ټولو قومونو لچا د پاړ شوى والادا نوى ر

واد به ېاو د ده هځي بيرغ وي، خلك به د ده خوا ته را

د كي  ۍچايپاپه د ده  ډك وي اوله جالل او عظمت نه 

په هغه وخت كي كوي:  وړانديځور ې او امنيت دا انسول

ېرلى به يو گ او سړانپځاى اوسي، ېوه او ورى يو به ل

ځاى درومي سخوندر به له زمري سره يو څملي، ځاى سره 

ړي غواوې ړه ئزخوا ته چي  هريې او يو ماشوم به ئ

چى به له ږ بڅري، د يږ خوا ته غويى به د يبيايي!! 

ېر څپه څملي او زمرى به د غوايي ځاى سخوندر سره يو 

 پرته لهتى خور ماشوم به له مارانو سره  ښه خوري!!وا

او خطر لوبي كوي!!! له تي نيول شوى ماشوم به د وېري 

ږي، ېسرڅ تاوان به نه ورې ته الس ننباسي خو هيځالافعي 

... 

 ړه په امذهبي مشرانو د )ناجي مسيح(  پلودوى ته خ

ځكه ې، كول وړاندوينيې ډكله مبالغو او  دروغجنيداسي 

ړ گه قبول نه كپه تود منتظر ناجي  ې عيسى عليه السالمئ
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 ړ. ې رانه وپرې او ايمان ئ

 ې تصديق ئ قرآنهغه انجيل او تورات نه دئ چي  بايبل

ښونكى ژور او نه بخپه تورات او انجيل كي  بايبل !!كوي

 هږېره لډكتابونو ې الهي دد كي  بايبلپه ړى، تحريف ك

 ږي، قرآنېگو كتر سترچه الفاظو كي په كبرخه هغه هم 

 ډيبربني خبر ي دروغجنيټولكتاب ې محرف راغلى چي د د

استناد او د  په بايبل، ړيگند كڅرخلكو ته  حقائقاو 

د هغه مطالب رانقلول لويه په تفسير كي و آيتوند  قرآن

 !تباه ده!اش

  نو داسي گمان كله د انجيل نوم اوري مسلمانان چي

 السالم عليهپر عيسى وي چي  بدا به همغه كتاكوي چي 

څه نه څ نازل شوى، خو حقيقت دا دئ چي له هغه انجيل هي

گورئ څه ونه كي داسي  ټول بايبلپه ، تاسو به هپاتدي 

دا ښيي دا همغه انجيل يا د هغه يوه برخه ده، چي و

د سيرت  السالم عليهعيسى د په حقيقت كي يلونه انج

دا نه د ېر وروسته ليكل شوي، ډتر ده كتابونه دي چي 

شرح ې دي او نه ئ ړه ليكل شوي كتابونهپه ااصلي انجيل 

حيران به تاسو دا انجيلونه لولئ نو كله چي  .او تفسير

ي د ې ولد سيرت كتاب ته ئ د عيسى عليه السالمشئ چي 

څ برخه د انجيل هيې كي په دي ړى او ولكانجيل نوم ور

معلومه څ كي په ترما ته د تحقيق  ږي؟ېگو كنه ترستر

له  د عيسى عليه السالم ي برخيېرډد عهد جديد شوه چي 

پاره يوه خاص غرض لۍ وروسته ليكل شوې خو د ړېپڅو  لوت

! حقيقت دا دئ چي عيسى ې!گردانو ته منسوب شوده شاد 

ياران ښوده چي ېپردنيا الت كي حپه داسي  السالم عليه

او خواره واره ټ پيا  لژل شوې يا ونيول شول، يا ووئ

نه مساعد  شرائطپاره ې لد د پوريې ې مودږدشول، تر او

ڼي او د گو پلوي ځان د عيسى عليه السالموو چي څوك 

د وينا  بايبلد ړي، انجيل د ليكلو يا بيانولو جرأت وك

 لوله ت السالم عليهد عيسى موجود انجيلونه  له مخي

. د ده له تلو وروسته ۍ وروسته ليكل شويړېپې يوه ږدن

هغه په ې چي ځته شوفضاء رامند اختناق او رعب داسي 

په و نه دا جرأت كولى شو چي د ده گردانوخت كي د ده شا

ړي او ې نشر كې وليكي او يا ئړ كي څه ووايي، يا ئمالت

ښيي!! خو مسيحي وځان وو چي موقعيت كي په داسي اصالً نه 

په سياسي نظام كي بدل شوي، هم د روم  شرائطوروسته 
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ې په د كي، شاوخوا سيمود فلسطين هم بدلون راغلى او 

گنده څرراږي په نسبت خواخو السالم عليهد عيسى وخت كي 

ږي ستره وجه هم سياسي وه، له مخكني ې خواخود دې، شو

وخت كي ې په همدې، په غرض عنوان شوچ اخيستو د غنظام 

ړه د كتابونو د ليكلو په اد انجيل او د ده د سيرت 

ې تر دځ زيات شوى، په ورځ ې ورېر ئاو شم ېپيل شوۍ ړل

 يڼچې ړي، وئډ ككنائس مجبور شوي دا كتابونه راغونچي 

ړۍ كي ېپالدي مي درېيميپه ړي. ړ كوې جاو يو كتاب تر

 ڼل: گڅلور انجيلونه معتبر وكنائسو 

لخوا ليكل  متى كوي چي دا دادعاء  بايبل: متى انجيل د

له دولسو  السالم عليهد عيسى  متى دئ، شوى انجيل

ل شوى ليكيا سرياني په عبري وو. دا انجيل  گردانوشا

ترالسه ژبي كي په يوناني ې ۍ نسخه ئټولو مخكناو تر 

اختالف شته په مسيحيانو كي  يوازينه  اړهې په دوې، ش

ې انجيل د همد ، بلكيپه اصل كي چا ليكلىچي دا كتاب 

په ځكه  دئ، نه متى ېليكونكى ئږي چي ېله متن نه معلوم

گه توپه داسي ړلو قصه د ايمان راو متى دې كتاب كي همد

ما ته له تحقيق  دئ، څوكې بل ې چي ښيي ليكونكى ئراغل

ې كوم يوناني ايي ليكونكى ئنه وروسته معلومه شوه چي ښ

، او مشرح نسخه ده مرقس انجيل بلهد په اصل كي وي، دا 

څه له په انجيل كي ې د مرقس ږي چي ليكونكي ئېمعلوم

ښو او قصه خوې چي ړې وركڼه ئبړي او داسي ځانه عالوه ك

 ښوونكو عوامو ته الجالب شي. خرافات خو

 ئنومى د مرقسې ږي چي ليكونكى ئې: ويل كد َمرُقس انجيل

ه ډلپه د اوياوو كسانو له لوري  السالم عليهد عيسى چي 

 ژل شو.ووميالدي كال كي  32په غوره شوى وو او كي 

گرى پولس مل: لوقا يو يهودي طبيب او د د لوقا انجيل

 نه دئ.  گرو، دى د مسيح له ملوو

ې دا خبره مشهوره شو اړهپه : د يوحنا د يوحنا انجيل

په حقيقت كي وو، خو  چي دى د عيسى له دولسو حواريونو

ې يو طالب وو، دى د مدرسې بلكي د اسكندريدى حواري نه 

گونو خدايانو او د مسيح د ې درد دئ چي ړنى كس لوم

 . ړهځته كې رامنالوهيت عقيده ئ

په نامه يو بل پا برناگ د څنخو د دغو انجيلونو تر 

ماما وو،  سپا ليكلى، دى د مرقبرناشته چي هم انجيل 

ژور اختالف لري، د اختالف اصلي هغه سره له ې خو انجيل ئ
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دا دي: د ده له نظره هللا همغه د عالمونو رب او  ېټكي ئ

ڼي او بس، گپيغمبر فقط يو  السالم عليهخالق دئ، عيسى 

وايي چي  بلكي ېدا نه منيپه دار ك السالم عليهد عيسى 

ې باور په د په دار شو،څوك اشتباهًا ځاى بل په د ده 

پاره غوره شوى وو ۍ لد قربان السالم اسمعيل عليهچي  ئد

 عيسى عليه السالمپيغمبر چي ، هغه السالم عليهحاق نه اس

په نامه ( السالم عليهد محمد ) ېرى وركويراتلو زې د ئ

ه په سبب دا كتاب د اناجيلو لد دغو خبرو يادوي، 

 ځولى شو.فهرست نه وغور

 عهد قديم( او )عهد جديد(، لري برخيدوه  بايبل( ،

او ې، شوړه و كتابونو جوشېراوس له نه دې ۍ برخه ئړلوم

ه هم ت برخيړۍ لوم ،ې له اوه ويشتودوهمه برخه ئ

گوري او گه په ستر برخيې د مهمې كتاب څلېپسمسيحيان د 

څو هم يهودان، د دوى له نظره دا د تورات او زبور او 

څه نه شي ويلى په يقين سره څوك مجموعه ده، هيرسالو 

ترتيب كي  بڼي ېپه الس په دچا او د چي دا كتاب كله 

نه شي يقيني خبره  اړهې په دليكونكى هم  بايبلد  شوى،

چا ليكلي، ده ته هم د دغو دا كتابونه لى چي كو

 څه هم د بايبلكتابونو ليكواالن معلوم نه دي، كه 

گوته په ځينو كتابونو ليكواالن ې چي د ړڅه كليكونكي ه

دا كتاب به احتمااًل فالن ې صيغه چي وايي: په دړي خو ك

ونو كي په سرليكاسو به د دغو كتابونو كس ليكلى وي!! ت

ښايي دا ښايي دا به سليمان ليكلى وي، وايي: چي  ئولول

به عزرا ليكلى وي... د عهد قديم د كتابونو او اسفارو 

ټول مسيحيان او يهودان متفق نه دي، د ړه په اېر د شم

اوه اسفاره  ونياتتستانوپركاتوليكيانو عهد قديم تر 

مختص ده، مسيحيانو ته  يوازيې ه ئزيات لري، دوهمه برخ

گوري، خو دا گه په ستر يشرحد جيل او د هغه نې ته د اد

ځينو له د  اوڅلور ځينو له نظره د  بلكيانجيل يو نه 

د دغو ې عالوه كوي، پرهم  پااو برنا ځه ديپننظره 

ځ كله شديد اختالف او كله توافق انجيلونو تر من

په  ئې فاظو له تركيبږي، له الفاظو او د الېگو كترستر

په الس ېلو ليكواالنو ېالبږي چي دا د بېوضاحت سره معلوم

د عيسى  گ بهڅند انجيلونو تر ليكل شوي انجيلونه دي، 

ې څه رسالته منسوب گردانو حواريونو او شا عليه السالم

او ليكونه له انجيلونو سره  ېدا رسالكله چي گورئ، و
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ا د كوم انجيل شرح مقايسه كوئ نو متوجه به شئ چي نه د

پله د كوم انجيل يوه برخه، بس په خاو نه  ئاو تفسير د

په ليكونكي هغه  بايبلږلى او د ېچا بل ته ليك ليو 

پولس ته ېر ليكونه ې كي ډپه دړى، شامل ككي  بايبل

 .منسوب شوي

  لوستلى داسي گمان كوي  ئې نه دئ بايبلهغه خلك چي

ته ورته تاريخ  قرآنښايي تورات او انجيل به هم چي 

ې كاماًل د د بلكينه ده داسي  يوازيولري، خو خبره نه 

نه د اصلي تورات او انجيل مجموعه ده  بايبلعكس ده، 

چي كوم كتابونه كي  په بايبلشرح او تفسير، ې او نه ئ

منونكي  ې هم د بايبلئ اړهپه ېر ډ شوي حتى د شمراغون

څو پاره لې اختالف د ختمولو د دهم څه متفق نه دي، كه 

ې مشهور مذهبي مشران ئتصرف شوى، كي  بايبلپه  ځلي

ې كتابونه تر ځينيړى چي ې توافق كې ئپه دډ شوي، راغون

 ډلي ڼي، خو وروسته بيا بليگاو هغه جعلي وړى حذف ك

يو كتاب لولئ نو  د بايبلړي، كله چي ې عالوه كپرېرته ب

 بيا داچي  او په نظر درشيېر تناقضات ډبه په هغه كي 

په مطالبو كي ې له نورو سره مقايسه كوئ نو هم به ئ

په الفاظو او د ې گورئ او هم ئشديد تناقض او اختالف و

د ي او ترتيب كي ڼۍ بې اوسندپه . ېپه تركيب كالفاظو 

پخوانى نه دئ، ېر ډېدو تاريخ هم پ او خورچاد  بايبل

گران دي، د څه ويل ړه ې اپه دپه يقين سره څه هم كه 

څه ويلو عاجز دي، خو له  اړهې په دونكي هم من بايبل

ې ږي، د موسېېرږ موده تړيو لېپتر لسو  بانديې په د

د يوه  ې بيا تر دغه وخته چي بايبلله زمان عليه السالم

ېر شوي، څه تپه تورات او انجيل ڼه غوره كوله، كتاب ب

تحريف او  تغييرڅومره ې، شو پاتهې خوندي ي ئڅومره برخ

ې پرڅه څه ې او ې حذف شوئ ومره برخيڅراغلى، په كي 

ځواب څوك هي د تاريخ له مخيښتنو ته پو ېدعالوه شوي، 

ې نه هر له مطالع بايبلپله د په خخو نه شي ويلى، 

 بايبلښيار او منصف لوستونكى دا قضاوت كولى شي چي هو

نوم وركو ليكواالنو د ليكنو مجموعه ده ېر ڼ شمگد داسي 

توافق لري او نه پلو كي په خ اړهپه د موضوعاتو نه چي 

ې د ليكنو اسلوب او د استدالل انداز يوه بل ته ورته، ئ

په ړي، بل د متلونو وك خبريژبه په ي د شعر ښتيوه غو

و او ناولونو صفلسفي استدالل سره، بل د قپه ژبه، بل 
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د تاريخ ليكونكي او د شجرو مرتب كونكي بل  كي، يڼپه ب

 ى.ړپل مطلب بيان كخ گهپه تو

په چي پام سره دا انتظار درلودل په و ته دالئل دغو

په د بعثت  پيغمبر عليه السالمكي به د  بايبلاوسني 

  ځايه انتظار دئ.ې څه ومومو بړه ا

پل مشهور تفسير تفهيم په خمرحوم مولينا مودودي 

د په تفسير كي ړي آيت ې د نوموالقرآن كي د الصف د سور

چي سي لفظ استناد كوي په داې ې يوناني نسخد يو بايبل

، دا لفظ د ې دقيقًا ستايل شوى يعنى )محمد( دهمعنى ئ

 عليهچي عيسى پاره كارول شوى ل پيغمبرهغه راتلونكي 

 ېرى وركاوو.ې د راتلو زئ السالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

   

    

    

    

    

   

  

  

   

  

    

ته د هغه هللا ټولو تاسو ې خلكو! زه ووايه: ا -298

ي واكمني د ده ده، زمك او وآسمانوند چي رسول يم 

بل معبود ژني، وي او وژوند وركچي پرته له ده 

په هغه نبي )باخبره( امي پيغمبر پر هللا او نو  نشته،

او ايمان لري، ې او كالم ئپر هللا چي  ړئې ايمان راوئ

 چي هدايت شئ.ړئ ې وكمتايعت ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

څو خبري خلكو ته چي ته ويل شوي  هلالج لج هللا رسولدلته  -(058)

 ړي: اعالن ك
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  وآسمانوند چي د هغه هللا رسول يم پاره لټولو د زه 

معبود نشته،  پرته بلي واكمني د ده ده، له ده زمك او

 ږي.ېړه د ده له لوري كېكپرگ ژوند او مرد 

  پر چي  ړئې ايمان راوپه هغه امي پيغمبر ئپر هللا او

 .ايمان لريټولو كتابونو په تعالى او د ده هللا 

  عت دهبمتاپيغمبر الر د دغه  يوازينۍد هدايت. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

  

   

  

    

   

   

   

   

   

     

   

  

  

  

    

    

   

  

   

)دخلكو(  هپه حقډله او د موسى د قوم يوه  -295

 -261 موي.ئې سره عدالت قاپه همدښوونه كوي او الر

ېشل او موسى ته ټوليو ووقومي سو په دولاو دوى مو 

ې، ښتې وغواوبه ترې چي قوم ئړه مو هغه مهال وحي وك

ې ې ترچينپلي عصا ووهه، نو دولس په خډبره چي دا 
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 رپل اوبه خوې خچي هري قبيلداسي ې، ېدټراوخو

ړ او من او ځي سيورى كېپر دوى مو ورژندو او ېپو

رزق ړل، )ورته ومو ويل( د هغه ې نازل كپرمو  سلوىٰ 

ږ پر موړي او ږ درروزي كچي موپاكيزه وخورئ پاكيزه 

 ې ظلم كولو.ځان ئپل پر خړى بلكي ې ظلم نه دئ كئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 عليهو كي د موسى آيتونې مباركو دپه  -(052-031)

 ې:څو خبري شوړه په اد قوم  السالم

  ري بلل وپه لې د حق پاله وه، خلك ئحقې ئډله يوه

 .لووقائمټولني كي عدالت په ې ئې سره او په همد

  يعنى يو قوم  ېشل شوي ووټوليو وقومي په دولسو دوى

 ې.ې وې ئقبيلچي دولس وو 

  په ستري بيديا كي له سختي تندي سره چي د سينا كله

ښتنه د اوبو غو ئې السالم عليهمخ شول او له موسى 

چي دا ړه وك حيته و السالم عليهموسى  تعالى هللاړه، وك

ې، ېدټې راوخوې ترچينپلي عصا ووهه، نو دولس په خډبره 

 .ژندوېپو راوبه خو پلې خچي هري قبيلداسي 

  د  تعالى هللانو  ړلكگ د صحرا سختي تودوخي تنچي كله

 .ړړ كې جوپرځو سيورى ېور

  تعالى هللاټول خوراكي توكي ختم شول نو چي د دوى كله 

د هغه رزق ې ويل: ړل او ورته وئې نازل كپر من او سلوىٰ 

 ړي.ږ درروزي كچي موپاكيزه وخورئ پاكيزه 

  پاس ونه ساتو، د ېرزوينو پو د دغ تعالى هللادوى د

پر ې ې سره ئد هپړه او ې غوره كعصيان او بغاوت الره ئ

پكاوي، ذلت او فقر سره مخ او له س ړظلم وكځان پل خ

 .شول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
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ې كلي كي په د: لچي دوى ته وويل شواو كله  -262

ړئ وخورئ او چي غواې ئ ىځاشئ او له هر  مېشت

ې سجده په دروازاو  ړو()درنه غواښنه ووايئ: بخ

ېكانو ، نوښگناهونه مو درته وبخچي ځئ، كوونكي ننو

خو د دوى ظالمانو  -261ړو. زيات كحتمًا ې ئ ته به

په بدل كي وينا پرته بله وينا  ېدوى ته له ويل شو

له آسمانه د پر دوى ې سبب مو دپه ، نو ړهپله كخ

 .ې كولوظلم ئچي  ړعذاب نازل ك اضطراب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ښمن بريد پر دچي  رائيلو ته وويل شوبني اس -(030-032)

 يد بريا او فتحچي  پام ويې ته مو ته چمتو شئ، خو د

په وجه مغرور نه شئ، مفتوحه سيمو ته د مغرورو 

داخل نه شئ، د دوى ويناوو ته ورته څېر په فاتحانو 

پل تدبير او د د خ برياوياو  ژبه رانشيمو په ې ويناو

رعكس هللا ته د مطيع او . بڼئگټو د زور نتيجه ونه پلو مخ

ناهونو پلو گد خله هللا نه  او څېر داخل شئپه ساجد بنده 

په برياوو مغرور . خو دوى ړئمعافي وغوا او اشتباهاتو

ې ئ ويناړه او ړه وكشول او د ظالمو او فاسقو فاتحانو 

ترالسه  فتحياو له بريا هغه پاره ړه، د همدې لتكرار ك

په اضطراب او ې بېرته ن ئسكون او اطمئناخوشحالي،  ېشو

ته مجاهدينو د هللا د الري  كي په دې بدل شو. ۍپرېشان

، له برياوو او فتوحاتو نه ېښووني شوالر يمهم يډېر

ځان وساتئ، د نيول شوو وروسته له كبر او غرور نه 
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دونكو سره د مغرورو فاتحانو سلوك مه ېسيمو له اوس

 وي.بدل په اضطراب او ماته، دا ستاسو فتح ئكو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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په چي د بحر  ښتهوپې وړه ترپه ااو د هغه كلي  -263

ېرى تې ( به ئځپه ور)ې د شنبچي ، وو (پروت)ړه غا

له هر لوري ځ په ورې كبان به د دوى د شنبچي كاوو، 

ې نه ځ به ئې ورد شنبچي او وان ول، ررا ورتهگند څر

پاره ې ل، همداسي مو د دبه ورته راتللنه وه نو 

ې د دوى يوچي او كله  -264. ې كاووچي فسق ئآزمويل 

ې چي هللا ئوعد كوئ ته ډلي وويل: ولي هغو خلكو 

ې په شديد عذاب سره تعذيبوونكى دئ، وئهالكوونكى يا 

چي پاره ې لگه او د دپه توويل: ستاسو رب ته د عذر 

دوى هغه چي خو كله  -269ې وساتي. ښايي ځان به تر

چي ژغورل ېدو، هغه مو وې وركپرپند چي ړل ېر كڅه ه

ې ې مخنيوى كاوو او ظالمان مو د دړنو ئله بدو ك

 -266 .ې كاووفسق ئچي ړل بد عذاب اخته ك پهپاره ل

ې منع چي ترړ ړاوى وكڅه سرغله هغه چي دوى نو كله 

 -267 گاني شئ.ې بيزوټل شوشوي ول، ورته ومو ويل: ر

پر چي ې وه ړگه كډاپه ستا رب دا خبره چي كله او 

په چي ړي داسي څوك مسلط كځي دوى به د قيامت تر ور

په عذاب چي ستا رب يقينًا ې اخته كوي. بد عذاب به ئ

چي هغه مهربان وركولو كي سريع دئ او يقينًا 

 ښونكى دئ.بخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

و كي د بني اسرائيلو د آيتونې مباركو دپه  -(033-037)

ې د يوامين ضې اساسي مدغي سورې كي د په قصې قبيلې يو

، ښودل شويېږ مخي ته ازموڅ كي په تري گېلي ببلي تاريخ

ې د كبانو قوم وو، دنده ئ مېشت ړي تهدا د بحر غا

ښكاره ځ به له ورپه ې شنبچي د ورته امر شوى وو نيول، 

ې چي ويل شوي د جمعډډه كوي، همداسي لكه مسلمانانو ته 

 تعالى هللادوى د پاره به له كاره الس اخلئ، ځه لد لمان

ې په دپه نورو مواردو كي هم او ړ، وكوى ړاله امره سرغ

ې فسق او په نورو مواردو كي ئخاص مورد كي هم، 

د  تعالى پايله او تتمه وه، هللاې ړاوى مقدمه او دا ئسرغ

ځ له هر لوري دوى ته ماهيان په ورې پاره د شنبې لهمد
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مذهبي پاره ل ښكارد ځي راوستل، دوى د دغي ممنوعه ور

ړل ډونو كي بند كډنپه ې به ئ ماهيانړه، ړه كحيله جو

چي ې دا وه به ئادعاء  ې راوايستل اوپه سبا به ئخو 

ځينو دوى ته نصيحت احترام ساتلى،  يځورې د ږ د شنبمو

ځينو نورو به نه كول،  منع ېې كاره ئكاوو او له د

ې يوازي د دوى ممانعت نه كولو بلكي نصيحت كوونكي به ئ

ځان له پاره څه ل پل وخت ضايع كوئ؟ دچي ولي خټل تر

په  تعالى چي هللاږدئ ېپر؟ ځوئپه النجه كي غوردوى سره 

ږي، ېې راولپرړي يا عذاب ې هالك كړي، يا ئپله سزا وركخ

دين ته ټولني اكثريت چي د ېدو ځاى ته ورسې ې دكار ئ

ې ړنو ئچي له بدو كژغورل هغه خلك و تعالى هللا ړه،شا ك

بد عذاب  پهه پارې لد دې مخنيوى كاوو او ظالمان ئ

  . ې كاووفسق ئچي ړل اخته ك

د  تعالى پراخ شو او هللاړاوى مزيد عام او د دوى سرغ

په و گانبيزو ټل شوور چي دړه ړه وكېكپرړه په ادوى 

مسلط ې پرداسي څوك ځي شي او د قيامت تر ور مسخېر څ

 چي هللاځكه دا ې اخته كوي. په بد عذاب به ئچي ړي ك

كي سريع دئ او د ې مؤاخذوني او په نيد ظالمانو  تعالى

 ښونكى.پاره مهربان بختوبه كوونكو ل

جسمي وه كه  مسخچي دا ږي ېړښتنه راوالپودلته دا 

 مسخد حديث له مخي ّـرسول هللا كه جسمي وه نو د معنوي؟ 

دلته د ږي، خو ېپاته كې ترنه څ نسل شوي خلك مري او هي

د قيامت پر دوى به  چيۍ برخي كي ويل شوي په وروستآيت 

ې اخته په بد عذاب به ئچي ړي داسي څوك مسلط كځي تر ور

پاته د دوى نسل نه يوازي چي ې معنى خو دا ده ، د دكوي

پام په . دغه مطلب ته پاته ويبلكي تر قيامته به  شوى

وه، د  مسخمعنوي  مسخيا خو دا چي سره ويلى شو 

ړ شوى ې جوپك، ذليل او مقلد قوم ترېر سڅپه گانو بيزو

ې او له شو مسخگه هم په جسمي توې ډله ئيا خو يوه  او

آيت او الندي حديث ته  ې. دپاته شويې ، نور ئېځه تللمن

 ې معنوي وه.ئ مسخچي ښي ېپام سره دا رأيه ارجح برپه 

 القردة هللا رسول يا رجل قال مسعود بن هللا عبدعن 

 لم وجل عز هللا إن ّـ النبي فقال ؟ مسخ مما هي والخنازير

 القردة وإن نسال لهم فيجعل قوما يعذب أو قوما كيهل

 رواه مسلم    ذلك قبل كانوا والخنازير

 ياښتل: وپو ړيچي يوه سروايت كوي  هلالج لجعبدهللا بن مسعود 
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چي گاني او خنزيران همغه خلك دي ! آيا دا بيزوهللا رسول

داسي نه كوي چي هللا وفرمايل: يقينًا  ّـ هللا رسولشوي؟  مسخ

او بيا ړي په عذاب اخته كې ړي يا ئك الكقوم هچي كوم 

ې د گاني او خنزيران تر دږدي، دا بيزوېپرې ې نسل ترئ

 .مخه موجود وو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

   

   

 

  

    

خواره واره ډلو ډلو په ي مو په زمكي كاو  -268

په ټ، ټيې راې تر دځيني ئدي او ې صالح ځيني ئړل، ك

 ځي.گرچي راو مو وآزمويل (ېبو)شښو او بدو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

تشتت او پراخ له چي بني اسرائيل ښيي دا آيت  -(038)

، يوه په زمكي كي خواره واره شويتفرق سره مخ شوي، 

 هللاټ، ټياو ېوتي پرې نور ئې روغه او سمه او ډله ئړه و

په پلو نعمتونو آزمويلي او كله په خكله  تعالى

ېرته سمي الري پند واخلي او بچي ې موخه ه دپنقمتونو، 

 ځي.گرته راو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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پاته ې ې ترشونپاته نو تر دوى وروسته داسي  -265

چي په داسي حال كي ړ، يووپه ميراث ې چي كتاب ئشول 

ې( ترالسه پرې )مال متاع به ئې خسيسي )دنيا( د د

ښي بخراته وې حتمًا ئې: خداى به او ويل به ئ وكول

ې ړي بيا ئاو كه همداسي مال متاع بيا ورته رامخه ك

ې ې اخيستل شوژمنه نه وه تراخلي، آيا د كتاب دا 

؟ يڅه نه وايپرته بل ړه به له حق وينا په اد هللا چي 

په دغه )كتاب( كي وو چي ې لوستلي وو څه ئاو هغه 

چي تقوى كوي، ته غوره دئ  اچاو د آخرت كور هغه 

  آيا تعقل نه كوئ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ښووني لري:څو مهمي الردا مبارك آيت  -(032)

  چي كتاب پاته شو، داسي نه په ميراث دوى ته كتاب

په محتوى كي له غور او دقت نه ړى، د كتاب ې غوره كئ

گه منلى، بلكي په توښود كتاب هغه د الهي الرې وروسته ئ

ې ړى، محتوى ته ئې ترالسه كېر ئڅپه د يوه ميراثي توكي 

ې له التزام نه ړاندي ئپه وكامو پرته او د احپامه له 

 پرته.

  ې موروثي كتاب په دد دوى ماليانو او مذهبي مشرانو

دام او دكان  ئې ې، له كتابټي ترالسه كولگدنيوي خسيسي 

ې شكران ئې ې غولول او له دوىپرې ړى وو، خلك ئړ كجو

په كومي ، ړدا كار وكچي به دوى ځل خو هر ې، ترالسه كول

ې له ټ به ئپنو  ،په برخه شولزقوم څه زهر ې فتوى به ئ

پام سره به په ريتونو ته وږ مجبزموځان سره وويل: 

ې ځي نه وڅو ورخو ال به  ښي!!گناه راوبخخداى حتمًا دا 

ړ، دا كتكرار ې بيا او بيا پك كار به ئسچي همدا ېري ت
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چي ې وه ړژمنه كې سره ئ تعالى هللاچي له په داسي حال كي 

ړه به افتراء نه كوي، په اه د دين او د د تعالى هللاد 

دين به نه گاني نه وركوي، ځانه به دروغجني فتواله 

ټوي، پپاره نه به د دنيوي اغراضو ل الهي احكامڅوي، خر

او په وجه، ېري په وجه او نه د كومي ونه د كومي طمعي 

په چي دوى دغه الهي احكام په داسي حال كي ټول دا 

ې . دا ئړيورزده كې هم ئكتاب كي لوستلي او نورو ته 

څوك له داسي كارونو چي گو شوي وو په كتاب كي ترسترهم 

  په برخه شي!! ېځان وساتي د آخرت غوره كور به ئ

ې، له هر الهي كتاب سره شوچي دا هغه ستره جفا ده 

گمارو ټپلورونكو او چي تل دين دا هغه ستر ظلم دئ 

تل چي ده همغه فتنه ړى، دا مذهبي مشرانو له دين سره ك

الهي كتاب د يوه چي ږي ېړراوالپه هغو قومونو كي 

  ړي.ېر ترالسه كڅپه ميراثي توكي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

  

    

    

اقامه ځ وي او لمونتمسك ك په كتابچي او هغه  -271

 د دغو مصلحينو اجر نه ضائع كوو.چي كوي، يقينًا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

په مقابل كي ډلي ۍ د مخكنې مبارك آيت كي دپه  -(071)

په  ينوې د مصلحئ چي قرآنې ډلي يادونه شو ې بليد يو

 ڼي:گړتياوي گځانې نامه يادوي او دا ئ

  څه كي د دوى هر په تمسك كوي، كتاب الهي په دوى

په وينا، قضاوت او عمل كتاب وي،  تعالى هللامستمسك د 

په ښود وي او هم نورو ته پل الرې هم خ، دا كتاب ئكي

 ښوونه كوي.ې كتاب الرهمد

 سره  تعالى هللاړيكي له پلي اكوي، هم خ اقامهځ لمون

پلي ځه سره خپه لمانچي ې ته رابلي دگوي او هم نور ټين

 ړي.گي كټينسره  تعالى هللاړيكي له ا
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ېر وضاحت او صراحت سره ډپه  آيت ې مباركله د

پرته له دغو دوو الرو  ټولني د اصالح كارد چي ېږي معلوم

ب تمسك او د په الهي كتاامكان نه لري، له بلي الري 

ېر چي الهي كتاب هټولني كي په كومي ، ځه اقامهلمان

ې ترجيح پرڅه ته ځولى شو، بل ړى شو، شا ته وغورك

ړ شول، پلوه ويجاله معنوي ې ړى شوه، جوماتونه ئورك

په الس كي پلورونكو خلكو ې د غلطو او دين امامت ئ

په برخه ې ځ به ئه نشي، سمه ورشېرازڅكله به هي ېوت،پر

  پاته شي.ې ې نتيجې بڅه به ئاو د اصالح هره ه نشي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

   

   

  

   

     

، داسي لكه ړپورته كې راپرغر ږ موچي او كله  -272

نكى وېوتپراې رپرچي ړ ې وكگمان ئوي او  ۍچترچي 

 ونيسئ (گ)ټينپه زور سره څه ، )ومو ويل:( هغه دئ

چي  ئړپه ياد كې څه ئاو هغه ړ چي تاسو ته مو درك

 په برخه شي.ځان ساتنه مو څو تركي دي،  په هغه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
په ژمني ورلي هغه پدلته بني اسرائيلو ته خ -(070)

ې، دوى ې وړې كئ په مهالېدو د نازلچي د تورات يادوي 

لوى چي ې وه ړژمنه كپه داسي حال كي سره  تعالى هللاله 

ېبه ، هره شۍچترلكه پورته شوى وو ر سر داسي راپې غر ئ

چي ا وه ې دژمنه ئځي، ېوپرراې پرغر چي گمان كاوو ې ئ

نو وښوالر او گويگولي لپه كتاب به كلكي من تعالى هللاد 

 .پام كويې تل ته به ئ

ې ژمنه ترالسه شوگه توې دپه  لوكه له بني اسرائي

ي، د ځې ته ورته حاالت راپه نورو قومونو هم د، وه
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ړوي، له سترو سترو پر سر سيورى وغوې مصيبتونو غرونه ئ

 هللاې وخت كي په د، ښونو او خطرونو سره مخامخ شيگوا

په د الس اخيستو او  نوگناهوله ړي، ته مخه ك تعالى

په  ژمني كوي.ۍ گد بند تعالى هللااخالص او صداقت سره د 

 ځي او همداسيې ته ورته حالتونه راافرادو باندي هم د

 ژمني او تعهدونه كوي. سره  تعالى هللاله 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

    

  

   

     

    

   

    

   

   

    

   

   

  

  

  

   

گانو د د بني آدمو له مالچي ستا رب او كله  -271

 ځان شاهدپل پر خې اوالد واخيست او دوى ئدوى 

( آيا زه مو رب نه يم؟ ې ويل)او ورته وئ ځولگرو

چي د پاره ې لهو؛ شهادت وركوو، دا د دې ويل: وئ

 -273. ې غافل ووږ له دځ ونه وايئ: موپه ورقيامت 

چي پلرونه ول مخكني ږ او يا ونه وايئ: دا خو زمو

ې وروستني اوالد وو، آيا د هغه ږ ئړ او موې وكشرك ئ

همداسي  -274 ړي.پالو كچي باطل ېسبب مو هالكوپه څه 

ېرته چي بې موخه په دپه تفصيل سره بيانوو  آيتونه
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 .ځيگرراو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

اساسي خبري تر څو و كي آيتونې مباركو دپه  -(072-074)

 ږي:ېگو كستر

  له صلب نه د ده اوالد ن اانسد هر چي دلته ويل شوي

په دغي خبري  تعالى چي هللاگه اخيستل شوي په داسي تو

 هو؛لي ؟ او هغوى ويرب نه يممو ځولى: آيا زه گرشاهد 

 شهادت وركوو.ې خبري په د

 د دوى گه په جسمي توچي دا ده  ىې خبري معنآيا د د

له شا رايستل شوي او همغه  السالم عليهې د آدم نطف

ړى؟ او ى هم شهادت وركوې او دې شوښتنه ترپومهال دا 

چي سره د بني آدمو هغه فطرت معرفي شوى ې وينا ه دپكه 

ده ته ې عتراف او شهادت ئپر ربوبيت باندي ا تعالى هللاد 

ي رأيي دوهمد چي داسي دي  دالئل ې؟ درړىپه برخه كور

 )شوي ويل په آيت كي  -0ارجحيت ثابتوي: 

      
  

   
  : د چي ستا رب او كله

ټولو د اوالد واخيست( او دا د دوى  نوگابني آدمو له مال

له  السالم عليهته اشاره كوي، نه د آدم انسانانو اوالد 

ې ته مو هم و ته، داخيستل مال نه د ده د اوالد د نطفو

چي دلته د استخراج او رايستلو لفظ نه دئ پام وي بايد 

څ هي -2 .راغلى بلكي د أخذ يعني اخيستلو لفظ راغلى

پل تر خچي ځي په ياد نه ورته داسي كومه صحنه انسان 

 تعالى هغه مهال هللا او پيدا شوىبل ځل هم مخكي  پيدايښت

په ربوبيت اعتراف  تعالى هللاد ې او ده ړښتنه كپوې تر

ځ، په ور، نه نن دا خبره كولى شي او نه د قيامت ړىك

اهميت ښت او زپه هغه صورت كي اراسي شهادت خو يوازي د

كه دا خبره ومنو نو  -3په ياد وي. چي د انسان  لري

پيدا شوى خو دا ځلي چي انسان دوه بيا خو بايد ووايو 

 گوي. ړخ نه لسره ا خبره له قرآن

هر  تعالى هللاچي ې آيت دقيقه توجيه همدا ده د د

ې چي ايمان باهلل ئپيدا كوي انسان او بني آدم داسي را
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 چي د هللاړى ې وركت ئفطرداسي ښودل شوى، ېټه كي اپه خ

 آيتونهېر ڼ شمگ قرآند په ربوبيت اعتراف كوي،  تعالى

ايمان د انسان د  تعالى پر هللاچي اللت كوي دې په همد

، ئ، پر خداى باور د ده د فطرت جزء دښتنه دهفطرت غو

ړو گانځپه تر سخت نه سخت كافر او تر بد نه بد ملحد 

گه هغه مهال ې توړگځانپه حاالتو كي خداى ته مخه كوي، 

په  پيدايښتد . ړاوونو سره مخ شيچي له ستونزو او ك

دا هم  گڅنېرو نورو خبرو ترډې ده ته د ئ همغه سر كي

ې شهادت په دې ضمير او فطرت ئ دئ، څوكې رب ئچي  ښودلي

 الرښوونيفطري  دغيد هم دئ، ې هللاپيدا كوونكى ئچي  ويورك

و له هر انسان خداى مني، د انسانانچي  په سبب ده

چي  ليدل شويداسي ږ كسان ېر لډ پوريه تر نن پيدايښت

وي ه په توگې هم د انكار دا نه مننه ئخداى نه مني، 

پل انكار د خ ې قانع وي اوپرړه نه له زچي  نه دا

چي وايي گه مكرره توپه  چي قرآنپاره دليل ولري، دا ل

چا  او زمكه آسمانونهچي ې ړښتنه وكپوكه له كافرانو 

او ... او ... دوى ، يڅوك راولځ په او ورش، ړيپيدا ك

د چي هللا، همدغي خبري ته اشاره كوي. به حتمًا وايي 

په ضد حجت ځ به دغه د كافر او منكر انسان په ورقيامت 

ې: ړهم دغه مطلب ته اشاره ك پيغمبر عليه السالموي. 

انسان له روغ او سالم فطرت سره دنيا  فرمايي:چي هلته 

ې يهودي، نصراني او مجوسي پالر ئمور او  ځې، د دهته را

ږي او تاسو ېپيدا كڅاروى له څاروي چي  گهڅنكړي، لكه 

ږ ې غوتاسو ئ بلكيگورئ، ې شوى نه پرږ غوكي  په دوى

 ې كوئ:پرور

  ّـَعْن َأِبى ُهَرْيَرَة 
ُّ
ُكلُّ َمْوُلود  ُيوَلُد َعَلى  » ّـَقاَل َقاَل النَّبِى

َهوَِّداِنِه َأْو ُيَنصَِّراِنِه َأْو ُيَمجِّسَاِنِه ، اْلِفطَْرِة ، َفَأَبَواُه يُ 

 ...«َكَمثَِل اْلبَِهيَمِة ُتْنَتُج اْلبَِهيَمَة ، َهْل َتَرى ِفيَها جَْدَعاَء 
 (  رواه البخاري

 
ِّ
ُيَقاُل ِللرَّجُِل ِمْن َأْهلِ  »َقاَل  ّـَعْن َأَنِس ْبِن َماِلك  َعِن لنَّبِى

َمِة َأَرَأْيَت َلْو َكاَن َلَك َما َعَلى األَْرِض ِمْن النَّاِر َيْوَم اْلِقيَا

ء  َأُكْنَت ُمْفَتِديًا ِبِه َقاَل َفيَُقوُل َنَعمْ. َقاَل َفيَُقوُل َقْد 
ْ
شَى

ْنَك َأْهَوَن ِمْن َذِلَك َقْد َأخَْذُت َعَليَْك ِفى ظَْهِر آَدَم َأْن الَ مَأَرْدُت ِ 

  الصحيحينرواه  .« بي َأْن ُتشِْركَ  ى شَيْئًا َفَأَبيَْت ِإالَّ بِ ُتشِْركَ 

وفرمايل: د  ّـرسول هللا چي دئ  روايتله انس بن مالك 
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: آيا چا ته وويل شييوه  نوله دوزخياځ به په ورقيامت 

آيا )اوس به څه ستا وى د زمكي د سر هر كه  چيې ږېپوه

؟ ړيپه فديه كي نه وو ورك (پارهدي له عذابه د نجات ل

ان سې آبه ورته ووايي: تر د تعالى هللاوبه وايي: هو؛ نو 

عهد درنه دا مي په شا كي ښتي وو، د آدم مي درنه غو

ډډه څه مه شريكوه، خو تا څ چي له ما سره هيى وو اخيست

 ې.ړړه شرك وكپه اچي زما دې گر له ړه موك

په خالف حجت وي د مشرك ړښت به دا د انسان فطري جو

ې ږ له ديي: موچي وواږي ېې قبلترنه به او دا دليل 

په ميراث راته پالر حقيقته خبر نه وو، شرك له مور 

ې چي شرك ئپلرونه ول مخكني ږ دا خو زمو، پاته شوى وو

په څه ولي مو د هغه ړو، په شرك اخته كې ږ ئړ او مووك

 هللا .ړي ووې اخته كپرپلرونو پالو چي باطلې تعذيبوسبب 

چي ږدي ته مخي  انود انسانې موخه دا حقيقت په د تعالى

د فطرت  وىچي د دځي گرهغه توحيد ته وېرته ب شركله 

 ښتنه ده.غو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ه آيتونپل چي خلوله وقصه چا او دوى ته د هغه  -279

له ې شو او پسې ووت او شيطان ورخو ترړل، مو ورك

ې سره به مو په دښتى نو مو غو كه -276 شو.الروركو 

پاته شو په لور تلړى وو خو هغه د زمكي ړ كلو

پي ته ې سئې شو، نو مثال پسپل هوس خ پهښت(، او )ون

ې ژبه راباسي او كه ئې هم ې كوبريد پرورته دئ، كه 

چي دا د هغو خلكو مثال دئ ژبه راباسي، ې هم ږدېپر

ړه ك ې ورته بيانړي، نو قصتكذيب ك ې ئ زما آيتونه

بد دئ د هغو خلكو مثال څومره  -277 ړي.چي فكر وك

ې ظلم ځان ئپل په خړل او ې تكذيب كئ آيتونهزما چي 

ړي همدا هدايت شوى دئ هدايت ك څوكچي هللا  -278كاوو. 

 ړي همدا دوى زيانمن دي.ې الري كڅوك چي باو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ړه يوه په اعلماء سوء  ځل بيا ددلته يو  -(075-078)

د كتاب  تعالى چي د هللاړه په اچا ې، د هغه وينا شوجامع 

ړي ې وكپرعمل چي ځاى په ې ړى شوى، خو د دركڅه علم و

ڼا ې رله دړي، ژوند وكڼا كي په رښوونو او د الهي الر

ښود او استاد شوى، يعني د شيطان الرې پسوتلى، شيطان ور

ړ وال يپسپه شيطان چي دى ځاى ه پې د دړ شوى، ې جوتر

ېروتى وو او پله تپه خروان شوى،  يپسپه ده ، شيطان شي

په ده كي د او ى لښتغو تعالى هللاكه . يتلېرايسې تنور ئ

ې ړي درجده ته لوې ئسره به علم ې په دړتيا وى نو ې ود

آخرت كي د جنت  پهعزت او ړ دنيا كي لو پهې، و ېړورك

پاره گ لړ ت، د لوښتوري ونپزمكي  پهړ مقام، خو هغه لو

ې همته وو، ، بنه درلودلوزرونه ړي او مضبوط پياوې ئ

و تكذيب ته آيتوند  تعالى هللااو د فت مخالحق ې د س ئاو

ې ې او وئړې كار مالمت كپه دې ، كه ئې دهړلكلكه مال ت
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پلي مخي ته ې خپله خوله نه بندوي او كه ئې هم خټر

پي ته ې هغه سڅه ورته ونه وايي هم، مثال ئې او ږدېپر

ې وي او ې راوتلژبه ئچغه!  :ېچي كه ورته وواي ئورته د

ېر وضاحت ډپه ۍ برخي يت له وروست. د آې همږدېپرې كه ئ

ړل شوى پاره راودا مثال د هغو خلكو لچي ږي ېسره معلوم

د دين  تعالى ژبو سره د هللاېرو ږدو او تپلو اوچي په خ

 چي زما آيتونهمخالفت كوي )دا د هغو خلكو مثال دئ 

زما چي بد دئ د هغو خلكو مثال څومره تكذيبوي(، )

ې ظلم كاوو(. هللا ځان ئل پپه خړل او ې تكذيب كئ آيتونه

چي په كوي ادعاء  ، دوىړ نه دي موندليدوى د هدايت و

ې كلكه دين او مذهب لمن ئپالر نيكه روان دي، د سمه الر 

مخالفت  پاره د پيغمبر عليه السالمې لې او د همدنيول

په ښوونو خالف چي عماًل د الهي الرداسي حال كي  پهكوي، 

په چي دئ  څوكى خو هغه دي، هدايت شوږو الرو روان ك

ښوونو مخالفت چي د الهي الرڅوك الهي هداياتو عمل كوي، 

 تعالى هللاچي نه پوه وي ې په دبايد كوي هغه الروركى دئ، 

ځان ته ته زيان رسولى شي او نه د ده دين ته، يوزاي 

 زيان رسوي.به 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

     

   

    

    

   

    

   

   

ېريانو او پپاره مو له چي د دوزخ لاو يقينًا  -275

ې پرړونه لري خو دوى زړي، پيدا كېر ډانسانانو 

ل نه كوي، ې ليدپرگي لري خو ل نه كوي، ستردېپوه

و يڅاروېدل نه كوي، دوى د ې اورپرږونه لري خو وغ

او غافل الزيات الروركي، همدا دوى بلكي ېر دي څپه 
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 ې خبره دي.ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
چي:  ځاى دئهغه چا جهنم د  ښيي:ږ ته دا آيت مو -(072)

په عالم كي ږي، ېل كپرانيستنه  تهې حقيقت ړه ئړه دد ز

چمتو ېدو ته ښو عبرت نه اخلي، د حق وينا اورله خورو ن

ې نه ږونه لري خو هغه كار ترگي او غو، سترړهئ، زنه د

د حيواناتو ړو سره بايد ترسره شي، په دغو غچي اخلي 

 . ئټ دټيپه فهم او بصيرت كي ېر او تر هغوى هم څپه 

 ږي:ړېښتني راوالپوړه دوه آيت په اې د د

  پيدا پاره دغه خلك له سره د جهنم ل تعالى هللاآيا

ړه همدا وه ېكپرۍ مخكن عالىړه د هللا تپه ا، د دوى ړيك

ې آيت كي په همدپله په خ چي جهنم ته به درومي؟ قرآن

 هللادوى ته چي ته ځواب وركوي او فرمايي ښتني پوې د

گي ستر ې نه كاروي،پاره ئړى خو د تفقه لړه وركز تعالى

پام نه كوي، ښو ته په عالم كي خورو نې خو ړوركې ئ

ه اوري، كه ده ته ې نپرړي خو د حق خبره ې وركونه ئږغو

ړى شوى، هلته دا اعتراض دا استعداونه نه وى ورك

پاره دوى له سره د دوزخ ل تعالى هللاښايي چي ړېدو راوال

چي گه وايي په مكرره توږ ته مو ړى وو، قرآنپيدا ك

 پل اختيار سره د كفر او ايمان له دوو الروخ پهانسان 

دوزخ  ې جنت ته رسوي او بلهالر ئ هيوه غوره كوي، يو

 ته.

ړه ته پوهه زچي دلته تفقه او ښتنه دا ده پودوهمه 

علمي تحقيقات زړه نه چي  په داسي حال كيې منسوب شو

بلكي د انسان دماغ د احساس او ادراك مركز ګڼي او زړه 

د وينې د پمپ كولو وسيله بولي. له حقيقت نه بې  يوازي

خبره خلك اعتراض كوي چي قرآن ولي هغه څه زړه ته 

د زړه كار نه بلكي د دماغ كي  وب كړي چي په اصلمنس

ته د ځواب او د دغو كسانو د تشويش  پوښتنيكار دئ. دې 

 وضاحت كوو: النديد رفع كولو لپاره 

  وټ گقرآن چي څه زړه ته منسوب كړي، دا د نړۍ په هر

كي، د هر قوم لخوا او په هره ژبه كي زړه ته منسوب 

تصديق چي  ر چا واورئشوي، تاسو به په هر ځاى كي له ه

او تكذيب، باور او انكار، مينه او كركه، جرأت او 
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د  اړهان زړه ته منسوبوي، په دې گجبن، خوښې او خف

قرآن وينا نه د تعجب وړ ده، نه اعتراض پرې وارد او 

معقول دئ او نه د علمي تحقيقاتو خالف ده. دا خبري نه 

 كتابونوپه تورات، انجيل، زبور او ټولو مذهبي  يوازي

كي  زړه ته منسوب شوې بلكي د ملحدينو په كتابونوكي 

، شعراوو هم زړه ته منسوب كړې او ېهم زره ته منسوب شو

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:

 و، غوږونو، پزي او پوستكي گاغ لپاره د سترزړه د دم

په څېر يوه وسيله ده، كه دغه پنځه حواس ئې د پېژندو 

كړو د انعكاس ېدي نو زړه ئې د خپلو پر وسائلاو احساس 

كړي ېخپلي پر الريلپاره داسي وسيله ده چي له دې 

 موږدي لكه داسي اعالنوي. زړه ته د دې خبرو منسوبول 

فقط دوه  گيسوبوو، حال دا چي سترو ته منگلېدل سترچي 

عدسيې دي چي له دې الري نور دماغ ته انتقالېږي، د 

كېږي، ليدل په كي  پرېكړه په دماغ اړهليدل شوي شي په 

ونه ږگي او غوو، سترگد دماغ كار دئ نه د ستركي  حقيقت

چي له بهرني محيط نه دماغ ۍ دي ړكپاره داسي كد دماغ ل

گوالي څرنپيغامونو د دغو پيغامونه انتقالوي، د ته 

ېدا د دماغ په اصل كي ليدا او اورړه دماغ كوي، ېكپر

، كه د دماغ هغه برخي ږونوگو او غوكار دئ نه د ستر

پيغامونه ترالسه  ږونوگو او غوله ستري چزيانمني شي 

په ړه كوي، نو نه به ېكپرړه په اپيغام كوي او د هر 

څه ږونو وپه روغو غڅه ليدى شو او نه گو روغو ستر

ږونو گو او غوېدل سترچي ليدل او اورگه څنلكه ېدى، اور

ړه ته همداراز ز ،ړ خبره نه دهد اعتراض وته منسوبول 

ې تفصيل دغه احساسات منسوبول يو فطري انتساب دئ. د د

 پاى كي مطالعه كولى شئ په ړي جلد د لوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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مونو سره وپه دغو ناو د هللا غوره نومونه دي نو  -281

په نومونو چي د ده ږدئ ېپرې دروبلئ او هغه كسان ئ

ړنو پلو كد خبه ، حتمًا كږه ځي( په) كويكي الحاد 

 ړى شي.سزا وركله امله 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 دچي ې ښونه شوږ ته الرې مبارك آيت كي مودپه  -(081)

ره نومونو پلو غوخپه  تعالى هللابايد په وخت كي دعاء 

 تعالى هللاد چي ېر نشو څپه او د هغو كسانو  ړوسره ياد ك

دغه مطلب د االسراء د ږو الرو درومي. په كپه نوموني كي 

 آيت كي داسي راغلى:  001په ې سور

     
     

    
     

    
     

 له دغو)وكړئ، دعاء  روبلئ يا رحمن تهدووايه! يا هللا 

ده لره ښايسته او  (صحيح ده)روبلئ دچي په هر نوم  (ئې

په لوړ آواز كوه او مه دعاء  غوره نومونه دي او مه دي

 د دواړو ترمنځ وسط الره غوره كړه. ئې پټوه، )بلكي(

 دغه آيتونه دا مطالب بيانوي:

  هللا تعالى نېك او غوره نومونه لري، بايد په همدغو

كي دعاء  هريورته وشي، په دعاء  نومونو ئې ذكر وشي او

سره مناسبت ولري، د  سؤالئې هغه نوم ياد شي چي له 

ما  پرې مهربانه ربه مثال په توگه يا رحمن ارحمني: ا

 .ېې ربه ما وساتې ساتونكې، ياحفيظ احفظني: اړرحم وك

  بايدپه اسماء هللا كي له انحراف او له ځانه د اسماوو

 ډډه وكړو. لواېښوداو صفاتو له 

  كي بايد هغه طريقه غوره دعاء  وړانديپه د هللا تعالى

كړو چي دين راښودلى، لكه دا آيت چي امر كوي: نه به 

و او نه په ډېر ټيټ، بلكي د كودعاء  په ډېر لوړ غږ

 دواړو ترمنځ به متوسطه الره غوره كوو.
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رسول هللا ا كي له ې غزږ په يووايي: مو هلالج لجابي موسى اشعري 

ړي چي كله به په كومي لوړ داحال مو غوره كسره وو،  هلالج لج

ې ته به ېدلو او كومي درگي ته پورته كختلو او كومي ج

 هللا رسول، نو ږ به مو تكبيرونه ويلپه جگ غېدلو نو كوز

اې خلكو! پرخپل  :لفرمايې ې شو او وئږدږ ته رانمو هلالج لج

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 

سو ليدونكى دئ، تاسي چي كوم ذات ته سؤال كوئ هغه ستا

 هر يوه ته د خپلي سورلۍ تر غاړې ډېر درنږدې دئ. 

َعْن َأب ى ُموسَى األَشَْعر ىِّ َقاَل ُكن ا َمَع َرسُول  هللا   ف ى َغَزاٍة 

َفَجَعْلَنا الَ َنْصَعُد شََرفًا َوالَ َنْعُلو شََرفًا َوالَ َنْهب ُط ف ى َواٍد إ ال  

صلى هللا -اَل َفَدَنا م ن ا َرسُوُل هللا   َرَفْعَنا َأْصَواَتَنا ب الت ْكب ير . قَ 

َأيَُّها الن اُس اْرَبُعوا َعَلى َأْنُفس ُكْم  »َفَقاَل  -عليه وسلم

َفإ ن ُكْم َما َتْدُعوَن َأَصم  َوالَ َغائ بًا إ ن َما َتْدُعوَن سَم يعًا َبص يرًا 

    .ُنق  َراح َلت ه  إ ن  ال ذ ى َتْدُعوَن َأْقَرُب إ َلى َأَحد ُكْم م ْن عُ 

 رواه احمد

پل رب چي بايد خښودلي هغه نومونه راږ ته مو قرآن

ړو، د هللا تعالى هر نوم د يوه الهي صفت ښوونه ې ياد كپر

د هللا تعالى نومونه او صفات د هغه كتاب له  موږكوي، 

ته ئې  هلالج لجالرى پېژندلى شو چي هللا تعالى نازل كړى او رسول 

د نومونو او  تعالى هللاپرته د دې  د هغه علم وركړى، له

ږئ ېپوهصفاتو د پېژندلو بله صحيح الره نشته. خو تاسو 

الهي كتابونه د مختلفو قومونو په ژبه نازل شوي او چي 

ېلو نومونو ياد شوى، ېلو بپه ب تعالى په هر يوه كي هللا

د نومونو  تعالى هللاهم په دغو الهي كتابونو كي د څه كه 

ي، خو معنى او مفهوم ئې يو دئ، دا الفاظ مختلف د

نومونه په قرآنكريم، تورات، انجيل او زبور كي په يو 

معلومېږي چي پدغو دې ، ليډول الفاظو ندي ياد شو

نومونو كي ترټولو د پام وړ خبره هغه صفات دي چي دا 

 نومونه ئې په گوته كوي. 

عالوه، هللا تعالى  نوپه قرآنكريم كي له ذكر شوو نومو

نومونه هم لري چي يا ئې په نورو آسماني كتابونو نور 

او هيڅ څوك  كړي دي او يا ئې له ځان سره ساتليكي ذكر 

 فرمايي: هلالج لجپرى خبر كړى، لكه چي رسول هللا نه دئ  ئې
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َأسَْأُلَك ِبكُلِّ اسْم  ُهَو َلكَ، سَمَّيَْت ِبِه َنْفسَكَ، َأْو َأْنَزْلَتُه ... 

َتُه َأحًَدا ِمْن خَْلِقكَ، َأِو اسَْتْأَثْرَت ِبِه ِفي ِفي ِكَتاِبكَ، َأْو َعلَّمْ 

 رواه احمد  ...ِعْلِم اْلَغيْبِ ِعْنَدكَ 

درته كوم چي ځان دي پرې  سؤالالهي! په هر هغه نوم دي 

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 

 ه دئ ځانته ځانگړى او خاص كړى.له تاسر

دا څرگندېږي چي د هللا تعالى نومونه  حديثلدې مبارك 

، يو شمېر ئې پدې كتاب كي ذكر شوي او نور يده محدود ن

ې پيغمبرانو ځيني ئئې په نورو كتابو كي راغلى دي، 

ه خپل ئې هللا تعالى لځيني عليهم السالم ته ورښودلي او 

ښودلي، دا ټول  ينه د ېئ ځان سره ساتلي او هيچا ته

نېك او پاك نومونه داسي صفات په گوته كوي چي هللا تعالى 

لسميع، يعنى هغه ورباندي متصف دئ. د مثال په توگه ا

 ذات چي اورېدونكى دئ، البصير: هغه ذات چي ليدونكى

ېر مهربان دئ. خو هغه ډدئ، الرحمن: هغه ذات چي 

بلل شوي دا  پوري منحصرعلم غيب په نومونه چي د ده 

ې پرچي انسان داسي صفات افاده كوي  تعالى د هللانومونه 

 ږي.ېپوهنه 

ږوالي مراد موني كي له كووپه ن تعالى چي د هللاخو دا 

 نواو حديث كي له راغلو عربي نومو په قرآنڅه دئ؟ آيا 

ځيني خلك يادول الحاد دئ؟  تعالى هللاپه بل نامه د پرته 

له عربي نومونو  تعالى هللااو ړه زياته غلو كوي ې اپه د

د  تعالى هللاد ژبي ته په بل نامه يادول او بلي پرته 

 تعالى چي هللا!! حال دا ڼيگحرام او ناروا ړه ژبانومونو 

، ښاييچي له ده سره نه په داسي نومونو يادول حرام دي 

د ده صفت نشي منعكس كولى، غلطه او ناقصه معنى وركوي، 

ږي لكه: معشوق، جانان، ېرول كپه غلطو مواردو كي كا

هغه ې ته ورته نومونه، پيرمغان او دگار، صنم، ساقي، ن

پاره كاروي ل ې د هللا تعالىچي مختلف قومونه ئنومونه 

 تعالى ژبو ته د هللاورو ن، او له عربي GOD او لكه خداى

ښتن يا خاوند، د ځاى څپه ړه لكه د مالك ژباد نومونو 

نه يوازي  ځاى ساتونكىپه يظ پالونكي، د حفځاى په رب 

په د نومونو او صفاتو  تعالى هللاد څه مانع نه لري بلكي 

 هللادي، ټور گپاره ضروري او ېدو لپوهښه حقيقي معنى د 

په تورات، زبور او انجيل ړى، پله دا كار كخپه  تعالى
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ږ هغه موې كي ئ په قرآنكوم نومونه راغلي وو، چي كي 

پښتو نازل په  قرآنكه  ړي.ژبي كي بيان كپه عربي ته 

ښتو كي وو، پپه ټول نومونه به  تعالى هللاشوى وى نو د 

ښتو عربي ته پښتنو ويل: له پبيا به دغو خلكو ته ورته 

او مالك ښتن تعالى د هللا څړل او ژبانومونه  تعالى هللاد 

 دي!! منع په نامه يادول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

  

   

  

 

    

   

     

  

ې داسي ډله ئيوه  ،ړيپيدا كږ چي مواو له هغو  -282

ې په همدښوونه كوي او په حق سره د )خلكو( الرچي ده 

 آيتونهږ چي زمواو هغه  -281 كوي. ىپلالت دسره ع

ورو ورو ونيسو ې له داسي لوري تكذيبوي، حتمًا به ئ

او دوى ته مهلت وركوم،  -283ږي. ېپوهې پرچي نه 

 ېر مضبوط دئ.ډټ تدبير پچي زما يقينًا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 ې:ډلي معرفي شودلته دوه  -(080-083)

  ې په همدښوونه كوي او په حق سره د خلكو الرچي هغه

 كوي. ىپلالت دسره ع

  ډلي ته به ې تكذيبوي، د آيتونه تعالى هللاد چي هغه

په تدريج ركوي، خو ورو ورو او حتمًا سزا و تعالى هللا

ږي، مهلتونه او ېپوهنه ې چي دوى پرگه په داسي توسره، 

ښانه چي د روگمان به كوي  ،ې وغولويفرصتونه به ئ

په حقيقت كي به د پر مخ روان دي، خو په لوري مستقبل 
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 . .ځيپه لور خوزوال 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

     

     

    

  

     

     

   

   

    

     

   

   

گري په ملچي ړى ې فكر نه دئ كئې كي په دآيا  -284

گند نذير څرېونتوب نشته، دى خو له يوه څ لې هيكي ئ

ي زمك او وآسمانونآيا د  -289څه نه دئ، پرته بل 

او  ړيپيدا كچي هللا څه كي په هر هغه او ۍ ټولواك په

د دوى اجل ښايي چي لى چونظر نه دئ اې ئې كي په د

په كومي ې وروسته به وى وي، نو له دې شږدبه ران

ړي نو ې الري كب كوڅچي هللا  -286 ړي؟خبري ايمان راو

ې پل طغيان كي ئپه خې نه وي او ښود به ئڅ الرهي

 ږدي.ېپراللهانده 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
او د ده د دعوت د ّـرسول هللا دلته د  -(084-083)

 ويل شوي:ړه په امخالفينو 

  پرونى ستاسو  چي پيغمبر عليه السالمدوى ته ويل شوي

په دعوت ستاسو ې وينا او هم ئږنئ، ېپې ښه ئگرى دئ، مل

گورئ نه ، آيا ژوندپرون شخصي د نن او ې او هم ئ مخ كي

گه تاسو ته بلنه په توپوه داعي چي د يوه عقلمن او 
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خبره مومئ او نه خالف په دعوت كي د عقل ې دركوي، نه ئ

، پوهي او عقل مغاير كوم عملژوند كي د په شخصي د ده 

ذهب له تاسو د غلطو كارونو او د عقل او علم منافي م

 ې فكر نه كوئ؟په دولي ېروي، و لوپايعواقبو او بدو 

  ې عظيم سلطنت ته ي دزمك او وآسمانوند دا دوى ولي

په ېره مخلوقاتو ته ې شمب ېدكي پراخ ملك ې په داو 

پراخ ې دچي د پام نه كوي ې ته گوري؟ آيا دغور سره نه 

په ټولواك مقتدر داسي گي حتمًا د يوه او ستر ملك وا

همغه خبره ؟ څه اداره كويچي د عالم هر  ر كي دياختيا

 ې كوي؟ ئ هلالج لجگرى محمد چي د دوى مل

  چي د دوى د بدو عملونو بدي ې غور نه كوي په دولي

ېر ظالم، مفسد او ډېر څپه ې، د دوى ې شوږدپايلي ران

چي دوى روان دي، په كومي الري مشرك قومونه هالك شوي، 

په الهي عذاب  ې تللي او هر يوپرېر ډې د مخه تر د

 گرى همدا خبره درته كوي.؟! ستاسو ملاخته شوى

 ايمان  خبريكومي  پهبه ې خبرو وروسته نو له د

ې سور دغيړى شي؟ كه د ې قانع كبه ئ استداللكوم ړي؟ راو

و قانع نه شي او دالئل په دغو مضبوطو او قانع كوونكو

ټ ټيله مخالفت او لجاجته الس وانخلي او حقيقت ته سر 

 وينا موندى شوداسي دليل او بله داسي بل ړي، آيا نه ك

  ړي؟!!په قيامت ايمان راوې راشي او پرد دوى قناعت چي 

  ل داسي دليل نه ، بيقانع نه شو دالئل په دغوڅوك كه

د دوى د انكار وجه دا نه . يړكقانع چي هغه شو موندلى 

ې ښتنو ته ئېدلي، پوې نه دي اورئ دالئل كافيچي  ده

ه ېزمنه وينا او حكيمانه بلناو اغويل شوى  ئنه دځواب 

ټولو مضبوطه او تر نه،  ې!!ږ شوې نه ده تر غوئ

ورته ويل شوي، تر  دالئل ټولو قويېزمنه وينا او تر اغ

ې متين او قوي دليل تر دږي، ېې غوره وينا نه موندل كد

په ځان سره له كي  په هر صورتپيدا كولى، دوى نه شو 

ګار كوي، ټينپايه پل انكار به ترپه خچي  ېليېپتكلكه 

په دغو چي  څوكو نه شو قانع كولى. دالئل پهكس داسي 

و قانع نه شي هغه به كومه وينا او كوم دالئل مضبوطو

 ړي؟ چمتو كړلو ته دوى قانع او ايمان راوچي  دليل وي

  په دوى كي د هدايت استعداد چي اصلي خبره دا ده

ې له السه ياوي ئړتهغه ظرفيتونه او وپل خپل شوى، ځ
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ړ ې ود د تعالى پاره ضروري وي، هللاي د هدايت لچ ړېورك

په الهي په برخه شي، ې هدايت ئچي دي موندلي نه 

معيارونو كي او د الهي سننو مطابق د ضاللت مستحق دي، 

 ږدي.ېپراللهانده پل طغيان كي په خ تعالى هللاې ځكه ئنو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

    

    

     

    

    

   

    

    

    

   

د  چيښتي پوړه تا په اقيامت( ې )ټېې ند د -287

زما له رب ې فقط ئ؟ ووايه: علم ئې كله دئوقوع وخت 

نه پل وخت كي په خڅوك ې بل پرته ئسره دئ، له ده 

ې، درنه شوكي زمكي په آسمانونو او ندوي، څرگرا

واكي گ چيښتي پو پي، تا داسيڅار ناگځي مدرته نه را

خو ، ئه دله هللا سر يوازيې ې، ووايه: علم ئې خبر يتر

 ږي.ېپوهخلك نه كثر ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

هللا تعالى ته قيامت علم د  هه توگكررمپه ت آيدا  -(287)

 په خپليې فقط هللا به ئ چيې تأكيد كوي پر دكوي او مختص 

پرده ټ رازه به پې كوي او له ده ېررابرسې ټېې نټاكل

پرته به تاسو ۍ اطالع نه پي او له مخكنڅاچتوي، نااو

 چيهومره ستره ده قيامت حادثه د  چيپاره ې لنيسي، د د

په ې ځكه ئكوي، نو  احتواءمكه به او ز ونهآسمانټول 

پيغمبر ران شوى. له گېدل انسان ته پوهې ټېې نټاكل
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ې هغه تر چيدي لكه  داسي پوښتنينه ستاسو  عليه السالم

ې نه پروك پرته هيڅله هللا  چيحال كي  په داسيخبر وي، 

 ي.ېږپوه

څه ويل و كي داسي وروسته آيتوندې دغه او تر په 

ې، تاسو ړې قطع كړي ئټي جروچي د شرك د خبيث بشوي 

پاكو وياليو ډ له دوو ناډنگنده چي د شرك ږئ ېپوه

ڼل او له گپوه په غيب څوك پرته بل  ږي: له هللا تعالىېډك

منل. مشرك ټي او تاوان واكمن گڅوك د پرته بل  هللا تعالى

ټي گگ له نورو ذواتو نه د څنتر تعالى چي د هللاهغه دئ 

چي گمان كوي انتظار لري او كولو  دفع او د تاوان طمع

ې خبرولى شي هغوى له اسرارو خبر دي، له هغو مواردو ئ

 پيغمبر عليه السالمدلته ټه يا تاوان لري. گچي ده ته 

ړي: د قيامت د څو خبري اعالن كچي خلكو ته ته ويل شوي 

ته مختص  تعالى هللاعلم ې هم ئې خبر نه يم، ټېراتلو له ن

ې په دو كي آيتونروستنيو وپه  ې راوستل.دئ او هم ئ

  ړه مزيد وضاحت داسي دئ:ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

     

     

  

   

     

    

     

واك )رسولو( ټي گپاره د ځان لووايه: نه د  -288

څه گر هغه ، ملرم او نه د ضرر او تاوان )دفع كولو(

ېر خير ډېدى نو پوهپه غيب كه  ړي اوې وغواهللا ئ چي

ې وه او تاوان به نه ړترالسه ك ه به ميگڼښېاو 

ېدو، زه خو مؤمنانو ته له يوه خبردارى رارس

  څه نه يم.بل پرته وركونكي  ىېروركوونكي او ز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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څو نورو خبرو د ّـرسول هللا ې مبارك آيت سره په د -(288)

 مأمور شوى:په اعالن 

 چي زه ړه خلكو ته دا خبره په واضح الفاظو اعالن ك

واك لرم او نه د ضرر  څهرسولو  گټيپاره د ځان لنه د 

هللا واك په بشپړه توگه له ې ، د داو تاوان دفع كولو

ولى شم يا كوم سټه رگځان ته كومه سره دئ، كه  تعالى

 ، دښتيغو هللا تعالىدا همغه دي چي كولى شم نو  دفع ضرر

 ږي.ېله لوري ك هللا تعالىړه هم د ېكپرې د

 تل او ېدى نو پوهپه غيب  زه له غيبه خبر نه يم، كه

ېده او ڼه په برخه كگښېخير او په هر كار كي به مي 

چي په غيب څوك . ېدوڅكله به كوم تاوان نه رارسهي

ټه كوي او د تاوان له هر ږي په هر كار كي به گېپوه

ږي ېچي هغه پوهځكه ږي، دا ېكپاته مورد نه به خوندي 

ځان ځاى ته ټي څه ورته تاوان، د گټه لري او گڅه ورته 

خو تاسو وينئ چي ځان ساتي، ځايه رسوي او د تاوان له 

ړاوونو، ستونزو، ېر له كڅزه د نورو انسانانو په 

ښيي چي زه له ږم، دا ېبيماريو او ناخوالو سره مخ ك

نه يوازي دا خبره ّـرسول هللا غيبه خبر نه يم. گورئ چي 

ړاندي ې هم وئ دالئل ږي بلكيېاعالنوي چي په غيب نه پوه

 كوي.

  له لوري يو استازى يم چي  هللا تعالىزه فقط د

ېرى او بدانو ته خبردارى ېكانو ته زمأموريت مي ن

 وركول دي. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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پيدا ژوي راې له يوه چي تاسو ئدى هغه ذات دئ  -285

چي خوا ته ړه پيدا كړه ورته راې جوړئ او له هغه ئك

ټه پږ كي( ېپلي غپه خې )ئچي ، كله ښت وموميآرامې ئ

چي درنه په خفيف حمل سره حامله شوه، خو كله ړه، ك

ړ كه دي روغ راكچي ړه پل رب ته دعاء وكړو خشوه دوا

ې روغ چي ئخو كله  -251وو. نكو حتمًا به له شكر كوو

چي ې شريكان ورته ونيول څه كي ئپه هغه ړ ټ وركرم

چي دوى ړ دئ ېر لوډڅه وو، خو هللا له هغه ړى وركده 

 ې ورسره شريكوي.ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
آيتونو كه هم د مخكني مطلب  وې مباركدپه  -(082-021)

 ړاندي شوي:  و دالئل مزيدالندي ړه په ا

  پيدا ژوي له يوه متنفس ې ئ چي انسانڅوك دئ هغه

چي ړه، نه يوازي دا ا كپيدړه ې د ده جوئدې ړ، له همك

په او دوام وسيله ده بلكي  بقاء همدا د انساني نسل د

سكون او په خوا كي يو د بل چي ړي پيدا كې گه ئداسي تو

پيدا چا راځ دا الفت د دوى ترمنډ ترالسه كوي، ډاړه د ز

د كي هر ې په دچا دقيقه منصوبه ده؟ آيا دا د  ؟ړىك

پرته او نه نه ده ښووښه او الرگنده نڅرعقل خاوند ته 

 كار دئ؟ تعالى هللاچي دا فقط د نه ورته وايي 

  په ځه حامله شي، ښځاى او ړه سره يو چي دا دواكله

پك وي خو ورو ورو دروند شي، دغه ې بار سړي سر كي ئلوم

په كوي، خو نه  طمعټ اوالد ړه د يوه روغ رممهال دوا

 معطدا  پر سر له بل نهد زمكي څه كولى شي او نه پله خ

ې ښي روغ، سالم او صالح اوالد ئپلي خود خچي كولى شي 

گي ته مخه كوي، د طمعي ستر تعالى هللاچار په برخه شي، نا

دعاء  ړاندي دپه وړي، نه يوازي د هغه ې هغه ته واوئ

په ټ اوالد وركه روغ رمچي ژمنه كوي چتوي بلكي السونه او
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 .به وي گانونو د ده له شكركوونكو يندړي برخه ك

 پر ې ي، د دړټ اوالد وركروغ رم تعالى چي هللاكله  خو

، د نورو د ڼيگېرزوينه وپ تعالى يوازي د هللا اچي دځاى 

 چي هللاڅه كي په هغه ڼي او گې او رعايت نتيجه ئعنايت 

 ي او مشرك شي.ړكنور شريك ړي وركته  وىد تعالى

  ېر ډڅه نه چي هللا تعالى له هغه په داسي حال كي دا

 ې ورسره شريكوي.دوى ئچي ړ دئ لو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

   

    

   

   

    

   

  

    

    

   

   

   

   

   

     

    

   

     

    

   

     

څه نه شي څ چي هيڅه )ورسره( شريكوي آيا هغه  -252

او  -251 ړى شوي؟پيدا كپله په خاو دوى  پيدا كولى

ځان مرسته نه د دوى د مرستي توان لري او نه د 
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 لئبرودې د هدايت لوري ته او كه ئ -253 كولى شي؟

ې چي دروئې برابره ده پرنشي درتلى،  يپس په تاسو

له هللا چي يقينًا هغه  -254. پاته شئبلئ او كه ساكت 

ان گېر بندڅپه ، ستاسو ې )مرستي ته( دربلئپرته ئ

ې بلئ او هغوى دي ستاسو دعاء قبوله دروئدي، نو 

چي ې دي ې ئښپآيا داسي  -259 ي يئ.ړي كه رښتينك

ې نيول پرچي دي داسي السونه ې او يا ئگ كوي؟ ې تپر

ې يا ئ ؟ې وينيپرچي دي گي داسي سترې ؟ يا ئكوي

پل ورته ووايه: خې اوري؟ پرچي ږونه دي داسي غو

ټ تدبيرونه پپه خالف شريكان مو دروبلئ، بيا زما 

 ړئ او مهلت مه راكوئ.وك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

څو نور مضبوط او پاره دلته د شرك د نفي ل -(020-025)

 ېښودل شوي:ږ مخي ته ازمو دالئل انكار نه منونكي

  سره  تعالى هللاڅوك له او  څهآيا دا مشركان داسي

چي نه ې لري تر طمعشريكوي، مرستي ته ئي رابلي او 

پيدا شوي؟! له پله په خپيدا كولى نشي بلكي څه يوازي 

ړ وي ښت كي بل ته اپيدايپل په خچي محتاج مخلوق نه 

 ؟!يلر طمعه داسي گڅن

  نه د دوى د مرستي چي ږدوي الس لمن اوته  چاآيا هغه

 ځان مرسته كولى شي؟ توان لري او نه د

  د  مومجسړو او م لهچي اوس ځاى ته رسولي شرك داسي

ې د هدايت لوري ته كه ئچا چي لري، له هغه  طمعمرستي 

چي ې برابره ده پرنشي درتلى،  يپس په تاسو لئبرود

هم چيغو ته ، ستاسو پاته شئې بلئ او كه ساكت دروئ

  نه دركوي!!ځواب 

  ستاسو چي  رستي ته دربلئڅه مداسي پرته له هللا تعالى

تاسو د ړه، كه ژوندي دي كه مكه ان دي، گېر بندڅپه 

ې ې ودرولپرې مو ډړي، جنړ كپر قبرونو زيارتونه جودوى 

ړوئ او كه تاسو د السونه لودعاء  ې دپه درشل كي ئاو 

ېر څپه ستاسو ې كوئ، ې او عبادت ئړك يړې جومجسمدوى 

كه داسي نه وي  پوره نه دي،په وس ې څ ئدي، هي گانبند

ړي كه قبوله كدعاء  ې بلئ او هغوى دي ستاسونو دروئ
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 ي يئ.رښتين

 بتانو عبادت كوئ او  ، راكد او ساكتې روحد بگه څن

ښې، السونه، پتاسو خو لرئ؟!  طمعله دوى نه د مرستي 

ېدل گ، نيول، ليدل او اورچي تږونه لرئ، گي او غوستر

 !ې كوئ، دوى خو دا هم نه لري!پر

 په خالف مرسته څه كولو توان لري نو زما د  كه دوى

ټ تدبيرونه پپه خالف دروبلئ، بيا زما ټول ړئ، ې وغواتر

 ړئ او مهلت مه راكوئ.وك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

    

    

   

   

   

   

   

    

   

    

   

ې چي دا كتاب ئچي زما موال هغه هللا دئ يقينًا  -256

 پالنه او ساتنه كوي.ړى او هغه د صالحانو نازل ك

ې ې دربلئ او عبادت ئپرته ئه ده چي لاو هغه  -257

مرسته. ځان نه ستاسو مرسته كولى شي او نه د  كوئ

ې دروبلئ نه ئې او كه د هدايت لوري ته ئ -258

څه نه گوري خو چي ستا لوري ته به ې ې ئاوري، وين

 !!ويني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ته ويل ّـرسول هللا په دوام كي د مخكنيو خبرو  -(023-028)

 ووايي: مزيدمشركينو ته چي شوي 

  ړى او هغه ې نازل كچي دا كتاب ئزما موال هغه هللا دئ
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  پالنه او ساتنه كوي.د صالحانو 

  كوئ او څه عبادت د داسي پرته  تعالى هللاه لتاسو

نه ستاسو مرسته كولى شي او نه د چي ړئ ې غوامرسته تر

 مرسته.ځان 

  د هدايت لوري ته دروبلئ ستاسو ې چي كه ئڅه د داسي

ئ ړچي بلنه وركڅومره غوره كار ته ږ نه اوري، هر غ

گو به ډو سترپه رځي، ځايه نه خوښي او له گون نه غبر

 !!نه ويني بهڅه گوري خو ته در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
   

   

   

   

    

    

    

   

   

   

  

    

    

گمارنه كوه او له په معروف ړه، عفو اختيار ك -255

او كه د شيطان كومه وسوسه  -111 وه.كډډه جاهالنو 

چي هغه ې شكه يوسه، بپناه ړي نو هللا ته دي وسوسه ك

 چيغه كسان يقينًا ه -112 ېدونكى دئ.پوه اورښه 

د شيطانانو كوم طائف مس ې ئ چيكله  ،ېړې كتقوى ئ

( سمالسى متوجه )كوم شيطانى تلقين ورته وكړيكړي 

الري  خپليد او )په برخه بصيرت ې شي، نو هغه وخت ئ

چي ې )داسي دي( ڼه ئاو ورو -111ړ( شي. وو ندپېژد 

 څ كمي نه كوي.ږي او هيې راكائې الريتوب كي بپه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ټولو او د ده له الري ّـرسول هللا دلته  -(022-212)

څو ړه په ا چلنجاهلو مشركينو سره د  دمؤمنانو ته 

 ې:ښتني شوپارس

  ړهكغوره  چلنله دوى سره د عفوي. 

  ېكو كارونو ته بلنه وركوه.ن گمارنه اوپه معروف 

 دو فائ ېپه باو له دوى سره  وهكډډه  نوله جاهال

 ږه.ېېل كښكالنجو او بحثونو كي مه 

  پناهته  هللا تعالى ې،ځورولپلو وسوسو وپه خكه شيطان 

گون ته كه كومه شيطاني وسوسه تا نامناسب غبر ،هيوس

له دعوت نه الس اخيستو ته دي ړي، ې دي كې حوصل، بڅويوه

ېدو ته ېل كښكپه النجو كي ړي، يا له جاهالنو سره ړ كا

چي ې شكه يوسه، بپناه ته تعالى نو هللا ړي، دي تشويق ك

، د بنده له حاله خبر او ېدونكى دئپوه اورښه هغه 

 ې اوري,ني ئگادعا

  كله چي گارو مؤمنانو شأن دا دئ ېزپرهد متقي او

، سمالسى متوجه كوم شيطانى تلقين ورته وكړيكوم شيطان 

په ې بصيرت ې سره ئپه همد ،په ياد شيور تعالى هللاشي، 

 ړ شي. وو ندپېژد ړني د سمي الري او سمي كاو  برخه

 ې ږدچي له شيطان سره نڼه، هغه خو د شيطانانو ورو

د ې نه ساتي بلكي دوستي ورسره كوي، ځان ترلري، يكي ړا

ې ښود شي، او د بې الرشيطان ئچي دوى حالت داسي دئ 

  .ږيراكا يپسځان په ې په تيارو كي ئالريتوب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
    

   

     

     

    

   

   

وايي:  ،ېړرته رانه وته كوم آيت وچي او كله  -113

څه ؟ ووايه: زه خو فقط د هغه ړنه كغوره ولي دي 
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، دا چي زما د رب له لوري راته وحي شويمتابعت كوم 

وسيله او د پوهي ستاسو د رب له لوري د بصيرت او 

 .او رحمت دئ ښودالرپاره مؤمنانو ل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ړ ام وپړه دوه د په اې آيت تفسيرونو كي د دپه  -(213)

 مومو:او تعبير ه يتوج

  ښي پلي خود خّـرسول هللا كله كله به مخاطبينو له

ړاندي نشوه نو چي داسي معجزه به ورته وې، ښتې غوزجمع

پيغمبر عليه ړاندي كولى؟ و ېشې نه ئبه ويل: ولي دوى 

چي څه كوم زه هغه چي دوى ته ووايي: ته ويل شوي  السالم

څه تاسو ته شوى يم، هغه گمارل ې پرله لوري  تعالى د هللا

 تپوهي او بصيرې، دا كتاب د شو يوح ېچي ما ته ئوايم 

ېرزوينه او پښود او الهي الرپاره چا لمنبع او د هغه 

 ړي. چي ايمان راورحمت دئ 

  مخالفينو به ېدو، ډځنگ ورات وحيكله كله به د

ړۍ ( ولي دا لالسالم عليه) چي پيغمبرړل پيل كتبليغات 

ځواب پورتنى ړاندي كوي؟ نه و آيتونهي ې او نوبنده كړ

 ړى شوى.دوى ته ورك

ړى تعبير چي لومږي ېۍ برخي معلومد آيت له وروست

كي ځواب په ښتني د غوې ځكه د معجزدقيق او صحيح دئ، 

د ړونكي ته چي دا الهي كتاب هر ايمان راوويل شوي 

ېرزوينه ده، عجيبه پاو الهي  ښودړ الرپبشبصيرت منبع، 

شته والي كي بله معجزه په  د داسي قرآن چي تاسوده 

 ړئ!!غوا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

  

  

   

ږ شئ ږي نو ورته غوېلوستل ك چي قرآناو كله  -114

 .چي رحم درباندي وشيپ اوسئ چواو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
كريم د تالوت او قرآند ې مبارك آيت كي دپه  -(214)

 :ېښوونه شوږ ته الرړه موپه ااستماع 

  ږ ورته غوپه غور سره ږي بايد ېلوستل ك چي قرآنكله

 و.ش

  ړو.پتيا غوره كچوړو، ږ بند كځوشور او 

  ېرزوينو پاو پل رحمت د خ تعالى هللاې سره به دپه

په شرف به راېدو پوهد  په قرآنړوي، ږ وغوپر موسيورى 

 .زيپرانيپر مخ ږ زموې به ، د هدايت دروازړيكبرخه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

   

   

  

    

  

پل رب ه د خځان سرله  ،ښاماو )تل( سبا او ما -119

ږ ړ غېري سره او له لواو و يوپه زارذكر كوه، 

 ږه.ېمه كټ او له غافالنو ټيرا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
څو مهمي او په ارتباط د ذكر  تعالى هللادلته د  -(215)

 ې:ښتني شوپاراساسي س

  ځ، په ور، شپه ياد او ذكر مشغول اوسه تعالى هللاتل د

 ه.ې يادوښام ئسبا او ما

  ې يادوه.ړه كي ئپل زپه خسره او  ځانله 

 يادوه، ستا ذكر بايد ې ئېرويو سره گپه زاريو او ز

ږ دي بايد د زاري غ ېري سره توأم وي،له زاريو او و

ېر، څپه ېر وي، د يوه محتاج او مضطر بنده څپه كوونكو 

محتاج ته  تعالى هللاڅه كي په هر چي ې احساس سره له د

ې ېراو څ ږپه الفاظو، غا په حال كي بايد ستد ذكر ې، ي
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ړه دي چي زگند وي، داسي څراو خوف آثار وېري  كي د

ې، ړ يالړاندي وپه ويوه ستر ذات  چي دداسي ږي، ېړپو

ړه كيفيت دي گوري او د ز، حركات دي يږ اورهغه ستا غ

 .ورته معلوم دئ

  ې يا ړېر كپل رب هخچي ږه، ېېر مه كڅپه د غافالنو

ې تردي ړه چي زې خوله اخل پهپه داسي حالت كي نوم ې ئ

 غافل وي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

     

  

  

       

خوا كي )مقرب( دي په ستا د رب چي يقينًا هغه  -116

ړاوى او لويي نه كوي، د ده ده له عبادت سرغد 

 ږدي.پر زمكه تسبيح وايي او ده ته تندى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

گانو حالت د مقربو بند تعالى هللادا آيت د  -(213)

 بيانوي او فرمايي: 

  ړاوى نه كوياو سرغيي وۍ نه لگله بندد ده. 

 د ده ذكر كوي، له هر عيب او نقصد ده تسبيح وايي ، 

 .ڼيگړ لو ئې

  داسي لكه يو محتاج او ږديپر زمكه ده ته تندى ،

 ړي.ې غواترښنه ږي او بخېښو ته لوپد بل چي مضطر بنده 

چي په  ئد وآيتونكريم يو له هغو قرآند آيت  دا

 .سجده وشي تالوتې بايد د ئ ېدو سرهلوستلو او اور

ې او جامع ښكلپاره يوه ې لې سوردا مبارك آيت د د

 څلور دي: ې اساسي او محوري مضامين تتمه ده، د سور

  څوك ځاى بل په  تعالى هللاد الهي كتاب متابعت، د

 .نه كولې متولي نه نيول او متابعت ئ

 په الهي عذاب ړى د الهي كتابونو مخالفت كچي ا چ

 .اخته شوي
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  ي وخت خامخا راتلونكى دئنښتپوټولو د له. 

  درنه وخته چا تله چي د ځ په ورد حساب و كتاب

پك وختل خاسر او چي تلل شوي سچا بريالى شو او د 

 .نامراد شو

خوا ته مقرب  تعالى هللادغه وروستى آيت هم وايي: د 

ړاوى او لويي نه سرغ عبادتده له د چي گان هغه دي بند

 ږدي.پر زمكه وايي او ده ته تندى  كوي، د ده تسبيح

په برخه ړ مقام ورانسان ته هغه لوڅلور كارونه يعنى 

په زمره كي ونيول گانو د مقربو بند تعالى چي د هللاكوي 

ړاندي له تكبر په ود ده  -2عبادت،  تعالى هللاد  -0شي: 

او د ده  -4د ده ذكر او تسبيح  -3ډډه، او لويي نه 

 .ېښودلپر زمكه اې تندى ندي ئړاپه وړ اطاعت او پبش

سُْبَحاَنكَ الل ُهم  َوب َحْمد كَ، أشهد أن الَ إ ٰلَه إ ال  َأْنَت َأسَْتْغف ُركَ 

 َوَأُتوُب إ َلْيكَ 
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 االنفال
      ې معرفيرد سو

ې له چي د سورنفال دئ، ألنوم ا ېې مباركي سورد د

په مدينه لري،  آيتونه 75اخيستل شوى، ړي آيت لوم

ېرى ډ، د ېنازله شوړي وروسته گاو د بدر له جمنوره كي 

و )مؤمنين( او ړيو دوو آيتوند لوم ېو فواصل ئآيتون

ې )اقدام( او ئو آيتون څودي، او د  ورته)يتوكلون( ته 

پوري گ په جنې . د بحث اصلي موضوع ئورته)عقاب( ته 

په ړي گچي د ج، يو جهادي حزب ړلي اساسي قضايا ديت

ي په دغټولي ته ضرورت لري  ښوونوارتباط كومو اساسي الر

ړه د ه اپو غنائم، بحث د ېجامع سوره كي راخالصه شو

ځواب كي ورته ويل شوي په شوى،  يلپښتني پومؤمنانو له 

پيغمبر په او د ده  تعالى هللا پهه اصل كي پ غنائمچي 

 نه ستاسوړل به و الس ته راوغنائمپوري تعلق لري، د 

چي د داسي نه ڼئ، گځان حق ې د هدف وي او نه به ئ

ې پسورړئ، پوري كړو الس ځيو شخپلمنپه خپر سر و غنائم
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ړتياوي گځانڅو مهمي ې ارتباط د واقعي مؤمنانو په همد

عملي ې ه د يوړگكي د بدر ج ړې لپه همدې، ښودل شو

ړي له گد جچي ې او ويل شوي ړاندي شوگه وپه توگي ېلب

په ړي گچي د جځيني داسي ول پيل نه مخكي په تاسو كي 

ړى خور كې پرپل وزر خېري و يسخت په مهالېدو ځلور د خو

گ په ميدان كي مرړي گچي د جېرله لكه گانې داسي ئ ،وو

گه ستاسو جموعي توپه م، وي پرانيستىى ورته ومكپل خ

ځاى د په ځ د فوښمن مو د دښتل چي غووضعيت داسي وو 

مجهز له ښمن ې سره مخامخ شئ، د دقافلهغه له تجارتي 

 تعالى هللاخو پاره تيار نه وئ، ېدو لځ سره د مخامخفو

ښته د قريشو ۍ نړنپه ميدان كي ستاسو لومښتل د بدر غو

سره  يتې له ماپه الس ئځ سره وي، ستاسو له مجهز فو

ې او د باطل د زوال ړي، همدا بريا د حق د غلبمخامخ ك

چي ښوونه كوي ې سره مؤمنانو ته دا الرپه داو ېالمه شي پ

ړى گځانښته خاص او ړۍ نړو كي لومگپه جښمن سره له د

ته الر بريا نورو برياوو كي ې په داهميت لري، 

ۍ او ېشانپرپه ليكو كي د ې د مسلمانانو پسورزي، پراني

په ليدو ځ ښمن د مجهز فوچي د دځوروي اني هغه حالت ېرو

ېر تر دوى زيات ښن شمچي د دې ئځته شو، ليدل سره رامن

، څو برابرهپرتله په ې د دوى او تجهيزات ئ وسائلاو 

په تجارتي پاره كافي تيارى نه درلود، گ لدوى د جن

ښمن په د داسي دڅاپاره راوتلي وو، ناې د بريد لقافل

په نظامي، سياسي او چي ره مخامخ شول ځ سله مجهز فو

عرب  مېشت په هغه كيحجاز او  ټولپر ې اقتصادي لحاظ ئ

ې جرأت نه كولو، ې د مقابلچا ئو حكومت كاوو، هيقبائل

پل رب ته استغاثه ې وخت كي تاسو خپه دچي فرمايي  قرآن

 تعالى هللاښته، ې غوپه زاريو زاريو مو مرسته تركوله، 

ړه، ې درباندي نازله ك، سكينه ئړهقبوله كدعاء  ستاسو

ړ، ډ او اطمئنان بدل كډاپه ې ېري او خوف حالت ئد و

همدا مغرور او ې، ږلېې ستاسو مرستي ته درولمالئكي ئ

ې وروسته ړ. له دسره مخامخ ك يې له ماتښمن ئمجهز د

ړۍ ښوونو لښتنو او الرپارمؤمنانو ته د مهمو او اساسي س

 ا دي:ې دمهمي برخي ئچي ږي، ېپيل ك

 له انه دړي له ميگد ج په مهالښتي ښمن سره د نله د

په دوو صورتونو كي گر يوازي پل سنخړئ، ډه وكډښتي ېت

ډلي له بلي گر بدلول او په بل سنگر ښودى شئ: يو سنېپر
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 ېدل.ځاى كسره يو 

 ڼئ، گنتيجه مه ځواك او تدبير پل زور برياوي د خ

وهلو  زور او توريټو پلو موركول د خ ماتهښمن ته د

ږي، تل ېې ځايه غرور منتج كبپه دا مه بولئ، نتيجه 

 .ڼئگ يېرزوينپ تعالى هللاپلي برياوي د خ

  گ جنپه  ،پيغمبر اطاعت كوئاو د هغه د  تعالى هللاد

پل رب له د خچي په كلكه مراعاتوئ ټول هغه احكام كي 

ې په همداو بريا  بقاء ژوند،، ستاسو يوړى شلوري درك

 ده. يك

 چي يوازي د ظالمانو لمن نه ځان وساتئ نو له هغو فت

 ږي.ېړې جونيسي بلكي عام مصيبت تر

 ېره و دښمنپل ضعف، كمزوري، له ځي، خې ورپتل سختي ش

چي ستاسو د تأييد شكر كوئ  تعالى په ياد ساتئ او د هللا

ستاسو خوف او ړه، ۍ بدله كځواكمنپه ې ف او كمزوري ئعض

په زمكي كي تمكين  ېتاسو ته ئ ،ړهځه يووې له منېره ئو

پاكيزه او ې ځاى ئپه ږي او فقر او د لو ړپه برخه كدر

 ړ.ېمانه رزق دركپر

  او د ده  ځان ساتئ، كه دا له هللا تعالىله خيانتونو

پلو په خاو كه ې كي وي پلي معاملپه خپيغمبر سره له 

سره  اوالداو له  طمعچي د مال كوئ پام . ځونو كيمن

 څوي.همينه تاسو خيانت ته ونه 

  ځان وساتئ نو هللا گناهونو كه تقوى ولرئ او له دغو

به تاسو ته فرقان، د حق او باطل د تفكيك او  تعالى

ستاسو حالت به اصالح او ړي، په برخه كتشخيص بصيرت در

پل ستر او خله ښي او گناهونه به مو دروبخړي، روغ ك

پاره د د دغه مطلب ل ړي.عظيم فضل نه به تاسو برخمن ك

ې ې نتيجبڅي د هغي هپه ضد د قريشو  عليه السالم رپيغمب

ښتل چي غوړاندي كوي گه وپه توگي ېلب ېېدا د يوك پاته

ې تبعيد ژني يا ئې وونيسي، وئ عليه السالم پيغمبرې ئ

پلو ناولو موخو ته ونه ې خنثى شو او خړي، خو تدبير ئك

ته داسي فراست  عليه السالم پيغمبر ېدل، هللا تعالىرس

ښمن توطئه چي د دد وښاو داسي تدبير وروخه په برور

ې مدينهغي ژغوري او وې گولو ئړي، د دوى له منډه كشن

ېواد څو كاله وروسته د يوه ستر هچي پناه يوسي ته 

 ړه شوه.ې جوېنه ترپالزم



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                        ېپلوش قرآند 

 نفالاال

 

 
 

 

 

 

 

 

 

993 

ړ كي د قريشو نورو مخالفتونو او لجاجتونو ې لهمدپه 

 دا دي:ې ځيني ئچي ته اشاره كوي، 

  وو اواې د اساطيراالولين خطاب كم ته ئكال تعالى هللاد 

هم كولى ږ دا د انسان كالم دئ او موچي ې كوله ئادعاء 

 ړو.ړاندي كداسي كالم و وش

  ې داسي پل مذهب ئڼلو او خگپه حقه ې دومره ئځان

چي ته مقبول مذهب او تر اسالم غوره  ى او هللا تعالىرښتين

ندي شوى ړاپيغمبر او د ده له لوري وكه دا ې: ويل به ئ

وي!! ډبري وورږ له آسمانه هللا دي پر مودين حق وي نو 

ږ نه پر موالهي عذاب ږ له سخت مخالفت سره سره ولي زمو

لوري له پيغمبر د هللا چي نه دا ښيي دا ږي؟! ېنازل

ځواب كي ويل په ږل شوى او نه دا دين!! دوى ته ېرال

په تاسو كي د ېدو وجوهات دوه دي: ډځن: د عذاب د شوي

شته والى او د داسي خلكو شته والى  عليه السالم يغمبرپ

ړي، كه ړي او ايمان به راوښنه غوابه بخ تعالى هللاله چي 

ږي او ېپاى ته ورسمأموريت  دلته د پيغمبر عليه السالم

ړي له تاسو چي ايمان به راوړ شي او هغه كسان درنه وال

پل وزر درباندي ېل شي، نو يقينًا الهي عذاب به خب

  ړوي.وغو

  چي له ږي ېالهي عذاب نه اخته كپه ولي به

بيت هللا شريف ځان د كوي،  منع مسجدالحرام نه خلك

دا مقام په كي نشته، ې مقام اهليت ڼي خو د دگمتوليان 

په دوى خو د بيت هللا  ښايي.خو يوازي له متقيانو سره 

ځ بادت او لمونته د ع)چكچكو( ړو ېلكيو او تاپشخوا كي 

د هللا چي خلك گوي ې كي لپه دۍ پلي شتمنخ نوم وركوي،

 .ځويگرتعالى له الري راو

چي له كافرانو سره ښتنه كوي پارمسلمانانو ته سې پسور

 ړي:ټكي مراعات كڅو كي  چلنپل په خ

  ې راوبلي، ورته الس اخيستو ته ئ دښمنۍله مخالفت او

ۍ الس ښمنپل كفر، شرك او له حق سره له دووايي: كه له خ

به ستاسو مخنكي  تعالى هللادرته غوره ده،  واخلئ دا

ړئ او عناد ته دوام ورك ضدپل ښي او كه خگناهونه وبخ

چي مخكني كافران ورسره مخامخ پايله مو همغه ده نو 

 شوي.

  چي فتنه او د كفر ږئ ېگپه ضد وجنتر هغه د دوى
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پرته بل  دينله  تعالى هللاږي او د ېپاى ته ورسه طسل

   نه وي.اته پدين، مسلك او نظام 

 خه به ځمه برپنچي د غنيمتونو و ته ويل شوي مجاهدين

د مصرف چي ږي ېپارل كپيغمبر ته ساو د هغه  تعالى هللا

او  ې دا دي: پيغمبر عليه السالمموارد او مستحقين ئ

ټوبي لري ټاپل يتيمان، مسكينان او له خ، ېپلوان ئخ

ړ اچارو كي مصروف په چي د دولت ښيي محتاجان، دا آيت 

 ځي. ې ضمن كي راكسان په د

  ې ته متوجه د په غزا كي برخه وال مجاهديند بدر

 ې كي ستاسو بريا د هللا تعالىپه هغړه او گچي دا جكوي 

ې مه منسوبوئ، ته ئځان ې، ښه او اراده ترسره شوپه خو

ړو او له شخپر سر ړنو د غنيمتونو او نورو الس ته راو

 ځان وساتئ.نزاع 

 ثابت قدم او مضبوط  په مهالښتو ښمن سره د نله د

د په برخه شي، چي بريا مو ړئ ېر ياد كډ تعالى هللااوسئ، 

ړئ، له نزاع اطاعت وك عليه السالم پيغمبرهللا تعالى او د 

 چي هللاچي قوت او هيبت مو ختموي، صبر ولرئ ړئ ډډه وك

ېر مه څپه له صبر كوونكو سره دئ، د هغو كسانو  تعالى

له الري د خلكو مخنيوي  هللاښودني او د  ځانچي كبر، ږئ ېك

ړو گاو د ج ړيوكه كچي شيطان دڅولي، همغه ړي ته هگج

 ړي.ې هيله من كپايلو ته ئ

  په ي پايلپل عاقبت د فرعون د چي خدوى ته ويل شوي

 گورئ. هينداري كي و

 گ په جنچي  چلنېكنده پرپه ضد قاطع او ښمن د هغه د

له هغو ى نه لري خو ژمنو ته درناوپلو او خ ياصرار كو

ډډه ږي له هرراز خيانت نه ېژمنو ودرپلو په خچي سره 

 كول.درناوى صادقانه ړونونو او تمعاهدو د كول او 

 او تجهيزات برابرول وسائلټول ممكن په ضد ښمن د د ،

 .پماوى نه كولس ښتونوگړه د كافي او ضروري لې اپه د

 ېړانديز ته ئږدي، وړه ړي ته غاښمن روغي جوكه د 

پل رب توكل ولرئ، د دوى د پر خړئ او ځواب وركمثبت 

ړي په وجه د روغي جوېري ې نه د وغدر او خدع

به  تعالى هللا، ړئډډه وكځواب نه ړانديزونو ته له منفي و

 ډوي..ستاسو مرسته كوي، مؤمنان به ستاسو خوا ته راغون
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  ړئ، ستاسو گرو اكتفاء وكپلو مؤمنو ملپر خيوازي

 دي. مجاهدينباايمانه ځواك همدغه اصلي 

  ېر گاليو شمښمن د جنچي كه د دمؤمنانو ته ويل شوي

ړاني مي پهې مه لرئ، ېره ترځلي زيات وي، وتر تاسو لس 

ښتنه همدا ړئ، د قوى ايمان غوې مقابله وكاو صبر سره ئ

ډډه مه ې ښمن له مقابلږه د دوه برابره دږ تر لده، ل

 .به تاسو ته بريا دركوي تعالى هللاكوئ، 

 ې بايد ستاسو جدي او اساسي توجه د په مهالړي گد ج

ې ښو ئپئ، له پځگه وړه توپپه بشښمن چي دته وي 

څه ته اعتناء مه بل پلو مخكي ځښمن له ځوئ، د دوغور

 و ته او نه د اسيرانو نيولو ته.غنائمكوئ، نه 

 ې چي هجرت ئڼئ گپل اولياء ويوازي هغه مؤمنان خ

ل سر او مال جهاد كوي، مهاجر پپه خپه الر كي ړى، د هللا ك

گرتيا او مرسته كوي، ې او د مجاهد ملړپناه وركې ته ئ

ې كه مرسته درنه ړډډه ك ئې له هجرتچي هغه مؤمنان 

په چا چي دا د هغه ړئ ې مرسته وكې شرط ئپه دړي وغوا

 ړون لري.د عدم تعرض تچي له تاسو سره ضد نه وي 

  ې ايمان ه ئگپه صادقانه توچي حقيقي مؤمنان هغه دي

په الر ړى، د هللا ې هجرت كپه حكم ئپل ايمان ړى، د خراو

ې ړى، مهاجر ته ئپل سر او مال سره جهاد كپه خې كي ئ

څوك ، ېړې كگرتيا ئې او د مجاهد مرسته او ملړپناه ورك

ې د به ئ ږي هللا تعالىېځاى كچي له دوى سره وروسته يو

 ډله كي محسوبوي.په دوى 

چي گورو له ننوتو مخكي بايد و ې تفسير تهې سورد د

ځته شوه، مسلمانان گه رامنڅنښته د بدر لويه مخامخ ن

ې ، د دڅه حالت كيپه ې ښمنان ئاو د څه حالت كي ووپه 

 څه؟ې څه وه او نتائج ئړي وجه گج

په له بعثت وروسته د ده دعوت  عليه السالم پيغمبرد 

څلورو په گه په خاصه توپه دوو برخو او گه عمومي تو

ې ږدچي نگه مكي دور په عمومي توېشلى شو، برخو و

 احتواءپاته لس كلونه چي ديارلس كاله او مدني دور 

ړاوونه تر پڅلور ړو مرحلو كي الندي په دغو دواوي، ك

 ږي:ېك گوستر

كي  وكلونپه ديارلسو ې د مك عليه السالم پيغمبر .2

ړتياوي گځاندعوت ې د دپه كار مصروف وو، يوازي د دعوت 
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 ې:دا و

  ته وه،  قرآنوو، بلنه  قرآند دعوت اصلي مضمون

ندي شوى، ړاو قرآنښمن ته وو، دوست او د پر قرآنتركيز 

په ټولني وو، د  قرآنپيغام  او خلكو ته د ده وينا

ې استدالل ئپه استناد وو،  ې د قرآنناخوالو اعتراض ئ

 د قرآن چيلو ړايمان راوبه چا وو، هغه  قرآنپر 

 مضبوطپه  قرآناو د  ېوسيله موندل ې د نجاتښووني ئالر

 .استدالل به قانع شوى وواو قانع كوونكي 

 ښمن چي د دېده ې اجازه نه وركول كمؤمنانو ته د د

ې له ړي، كعبه ئپوري كپه كوم عملي اقدام الس په ضد 

 پهې ښودو، د كعبې نه خو عكس العمل ئ ډكه ليدلهبتانو 

، جهل او ډ طوافونه ليدل، د ظلمې بربنا كي به ئخو

ې گون ئخو غبر ېېدگو كې ترسترې به ئې صحنزوونكړفساد ل

ېدل، ياران نيول ك عليه السالم پيغمبرښودو، د نه 

ړئ، صبر وكويل: ېدل خو هغه به ورته ژل كېدل او وتعذيب

په ټه يا پپه ړي، ې ته الس كچي وسلچا ته اجازه نه وه 

ني ټولگ د څنې ترخو د دړي، گه كوم اقدام وكگنده توڅر

، لېداو شديد اعتراضات ك يټولو ناخوالو كلكي نيوكپر 

ې خلكو ته ئ ، خوڅه ممنوع وهد نسكورولو هكه د بتانو 

د ړي وو، دا بتان نسكور ك السالم چي ابراهيم عليهويل 

ځورول، ې كي انپه قصاصحاب االخدود ې د قريشو ظلمونه ئ

په  السالم عليهيوسف ې د د دوى د مفسدو مشرانو فساد ئ

ې كي ېرڅپه ي مېرمن داو د هغه ې كي او د عزيز مصر قص

ستاسو ې ويل: ستاسو مذهبي مشرانو تمثيلول، خلكو ته ئ

باندي افتراء كوي،  تعالى هللاپه ړى، د جد دين تحريف ك

ې دام ئ دينړي، له ك وضعې حالل او حرام ځانه ئپله له خ

ې د دوى شتمن ئې تشبيه كول، ړى، له سامري سره ئړ كجو

په ضد له پل قوم چي د ختشبيه كول، قارون سره  له

چي د قريشو گرى شوى وو. همدا وجه وه فرعون سره مل

 عليه السالم پيغمبرقومي او مذهبي مشرانو او شتمنو د 

د هغه د گه كتل او په سترښ گوادعوت ته د خطرناك 

 ړله. ې مال تپاره ئپلو لځمخنيوي او 

  ې ې داسي عقيدوخلك ي عليه السالم پيغمبر څه همكه

ايمان،  تعالى پر هللاقريش ورسره آشنا ول، چي ته رابلل 

په اخروي مكافات او مجازات باور،  او ځيپر ورد قيامت 

او فرشتو ايمان، دا  پيغمبرانوالهي كتابونو، پر 
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و، له يهودو او نصاراوو نه و موضوعات خو دوى ته نوي

 سالمال عليهدوى خو د اسمعيل ، ېېدلاور خبريې دا ئ

 ،پلوياند دين  السالم عليهې د ابراهيم ځان ئاوالد ول، 

ې ئچي كله ڼل، گاو د حجاجو خادمان  متولياند بيت هللا 

په ې د هغوى ېدلخبري له يهودانو او نصاراوو اوردا 

 پيغمبرچي ، خو كله لىښوددئ گون نه څ غبرې هيخالف ئ

شديد ې ړړاندي كهمدا خبري هغوى ته و عليه السالم

ړله، دا مخالفت ورو ورو دومره ې مال وتلفت ته ئمخا

په د يارانو  عليه السالم چي د پيغمبرتشديد شو 

ې او محاصرړ، پوري كې الس ژلو ئ، بندي كولو او ورولووځ

د  عليه السالم پيغمبرحتى د ې، ړې اعمال كې ئمقاطع

څه وه؟ ې مخالفتونو وجه ړله، د دې مال وتپاره ئژلو لو

پلرني دين او مذهب نه پل ادي وه، له خې اعتقآيا وجه ئ

ې وجه سياسي وه، د دا كار كولو؟ كه ئې پاره ئد دفاع ل

پل خدا دعوت د مشرانو سياسي، قومي او مذهبي قريشو 

ې اقتصادي ڼلو؟ كه ئگښ گواپاره زعامت او قيادت ل

پلي وجوهات درلودل، د قريشو مذهبي مشرانو او شتمنو خ

ې د مخالفت الر غوره كه ئځې نو په خطر كي وليدلټي گ

په  ټولني د عليه السالم چي پيغمبرحقيقت دا دئ  ړه؟ك

دوست ښتو، ړ انقالب غوپاو بش تبديليژوره ټولو برخو كي 

دا انتباه هم  دعوتپيغام او د ده له ښمن او د

ټول پرته نور  تعالى هللااخيستله، ده خلكو ته ويل له 

ئ، د تحاكم او ټويټړئ، طاغوت ته سر مه ك نفيمعبودان 

هللا پاره طاغوت ته مه درومئ، ړو د حل و فصل لپلو شخد خ

ړئ، خلك ختم كپيرونه قومي او نژادي توړئ، ته رجوع وك

په ې يو دئ، ژاد ئ، نسل او نگان ديټول د يوه هللا بند

پر بل له قومي، څوك ، هيې يوه وينه دهگونو كي ئر

څوك غه څ امتياز نه لري، هپلوه هيسياسي او اجتماعي 

ې تقوى زياته وي، نور معيارونه چي تر بل ئغوره دئ 

. د قريشو مشرانو ته دا ړئپښو الندي كتر ټول جعلي دي، 

ې دغه د شديد مخالفت اصلي وجه ئگ وو، خبري د خطر زن

دعوت د يهودو او نصاراوو  عليه السالم پيغمبرد وه، كه 

ه ېر وى، د تبديلي او انقالب بلنڅپه د مذهبي مشرانو 

نو قريشو به حتمًا د تسامح او زغم  ،ې نه وركولىئ

له يهودانو او نصاراوو چي همغسي معامله ورسره كوله 

  ه.ې كولسره ئ
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  هغه  -2ې: پايلي وڅو طبيعي ځورونو د تعذيبونو او

خوا ته راتلو او د ده  څوك د پيغمبر عليه السالم

په په حقانيت به دعوت ې چي د دې كوله به ئگرتيا مل

ړه تل ته د زې پوه شوى وو، ايمان به ئگه ړه توپبش

به ې الر كي په دچمتو وو او ۍ ته به ېوتى وو، قربانپر

عليه  گاللو ته تيار وو، پيغمبرړاوونو او ستونزو د ك

ښتل ړول غوپاره د كوم حزب جوړۍ د زعامت لچي د ن السالم

ې، ړه وپه غاچي كومي ستري ستري دندي ورې حزب ته او د

ړ شوى جو نوړاوونو كي له روزل شوو مجاهديپه كبايد 

په پلي الري نشي ې له خڅ حالت ئهيچي  مجاهدين، داسي وى

پل نفس مهارولى شي، نه د په هر حالت كي خشاكولى، 

ې د انتقام جذبه ځي او نه ئېز الندي رااحساساتو تر اغ

ې د څولى شي، هر كار ئڅه كولو ته هپه ضد ښمن د د

پل دين په هر حالت كي خوي او  په حكمې ايمان او عقيد

ې خوا حالت له يوې د -1ته منقاد او اصولو ته تسليم. 

ې رحمي ې رحمو مشرانو قساوت او بد قريشو د ظالمو او ب

ې د ولس كركه او په ضد ئډوله، د دوى خلكو ته بربن

په نسبت ې د مسلمانانو پارولو او له بلي خوا ئنفرت را

ې حقيقت ته ې ددوى ئ اوږي زياتوله د عام ولس خواخو

څه اسرار دي، كي ې نوي دين په دگوري وچي متوجه كول 

پاره دومره سخت سخت ې لاو ولي دا خلك د دغي عقيدگه څن

څول. ې ته هژوري مطالعې دين ې د دگالي، دوى ئړاوونه ك

په محتوى كي لوستلو او د هغه  قرآند چي به هغوى كله 

كي دا  قرآنه پېدل، بيا نو پړاو ته ورسد غور كولو 

ړي، قناعت جذب كپل مخاطب خچي ستره او قوي جاذبه وه 

  ړي.چمتو كې ړي او منلو ته ئورك

  يوازينيپاره د و برخو د تنظيم لټولدين د ژوندد 

په دين كي گه ړه توپپه بشگه منل، په توښود الر

برخو كي فكري، اعتقادي، فردي او اجتماعي په ېدل، داخل

د، له بل هر دين، نظام او ړ انقياپالهي دين ته بش

پل برائت مسلك نه، له كفر، شرك، ظلم او فساد نه خ

ځواكونو نه شو ټولني مسلط په  داسي دعوت چياعالنول، 

او د تبعيد  ې، محاصرېزغملى، د تعذيب، زندان، مقاطع

سازش او مصالحه نه  ښونو سره مخامخ دعوت، چيگواله 

 ، چييپكي نه وخبره  ښمن سره د روغي جوړيله د ، چييمن

د كامل بغاوت او عصيان بلنه وركوي، د نظام له حاكم 
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د برائت شعار  نوټودې نظام له فكري او اعتقادي بنس

 ئې مجوز ترالسه كېږينظام له  . داسي دعوت نه چيوركوي

واكداران ئې زغملى شي او  چي زي هغه خبره كوياو يوا

كله  به كله سري وو اودا دعوت نظام ئې اجازه وركوي. 

. پل خصوصيات حفد كړيې خړو صورتونو كي ئپه دواعلني، 

د يوه ې ړاو وو، موخه ئپټولو ستونزمن ړاو تر پدا 

ې يوازي دې نه ئړي غچي گي روزنه وه ټولداسي صالح 

په جهل او كم نظام ټولني حاپر چي ېدلي ې ته رسنتيج

په ېدو بدمرغيو عامل او سعادت ته د رس ، دئړ دظلم وال

، اعتقادي ،ټولني د مسلط فكريپر ډ دئ، بلكي نالر كي خ

په ضد ې نظام او د دړاوي سرغنظام سياسي او اجتماعي 

ځان او هم چي هم ټه كي وي ې لپه دچمتو وي، ې ته مبارز

ې دعوت ئ ژغوري، نوىپايلو وې نظام له بدو د دنور 

پوه شوي ې ه دپ، ېموندل الر يوازينۍېدو سعادت ته د رس

ېكمرغي ترالسه ى شي سعادت او نالري كولې يوازي له دچي 

ړه تل زد چي داسي ورته جوت شوى حقانيت ړي، د دعوت ك

ې دعوت د حقانيت څه نشي كولى د دڅ ېدلى، هيې لوئ ته

  ړي.ړ كراوالړه كي شكوك او شبهات په زد دوى ړه ا په

ښمن كي د دكلونو څلورو  يوپه وروستيو درد مكي دور   .1

 عليه السالم چي پيغمبرېدل رسو ړاو تهپمخالفتونه داسي 

عليه  پيغمبر، ړلكړ هجرت ته ا مكېله ې گري ئاو مل

داسي ټه كي وو، په لي پناه ځډمن ډاد مهجر او  السالم

د طائف زي، پرانيږ ېپله غخته ې دعوت چي دټول ې لخلك ئ

ې موخه دوى ته په همدې دا انتظار درلود، له خلكو ئ

په ړ بلكي ترالسه كې ځواب ئنه يوازي منفي ورغى خو 

ې دا معلومات ترالسه ړه ئپه اې د حبش، استقبال شو ډبرو

انسان دئ او عدالت  ىړه سواندې زچي واكمن ئړل ك

چي ړه ې اجازه وركپلو مظلومو يارانو ته ئښوي، خخو

، د ړلې ته والې مدينځيني ياران ئړي، هلته هجرت وك

ه، په مباركو السونو هلته انتقال شوڼا د دوى ر قرآن

د حج گري وموندل، ېر ملڼ شمگې كي ډي مودپه لنې هلته ئ

ځه پنډله او بل كال په موسم كي يو كال دولس كسيزه 

ېدونكو ې د اوسد مدينړه او والې ته ډله مكاويا كسيزه 

سره وليدل او  ې له پيغمبر عليه السالمئوب تپه استازي

 ړه.ې وركې ته د تلو بلنه ئمدين
په لوري ې مدينڼا د وت رگه د اسالمي دعې تودپه 
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ې د دا ستر افتخار د مدين تعالى هللاله، پرانيستپله الر خ

گرتيا صادقانه مل هلالج لجچي د رسول هللا ړ په برخه كتورياليو 

ې ړي، درت وكې ته هجچي مدينړي هغه ته بلنه وركړي، وك

په چي له ده او د ده له رسالت نه د دفاع چمتو شول ته 

رغ يد توحيد بومني، ن تندي په وريي قربان هالر كي هر

په الر پلي توري د اسالم ړي، خړ كټو لوپلو مضبوطو مپه خ

دوى ته د  تعالى هللا. وباسيراېكو پاره له تكي د جهاد ل

د عالم  چيړ په برخه كداسي ستر كار افتخار او شرف ور

، د وي يړپورو احسان پاتهټول انسانان به د دوى د تل

ږي د ېپيدا كڅوك ر سر پچي د زمكي ځي قيامت تر ور

تر قيامته ړي دي، پوروو د ستر احسان مجاهدينمديني د 

كوي، د حق او  ېك كارړي، كوم نڅوك ايمان راوچي پوري 

څه په ضد عدالت خبره كوي، د ظلم، جهل، كفر او شرك 

 هللاپه ثواب كي ورسره شريك دي، ې ې انصار ئكوي، د مدين

چي د دوى ړه ورك د دغه ستر عزم او همت دا بدله تعالى

ړ كېني بدل مزپالپه ېواد د يوه داسي ستر هې كلى ئړ وو

پانيا نه تر يمن او له هسپوري چي له هند نه تر مراكش 

ځواكونه د د هغه دور دوه ستر ستر  او ېدلى ووپوري غز

 په الس له ماتي سره مخامخ شول. دوى 

يوه ې يندمد  ،په موسم كيد بعثت د يولسم كال د حج 

د كسيز پالوي  75كي  پالوي او په دولسم كالكسيز دولس 

په تياره كي له ې پد شاو  ېښگوې په يومينا د وادي 

په ايمان سره وكتل، نه يوازي  عليه السالم پيغمبر

د ې ته ئ ړو مشرف شول بلكي پيغمبر عليه السالمراو

ې ته مدينچي  ړهپه استازيتوب بلنه وركې د خلكو مدين

ژمنه نه وه پناه وركولو او دفاع  ړ شي، دا يوازي دوال

په رسالت د ايمان او د ده  عليه السالم پر پيغمبربلكي 

ژمنه وه، په بيه د جهاد په الر كي د سر او مال او د هللا 

گرو او د ده مل عليه السالم پيغمبره نه يوازي ې سرپه د

په الس ورغى بلكي له مديني نه د ځى پناه ډمن ډاته يو 

ړ جواره يو مطمئن او خورا مضبوط مركز پاسالمي دعوت ل

ښه پايلو ړانديز له خطرناكو ې وې خلك د دد مدينشو، 

ېر د څپه چي دا كار د قريشو ېدل پوهې په د ،خبر ول

په و قبائلټولو عربو گيالي قوم او د ځواكمن او جنيوه 

پلرنى ړ هم د هغوى زوچي گرتيا ده چا ملضد د داسي 

ياسي او اجتماعي سيادت او مذهب نه مني او هم د دوى س
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ړه، ستر همت او قيادت، دا يو خطرناك تصميم وو، لوى ز

ې انصارو د مدين تعالى هللاښته، ې غوۍ قوي جذبه ئد قربان

په دوران كي د دغه بيعت  ړل.په برخه كټول ورته همدا 

پلو پورته شو او خ هلالج لجسعد بن زراره ې يو شازلمى د مدين

ږ خو ږ تم شئ، مولل: ې ويړ او وئې مخ كگرو ته ئمل

ږو دى د هللا رسول دئ، ېپوهچي پاره راغلي يو ې لدلته د د

ړل گ ته مال تټولو عربو سره جنله وركول  اهپنده ته 

ږي او ېژل كپه نتيجه كي به ستاسو شازلميان وې د ددي، 

ټولو صبر كولى شئ ې په دكه ، ږيېتوري به درباندي ور

او كه  په ذمه وي الىې د هللا تع، اجر به ئړئنو الس ورك

پله خږدئ او ې ې ئپرېره لرئ نو ځان كومه وپل پر خ

ړاندي په ود هللا ړئ، دا به په واضح الفاظو ورته وكخبره 

 ستاسو عذر شي.

 المطي أكباد إليه تضرب لم إنه يثرب ياأهل رويدا فقال

 مفارقة اليوم إخراجه عند هللا رسول أنه نعلم ونحن إال

 أنتم  فإما السيوف تعضكم وأن اركمخي وقتل كافة العرب

 خياركم قتل وعلى مستكم إذا السيوف عض على تصبرون

 وإما هللا على وأجركم فخذوه كافة العرب مفارقة وعلى

 هللا عند لكم عذر فهو هفذرو خيفة أنفسكم تخافون أنتم

 ږئېپوهوويل: آيا عباس بن عباده ړي د وفد يوه بل غ

ږو، ېپوه؛ هوې ويل: وئ؟ څه بيعت كوئپه كس سره له دې 

پوستو پوستو او سور هغه وويل: تاسو د خلكو له تور 

چي د ېرئ گژمنه ورسره كوئ، كه داسي انگ سره د جن

په صورت ېدو ژل كېدو او د مشرانو د وټ كمالونو د لو

په ږدئ، ېپرې ښمن ته تسليموئ نو همدا اوس ئې دكي ئ

ستاسو ړئ نو دا به كه دا كار هغه مهال وكخداى قسم 

گمان پكاوى وي او كه پاره دنيوي او اخروي ذلت او سل

ې ورسره كوئ ژمنه ئچي ئ لى شڅه وفا كوپه هغه چي كوئ 

په غارت او د څه هم ستاسو د مالونو كه او بلنه وركوئ 

دا به وهللا چي ړئ ژلو منتج شي، نو بلنه وركپه ومشرانو 

 پاره غوره وي.ستاسو د دنيا او آخرت ل

 ّـ هللا رسول تبايعون عالم تدرون هل الخزرج رمعش يا: قال
 ترون كنتم فإن واألسود األحمر حرب على تبايعونه إنكم

 أسلمتموه قتال وأشرافكم مصيبة أموالكم انهكت إذا أنها

 مكنت وإن واآلخرة الدنيا يزخ فعلتم إن وهللا فهو اآلن فمن

 عليه عاهدتموه بما له وافون به مستضلعون أنكم ترون
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 الدنيا خير وهللا فهو األشراف وقتل األموال صيبةم على

 واآلخرة

پلو مالونو د تاالن ږ د خږ وويل: موپه يوه غټولو 

په بيه بلنه وركوو!! دا ېدو ژل كپلو اشرافو د واو د خ

 په نامه ياده شوه.ژمنه د بيعت عقبه 

ې ې خبر شول، هغه مهال ئې معاهدقريش ورو ورو له د

گيو كي د ټولړو ړو وپه وې ته نچي مديڼله گقضيه جدي و

ې اهميت معاهدې پيل شو، دوى ته د دټ هجرت پمسلمانانو 

په هره چي ړه ې وكړه ئېكپر، ېې معلومي وښپايلي او 

د تلو مخه  ې ته د پيغمبر عليه السالمبيه وي مدين

چي د ېيله پتې وډي كي ئې مهمي سري غونپه يوونيسي، 

و قبيلو يو يو كس ټولپرته د نورو ې بني هاشم له قبيل

 عليه السالم پيغمبرپه تياره كي د ې پډ شي او د شراغون

ې ړي او د خوب په حالت كي ئځاى بريد وكپه ېدو د اوس

په  تعالى هللاسره د خطر مخه ونيسي، د ې د پهاو  ژنيوو

عليه  پيغمبرډه شوه، ښمن دا توطئه شنفضل سره د د

په  هلالج لجله كوره ووت، د ابوبكر  پهش هپه دغ السالم

ېښوده، پرپه موخه مكه ې ته د هجرت ې مدينگرتيا ئمل

ښمن دځي، ېوپرپه بستر كي چي د ده ې وويل ته ئ هلالج لجعلي 

په خوب ټول خلك چي ړي په داسي وخت كي بريد وكښتل غو

ډولو، پيغمبر عليه نې بريد ځپاره ئې لويده وي، د همد

ې ټن له مكپه كافي واچي په الس ورغى ته دا فرصت  السالم

ړى وو، مخامخ د ې هم بدل كړ شي، د تلو لورى ئي واللر

قريش كور ته ننوتل چي ېدو، كله ځپه لوري ونه خوې مدين

 هلالج لجځاى على په  ې د پيغمبر عليه السالمپه بستر كي ئ

 يڅخو هپاره هري خوا ته خواره شول، وموند، د نيولو ل

گى د ټولڅه هم د دوى يو ې، كه شو پاتهې ې نتيجې بئ

او  عليه السالم پيغمبرچي ېدل ې ته هم ورسځاى خولهغه 

 ېدل.ځگرې وه، خو تش الس راوپناه اخيستپكي  هلالج لجابوبكر 

ېدو له رس ې ته د پيغمبر عليه السالممدينچي كله 

ځينو خلكو ږ چي تاسو زموږو ېې ورولپيغام ئنو خبر شول 

چي يا ې ړړه كپه نامه لوږ د خداى ، موېړپناه وركته 

ې ئبه ځايه ږئ او له هغه ېگه جنپله ورسرپه ختاسو به 

ږ به ، موانتظار كوئږ بريد ته باسئ او يا خو به زمو

. د مديني ځي كووځي به مو وينښژنو او ستاسو نارينه و

ې ته پاره مكې لد عمر هلالج لجمؤمن او مدبر مشر سعد بن معاذ 
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سره مخامخ  ابوجهلپه دروازه كي له د حرم تللى وو، 

گورم په مكه كي دي چي شو، هغه ورته وويل: عجيبه ده 

ږ چي زموپه داسي حال كي ې ړه طواف كوډه زډاپه چي 

چي مرسته او گمان كوئ ې، ړپناه وركباغيانو ته دي 

په خوا كي نه وى كه مي د ابي صفوان ې كوئ!! گرتيا ئمل

سعد بن ې ستون شوى!! پل كور ته نه ونو روغ به خليدلى 

م كه مي له په خداى قسځواب كي ورته وويل: په  هلالج لجمعاذ 

ې تا تر دچي ړم څه به دي منع كې له داسي ړطوافه منع ك

د چي چي دا ستا هغه تجارتي الر ده ته زيات اهميت لري، 

 ږي. ېېرتخوا ته ې مدين

ښمن نه شو چي ددعوت داسي وو  عليه السالم پيغمبرد 

سياسي، اجتماعي او ټولني كي په  ، هغه دعوت چيزغملى

په سر سازش ښمن سره د اصولو د ړى او لهفكري انقالب غوا

ره مخامخ ې سهغه به حتمًا د هجرت له مرحل ،ه كوين

، ئړاو دپ، هجرت د حقيقي اسالمي مبارزې يو طبيعي كېږي

مسير له اصلي او احتياط نه بلكي  ۍيارښپه هوړاو پدا 

له اصلي الري نه په تيروتني سره منتفي په انحراف او 

 ى شي. كېد

ښمن سره د مسلحانه له د ړاوپ يمېد مبارزې در.  3

پيل ړاو د مهجر له موندلو سره سم پ، دا ئړاو دپتصادم 

ړوكي څېر د يوه وپه  ېپيغمبر عليه السالم د مدين، كېږي

. ړهپيل كپله مسلحانه مبارزه كلي له موندلو سره سم خ

ړو ړو وټه مسلحانه مبارزه، د وپسر كي  يړلومپه 

ښمن سلطه ئې د د هدف له الري، چيگيو او سريو ټول

د حاكم  چي ړل ووځه وله من هغه امنيت وكول ا همتزلزل

 هپه دوهماو  باعث وو بقاء گټه او د هغه دپه نظام 

د كفري نظام . يښتگنده مقابله او مخامخ نڅر مرحله كي

مختلول  (نظام ياقتصادظالمانه امنيت او كاذب )ټه گپه 

يبت ختمول د واكدارانو مسلط رعب او هپه ولس باندي او 

مهم  اساسي او ېد دې مرحلچول ې وچيناو د نظام مالي سر

دا دروغجن په نتيجه كي گونو جن يچريكد  ي.اهداف د

ږي، د لويو ېسره متالشي ك ۍپه آسانژر او ېر ډامنيت 

ړ شي، نظام له دې عاجز ځه والژر له من الرو امنيت ډېر

د  ،مه ستنه ده يېد نظام در او تاجر ته چي ډاىشي چي ب

گمركي او خوندي شرائط برابر كړي، ماليه او الزم كار 

ړ وي، له ته اچينو سر ينظام مالهر  ړي،محصول ترالسه ك
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 ې امنيونظام د بڅ ، هيپرته هغه دوام نشي موندلىدې 

د  پاره نشي زغملى، عام ولس چيمودې ل حالت د اوږدې

ويلى څه ئې نه وېري  لى خو لهځورېدتل نظام له ظلم نه 

څه د په نتيجه كي ، د دغو عملياتو څه كولىاو نه شو 

څون پاهمدا د عمومي او  پيدا كړيأت ويلو او كولو جر

پيل ځايه كار له همدې مقدمه شي او د يوه ستر انقالب 

ل او لويو وروژيمونو نسكدا راز عملياتو سره د ره پ شي.

 كولى شو چيادعاء  وركول ممكن دي، دا ماته ته ځواكونو

ټولو ژيمونو د نسكورولو تر وروسته د ر نواگله كودتا

تر قيادت پيغمبر عليه السالم . كه د آسانه الر همدا ده

 گورو چيځير شو نو وبه ته  حانه مبارزېلمس الندي

و سره قبائل مېشت كي لهې په مدين عليه السالم پيغمبر

ې گډه به له مدينپه چي ړل ړونونه وكې او تدا معاهد

ښمن سره له او له د تېريله پر بل يو دفاع كوي، 

كوي، له دغو معاهدو وروسته د مسلحانه ډډه گرتيا به مل

 په ضد لهد قريشو دا مبارزه ، هپيل شوړۍ ې لمبارز

پيل شوه، په دې مودې كي گڼ  (سريو)بريدونو  يچريك

د ابواء، ې او ږل شوېلپاره شمېر سريې د عملياتو ل

. د عملياتو ېبواط او عشيره په څېر غزاگاني ترسره شو

 يله فتح ې، د مكخوره شوه ښتوورو ورو تر مخامخ نلمن 

په پاى كي په او ځواكونو سره له نورو  ېوروسته د جزير

ځواكونو سره ر لويو ېڅپه د روم او فارس  سطحۍ واله ړن

په د مبارزې لمن بايد  چي يښيمخامخ شوه. دا بهير 

تر  نوځواكو يطور له محل يطبيعپه تدريج سره او 

پيغمبر  خوره شي. پوريځواكونو  ياو بين الملل يمنطقو

 يپه لسو كلونو كي تر اويا زيات ېعليه السالم د مدين

 وپه هر، يعني دا چي ېښمنانو سره درلودله د يښتن

چي په  ېړړه كگجداسي ې يوه ئڅلورو مياشتو كي تقريبًا 

 (51وسو )ځهرو پنپه ده او  ېپه كي برخه اخيست پله ئېخ

په يا ئې چي  ېړتنظيم كئې يوه داسي حمله ځو كي ور

ځينو خاصو او يا د  ېهم په كي برخه اخيستپله خ

خو ويلي  ىړك نه دئپه هغه كي شركت ئې  مخيوجوهاتو له 

په واك  د دهژوند په هغه ذات مي قسم چي زما ئې دي: 

 و خاطر نه وى نو زه به له يوې هغيكي دئ، كه د ياران

جهاد ته چي  ىشو هپاته نه وم وروست هم (ېډلي )سري ېړو

ړم چي ړه كوي او وايي: دا غواهمدې ذات لو هپدرومي!! 
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ژوندى شم، بيا ځل شهيد شم بيا راپه الر كي يو د هللا 

 . ..او بيا شهيد شم شم ىژوندشهيد شم او بيا را
 په مياشت كي پيغمبرد هجرت د دوهم كال د شعبان 

و يوه لويه چي د قريشېده ته اطالع ورس عليه السالم

ځوس زرو دينارو پند  وښانې زرو اوږدنچي تجارتي قافله 

د حفاظت  چيې ته انتقالول له شام نه مكتجارتي اموال 

گى ورسره وو، له ټول كسانومسلح ېتو پې د شئپاره ل

ې په دگه به وي كه څنچي ړه ې مشوره وكيارانو سره ئ

 ې سره موافقه نه درلوده،ځينو له د ړو؟ې بريد وكقافل

ڼله، له گپيالمه ړي گې ستري جې له قريشو سره د يودا ئ

ځان كي نه په ې د تصادم جرأت او توان قريشو سره ئ

ې انصارو د مدينچي ېښنه وه ځينو سره دا اندله ليدو، 

پر قريشو د بريد ې وه نه د تعرض او ړژمنه كد دفاع 

د مهاجرينو  لوسرصديق او عمر  ډي كي ابوبكرونپه غژمنه، 

ړه ې د انصارو نامتو او زعد بن عباده د مدينلخوا او س

پوري جذباتي او له ړه په زلخوا ور مشر د انصارو 

ې سال په دټول ې، ړې ويناوي وكپاروونكډكي همت شهامت 

ي دريو سوو څه باندله ې بريد كوو، په قافلچي شول 

ې كبله ېدل، له دځپه لوري وخوې و سره د قافلمجاهدين

ښته نه وه نو ښكر سره نمجهز لې موخه له كوم چي د حمل

ځان ې هم له ئ اتزاو تجهي وسائلگي زيات او كافي جن

ې زرو ږدېده، له نسره نه درلودل، قريشو ته اطالع ورس

په زغرو سمبال ې ږ سوه ئپراووتل، شگاليو سره مسلح جن

هم ورسره وه، د ډله سل كسيزه پرو په آسونو د سول، 

ر كي ول او هر يوه ښكې لپه دقريشو ستر ستر مشران هم 

ې يوازي دا نه ې مشري كوله، موخه ئقبيل خپلي خپليد 

ښ د تل گواې دا ښتل ئژغوري بلكي غوچي قافله ووه 

دا يوه حساسه پاره ، د مسلمانانو لځه يوسيپاره له منل

نو له داسي  ېبه وه، كه مناسب تصميم نه وى نيول شوىش

ېر ډې ئچي جبران به  پايلو سره به مخامخ شوي ووبدو 

ېدلى د صفراء سيمي ته رس عليه السالم ، پيغمبرگران وو

يو ړى شو، ښكر د راوتلو خبر وركې لچي د قريشو د دوو 

 دې ړل او دا خبره ئډ كپل يا ران راغونې خئځل بيا 

پر په مخكي وو: ې ې بديله ئ، درېښودهمخي ته ك دوى

پرته ښتي ښكر سره مقابله او له نې بريد، له لقافل

پرته بل ې ېيم صورت نتيجه به له دېدل، د درستنېرته ب
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ېده، بهرني او پل كځو روحيه به مجاهدينچي د څه نه وه 

ې ېدل او د دپه ضد تحريك كښمنان به د دوى داخلي د

ې ړى وى او د مدينې بريد كپر مدين وچي قريشاحتمال وو 

په دې ې وى. ړگرتيا كملد دوى هم يهودانو او منافقينو 

ځاى تاوان درلود، پر ټي گد  ې بريدقافل پرو كي شرائط

ې ېدو، دوى ته له دې دفاع ته رارسئښكر ځكه د قريشو ل

ښكر چي بايد له لپاته پرته د بل انتخاب مجال نه وو 

چي ې وه دا هم معلومه شوړي، چمتو كځان ښتي ته سره ن

ې اكتفاء په دې، خو قريشو ېره شوقافله له بلي الري ت

په ې د مشورړل. لوري مخكي والپه ړه او د بدر ونه ك

ړه ې وينا وكپاروونكشهامت  هلالج لجدوران كي مقداد بن عمرو 

چي هللا در ته امر كوم لوري په ! ې ويل: يا رسول هللااو وئ

درومه ښه وي چي ستا خوپه كوم لوري ړه، ږ روان ككوي مو

چي بني اسرائيلو ځواب نه دركوو ږ به درسره يو، هغه مو

ړ شئ چي ته او رب دي والړ وركته  السالم عليهموسى 

ږ درته وايو: برعكس موږ به دلته ناست يو، ږئ موېجنگو

گ كي څنپه به ستاسو ږ مو ږئېگوجن ړ شئته او رب دي وال

 يگژوندى وي او سترږ نه يو كس له موچي ږو ېگتر هغه جن

ښتل د انصارو غو عليه السالم پيغمبرږي، خو ېځې خوئ

ړي، د هغوى ه هم ترالسه كځواب هم واوري او د دوى موافق

ړه ډكه وينا وكله غيرت او همت نه  هلالج لجلخوا سعد بن معاذ 

ښتنه دي پوچي ږي ېداسي معلوم !ې ويل: يا رسول هللااو وئ

ستا ړى، پر تا ايمان راوږ خو ږ ته راجع ده، مومو

ړي حق دي، څه تا راوچي ې شهادت وركوو په دتصديق كوو، 

ړى، كړون مو اطاعت ت ې، د سمع اوړژمنه كله تا سره مو 

چي ستا اراده وي حركت كوم لوري ته ې د هللا رسوله! نو ا

كه  ېږلى يېپه حقه رالې چي ته ئپه هغه ذات قسم ، ړهوك

ږ به له تا سره يو ې نو موړړاندي كې سيند ته ومو د

پاته نشي، ږ يو كس به هم شا ته ځوو، زموځان غورځاى 

 ښمن سره مخامخچي سبا مو له دړي ونه ك ډهډې به له د

صبر كوو او  په مهالېدو ښمن سره د مخامخږ له دې، موړك

 هللاگيالي وو، هيله ده ي جنرښتينبه  په مهالښتي د ن

ې پرگي دي چي سترښيي دروڅه داسي ږ له لوري زمو تعالى

ږ درسره روان په فضل سره مو تعالى هللاښانه شي، د رو

    ړه.ك

ړه ېكپرښتي د نښكر سره په پاى كي د قريشو له ل
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څه ېر ړه نه وه، د دوى شمېكپرڅه معمولي وشوه، خو دا 

د  071د اوس او  30مهاجرين  83 ې سوه وو،در باندي

گډه په او نورو ې آسونه خزرج د قبيلو ول، دوه دريو ئ

ۍ ې د سورلئبه وار په وار چي ښان درلودل اويا او

ږ وو ېر لډې هم مان ئگي ساجنې كوله، پاره استفاده ترل

 ې.ې زغري درلودكسانو ئ 31يوازي  ،

 فتحيې له كارونه د مك ځيني عليه السالم پيغمبر . 9

اصالحات يو  يټولني كي اقتصادپه ړي، وروسته ترسره ك

عليه  پيغمبرچي ټول هغه كارونه دئ،  لدغو كارونو

ړاو پړي بايد هغه وروسته ترسره ك فتحيې له د مك السالم

په الس و مجاهدينه د ېنزمپالېواد چي د هېښودى شي پرته 

هر  اضا همدا ده چيقله سنت نه د متابعت تځي، ېوپركي 

پيغمبر  چيشي ترسره گه توپه همغه وخت او همغه كار 

   .عليه السالم ترسره كړي
پام سره دا نتيجه ترالسه په ته نو وړاوپڅلورو دغو 

 چي:كوو 

  د  المسپيغمبر عليه الد هغه اسالمي نهضت مبارزه د

گالري كي په تد مبارزې  ڼلى شو چيگو اسلوب مطابق سنت ا

 وموندلى شو. گهگنده توڅرپه  ېڅلور مرحلۍ پورتنئې 

 ر ېڅپه پيغمبر عليه السالم د دعوت د  كوم دعوت چي

ښمن ړى او له د، سياسي، اجتماعي او فكري انقالب غواوي

له هغه به حتمًا  په سر سازش نشي كولى،سره د اصولو 

او  عليه السالم چي پيغمبرږي ېه مخامخ كداسي ستونزو سر

د واكدارانو شديد ې ورسره مخامخ شول، ياران ئ

، و، زندانونوړاوونله كپه الس د دوى مخالفتونه، 

 ېدا.مخامخمؤمنانو و سره د او هجرتون وتعذيبون

  ږي پيغمبر عليه السالم له قول او فعل دا معلومېد

ته ضرورت دئ: پاره دوو اساسي شيانو پيل لد جهاد د چي 

ى(، ځا( او )مهجر يعني د هجرت ډله)جماعت يعني حزب او 

 فرمايي:  پيغمبر عليه السالم

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، 

دعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم، قالوا: يا ب دعا ومن

رسول هللا وإن صام وإن صلى؟ قال: وإن صام وإن صلى وزعم 

 : أنه مسلم
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ته  هللا تعالى ماهغو شيانو تاسو ته امر كوم چي  ځوپنپه 

جهاد په جماعت، سمع، اطاعت، هجرت او ى: ړد هغه امر ك

له په اندازه  ېد يوې لوېشتڅوك چي فى سبيل هللا او 

 ېړغا ۍ له خپليړد اسالم كنو هغه  وش يجماعت نه لر

ځي گربېرته راوگر دا چي ت( مو)له اسالم نه و هايستلو

د به ړه هغه د جاهليت شعارونو ته بلنه وركچا چي او 

ژه ئې څه هم روخس شي، خلكو وويل: يا رسول هللا! كه دوزخ 

څه هم ړى وي؟ وئي ويل: كه ځ ئې كوي او لمون ېنيول

ځان ئې ړى وي او په ځ ئې كوي او لمون ېنيول ئې ژهرو

 مسلمان دئ. چي  يوړى دا گمان ك

له ږي چي معلومې گهگنده توڅرپه  حديثمبارك  ېله د

حاكم نظام له ړ شي او بيا د مخكي بايد جماعت جو جهاد

وشي او بيا مسلحانه مزاحمت هجرت موخه په سلطې د وتلو 

ړ جودور كي جماعت په مكي  پيغمبر عليه السالم. پيل شي

په ضد ته له هجرت سره سم ئې د قريشو  ېړ او مدينك

    ړ.پيل كمسلحانه مزاحمت 

  ځه پندغه په خيال كي وساتو چي بايد دا خبره

په دې مأمور شوي چي  ب دي،پر مسلمانانو واجكارونه 

ړ داسي جماعت چي په سمع او اطاعت والړوي، جماعت به جو

الري  د وتلو سلطېظام له د حاكم سياسي نوي، بيا به 

كوي او بيا به د هجرت به  په صورت كيد ضرورت ټوي، ل

 ته الس كوي. ېپاره وسلنظام د رانسكورولو ل ېهمد

  ړي ك منع جهادله ړي خلك چي غواسركاري مفتيان ځيني

چي جهاد بايد د يوه حكومت د مشر له دا تبليغات كوي 

ې ي، له دشره سۍ الندي ترلوري اعالن او د هغه ترمشر

د موجوده حكومتونو څوك چي فتوى نه د دوى غرض دا وي 

د دغو حكومتونو د او ړي ښه نه كړه جهاد ته زپه ضد 

!! ړيمال ونه تپاره د جهاد لپرته ې واكمنو له اجاز

له موجوده حكامو او چي  څونور بيا وايي: تر ځيني 

ې ته وسلگورو بايد ح( ونه بوا)كفر كفر گند څر نوواكم

حقيقت دا دئ  ړو!!ړو او د بغاوت الر غوره نه كه كالس ن

يا د ړي چي ت پوريپه حكومت څوك د جهاد اعالن هغه چي 

دغو حكومتونو نوكر وي، يا د جهاد مخالف وي او يا د 

جهاد اراده او همت نه لري، داسي فتوى تل سركاري 

 ىموندل ئڅ داسي غيرسركاري عالم نه شمفتيان وركوي، هي

په جهاد  ېپوه وي او هغه دحديث  په قرآن اوچي 
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موجوده مفسدو او غيراسالمي حكومتونو  مخصوصاً  حكومتونو

د حكومت چي ږي ېپوهې نه په دڅوك ، ړيمربوط ك پوري

، نه دا چي ئل خو د اسالمي جهاد هدف او مقصد دوړجو

ي بيا به دا حكومت د جهاد اعالن ړېږبه حكومت جو ىړلوم

چي په دې سره  ىض شوپاره فر! جهاد خو د دې لكوي!

ځاى ئې اسالمي پرشي او  ىړغيراسالمي نظام رانسكور ك

د ابوجهل د حكومت  پيغمبر عليه السالم حكومت قائم شي.

)مكه( ېنه مزپالپه مركز او ټول حجاز د نسكورولو او د 

 ړ.كپيل جهاد  پارهد يوه اسالمي حكومت د قائمولو ل كي

ېږي او نه نسكورپله راپه خنه خو غيراسالمي حكومتونه 

دى شي، ېپرته له بلي الري قائم جهاداسالمي حكومت له 

دا غلطه او بابيزه خبره كوي او د جهاد د اعالن څوك چي 

ووايي چي  يڼي، هغه دگد حكومت شته والى شرط پاره ل

ړ پيل كپه داسي حال كي جهاد  ولي پيغمبر عليه السالم

ېني الزمپ په حجاز باندي د قريشو واكمني وه، دى لهچي 

وو، هلته ئې  ىړ كلي ته مهاجر شويوه وو ې( د مدينې)مك

 ځ!! نه حكومت وو او نه فو

  دا راغلي او نه څ آيت كي نه صراحتًا په هيد قرآن

د )جهاد اعالن( به شو چي  ىتلويحًا او اشارتًا دا موندل

ټول قرآن كي نه د په ي. د حكومت او رياست لخوا كېږ

د اظ راغلي او نه دا خبره چي ( الفرياست))حكومت( او 

او امارت يا  جهاد اعالن به د حكومت، رياست، خالفت

 ي. حاكم، رئيس، خليفه او امير لخوا كېږ

  په احاديثو كي هم دا نه شو پيغمبر عليه السالم د

او  حكومت()پاره ئې د ل اعالند د جهاد موندلى چي 

وي كي ويل شه پڼلى وي او دا گ)رياست( شته والى ضروري 

)حكومت( چي  ئپه هغه صورت كي جائز دجهاد يوازي وي چي 

  ړي.او )رياست( ئې حكم صادر ك

  پيغمبر عليه السالم مكه كي د ابوجهل حكومت وو،په 

په د نسكورولو او حكومت د دې  ۍ ورځيړد بعثت له لوم

پاره ځاى ئې د يوه الهي او ديني رياست د قائمولو ل

وسله وال جهاد نه دئ  هو؛ په مكه كي ئېړ، پيل ككار 

څوك چي په دې طاغوتي ې ويل: ئخلكو ته خو  ىړاعالن ك

په هللا ايمان نظام كافر نه شي خداى ئې ايمان نه قبلوي، 

نظام له طاغوتي رياست او دئ چي هلته منظور او مقبول 

ړو او منازعاتو پلو شخنطام ته به د خ ېئ. دړكانكار و
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حل ټولو منازعاتو د پاره رجوع نه كوئ، د د حل و فصل ل

 ڼئ.گد هللا دين مرجع به  يوازينۍفصل او 

 ټول غاصب او ۍ اوسني حكام او حكومتونه ړد اسالمي ن

د ابوجهل او فرعون تر حكومتونو جابر حكومتونه دي، 

گند كفر څرېبه د ېر بد او د دين خالف، هره شډېر ډ

ږي، خو متأسفانه دا سركاري مفتيان د كفر او ېمرتكب ك

ږي ېپوهې نه په دځ له تفكيك نه عاجز دي، تر من ايمان

ړي كافر، ظالم او فاسق په ما انزل هللا حكم ونه كڅوك چي 

پر په الس چي دا حكام د كافرانو ږي ېپوهې نه په ددئ، 

او د ښه په خونه د ملتونو پل شوي، ېوادونو تاسالمي ه

پرته چي له اكراه او اجبار  راغليالري  داسي بيعت له

د مسئوليت احساس  په وړانديد ملت ، نه وي ىشوترسره 

په ما انزل هللا به حكم ڼي چي گځان مكلف په دې كوي، نه 

كوي او له ولس سره مشوره، نه له خدايه وېره لري او 

ڼي او نه گپه ولس ترحم، نه واكمني يو الهي امانت نه 

په زور مسلط ټو پرديو د مبيت المال د ولس امانت، د 

پل ولس قرباني كولو پاره د خټو لگيو د پردشوي او د 

يو هم له ابوجهل او د ابوجهل له حكومت نه چمتو، ته 

بيت هللا او خادم  م حجاجځانته خادغوره نه دي. ابوجهل 

په او  ڼلوگ متولي ېد كعبځان ئې الحرم الشريف ويل، 

 ېويل به ئې: اڼلو چي گپه حقه ځان هومره ديانت كي ئې 

پر په ناحقه يو نو  حقه او موږ په! كه محمد خدايه!

چي  !! دا جنابان دي وواييووروهډبري له آسمانه  موږ

په نشته چي د ابوجهل څه كوم داسي په دې حكومتونو كي 

پاره په مكه كي د فرعون قصه د دې لكي وو؟ قرآن  حكومت

خلكو ته ووايي: ستاسو ابوجهل همغه فرعون رااخلي چي 

د  ،ى وول شوته لېږ ېقابلموسي عليه السالم ئې مچي  ئد

د مكي د  عليه السالم محمدړي چي پوه كخلك پاره چي دې ل

د ده سلف څه كوي چي په ضد همغه موجوده فرعوني نظام 

فرمايي چي  پيغمبر عليه السالمكول.  عليه السالم موسى

گري ابوجهل زما د امت فرعون دئ. د موجوده حكومتونو مل

گري دي، و ابوجهل ملپه اصل كي د فرعون ااو حاميان 

 په صورت كي ېد اجازوايي: د دغو حكومتونو څوك چي 

په فساد او بې پرته جهاد جهاد جائز دئ او له دې 

د موسى عليه !! دا همغه كسان دي چي يمنتج كېږ ۍامنيت

به ئې ويل: دوى شر  اړهپه  عليه السالماو محمد  السالم
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د چي څوك  ړي.خوروي، بې امنيتي راولي، اقتدار غوا

ڼي او وايي يا گاسالمي ملكونو موجوده حالت د امن حالت 

دا وايي چي په ړي او دا حالت بايد دوام وكړي چي غوا

يا د شديد بحران  حد كفر بواڅه نشته چي دې كي داسي 

ډېر ړو!! دا كس يا ړو او د جهاد ضرورت احساس كنوم ورك

 او يا دنيااو هم له  دينپوه او بې خبره دئ، هم له نا

د اسالمي  دئ او د حكامو نوكر او خادم. يضډېر غر

د زيات بد حالت  ېتر دملكونو حالت هومره بد دئ چي 

ځ ږه، د غني او فقير تر منفقر، لو .ىتصور نه شي كېد

، اخالقي ىپه سر، مال، عزت تېرد مظلومانو ژور تفاوت، 

 په وړانديپرديو د  بې ديني، شرك، الحاد او فساد،

ده نن اكثر اسالمي پرېږټول خو غالمي، دا ذلت، اسارت او 

هېوادونه نه سياسي استقالل لري او نه اقتصادي، له 

پردي ورباندي گي لحاظه سياسي، اقتصادي، نظامي او فرهن

زيات فساد  ېپه نظام كي تر دنه د فرعون  حكومت كوي،

 په نظام كي. د جاهليت د دور  ېوو او نه د مك

  جهاد في سبيل هللا خو چي وايي: بيا داسي دي ځيني

په ضد ښمن چي وسله واخله او د دې ته نه وايي يوازي د

ږه!! دعوت او تبليغ هم جهاد في سبيل هللا دئ، د ېگوجن

قرآن په بايد ووايو: پاره ېرني د ترديد لگدغي غلطي ان

په خالف د ښمن كي د جهاد فى سبيل هللا اصطالح يوازي د د

 ئړقرآن ته مراجعه وك كه، ېپه معنى راغلمسلحانه جهاد 

)جهاد فى سبيل هللا( ذكر له )هجرت( نه د گورئ چي نو وبه 

په هغو سورتونو كي راغلي چي ټول ي او دا ځوروسته را

 يپه مدينه كي او د جهاد له فرض كېدو وروسته نازل

څو محدودو آيتونو كي د په ، د مكي دور ېشو

من  وو )ا)جاهدوا فينا(  ، ك(هدٰ ، ) وان جٰ (ايمانهم)جهد

هلته ئې مراد زيار او زحمت جاهد( په صيغه راغلي چي 

 ايستل دي.

  جهاد فى له په دې متفق دي چي ټول ائمه اسالم د

  څه.سبيل هللا نه مراد قتال فى سبيل هللا دئ نه بل 

 او  (تبليغږي چي )دا نه معلومې آيت څد قرآن له هي

 )جهاد فى سبيل هللا( ويل شوي وي. ي)دعوت( ته د

  ( انفاق فى سبيل هللا)ۍ ته مالي قربانپه الر كي هللا د

 ويل شوي نه جهاد فى سبيل هللا.
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  په په مكي دور كي )دعوت( او )انفاق( وو خو دې ته

په جهاد ، ىشو ىړورك نه دئمكي سورتونو كي د جهاد نوم 

 يپه مدنى او اساسي او تفصيلي ذكر ئې مدينه كي فرض شو

ل شى دى ېجهاد بږي چي لومېمعدې ، له ىسورتونو كي راغل

 .لېاو دعوت او انفاق ب

  ( هم ) جهاد فى )دعوت، تبليغ او انفاقدا خبره چي

 په دېهغه كسان كوي چي يا  په حقيقت كيسبيل هللا( دي، 

ځاى كي پل په خد قرآن هره اصطالح بايد ږي چي پوهېنه 

په الر كي د جهاد اراده او همت د هللا يا استعمال شي او 

مالمت څوك پاره چي په نه جهاد سره ئې . د دې لنه لري

زما دعوت او تبليغ، زما وينا او : نو واييړي نه ك

ليكنه او زما سياسي او اجتماعي مبارزه هم جهاد فى 

ټول كارونه د قدر سبيل هللا دي!! دوى ته وايو: ستا دا 

څ يو ئې ، خو هيړيمزيد توفيق درك ېړ دي، هللا تعالى دو

  نه دئ.  هللا جهاد فى سبيل 

  په فتوى كي سركاري مفتيان له جهاد سره د مخالفت

په مكي  پيغمبر عليه السالمپه دې خبري استناد كوي چي 

ستلو اجازه ورنه ياخ ېدور كي حتى هغه وخت هم د وسل

برعكس هغوى ژل كېدل!! و پسيپه بل ياران ئې يو ه چي كړ

دا جنابانو ته وايو:  ې!! دصبر توصيه كوله ته ئې د

څه نه وايي؟ څوك  ولي ژل كېدل او دا تاسو تهو ولي دوى

، نه مو ځوروينه دا ظالم، جابر او بې دينه حكام تاسو 

دا ستاسو او د صحابه ژني!! چوي، نه مو وپه زندان كي ا

په خاطر د ايمان  ىهغوچي  ئڅه فرق دځ وو د ايمان ترمن

ژل كېدل منل خو ابوجهل او د ده نظام ته نه و

ژل ه هغوى دا ستاسو خبره كولى نو نه وك ل؟!!تسليمېد

ژل ه هجرت ته مجبورېدل. د دوى د وكېدل او نه له ملك ن

 ىړبغاوت كنظام دوى له حاكم كېدو معنى خو دا ده چي 

ټكر ، د دې نظام واكمنان ئې نه منل، له نظام سره د وو

تصادم په حال كي وو، نظام له دوى نه وېره درلوده، او 

د دوى كي  ېپه مك ولي ژل. دا تاسوئې و پارهل ېد همد

په مدينه كي د همدغو صحابه وو خو  ئپه صبر استناد كو

په هجرت د دوى  ولي ئ؟!!په مسلسل جهاد استناد نه كو

په مسلسل ښمن باندي د دوى پر د ولي استناد نه كوئ،

 بريدونو استناد نه كوئ؟!! 
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  د ه كي كپه مږي چي پوهېپه دې هم نه دا جنابان

نه نه وركولو وجه دا وه چي هلته جهاد  ېد اجازاد جه

ته له راتلو وروسته جهاد فرض شو،  ېمدين ،ىوو فرض شو

د ځكه چي د جهاد دا فرضيت ترقيامته دوام كوي، دا 

په مكي دور باندي د منسوخ شوى.  نه دئجهاد فرضيت 

كه د ړخه استناد وشي چي ړه بايد له دې اپه اجهاد 

په مكه كي او شمېر ئې سي وي لكه دا مسلمانانو وضعيت

په مكه كي د مسلمانانو شمېر، نو دوى ته هومره وي لكه 

ته  ېړي او وسلڅېر صبر وكپه د صحابه وو په كار ده چي 

مدني دور خو كه د دوى وضعيت داسي شو چي  ړي.الس نه ك

هلته د ته ورته وي او د مسلمانانو شمېر هومره وي چي 

جهاد ته په كار ده چي وى ته مسلمانانو شمېر وو، نو د

سنت د عمل كولو  پهد پيغمبر عليه السالم ړي. مال وت

څه په ميدان كي هم هغه د جهاد تقاضا خو دا ده چي 

په مكه ړي، هغه مبارك خو ړو چي پيغمبر عليه السالم كوك

په دې گيا وو او په كار لړولو كي د يوه مؤمن جماعت جو

پيدا ، داسي كوم قوم ړيپيدا ككوم مهجر څه كي وو چي ه

په الر كي جهاد ته ړي او د هللا پناه وركده ته ړي چي ك

يو شمېر اوسېدونكي دې ته تيار شول،  ېتيار شي، د مدين

ړي په لوم، ړپيل كته له راتلو وروسته هغه جهاد  ېمدين

 يگټولڅو كسيز ړه ړه واپاره واسر كي ئې د عملياتو ل

ښمن ته ي ئې دځاى كپه هر گولو، ښمن ئې تنل، دلېږ

په ولس كي ئې د هغه رعب، وېره او تاوان رساوو، 

سلطه ئې ښمن دد پرولس او ملك باندي اعتبار ختمولو، 

پيل فلو بريدونه قاتجارتي په ښمن ړقوله، بيا ئې د دج

ښمن مخامخ يارانو سره د د 324په بدر كي ئې له ړل، ك

كله د دا خبره نه شئ كولى چي  ولي ړه، تاسومقابله وك

ي كولى شي رلس ته ورسېږاڅوشمېر دري سوه  نانوامسلم

  !ړل؟!وك ړي چي پيغمبر عليه السالمڅه وكهمغه 

  د اسالمي امت ږي چي پوهېپه دې نه د جهاد مخالفين

جه ده چي اسالمي خالفت په نتي يمات يۍ وضع د هغدا اوسن

پلو په خۍ ړو اسالمي نځواكونړ او غربي ځه الله من كي

ځواكونه بېل په هري برخي ئې بېل ه او ځونو كي ووېشلمن

مسلط شول، له هغه وروسته دا څوومه پېړۍ ده چي 

مسلمانان په ذلت، اسارت او محكوميت كي ژوند كوي، له 

او  ي، په سياسي، اقتصاديآزادۍ او خپلواكۍ محروم د
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ځواكونه ورباندي حكومت كوي، الس  يلحاظ استعمار يفكر

ي، له داسي اختناق او ړكمسلط ې پر حكومتونه ئې يپوڅ

چي د نړۍ په هيڅ گوټ كي ئې  ياستبداد سره مخامخ د

مثال نه شو موندلى، واكداران ئې د پرديو په وړاندي 

سپك او ذليل او د خپل ولس په مقابل كي مغرور او بې 

او ولس د ځان غالمان گڼي.  يرحمه، دوى د پرديو غالمان د

الت په ولسونو ح ي، ذلت او محكوميت دغه دردونكۍد غالم

كي د عزت النفس احساس، د آزادۍ او خپلواكۍ جذبه او د 

ده، يو وخت  ېاو پتمن ژوند تلوسه په كلكه ځپل يسرلوړ

ځواكونو مخامخ او  يخو په ټولو اسالمي ملكونو استعمار

وروسته د خپلو فوځونو په زور حكومت كولو، خو له هغه 

نو داسي چي دا ځواكونه د خاصو عواملو په وجه ووتل 

، يخوندي وسات گټيې شا ته پرېښودل چي د دوى ئرژيمونه 

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 

 يلمنظام او نصاب ئې داسي جوړ كړ چي په ع ي، تعليميو

الندي ځوانانو كي د آزادۍ او  يمؤسساتو كي تر روزن

او  ۍكۍ جذبه راوالړه نه شي، د پرديو په غالماخپلو

تقليد كي د فخر احساس وكړي او له خپل اسالمي او ملي 

شي. د وتلو په وخت كي ئې د دې هېوادونو  يهويت نه پرد

خوا د دغو  ېچي له يو ېكړ يداسي جوړ ېجغرافيائى نقش

او له بلي  يمنازعات روان و ينو ترمنځ تل سرحدهېوادو

 ي،ځواكونو سره جنگېدل يخوا هغه قومونه چي له استعمار

و ملكونوترمنځ ووېشل شي، په اقتدار كي له فد مختل

شي، هغو اقليتونو ته قدرت وسپارل  ىبرخي نه محروم كړ

او په  ېځواكونو سره ئې ملگرتيا كړ يشي چي له استعمار

او په اقتدار كي د  يو يل په دوى متكت راتلونكي كي

. د دې يكېدو لپاره د دوى شرائطو منلو ته اړ و هپات

 ي، چي له استعماريښه مثالونه پښتانه او كردان د

په وجه يو په دريو او  ېمبارز ېځواكونو سره د دوامدار

ځواكونو په دې  يبل په څلورو برخو ووېشل شو. استعمار

او  ي، ژبنيليغاتو سره قوماوږدې مودې كي په پراخو تب

تعصباتو ته هومره لمن وهلې چي هيڅوك د لوى او  يمحل

 ي، استعمارشيړى كمتحد ملت او امت تصور او فكر ونه 

 يوگڼي، دا دره د هغ ېمقدس او تغيير نه منونك يليك



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                        ېپلوش قرآند 

 نفالاال

 

 
 

 

 

 

 

 

 

979 

او حتى دښمن وگڼي او  يپرد ياوسېدونك ېبلي گاونډۍ در

چي د اسالمي ږي پوهېنه په دې اصلي دښمن هېر كړي. 

هېوادونو اكثر حاكم نظامونه يا پرديو تحميل كړي او 

 ېاو په اسالمي هېوادونو د زاړه استعمار د سلط يالس پوڅ

چي خاصي كورنۍ د ولس د  يد ي، يا خاندانيد ېشون پاته

دوى حكومت ر خالف په زور او د پرديو په مرسته پ ېاراد

 ېفرق يهببڼه لري، د يوې مذ ئياو فرقه  يكوي، يا قوم

پلويان اختيارات په واك كي لري، نور ئې له خپلو ټولو 

انسانى او اسالمي حقوقو نه محروم كړي، د دوى سياسي او 

 ي، چا د شيعه ترنامه الندي سنيان ځپليمشران وژن يمذهب

محروم كړي  ئې حقوقو ياو له خپلو ټولو اسالمي او انسان

، د روم كړيمحپل رقيبان خپه جامه كي بل مذهب او چا د 

حالت به هغه څوك رضايت په دې دردونكي اسالمي هېوادونو 

ۍ او اسارت كي ستر شوى، د غالم ۍغالم پهيا ښيي چي 

 نه دئۍ خوند ئې ي او د آزادپېژننه ذهنيت لري، آزادي 

كي له خور  يټولن په خپليڅوك چي كلى او يا هغه څ

 په، ئنه خبر نه د ۍاو بې امن ۍفساد، ظلم، بې عدالت

څومره ځ څه روان دي، هره وردلته ږي چي پوهېدې نه 

په سر، څومره بې وزلو انسانانو ي، د ۍ تباه كېږكورن

اي شوي او ډبگه څنډايان بي، كېږ ىمال او عزت تېر

څه په وجه له هرچا د ظلم او تېري نادار ولي او د 

موجود حالت د امن حالت  يټولند هغه ته  ؟!!محروم شوي

په دلته يوازي واكداران ږي چي پوهېپه دې نه ، برېښي

څوك د امن احساس نه پرته هيامن كي دي، له حاكمانو 

سر، مال او عزت ځه نوي خلكو پنپه سلو كي د كوي، 

خوندي نه دئ، كه دلته تاسو له يوه عادي انسانه 

په په خوا كي د تېرېدو  سيپولد يوه چي  ئړوكښتنه پو

پوليسان ي ته كله د ده كلچي  ؟څه احساس كويوخت كي 

گمان كوي چي دا آيا دا  ؟څه احساس كويورشي كليوال 

د په يونيفورم كي كه دوى پوليسان د دوى حفاظت كوي او 

له ڼي او له دوى هومره وېره لري چي گغله  ڼا ورځير

څه فكر  اړهپه او قاضي  ې! د محكمغلو ئې نه لري؟!

 د دفتر ؟ڼي كه د ظالم حاميگهغه د مظلوم مدافع  ؟كوي

عدالت او په گوري؟ د ده گه په كومه سترمأمور ته 

ړي او څه ترالسه كئې نظام له  ؟څومره باور لريامانت 

چېري ئې  ؟ژغورلي ئې ى؟ له كوم ظلمليدلترې  څه خير ئې
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په چا او د  ېړد ده له سر، مال او عزت نه دفاع ك

څومره ځ پوليس هره ورهر چي  ئگورراشئ و ؟!مقابل كي

په هركلي كي خان، ملك، شتمن او د ځ ور ځوروي، هرهخلك 

د څومره ظلمونه كوي، كليوالو په بې وزلو د ځمكو خاون

لخوا غصب  اكمنووځزمكي او جايدادونه د څومره كسانو 

ي، د په زور نكاح كېږڼي څومره لود بې وزلو ي، كېږ

په هر دفتر كي هره ي، په عفت تېري كېږپېغلو څومره 

په بيت المال كي ، يلفي كېږاو حق ت يڅومره نارواوځ ور

ي، چارواكو له هغه بيت المال څومره غدر او خيانت كېږ

په يوه بل له بې وزلو انسانانو سره چي په استفادې نه 

ژوند گه اشرافي څنځانته  ،په ناروا ترالسه شوينامه 

، خوف او لوږيد فقر، گه څناو عام خلك  ىړبرابر ك

عجيبه ده چي ه ډېر!! دا ژوند تېرويپكاوي دردونكى س

وي او وايي: بايد داسي حالت ته د امن نوم ورك ېڅوك د

ي، بايد موجود امن ته صدمه ورسېږ ېو چي دڅه ونه كړ

تر ړو چي مطمئن وو څه وكحالت د بدلولو ههغه وخت د دې 

بې خبره  تونودغو له واقعي شو!! ىغوره حالت راوست ېد

خبره  پيغمبرانو ته همداټولو كسانو ته بايد ووايو: 

ړو شخد شرارت خوروي، دوى موجود امنيت ختموي، چي  ېشو

ړو باعث دي!! دوى ته بايد ووايو: هغه امنيت چي گجاو 

ټه، د گپه ظالمانو  په خدمت كي، داو ظلم  ۍعدالتد بې 

په دوى د سلطې د دوام ضامن او د بې وزلو او مظلومانو 

ر په مظلوميت او محروميت كي د دوى د دوامدااو تاوان 

پكار دئ، چول پاته كېدو باعث وي، دي ته اور ا

دغه دروغجن امنيت ختم پاره راغلي چي پيغمبران د دې ل

په عدالت ځاى ئې هغه واقعي امنيت راولي چي په ړي او ك

څوك عجيبه ده كه ژغوري. مظلوم له ظلم نه ووي او ړ وال

ږي چي د اسالمي نړۍ موجود حالت د پوهېحقيقت نه  په دې

، په ئاستعمارگرانو په گټه دلمانو او بهرنيو داخلي ظا

د دوى د منافعو خالف او د ملتونو په  يدې كي هره تبديل

 . هنفع د
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ووايه: غنائم د هللا ښتي، وپړه تا په اد غنائمو  -2

ړيكي مو ځي اپلمنږئ او خېېراو رسول دي، نو له هللا وو

ړئ كه ې اطاعت وكپيغمبر ئئ او د هللا او ړروغي ك

 مؤمنان يئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

او  غنائمېر ته ډ ومجاهدينړي كي گپه جد بدر  -(0)

گ ې د جنټېې نتر دپه الس ورغلل، ېر اسيران زيات شم

و او غنائم، د ړى شويورك النه ووضوابط احكام او ړوند ا

ې، دا ښوونه نه وه شوړه هغوى ته خاصه الرپه ااسيرانو 

په آيا څه وشي؟ و سره غنائمچي له ړه شوه ښتنه راوالپو

چي چا وي دود دستور مطابق به د هغه ټولني كي د معمول 

ړه هم ې اپه دې دئ او كه دا نوى دين به ړى ئترالسه ك

ړه دوى اپه و غنائمه د ښووني كوي؟! دلتې الردوى ته نو

 ې:ښووني شوڅو مهمي الرته 

 پليخړي، نفل له په نامه ياد كې د انفال ئ غنائم 

پل له خڅه ته هم وايي او نه زيات حق اصلي برخي او 

هغو په ې څه ته هم، هم ئې نه زيات مسئوليت او وجيب

و تر فرائضعالوه له ې ئچي انسان ږي ېعباداتو اطالق ك

پل اصلي چي انسان ته له خې هغي عطيپه سره كوي او هم 
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پاره ې لو ته د دغنائمږي، دلته ېحق نه اضافه وركول ك

و ته ووايي: دا يوه چي مجاهدينړى شوى د انفال نوم ورك

ېرزوينه او عطيه ده، ستاسو اصلي بدله تر دغو پالهي 

شي او ثانوي و ته د اضافي غنائمېره ستره ده، ډېره ډ

 .گورئگه وپه ستر

 پل حقنه خ ڼئگد هللا او د هغه د رسول حق  به غنائم ،

ځان ې ېوتى نو هغه ئپرپه الس كي چا چي د هر داسي نه 

په گيالي جنړو كي خو گپه جي، ڼگمستحق وخاوند او اصلي 

ځيني ښمن تعقيبوي، ځيني دږي، ېدندو توظيف كېلو بېلو ب

 وسائلپاته  دښمنله ځيني ، گرونه ساتيمهم سن

گي ت د دور د دود دستور مطابق جنوي، كه د جاهليډنراغو

نو  ،ې ديي ئړترالسه كچي ڼل شي گچا حق ود هغه  غنائم

ې څوك به د دبيا خو به تل اصلي مستحقين محروم وي، هر 

گرونو د ښمن د تعقيب او د مهمو سند دچي څه كوي ه

ځان ورسوي. دا نه ټولولو ته و راغنائمد ځاى په ساتلو 

ږي بلكي ېد نزاع باعث ك په ليكو كيو مجاهدينيوازي د 

ړه گبدلوي، د احد ج يپه مات فتحې ړځله الس ته راوېر ډ

 گند مثال دئ.څرې يو ئ

  په دوران كي له هغو د جهاد ږئ، ېېروو تعالى هللاله

د رضاء او حكم خالف  تعالى هللاد چي ځان وساتئ كارونو 

 .و كي غلول او خيانت مه كوئغنائمپه وي، 

 ړو او له شخ وساتئ، ړيكي مو روغياځي پلمنخ

 ړئ.منازعاتو ډډه وك

  ړئ، د ايمان او د هغه د رسول اطاعت وك تعالى هللاد

ټولو په ژوند په شمول د چي د جهاد تقاضا همدا ده 

پيغمبر د يوه مطيع بنده او د ده د  تعالى هللاد برخو كي 

 ړئ.گه عمل وكپه تود يوه مطيع امتي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ړونه ز ييادونه وشهللا د كله چى مؤمنان خو هغه دي  -1

ايمان  يولوستل شې پرچى د ده آيتونه او  ېږديرئى و

 ي.پل رب توكل كوپه خاو  يړك زياتورئى 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ړتياوي بيانوي:گځانڅو دا مبارك آيت د مؤمنانو  -(2)

  ى.ړېږپوړونه ئى زچي د هللا يادونه وشي كله 

 ولوستل شى ايمان ئى  يچى د ده آيتونه ورباند كله

 .ړىك زياتور

  ي.پل رب توكل كوپه خاو 

نوم  ړاندي د هللا تعالىپه ودوى چي د يعني كله 

ېري او له وپه ياد شي، پله ورپه خل شي، يا اخيستو

د خپلو گناهونو او قصور ېدا شي، په دربړه ې زميني ئ

زوينو او پېر د وسيع شأنه جلن خداى او د بخښونكي رحما

له سترگو او ږدي ېرړه زې رحمت په رايادولو سره ئپراخ 

د ايمان تقاضا ده او  تعالى پر هللا؟ دا ږياوښكي بهېې ئ

پاره يو دقيق معيار، ژندو لپېښه د  تعالى هللاهمدا د 

د  تعالى چي د هللاډه وي ډاپل ايمان په خڅوك دي هغه 

ې له سترگو ئږي او پوړېوړه زې ئسره په رايادولو نامه 

ېدو سره په اورد نوم  تعالى هللا، خو كه د ږياوښكي وبهې

پل ې، بايد خېرڅد  ېئړه كيفيت بدل شو او نه ې نه د زئ

  .ړيايمان ته بياكتنه وك

آيا په كوم لمانځه كي، پدې خاطر ستا زړه لړزېدلى 

دي ښتان زيږه شوي چي فكر ېاو له وېري او هيبته ستا و

په  شأنه جلكړى د رب العالمين، قهار او جبار خداى 

په حقيقي وړاندي والړ يې؟ كه داسي نه وي شوي نو تا نه 

 واقعي لمونځ كړى.ړى او نه دي معنى خداى ياد ك

ايمان چا  چي دېدو سره په اورو آيتوند  قرآند 

په ورځال او قوت و د ده ايمان ته آيتونمزيد مضبوط شو، 

ئن وي او كه داسي ونه مپل ايمان مطپه خ ړ، بايدبرخه ك

كه د سخت  ړي.پل ايمان كي تجديد نظر وكپه خشول بايد 

څو داسي  قرآنپه حالت كي، تا د  ۍاضطراب او پرېشان

مؤمنانو د ړه، هللا چي درته وايي: صبر وكېدل واور آيتونه

 تعالى هللاړه د ېكپرگ ځي، د مرپل وخت راپه خگ مل دئ، مر
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ستا ټوله پرېشاني رفع شوه ې سره په همد، ږيېله لوري ك

او شديد اضطراب دي په سخت ډاډمن سكون او اطمينان بدل 

ې او كه داسي ونه شول او د چي مؤمن يپوه شه شو، نو 

ځه شاني له منېپرېدو سره نه ستا په اورو آيتوند  قرآن

چي پوه شه ، نو ډه او مطمئن شوډاړه ړه او نه دي زوال

 ښه نشته.او نړتيا گځانيوه  په تا كي د ايمان

پل چي په خدا ده ښه گنده نڅربله ستا د ايمان يوه 

ځان هغه ته ې، ڼوگپل وكيل خ هللا تعالى، ېرب توكل ولر

په هري  او ېپه هغه اعتماد ولرړه نه پارى، له زسو

ې او كه داسي نه وي نو ايمان دي ې راضي وړي ئېكپر

 اضا محروم.ړتيا او تقگځانې مهمي پيكه دئ او له يو

چي ړه اختالف دئ ې اپه دځ د فقهاوو او مفسرينو ترمن

چا ېدى شي د ښت مني؟ آيا كېرډښت او آيا ايمان كم

ړه اختالف دومره دئ ې اپه دېر وي؟ ډچا ږ او د ايمان ل

كتاب صحيح پل رحمه هللا د خځيني وايي امام بخاري چي 

 ې او هغهړالبخاري د احاديثو لويه برخه داسي تنظيم ك

د امام ابوحنيفه رحمه هللا چي ړي په سر كي راوې احاديث ئ

ښت نه چي ايمان زيادت او كمړي ترديد كې پردا رأيه 

ې نه ارزي په دچي دا اختالف لفظي دئ او حال دا مني!! 

چي ځكه ې وشي، دا پرږده بحثونه ژور او اوچي دومره 

ښت نه ايمان د محتوى او مؤمن به له مخي زيادت او كم

ېدى شي او نه څه عالوه ككي په مؤمن به شيانو نه  مومي،

په يوه هم ايمان څوك له مؤمن به شيانو ېدى، كه څه كم

ې ې اعتباره دئ، له دبې ناقص نه بلكي ونه لري ايمان ئ

ږ يا كم ايمان ته ايمان نه شو ويلى، خو د پلوه ل

چا ښت، د ېرډښت مومي او هم پلوه ايمان هم كمكيفيت له 

په چا كمزورى او ضعيف، قوي وي او د او  ايمان مضبوط

ېر ډ هلالج لجاو د رسول هللا  آيتونهېر ڼ شمگ قرآنړه د ې اد

چا ته د ايمان له هي چياحاديث دومره كافي وضاحت لري 

انكار مجال نه د ښت يا زيادت نه كم يا ضعف او قوت

ړه د په ا تعالى هللاښت د ېرډښت او ږدي. دا كيفي كمېپر

كچه له يوه ړلى دئ، د معرفت ت پوريپه معرفت انسان 

په د هر آيت  قرآنپير لري، د تو يپورتر بل  انسان

دا ېدو سره د معرفت پوهپه مطلب له او د هغه ېدو اور

دغه په  ې تناسب ايمان قوت مومي.په همدږي او ېړچه لوك

 ې.ې مطلب ته اشاره شوآيت كي همد
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په مخكني چي دا دئ له مخكني سره ې آيت ارتباط د د

ړيكي مو اځي پلمنخ ږئ،ېېروو تعالى هللاله  :ويل شوي كي

ړئ، او د هغه د رسول اطاعت وك تعالى هللاد  روغي وساتئ،

 پهدلته د همدغو دريو خبرو مزيد وضاحت شوى، د تقوى 

په يادولو سره د د نامه  تعالى هللاد  :ويل شوي كي شرح

 شرح پهړيكو د اصالح ځي اپلمنږدي، د خېرړونه مؤمنانو ز

ې ايمان سره ئېدو په اورو آيتوند  يچكي ويل شوي 

كي ويل  شرح پهپيغمبر د اطاعت ږي، او د هللا او ېمضبوط

 پر هغه توكل كوي. ځان هللا ته حواله كوي او چي شوي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

  

  

   

  

    

   

   

  

څه انفاق ځ اقامه كوي او له هغه چي لمونهغه  -3

همدا دوى حقيقي مؤمنان  -4ړي. ږ ورروزي كچي موكوي 

ښنه او غوره ې، بخدرجړي( ې )لوړاندي ئپه ودي، د هللا 

 .په برخهرزق 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

و كي د حقيقي مؤمنانو دوه آيتونې مباركو دپه  -(3-4)

 ې:گوته شوپه ې او اجرونه ې بدلړتياوي او درگځانمهمي 

 اقامه كوي.ځ لمون 

 اق كوي.انف 

 ړي.ړي كې لوجې دربه ئ تعالى هللا 

  ښي.ې ورته وبخبه ئگناهونه 

 ړي.غوره رزق به ورك 

ځه له الري هم د لمانچي يعني حقيقي مؤمنان هغه دي 
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ځي پلمنگوي او هم خړيكي ټينپلي اخسره  تعالى هللاله 

ه سر له نزاع او پو غنائمړيكي، دوى نه يوازي د ا

پل رزق او ۍ او خشتمن پليډډه كوي بلكي خاختالف نه 

به د دغو  تعالى هللاگوي. په الر كي ل تعالى روزي هم د هللا

ې گناهونه به ئړي، قصور او ړي كې لوواقعي مؤمنانو درج

په دنيا او آخرت كي به غوره رزق ښي او ورته وبخ

 ړي؟.ورك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

   

   

   

    

   

   

په حقه پل كور ې له خچي ته ئهمغسي لكه  -9

 ډليې د مؤمنانو يوچي په داسي حال كي ، ېوايستل

ې له هغه ړه ئپه اې حقيقت د همد -6كركه درلوده. 

گند شو، داسي څرچي  وروسته له تا سره النجه كوله

په ې ئ)ږي او دوى ېېول كپه لوري بگ چي د مرلكه 

 گوري.گو( پلو سترخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

پيل نه ړي له گد بدر د جې مبارك آيت كي دپه  -(5-3)

 ځور شوى:مخكي حالت داسي ان

  په حقه تصميم په موخه وتل سم او د بريد  مدينېله

 وو.

  ښكر د قريشو لچي  ځته شوهدا خبره رامنچي كله

تصميم صحيح  يوازينىراوتلى او د بريد اراده لري، نو 

په هر حساس او ښمن سره مقابله وشي، چي له ددا وو 

چي له ې وه پوه انسان ته دا خبره جوته شووضعيت 

 پايلي به خطرناكي وي.پرته د بل هر كار ې مقابل
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  ځ د قريشو له مجهز فواو  هډډه كولگ نه له جنځينو

ځان كومي كي په گ ڼله لكه د مرگې داسي ئابله قسره م

 ړوي.ې تصميمه وام له دچي نور هڅه كوله ځول. دوى هغور

 چي د آيت د ړاندي شوي ېر توجيهات وڼ شمگړه ې اپه د

  څه ده: ې برخي معنى د

     كوم حق

د چي گند شو؟ غوره توجيه دا ده څرگه څنگند شو او څر

توافق وشوه، د مسلمانانو په ړه د اكثريت ېكپرگ جن

گ نه چي اوس له جنقيقت جوت شوى وو اكثريت ته دا ح

گ له تصميم سره چي د جنچا چاره نه لري، پرته بله 

ې مخالفت گند حقيقت سره ئڅرمخالفت كولو له داسي يوه 

او د صحابه وو د مشرانو  عليه السالم پيغمبرچي د كولو 

 ړى وو. ې توافق كپرپه شمول اكثريت 

  الف رأى د كافي اختځ ړه هم د مفسرينو تر منې ادپه

د آيت دا برخه )كما اخرجك ربك من بيتك چي شاهد يو 

څه سره تشبيه څه معنى لري او دا اخراج له بالحق( 

په مخكي آيت كي ې تر دچي دا ده ې شوى؟ غوره توجيه ئ

ې، شوې ې وعددرې له واقعي مؤمنانو سره د اجر او بدل

اجر او چي دا هم دنيوي درجات، مغفرت او رزق كريم، 

ې په دارتباط ې ه همدپكوي او هم اخروي،  تواءاحبدله 

گه او ېلگنده بڅرې يوه ې وعدچي د دآيت كي ويل شوي 

و بريا او د زياتو ړي كي د مجاهدينگپه جمصداق د بدر 

چي ښتي كي په هغي نو ترالسه كول وو، يعني د بدر غنائم

ځينو خو داسي ې او ېښېدپايلي خطرناكي برې تاسو ته ئ

تاسو ته  تعالى هللاه لوري روان دي، خو پگ چي د مرڼله گ

، ړلپه الس درك غنائمستره بريا او كافي مقدار څومره 

 ې وركوي.ېكي بدلنمؤمنانو ته همداسي به 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
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ژمنه درسره ې ډلو د يوله دوو چي هللا او هغه مهال  -7

ښوله په برخه به شي، او تاسو دا خوچي ستاسو كوله 

په داسي حال كي په برخه شي، ې ستاسو ې شوكته ئچي ب

ړي او د حق محقق كپل حكم سره په خښتل چي هللا غو

 ړي.ې كپرړي كافرانو جر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 دا مطالب مومو:ې مبارك آيت كي دپه  -(7)

 چي ې وه ړو سره دا وعده كمجاهدينه د بدر ل تعالى هللا

به يوه د  ېښكر يا تجارتي قافلډلو، لد قريشو له دوو 

دوى ته دغه  عليه السالم پيغمبرځي، ېوپرالس كي په دوى 

ړئ، يا ستاسو ړو يوه غوره كله دغو دواچي خبره كوله 

ې اموال ترالسه فلااو يا د تجارتي ق ماتهن مښد دپه الس 

سره د ښكر چي له مجهز لوه  ښه داېرو خوډكول، د 

 تعالى هللابريد وشي، خو ې پر تجارتي قافلځاى په ې مقابل

ې سره د په دپل شي او ځځواك وچي د كفر اصلي ښتل غو

شي، د الفاظو له فحوى  ېړي له بيخه وايستلكفر جر

سره ښكر ل دوى له عليه السالم چي پيغمبرږي ېمعلوم

چي د د كولو ې استناپه دځينو څول، خو ې ته همقابل

او  وسائلپاره كافي ې لځ سره د مقابلقريشو له مجهز فو

پر ځاى پر ښكر چي د لتجهيزات نه لرو، غوره دا ده 

ې ته متوجه كوي مؤمنان دسره ې دپه ې بريد وشي. قافل

ستاسو د تدبير ې كي تاريخي بريا په هغړه او گدا جچي 

ې ريا ئې، بپه اراده ترسره شو تعالى هللانتيجه نه وه، د 

ېش ړه النجه مه كوئ، وپه او غنائمېرزوينه وه، د پد ده 

  ږدئ.ېپرحكم ته  ې د هللا تعالىئ

 ړى اهميت وو، د آيت گځانړي گړۍ مخامخ جې لومد د

ې منتج په دبه  ماتهښمن ې كي د دپه دچي ښيي الفاظ 

همداسي وشول، قريشو ړي وايستل شي، چي د كفر جرږي ېك

ان به له دوى سره د مخامخ چي مؤمن هېرلگداسي نه ان

او د ځواكونو ړي، د سيمي نورو ښتي جسارت وكن

گمان ښمنانو هم دا كورنيو او بهرنيو دټو پمسلمانانو 

 ېدوچي مسلمانان به د قريشو مخي ته د ودرنه كولو 
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له ړي كي د مسلمانانو ستري بريا گې جپه دتوان ولري، 

د ې پله، له بلي خوا ئځښمن روحيه وې خوا د ديو

ړ او روحيه تقويه ږو سر لوخواخود او د دوى  ومسلمانان

په چي فرصت ته ېرول ې هم ووښمنان ئټ دپړه، هغه ك

گړي كي بريالي شوي ې جپه دانتظار ناست ول، كه قريش 

پوري په حملو الس په ضد وى نو دوى به هم د مسلمانانو 

 ېدل. ځاى ككاوو او له قريشو سره به يو 

  ژل شول، ې اويا كسان ووږدنشو ړي كي د قريگې جدپه

گيالي شامل معروف جند دوى اكثر مشران او كي ې په دچي 

او  وسائلگي ټول جنې اويا نور اسيران شول، ږدول، ن

 ې د مسلمانانو الس ته ورغلل.تجهيزات ئ

 و ته مجاهدينپه بيانولو سره ې د دغي قص قرآن

ېر ډښته مخامخ نړۍ ښمن سره لومله دچي ښوونه كوي الر

ټكي ې په دوران كي بايد دې پلي مبارزهميت لري، د خا

 ته خاصه توجه ولرئ. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

   

څه هم ړي، كه ړي او باطل محو كڅو حق محقق كتر  -8

 ې كركه لري.مجرمين تر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ښتي كي د ې ند چي پهښتل غو تعالى هللايعنى  -(8)

سره د اسالم حق  يپه ماتپه بريا او د قريشو مسلمانانو 

ځه ذهب له منړي او د قريشو باطل مدين غالب او برالسى ك

ې كركه مجرمينو تر ټولوعربو چي د څه وو يوسي، دا هغه 

او د مسلمانانو  ماتهچي د قريشو ښتل ې غودرلوده، نه ئ

گوري، خو همداسي وشول. گو وگارو سترگنهپلو په خبريا 

ځواكونو له قريشو  ومفسد وټولچي د عربو ښيي دا آيت 

او د ښتله ې غوږي درلوده، د دوى برالسي ئسره خواخو

 ېدل. په برالسي او فتحي خواشيني كمسلمانانو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

   

   

    

   

    

       

     

په زاريو زاريو سره ه تپل رب تاسو خچي كله  -5

په چي زه مو ، ې ومنلهدعاء كوله او ستاسو دعاء ئ

فرشتو مرسته كوم. راتلكونو  پسيپه بلي زرو يوه 

ېرى چي ز لىځوگرپاره ې لاو هللا خو دا يوازي د د -21

داسي حال كي په . ې مطمئن شيپرړونه وي او ستاسو ز

چي هللا شكه ې ب له لوري وي. چي بريا خو يوازي د هللا

 باحكمت عزتمن دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ډلي يوه بلي ړه په ميدان كي دواچي د بدر كله  -(2-01)

چي د قريشو ې او مسلمانانو ته معلومه شوه ې شوږدته ن

د ې برابره دئ، درېر د زرو شاوخوا كي او د دوى شم

ته  تعالى هللاېشاني خوره شوه، پرپه ليكو كي و مجاهدين

دوى  السالم عليه كوله، پيغمبردعاء  په زاريو زاريوې ئ

ې كه صبر او تقوى ولرئ، له بچي ئنان وركولو ته اطم

به ستاسو  تعالى هللاځان وساتئ، نو ېري همتي، خوف او و

دا ږي، ېلوې رافرشتپه اندازه ېر ښمن د شممرستي ته د د

ړه د هللا له ېكپرې چي د بريا او غلبپه داسي حال كي 

ږلو ته هم ضرورت نشته، هغه ېږي، د فرشتو لېلوري ك

چي ږي ېپوهاو غالب دئ او  ځواكمن.،ئعزتمن د حكمتبا

 ړي.گه عملي كڅنړه ېكپرپله خ

ړه يوه مهمه په اړي گو ته د جمجاهديندا آيت 

 ځواكونوگر ته د ډړي گد ج يپسپه بل ښوونه كوي، يو الر

ى تأثير او ړگځانې په روحي ويگيالېدل، د جنړاندي كراو
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په ړوي او د بل لوري د يوه لوري روحيه لوېز لري، اغ

ټول پل څوك خچي ې تر د ړوي.ېره او خوف راواله كي وړز

ېره ډړي، دا ړي ميدان ته داخل كگځل د جپه يو ځواك 

گياليو جنېر په محدود شمړي سر كي په لومچي غوره ده 

په مناسب وخت او له  يپسپه بل پيل شي او بيا يو ړه گج

سوق كونه اځوپاره ښمن باندي د بريد لپر دمناسب لوري 

  شي. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

   

   

   

  

   

     

يني ېډډا دښكى پرمې پل لوري ئله خچي هغه وخت  -00

اوبه  ېړولو او له آسمانه ئدرباندي غوگه په تو

ي ړي او شيطانپاك مو كې پرچي ې ورول درباندي

ې په دړونه مو مضبوط او ړي، زاضطراب له تاسو لري ك

 ړي.گ كټينسره ستاسو قدمونه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
كي د ړي گج پهې مبارك آيت كي د بدر دپه  -(22)

ډو په لنحالت او د دوى نظامي موقعيت روحي و مجاهدين

 :ىځور شوگه انجامع او دقيقه تو ډېرهپه الفاظو سره 

 ه يوه ې لۍ وجه ئېشانپرد ېشانه ول، پر مجاهدين

ېر او تجهيزاتو زياتوالى وو او له د شمښمن پلوه د د

دوى د ښت، د اوبو كمپه موقعيت كي د دوى پلوه بله 

الندي او ښمن گلني برخي كي ول او دشړي خو لو هپميدان 

 كلكي خاوريني برخي كي.

 ېرزوينو سره پپه دوو  ېشانيپرد دوى دا  تعالى هللا
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ينه ېډډاينه او سكپر دوى ې پلوه ئړه: له يوه ك رفع

ېرو ډپر په همغه سخت حالت كي چي ړه، دومره نازله ك

گوته په انتهاء ډ او اطمئنان ډاښكى راغى، دا د پرم

ډه ډاېر ډچي ځي په انسان باندي هغه مهال خوب راكوي، 

ښتي. له ې تپه حالت كي خوب ترۍ ېشانپراو مطمئن وي، د 

د دغو دوو پر سيمي باران وورولو، ې پلوه ئبله 

مسلمانانو ته  -2ږدي: ږ مخي ته پايلي زمودا ېرزوينو پ

ځلو ځان وينښاك او اودس او څې، د لپه الس ورغاوبه 

په چي د اوبو د كموالي يا نشتوالي شيطان  -1پاره، ل

ړى ړ كړونو كي راوالپه زكوم رجز او اضطراب د دوى ړه ا

 -4ډه او مضبوط شول. ډاې ړونه ئز -3هغه ختم شو، وو 

 چي هللاې معنى يا دا ده د د شول، او گټينې ه ئاو قدمون

ېرزوينو سره صبر، ثبات او پړو ې دواپه د تعالى

چي د باران د ړ او يا دا په برخه كاستقامت ستاسو 

كلكه شوه  مكهزگلنه ښو الندي شپپه سبب ستاسو تر ېدو ور

ړ چكټي او ښو الندي زمكه خپښمن د په خالف د دې او د د

 ېز لري. ړه خاص اغي دا دواگ كپلي جنپه ، شوه

  ړو گپه جښكي دا حالت د بدر او احد پرمد نعاس او

هم د  اد كيهپه جانو افغاند پر صحابه وو راغلى، كي 

و دا حالت مجاهدينېرو ډپه دوران كي په ړو گسختو ج

شهيد ږدم، گه ستاسو مخي ته ېلې يوه براغلى، دلته ئ

: يلون راته وېدونكي مشهور قومنداړوك اوسېمطيع هللا د ز

په زه چي په دوران كي ښتي له روسانو سره د هغي سختي ن

گري گر كي زما ملر سر سنپۍ ډې غونيو ، دپي شومټكي 

ښمن بورته راروان وو، ما پي شوم، دټشهيدان شول، زه 

ې د ېدو سره سم ئې كږدنښمن د راچي د دړ السي بم تيار ك

ندي اې وخت كي خوب رابپه همدځوم، دوى لوري ته وغور

 په الس كيچي خالص بم مي گورم ښ شوم، چي راويراغى، كله 

د دغي وينا مصداق  قرآنې وتلى، ما د ښمن له صحند او

   . دگو وليپلو سترپه خ

  ه )يذهب عنكم رجز الشيطن( كي پدرنو مفسرينو ځينو

ې ې ترمطلب ئپه معنى نيولى او دا )رجز( د )رجس( 

غسل الزم شوى وو او و مجاهدينځينو په گواكي چي اخيستى 

ې!! لپه الس ورغځلو اوبه ځان وين دپه وجه ې باران د د

د رجز اصلي معنى  -2و ضعيفه ده: دالئل څوپه دا توجيه 

 په قرآن، پاكينامعنى ېشاني ده او د رجس پراضطراب او 
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معنى راغلى، رجز د په ځلي د عذاب څو كي د رجز لفط 

 هپ ۍپاكه د ناك -1په معنى نيول صحيح نه دي،  ۍپاكنا

پاكي ذكر ځي، د معنى ونيول شي د مخكني مطلب تكرار را

ليطهركم )ې صيغه راغلى: په دۍ برخي كي په مخكند آيت 

  ې تكرار ته ضرورت نشته.بيا ئ به(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

    

   

  

    

   

   

  

    

   

    

   

   

   

   

   

زه چي ستا رب فرشتو ته وحي كوله چي وخت  هغه -21

ې چي ايمان ئړئ درسره يم، نو هغه كسان ثابت قدمه ك

چوم ېره واكي و ونوړپه زژر به د هغو خلكو ړى، راو

ې ووهئ او هر هر بند ئې چي كافران شوي، نو سرونه ئ

چي له هللا او د ده له پاره ې لدا د د -23ې ووهئ. تر

له هللا او رسول چي څوك و ړ اې مخالفت وكرسول سره ئ

سخت عذاب چي هللا ړي نو يقينًا ې مخالفت وكسره ئ

چي څكئ او دا ې همدا دئ نو وئ -24وركوونكى دئ. 

 كافرانو ته د اور عذاب دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
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 ښووني دا دي:و اساسي الرآيتونې مباركو د د -(02-04)

 زه ي چ ړمالئكو ته امر وكړي كي گپه جد بدر  تعالى هللا

ې گ او عزم ئقدمونه ټيندرومئ د مؤمنانو درسره يم، 

 .ئړپيدا ككي صبر او استقامت راپه دوى و ا ړئمضبوط ك

  به حتمًا د كافرانو  تعالى چي هللاډه وي ډامؤمنان دي

ايله د پښتي ن هري، د چويېره او خوف اوړونو كي په ز

ې ده، هغه ړلپوري تړه ورتيا ېري او زپه وگياليو جن

ړه سره ډه او مطمئن زډاپه چي لورى به بريا ترالسه كوي 

سره مخامخ  ياو هغه لورى به له مات ښمن مقابله كويد د

 ې.ړه شوړه كي راوالپه زې ېره ئچي وږي ېك

  ټوله پله خ په مهالړي د جگچي مؤمنانو ته ويل شوي

ړئ او قلم كسرونه  انوښمنچي د دړوئ ې خوا ته واتوجه د

 ړئ.ك قطعې بندونه ئ

  پل رب او د چي له خدا د دوى د هغه مخالفت سزا ده

ړى، شديد العقاب رب به دوى ته ك ېپيغمبر سره ئده له 

 په الس همدا سزا وركوي.ستاسو 

  ې ئپه آخرت كي پايله ده او په دنيا كي د دوى دا

 ځاى د دوزخ اور دئ.

چي ړى ځينو مفسرينو هغو رواياتو ته اعتبار ورك

ماًل برخه عړي كي مخامخ او گپه جد بدر فرشتو  :وايي

په وهلو نو ې ده او د كافرانو د سرونو او بندواخيست

دوى دا كار د چي ځينو نورو ويلي ډه درلوده، ې ونئكي 

دا روايات د ځينو نورو ړى، خو په الس كو مجاهدين

نه د آيت الفاظ دا چي ځكه ، ڼليگړ نه دي اعتناء و

د چي سنت دئ  تعالى هللامفهوم افاده كوي او نه دا د 

د  قرآند ړي، په ذريعه د كافرانو مقابله وكفرشتو 

ږي، ېگمارل كپاره لې د عذاب نازلولو له مخي فرشتوينا 

گ كي له كافرانو څنپه و مجاهدينچي د پاره ې لنه د د

ړي د ټولي نږي، كه داسي وى نو يوه فرشته د ېگسره وجن

 پاره كفايت كوي.ې لكافرانو د مقابل

چي د فرشتو دنده يوازي دا په صراحت سره وايي آيت 

د  ړي.گ كټينقدمونه  ړونه مضبوط اوچي د مؤمنانو زوه 

په الس و چي كافرانو ته د مجاهدينسنت دا دئ  تعالى هللا

 سزا وركوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

  

   

   

   

   

   

   

    

    

    

   

ښكر لچي د كافرانو له كوم ې مؤمنانو! كله ا -29

 -26ړوئ. ړي كي مخامخ شئ، نو شا مه وراگپه جسره 

په گ گر د جن، مړويځ شا ورواې ورپه دچي څوك او 

ى ځاډلي سره يو او له بلي لورى بدلوونكى موخه 

په الهي عذاب اخته شو او چي نو يقينًا ، نكىېدوك

 .ځاىدئ دا د ورتلو  څومره بدې دوزخ دئ، او ځاى ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ېدو ښمن سره د مخامخې مبارك آيت كي له ددپه  -(05-03)

 ې:ښووني شوڅو مهمي الرړه په ا

 د ډلي سره مخامخ شوئگياليو له جند ښمن كه د د ،

 ړوئ.ښمن ته به شا نه وراښتي تكل به نه كوئ او دېت

  گر گ او سنت شا تهپه حالت كي د ضرورت او مجبوريت

په ړي گد ج -2په دوو صورتونو كي جائز دي: ښودل ېپر

پر گ، له بل لوري گر ته تگر بل سنگر كي له يوه سنډ

پر په نيت بلكي له بل لوري ښتي ېښمن بريد، نه د تد

ډلي سره د و له بلي مجاهديند  -1نيت، په د بريد ښمن د

ا په نيت يپه موخه، له هغوى سره د مرستي ېدو ځاى كيو 

 ه قصد.پبريد ښمن د پر دېر سره په زيات شم

  نيت او په بل پرته  تونوچي له دغو دوو صورڅوك

ې د هللا ړي سزا ئښمن ته شا كږدي او دېپرگر موخه سن

گ او غضب او د دوزخ اور دئ، يعني دا شا ته ت تعالى
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په د غضب او د دوزخ  تعالى په حقيقت كي د هللاې ېښته ئت

  ېدلى!! ځلوري ته خو بد څومرهښته ده، ېي تلور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

     

    

   

   

     

   

ژلي، او كله ژلي بلكي هللا ونو تاسو دوى نه دي و -27

ويشتل، د و بلكي هللاتا ويشتل نو تا نه دي ويشتلي چي 

ېيني په غوره لورپل لوري چي مؤمنان له خپاره ې لد

 ېدونكى دئ.پوه اورچي هللا ې شكه وآزمويي، بسره 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

څو مهمي ې مبارك آيت كي مؤمنانو ته دپه  -(07)

 ې:ښووني شوالر

  ځان ژوبله گ گياليو مرښمن د جند دپه غزا كي د بدر

و و هلو تورد زور او د ټو م وپلخد ته مه منسوبوئ، دا 

ړه ه اپپايلو ړي د گد جڼئ، گويشتلو نتيجه مه و شغاو 

ړوي، و كي غرور او كبر راوالپه مجاهدينېرنه گانداسي 

او د ده د نصرت او ېرزوينه پ تعالى هللاښمن برالسي د پر د

ښمن ستاسو د تورو او د تعالى هللاڼئ، گوه توفيق نتيج

 ړي.ښه برابر كپه نې ي ئېزو الندي راوستى او ستاسو غشن

  ړي يوه آزموينه ده، غوا تعالى هللادا بريا هم د

څه څه وايئ او په داسي حالت كي چي تاسو ړي معلومه ك

ړاوونو، ماتو، تلفاتو، ستونزو، كپه چي گه څنكوئ، لكه 

په ژوبلي كي تاسو آزمويي، همداسي مو گ مراو زخمونو 

و سره هم آزمويي، غنائمبرالسيو او برياوو، فتوحاتو، 

 ڼئ.گدا به هم يوه الهي آزموينه 

 ستاسو هره وينا او ى دئ، ېدونكپوه اور تعالى هللا
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د صپه غرض او مقتبصره اوري او ستاسو د هري خبري 

 ېږي.پوه

 ې بريا كي د غشو په دچي ږي ېمعلوم آيت ېله د

ې ړگځانپه ې ئپاره ې لډه وه، د همدويشتونكو مهمه ون

ړي كي گپه جد بدر چي ې، حقيقت دا دئ يادونه شوگه تو

ير نيولي وو گي تدابداسي دقيق جن السالم عليه پيغمبر

چي مهم مهم لويه برخه وه، ې كي ئ ولوپه ماتښمن چي د د

غشي  -1ې، ړډ كي ذخيره كډنپه ې اوبه ئ -2ې دا وو: ئ

چي له ړل كځاى په ځاى موقعيت كي په داسي ې ويشتونكي ئ

ځان ورسوي او له بلي اوبو ته ښمن ږدي دې نپرې خوا يو

ښه په ن ېږداو له ن ۍآسانپه هغوى  په مهالد بريد خوا 

يوازي هغه مهال به چي ې ويلي وو دوى ته ئ -3ړى شي، ك

پل سر، له په خ، ې شيږدښه ران چيښمن غشي وروئ پر د

ېدو مخكي ې كږدښمن له راناو د دپرته ې هدايت او قومند

ې د حمزه، ئپاره ړي لگجپه تن د تن  -4غشي نه ولئ، به 

ړه ې داسي نوميالي او تكدرېر څه پ ملسوعلى او عبيده 

كافي ړي كي گپه داسي جې ئچي هم ړل غوره ك جاهدينم

ښمن ول، د د پلوانوې خږدمهارت درلود او هم د ده له ن

ښتونكي د حريف غورقيبان او ې درړاندي شوي له لوري راو

ې ښمن د روحيد دې خوا له يوژل شول، دا ووپه الس دوى 

ېر ډكي ړولو په لوې و د روحيمجاهديناو د  پلوځپه 

چي و وليدل مجاهديناو له بلي خوا  شوېزمن ثابت اغ

ېبو كي او د سختو مقابلو سختو ش په السالم عليه پيغمبر

څه نه كوي هغه ړاندي كوي، پلوان راوې خږدپل نپاره خل

په چي د خطر ې كوي، هغه ې دينه مشران ئبگمار او ټچي 

ېدو ي او نورو ته د رامخكي كوپلوان شا ته كځاى كي خ

په وخت كي نور شا ته ېش وتو د او د امتيازا امر كوي

 پلوان رامخته كوي.او خ

 په چي گورئ و كي وپه نورو آيتونې ې سورتاسو به د د

ېر ډپه اساسي او مهم اسباب  يړو كي د بريا او ماتگج

 ږدي.ږ مخي ته دقت او تفصيل سره زمو

ې له ېر واضح دئ، د سورډې آيت مطلب څه هم د دكه 

 ژور ارتباط دئ،ې سره ئ ټول مضمونې پسړي آيت او ورلوم

ځان ته منسوب نه برياوي  مجاهدينچي ې دا دئ هدف ئ

نورو و او غنائمڼي، د گځان مسلم حق ونه د  غنائمړي، ك

، ځان لري وساتيپر سر له نزاع او النجو ړنو الس ته راو
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اخيستلى، خو پرته بل مطلب نشو ې له د الفاظوله  آيتد 

)ما رميت إذ  په چيپام سره په ې ته ځينو مفسرينو د

ې ئ يوازي پيغمبر عليه السالمرميت( كي مخاطب مفرد دئ، 

 عليه السالم پيغمبرچي ې دي ويلي ئڼلى او گې مخاطب د د

په ښمن گه راواخيسته او د دټ شړي كي يو موگپه جد بدر 

ټولو هغه د قريشو د  تعالى هللاچي ې وشيندله، لوري ئ

ښلو په موگو ، دوى د سترهته ورسولگو سترگياليو جن

ړ. ې بريد وكپرې وخت كي په همدو مجاهدينگيا شول او ل

ې د آيت له د -0پام كي ولرئ: په  خبري څو ړهاې دپه 

ځكه كه پيغمبر عليه صحيح نه دي، برخي دا مطلب اخيستل 

يو خارق العاده كار ړي وي نو دا خو دا كار ك السالم

 هللا چا، ولي بهځان ته منسوبولو او نه بل وو، نه ده 

دا ستا ويشتل نه وو بلكي د هللا چي ورته فرمايل  تعالى

منتفي ې صورت كي خو د دغي وينا ضرورت دپه ويشتل وو؟! 

دلته د  -2ږي. ېړې جوږي او كاماًل غيرضروري وينا ترېك

په ارتباط د جمع صيغه او د غشو ژلو پاره د وې لد

ژل په وښمن د دچي ې ړه د مفرد صيغه راغلپه اويشتلو 

په مستقيمه يا غيرمستقيمه و مجاهدينټولو ېدو كي ك

ځينو ويشتلو كار د ې وه، خو د غشو گه برخه اخيستتو

ې راغلى په صيغو كار وو، كه دا د جمعي خاصو مجاهدين

په صيغه د مفرد ې صدق نه كولو، و ئټولو مجاهدينپه وى 

په چي يوازي او ارجح ده  غورهپاره ې لې يادونه د دئ

ړه روايات ې اپه د -3 .ې اطالق وشيئغشو ويشتونكو 

په بدر كي، ښه پېځيني دا متعدد، مختلف او متعارض دي، 

ې د ځيني ئپه حنين كي او ځيني په احد كي، ې ځيني ئ

 ړي كي بولي!! گپه جخيبر 

ېر ډداسي خبري هغه كسان چي دا هم بايد وويل شي 

خارق العاده اسباب پاره د حوادثو لړي چي غواښوي خو

ړي كي د پيغمبر عليه گپه جچي د بدر ړي، دا ك پيدارا

گه تنظيم څنې ئ مجاهدينگه وه؟ څنگ منصوبه د جن السالم

ړل او هغوى ځاى كپه ځاى ېري چې غشي ويشتونكي ئ ؟ړلك

څه ې پاره ئڅه وويل؟ د اوبو د ذخيره كولو لې ته ئ

چي ړل څه تدابير غوره كې ړه ئې اپه دترتيب ونيولو؟ 

و مجاهدينپلي  ؟ړيوك ىدو مخنيوېرسښمن د اوبو ته د د

ښمن د بريد امر پر دې ړه او كله ئښوونه وكڅه الرې ته ئ

ې ته ورته نوري مهمي او اساسي خبري نه ړ؟ دا او دوك
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پر هغه د ډولو او ړه د رواياتو د راغونې اپه دړي، ېڅ

پاره ښمن د ماتي لړي د د، غواڅه نه كوياستناد كولو ه

په !! دوى د حنين او احد ټويخارق العاده اسباب ول

 عليه السالم پيغمبراو د  يړي كي د مسلمانانو د ماتگج

ټوي، خو ې ته ورته توجيهات لپاره هم دېدو لپي كټد 

ښتي: ولي پوې چي ترعاجز دي  وځواب له ويلچا ته د هغه 

ړو كي گپه جد احد، خندق او حنين  پيغمبر عليه السالم

ې ولي گو سره ئش ټپه يو موړ، ې ته ورته كار ونه كد

ې؟ ولي ې زغري اغوستړه؟ ولي ئورنه ك ماتهښمن ته د

پي شو؟ ټولي ېدو؟ گښمن سره مخامخ جنله دپه الس توره 

د يوه ستر او مدبر نظامي قايد  عليه السالم پيغمبردوى 

چي د ړاندي كوي گه وپه توچا گه نه بلكي د داسي په تو

ښمن وو، د ې كه ناستښگوې خوندي به په يو په مهالړو گج

!! حاشا و كال، وركوله ماتهگانو سره دعاپه ې ته به ئ

ړي گپه تن، د جزغره  او په الستوره  عليه السالم پيغمبر

ې بسنه ئدعاء  پهكوله، دعاء  پل رب تهخ چل كيپه مور

ړي سوق گړي كي برخه اخيسته، د جگپه جې نه كوله، عمالً ئ

عليه  پيغمبردوى د په الس كي وه، ې او اداره به ئ

ې د موسى عليه ئ بايبلچي ړه همغه خبره كوي په ا السالم

له ې عنوان الندي: تر د بايبل، ړه كويپه ا السالم

 اسرائيليانوعمالقيان له ، ليكي: ښتهعمالقيانو سره ن

پاره رفيديم ته راغلل، موسى يوشع ته ل جگړيسره د 

ې ته ورشه، ځينو كسانو سره د دوى مقابلوويل: سبا له 

به  رپر سد غره لرم او په الس كي ه د خداى عصا زه ب

ړل... موسى، هارون او حور وك يوشع همداسي ړ وم!!!وال

 په لوري دپل السونه د آسمان موسى خ غره ته وختل...

ړ څو چي به د ده السونه لوړل... تر ړ كپاره لولدعاء 

برالسي ول، خو كله چي كي  جگړيپه به  اسرائيليانول نو 

عماليقيان ړل نو كوز كې شو او السونه به ئ به ستومانه

پل السونه ړى شو او خموسى ستپاى كي په به برالسي شول، 

ي ډبرې په يوچتولى، نو هارون او حور ې نه شو اوئ

چت نيولي ې د ده السونه اوېدو ئېناوو او تر لمر لوښك

ې عمالقيان خواره و ئيگياليوشع او جنې سره په دوو او 

د ليكونكي او د ده د  بايبلهم د  !!! دلتهړلواره ك

ېرو ډپه ښيي چي مهم قضايا ځان هغه بيماري گرو مل

ر ټه كوي، شكلياتو ته تغو پوريبسيطو او شكلي حركاتو 
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وايي: تر زيات اهميت وركوي، لكه دلته چي و حقائقاصلي 

ړ ول نو السونه لو به د موسى عليه السالمڅو چي 

كوز به شول نو برالسي رابه برالسي ول او چي  اسرائيليان

له ليكونكي  بايبل! د بدله شوه!! ماتهپه ې به ئ

ستاسو خداى په وخت كي گانو د دعاښتنه كوو: د بنده پو

ړه تمنا گوري او فيصله كوي كه د ده د زالسونو ته د ده 

نه قبلوي چي دعاء  چاآيا د هغه  ته؟!!دعاء  ېژبپر او 

ې د مخه خو له دې السونه راكوز شوي؟!! ړيا ئست ډېريله 

ړ د السونو لوځاى كي هم نه دي ليكلي چي  هيوپه تا 

 ستري ستريته هغه  السالم په سبب موسى عليهنيولو 

 ؟!!په برخه شول!! دا ولياو فتوحات ور برياوي

 يگانهغه دعا السالم معليه انوپيغمبرېرو ډد  قرآن

ځاى څ په هيخو ې دي، ړې كقبول هللا تعالىې چي ړرانقل ك

ټولو ټيړولو او ې د دعاكوونكي حالت او د السونو لوئكي 

هغه انو گې، د دوى د منل شوو دعاړاشاره نه ده كته 

ځله ېر ړي چي ډې ذكر كالفاظ ئړزوونكي ړه لخوندور او ز

گانو د دعاږي، طبيعي ده چي ېورته به اوښكيد انسان 

ړه ترجماني د انسان د زمنونكى رب دغو الفاظو ته چي 

 ركوي، نه د السونو حالت ته!! كوي، اهميت و

ځينو چي د ې خبره نه وي دفائ ېدا به هم بښايي 

چي د دغه النجمن بحث ته هم اشاره وشي تفسيرونو هغه 

چي آيا د ې ېړلې څړى او دا موضوع ئې كپه ارتباط ئآيت 

پله انسان؟ په خدئ كه  تعالى هللاخالق  (افعالوانسان د )

باعث دئ كه يوازي  موجد او اصلي عملونوپلو دئ د خ

 لرم: عرائضڅو ړه ې اپه دمكتسب، 

 ې بحث دئ.دفائ ېاو بمورده ې دا ب 

  ځاى كي دا موضوع راايستل له ې په داو  آيت ېله د

گ سره مترادف ده، په غلط لوري تانحراف او  موضوعاصلي 

كي برياوي، د  ړوگج پهچي رتباط راغلى اې په ددا آيت 

منسوبوئ بلكي دا د هللا  ځان ته مهژل او ويشتل ښمن ود

چي انسان ، د بحث موضوع دا نه ده ڼئگېرزوينه وپ تعالى

 ېز او استقالل لري.اغڅومره ړو كي ړو وپلو كپه خ

  د چي ږي ېپوهمعلومات ولري ږ ېر لډه چي له قرآنڅوك

پيدا شوى، له نظره انسان محكوم او مجبور نه دئ  قرآن

، له كفر او په انتخاب كي آزاد دئپلي الري د خبلكي 

ښه انتخابوي، انتخاب د ده له پله خوپه خايمان نه يو 
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 .او توفيق د هللا له لوريإذن لوري دئ او 

 پل پل كسب كاسب او د خپل فعل فاعل، د خانسان د خ

د فاعل، كاسب او پاره ، د فعل او عمل لعامل دئعمل 

پلوه د څ د خالق يا موجد لفد كارول له هيځاى  پهعامل 

چي د خلق فعل او عمل )شى( نه دئ ه دئ، نړ توجيه و

چي د چا ته شي، گوو موجد ورته په اې وشي پراطالق 

 (عمل)فعل او ړى او د پيل كپاره دا بحث ځل لړي لوم

ې ئ آيت د )خلق( لفد كارولى له يوه مباركې پاره ئل

 ې، آيت داسي دئ: غلطه انتباه اخيست

                                                                                           *  َوهللا ُ َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلونَ 

 23الصافات:

 كوي: ې داسيترجمه ئې چ

 و هم ستاسو عملونه!ړي يئ اپيدا كاو هللا هم تاسو 

 پل عملونه ترسره كوئ بلكيخ يچيعني دا تاسو نه يئ 

ږي!! د ېپيدا ك له لوري تعالى هللاستاسو عملونه هم د 

 ې كوي!!ئ تعالى هللاړه تاسو نه كوئ ېكپرپلو عملونو خ

 بايد ووايو: اړهپه ي او استدالل ړژبا دغيد  

  ړه ناسمه او د آيت د مراد او مقصد خالف ده. ژبادا

د ورو چي ځير شو او وگږ ې آيت الفاظو ته لد دراشئ 

د په اصل كي آيت دقيقه او سمه ترجمه كومه ده؟ دا 

جامع وينا يوه برخه ده چي  د هغي هيم عليه السالمابرا

ې ئ معنىاو  ېپه صحيح ترجمې، ړې كپل مشرك قوم ته ئخ

نى ې مخكاو ترېدى شو چي دا آيت پوهسم په هغه صورت كي 

 و ترتيب داسيړو آيتونوادد ونيسو،  يپام كپه ځاى يو 

 :  ئد

                                  *        ُكْم َوَما َتْعَمُلونَ َوهللا ُ َخَلقَ  *َقاَل َأَتْعُبُدوَن َما َتْنح ُتوَن 

 23-25الصافات: 

)په ې ئڅه عبادت كوئ چي تاسو ويل: آيا د هغه ې وئ

ړي يئ پيدا كهم تاسو  هللا تعالىئ؟ حال دا چي تراش (پلهخ

 .ئړوې جوتاسو ئ يچڅه او هم هغه 

مه په ناماتنحتون د دوى بتان د  مخكني آيت كيپه 

د  (ماتنحتون)همدا په وروستني آيت كي او  ياد شوي

هم تاسو  تعالى هللا يعنيپه صيغه راغلي، )ماتعملون( 

ړ پل الس جوپه ختاسو  چيړي يئ او هم هغه بتان پيدا ك

 ړي.ك

 چي آيتونو كي په النديلكه  ئد داسي (ما تعملون)دلته 
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 راغلي:

م ا َعم َلْت َأْيد يَنا َأْنَعاًما َفُهْم َأَوَلْم َيَرْوا َأن ا َخَلْقَنا َلُهْم م  

                               *      َلَها َمال ُكونَ 

 70يس: 

ورته اروي څهغه  موږ چيړى ك ئپام نه دې ې ته ئآيا د

ې دوى ړي او اوس ئړ كالسونو جو موږز چيړل پيدا ك

  خاوندان دي.

 او يا دا آيت 

                                            *                ا َعم َلْتُه َأْيد يه ْم َأَفاَل َيشُْكُرونَ ل َيْأُكُلوا م ن َثَمر ه  َومَ 

 35يس: 

پلو السونو په خدوى  يچوخوري څه او هغه  مېوه ېئڅو تر

 ړي، نو آيا شكر نه كوي؟!ړ كجو

ا َومَ ( دا الفاظ ) َوهللا ُ َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلونَ ) ې آيتد د

عملونه  نانساد  تعالى هللاتعبيرول چي  ( داسي َتْعَمُلونَ 

مخكنى ې هماغه صحيح تعبير ئ دئ، ، غلط تعبيرپيدا كوي

په اخيستل چي انسان  انتباه اد آيت ېله د دئ. تعبير

ټه ې بنسېره بډ استقالل نه لريهيڅ راز پل عمل كي خ

 انتباه ده. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

    

نكى وسستورانو د تدبير چي هللا د كافدغه او دا  -28

 دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ښه ستاسو غشي په ن تعالى چي هللاه يعنى يوازي دا ن -(08)

ېزو خولو ته ې ستاسو د تورو او نړل او دوى ئبرابر ك

په ړل، دوى ډ كې شنټول تدبيرونه ئودرول، بلكي د دوى 

پاره له ښ د تل لگواچي د مسلمانانو ې موخه راغلي ول د

چي بيا له قريشو سره د پي ځې وځه يوسي او داسي ئمن

خو نتيجه معكوس وخته، د ړي، ډغرو وهلو جسارت ونه ك

ې ل بټوچي هغوى كوم تدبيرونه نيولي ول پاره ړي لگج

 ې وختل.نتيج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

     

    

   

    

     

ښتله، نو دا فتح خو درته راغله، و فتح غوكه م -25

او كه ړئ نو دا درته غوره ده، ډډه وكاو كه 

څه هم ډله كه ځو، او ستاسو گرځئ بياراگربياراو

چي ړى شي، او دا څه به درنه دفع نه كزياته وي كوم 

 هللا له مؤمنانو سره دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ې:څو خبري شوښمنانو ته دلته د اسالم د -(02)

  په انتظار وئ نو دا خو كه تاسو د بري او فتحي

يعنى اظو كي يو خوندور طنز دئ، ې الفپه ددرته راغى، 

ې يا په دې انتظار درلود!! چي تاسو ئ فتحدا ده هغه 

ځاى مو په ستاسو انتظار غلط وخوت، د فتحي چي معنى 

چي تاسو به ويل: ې معنى په ديا په برخه شوه، ماته 

ې له ( او ياران ئالسالم عليه) په حقه يو، پيغمبرږ مو

د بريا به ړي كي گج پهړى، بغاوت ك دينپلرني حق پل خ

د هغه  فتحپه حقه وي، دا دئ چي ږي ېبرخه ك پهچا هغه 

 په حقه دئ.چي په برخه شوه چا 

  چي له مخالفته الس واخلئ.په خير ده دا ستاسو 

 گ اراده ځئ، بيا د جنگركه بيا كفر او عناد ته و

چي د څه كوي به له تاسو سره بيا همغه  تعالى هللاړئ، وك

 ړل.ې درسره وكړي كي ئگپه جبدر 

 ټه نشي گڅه پلويانو زياتوالى د چي ډه اوسئ ډا

 دررسولى.

  د مؤمنانو مل او مرستندوى دئ. تعالى چي هللاځكه دا  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

   

   

   

   

  

    

    

    

      

ړئ هللا او د ده د رسول اطاعت وكې مؤمنانو! د ا -11

 -12 چي اورئ.ړوئ ې مه اپه داسي حال كي مخ تراو 

وايي: چي ږئ ېېر مه كڅپه او د هغو خلكو 

ې ب -11 چي نه اوري.په داسي حال كي  ېدل،واموور

ېدونكي هغه ځټولو بد خوتر په نزد كي د هللا شكه چي 

  يان دي چي تعقل نه كوي.نگگڼه او كا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ې:شو الرښوونيڅو دلته مؤمنانو ته  -(21-22)

  ړئ.اطاعت وك تعالى هللاد 

 ړئ.د ده د رسول اطاعت وك 

  ېدو اور لهښوونو د وينا او الر عليه السالم پيغمبرد

 ږئ.ېپه شا كې مه وروسته له منلو او عملي كولو ئ

  په خوله وايي: ستا چي ئ ږېېر مه كڅپه د هغو خلكو

ې داسي ې نه كوي، حالت ئپرېده، خو عمل وينا مو واور

 ې.ېدلې اصالً نه وي اورچي خبره ئوي لكه 

  ټولو بد انسانان هغه دي تر تعالى په نزد كي هللا  د

په حقيقت اعتراف كوي او نه نه حق خبره اوري، نه چي 

عقله وي او له يان نگگڼه او كاچي ، لكه پل عقل كارويخ

  ې برخي.ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــ

    

    

   

   

ې وى گڼه موندلښېپه دوى كي كوم خير اواو كه هللا  -13

ې وراورولي وى ې وراورولي وو، او كه ئئنو حتمًا به 

به وونكي شوي وو چي اعراض كپه شا هرومرو به داسي 

 و.و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ېدو او منلو په دوى كي د حق د اوريعنى  -(23)

څ خير هيچي موندلي  داسي تعالى پل شوي، هللاځاستعدادونه 

وينا د چي د حق ړ نه دي ې وپه كي نشته، د دڼه گښېاو 

د تلو توفيق لوري ته په ېدو، د حق د منلو او د حق اور

ېدو احيانًا د حق د اور تعالى هللاپه برخه شي، كه ې ئ

 ې نه كوي. پرړي، عمل توفيق ورك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

   

   

   

   

   

   

   

    

    

   

     

څه غمبر تاسو هغه پيچي هللا او ! كله ې مؤمنانوا -14

ې په دې منئ او وئپه برخه كوي، ژوند درچي بلي ته 

ل ئځ حاړه تر منړي او د ده د زچي هللا د سپوه شئ 
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 -19ړى شئ. ډ كچي د ده لوري ته به غونږي او دا ېك

يوازي چي او مصيبته ځان وساتئ ې او له هغي فتن

پوه شئ ې په دږي او ېې اخته كپرستاسي ظالمان نه 

   سخت عذاب وركوونكى دئ. چي هللا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ې:ښووني شوڅو الرو كي آيتوندغو مباركو په  -(24-25)

  بلني ته  عليه السالم پيغمبراو د  تعالى هللاتل د

 ځواب ووايئ.مثبت 

 پروت دئ، راز  بقاء ژوند اوې بلني كي ستاسو د ه دپ

 په برخه كوي.ژوند ستاسو په دنيا او آخرت كي غوره 

  ې ړئ او بلني ته ئاطاعت ونه ك تعالى هللاكه تاسو د

به ستاسو او ستاسو د  نو هللا تعالىځواب ونه وايئ مثبت 

ړه، دماغ، حواس ځ حايل شي، بيا به ستاسو زونو تر منړز

او صالح روغ چي د يوه او مشاعر هغه كار درته نه كوي 

ې، ړړاوى وكسرغ ربپل كه ته له خې كوي، پاره ئانسان ل

  ړاوى كوي.ړي به له تا نه سرغستا غ

 ستاسو  يوازيږئ چي ېېروو مصيبتې او فتن له هغي

، دا هغه مصيبتونه دي چي عام وي بلكيظالمان نه نيسي، 

عام وي او  بلكيځي، ېوپرپه سر نه رامختص د ظالمانو 

پوه شو چي ې په دږي، خو بايد ېې اخته كپرنور خلك هم 

ې په دگ دوى هم څند ظالمانو ترڅوك دي چي دا نور خلك 

د وينا له مخي دا  قرآند  ږي.ېالهي مصيبتونو اخته ك

ې، د دوى ړې كگرتيا ئد ظالمانو مليا هغه خلك دي چي 

ېدلي، دوى ته تسليم شوي، د دوى واكمني ودرگ كي څنپه 

ې په حيث ئ، مأمور او مستخدم پوليسد عسكر، ې، منلې ئ

پر ې او يا ړې وركړى، ماليه ئد دغو ظالمانو خدمت ك

 هپاتساكت په مقابل كي ظلم راضي شوي او د ظالمانو 

پل مسئوليت ړه خپه اې د منكراتو د مخنيوي او يا ئ شوي

چي  نه دئمقصد دا  مصيبت. له عام ړىكاداء  نه دئ

د ځكه چي قرآن دا ړه نيسي، گناه دواې او ب گناهگار

ېر صراحت ډپه ړه په الوط عليه السالم د قوم د هالكت 

پرته بل ۍ كورن يې مسلمانسره فرمايي چي هلته له يو

لو مستحق وو او هللا تعالى ژغورد څوك نه وو چي  داسي

ې هالك ټول ئړ او نور ۍ ته نجات وركې كورنيو دغيهم
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 : ، فرماييړلك

     

                                                               
   36 الذاريات:

ۍ كورن ېيوانانو له په هغه )كلي( كي د مسلم موږنو 

 ونه موندله.پرته )بله( 

 واعلموا أن هللا يحول بين المرء و ې برخي د آيت د د(

ېر نور توجيهات هم مومو، لكه دا ڼ شمگړه په اقلبه( 

ړه ېك كار اراده راوالړه كي د كوم نپه ز: كه ستا چي

ستا او  تعالى چي هللاېدى شي ځكه ك، هړژر اقدام وكشوه 

ځ حايل شي او اراده دي بدله شي، يا دا ړه ترمنستا د ز

چي ږي ېپوهځ دئ، ړه تر منستا او ستا د ز تعالى چي: هللا

څه دي، خو دا توجيهات نه دقيق دي او ړه كي په زستا 

 گوي.ړخ لۍ برخي سره انه د آيت له مخكن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

   

  

  

   

  

   

په زمكي كي ضعيف ، ږچي لړئ او هغه وخت دريادك -16

چي خلك مو ېدئ ېروې ، له دوئ او كمزوريړى شوي ك

پل نصرت په خ ړئ،ې كځاى ئپه ځاى خو ړي، اختطاف ك

ړ، د ې دركپاكيزه رزق ئړ او ړ وكې ستاسو مالتسره ئ

 ړئ.چي شكر وكپاره ې لد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

مخكنى هغه ۍ نو د ضعف او كمزوردلته د مسلمانا -(23)

پرتله له هغه وضعيت سره ې درلود په مكه كي ئچي حالت 

 گه:ې توپه دپه برخه شو، په مدينه كي د دوى چي شوى 



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                        ېپلوش قرآند 

 نفالاال

 

 
 

 

 

 

 

 

 

619 

  په تاسو  تعالى هللاږ وو خو ېر لمكه كي ستاسو شمپه

  .ېر مو زيات شواو شم ړئمدينه كي متمكن ك

 په حالت ۍ چي تاسو د ضعف او ناتوانڅه كوله هښمن د

ځواكمن پر همغه تاسو ته ې ، خو دا دئ اوس ئكي وساتي

 .ړبرى دركښمن د

 د ړي، څه تاالن نه كښمن مو هر چي دېدئ ېروې له د

ټول ټغر الس ته ورنشئ او د اسالمي نهضت  ښمندښ كينه ك

په برخه دررزق پاكيزه تاسو ته  تعالى هللانشي، خو دا دئ 

 ړ. ك

پل رب شكر چي د خدا ده ېرزوينو تقاضا پې الهي نو د د

 ړئ.ړ نه كاختالف راوالسر په و غنائمړئ او د ځاى كپر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

    

  

  

   

  

   

    

  

له هللا او رسول سره خيانت مه كوئ ې مؤمنانو! ا -17

په داسي پلو امانتونو كي خيانت مه كوئ، په خاو 

چي مالونه او پوه شئ ې ه دپ -18ږئ. ېپوهچي حال كي 

چي د هللا خوا ته اوالد مو د آزمويني وسيله دي، او دا 

 ستر اجر دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ړ په لۍ موضوع و ته د مخكنمجاهديندلته هم  -(27-28)

 ې:ې شوڅو نوري توصيكي 

  له هر يانت مه كوئ، پيغمبر سره خله هللا تعالى او

پيغمبر سره د او د ده له  تعالى چي له هللا هغه كار
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 وغنائمچي له ځان وساتئ، داسي نه په معنى وي خيانت 

په نامه د بايد د هللا چي ځمه برخه پنړئ او هغه ټ كپڅه 

ړئ يا ډډه وكې پارلو ئپارل شي، له سپيغمبر ته وسده 

 ړئ.ې كم كڅه تر

  ځان وساتئ، خيانت نه  پلو امانتونو كي لهخپه

ړي كي گپه جچي ډ حق دئ گو مجاهدينټولو هغو د  غنائم

ډ گټولو ځي نو دا د ېوپرپه الس كه ستاسو برخه اخلي، 

په غنيمت ړئ، ټ نه كپې څه ترچي پام كوئ ، ڼئگامانت و

ډ گپه د مسلمانانو په حقيقت كي كي هر غلول او خيانت 

 امانت كي خيانت دئ.

  چي خيانت ږي ېپوهښه  ، هغهړيال تخيانت ته مچي څوك

 ړهړه، له هغه كاره ډډه وكپل ضمير ته مراجعه وكخكوي، 

چي ې مالمتوي او درته وايي پرچي ستا وجدان او ضمير دي 

 .دا خيانت دئ

 ښت وسيله ېپاره مال د آزمچا لچي د پوه شئ ې ه دپ

د مال او اوالد چي پاره اوالد، داسي نه چا لشي او د 

پاره خيانت ته مال لې د دڅوي، ته وه مينه مو خيانت

څه پل اوالد ته زيات ړئ يا خزيات مال ترالسه كچي ړئ وت

 ړئ.ذخيره ك

  چي ستاسو د صادقانه او پوه شئ هم بايد ې ه دپاو

ېر ډپه نزد كي  تعالى هللامخلصانه جهاد بدله او اجر د 

  .ې مه ضايع كوئړو شيانو ئوړو په وستر دئ، د غنيمت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

    

   

  

   

    

     

اې مؤمنانو! كه تقوى وكړئ؛ هللا تعالى به فرقان  -15

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

 گوته شوي:په  نتائجڅو دلته د تقوى  -(15)

 كي داسي فرقان، فراست په نتيجه د تقوى به  تعالى هللا

په هغه سره د حق او چي ړي په برخه كاو بصيرت ستاسو 

پير كولى شئ، يعنى ۍ سره توپه آسانژر او ځ باطل تر من

ژور څراغ، دقيق محك او معيار، ڼ تقوى تاسو ته داسي رو

بصيرت او فراست دركوي چي كولى شئ په هغه سره په پوره 

ل، ښه او بد، مفيد او مضر، دوست او آسانۍ د حق او باط

هر وخت او هر حالت كي په دښمن ترمنځ توپير وكړئ او 

و حقائقمناسبه فيصله وكړئ او گټور تصميم ونيسئ. د ژورو 

ادراك، د نظر وسعت، په پيچليو مسائلو او پداسي قضاياوو 

پوهېدل چي د سطحي نظر خاوندان ئې نه شي درك كولى، د 

 فرمايي:  هلالج لج هللا ولتقوى نتيجه ده. رس

"اتَُّقوا ِفَراسََة  ّـ َعْن َأِبى سَِعيد  اْلخُْدِرىِّ َقاَل َقاَل َرسُوُل هللاَِّ 

."  رواه الترمذي   اْلُمْؤِمنِ، َفِإنَُّه َيْنظُُر بنوِر هللاَِّ

د وفرمايل:  ّـ هللا رسولچي دئ  روايت هلالج لجله ابو سعيد خدري 

ايمان په  هغه دچي مؤمن له فراسته ځان وساتئ؛ ځكه 

 رڼا كي ليدل كوي. 

  ستاسو ناخوالي له  تعالى په نتيجه كي به هللاد تقوى

وضعيت به اصالح ځه يوسي، ستاسو فردي او اجتماعي من

ځه ځي به له منې، د سيئاتو او بديو هغه توري ورړيك

پل وزر ې خژوند ئپر فردي او اجتماعي چي ستاسو يوسي 

 ړولى.غو

  پام ته مو بايد  ېد ښي.گناهونه به درته وبخستاسو

پير ځ توچي د تكفير السيئات او تغفير الذنوب تر منوي 

او بل په معنى ړلو ځه وله مند د ناخوالو ې ئشته، يو 

  .ئمعنى د هپي ښنبخد گناهونو ې د ئ

 تعالى چي هللاځكه ړي، څه درسره وكې به هم زيات تر د 

 د عظيم فضل خاوند دئ. 

و نتائجپايلو او دغو  راتلونكي آيت كي د تقوى دپه 

 ږدي:ږ مخي ته گه زموېلپاره يوه عملي بل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ټ تدبيرونه نيول پكافرانو ستا خالف چي او كله  -31

، دوى هم ژني يا دي وباسيړي يا دي ووبندي دي كچي 

ټ تدبير كولو، او هللا تر پټ تدبيرونه كول او هللا هم پ

 ټولو غوره تدبير كوونكى دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

چي ې ې ته اشاره شوكي هغي قضيې مبارك آيت د په -(31)

ډ گو كور( كي راغونپه دارلندوه )د جرد قريشو مشران 

ۍ وروستړه په ا السالم عليه پيغمبرې د ښتل ئ، غوشول

ي ځينړو، ې كچي غوره ده بندي ئځينو ويل ړي، ړه وكېكپر

ځينو د ده ړي او ې تبعيد كې ئله مك چينظر ول  ېپه د

ې سال په دټول پاى كي په ې گد جرگار كولو، ټينژلو په و

 ټولو قبيلوچي د قريشو د ژني، خو داسي ې ووئچي شول 

هغه  ې له لوريپډ شي او د شراغونړه ور زلمى يو يو ز

په ه وي، دپه خوب ويچي دى او نور خلك ړي مهال بريد وك

ې بنو هاشمو ته قبيل السالم ليهع گه به د پيغمبرتو ېد

ټولو قبيلو سره پاره له چي د انتقام لي شگرانه ا د

ې پې شټاكلپه ږي. همداسي وشول، بريد كوونكي ېگوجن

ويده شي، پخه او خلك په چي شډ شول، منتظر ول راغون

ېده، د ته د دوى د تصميم اطالع ورس السالم عليه پيغمبر

بستر چي د ده په يل ې ووته ئ هلالج لجعلي ې له كوره ووت، پش

ې ووتل، د ځاى له مكسره يو  هلالج لجڅملي، دى له ابوبكر كي 

په بل لوري ځاى په ې ړ، د مدينې بدل كسفر لورى ئ

د ې ناوخته پي د قريشو بريد كوونكي د شچېدل، كله ځخوو

پر د خوب خوني ته ننوتل او د هغه  السالم عليه پيغمبر

، د شولپوه ۍ پلي غلطپه خوموندو،  هلالج لجعلى ې بستر ئ

ېدل، تر لري لري ځپاره وخوپه لوري د تعقيب لې مدين

ډ د دوى مكر شن تعالى هللا، په الس نه ورغللڅه ړل خو وال

چي ړ په برخه كې دا فراست ورپيغمبر ته ئپل متقي ړ، خك
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به  تعالى هللاپه مناسب وخت كي مناسب تصميم ونيسي، 

قوى چي د تچا ته فرقان او فراست وركوي همداسي هر هغه 

 .ې سمبال ويپه وسل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

   

     

   

   

    

    

   

   

   

    

شي وايي:  لې ولوستپر ږ آيتونهچي زمواو كله  -32

څه به ووايو، دا ې ته ورته ړو دېدل، كه وغواواموور

او  -31 څه نه دي!!پرته بل خو د مخكنيو له نكلونو 

كه دا حقيقتًا ستا له لوري ې وويل: الهي! چي ئكله 

يا كوم ه، وڼي راووركاږ له آسمانه پر مووي نو 

 راوله. (دينرابا)دردناك عذاب 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

سره  السالم عليه پيغمبرمخكني آيت كي له  په -(30-32)

و آيتونې مباركو دپه د قريشو شديد مخالفت بيان شو او 

 قرآنسره د دوى سخت مخالفت توضيح شوى. د  قرآنكي له 

 ې ويل:ړه به ئپه ا

  كه  څه نه دي!!پرته بل دا خو د مخكنيو له نكلونو

 يلى شو!!څه وې ته ورته ړو دوغوا

 ږل شوى كتاب وي نو ې له لوري لكه دا حقيقتًا د هللا

ڼي ووروي، يا دي كوم بل ږ كاپر موخداى دي له آسمانه 
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د دوى موخه دا  لوله كوې خبري ! د دږ راوليپر موعذاب 

له لوري نه دئ، كه حقيقتًا د هللا له دا كتاب د هللا چي وه 

ې ېدلډبري وربه يا له آسمانه  ږ خوموپر لوري وى نو 

 هللا بل الهي عذاب اخته شوي وو!!كوم په ې او يا به و

 ځواب كي فرمايي:په د دوى  تعالى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

  

     

  

   

 په داسيړي چي دوى تعذيب ك ئنه د او هللا داسي -33

ې او هللا يپه دوى كي پيغمبره!( ال ې ته )احال كي چي 

 هدوى بخښننه دئ چي تعذيبوونكى حال كي  په داسيې ئ

 .ړياغو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ړه الهي سنت بيان په اد نزول دلته د عذابونو  -(33)

ښودل شوي: ډ دوه وجوهات ځنپه راتلو كي د ، د عذاب ىشو

په دوى كي د داسي خلكو د داعي شته والى او په ولس كي 

نه گناه توبه به كوي او له كفر، شرك او چي شته والى 

 به الس اخلي.

په ړى چي چا ته وركهغه ځواب دا  تعالى چي هللاگورئ 

ږ له زمو: ړي او واييېدل غوااب نازلپله خوله د عذخ

له آسمانه  باندي موږپه ي شديد مخالفت سره سره ول

ږو؟! ېكوم بل عذاب نه اخته كپه ږي او ولي ېنه ور ډبري

په شته پيغمبر د فرمايي: زما سنت دا دئ چي  تعالى هللا

ې او استغفار د توبپه خلكو كي غه چي او تر هوالي كي 

ې سره قريشو ده نازلوم!! په پل عذاب نامكان وي زه خ

ړل ژل او شو السالم عليه پيغمبرتاسو د ته ويل شوي: 

د الهي چي د ده شته والى ږئ ېپوهې نه په دړئ، خو غوا

پل الس هغه ستنه په خعذاب د راتلو مانع دئ، تاسو 

ړى. د ې تم كچت ئناك الهي عذاب دچي د درړئ گول غواړن
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چي تاسو د الهي ده ډ وجه دا نه ځنپه راتلو كي د عذاب 

چي د الهي سنت ې دا ده عذاب مستحق نه يئ، بلكي وجه ئ

ې او موانع له ېدلې نه ده رارسټه ئېمطابق د راتلو ن

  ځه نه دي تللي. من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

    

    

  

  

   

  

  

    

    

   

   

   

   

په داسي په عذاب نه اخته كوي، ې ولي او هللا به ئ -34

او چي له مسجدالحرام )د خلكو( مخنيوى كوي، حال كي 

ې )حقيقي( متوليان نه دي، حقيقي متوليان خو دوى ئ

ږي. ېپوهېرى نه ډې يوازي متقيان دي، خو د دوى ئ

)او عبادت(  نهځاو د بيت هللا خوا ته د دوى لمان -39

په سبب څه نه وي، نو چكو پرته بل چكېلكي او پله ش

 څكئ.كولو دا عذاب وچي تاسو د هغه كفر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

په كفر چي ځكه دا ړ دي، دوى د الهي عذاب و -(34-35)

ړاو ته پۍ كي هغه ښمنپلي دپه خپالني خالف خداى د او 

دا  له مسجدالحرام نه د خلكو مخنيوى كوي،چي ېدلي رس

، د ڼيگچي ځان د مسجد الحرام متوليان په داسي حال كي 

 په لوري راتلو او د هللاچي خلك د مسجدالحرام ځاى په ې د

ډونه ې الر كي خنپه دړي، عبادت ته تشويق ك تعالى
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د هللا و بدو عملونو سره پلپه خپله او په خدوى ي، وړراوال

ډ او مانع خن ړانديپه وراتلو خلكو د تعالى لوري ته د 

د مسجد الحرام حقيقي متولي خو داسي نه وي، دوى دي، 

 يچي كومې دنده څلېپس نه دي، داحقيقي متوليان ې ئ

په دوى كي نشته، حقيقي متوليان خو ړي ي غواړتياوگځان

په گناهونو  دې متقيان دي، دوى له تقوى محروم او ئ

ې په دپوه دي، جاهل او نا ،غرقتر ستوني ډ كي ډننده گ

هغه  !!گه ويد بيت هللا متولي بايد څنچي ږي ېپوههم نه 

چي د بيت هللا ڼي گمسجد الحرام متولي ځان د گه څنڅوك 

څه نه و پرته بل كچچكېلكيو او پله شې عبادت خوا ته ئ

 ؟!وي

صورتونه وو:  له مسجدالحرام نه د دوى د ممانعت دوه

ېښودل، له پرې نه ورته راپل مخالفين به ئچي خيو دا 

ې ړه شوه هغوى به ئښمني راوالچي به د دوى دچا سره 

چي د كول او دوهم دا  منع مسجدالحرام ته له ننوتلو

د د خلكو په خالف به چي د دين دوى عملونه داسي وو 

ې چي د دين له حقيقت نه بباعث وو، كله نفرت ي او كرك

گناهونو او فسادونو كي په د دين مدعيان  ،خبره خلك

ې چي د دگمان كوي ړه تور شي او ې زئ دينگوري له غرق 

و ړپه كې د دغو خلكو ږ ئچي مواصلي ماهيت همغه دئ دين 

پل خې دين كي د اصالح قوت وى نو په دگورو، كه ړو كي و

 وضعړي وو، د دوى اخالقي او عملي ې اصالح كپلويان به ئ

ښه كوي ړه نه ې ته زځكه دومره كركجنه نه وه، نو به د

 دغه دين خوا ته راشي. چي د 

 پال بنده او دوكه شوي دينداردا آيت د واقعي خداى 

او د هللا د دين د واقعي او صادق خادم او دروغجن او 

پاره يو دقيق محك او معيار ژندو لېپگمار خادم د ټ

 :چيه هغه دئ مخلص بند تعالى هللاد ږدي، مخي ته ږ زمو

  پالونكو درناوى او خداى ديني مقدساتو شعائر هللا، د

 .كوي

  ښمني ورسره نه ږي او دېډ كچا مخي ته نه خند هغه

كوي چي د هللا تعالى د عبادت تكل كوي، نه يوازي مخي ته 

 .ې كويږي بلكي مرسته ئېډ كې نه خنئ

  الفاظو او ېېرڅپه په وخت كي به د ده د عبادت ،

 تعالى هللاپه چي ې ړگه احساس كگنده توڅرپه حركاتو كي 

 لري. طمعږي، هغه ته ېېر، له هغه ويايمان لر
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 ه پې د هللا تعالى الفاظ او حركات ئې د طمعي الفاظ ئ

يوه هيبت ړ شوي حركات دي، د اعتراف راواله لعظمت 

گه د ستر په تومحتاج بنده  ، خاشع اوخاضعوهلي، 

دعاء  ريو زاريو سرهپه زااو ړ والړاندي په وټولواك 

 كوي. 

يا د ديني مقدساتو دار نچي دوكه شوى ديخو هغه 

 چي:ې گورې گمار خادم دئ داسي به ئټ

 ښي ېري او هيبت نود تعالى  هللاله ې كي ېرڅپه ې نه ئ

په په الفاظو كي او نه ږي، نه ېگو كاو آثار تر ستر

 حركاتو كي. 

  ب لهو و لعپه ې او معبد كي به ئپه وخت د عبادت

په وخت او به د طواف قريشو چي ې، همغسي لكه ومومبوخت 

ې او ې وهلي به ئكچچكپېلكي كول او بيت هللا خوا ته شد 

ډول او په حلقو كي ځيني خلك د ذكر چي نن همغسي لكه 

د قوالي سندري وايي، چوي، ې اڼڅځي، پر ،ځيې ته غوردبل

 په نامه مستي كوي.ې چيغي وهي او د جذبهو هو 

  پر ، كافر ته به ښمني كويپالونكو سره به دله خداى

منكر او باغي  دينله خداى او مؤمن ترجيح وركوي، 

ې په ضد به ئچا انسان سره به دوستي كوي او د هغه 

ځني په عبادت او لمانچي ديندار دئ او د هللا مرسته كوي 

 بوخت.

ن په مقابل كي د ديانت او ديني مشرتابه دروغجد دوى 

 چي:مدعي هغه دئ 

  پاته شوى، د په ميراث ورته ديني او مذهبي منصب

ې برخي وو نه بړتياگځاى ناستى، له هغو ځانپالر بد ېك ن

 پاره ضروري دي.چي د مذهبي قيادت او مشرتابه ل

 په قول او عمل سره خلك د دين لوري چي  ىځاپه ې د د

ډ وي، واقعي ړاندي خنپه وپله د دين په خړي ته تشويق ك

 ځي.گرراتلو مانع  دين ته د خلكو د
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ې پل مالونه د دچي كافران شوي خيقينًا هغه  -36

ړي، نو حتمًا يوى وكد هللا له الري مخنچي گوي پاره لل

پر دوى د حسرت باعث شي بيا گوي، بيا به ې ولبه ئ

به مغلوب شي، او دا كافران به د دوزخ لوري ته 

 ړى شي.ډ كغون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 دا آيت مخكنى مطلب مزيد توضيح كوي او وايي: -(33)

 په پل مالونه له دين او ديندارانو سره كافران خ

خلك د هللا له الري چي ې دا ئ موخه، گويۍ كي لښمند

ړي، ه مخه كچي خلك د هللا لوري تږدي ېپرځوي، نه گرراو

چي ې مصروفوي كارونو ئپه داسي ړوي، ډونه ورته راوالخن

ډ ډنپه گناهونو  د او ړيېر شي، دين ته شا كې هخداى تر

  .ړيكي سقوط وك

 ې هم حتمًا ړى، اوسني به ئمخكنيو كافرانو دا كار ك

 كوي.

  ږي، مصارف ېپلو موخو ته ونه رسې سره به خپه دخو

ښتونو گپلو لپه خړي، ك ورنه نتائجښي د دوى د خوې به ئ

 او مصارفو به حسرت كوي.

 .خامخا به مغلوب شي 

  پلو مخكنيو او ځ له خپه ورپه پاى كي به د قيامت

 ړى شي.ډ كپه جهنم كي غونځاى گرو سره يو وروستنيو مل

او  ړۍې كړلپوري تپه غرب گورئ غرب، چي تاسو دا نن 

ډلي، د اخالقي  ېېوتپرډ كي ډنگنده په د غربي تمدن 

د ښتونه كوي، گپه الر كي كوم لفساد د خورولو 

له الري، ڼو او مجلو پاځني شبكو، وروټلويزيگانو، ډيورا

د عفت او اخالق منافي ډ تصويرونه، فحش فيلمونه، بربن

بدكاريو ته ې سندري او مطالب، اخالقي فساد ته بلونك

 بېلېل ، د همدغه مبارك آيت بپرويڅوونكي اشعار خه
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په ضد د چي غرب د اسالم ځي كومي ور له مصداقونه دي.

ړۍ لپراخ نظامي او فكري يرغل تروريزم تر نامه الندي د 

تر ډيو ږ او آزادي راامريكا غ ،ړه، د بي بي سيپيل ك

ې په دگاني او تلويزيونونه وډيېر راڼ شمگې گ ئڅن

چي د اخالقي فساد خورولو له الري د اسالم مقابله گمارل و

ړي، گي كړنپولي اخالقي چي څوي ې ته وهځوانان دړي، وك

 څانپه شراب، قمار، سندرو او ړي، ديني تهذيب ته شا ك

ړي، هغه گه معرفي كپه تود اتالنو  ړيبوخت شي، سندرغا

گار، سرو د شرابو، ساقي، يار، نچي ځي ولمانشاعران 

گنده اشعار پل ې خعاشق او معشوق ستايلو ته ئډو، شون

 !!ړيوقف ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

   

   

   

    

  

   

ړي او ناولي يو ېل كپاكانو بناولي له څو هللا تر  -37

په ړي او ك ډټول سره راغونږدي او ېسه كپاد بل له 

 همدا دوى زيانمن دي.ځوي، وغورې دوزخ كي ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

گوته په دلته د هغه مهلت او فرصت موخه او غرض  -(37)

ډوي او ځنې كافرانو ته وركوي، عذاب ئ تعالى چي هللا شوى

پل امكانات د حق خالف وكاروي او چي خدا فرصت وركوي 

پاره ې لوايي دا د د ړي.ك منع الري له تلوپه خلك د هللا 

 چي:

  په حقيقت كي چي ېل شي، هغه پاكانو بخبيثان له

ځان ېدلى خلكو ته چل سره توانپه مكر او ناولى دئ خو 

ړى، د ضمير مختل كې پل سالم فطرت ئچي خښيي، هغه ك وپا

ې اخالق ئاو  گندهې ړه ده، افكار ئې او ككې ناولصفحه ئ



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                      نفال  اال

 ېپلوش قرآند 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

626 

چي ېل شي چا بدئ، له هغه  ړلىگناهونو لپه دي او  فاسد

ې لمن ئچه او ستره دي، سوې پاك دئ، افكار او اخالق ئ

، له شرك، كفر، ظلم، فساد او پينې سړه ئپاكه، ز

ځان لري ساتلى. د تفكيك دا عمليه له مهلت ې ئ نوگناهو

پرته ې ېدى، له دپرته نه شي ترسره ك لواو فرصت وركو

پاك، عادل او ظالم، صالح او پاك او ناښه او بد، به 

    ېلولى.طالح نشو سره ب

 ډ شي، چي خبيثان سره غونې باعث شي همدا فرصت د د

 ړي.ړ كټولى او حزب جوډ گږي، ېگ ته ودرڅنيو د بل 

  ځي.گډه دوزخ ته ننوپه ځ به هم دوى په ورد قيامت 

  ډله كي دي، په د زيانمنو په دنيا او آخرت كي دوى

ې په دنيا او آخرت كي ئچي څوك دئ اصلي زيانمن هغه 

  گري وي.خبيثان او ناولي خلك مل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

    

    

    

   

څه به ړي هغه ډه وكډكافرانو ته ووايه: كه  -38

ړي ېر شوي، او كه عودت وكچي مخكي تښل شي ورته وبخ

 ې ده.ېره شوپخوانيو طريقه تچي د نو يقينًا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
كافرانو چي ته ويل شوي  السالم عليه پيغمبردلته  -(38)

 ړي:څو خبري اعالن كته 

 تعالى پل كفر او مخالفت نه الس واخلي نو هللاكه له خ 

 ښي.گناهونه ورته وبخې مخكني به ئ

 پل مخكني په خړي او ېرته واوته ب پل كفرخو كه خ

پل برخليك د مخكنيو ړي نو بايد خگار وكټينمخالفت 

  گوري.په هينداري كي وپايلو د كافرانو 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

   

     

    

    

   

    

     

نشي او پاته چي فتنه ږئ ېگاو تر هغه ورسره وجن -35

چي ړه نو يقينًا ډډه وكې ټول هللا ته وي، خو كه ئدين 

او  -41 ې كوي.چي دوى ئښه ليدونكى دئ څه هللا د هغه 

غوره موال دئ، مو چي هللا پوه شئ ړاوو نو مخ واې كه ئ

 غوره مرستندوى.ال او مو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ښووني څو مهمي الرو كي نې مباركو آيتودپه  -(35-41)

 ې:شو

 چي فتنه په دوام مكلف دي ړي گمسلمانان تر هغه د ج

گه پړه توپه بشږي او دين ېپاى ته ورسگه ړه توپپه بش

 م شي.حاك

  )او دا ېپه مقابل كي ذكر شودلته )فتنه( د )دين ،

ې مراد چي له فتنښيي گه ېكنده توپرېر وضاحت او ډپه 

دي د هللا تعالى له دين ټولني بانپر چي هغه حالت دئ 

 پرته بل نظام، قانون او دين حكومت كوي.

 ي، د بل نظام، قانون او لې الس واخكه كافران له فتن

ړاندي په وټولو او د هللا د دين ټيړاندي له سر په ودين 

نو د دوى راتلونكي حالت او ړي، ډډه وك هله مخالفت

سره  ې له مخي به له دوىږي او د دېعملونو ته به كتل ك

 ږي.ېمعامله ك

 ېرته د كفر ړي او بړاوى وككه د هللا له دين بيا سرغ

به  تعالى چي هللاډه وي ډانو مؤمنان دي  ځيگرلوري ته و

 تعالى هللاد دوى مرسته كوي. په خالف بيا د دغو كافرانو 

د دوى موال او مرستندوى دئ، غوره موال او غوره 
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 مرستندوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

     

   

  

  

   

   

   

   

   

    

   

په غنيمت ترالسه كوئ نو څه چي پوه شئ ې په داو  -42

پلوانو، يتيمانو، پيغمبر، د خې د هللا، د ځمه ئپن

څه مو په هللا او هغه مسكينانو او مسافرو ده، كه 

په ې د فرقان پل بنده ئپه خچي ړى وي ايمان راو

ډلي سره مخامخ ړه چي دواځ ړ، هغه ورنازل كځي ور

 قادر دئ.ښه څه په هر ې، او هللا شو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ې:ښووني شوڅو الرړه په او غنائمدلته د  -(40)

  پيغمبر، ېلوئ، دا د هللا، د ه برخه به بځمپنو غنائمد

چي پلوانو، يتيمانو، مسكينانو او مسافرو برخه ده، د خ

 ې دا دئ:تفصيل ئ

چاري او عام ړوند د هللا له برخي نه مراد د جهاد ا .2

 المنفعه امور دي.

ه برخي كي هغه خلك او پپلوانو خ دپيغمبر او د ده د  .1

چارو كي په چي د اسالمي دولت ځي هم راۍ د دوى كورن

گه د په مشخصه توځيني فقهاء دا څه هم بوخت دي. كه 

ڼي گبرخه  وپلواناو د ده د هغو خ عليه السالم پيغمبر
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رسول هللا د او شوي  منع چي د زكات او صدقاتو له اخيستلو

په منتفي بولي او يوازي برخه له رحلت وروسته دا  ّـ

 .ې راخالصه كويدريو كي ئ پاته

 ېستمن يتيمانن .3

 وزلي مسكينان ېب .4

 مسافر  ړا .9

  ېشل و ومجاهدينټولو هغو په څلور برخي به و غنائمد

ور ته د پوي، س ېې برخه اخيستړي كي ئگجپه چي  ږيېك

 . پرتله دوه برابره برخهپه پلي 

  چي وي  ې مو باورپه دپه هللا تعالى ايمان لرئ او كه

ېرزوينه وه، پ ړي كي ستاسو بريا د هللا تعالىگپه جد بدر 

چي ستاسو د رب له څه كوئ همغه ړه به په او غنائمد و ن

 ږي.ېښوونه كلوري درته الر

 څه قادر دئ، په هر  تعالى چي هللاوئ پوه ې بايد په د

په به  غنائمنور په برخه او داسي نور فتوحات به مو 

 .ړيالس در ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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په ډي كي وئ او دوى څنې ږدپه نچي تاسو كله  -41

په كه مو ښته، ډي كي او كاروان له تاسو كڅنلري 

ې كي ې وعدپه دې وى حتمًا به مو ړپلو كي وعده كخ

چي هللا هغه كار ترسره پاره ې لخو د دړى وو، كتخلف 

د چي شي څوك هالك څو هغه تر  ېدونكى وو،چي كړي ك

ژوندى څوك پلوه هالك شوى او هغه له  ې(بينه )عقيد

چي ژوندى دئ او يقينًا چي د بينه له لحاظه پاته شي 

په خوب چي هغه مهال  -43 ېدونكى دئ.پوه اورښه هللا 

ښودلي وى نو ېر درډې ښودل، كه ئږ وې تا ته لكي ئ

ړه په اكار به سست شوي وئ او حتمًا به مو د حتمًا 

ې( سالمت او روغ ې وه، خو هللا )ترړالنجه كپلو كي په خ

پوه ښه شته وو په چي هغه د سينو وساتلئ، يقينًا 

په ې ستاسو چي سره مخامخ شوئ دوى ئاو كله  -44دئ. 

گو په سترې د دوى ښودل او تاسو ئږ دروگو كي لستر

ېدونكى چي كڅو هللا هغه كار سر ته ورسوي ږ، تر كي ل

 ږي.ېو كارونه خو هللا ته ارجاع كوو ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ښووني دا دي:و اساسي الرباركو آيتونې مد د -(41-44)

 ړاندي شوى، ځور وان يو جامع اندړي د ميگد ج

چي ځاى شوي ول په ځاى مسلمانان د ميدان هغه لوري ته 

ځواكونه د ميدان بل لوري ښمن ې وو، د دږدې ته نمدين

ې لري، تجارتي قافله تر دوى الندي او ته او له مدين

 ې.ږدساحل ته ن

 ې مطابق نه ې او منصوباوو د نقشړو خوړه د دواگدا ج
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ړو خواوو له مخكي دا چي دواداسي نه وه ې، ده ترسره شو

په ميدان كي بدر  ځ به دپه دغه ورچي ې وه ړړه كېكپر

ې وى نو ړې هم سره كپل زور آزمويي، كه داسي وعده ئخ

ړى ژمني كي تخلف كپلي په خخامخا به يوه يا بل لوري 

ځاى كي نه وو پل وخت او په خې سره سم به وو او له وعد

ټ پد  تعالى هللاد ړه گچي دا جحاضر شوى، خبره دا ده 

 ې.تدبير او حكمت مطابق ترسره شو

 چي شي ړي سره هغه لورى هالك گې جپه دښتل غو تعالى هللا

چا ېر دئ او هغه څپه ړو پلوه د مله فكري او اعتقادي 

پلوه چي له فكري او اعتقادي په برخه شي ژوندون ورته 

ميدان كي دوه  پهړ دئ، د بدر ېدو وپاته كژوندي د 

ې د نظامي تجهيزاتو چي يو ئداسي لوري سره مخامخ شوي 

پلوه برالسى دئ خو له ېر له گياليو د شماو د جن

پاته، بل او وروسته ېوتى پرپلوه سخت اعتقادي او فكري 

ږ او د ې ل، تجهيزات ئله نظامي لحاظه كمزورىلورى 

كم، خو له فكري او اعتقادي لحاظه  ېېر ئگياليو شمجن

پاى ته ټه گپه ه د هغه لوري ړگ، جپرمخ تللىبرالسى او 

 يڅوك له ماتژوندى دئ او هغه په فكري لحاظ چي رسي 

ړو ته ورته دئ، پلوه مچي له اعتقادي ږي ېسره مخامخ ك

 ښيي.عمالً و حقيقت خلكو تهچي دغه ښتل هللا تعالى غو

 ږ ېر لښمن شمرؤيا كي د د پهته  عليه السالم پيغمبر

په ښمن چي دې انتباه دا وه ې رؤيا ئښودل شوى وو، له د

ې زيات وي، د دغي ېر ئڅه هم شمحقيقت كي كمزورى دئ كه 

ې و ته ئمجاهدينډه وو او ډاپله هم په خپه وجه رؤيا 

په ې څول، كه ئې هې ته ئهم اطمئنان وركاوو او مقابل

شوى وى نو نتيجه  گوېر زيات تر ستررؤيا كي د دوى شم

ږ مخي ته په دغو الفاظو زموې ئ قرآنچي ې همغه وه به ئ

پلوي ړي گد جځينو به ړه شوي به وئ، ې زږدي: سست او ب

ړه به په اړي گې مخالفت كولو، د جځينو به ئكوله او 

ې سالمت ېدو، خو هللا ترړپه تاسو كي نزاع او اختالف راوال

 .او روغ وساتلئ

 په داسي حاالتو كي د انسان چي ي ږېپوهښه  تعالى هللا

ېر او تجهيزات ښمن شمچي د دږي، كله ېېرڅه تړه كي په ز

څه گوري، ېر او تجهيزاتو زيات گرو تر شمپلو ملد خ

په خوله وايي څه ځي، گرپه ذهن كي ې څه ئاحساس كوي، 

 ؟ټ ساتيپړه كي په زڅه او 
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  په خوب كي چي نه وو  عليه السالم پيغمبردا يوازي

ټولو  تعالى هللان كمزورى ليدلى وو، بلكي ښمې دئ

له چي كله ړ، په برخه كو ته همدا احساس ورمجاهدين

گو شول، ږ تر سترو ته لمجاهدين ل،سره مخامخ شوښمن د

ې سره په دپه نظر ورغلل، ږ ل ښمن ته هم مجاهديند

چي دا ښتل غو الىړي ته تشويق شول، هللا تعگړه لوري جدوا

څه وشي ې همغه پايله كي ئپه و ړه حتمًا ترسره شي اگج

ې وه، همغه د الهي ړړه كېكپرېدو ې د كئ تعالى چي هللا

څه هم ، كه ماتهسننو مطابق كار، د حق بريا او د باطل 

ښي او د كفر او ېپه ظاهر كي كمزورى برگر سنپالو د حق

 گر مضبوط او برالسى.باطل سن

  لي پاياو  ږيېته ارجاع كتعالى كارونه هللا چي ځكه دا

 ږي.ېټاكل كې د ده له لوري ئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

   

  

   

   

  

   

  

    

    

 

منانو! كله چي له كومي ډلي سره )په جگړي اى مؤ -49

ډېر ياد كړئ چي  هللاكي( مخامخ شئ نو ټينگ شئ او 

ړئ او د هللا او د ده د رسول اطاعت وك -46 بريالي شئ.

ړه به شئ ې زكه نه نو بځي النجه مه كوئ، پلمناو خ

ړ شي، او صبر ځه والكت به مو له منوپرتم او شاو 

 رانو سره دئ.چي يقينًا هللا له صابړئ وك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــ
پام په څو خبري  ړهپه ا ونوآيت وې مباركد د -(45-43)

 كي ولرئ:

  قرآن عظيم الشأن په جگړي كي د بري دوه ډوله عوامل

جنگى  -1فكري او معنوي عوامل.  يد بر -2بيان كړي: 

 . وسائلقوت او حربي 

  دلته فرمايي چي د حق له دښمنانو سره په جگړي كي د

 مخامخ كېدو په وخت كي بايد:

 ثبات ولرئ.  .2

 هللا جل جالله زيات ياد كړئ. .1

 ترڅو برالسي او بريالي شئ.  .3

 .ړئد هللا او د ده د رسول اطاعت وك .4

ې ، كه نه نو بځان وساتئنزاع او اختالف ځي پلمنخله  .9

 .ړ شيځه والكت به مو له منوپرتم او شړه به شئ او ز

 نًا هللا له صابرانو سره دئ.يچي يقړئ او صبر وك .6

 په و وسائلچي د جنگى قوت او حربي گورئ وروسته به و

 اسَتطْعُتم مَّا َلُهم َأِعدُّوا مسلمانانو ته داسي امر كوي: وَ  ړها

: او دوى ته  61... االنفال:  اْلخَيْلِ  رَِّباطِ  ِمن وَ  ُقوَّة   مِّن

 څومره چي توانېدى شئ قوت او تړلي آسونه برابر كړئ. 

جگړي كي د بريا اصلي عوامل دا په له نظره  قرآند 

له جنگ د راوالړو شوو په ميدان كي ثبات، ړي گدي: د ج

ستونزو په وړاندي صبر، د وحدت او نظم ساتنه، اطاعت، 

ل، تفقه او پوهه، د عقيدې او هدف اخيست له تحمل كار

 جل، له كبر، لويي او ځان ښودني ډډه او د هللا ړوالىلو

 ډېرډېر يادول.  شأنه

خو وايي: د جگړي هر لورى چي وتوانېدو له معنوي 

رالسى شي، كه څه هم د جنگي قوت او لحاظه په خپل حريف ب

حربي وسائلو له خوا د هغه په پرتله ډېر كمزورى او 

وي، وروستى  01پر0ناتوانه وي او د دوى ترمنځ تناسب 

 برى به د هماغه طرف په برخه وي. 

و وسائليعنى په جگړي كي د دښمن د شمېر او 

زياتوالى بايد په تاسو كي وېره راوالړه نكړي او د خپل 

مو شكمن نكړي. كه تاسو له معنوي اړخه په  اړهي په بر

ل لوړوالى وساتو، كه څه هم د هغه شمېر ستاسو پدښمن خ

 پرتله لس ځله زيات وي، آخري فتح به ستاسو وي. په 

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 

وېره او د مرگ خوف خه كېږي، د دښمن له قوت مو په بر

مو له زړه نه لري كېږي، د هللا جل جالله غيبي مرستو ته 

مو هيله او اميد زياتېږي او باآلخره هغه ذات چي د 

او  يعالم د چارو واگي ئې په اختيار كي دي او د مات

بري فيصله كوي، هغه به خپل نصرت او تأييد ستا په 

 ن به برى دركوي. برخه كوي او پر دښم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

   

   

     

   

    

  

    

   

    

   

   

   

    

     

    

  

 پلو كورونوله خچي ږئ ېېر مه كڅپه او د هغو  -47

 راووتل، اوپاره ښودني لځان خلكو ته د په كبر او 

په چي هللا په داسي حال كي د هللا له الري مخنيوى كوي، 

چي هغه مهال  -48 ې كوي محيط دئ.چي دوى ئڅه هغه 

ې ويل: نن ړل او وئكښايسته پل عملونه ورته خن اشيط

په ښمن( نه لرئ، د) ېدونكىغالب څهيپه خلكو كي 

ړو چي دوايم، خو كله  گرىملچي زه مو داسي حال كي 

ې ويل: ښت او وئپوندو واوپلو خپه ډلو سره وليدل 
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ې چي تاسو ئگورم څه ه ې زار يم، زه هغزه له تاسو ب

ږم، او هللا خو شديدالعقاب ېېرگورئ، زه له خدايه ونه 

 دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
 مجاهدينو كي د هللا د الري ې مباركو آيتوندپه  -(47-48)

په مغرورو چي تل د كافرانو شوي  منع له هغو خصلتونو

 :چيږي او هغه دا ېگو كځواكونو كي تر ستر

 چي په كبر، غرور او ږي ېېر مه كڅپه ړمارو گد هغو ج

 گ ميدان ته درومي.ۍ سره د جنمست

 ښيي.ځواك پل زور او خلكو ته خ 

 گگانو سره د جند هللا له دين او د ده له ديندارو بند 

 له تلوپه الر چي خلك د هللا ې دا موخه ئ اوړي پاره مال تل

 .ړيك منع

 ړي او دا ښايسته كپل بد عملونه ورته شيطان خ

په گرتيا چي نن او زما د ملې ړركې وډينه ئډادروغجنه 

ټولو په ې توان نه لري، ستاسو د مقابلڅوك صورت كي هي

 پر تاسو غالب شي.چي ځواك نشته خلكو كي داسي 

  ږدي، د ېپرې يوازي پيل شي، شيطان ئښته چي نخو كله

 ېدا توجيه كوي،دا تر شا كړي له ميدانه تر شا شي، گج

چي تاسو گورم څه  زه هغهورته تراشي، كله وايي:  دالئل

ې نه پرچي تاسو ږم ېپوهڅه  په هغهگورئ، ې نه ئ

، ښيېې عقله برگري بځان ورته عقلمن او ملږئ، ېپوه

پوهو خلكو كار ړي ته دوام وركول د كمعقلو او ناگج

گرو ملپلو گر كي د خپه سنښتي او ېپلي ت. او كله خڼيگ

وايي: زه له خدايه ړوي، مذهبي توجيهات جوېښودو ته پر

گ وي او دا يو د بل ږم، بس دئ تر كله به دا جنېېرو

ړو الس گږئ او له جېېرله خدايه وو ويني تويول!!

 واخلئ!!

جني  -0؟ څوك دئدلته له شيطانه مراد چي خو دا 

څولي، د چا قريش هآيا كوم  -2 شيطان كه انسي شيطان؟

د  هللا تعالى ې كس تهړى او همدې وركډ ئډاگرتيا پلي ملخ

ېر څ پهاو كه شيطان د معمول  -3ړى؟ وركشيطان لقب 

ځان ورته مجسم ېره كي څپه  چي د كوم انسانې پرته له د
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كه شيطان د  -4څولي؟! هې پلو وسوسو سره ئپه خړي، ك

څولي او ې هگ ته ئېره كي دوى ته ورغلى، جنڅپه چا كوم 

مخكنيو دريو  پهړى؟ ې وركډ ئډاگرتيا پلي ملد خ

په څلورم صورت ل شته، خو صورتونو كي د هر يوه احتما

اسي د شيطان وسوسه د -2ړ نه دئ: وو د منلو دالئل دوه

ېره كي څپه ړي، د انسان چا ته مجسم كځان چي نه وي 

په ږ ته مو قرآن -1. ې غولويگند شي او وئڅرورته را

چي تاسو شيطان او د ده ېكنده الفاظو سره وايي پر

يي او رأ نه شئ ليدئ. د هغيگو پلو سترپه خ قبيله

له كوم  قرآنچي د په منلو كي تل احتياط كوئ روايت 

چي له څكله مه منئ گوي او هغه خو هيړخ نه لآيت سره ا

 سره تعارض لري.  قرآن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

   

   

     

     

     

ړونو كي په زچي او هغو  چي منافقينوهغه مهال  -45

په ، ړيپل دين دوكه كې بيماري وه ويل: دغه خلك خئ

چي هللا يقينًا  نو ړيپر هللا توكل وكڅوك چي داسي حال كي 

  با حكمته عزتمن دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
ږوالى، د كافي او ېر لو ضعف، د شممجاهديند  -(45)

ځواكمن ې حالت كي د په همدضروري تجهيزاتو نشتوالى او 

ې ته د دوى وتل، د منافقينو، د لښمن مقاباو مجهز د

 ړو له نظرهگاو ضعيف االيمانه و خاوندانو ړونوبيمارو ز

پل ې: دا خلك خويل ئېدو، غرور، جنون او تهور معلوم

چي حق به حتمًا ړي دين غولولي، د دين دغو خبرو مغرور ك

په ځي، دلته د دوى ځه غلبه مومي او باطل به له من

پل رب توكل پر خنه بلكي  چي دا غرورويل شوي ځواب كي 

چي عزيز او گوري وبه ړي نو وكتوكل پر هللا چي څوك دئ، 
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په برخه ښمن برى ورپر دگه مرسته كوي او څنې حكيم رب ئ

 كوي.

چي منافقين گورئ ړاو كي به وپپه هر ې تل او د زمان

ړي به د واقعي مؤمنانو او متوكلو گايمانه واو ضعيف ال

چي تكراروي، همدا به وايي په ضد دغه خبره و مجاهدين

پوه شوي، تل به ه حقيقت سم نه دي پدوكه شوي او د دين 

 گوري.گه په سترد دوى توكل ته د غرور 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

   

  

  

  

   

   

    

   

كافرانو دغو چي مالئكي د ې گوراش هغه حال واو ك -91

ې وهي او )ورته وايي( د پر مخ او شا ئ، روح قبضوي

چي په سبب دي څه دا د هغه  -92 څكئ.اور عذاب و

لو( پپه )خچي هللا ړي او يقينًا ړاندي كستاسو السونو و

 گانو ظلم كوونكى نه دئ.بند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

پورتني منافقين د كافرانو كي  ونوې آيتدپه  -(51-50)

 ې:ښودل شوې سزا په نامه ياد شوي او دا ئ

  ې پر مخ او شا به ئې د دوى روح قبضوي چي فرشتكله

د پير درلود، د دوى ظاهر او باطن توچي ځكه وهي، دا 

په غياب څه ويل او د دوى ې يو ړاندي به ئپه ومؤمنانو 

د ايمان او اخالص  ېئ په مخ كي بهد دوى څه، كي بل 

پل ويل: دا خې ئه په غياب كي بدعوى كوله خو د دوى 

ې د مغرورو و ته به ئمجاهدينوكلو ړي، متدين مغرور ك

 خطاب كولو.
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  الس ځلو او پلو هلو خدوى ته به وايي: دا ستاسو د

پل عمل مطابق سزا دركول ړنو نتيجه ده، د خته راو

گانو ظلم نه كوي، نه مجرم پلو بندپه خ تعالى هللاږي، ېك

پل بنده اجر تر جرم زياته سزا وركوي او نه د خته 

  ضايع كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

    

    

   

   

     

   

     

   

    

    

    

    

    

  

  

   

    

  

دوى چي تر لكه د فرعونيانو او د هغو خلكو حال  -91

كافران شول او ړه په او نآيتوچي د هللا د مخكي ول، 

سخت چي هللا ې شكه گناهونو ونيول، بپلو په خهللا 

چي هللا تر پاره ې لدا د د -93 ځواكمن دئ.عذابوونكى 

پر كوم چي هغه د يوه داسي نعمت بدلوونكى نه دئ 

پل نفسي حالت بدل خدوى چي ، ړى ويېرزو كپې قوم ئ

لكه د  -94 ېدونكى دئ.پوه اورچي هللا او دا ړي، نه ك

 مخكي ول،دوى چي تر فرعونيانو او د هغو خلكو حال 

پلو ړل، نو د خذيب ككې تئ آيتونهرب  پلد خچي 
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او فرعونيان مو غرق  ړلپه سبب مو هالك كگناهونو 

   ل.و انټول ظالمچي په داسي حال كي ړل، ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

گه ېلپاره يوه تاريخي بدلته د مخكني مضمون ل -(52-54)

ږدي، د كافرانو بد عاقبت د هغو خلكو د ږ مخي ته زمو

ېر چي تر دوى مخكي تځوروي انهينداري كي په برخليك 

ې، ړې غوره كالر ئانكار له حقيقت نه د شوي، د كفر او 

 ړى، فرمايي:ې كاو ظلم ئ ړيذيب كې تكئ آيتونهد هللا 

  ټولو هغو مخكنيو كافرانو دوى ته د فرعونيانو او

ېر شوي چي تر دوى مخكي ت ئاو ظالمانو برخليك منتظر د

ځه او له من شويه مؤاخذپه سبب گناهونو پلو او د خ

 تللي.

 پل خچي ېدونكى سنت دا دئ د هللا ثابت او نه بدل

پل چي دوى خېرته اخلي نعمتونه هغه مهال له خلكو ب

څوك د چي كله ړي، فكري، اعتقادي او اخالقي حالت بدل ك

هغه فكري، اعتقادي ړي، ړتيا له السه وركو ونونعمتالهي 

دا چي پاته نشي په كي او اخالقي اهليت او كفايت 

ې ې ترېرته ئړي وو، بپه وجه وركې د هغه نعمتونه ئ

ړي، ې نسكور كتاج ئ چا اقتدار واخلي، تخت اواخلي، له 

 دولت او شتمنيچا د ړي، ې راكوز كۍ ئكرسۍ له د واكمن

ړي. ې مخامخ كې واخلي له فقر او مسكنت سره ئېرته ترب

ېدونكى پوه اورچي ږي ېد هغه هللا له لوري ك يړېكپردا 

ړ او ې وې د كومي معاملچي كوم بنده ئږي ېپوه، ئد

مستحق دئ، د هغه وينا اوري، د هغه له افكارو خبر دئ، 

 .پوه دئپه موخو او د عملونو ړنو كپه د هغه 

د فرعونيانو او مخكنيو كافرانو او ظالمانو د بد 

ې د چي مخكنى ئې پاره شوې لپايلو بيا يادونه د د

ې د گه وه او وروستنى ئېلپاره تاريخي بۍ موضوع لمخكن

پاره عملي ېدونكي الهي سنت لثابت او نه بدلپورتني 

 مصداق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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 ېدونكيځټولو بد خوپه نزد كي تر چي د هللا يقينًا  -99

چي هغه  -96 .ړيچي ايمان نه راوهغه كافران دي 

ژمنه پله ځلي خې خو دوى هر ړمعاهده دي ورسره ك

گ كي دي په جننو كه  -97 ې نه لري.پروا ئماتوي او 

پلو سره( هغه هم خواره ځپه سخت وموندل، )د دوى 

پند ې سره( په دښايي )ې دي، چي تر شا ئړه واره ك

نو ې ېدېراو كه د كوم قوم له خيانته وو -98 واخلي.

چي ځوه، يقينًا وروغور)معاهده( ې گه ئپه برابره تو

 ښوي.هللا خائنان نه خو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ې ړتياوي بيان شوگځانڅو دلته د هغو كافرانو  -(55-58)

 ږي:ېڼل كگټولو بد مخلوق په نزد كي تر  تعالى هللاد چي 

  څومره ړي، كه هر ايمان نه راوڅ صورت كي هيپه

 ېښودى شي.ې مخي ته كښي ئاو ن دالئل مضبوط

  ۍ پروايې ۍ او بې باكېره بډپه ژمنه پله ځل خهر

 ماتوي.سره 

 ې:ښتني شوپاركي الندي س چلنپه دغو كافرانو سره  له

  چي پئ ځې وړي كي ورسره مخامخ شوئ داسي ئگپه جكه

ځواكونه هم نه يوازي دوى خواره واره شي بلكي هغه 
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ړ دي، د دوى مرسته او چي د دوى تر شا والمتالشي شي 

 ېر دي.څپه گرتيا كوي يا د دوى مل

 ژمنو پلو خ چي دا خلكپيدا شوه ېره درسره كه دا و

په صفا نو ټه كي دي په لته درناوى نه لري او د خيانت 

داسي ړه، ېدا ورته اعالن كې ختمد معاهدالفاظو او واضح 

چي نور نو ستاسو تر پوه وئ چي دوى او تاسو يو شانته 

 ۍ معاهده نشته.ځ مخكنمن

 ه لڅكژمنو او معاهداتو درناوى كوئ، هيپلو تل د خ

 هللامعاهداتو كي خيانت مه كوئ، پلو چا سره په خاو له هي

 .ښويخيانت او خائنان نه خو تعالى

 عليه السالم پام سره پيغمبرپه ني ته وښودغي الر

ړه داسي په امسلمانانو ته د معاهداتو د درناوي 

 ې:ړښوونه كالر

 كان من يقول ّـ هللا رسول سمعت:  قال عنبسة بن عمروعن 

 ينقضي حتى يحلها ال و عقدة يشد فال عهد قوم بين و بينه

 الجامع الصغير   .سواء على إليهم ينبذ أو أمدها

مي  ّـ هللا رسولچي له دئ  روايتله عمرو بن عنبسه 

چي له كوم قوم سره چا ې: د چي فرمايل ئېدل واور

ې گوي او نه دټينټه ، تر هغه دي نه كومه غومعاهده وي

په معاهده  پړه شي او يا خو ديبشې ئچي موده  زيپراني

 ځوي.وروغورگه رابره توب

ړ په دغه حديث استناد وكهغه مهال  هلالج لجعمرو بن عنبسه 

يانو خوا ته چي د رومړ ك منعدې ې له ئ ّـمعاويه او 

د اوربند ځ ي، د مسلمانانو او روميانو تر منلېږو ښكرل

پاى ې د معاهدچي ښتل وه، د مسلمانانو خليفه غومعاهده 

 ن لوري تهښمد دځونه ېر فوځو كي يو شمې ورږدته ن

ښمن پر دېدو سره سم بيا د اوربند له ختمچي ي، لېږو

ېدو وروسته چمتو وي، خو د دغه حديث له اوربريد ته 

 ږل.ېې ونه لځونه ئښت او فوواو پل تصميمهغه له خ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

   

   

     

چي مخكي شول، يقينًا گمان نه كوي او كافران دي  -95
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 ى.ږ( نشي عاجزولدوى )موچي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ړه اپه د معاهداتو د درناوي ښمنان به دښايي  -(52)

په دې له چي ړي ښوونه داسي تلقي كمسلمانانو ته دا الر

ړي او ې سره كولى شي هم غدر او خيانت ته مال وتاستفاد

چي له ډه وي ډاې دليل په دهم د مسلمانانو له لوري 

ځكه دوى ته ويل نه كوي، څه په ضد پرته د دوى اعالنه 

پله بايد خېري له وچي د مقابل لوري د خيانت شوي 

ړي، بلكي مقابل گه نقض نه كتوړخيزه ا هپه يو معاهده

و دالئل چي د دغو ړيپه واضح الفاظو اطالع وركلوري ته 

ۍ معاهده نشته، دلته ځ مخكنتر منږ په وجه نور نو زمو

گمان مه كوئ مسابقه به چي ويل شوي ځواب كي په د دوى 

 !! پر مسلمانانو به برالسي شئ او ټئگو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

   

    

  

    

   

   

    

    

    

      

آسونو(  ړلوله ت)پاره له )قوت( او او د دوى ل -61

څو د هللا ، ترئړوس كي وي برابركپه ه ستاسو څومرچي 

تاسو ئې نه ښمن او لدوى عالوه چي پل دښمن او خد

تاسو د هللا څه چي روئ او ېي، ووپېژنئ خو هللا ئې پېژن

 گهه توړپپه بشړئ، تاسو ته به څ كپه الر كي خر

 ي.څ ظلم نه كېږپر تاسو به هيړى شي او بېرته درك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

و او وسائلآيت كي مسلمانانو ته د حربي په دې  -(31)

ښمن ړلو او د دلو او الس ته راوړونظامي تجهيزاتو د جو

څو ړه په اځواك د تيارولو په خالف د كافي نظامي 

 ې:شو الرښووني

o او تجهيزات  وسائل، ځواكپه ضد دومره حربي ښمن د د

په وس چي ستاسو ړئ ل تيار كوپه شمد روزل شوو آسونو 

 پوره وي. 

o ځواك بايد دومره مضبوط په ضد ستاسو نظامي ښمن د د

ېره ښمنانو كي وټو دپگندو او څرپه چي ړى وي پياواو 

 .ړيړ كاو خوف راوال

o  ړولو او برابرولو كي په جوو وسائلگي د جنچي تاسو

به  تعالى هللاځاى مصرف دئ، په كوئ، دا رف امالي مصكوم 

پوري ړه په زنه ضايع كوي او ړه ستاسو مصارف په دې ا

  .ې مرتب كويپربه  نتائج

اد مخالف سركاري چي د جهپام وي ته مو بايد ې د

چي  ړاندي كويغلط تعبير وې مبارك آيت داسي مفتيان د د

ېدل ناسم كار ثابت گښمن سره جنځواكمن او برالسي دله 

بايد يوازي هغه مهال په خالف ښمن ړي!! دوى وايي: د دك

پرتله په ښمن ځواك د دږ نظامي چي زموړو س كې ته الوسل

 وچي له سترس ر وي!! اوبږه ورسره براږ تر لزيات يا ل

ځواكونو سره مخامخ يو، مسلمانان له ښمنه اسالم دسترو 

په ځواك كي سيالي نشي كولى، پل نظامي په خهغوى سره 

مناسب فرصت ته  او ړوډډه وك جهادكار ده له مسلحانه 

له انتظار وباسو!! د جهاد د مخالفينو دا خبره چي 

چي په مسلحانه جهاد مكلف يو هغه وخت  يوازيښمن سره د

ځواب په ي ورسره برابر شو، د دوى د عدد او عدة له مخ

 څو خبري لرو:كي 

 چي ښتنه كوي پاردوى داسي فرصت ته د انتظار س

 ځي. څكله نه راهي

  ې پر يوچي ځاى كي راغلى په داسي  قرآندا آيت خو د

ړي گپه هغي جړي، گپه جړي بحث كوي، د بدر گنابرابري ج

، ې برابره ووپرتله درپه ېر د مسلمانانو ښمن شمچي د د

 ېدل او نه تجهيزات.ورسره مقايسه ك وسائلې نه ئ

 په ضد جهاد عليه السالم هغه وخت د قريشو بر پيغم
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و يگيالنه ئې د مجاهدينو شمېر د قريشو د جنړ چي پيل ك

او سامان.  وسائلي او جنگ ېپه اندازه وو او نه ئې وسل

او حتمي عليه السالم دا تعادل ضروري بر پيغم موږكه ز

ښمن گړه به له دجې نه وي ويلي چي نه وي گڼلى او دا ئ

و تعادل وسائلد قوت او پيل كوئ چي هغه وخت  يوازيسره 

په كوم دليل دا ه او گڅن، نو ته ځ ته شيرامناو توازن 

كيفيت او  گخو د جن و له مخيوسائلد شمېر او ې؟ حكم كو

ستا ې، كه ي، نه فرضيت او ضرورت ئټاكل كېږوالى گڅرن

ړه او كه ډول غوره كيو  ږ وو، د جنگښمن لتر دشمېر 

چي  عليه السالم پيغمبرهمغسي لكه ې، ډول ئزيات شو بل 

ې ، بيا ئړپيل كږلو سره ېپه لگيو ټولړو ړو ود وجهاد 

ړه گې د فتحي جپاى كي د مكپه ړه او گد بدر او احد ج

ېر هغه گياليو شمد طرفينو د جنړو كي گپه جړه، تنظيم ك

چي د دوى فكري او اعتقادي ښت نه لري يت او ارزاهم

، صابر پوه، هدفمند، ړهېر تكې لري، محدود شموضعيت ئ

چمتو ۍ ته پاره قربانڅلو اهدافو لپېپلو ساو د خ

ې چي افراد ئځ مقابله كولى شي د هغه ستر فو مجاهدين

څلى هدف لري، نه د ېپيالي وي، نه كوم سگاجير جن

گاللو ړاوونو د زو او كۍ جذبه او نه د ستونقربان

كي  افغانستانپه عراق او ورئ چي حوصله، آيا نه گ

 !!ې كوي؟ه ئگڅنښمن مقابله كوي او ه دڅنگمجاهدين د 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ

   

   

     

     

او كه صلحي ته متمايل شول ته هم ورته متمايل  -62

پوه چي هغه ًا ړه، يقينپر هللا توكل وكشه او 

 ېدونكى دئ.اور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ړي ښمن سره د روغي جويت كي له دې مبارك آه دپ -(30)

 ې:ښووني شوڅو مهمي الرپه ارتباط او صلحي 
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 پل غرور موندو، له خړ وځان اړي ته ښمن روغي جوكه د

ړي ته ړ، روغي جوې وكړانديز ئنه راكوز شو، د صلحي و

ړانديز ، د دوى وړگند كڅرتمايل  ه تلوسه اوپلې خئ

 چمتو شه.ړي ته او روغي جوومنه 

 د چل ول اراده لريښمن به د ښايي دي چېري ې وله د ،

د صلحي له  او ټ ويپ عزائمبد ې ړانديز تر شا به ئې ود

ځواب مه ړى وي، منفي ړ كې دام جوړانديز نه به ئو

ړانديز ړي وړه او د روغي جوپل رب توكل وكپر خوركوه، 

 ړه.ځواب وركته مثبت 

 ېدونكى دئ، د دوى پوه اور تعالى چي هللااوسه ډه اډ

ې به پوه دئ او توطئه نيت او قصد پاوري، د دوى خبري 

 ډوي.ې شنئ

په ړه په اړي او مداهنت د صلحي، روغي جوښمن سره له د

پورتني آيت ې د ځيني ئمومو،  آيتونهېر ڼ شمگكي  قرآن

ړي ته له بلني نه ښت او روغي جوپه خالف له مداهنت، نرم

 ونه:آيتممانعت كوي، لكه دا 

                                                             * َفُيْده ُنونَ  ُتْده نُ  َلوْ  َودُّوا*  ينَ اْلُمَكذِّب   ُتط ع َفال

 2-8القلم : 
ښوي چي كاش ته ، دا خوهنو د دغو دروغجنو اطاعت مه كو

 :ړيوكمداهنت هم ې چي بيا دوى ړكومداهنت 

 :مومولب امطمهم كي څو  وې آيتونپه د

ړانديز لري، تا واو مداهنت  وغي جوړيد رمن ښالف: د

له پباسي چي خ ړته ا ېتا د، ته رابليانعطاف  اوسازش 

ړي ړ جاه جوپ، ېه الس واخلقاطعيتې، له ړتگالره بدله ك

ښمن د دتسليم نه شې، ونو ته ې فشارپام چي دې. ش يضار

او له  ېړې باور ونه كپه خبرو ئې، زونه ونه منوړاندي

 ې.ځه راكوز نه شپل دريخ

ند او بارز گڅر ې يوويل ئ دروغ دوى دروغجن دي،ب: 

ي صادق نه دي، د روغزونو كي وړانديپلو خصلت دئ، په خ

ړه حل شي او شخې هدف دا نه دئ چي ړانديزه ئي له وړجو

ړي ستا غوا، كوي يفرصت طلب يبلكږي، ېپاى ته ورسنزاع 

په ليكو رو ړي، ستا د ملگاو ستا د يارانو عزم سست ك

په ېشي: ډلو مو ووپه دوو ړي او ړ كف راوالاختالكي 

سازش ، ړوغوا گجن او ښووخپه سوله پال، ټمعتدل او بنس

 . ېشينه منونكو مو ووسازش كوونكو او 

تبليغات پل خپه ضد وي، كه ستا فشار واردكه ج: 
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ثابت په الر كي حق چي ته د  ئې دا دئ دليلزياتوي، 

حق پرته له ه انعطافړانه او له مي په كلكه،ې، ه يقدم

ظلم نه شې زغملى،  او كي فساد ټولني هپې، كودفاع نه 

ته ې، ړى نه كوړ جافكري او اخالقي ناولتياوو سره جوله 

ې ب ې، دنه منېرى په حق تي او د نورو عدالتې باجحاف، 

ه ضد د زر او زور د خاوندانو د پو نيوزلو او مستضعف

ې پاره ئلې ې، د همدسكوت نه كو وړانديپه ظلم او ستم 

اوو تبليغاتو جبهه وپراخو او نارپه ضد د ستا 

ښيي چي دوى سوله ړي خلكو ته واوس غواې او پرانيست

ړي ته غواې، ار كوگټينپه دوام ړي او ته د مخالفت غوا

په فساد، ظلم او ې، ږدېپرپل قاطعيت او صراحت خ

ل پنو دوى به هم خ ېنارواوو اعتراض نه الس واخل

 ړي.ك متوقف تبليغاتي جنگ

 او لكه دا آيت: 

ِإَلى السَّْلِم َوَأنُتُم األَْعَلْوَن َوهللاَُّ َمَعكُْم َوَلن  ادعوَفالَ َتِهُنوْا َوتَ 

 39محمد:                َيِتَرُكمْ َأْعَماَلكُمْ.

 طرف ته بلنه مه وركوئ اوصلحي ږئ مه او د ېكسست نو 

به له تاسو سره دئ او هيڅكله ړ ياست او هللا تاسو لو

 ضايع نه كړي. ستاسو عملونه 

 :كوياساسي مطالب افاده  الندي تآي اد

مه ۍ احساس د ضعف او ناتوان وړانديپه ښمن دالف: د 

ې شور او شوق له السه مبارز يپلپه ضد د خښمن كوئ، د د

 ټي او كسالت مه كوئ. مه وركوئ، ل

ېږئ او ونه مه لپيغامي ړي جواو روغ ته د صلحيمن ښب: د

 ې مه رابلئ.ته ئسازش  واتفاهم 

ي د ړاندپه وښمن چي د دې ړ تر دړ ياست، لوتاسو لوج:  

ي الس ړي جود سازش او روغړئ او ۍ احساس وكضعف او كمزور

 ړئ. ږد كوراو

ېدلى چي من توانښدوي يئ او تجريد شه كوئ چي ان ممگ: د

مه  مانگړي، له ولسه مو منزوي ك او ړيكمحاصره تاسو 

شوي يئ، د يوازيتوب احساس بايد  پاته يوازيكوئ چي 

او  زمكيړي، د ړ نه كړي ته اړ جاښمن سره جوتاسو له د

 آسمانونو لوى رب له تاسو سره او ستاسو مل دئ. 

ي ټولپرته به ستاسو  ړيجو ه كوئ چي له روغيمان مگهـ: 

 نتائجهغه  ۍ به مو ضايع شي اوهدر شي، قربان ځلي هلي

ې له تاسو سره وعده ى ئهللا تعال چينه شي  بې مرتپربه 
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ړي او ۍ ضايع نه كې، هللا تعالى به هيڅكله ستاسو قربانړك

 ږدي. ې نپرې ې نتيجب به ځلي ستاسو هلي

ېل او متفاوت ېل ببړه په ا دا د صلحيورو چي راشئ وگ

په كوم يوه به كله عمل او ؟ ولى شوه تلفيق كڅنگاحكام 

 دي او كلهجائز سره صلح كول من ښدكله له ؟ كوو

ې ښودل شوېپرد نهضت مشرانو ته قضيه دا ناجائز؟ آيا 

دا آيا پام سره مناسب تصميم ونيسي؟ په چي مصلحت ته 

مسلمانان په حكم سره ې آيتونو سمه ده چي ووايو: د د

 نهپيغاموي ړي جوښمن ته د روغمنع شوي چي دې له د

ښمن له لوري وي او پيغام د د ي، خو كه د صلحيلېږو

مسلمانان ښيي بيا نو ړي ته تيارى وړ جاتفاهم او جو

ځينو ته دا استدالل ښايي ړي؟ ځواب وركمثبت كولى شي 

خو  ڼي!!گې سم وله ظاهر سره ئآيت ښي او د ېوبرمعقول 

 ه سمه نه ده: څو دليلپه دا انتباه 

ښمن له يز د دړاندي وكه د صلح له مخيې استدالل د د -0

پرته ړي، كړه ونو مسلمانان كولى شي روغه جو لوري وي

كه  ئځه دړانديز د ضعف له دريښمن ووري د دوگې چي له د

گوري وې چي پرته له د ځه اود قوت او برالسي له دري

په ۍ دي كه د ضعف او كمزور ځ كيپه دريمسلمانان د قوت 

نو ړ وى !! كه دا استدالل سم او د منلو وځ كيدري

 دښمن په مكي دور كي د دحتمًا به عليه السالم  پيغمبر

دا چي د  حال !!اب ويلى وووځړانديزونو ته مثبت و صلحي

 ږوپشپه ې او د مدين يپه ديارلسو كلونو كمكي دور 

ښمن سره ې نه له دئ يپورې تر صلحي د حديبي يكلونو ك

او نه ښوده ې انعطاف او نرمي وړه، نه ئړه وكروغه جو

چي د قريشو  حال كي يپه داسېناست، ښخبرو آترو ته ك

ډول ډول ښتنه كوله او ې غود هغ سردارانو تل

ې د ېر آيتونو كيڼ شمگپه قرآن ې لرل. يزونه ئړاندو

 حقيقت ته اشاره كوي.

مربوط آيتونو د نزول  ښمن سره د روغي جوړيكه له د -2

، عدم ېمقاطعد گورو چي ځير شو وبه ږ ته لترتيب 

ته د نه  روغي جوړي او كول ډډهله مداهنت نه ، انعطاف

ې د مكنازل شوي چي  كيې مرحل هغي په رابللو آيتونه

كوي.  احتواءړني كلونه ږ لومپشې او د مدين لسرديا

ې ئو نهضت اښمن د برالسي احساس كاوو همغه مرحله چي د

ي تدافعله نهضت خو كله چي ڼو. گاضعيف او كمزورى 
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په شا وتمبول او ې ټول بريدونه ئښمن ه ووت، د دحالت

ړ، اوس او قوت اثبات ك ړتياوپله خې ئ ښتو كينټولو  په

او قوت احساس كوي ، دغه وخت دئ چي  ۍد برالسښمنه تر د

ږي. ېاجازه وركول ك تفاهم او روغي جوړيد ښمن سره له د

گورئ به دا و په نتيجه كيد غور  په آيتونو كيد قرآن 

 جگړيپه آيت د بدر )َوإ ْن َجَنُحوا ل لس ْلم  َفاْجَنْح َلَها(  چي د

له تفاهم او  چي حال دا ،سته نازل شوىله بريا ورو كي

ې د مخه نازل ټول تر دآيتونه د اجتناب  روغي جوړي

ښمن وروستى هغه وخت وشوه چي د دې صلح د حديبيشوي، 

سره مخامخ شو او  يله مات ړي كيگپه جلوى بريد د خندق 

به ې وروسته وفرمايل: له دهلالج لجرسول هللا وروسته  يله مات

ې حديبيگورئ چي د ړي. نه ك ترالسهې توان قريش د حمل

مسلسل ماتو له ښمن د قوت او برالسي او د دنهضت د صلح 

 ي سيمي كيې الندښمن تر سلطد د وسته د حرم خوا كيو

 ې. شو ءامضا

او د هر يوه د نزول د  ڼا كيپه رو ې آيتوند د

سره  ۍضاحت او آسانه وپپام سره په و ته شرائطې زمان

او قوت د نهضت د  صلحدا حقيقت درك كولى شو چي 

د عجز من ښدۍ د وخت كار دئ، د هغه وخت كار چي ځواكمن

پله برالسي او خړي او نهضت عماًل وكاحساس او ضعف 

ړ شوى ښمن صلحي ته ادړي، هغه وخت چي ځواكمني ثابته ك

د مسلمانانو گوري چي ره نه چارته بله پې وي او له د

 حقائقټول څوك دا ه ده كه عجيب و ته تسليم شي.شرائط

ې كار ۍ د مرحلو ناتواناځوي او صلح د ضعف پامه غورله 

 په وخت كيكوي چي نهضت كولى شي د ضعف ادعاء  گڼي او

 !!! ړيړه وكښمن سره روغه جوله د

ېلو خواوو ښكږي چي د دوو ېپوهې حقيقت نه په دڅوك 

و شرائطد لوري او غالب ړه تل د برالسي جوځ روغه ترمن

ږي ېمنل ك شرائطد غالب لوري  ږي،ېځ ته كپه اساس رامن

 ړه ږدي،و منلو ته غاشرائطاو مغلوب لورى د ده د 

معاهده د دوو  صلحيده چي د  ې صورت كيپه د يوازي

ته د مسلمان هيڅكله اسالم ږي، ېكځ امضاء خواوو تر من

ښمن ړي، د دټ كټيته سر ې اجازه نه وركوي چي ذلت د

 ۍوناتواناضعف  پاره دې لدهمي، د تسليم شو ته شرائط

عدم دعوت تأكيد په ته  صلحيو اعدم مداهنت  په وخت كي

په وخت كي اجازه وركوي چي تفاهم ۍ كوي، خو د برالس



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                        ېپلوش قرآند 

 نفالاال

 

 
 

 

 

 

 

 

 

635 

كوم كسان . ځواب وواييې ته مثبت بلن ړي او د صلحيوك

او د شأن نزول و آيتون كي د تفسيرپه كريم قرآنچي د 

ېل ت بهر آيپام نه كوي او  و تهشرائطهر آيت د نزول 

پرته تر بحث پام ړاو ته له ې تنورو سره ئه ېل او لب

ړه دوه متباين په اې ې قضيكله چي د يونيسي،  الندي

سره مخامخ  يې له ستونزئپه توجيه كي گوري او احكام 

ځاى چي په ې د دږي نو ېې عاجز كاو له تلفيقه ئږي ېك

 يپه بلې او بل ئ يپورې ې مرحلپه يوووايي: د يوه حكم 

څېر په پورتنيو آيتونو د دغو برعكس ئ، دمربوط  پوري

  !ې تعبيرويئ

ښمن د دمسلمانان مكلف دي چي  مخيد دوى د تعبير له 

ځواب پرته مثبت ډه ځنله ته ړانديز و له لوري د صلحي

نه  ښمن سره له روغي جوړيگواكي مسلمانان له دووايي، 

پله د روغي په خښمن ته ې منع شوي چي دله د يوازي بلكي

ښمن له لوري د دابتكار كه دا  وخړي، انديز وكړو جوړي

ږو نو بيا كولى شي ېورولهغه پيغام  وو او د روغي جوړي

حال كي چي  ړي!! په داسيړه وكپرته روغه جوډه ځنله 

او عملي آيتونه  قرآند  ،دهې عكس د دمسئله كاماًل 

ښمن له داو  ژوندپه ې د پيغمبر عليه السالم ئمصاديق 

صلح يي چي ښاحت سره وضېر ډكي په  په معاملهې سره ئ

و اصلح سره ښمن لري، له د شرائطځان ته خاص وخت او 

د  ضعف دنه  ئې كار دۍ د مرحلځواكمناو قوت د تفاهم 

 ې.ې كار دئ نه د مكي مرحلمرحلد مدني ې، مرحل

چي گورو ځير شو ږ و ترتيب ته لآيتوندلته هم كه د 

ځواك ظامي خالف د دومره نښمن په مخكني آيت كي د د

ړه ېره راوالښمن كي وچي په دې ښوونه شوبرابرولو الر

ته د ړانديز وړي ړي، بيا د دوى له لوري د روغي جوك

چي ې معنى دا ده ، د دېړى شوځواب ويلو اجازه وركمثبت 

ښمن د روغي ړئ بيا د دپله نظامي برالسي ثابته كړى خلوم

 ځواب ووايئ.ړي بلني ته مثبت جو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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يقينًا هللا درته  نوچي تا وغولوي ړي او كه وغوا -61

په پل نصرت او په خچي كافي دئ، دى خو هغه ذات دئ 

په او د دوى  -63ړ. ړ وكمالتې ستا مؤمنانو سره ئ

گولي څه دي لټول هغه چاوو، كه ې الفت واړونو كي ئز

په زمكي كي دي نو داسي الفت به دي د دوى په چي وى 

په دوى كي الفت خو هللا  چولىړونو كي نه وو از

 چي هغه باحكمت عزتمن دئ.ې شكه و، بچاووا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 الرښوونيپه ارتباط مزيد الندي كني مضمون د مخ -(32-33)

 ې:شو

 ړي ې اراده لري، د روغي جوې او خدعښمن د دوككه د

ې ړي مسلمانان وغولوي، اغفال ئړانديز سره غواپه و

ړي، نو مطمئن پي بريد وكڅاړي او ناړي، فرصت ترالسه كك

پاره په مقابل كي هللا تعالى ستا لې چي د دوى د خدعاوسه 

ړ كښمن برى درپر دې ې د مخه ئچي تر دهللا  كافي دئ، همغه

په ې ستا ډله ئېرو مؤمنانو مضبوطه او د مخلصو او سرت

 گ كي ودروله.څن

 ځ داسي مينه، محبت، د دغو مؤمنانو ترمن تعالى هللا

ټولو شتمنيو ړۍ د د نچي ړ پيدا كاو الفت را ورورولي

او ړي ړه كډله جوېدى داسي څوك نشي توانگولو سره په ل

 ړي.پيدا كې داسي مينه او الفت راځ ئړو تر مند غ

  ښمن رب به د دعزتمن  حكمتبا ستاچي مطمئن اوسه

 ډوي.ې شنتوطئټولي 

په پيسو چي د ښوونه كوي دا آيت مؤمنانو ته الر

له الري  د خلكو د اخيستلو او ښتونوگمالي لپه مصرف، 
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ېدى، هغه ړد حزب نشي جومجاهيو متحد، مضبوط او 

ړ شوي اخيستل شوو او اجيرو افرادو جو چي لهځواكونه 

ړو د غښي خو ېځواكمن او ستر بركي به  په ظاهر، وي

كركه، ځاى په ۍ ې د ميني، الفت او ورورولځ به ئترمن

په سينه ډبره ۍ نفرت او رقابت وي، تر هغه به د وفادار

ړۍ بنده شي او دا لچي ، خو كله څه ترالسه كويچي وهي 

ږدي او له ېپرتنه وشي، صف ښۍ غوله هغوى نه د قربان

ې زيات دي، د چي امكانات ئ ږيېځاى كچا سره يو هغه 

څه ، كه ډكولى شيغرضونه ترسره كولى او جيبونه وردوى 

 ښمن وي!!  دې ۍ عقيداو د مخكنهم دا د ده د مخكني صف 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

   

  

  

ي چپيغمبره! هللا او هغه مؤمنان درته كافي دي ې ا -64

 ستا متابعت كوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ېدى شي او ړه هم كژبابله  هې مبارك آيت يود د -(64)

پيغمبره! هللا هم تا ته كافي دئ او هم ې چي: اهغه دا 

ځينو مفسرينو دغي ستا متابعت كوي. چي هغو مؤمنانو ته 

ې چي تر دپام سره په ې ته ې، خو دړې ته ترجيح وركترجم

   : د مخه ويل شوي

   : دى

ې ستا پل نصرت او مؤمنانو سره ئپه خچي ات دئ خو هغه ذ

ړ. دلته د همغه مخكني مطلب مزيد وضاحت شوى او ړ وكمالت

په په حقيقت كي يوازي هللا درته كافي دئ خو چي ويل شوي 

په څوك داسي ڼه، گكافي عالم اسباب كي يوازي مؤمنان 

  چي ايمان نه لري.ې كوه پرخوا كي مه نيسه او حساب مه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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څوه، كه ستاسو ړي ته وهگپيغمبره! مؤمنان جې ا -69

او كه پر دوو سوو به غالب شي ي نو شل صبركوونكي و

كافرانو به غالب شي، دا  زرو  پرستاسو سل وي نو 

 ږي.ېپوهچي هغوى نه ځكه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

څو ته  ې مبارك آيت كي پيغمبر عليه السالمدپه  -(69)

 ې:ښووني شوالر

 ړه، دا ې كڅوه، ترغيب او تشويق ئهگ ته ومؤمنان جن

د وارثانو، د علماوو او  عليه السالم چي د پيغمبرښيي 

اساسي دنده چارواكو او مشرانو يوه د اسالمي حكومت د 

 چي ولس به جهاد ته تشويقوي.دا ده 

 پرتله يو د لسو په كافرانو ېر د كه د مؤمنانو شم

 ماتهښمن ته چي دډه وي ډامقابل كي وي، بايد په 

د دوو سوو كافرانو د  مجاهدينوركولى شي، شل صابر 

ې د دوى د زرو مقابله كولى سل ئې توان لري او مقابل

 شي.

  وهي او تفقه محروم ديپچي كافران له ځكه دا. 

ي ستر او ړو كي د برگپه جچي ږي ېې آيته معلومد له

چي څوك پوهه. يعنى اساسي عوامل دا دي: ايمان، صبر او 

په حقانيت باور لري، گالري پلي تڅلي اهداف لري، د خپېس

په ې پله الر ئخپه حكم وي، ې ې د ايمان او عقيدگ ئجن

چمتو وي، ته  ۍې، قربانړپوهي سره غوره كبصيرت او 

و وسائلېر او صبر، ثبات او استقامت لري، هغه به د شم

څه چي كه ږي ېښمن برالسى كپر هغه دږوالي سره سره له ل
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څلي اهداف ېپنه س ې د ده لس برابره دئ خور ئېهم شم

له  تړي موخي د بصيرگگالره او د جپله تې خلري، نه ئ

نو او ړاوونه د كۍ جذبه لري او د قربانې، نه ټاكلمخي 

نه يوازي د بدر  پاره صبر او زغم.گاللو لستونزو د 

گه وه، بلكي ېلپاره يوه عملي بې حقيقت لستره غزا د د

و امريكايانو جهاد او اوس د افغانان په ضد دد روسانو 

گي ېلواضح بې و او عراقيانو جهاد د دپه ضد د افغانان

په زره او اويا په عراق كي د يو سل دي، دا نن 

غربي د زياتو مجهزو  وزر وځوسپنكي تر  انافغانست

ې ېر ئچي شمچا له لوري روانه ده ځواكو مقابله د داسي 

ښمن د ه دئ، د دپر شلو هم نپرتله يو په ښمن د د

كلشنكوف، ېر له محدود شمپه مقابل كي پرمختللو وسلو 

په واك كي نه لري او څه پرته نور ټ او باروت نه راك

ې گياليو د يوښمن د سلو جند د چيږ ې دومره لامكانات ئ

ړ كال تر پو د يوه بشمجاهدينټولو مياشتي مصارف د 

لرو ډاښمن د هرو سلو زرو ، د دښتونو زيات ديگلټولو 

زيات مصارف نه لري،  ډالرتر يوه  په مقابل كي مجاهدين

، ىړي ستومانه شوگله جښمن چي دگورو ې خو سره له د

پل ولس گ شوي، خنړي تگې له جگيالي ئچي جناعتراف كوي 

په ځي، او عراق نه وو چي له افغانستانړي ې غواتر

په شور او شوق سره تر مخكي زيات  ې مجاهدينمقابل كي ئ

پلي حتمي په خږي، ېځ زياتپه ورځ ې ورئ ېرشم ږي،ېگجن

وركولى شي.  ماتهښمن ته چي دډه دي ډابريا باور لري، 

ؤمن مچي سل د دغي وينا مصداق نه دئ  قرآنآيا دا د 

 ؟! گياليو مقابله كولى شيد زرو كافرو جن مجاهدين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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او ورته  هړكو ونهپكټي( سېپد  اوس هللا له تاسو ) -66

كمزوري شته، نو كه څه په تاسو كي چي معلومه شوه 

پر دوو سوو به برالسي شي له تاسو سل صبركوونكي وي 

پر دوو په حكم سره به نو د هللا او كه له تاسو زر وي 

 زرو غالب شي او هللا خو له صابرانو سره دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

 ږي:ېڅو خبري معلوم آيت ې مباركله د -(66)

  چي د لس برابره د مسلمانانو اصلي مسئوليت دا دئ

په ځيني ضعفونو ته ، خو د دوى ځ مقابله به كويافر فوك

ې ړى شوى او تناسب ئپك كټى سېپدا پام سره د مسئوليت 

 ټاكل شوى.په مقابل كي يو د دوو 

  او ويل شوي ڼل شوى گدلته بيا هم صبر د بريا رمز

 د صابرانو مل دئ. تعالى چي هللا

  ړنيو او وروستنيو صحابه وو تر چي د لومښيي دا آيت

پير توكل على هللا او ايماني قوت كي توپل يقين، خپه ځ من

گو په ليكو كي تر سترد هر اسالمي صف به پير دا تووو، 

پل ايمان، اخالص، توكل او د په خې ړني به ئږي، لومېك

  وي.ړاندي ې كي تر وروستنيو وۍ جذبقربان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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تر  ې وي،ران ئيچي اسښايي ه پيغمبر ته نڅ هي -67

و ژلوپه ښمن په زمكي كي مضبوط شي )د دچي هغه 

ړئ او هللا آخرت ژوند متاع غواسره(، )تاسو( د دنيوي 

كه هغه  -68ړي او هللا باحكمت عزتمن دئ. )درته( غوا

نو حتمًا به ېر شوى مخكي تچي الهي ليكلى حكم نه وى 

چي ئ په ستر عذاب اخته شوي وپه وجه څه د هغه 

په غنيمت مو چي څه نو له هغه  -65. ړترالسه مو ك

او له هللا ې وخورئ، پاكيزه ئحالل او ړي ترالسه ك

 ښونكى دئ.چي هللا مهربان بخږئ، يقينًا ېېروو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
و كي د اسيرانو او آيتونې مباركو دپه  -(37-32)

 ې:ښووني شوڅو مهمي الرپه ارتباط و غنائم

 ښايي پلويانو سره دا نه پيغمبر او د ده له څ له هي

يران ونيسي، د اس مخكي لوپځړ پښمن له بشچي د د

ښمن چي دپيل شي ړۍ بايد هغه مهال اسيرانو د نيولو ل

ې له السه ې توان ئمقابلمقاومت او پل شوى وي، د ځپوره 

ډ ځان راغونچي بيا پاته نه وي دا احتمال ړي وي، ورك

و اساسي اېره مهمه ډدا يوه  .ړياو له بلي خوا بريد وك

په چي ږي ېپوهښه څوك په اهميت هغه ې ښوونه ده، د دالر

پلو په خې او برياوي ئ يې، ماتې برخه اخيستړو كي ئگج

ښمن چي د دليدلي ې په ميدان كي ئړو گې، د جگو ليدلستر

و غنائمپه نيولو او د د اسيرانو پلو مخكي ځړ پله بش

 پايلي لري.څومره بدي ېدا ډولو مصروفپه راغون

  ټه كي په لچي د دنيوي اغراضو څوك كوي دا كار هغه

 چي هللاجهاد له هغه عظيم اجر او ثواب نه غافل وي د وي، 

او د ده د  تعالى هللاد په آخرت كي وركوي، ې به ئ تعالى

د  او پام كي ولرئپه چي تاسو آخرت ښتنه دا ده دين غو

 جهاد اصلي موخه مو د آخرت بريا وي.

  عزيز دئ چي هم دا د هغه ذات له لوري درته ويل شوي

په ې مصلحتونه مضمر دي او ي ئپه هر حكم كاو هم حكيم، 

 غنائمړي، نور په برخه كچي نور فتوحات مو ې قادر دئ د

په  ېچي تاسو ئړي څه زيات دركړي، تر هغه په الس درك
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 ټه كي يئ.ل

  مخكنى حكم نه وى نو د اسيرانو د  تعالى هللاكه د

په ې د ترالسه كولو په بدل كي د فدينيولو او د دوى 

 اب اخته شوي وئ.په سخت الهي عذسبب به 

  ې ترالسه او استفاده تر غنائمچي دا درته جائز دي

وي، د خيانت او  پاكيزهحالل او چي ې شرط په د، خو ړئكو

ړى او د بل حق مو نه وي غلول له الري مو نه وي ترالسه ك

 ړى. غصب ك

  هللاړئ او له پله كړه هم بايد تقوى خپه او غنائمد 

 ږئ.ېېروو تعالى

ځواب كي په چي  ږيړېښتنه راوالپومهمه دلته يوه داسي 

 : چيځ كافي اختالف شته، او هغه دا ې د مفسرينو تر منئ

 په مقابل كي د دوى ې د اسيرانو نيول، د فدي

او  جائز كار دئو ترالسه كول خو غنائمېښودل او د پر

ې، ړاجازه وركې په واضح الفاظو د دې د مخه تر د قرآن

 :چي فرماييهلته 

    

   

   

    

    

     

....                                                                                

 4محمد: 

ړو وهل دي له كافرانو سره مخامخ شئ نو د غاچي نو كله 

)د دوى د ژنئ، بيا ې ووښه ئچي )ستاسو دنده(، تر هغه 

ې كول پربيا يا احسان  ،ړئكلك ك هپاره( بندونړلو لت

پل ړه خگچي جې اخيستل(، تر هغه دي او يا فديه )تر

  ږي(ېپاى ته ورسړي امكانات گږدي )د جېكاوزار 

چي د اسيرانو نيول په صراحت سره وايي دا آيت خو 

درته جائز دي، نو ولي به  آزادولكي په بدل ې او د فدي

په ېدو، پر صحابه وو عذاب نازلپه كولو سره ې كار د د

هم دغه رأيه  السالم عليه پيغمبرچي داسي حال كي 

ې په دټولو صحابه وو هم پرته درلوده او له يوه دوه 

ځواب نه ښتنو ته دا محترم مفسرين پو ېد ړى؟!اتفاق ك

د  رد بد السالم عليه چي پيغمبرلري، ځيني مفسرين وايي 
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ړه، د ړه له صحابه وو سره مشوره وكپه ااسيرانو 

په بدل كي ې چي اسيران د فديرأيه دا وه  هلالج لجابوبكر 

 ژل شي، پيغمبرووچي ڼله گدا غوره  هلالج لجعمر ي شي، ښخو

رأيه  هلالج لجريت د ابوبكر او د صحابه وو اكث السالم عليه

دوى په بدل كي آزاد شول، ې ، اسيران د فديڼلهگغوره و

او خوشي خالف وو، نو رضاء د  تعالى هللادا كار د چي وايي 

   ځكه دغه آيت نازل شو: 

    

    دوى دا هم وايي

چي ويلي  هلالج لجېدو سره رسول هللا په اورت ې آيچي گواكي د د

ې پرټول پرته به  هلالج لجعذاب نازل شوى وى نو له عمركه 

  اخته شوي وو!!

د چي ځواب نه لري ړ ښتني ته د منلو وپوې همداراز د

     ې برخيدآيت د 

  ېر شوي الهي حكم ، او كوم مخكي تڅه دهمعنى

په لوح محفوظ كي ليكل يي دا ځيني واته اشاره كوي؟! 

له مخكي دا  تعالى چي هللاځيني وايي ده،  ءې الهي قضاشو

حاللوي خو دوى د  غنائمې امت ته به چي دې وه ړړه كېكپر

چي د وايي ځيني ړ!! ېدو د مخه دا كار وكحكم له نازل

له دغو دوو خبرو يوه  چيو ته ويل شوي وو بدر مجاهدين

ې اخيستل خو ل او يا د فديژيا د اسيرانو وړي: غوره ك

ړو كي گپه راتلونكو ج كي به تپه صورې د اخيستلو د فدي

ږي، دوى دغه دوهم ېپه شهادت رسگيالي ستاسو همدومره جن

  ! ړ!صورت غوره ك

  پيغمبر چيې دا ئ ۍړېري ستونزي لري، لومډدا آراء 

د  تعالى چي د هللاې ته داسي رأيه منسوب شو السالم عليه

نيول او د  چي د اسيرانوې دا دوهمه ئ !!رضاء خالف وه

ې د تر د قرآنآزادول جائز كار دئ، ې ئپه بدل كي ې فدي

ې اجازه گندو الفاظو د دڅرپه ې كي په سورمخه د محمد 

ه مؤاخذز كار ئپه جابه ولي دوى  تعالى هللاې وه، ړورك

د كوم چي درېيم دا ښل؟ گواې ستر عذاب به ئ پهول او ك

 ې؟ ډول شوځنه مؤاخذد دوى  په سببمخكني حكم 

په مقابل كي خو د دغو كمزورو او متعارضو آراوو 

و مستنده رأيه دا آيتونه نوروپ غوره، دقيقه او د قرآن

 چي:ده 

  په سوره كي مخكي د محمد سورې د االنفال له
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ښمن ړي كي له دگپه جچي ې وه ښوونه شومسلمانانو ته الر

ۍ دنده دا ده ړمپه دوران كي ستاسو لوېدو سره د مخامخ

ډولو او بيا ځان راغونچي د داسي پئ، ځښه وښمن چي د

وروسته د اسيرانو د ې تر دړي، بريد توان له السه ورك

بيا ستاسو ړئ، ډولو اقدام وكراغوند و غنائمړلو او د ت

پرته ې له اسيرانو سره احسان كوئ او له فديچي ښه خو

ن د ښمچي د دې آزادوئ او كه فديه اخلئ، داسي نه ئ

ږدئ او د اسيرانو ېپرپه نيمايي كي پلو كار ځتعقيب او 

 ډولو بوخت شئ.په راغونو غنائمپه نيولو او د 

  په ړي گپه خالف د جصريح حكم گياليو د دغه جنځينو

په و غنائمپه نيولو او د نيمايي كي د اسيرانو 

رضاء د حكم او  تعالى هللا، دا د ړپوري كډولو الس راغون

 خالف كار وو.

 په بدل د اسيرانو  تعالى هللاكه چي وى ته ويل شوي د

ې كار په دې نو ړركدلو اجازه نه وى اخيستې د كي د فدي

دا اجازه د محمد د  په ستر عذاب اخته شوي وئ.سره به 

 ې وه.ړى شوپورتني آيت كي دوى ته وركپه ې سور

وجه ښ د گواچي ېر صراحت سره وايي ډپه وروستى آيت 

څه ترالسه كول نه وو، په بدل كي و او د اسيران غنائم

څه وو پرته بل ې ښ وجه له دگواد دا تاسو ته حالل دي، 

د اسيرانو نيول او پلو مخكي ځړ پښمن له بشد هغه د او

  .ډول ووو غونغنائمد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
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دي  اسيرانچي كوم په الس كي ستاسو پيغمبره! ې ا -71

 ړونو كي كومهپه زكه هللا ته ستاسو  ووايه:ورته 

چي ړي څه به غوره دركتر هغه ڼه معلومه شي نو گښې

ړي او هللا ښنه به درته وكدرنه اخيستل شوي او بخ

او كه له تا سره خيانت  -72 ښونكى دئ.مهربان بخ

ړى ې له هللا سره خيانت كې د مخه ئړي نو تر دكول وغوا

پوه ښه باحكمت ړه او هللا ركدې پرې وو، نو برالسي ئ

 دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

و كي له اسيرانو سره د آيتونې مباركو دپه  -(71-70)

 ې:ښووني شوندي الرړه الپه ا چلن

 ړئ، د كفر ړه حالت بدل كپل زدوى ته ووايئ: كه د خ

د زئ، پرانيڼا ته الر ې وباسئ، د ايمان رند ترگاو شرك 

ړئ او ړئ، كه دا كار وكځاى وركړه كي په زخير خبرو ته 

ڼو الر گښېړونو ته ستاسو زچي ته معلومه شي  تعالى هللا

ه زيات او غوره څبه تر هغه  تعالى هللاې، نو پرانيست

گناهونه به مو درته ېر ، تاخيستل شوي چي درړي درك

 ښي.بخو

  ښتي ېد خيانت اراده لرئ، د تړه كي پل زپه خخو كه

ې ونه ړئ خو بيا ئژمنه وكپارلو ې سړئ، د فديڅه وكه

ړئ، خو ېدو خبره وكگنه جنپارئ، له مسلمانانو سره د س

به  تعالى هللاچي  پوه شئړئ، ې وفا ونه كپلي وعدپه خبيا 

ستاسو  خداىي. له عليم ړالسي كپر تاسو بربيا مسلمانان 

ې په دږي، مسلمانان بايد ېپاته كټ نه پ عزائمړه د ز

دئ،  چلنحكيمانه  چلندا سره چي له اسيرانو باور وي 

چي حكيم خداى د ځكه دا ښتي دي، نغ كيپېر مصلحتونه ډ

 ړى. ې امر كد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ
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ړى، ې كړى، هجرت ئې راوچي ايمان ئيقينًا هغه  -71

په الر كي ې د هللا پلو مالونو او نفسونو سره ئپه خ

ې او ړپناه ورك ې(ئ )مهاجر ته چي ړى او هغه جهاد ك

دوى يو د بل اولياء دي، ې، ړې كمرسته ئ )د مجاهد(

ړى، ك ئې نه دړى، خو هجرت ئې راوچي ايمان ئاو هغه 

ۍ د دوستسره د دوى تاسو له ړي هجرت ونه كچي څو تر 

نه ړه مرسته درپه ااو كه د دين  ړيكه نشتهاڅ هي

گر د هغه پر تاسو د دوى مرسته فرض ده، م ړيوغوا

ړون وي، ځ كوم تچي ستاسو او د دوى ترمنپه ضد قوم 

 ې كوئ.چي تاسو ئښه ليدونكى دئ څه هغه او هللا د 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ځ د و كي د د مؤمنانو تر منآيتونې مباركو دپه  -(72)

 ې:شو الرښوونيڅو ړه په اۍ مواالت او دوست

 ې هجرت په حكم ئپل ايمان ړى، د خچا چي ايمان راو

پل سر او مال سره جهاد په خې كي ئپه الر ړى، د هللا ك

ې ته ئاجر هې، مړې وركۍ ئنځاني قرباړي، مالي او ك

، دوى ړىې كړ ئگرتيا او مالتمل مجاهدې او د ړكپناه ور

ې داسي يو له بله دفاع كوي، د يو يو د بل اولياء دي،
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ځ ډ دريگپه خالف ښمن چي د هر بهرني دړي دي ۍ غكورن

 .ڼيگېرى ټولو تپر ېرى په يوه تلري، 

  ړى، ك ئدې نه ړى، خو هجرت ئې راوچي ايمان ئاو هغه

د پوري تر هغه ا، لخوله دوى سره د مخكنيو مؤمنانو 

د  ، خو كهړيهجرت ونه كچي ړيكي نشته ۍ اپورتنمواالت 

فرض ې پرد دوى مرسته  ړيوغواې ترړه مرسته په ادين 

چي د مسلمانانو او د دوى په ضد گر د هغه قوم ده، م

چي اسالمي حكومت ې معنى دا ده د د ړون وي.ځ كوم تترمن

اسالمي د چي په دفاع مكلف دئ  نويوازي له هغو مؤمنا

د چي وند كوي، خو هغه ژېواد كي هې الندي حكومت تر سلط

په دوه ژوند كوي، له دوى سره ې الندي كافرانو تر سلط

ړه اپه ين چي د دړى دا ده: لوم هصورتونو كي مرسته الزم

ېري تر ظلم او تپه وجه ړ شوي وي، د دين مرستي ته ا

م دا ړ وي او دوهالندي وي او د اسالمي حكومت مرستي ته ا

چي له په ضد نه وي دا مرسته د هغه قوم او حكومت چي 

 ړون لري.اسالمي حكومت سره د عدم تعرض ت

  په اصل كي ستاسو چي مسلمانانو ته دا هم ويل شوي

ړو كټولو د چي ستاسو سره ده  تعالى هللامعامله له هغه 

ړونونو ښونو او تې الرټه د دپړو ناظر دئ، نه به و

   گنده.څر پهمخالفت كوئ او نه 

و په دغو آيتونې آيت مطالب د النساء د سورې مبارك د د

  په تفصيل سره راغلي: كي هم 
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ي ډله دو اړهپه د منافقينو  يچي څه شوپر تاسو نو 

په ړنو پلو الس ته راوى د خوهللا تعالى د يچشوئ، حال دا 

هللا  چيړئ هدايت كڅوك ړئ هغه ، آيا غواړلوجه رانسكور ك

الر به ورته  ړي هيڅي كې الرڅوك ب يچړل او هللا ك ې الريب

ي كافران شئ تاسو هم داس چيې دا ده ئښه خو ې.ونه موم

نو سره برابر شئ، به كافران شول، نو بيا  يچلكه دوى 

 په الر كيد هللا  يچتر هغه له دوى نه دوستان مه نيسئ 

ې نيسئ او هر و وئړه، نډډه وكې ړي، خو كه ئهجرت وك

ژنئ او مه له دوى نه كوم دوست ې وې مومئ وئئ چيځاى 

 نيسئ او مه كوم مرستندوى.

ې ئ دعوىد ايمان چي  ده اړهپه هغو خلكو دا وينا د 

كي  حال يپه داسي او شو پاته يپه دارالكفر ككوله خو 

ې خوا د هجرت له يو يچې ړې ته له راتلو ډډه كمدينې ئ

 دلېې نتوانپه دي خوا وو او له بل كولو امر ورته شوى

په ه او نده توگگڅرپه پل ديني شعائر هلته خچي 

ې ي ئې الندد هغو خلكو تر سلطړي، ترسره كاطمئنان سره 

له مسلمانانو سره  چيړى ژوند كولو ته دوام ورك

كېدو اصلي وجه  پاتهد دوى د كي  په دارالحربدل، ېگجن

چمتو ته  ۍر قربانپه خاطپل دين او ايمان د خ چيدا وه 

پل پاره له خد اسالم ل يچته تيار نه وو ې نه وو، د

او د اسالم آزاد شي  سلطېځي، د كافرانو له وو كور، كلي

ي، نه ې ته راشپاره مدينژوند كولو لد  النديتر بېرغ 

ډېر ځله ۍ. وو او نه ضعف او ناتوان يړمجبوريت منع ك

كي  گڅنپه  د كافرانوبه دوى چي  هم واقع كېدهداسي به 

 گړوپه جپه ضد د مسلمانانو  ې النديندماو د دوى تر قو

له مجاهدينو سره دا ډېر ځله به برخه اخيسته. كي 

ي سيم په كوميښمن د د موږكه  يچپيدا كېده ښنه رااندې

پر ښمن ديا مسلمانان وي او  بريد كوو او هلته داسي

برخه كي  ېې حملپه دكسانو داسي حمله كوي او  موږ

څه وي حكم به  موږژل شي، زپه الس وو موږوي او ز ېتاخيس

ې د رفع ښناندې دغيڅه؟ هللا تعالى د دوى د او د دوى حكم 

 ې دا دي:ئ ي برخيمهم يچړه ښوونه وكپاره دا الركولو ل

 .دا منافقين دي 

  اختالف مه كوئ. اړهپه د دوى 

 ړ دارااليمان ته د راتلو و چيدي  د دوى عملونه داسي

ې ستاسو خوا ته ئ يچړ ونه گڼل ې وتعالى د د نه دي، هللا



 

 

 

 

 

 
                                                                                                                        ېپلوش قرآند 

 نفالاال

 

 
 

 

 

 

 

 

 

693 

ځاى د كافرانو په تلو  يپه لوري د مخكراولي، د اسالم 

ي راضي شول، هللا تعالى كېدو باند پاته ې النديتر سلط

 نسكور شي. په هغه كي چيښودل پرې

  ټه گڅه اختالف  يځپل منخستاسو به  اړهپه د دوى

هللا  يچي، حال دا ه به د دوى د هدايت باعث شگڅنلري او و

 نه دئې دا توفيق ئ ڼي اوگړ نه ې د هدايت وتعالى ئ

 ځي؟!ډ نه راووډنله هغه ناولي  چيړى په برخه كور

 ئ، وڅېر په كاش تاسو هم د دوى  چيښوي دوى خو دا خو

ړى. له نورو سره هجرت نه وى كپل ملك نه له ختاسو هم 

 موږړى وى، نه هغوى زپيدا كژوند كوم صورت مو راد گډ 

كولى  دژونداسي  موږكه  د دوى. موږمزاحم كېدى او نه 

 نه شئ كولى؟ ولي ېشو نو تاسو ئ

 پل ړي، خهجرت ونككي  په الرد هللا دا خلك چي  څوتر

 ڼئ.گې مه اولياء او دوستان ئ

  په نيولو او ړه نو ډډه وكې كه له هجرت كولو ئ

ڼئ او گې وئ ډليښمن له صرفه مه كوئ، د د ې هيڅژلو ئو

يو  ، هيڅې كوئښمن سره ئله د چيړئ څه ورسره وكغه هم

 كوئ.ې ترطمع  ڼئ او مه د مرستيګپل دوست ې مه خئ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

   

     

    

  

ځينو نورو ې د ځيني ئچي كافران شوي او هغه  -73

فتنه  په زمكي كي بهړئ نو اولياء دي، كه دا ونه ك

 او ستر فساد خور شي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

ې ښوونه د دد دفاع دا الر نوله مظلومو مؤمنا -(73)

 چي:ې پاره شول

 .كافران يو د بل مرسته او دفاع كوي 
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 ځاى كي به هر په ړئ نو كه تاسو د دوى مرسته ونه ك

پيل ړۍ ېري لې وزلو او مظلومو مؤمنانو د ظلم او تبپر 

ې څوك به ترچي ېره نه لري ې دا وښمنان به ئږي، دېك

 ي شي. ړاندې راوي او مرستي ته به ئړدفاع وك

  چي هري خوا ته ځي په الس ورمفسدينو ته به دا موقع

ځاى كي مؤمنان هر په او ړي، د فساد لمن خوره ك

پاره د لمخنيوي د له دغو فتنو او فساد نه ځوروي، و

د چي تاسو ته ړئ هغو مظلومو مؤمنانو مرسته او دفاع وك

  ږدوي.مرستي الس دراو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

  

   

   

  

  

    

   

   

   

  

   

  

   

      

       

ړى، د هللا ې كړى، هجرت ئې راوچي ايمان ئاو هغه  -74

ې( )مهاجر ته ئچي ړى، او هغه ې جهاد كپه الر كي ئ

ې، ړې كئ گرتيامرسته او مل)دمجاهد( ې او ړوركپناه 

ښنه او غوره رزق دوى حقيقي مؤمنان دي، دوى ته بخ

ړى، هجرت ې ايمان راوي وروسته ئچاو هغه  -79 دئ.

ړى، دوى ځاى( جهاد كې )يوړى او له تاسو سره ئې كئ

ځيني پلوان خپه كتاب كي د هللا دي، او ډلي ستاسو له 

ښه څه هللا په هر چي يقينًا ځينو نورو اولويت لري، پر 
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 پوه دئ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــ

د حقيقي مؤمنانو  ونهدا مبارك آيت -(74-75)

 گه معرفي كوي:ې توپه دړتياوي او خصوصيات گځان

  ويك ه هجرتنښتپه حكم او غود ايمان. 

  كوي په الر كي جهادد هللا تعالى. 

  يپناه وركومهاجر ته. 

 كوي گرتياد مجاهد مرسته او مل. 

 ې:ړژمنه كله دوى سره د دوو خبرو  تعالى هللا

 گناهونهله ايمانه مخكي ښي، به ورته وبخونه هگنا 

گناهونه به مخكي  په وجه، له هجرت نهان ې د ايمبه ئ

د ې ئگناهونه به  مخكي جهادپه وجه، له ې د هجرت ئ

گناهونه به له حمايت او نصرت نه مخكي  په وجه،جهاد 

 ښي. په وجه ورته وبخې د حمايت او نصرت ئ

  ړي.په برخه كدنيا اوآخرت كي به غوره رزق ورپه 

د رزق او روزي ضامن ې ئ تعالى چي هللاډه وي ډادوى بايد 

 دئ.

  ړى او له ې كړى، هجرت ئې ايمان راوچي وروسته ئهغه

جهاد كي برخه  پهې سره ئڼو پلو مخكنيو مؤمنو وروخ

په خو د درجو دي،  ډليله ، دوى هم د مؤمنانو ېاخيست

هم پلوان خپه كتاب كي د هللا چي همداسي لكه تفاوت سره، 

هم  مجاهدينمؤمنان او ځينو نورو اولويت لري، پر ځيني 

 نسبت فضيلت لري. هپيو د بل ې له مخي د مقام او مرتب

 پوه ښه څه په هر چي ښووني دي الر تعالى هللاه دا د هغ

ولي د  مجاهدينړني مؤمنان او چي لومږي ېپوه، دئ

پرتله مخكي او د فضيلت خاوندان دي او د په وروستنيو 

 څه دي.دوى د فضيلت وجوهات 

الفاظو وايي  وقاطع او واضح وډېرپه آيت مبارك  دا

ايمان جهاد د  په الر كيهجرت او د هللا په الر كي د هللا چي 

د غير اسالمي ښه ده، تقاضا او د واقعي او حقيقي مؤمن ن

پاره ې لې وتل او د اسالمي نظام د اقامنظام له سلط

خاوند څ د ايمان الهي فريضه ده چي هي جهاد يوه داسي

ې ته ې مرحليو مسلمانان داسيښودى، كله چي ېپرې نشي ئ
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دل جنگې په خالفښمن ته الس كول او د د ېوسلږي چي ورسې

ښودل او پرې فرض دئ بانديشي، نو دا كار ور ڼلگضروري و

 ښودل دي او هللا تعالى د داسيپرې ېالهي فريض ېد يوې ئ

 دليل او بهانه نه مني.  هيڅ نوجهاد له تاركي

  به اوس او د  موږخو دا خبره بايد واضح شي چي

نو پېژگه څندا مرحله په غياب كي  السالم عليهبر پيغم

پر ته الس كول  ېږو چي اوس وسلپوهېې په ده گه بڅناو 

گناه ده؟ يوه مخلص مسلمان ته ې شوي او ترك ئفرض  موږ

كله ي چي ږپوهېهغه  دئ، گران كار نهې تشخيص ې مرحلد د

د په مدينه منوره كي شو لكه  حالت داسي موږز

ي چي څه كول الزم كېږهمغه  موږپه مسلمانانو حالت، 

  ړ.وك ملسوابه وو او صح السالم عليهبر پيغم

 

سُبْحَاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبحَْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإٰلَه ِإالَّ َأْنَت 

 َأسَْتْغِفُركَ َوَأُتوُب ِإَليْكَ 
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