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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 التوبه

 ژندنهېپې د سور

ة البراء ې:نومونو ياده شومشهورو په دوو دا سوره 

ړي آيت اخيستل ې له لومد سورې نوم ئ ړىلوم ،او التوبة

 ۍې زارد برائت او ب په هغه كي له مشركينوچي شوى 

چي د دريو مؤمنانو آيته 111له ې شوى او دوهم ئاعالن 

و آيتوند  ،لري آيتونه 121 ې.پكي اشاره شوې ته توب

سقون( و )مشركين( او )ف  آيتوناو اتم  ړيد لوم ېئفواصل 

ې )رحيم( او )حكيم( ته ئ هآيتون څواو  ،دي ورتهته 

ې وزن لري. د ږدمشركين ته نچي دا هم لري  ورته اوزان

ې د دچي ږي ېېر صراحت سره معلومډپه ې له متنه سور

ې ترځيني مخكي او ږ ل ې له فتحيځيني برخي د مكې سور

ځيني د حنين له  ،كي ري كالجنهم هپه ځيني  وروسته،

مخكي او وروسته ړي گځيني د تبوك له جړي وروسته او گج

پر  مسلمانانچي په هغو قضاياوو بحث كوي او  ېشو ينازل

ړۍ مهمه قضيه لوم ،وروسته ورسره مخامخ ول له تسلط ېمك

د ځينو چي ژمنو قضيه وه ډلو سره د مخكنيو له هغو 

ښو الندي پترپه وار وار و ځينړى وو او هغوى درناوى ك

  .ېې وړك

 ړاوځ تتر من هد االنفال او التوب

 هللا الرحمن الرحيم بسمپه سر كي د ې خلك د سورځيني 

ړه ښايي دا دواچي ېري گد نه راتلو له امله داسي ان

په ځيني نور بيا خو  ،په اصل كي يوه سوره ويې به سور

لرحمن هللا ا پيل كي بسمپه ې سورد چي ې عقيده دي د

په ې د نزول سور دچي د نه راتلو وجه دا ده  الرحيم

په سر كي چي دا نه وو ويلي  عليه السالم وخت كي پيغمبر
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نه وو ې هم دا ئړئ او راو هللا الرحمن الرحيم بسمې ئ

د جمع  قرآند  ،االنفال برخه دهچي دا سوره د ويلي 

ځينو ې: ځ دوه رأيي وپر مهال د صحابه وو تر منكولو 

اتفاق  ،ځينو د االنفال برخهڼله او گمستقله سوره دا 

 هللا الرحمن الرحيم په سر كي بسمچي نه ئې ې راغى پر د

 شي.ړى ځاى كړل شي او نه له االنفال سره يو راو

راته ځير شو نو ې مضامينو ته ې د سوركه د التوب

 هللا الرحمن الرحيم د بسمې مضامينو سره لدچي ږي ېجوته ك

ړاندي د په وټولو مشركينو دا د  ،ه ووړل مناسب نراو

 بسمچي د برائت اعالن او برائت اعالن دئ او طبيعي ده 

صلح او دا د  ،ښايييو له بل سره نه  هللا الرحمن الرحيم

ېدو پاى ته رسړي د گته د بلني يا د جړي لوري روغي جو

 ،پيل شي هللا الرحمن الرحيم په بسمچي اعالن نه دئ 

پيل فظ سره دا سوره لپه د برائت  چيمناسبه همدا وه 

 شي.  

ځكه كه  ،ڼل اشتباه دهگدا سوره د االنفال يوه برخه 

مضامينو د تركيب او و آيتوند ړو سورتونو د دغو دوا

پړ اطمئنان سره په بشځير شو نو ته پيرونو ژورو تو

ځيني  ،ړه سورتونه مستقل سورتونه ديچي دا دواويلى شو 

 ې دا دي: پيرونه ئمهم تو

  پوري ې په مرحلپيل ۍ او د ړنلومپه االنفال د جهاد

 ېپرمخ تللېري ډېړلي او التوبه د جهاد څمربوط قضايا 

وروسته قضايا ږ مخكي او ل ې له فتحيې او د مكمرحل

 ېړلي.څ

  ې او االنفال كي د معاهداتو د درناوي يادونه شوپه

 ېدل اعالن شوي.پاى ته رسد معاهداتو التوبه كي په 

 پير ېر توډږ و تركيب او غد آيتون نوسورتو ړود دوا

  .لري

 76ې ږدگه نتو هپه اوسطې آيتونه د االنفال د سور 

ې د چي د التوبه د سورحال دا  ،ږدوالى لريحروفه او

 حروفه دئ.  11ږدي ږدوالى نو اوسط اوآيتون

 سورتونو د ڼل شي نو د قرآن گې يو وړه سوركه دا دوا

 ،اهميت لري رقم خاص 111د چي حال دا  ،شي 111 ېر بهشم

ته ې د ،دئ111 ېر همې عالم د عناصرو شمچي د دځكه دا 

هللا تعالى د قرآن يوه مكمله جمله هم ې چپام وي مو بايد 

په نامه هم د آيت ې هر توكى ئعالم  ېآيت گڼلى او د د
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ې د مشهود او بل ئ ئړى، يو د مقروء كتاب آيت دياد ك

ې له ړ شوى او بل ئجوكتاب آيت، يو له حروفو او تورو 

، يو كتاب هومره او بل ليدل كېږي توكو، يو لوستل كېږي

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

ې د تورو او ۍ ئږمپومكه او لمر او سزته، ستا  چيستر 

ي دا ستر كتاب ړه كتاب كدغه واه پټكيو حيثيت لري، خو 

هومره  ه كتاب كيړوا په دې چيډ شوى، كه ووايو راغون

مبالغه مو نه نو نشته  ستر كتاب كي ېپه د چي ياسرار د

 شرحړه كتاب كتاب د دغه وا دلىېړې!! دا ستر غوده كړ

 ېېږپوهته پراخ كتاب خالصه. ړ كتاب د دغه ده او دا وو

 هړجو څوارلسو عناصرويوسل  داسيمكه له ستا زدا  چي

د  او دىېتې نه شي زياثابت دئ او تر دې ئ شمېر يچې شو

او د  څوارلسو سورتونوهللا مقروء كتاب قرآن له يو سل 

تا ته دا هم رلسو حروفو!! اڅوفاتحې سوره له يو سل 

ې اوه طبقې مكه اوه طبقې ده، آسمان ئز يچ ېمعلومه شو

 ړوكي جزء؛ اتم، انتهائياو آسمان د هر و او د زمكي

ا د فاتحې د سورې آيتونه هم اوه، د اوه اوهم مدارونه 

د  چيوته كوي گپه يو تصادف مه گڼه، دا هغه حقيقت در

د بل شرح او يو ړه دواړو كتابونو مرجع يوه ده، دوا

 تفصيل. 

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

ې درته آسان وي لوستل ئې او ځولى شرگهم و ب كيېپل جخ

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

 ې اووري وگد ده د قدرت نښ نو ړوېگي وغوا ته سترخ يهر

  .په ياد كړېې هره شېبه درڅه ئهر

 شأن نزول:

ځ د قريشو او مسلمانانو تر منكي ږم هجري كال پشپه 

ې له ې معاهدد د ،صلحي معاهده السليك شوهې د د حديبي

پر بل له بريد نه مخي به نه يوازي تر لسو كلونو يو 

به اوربند وو ځ او قريشو تر من د مسلمانانو ،ېدهډډه ك

ډډه ېري په ضد له تيو د بل ې ښكاره به ئټه او پپه او 

به هم د دوى له ړو لوريو حليف قومونه كوله بلكي د دوا

د په معاهده كي ويل شوي وو چي  ،وبريدونو خوندي و

چي له كوم لوري ږي ېعربو هر قوم ته به دا حق وركول ك

ړ ې لدپه ځي. گرې برخه هدې معاږي او د دېځاى كيو سره 

كي د بني خزاعه قبيله له مسلمانانو سره او د بني بكر 
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 ،ېې كي شاملي شوپه معاهدقبيله له قريشو سره حليف او 

اعه بريد زپر بني خبني بكر  ،ړهقريشو دا معاهده نقض ك

ړو د گه دواې توپه دړه او قريشو د دوى مرسته وك ،ړوك

م قريشو هغه برياوي هسي ه ،ړهماته ك ې معاهدهحديبي

په ې وروسته د مسلمانانو چي له دغي معاهدنشوى زغملى 

د عربو له  ،له يهودو تصفيه شوه مدينه ،ېبرخه شو

د  ،ېۍ الندي راغلبرخي د اسالم تر واكمنې ې درږدن روڅلو

خبره د  ،ېځاى شوله مسلمانانو سره يو ېېري قبيلډعربو 

 ،ېدهو ته ورسېدروميانو سره مخامخپولو او له شام تر 

ې له قيده ې معاهدد دښتل د قريشو جذباتي زلميانو غو

ښتي كي ېكنده نپرې په يومسلمانانو سره له آزاد شي او 

ې تيارى پاره ئې لد د ،ړيژوندى كپل مخكنى حيثيت راخ

ې تياري مقدمه دد د بني بكر بريد پر خزاعه  ،ړپيل ك

درايت ژور تدبر او پل په خعليه السالم  پيغمبرخو  ،وه

ې پر مكې په اتم هجري كال ئاو ړه سره دا موقع ورنه ك

د قريشو له ۍ او ېره آسانډپه ې ړ او هغه ئبريد وك

حمله دومره ستره  ،ړهك فتحپرته  هله كوم مقاومتلوري 

ې چي قريشو نه د مقابلې دومره دقيقه وه او منصوبه ئ

ېدو ې له تسليمځان كي ليدو او نه ئپه توان او مقاومت 

د هوازن ې له فتحي وروسته د مك .چاره درلودهه بله پرت

ښته گي كي كلكه نپه تنسره د حنين ې قبيلړماري گله ج

 ماتيپه ړي سر كي د مسلمانانو په لومچي ځته شوه، رامن

ړه هم گبدله شوه او دا سخته ج وضعېرته منتج شوه خو ب

د طائف خلكو هم د ېده، پاى ته ورسټه گپه د مسلمانانو 

ړه خو رسول هللا صلى ړه وكېكپرگ په ضد د جننو مسلمانا

سياست سره پل حكيمانه او مدبرانه په خهللا عليه و سلم 

 فتحپه الس ړه او طائف د مسلمانانو ك هډدا منصوبه شن

و كي نازله شرائطپه همداسي ظروفو او دا سوره شو. 

 ې.شو
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هغو مشركينو ته د برائت ې د هللا او د رسول له لوري ئ

په زمكي نو  ره درلوده.چي معاهده مو ورساعالن دئ 

ې په دگ كوئ او رات گپوري تڅلورو مياشتو كي تر 

چي او دا  ،د هللا ناتوانه كوونكي نه ياستچي پوه شئ 

  پكوونكى دئ.هللا د كافرانو س

ږ څو اساسي خبري زموو كي ې مباركو آيتوند په -(1-2)

 ځي:مخي ته را

الن ېدو اعك فسخو د معاهدله هغو مشركينو سره د مخكنيو 

 ړى.ړاوى كژمنو سرغپلو ې له خپه وار وار ئچي شوى 

پلي چي د خړى شوى ېاشتي فرصت وركڅلور مدوى ته 

ړي ړه وكېكپروروسته  ړه له غور او فكرپه اې راتلونك

گار كوي كه ټينپل شرك په خۍ الر غوره كوي او ښمنچي د د

 ړي.الس اخلي او ايمان راو له شرك او كفر

پر دوام ۍ ښمنمخالفت او دكه د چي ورته ويل شوي 

نشئ ناتوانه كولى او له تعالى  هللا نو ئړگار وكټين

 ږئ. ېپكاوي او رسوايي سره به مخامخ كس

څلور مراد هغه  څلورو مياشتوچي له دغو گورو بايد و

ران وله دالسالم  عليهد ابراهيم چي حرامي مياشتي دي 
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تل ې او عربو ې وټاكل شوپاره ې لراوروسته د حج او عمر

كه نوري  څلور مياشتي؟كه نوري كاوو  مد هغوى احترا

، د دغو ې كومه دهټه ئېپيل ننو د څلور مياشتي وي 

ې ؟ دځټه كه د برائت د اعالن ورېو د نزول نآيتون

څو ړه ې اپه دپاره بايد ووايو: ځواب لد ښتني ته پو

دا  -1ې دا ده: ټولو غوره ئچي تر  ې ديړاندي شورأيي و

څلور ې پېژندل شو مغه معروف او له مخكيڅلور مياشتي ه

څلور ځم آيت كي دغه پن پهې ې سورد دځكه مياشتي دي، 

 17په ې دي او په نامه يادي شومياشتي د االشهر الحرم 

وضاحت شوى، ړه مزيد په اې االشهر الحرم آيت كي د همد

پاى پاى همغه د محرم د مياشتي څلورو مياشتو د دغو  -2

څلور مياشتي له چي وايي دا ې ده هغه رأيه كمزوردئ، 

پاى په لسم د ربيع الثاني او ې شوپيل ې لسم د ذي الحج

ډلي ته د حرام مياشتو ې د مشركينو يو -1 ې.ېدلته رس

چي ړه په اډلو ړى شوى، خو د هغو پوري مهلت وركپاى تر 

ې او نه ړنقض ك ېمعاهدپلي ې له مسلمانانو سره خنه ئ

ښمنانو مرسته او ى د دپه ضد د دوې د مسلمانانو ئ

ې ښوونه شوړه مسلمانانو ته الرپه اې؛ د دوى ړگرتيا كمل

څلورو ږئ، د ېودرژمنو او معاهدو  پلوپر خپايه تر چي 

د  شوى، وضعپه ارتباط نه دئ قيد د دوى مياشتو 

ې گرانه او ناشونړه ېكپرمتعارضو رواياتو له مخي دا 

دا چي يي واڅه وخت نازل شوي، ځيني  آيتونهچي دا ده 

نازل شوي په مياشت كي  د شوالپه نهم هجري كال  آيتونه

او هغه كي په مياشت ې د ذي القعدچي وايي ځيني نور او 

د حاجيانو قافله عليه السالم  چي پيغمبرمهال نازل شول 

خو د  ،ې وهږلېې ته لۍ مكپه مشر هللا عنه رضىد ابوبكر 

جب له چي دا به د رږي ېو له فحوى داسي معلومآيتون

ې په دچي يوازي ځكه دا مياشتي مخكي نازل شوي وي، 

څلورو چي مشركينو ته د همغه كال د صورت كي ويلى شو 

پام سره په ړى شوى. دغو خبرو ته حرام مياشتو مهلت ورك

هللا  رضيابوبكر هللا صلى هللا عليه و سلم  چي رسولويلى شو 

په موسم كي به دا چي د حج مارلى وو گ ېپه د عنه

ڼله گدا غوره وې خلكو ته اوروي، خو وروسته ئ يتونهآ

له لوري ړي غيوه ۍ د پلي كورنچي د برائت دا اعالن د خ

ې ئ علي رضى هللا عنه ،ړيپه مكه كي وك كيځو په ورد حج 

ې په لسم د ذي الحج آيتونههغه دا  ،گمارووكار ې په د

  ،ډي كي واورولپه لويي غونټولو حجاجو د 
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څلورو مياشتو ته كي دغو ځم آيت نپه پې ې سورهمد د

چي د حرام ړى شوى او ويل شوي د اشهر الحرم نوم ورك

كي چي دا مشركان ځاى هر په ېدو وروسته ېرمياشتو له ت

په هر ړئ او ې كمحاصره ئ ،ې نيسئوئ ،ژنئې ومومئ وئ

لمونځ  ،نو كه ئې توبه وكړه ،نئېښه كتځي كي وركمين 

ې ، بالره ئې خوشې كړئ نو ،كړ او زكات ئې وركړ قائمئې 

ې سورې شكه چي خداى بخښونكى مهربان دئ. همداراز د د

د هللا خوا ته او د هللا چي آيت كي ويل شوي: يقينًا  17په 

، له همغي ئشتي دميادولس  ېرپه كتاب كي د مياشتو شم

ې څلور ئ ،ړلپيدا كې ئاو زمكه  آسمانونهچي ځي ور

 وآيتوندغو دوو له  ړ( مياشتي دي،حرامي )د درناوي و

څلور حرام ۍ همغه مخكن څلورو مياشتوږي چي له ېمعلوم

ځ نشو پيل ورځ د همداراز د اعالن ور ،مياشتي مراد دي

تر اعالن د مخه نازل  ړوند آيتونهځكه د برائت ا ،ڼلىگ

ټه هم د رواياتو له مخي نشي ېد نزول دقيقه ن ،شوي وو

ده كي ذي القعپه چي ې وايي ځيني ئځكه ېدى، ټاكل ك

 شوال كي نازل شوي،په ې وايي چي ځيني ئاو نازل شوي 

و د نزول له آيتوند دغو يا خو چي گه ويلى شو ې توپه د

ذي  ه،ې مياشتي ذي القعددر پاتهد حرام مياشتو  ځيور

ړى مشركينو ته مهلت وركپوري او محرم الحرام الحجه 

چي د حرام او يا دا آيتونه هغه مهال نازل شوي شوى 

  څلورمه هم احتوى كوي.و مياشت

چي ابوهريرة ږي ېداسي معلومروايت  7664د بخاري له 

ځينو نورو له لوري له  هللا عنه رضىد ابوبكر  هللا عنه رضى

ى كي حجاجو ته دا په من  چي گمارل شوى وو ې په دسره 

ږ كال وروسته به نه مشرك حج ته چي له سړي خبري اعالن ك

 ف كوي، روايت داسي دئ:ډ طواڅوك بربنځي او نه به را

 عَنْ  َأِبى حَدََّثَنا ِإْبَراِهيمَ  ْبن   َيْعق وب   حَدََّثَنا ِإسْحَاق   حَدََّثَنا

 َأنَّ  َأخْبََره   الرَّحَْمنِ  َعبْدِ  ْبنَ  ح َميْدَ  َأنَّ  ِشَهاب   اْبنِ  َعنِ  َصاِلح  

 ِفى َبَعثَه   -عنه هللا رضى -َبكْر   َأَبا َأنَّ  َأخْبََره   ه َرْيَرةَ  َأَبا

 َعَليَْها -وسلم عليه هللا صلى -هللاَِّ  َرس ول   َأمََّره   الَِّتى اْلحَجَّةِ 

 َيح جَّنَّ  لَ  َأنْ  النَّاسِ  ِفى ي َؤذِّن   َرْهط   ِفى اْلَوَداعِ  حَجَّةِ  َقبْلَ 

 . ع ْرَيان   ِباْلبَيْتِ  َيط وفَ  َولَ  م شِْرك   اْلَعامِ  َبْعدَ 

ت دئ چي وايي: له حجة رواي له ابوهريره )رضي هللا عنه(

هللا صلى هللا عليه و  رسولچي په هغه حج كي مخكي  الوداع

زه  ،ټاكلى ووابوبکر )رضي هللا عنه( د حجاجو امير  ؛سلم
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دا خبري اعالن  چي په خلكو كيږلم ېډلي كي ولې ه يوپې ئ

، او ځيله دې کال وروسته به مشرک حج ته نه راچي کړي 

 واف کوي.نه به څوک لوڅ د بيت هللا ط

 ې علي رضى هللا عنهپسچي ورتو كي راغلي اپه نورو رواي

 هځاى دغې يو سره ئ هللا عنه رضىراغلى او له ابوهريرة 

چي دا ې معنى دا ده د د ،ې ديړاعالن ككي ى په من  خبري 

له راتلو مخكي شوى او هم  هللا عنه رضىاعالن هم د علي 

برائت  دچي ږي ېگه معلومپه واضح تو له دې ،وروسته

 رضىد ابوبكر چي هغه مهال نازل شوي وو  ړوند آيتونها

ې نه وو د حجاجو كاروان ال له مدينۍ الندي تر مشر هللا عنه

ېدو د مخه له رارس ځكه د علي رضى هللا عنه ،ېدلىځخو

 هللا عنه رضىعلي  ،ى كي دا اعالن شوىپه من  مشركينو ته 

ې ه خطبل هللا عنه رضىپه عرفات كي د ابوبكر ړى لوم

 ى كي دا اعالن خلكو ته اورولى.په من  او بيا وروسته 

چي دا اعالن د قريشو پام وي ته مو هم بايد ې د 

سره كومه معاهده نه وه هغوى له ځكه  ،پاره نه دئل

په سزا الدمخه او د ماتولو ژمنو د خپلو  دوى ته ،پاته

ې په نتيجه كي ئچي  ،ې وهړى شواتم هجري كال كي ورك

چي له  ړه دئپه اقبايلو هغو دا اعالن د  ،شوه فتحمكه 

 ړي وواو معاهدات نقض كژمني پلي ې خمسلمانانو سره ئ

   په ضد كوم اقدام نه وو شوى.خو د دوى 

د رواياتو ې چي كومي خبري شاملي وې اعالن كي دپه 

 ې:له مخي دا و

 ،مسلمان نه ويچي څوك به جنت ته داخل نشي هغه  -1

  (. ې حرام دئپرت )مشركان دوزخيان دي جن

پاره مسجدالحرام د حج لڅ مشرك هيې وروسته به له د -2

 ږي.ېې كږدته نه ن

ډ چي بربنپه داسي حال كي طواف نشي كولى هيڅوك به  -1

 وي.څ او لو

ي پلتر خې له هغو لوريو سره به د مسلمانانو معاهد -1

 ې.ړك ماتيې نه دي ژمني ئپلي چي خپاته وي ټي ېن

  ړه هم يوه النجه ې اه دپغالتو شيعه وو متأسفانه

له لوري د  هللا عنه رضىچي د علي ې او وايي ړړه كراوال

ځاى عليه السالم  پيغمبرچي هغه د ښيي برائت اعالن 

له چي نه صحابه وو داسي حال كي په ټاكل شوى!! ناستى 

 ،هللا عنه رضىپله علي په خې او نه دغه انتباه اخيست دې
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 پيغمبري لور هيوه لپه معاهداتو كي له مشركينو سره 

او له بل لوري د مشركينو د مختلفو قومونو عليه السالم 

د معاهداتو د فسخي اعالن هم  ،ي ووړمشرانو السليكونه ك

ۍ د پله د دوى له لوري او يا د دوى د كورنپه خبايد 

عليه  پيغمبرپاره ې لد همد ،ړي له لوري شوى وىكوم غ

هغه دا  ،اروگمې وپه دړى ۍ يو غپلي كورند خالسالم 

چي د حجاجو د كاروان امامت ړى په داسي حال كي كاعالن 

هغه مهال  ،په واك كي وو هللا عنه رضىاو امارت د ابوبكر 

ې تر هللا عنه رضىېد ابوبكر ې ته ورسمك هللا عنه چي علي رضى

 مأمورې كه د ي ىگه راغلپه توچي د امير ړه ښتنه وكپو

ې هم د دا اعالن ئ ،هگپه تو مأمورې ويل: د گه؟ وئپه تو

د دغه سفر  ،په امر خلكو ته واوراوو ابوبكر رضى هللا عنه

چي دى د صحابه وو له ځي په دوران كي هم او تر هغي ور

 ،گه غوره شو؛ د ابوبكرپه تولوري د امير المؤمنين 

ې ئم تر امارت او قيادت الندي هللا عنه رضىعمر او عثمان 

پسي اقتداء په هغوى ې ځونو كي ئپه لمونړى او ژوند ك

  ې.ړك

   

   

   

    

   

     

    

   

    

  

   

په د ستر حج ې خلكو ته او د هللا او رسول له لوري ئ

ې له دغو مشركانو بې چي هللا او رسول ئځ اعالن دئ ور

او  ،ړئ نو دا درته غوره دئبيا كه توبه وك ،زار دئ

 ،ياستچي د هللا عاجزوونكي نه پوه شئ نو ړوئ كه مخ وا

ېرى چي كافران شوي د دردناك عذاب زاو هغو ته 

   ړه.ورك

 ښووني لري:الندي الر آيت مبارك دا -(1)
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 د  ،ېښودل شوځ ځ د حج االكبر ورد برائت د اعالن ور

ځو كي د حج مناسك ترسره كولو ته ټاكلو وره پذي الحجي 

كي ځو په نورو ورد كال پرته ځو ې ورحج االكبر او له د

په نامه ې( عمرحج االصغر )سره كول د ردا مناسك ت

 دو. ېياد

 ځ )يوم ځينو درنو مفسرينو يوه ور دلته له يوم

له رواياتو  ،ځيټولي ورځينو د حج ې او النحر( اخيست

هم  ،ځ شوىپه ورچي دا اعالن هم د يوم النحر ږي ېمعلوم

په عرفات كي ابوبكر  ،په منا كيپه عرفات كي او هم 

ته  ې وروسته علي رضى هللا عنهت او خطبله امام هللا عنه رضى

په منا  ،ړيد منبر خوا ته راشي او دا اعالن وكچي وويل 

په ېمو ته ورتلل او د معاهدو د مشركينو خكي هم صحابه 

 ړه هغوى ته اوروله.  ېكپرې دا ړه ئا

 ړئ نو دا درته مشركينو ته ويل شوي: كه توبه وك

هللا عاجزوونكي  چي دپوه شئ نو ړوئ ه او كه مخ واغوره د

 نه ياست. 

 خو دا خبر د ړى شوى دوى ته د دردناك عذاب خبر ورك

كه دوى له چي پاره ې لدا د داو په نامه ياد شوى ېري ز

ړني انتظار لري نو د كومي بريا او السته راو مخالفت

ېرى څه زپرته به د بل  چي له دردناك عذابپوه دي شي 

 وانه وري.

    

   

   

   

  

    

    

  

 ،چي معاهده مو ورسره درلودههغه د مشركينو گر م

ړى او نه كمى كڅه وم كنه د ړه په اې ستاسو بيا ئ

ې مود يپلنو تر خ ،ېړچا مرسته كپه خالف د ستاسو  ېئ

چي هللا له يقينًا  ،ړئړه كپد دوى معاهده ورته بشپوري 

   داسي متقيانو سره محبت كوي.
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 ږي:ېخبري معلومڅو  آيتې مبارك له د -(1)

  و كي د معاهدو د الغاء وينا د هغو آيتونمخكنيو په

په وار وار ې ژمني ئپلي چي خ ېړه شوپه امشركينو 

ېري ړى او د نورو تېرى كتې پله ئپه خ ،ېړښو الندي كپتر

 ې.ړې ككوونكو مرسته ئ

 ړولو او تر پله هغو مشركينو سره د معاهداتو د بش

په ې چي نه ئې ښوونه شوولو الرې د هغوى مراعاتټېپلي نخ

په ې د مسلمانانو ړى او نه ئپله د معاهداتو مخالفت كخ

 ې.ړښمنانو مرسته كوى د دضد د د

 چي دړى شوى هغو مسلمانانو ته د متقينو نوم ورك 

پلو معاهداتو درناوى ښمن سره د خپلو ژمنو او له دخ

ځان ساتي چي د ژمنو او  كوي او له هر هغه كار

 معاهداتو خالف وي.

 له داسي متقيانو سره محبت كوي.تعالى  هللا 

 د  ،راخه دهپېره ډچي د "تقوى" لمن ږي ېمعلوم له دې

د دوست او  ،برخو كيفردي او اجتماعي ټولو په ژوند 

 ،د اوامرو اطاعت احتوى كويړه د هللا تعالى په اښمن د

له د هللا تعالى چي ځان ساتنه  تقوى يعني له هر هغه كار

چي دلته له مشركينو لكه  ږي.ېڼل كگړاوى سرغ اوامرو

ساتل  ځان پلو معاهداتو درناوى او له داسي كارسره د خ

 وپه نورې؛ ڼل شوگښتنو خالف وي تقوى ې د غوچي د معاهد

په په الر كي چي كله د هللا تعالى گورئ و كي به وآيتون

پلو په خكله  ي،ڼل شوگتقوى پل سر او مال جهاد كول خ

 ،له غلطو افكاروكله  ،شويتقوى ويل  و تهژمنو وفا كول

 يېرپر حقوقو له تناروا او د بل  ،حرام ،بدو اخالقو

ۍ او ې صبركله له ب ،په نامه ياد شويډډه كول د تقوى 

 پرته بل ته له طمعي درلودو او له بل درشلتعالى  هللاله 

ې او كله له ڼل شوگځان ساتنه تقوى ښتلو د مرستي له غو

ډډه كولو ته د  ښتچلند كي له نرمپل په خښمن سره د

و كي آيتونېر ڼ شمگپه ې ې سورد دړى شوى. تقوى نوم ورك

   گورئ.وگي ېلې به د دب
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ځاى ې نو هر ېري شودا محترمى مياشتى تچي نو كله 

ې محاصره ئ ،ې نيسئوئ ،ژنئې وچي دا مشركان مومئ وئ

نو كه ئې  ،نئېښه كتځي كي ورپه هر كمين ړئ او ك

نو  ،كړ او زكات ئې وركړ قائملمونځ ئې  ،توبه وكړه

ي خداى بخښونكى مهربان بيشكه چ ،الره ئې خوشې كړئ

 دئ.

 پام كي ولرئ:په څو خبري  دلته -(5)

 د اشهر ي همغه څلور مياشتچي دا ږي ېمعلوم له دې

مشركينو ته يوازي د همغه نهم  ،څلور مياشتي ديالحرام 

خو د دغو  ،ړى شوىڅلور مياشتي مهلت وركهجري كال 

 پاته دئ.پل حال په خپوري مياشتو درناوى تر قيامته 

 د دغو مشركينو د ېدو وروسته ېرمياشتو له تام د حر

د ته ځاى كي دوى مناسب په هر محاصره كولو او  ،ژلوو

چي دا حكم پام وي ې ته مو بايد د ،امر شوىكمين نيولو 

چي له مسلمانانو سره ړه دئ په اد هغو مشركينو 

ې د ،ېړك ماتيپه وار وار ې ژمني ئپلي ېدلي او خگجن

ځيني بادئ چي يد توجه ولرو ې خاطر باپه دخبري ته 

پل د خځوي او گركي  بپه جيپه ټاچي د شرك الرأى كسان 

ې آيت استناد كوي او په دگوي؛ ې لپه تندي ئهر مخالف 

 محاصره كولو فتوى وركوي. او ژلود هغوى د و

 له لمانځه د چي معلومېږي توگه څرگنده په آيت لدې 

 شي، كېدى جگړه سره مانعينو له زكات د او تاركينو

 وكړ استناد باندي آيت همدې په عنه هللا رضى صديق ابوبكر

 د چي وكړه فيصله جگړي د ئې خالف په خلكو هغو د او

 امتناع ئې وركړي له زكات د خو درلوده ئې ىدعو اسالم

 فرمايي:  ّـرسول هللا .كوله

 » َقالَ  -وسلم عليه هللا صلى -هللاَِّ  َرس ولَ  َأنَّ  ع َمرَ  اْبنِ  َعنِ 
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 هللاَّ   ِإلَّ  ِإَلهَ  لَ  َأنْ  َيشَْهد وا حَتَّى النَّاسَ  أ َقاِتلَ  َأنْ  ْرت  أ مِ 

، الزََّكاةَ  َوي ْؤت وا، الصَّالَةَ  َوي ِقيم وا، هللاَِّ  َرس ول   م حَمًَّدا َوَأنَّ 

 ِبحَقِّ  ِإلَّ  َوَأْمَواَله مْ  ِدَماَءه مْ  ِمنِّى َعَصم وا َذِلكَ  َفَعل وا َفِإَذا

                                         *   هللاَِّ  َعَلى َوحِسَاب ه مْ  ،اإِلسالَمِ 

 متفق عليه

هللا صلى هللا عليه و سلم  چي رسولدئ  روايت له ابن عمر

له خلكو سره تر هغه چي گمارل شوى يم ې ه دپوفرمايل: 

پرته بل معبود چي له هللا ړي گواهي وركې په دچي ږم ېگوجن

ړي او ځ وكمد د هللا رسول دئ او لمونچي محنشته او دا 

ې پلي ويني او مال ئړي خچي دا وكړي، نو كله زكات ورك

څوك په وجه )كه بل گر د اسالمي حق ړل؛ مخوندي ك له ما

او )نوره محاسبه او( ړي( چا مال تلف كژني يا د وو

 ې له هللا سره دئ.حساب ئ

َل َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َقا ّـَعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرسُوَل هللاَِّ 

َلَقْد َهَمْمُت َأْن آُمَر ِبَحَطبٍ َفُيْحَطَب ُثمَّ آُمَر ِبالصَّالِة َفُيؤذََّن 

َلَها ُثمَّ آُمَر َرُجال َفَيؤمَّ النَّاَس ُثمَّ ُأَخاِلَف ِإَلى ِرَجاٍل 

                                                                                                     َفُأَحرَِّق َعَلْيِهْم ُبُيوَتُهْم *   

 متفق عليه

هللا صلى هللا عليه و  رسولچي دئ  روايت له ابو هريره

زما چي  يپه هغه ذات قسم ووفرمايل: زما دي سلم 

چي ډېر ځله مي اراده كړې  ئدكي په واك ژوند د ده 

ډ كړى چي راغونو چي د لرگيو راغونډولو امر وكړم، ن

ه ادا كولو هدايت وركړم، نو آذان ځشى؛ بيا د لمان

چي د خلكو امامت وكړي، چا ته ووايم وشي، او بيا 

ځينو خلكو خلك په مسجد كي پرېږدم او والړ شم او د 

هغو  كي راغلي: دبل روايت په نه وسوزوم )وكور

 كسانو كورونه وسوزوم چي جومات ته ندي حاضر شوي.( 

 ودل ئې له اسالمښهومره تأكيد شوى چي پرېه ځلمانپر 

د وتلو نښه او په ادا كولو كي ئې كسالت د نفاق عالمت 

 فرمايي:عليه السالم  پيغمبر ،ل شوېڼگ

  سَِمْعت   َيق ول   جَاِبر َعنْ 
َّ
 » َيق ول   -وسلم عليه هللا صلى-النَّبِى

                                                                                                         .« الصَّالَةِ  كَ َترْ  َواْلك ْفرِ  الشِّْركِ  َوَبيْنَ  الرَّج لِ  َبيْنَ  ِإنَّ 

 رواه مسلم

 ّـچي وايي: له رسول هللا روايت دئ  هللا عنه رضىله جابر 
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ړي او د شرك او كفر تر ې: د سچي ويل ئېدل مي واور

ځ چي لمونچا يعني  ېښودل دي،پرځه د لمانځ من

 ېښود يا مشرك دئ يا كافر.پر

 چي د زكات اخيستل د پام وي ته مو هم بايد ې د

اسالمي حكومت يوازي له هغو خلكو  ،اسالمي حكومت دنده ده

اسالمي حكومت چي د زكات او عشر ترالسه كولى شي 

ژوند كوي او امنيت گه په تود اتباعو ۍ الندي ترواكمن

د كومي چي داسي نه  ،ږيېأمين كې د حكومت له لوري تئ

په زور عشر او زكات ترالسه  ډلي امير له خلكوې يا جبه

داسي  !!ڼيگچي اجتناب كوي هغه مباح الدم وڅوك ړي او ك

ژوند كوي ۍ الندي ولس عماًل د بل حكومت تر واكمنچي نه 

وركوي خو له بل لوري د كومي  ټكساو هغه ته ماليه او 

پل چي خې مكلف شي په دري ډلي له لوې او جهادي جبه

عليه  پيغمبرنه  ،پاريې ته سزكات او عشر به دغه جبه

او نه  ،ړى او نه راشدينو خلفاووداسي كار كالسالم 

د مانعينو د د داسي عشر او زكات اخيستو او  وفقهاء

 دچي ډلي ځيني ې. متأسفانه ړو خبره كڼلگمباح الدم 

پلو په خد داسي افرا ،ځيپه نامه ميدان ته راواسالم 

و په موخه له مجاهدينمالي اغراضو چي د ليكو كي مني 

نه  ،پروا كويد حالل او حرام دوى نه  ،ږيېځاى كسره يو 

په چي د جهاد څه كوي ې هژني او نه د دېپحالل او حرام 

په هغوى عمل او  ړيځان خبر كړه د اسالم له احكامو ا

عشر  ړوگپلي سيمي له وچي كولى شي د خگمان كوي  ،ړيوك

ړي او مانعين مباح په زور او جبر ترالسه كاو زكات 

شوكماران  ،ړه ماراندا ،غله ،ڼيگړ وژلو والدم او د و

چي د دوى نارواوو ته ښوي ېر خوډډلي گران داسي او غارت

د جواز فتوى وركوي  ،گوريگه په سترد حالل او جائز كار 

 يوازي د ،گ وركوياو د دوى مخكنيو كارونو ته مذهبي رن

ښتانو ېږدو وړلو او اوپر سر تټكي پ ،ېښودوپرپه ږيري 

په مجاهد بدل ې ېښودو سره نه يوازي مخكنى بد نوم ئپر

په زور او جبر څه له خلكو تر مخكي زيات شي بلكي 

گه!! حال په توهغه هم د حالل او جائز عمل  ،ترالسه كوي

د تعالى  چي د هللاپالو كار دئ چي جهاد د هغو خداى دا 

ړي مظلومان غوا ،پل سر او مال قرباني كويپاره خلرضاء 

چي له يوه ظالمه نه دا  ،يژغورگولو ود ظالمانو له من

ې گولو كي ئپه منې رحمه ژغوري خو د بل ظالم او بې ئ
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 ځوي.غور

پله په خكه اسالمي حكومت نه وي نو مسلمانان به 

ې بايد ې ته ئخو د ،ېشيپر مستحقينو وپل زكات ښه خخو

له هغي ټولو غوره مورد د زكات د مصرف تر  چيپام وي 

پاره چي د اسالمي حكومت د قائمولو لډلي سره مرسته ده 

په چي څوك حق نلري په الر كي جهاد كوي. هيتعالى  د هللا

 .ړيزور او جبر سره له خلكو زكات او عشر ترالسه ك

 قائملمونځ ئې  ،كه ئې توبه وكړهچي دلته ويل شوي 

آيت 11پهخو  ،نو الره ئې خوشې كړئ ،كړ او زكات ئې وركړ

او زكات  ړې وكځ ئلمون ،ړهې توبه وككي ويل شوي: كه ئ

په چي ښيي . دا ڼه ديپه دين كي ستاسو وروړ نو ې وركئ

ژلو او له وچي ړي سر كي بايد يوازي دومره وشي لوم

پلي په خچي دوى خو كله  ،ډډه وشيې محاصره كولو ئ

ښوده ې وشول او عمالً ئ پاتهگ ټينځ او زكات لمون ،ېتوب

ې ې او ايمان ئړې توبه كښتيا او اخالص سره ئپه رچي 

چلند ېر ورسره څپه ڼو نو هغه مهال بايد د ورو ؛ړىراو

چي داسي كسان بايد تر دا ده  تقاضاد احتياط  ،وشي

پل اخالص ړي او د خېر كڅه مراحل تړ اعتماد مخكي پبش

گري ر نوي ملپه هچي دا صحيح نه ده  ،ړيړاندي كثبوت و

نوي ډلي كي په هر صف او  ،گه اعتماد وشيړه توپپه بش

ې روزني ې مودوآزمويل شي او له يو ،بايد وروزل شيړي غ

همدا ڼل شي. گړ ووروسته د مزيد اعتماد و او آزموينو

چي خداى په تتمه كي ويل شوي ې آيت د دچي وجه ده 

يعني لدوى سره بايد د دغو دوو  ،بخښونكى مهربان دئ

نه د  ،چلند وشيۍ( له مخي مهرباناو  يښنفتونو )بخص

ه شي او نه د ترحم او مؤاخذپه وجه مخكنيو غلطيو 

كي په تتمه آيت  11خو د  ،عاطفي خالف معامله ورسره وشي

چي په تفصيل سره بيانوو  آيتونهته ړو گهغو ول شوي: وي

ږ ته كوي: مو يښووندوه الرې سره قرآن په دږي. او ېپوه

چي چي دا آيت د مخكني تفصيل دئ او دوهم دا ړى دا لوم

 ږي.ېپوهعلم خاوندان په مفاد د ې حكم د د

   

 

   

    

    



 

 

                                                                                                                                      التوبة

 ېلوشپقرآن  د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

    

   

ړي نو وغوا هپنامشركينو كوم يو له تا او كه د 

امن پل ې خڅو د هللا كالم واوري؛ بيا ئ؛ ترړهورك هپنا

چي دوى داسي خلك دي پاره ې لدا د د ،ځاى ته ورسوه

 ږي. ېپوهچي نه 

 چي:ښيي دا مبارك آيت  -(7)

 كوم يو له مسلمانانو  كه له همدغو محاربو مشركينو

ى شي ړورك هپنايد باچي نه يوازي دا نو  ؛ړيوغوا هپنا

 . ې ورسويپوري ئځاى پل خوندي بلكي بايد تر خ

  كالم تعالى  هللاغه ته د هيوازي دا هم نه بلكي بايد

چي ځكه . دا ړى شيپوه كپه حقيقت واورول شي او د دين 

له  دينالهي چي د مخالفت اصلي وجه دا ده د دوى د 

  حقيقته خبر نه دي.

 مشرك چي ږي ېپه صراحت سره معلومې آيته له د

له هغو سره بايد د  ،مخالفين هم بايد سره تفكيك شي

په ۍ پوهد ناچلند وشي چي )مغفرت( او )رحمت( له مخي 

مجرم او  ،وجه له اسالم او مسلمانانو سره مخالفت كوي

او  ،گويې جنپه ضد ئغولوي او د اسالم ې مفسد مشران ئ

رم څلود چي له اصلي مجرمينو سره بايد هغه معامله وشي 

په محاصره كول او  ،ژلو ،ېپه سر كي ورته اشاره شوآيت 

   ښېنستل.كمين كي ورته ك

  ڼي كي تعبير داسي بپه درنو مفسرينو دا آيت ځينو

ې له تركيب او د الفاظو له ترتيب سره ئچي د آيت ړى ك

پاره ې لد دكوم يو  كه له مشركينوگوي، وايي: ړخ نه لا

ئ ړورك هپنانو الم واوري چي د هللا ك ړيوغوا هپناتاسو له 

دا تعبير . ئورسوپوري ځاى پل خوندي تر خې او بيا ئ

 )چي ېدى شو ڼل كگپه هغه صورت كي صحيح يوازي 

   )پسي ې ړۍ فقرپه لوم

( صيغه نه )ې د ئځ تر منې وى او متصل راغل

 وى.
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په  و د هغه د رسولاگه به دغو مشركينو ته د هللا څن

چي د گر هغه م ،ژمنه ويړ( كومه )د اعتبار وړاندي و

 څوترنو  ،ېړمسجدالحرام خوا ته مو معاهده ورسره ك

ږي تاسو هم دوى ته ېپاته كتاسو ته استوار چي 

گاران ېزپرهچي هللا داسي نًا ييق ،پاته شئاستوار 

پر چي كه په داسي حال كي گه )به وي(؛ څن ښوي.خو

پروا ۍ ړه د دوستپه انه ستاسو  تاسو برالسي شي نو

په خوله خو تاسو راضي كوي  ،ۍلري او نه د ذمه وار

ې فاسقان ېرى ئډډډه كوي او ې ړونه ئچي زحال دا 

د هللا ېرله نو پو بيعڅيزه ناې و ئپه آيتوند هللا  دي.

ې كوي دوى ئچي څه ډه شول؛ يقينًا هغه ډپه له الري 

پروا ۍ پلوړه نه د خپه اڅ مؤمن . د هيېر بد ديډ

ېرى كوونكي همدا دوى تاو  ،ۍكوي او نه د ذمه وار

 دي.

 ې:ښووني شوڅو الرو كي آيتوندغو مباركو په  -(6-11)
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په پيغمبر او د هغه د تعالى  هللاد ژمني د مشركينو 

چي د مشركينو  گر د هغوماعتبار نه لري، څ ړاندي هيو

چي  څوترې، نو ړمسجدالحرام خوا ته مو معاهده ورسره ك

ژمنو پلو په خوى كوي تاسو هم ې درنادوى د معاهد

 ږئ.ېودر

هغه مسلمانان  ښوي، دلته له متقينومتقين خوتعالى  هللا

ژمنو او معاهداتو درناوى كوي او پلو چي د خمراد دي 

 ځان ساتي.ې له ماتولو ئ

په ۍ چي دا مشركين د ضعف او كمزورښوده جربو وتېرو ت

پر د برالسي ې كوي خو وخت كي له مسلمانانو سره معاهد

چي  ذمه واريوپروا كوي او نه د هغو ۍ پلومهال نه د خ

په خوله ې دي. دوى ځان منلپر ې د معاهداتو له مخي ئ

د مسلمانانو د څه لري، ړونو كي بل ه زپڅه وايي او يو 

پر ړي، چي دوى خوشحاله كداسي خبري كوي پاره غولولو ل

پر معاهدو د خو نه معاهدو د التزام اطمئنان وركوي 

ړي له دوى سره د روغي جوېدو اراده لري او نه ودر

پروا ې فاسقان دي، نه د معاهداتو ېرى ئډښتونكي دي، غو

ې منع ئ خيانت او تخلفله چي لري او نه كوم ديني اخالق 

 ړي.ك

دين تعالى  هللاپاره د ي اغراضو لچي د دنيوهغه خلك 

پاره الهي احكامو ته شا كوي، پلوري، د ناولو اغراضو ل

ږي؟! له ېژمنو ودرپلو په خگه به له مسلمانانو سره څن

ي چې ده ځينو درنو مفسرينو دا انتباه اخيست آيتې د

، دوى ېگوته نيول شوگواكي دلته د اهل كتاب علماءو ته 

ډ په الر كي د خنتعالى  هللااو د پلورونكو ته د دين 

شامل ې حكم كي په دبرائت شوى او د ړى چوونكو نوم وركا

داسي پام سره ه پو ته آيتوننيو مخكخو  ړى شوي.ك

ده  ړهپه امشركينو خبره د ې كي هم په دچي ږي ېمعلوم

په و كي د مشركينو آيتونې مخكي او وروسته ځكه تر د

دا آيت چي وي ك تقاضاو نظم دا آيتونې، د ړه خبره شوا

 ډليپوري مربوط او دوى د هغو كسانو له په مشركينو هم 

په  تعالى آيتونه هللااو د پر دنيا چي دين ڼل شي وگ

ې چي د مكېرنه صحيح نه ده گپلوري، دا انقليلي بيعي 

ړه دا په اد دوى گواكي څ دين نه درلود او مشركينو هي

، پلورل يعبپه قليله ې ئ آيتونهد هللا چي ېدى خبره نشي ك

ځان د بيت هللا مجاورين، د مسجدالحرام متوليان، دوى خو 

گاران د ابراهيم خليل هللا اوالد او د حجاج بيت هللا خدمت
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پلورلو معنى و د آيتوند تعالى  هللا، همداراز د ڼلگ

په نامه غلطه فتوى څوك د دين ده چي يوازي دا نه 

څه وايي او ړي، آيت يو ټ كپ ړي، د هللا د كتاب آيتونهورك

ړي، هغه غلط توجيه او تعبير ك طمعپه ې دى د كومي بدل

د كتاب آيت يو تعالى  چي د هللادئ ې معنى هم په دبلكي 

د هغه خالف عمل  طمعپه حكم كوى او دى د كوم مادي غرض 

چي دروغ مه وايئ، دوكه مه حكم كوي ړي، هللا تعالى وك

قه مه په ناروا طريئ، د خلكو مال ، خلك مه غولوئكو

ټولو ې د دتعالى  هللا، سود مه اخلئ؛ خو دى د خورئ

ړي، ټه ترالسه كگڅه چي پاره كوي ې لاحكامو مخالفت د د

په معنى ده، پلورلو و د آيتوند تعالى  هللادا هم د 

  قريشو او د دوى قومي او مذهبي مشرانو همدا كار كاوو. 

ژمنو صادقانه عمل ړو په كدوى نه يوازي له تاسو سره 

پروا كوي ۍ پلوړه نه د خپه اڅ مؤمن نه كوي بلكي د هي

 . ۍاو نه د ذمه وار

شوي نو برالسي پر نورو ې او شوپوره له وسه ې چي ئكله 

چي كمزوري شوي او د تيري كولو امكان ، او ړىې كېرى ئت

ږلى او ېې لپيغام ئړي ړى نو د روغي جوې له السه وركئ

چي د  وار ليدلي په وارچمتو شوي، عماًل مو ې ته معاهد

  ښت او اعتبار نه لري. څ ارزژمني هيدوى 

   

  

   

   

   

  

ې او زكات ئ ړې وكځ ئلمون ،ړهې توبه وكنو كه ئ

ته ړو گاو هغو و ڼه ديدين كي ستاسو ورو پهړ نو ورك

 ږي.ېپوهچي په تفصيل سره بيانوو  آيتونه

ې توبه كه ئچي آيت كي ويل شوي ځم په پن -(11)

ې ړ نو الر ئې وركاو زكات ئ ړې وكځ ئړه، لمونوك

شكه چي خداى بخښونكى مهربان دئ، او ې خوشې كړئ، ب

 ړې وكځ ئړه، لمونې توبه وككه ئچي دلته ويل شوي 

 له دېڼه دي، نو ستاسو ديني وروړ ې وركاو زكات ئ

 د دوى لهړي سر كي بايد يوازي په لومچي ږي ېمعلوم
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پلي ه خچي پډډه وشي؛ خو كله  ژلو او محاصره كولوو

ې پاته شول او عماًل ئگ ټينځ او زكات ې، لمونتوب

ې او ړې توبه كښتيا او اخالص سره ئپه رچي ښوده و

ېر څپه ڼو هال بايد د وروړى نو هغه مې راوايمان ئ

ښوونه ده، ېره حكيمانه الرډاو دا  چلند وشي،ورسره 

 ېدى شي.پوهې پرپوهي او علم خاوندان د 

   

   

   

  

    

   

   

ې ړك ماتيړي پلي لوخژمنو وروسته پلو له خې او كه ئ

ې نو د دغو كافرانو ډي ووهلې ملنئپه دين او ستاسو 

ړه نه لري څ داسي لودوى هيچي يقينًا  ،ژنئمشران وو

 ړي.ې( ډډه وك)له ماتولو ئچي 

ې خوا مسلمانانو ته وايي آيت كه له يو دا مبارك -(12)

ژمنو پلو په خچي تر اوسه معاهد قومونه  هپات چي كه

ې ې مودټاكلپلي چي تر خړ او تاسو مكلف شوي يئ وال

ېر څپه مشركينو  ود نوركه دوى  ،ړئړي كپې بشمعاهد

تيري ې ئپر دين ې او ستاسو ړښو الندي كپژمني تر پلي خ

ې د طعن او بد و رد په ضد ئړله او د اسالم ته مال وت

خو  ،ړئې ته الس كپه ضد وسلو د دوى ړه نپيل كۍ ړويلو ل

چي له محارب ښوونه كوي و ته الرمجاهدينله بلي خوا 

ښمن هغو ېره توجه د دډړو كي بايد گپه جښمن سره د

په الس زعامت او قيادت ې د كفر د جبهچي مشرانو ته وي 

په ضد پوه كافران ستاسو ې عقله او ناچي بهغه  ،كي لري

 و سره دا جبهه له قيادتژلپه ود دوى  ،څويړو ته هگج

ډكه  ږي. دا يوه ستره له حكمتېږي او متالشي كېمحروم

په چي ږي ېپوهښه څوك ې هغه په اهميت ئ ،ښوونه دهالر

د ې سره ې او د كفر له جبهې برخه اخيستجهاد كي ئ

ې د د مجاهدينې ې تجربځيني ب ،ټكر تجربه لريتصادم او 

ښمن او اصلي دړي ښوونه مراعات كچي دا الهي الرځاى په 

ښمن د دچي گوزارونه كوي ځاى په داسي ړي ته توجه وك
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په ې هم مخكي درومي او تر د ،ږيېژل كپه كي وړي گو عام

 ې خبرهچي بډډه نه كوي هم  گوزارونوځاى له داسي 

ښمن د حتى د يوه د ،ږيېژل كژوبل يا وكي  پهمسلمانان 

ځايونو او څلو ېپېر سڅپه د جومات پاره ژلو لو

ې !! داسي بډډه نه كويچاودنو ونو كي هم له لويو بازار

چي اسالم او مسلمانانو ته ځاى په ې گيالي د دې جنتجرب

د اسالم او مسلمانانو  ،ټه رسويگښمن ته ؛ دټه ورسويگ

ږي له د عام ولس خواخوو سره مجاهدينله  ،نوم بدوي

د عام چي په الس وركوي ښمن ته دا موقع ړي او دځه ومن

 ړي.ړ ترالسه كپاروي او د دوى مالتوولس احساسات 

چي د ږي ېمعلوم ې )طعنوا في دينكم(ې فقرد آيت له د

په فهرست كي ښمنانو د اصلي دبايد ښمن هغه مبلغين هم د

عليه  پيغمبرپه ضد تبليغات كوي. د چي د دين ونيول شي 

ژلو امر ښمنانو د ود داسي دچي ږي ېمعلوم له سنتالسالم 

  .ژليبه وو هغوى وړى او مجاهدو صحاې كئ

 ې دا دئ: چي يو ئيات لرو اېر روڼ شمگړه ې ادپه 

 َقالَ  -عنه هللا رضى -اْلبََراءَ  سَِمْعت   َقالَ  ِإسْحَاقَ  َأِبى َعنْ 

 هللاَِّ  َعبْدَ  َراِفع   َأِبى ِإَلى -وسلم عليه هللا صلى -هللاَِّ  َرس ول   َبَعثَ 

 َفاْنطََلق وا، َمَعه مْ  َناس   ىفِ  ع ْتبَةَ  ْبنَ  هللاَِّ  َوَعبْدَ  َعِتيك   ْبنَ 

 َعِتيك   ْبن   هللاَِّ  َعبْد   َله مْ  َفَقالَ ، اْلحِْصنِ  ِمنَ  َدَنْوا حَتَّى

 َأنْ  َفَتَلطَّْفت   َقالَ . َفَأْنظ رَ  َأَنا َأْنطَِلقَ  حَتَّى َأْنت مْ  اْمك ث وا

 بَس  ِبقَ  َفخََرج وا -َقالَ  -َله مْ  حَِماًرا َفَفَقد وا، اْلحِْصنَ  َأْدخ لَ 

 َرْأِسى َفَغطَّيْت   -َقالَ  -أ ْعَرفَ  َأنْ  َفخَِشيت   -َقالَ  -َيطْل ب وَنه  

 َأنْ  َأَرادَ  َمنْ  اْلبَابِ  َصاحِب   َناَدى ث مَّ ، حَاجَةً  َأْقِضى َكَأنِّى

 ِفى اخَْتبَْأت   ث مَّ  َفَدخَْلت  . أ ْغِلَقه   َأنْ  َقبْلَ  َفْليَْدخ لْ  َيْدخ لَ 

 َراِفع   َأِبى ِعْندَ  َفَتَعشَّْوا، اْلحِْصنِ  َبابِ  ِعْندَ  حَِمار   َمْرِبطِ 

 ِإَلى َرجَع وا ث مَّ ، اللَّيْلِ  ِمنَ  سَاَعة   َذَهبَتْ  حَتَّى َوَتحَدَّث وا

 -خََرجْت   حََرَكةً  َأسَْمع   َولَ  األَْصَوات   َهَدَأتِ  َفَلمَّا، ب ي وِتِهمْ 

 ِفى، اْلحِْصنِ  َتاحَ ِمفْ  َوَضعَ  حَيْث   اْلبَابِ  َصاحِبَ  َوَرَأْيت   -َقالَ 

 َنِذرَ  ِإنْ  ق ْلت   َقالَ . اْلحِْصنِ  َبابَ  ِبهِ  َفَفَتحْت   َفَأخَْذت ه   َكوَّة  

 َأْبَوابِ  ِإَلى َعَمْدت   ث مَّ ، َمَهل   َعَلى اْنطََلْقت   اْلَقْوم   ِبى

 َأِبى ِإَلى َصِعْدت   ث مَّ ، ظَاِهر   ِمنْ  َعَليِْهمْ  َفَغلَّْقت َها، ب ي وِتِهمْ 

 َفَلمْ ، ِسَراج ه   طَِفئَ  َقدْ  م ظِْلم   اْلبَيْت   َفِإَذا، س لَّم   ِفى ع  َرافِ 

 َقالَ  َهَذا َمنْ  َقالَ . َراِفع   َأَبا َيا َفق ْلت  ، الرَّج ل   َأْينَ  َأْدرِ 

 -َقالَ  -شَيًْئا ت ْغنِ  َفَلمْ  َوَصاحَ ، َفَأْضِرب ه   الصَّْوتِ  َنحْوَ  َفَعَمْدت  
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 َوَغيَّْرت   َراِفع   َأَبا َيا َلكَ  َما َفق ْلت   يث ه  أ غِ  َكَأنِّى جِْئت   ث مَّ 

  َدخَلَ ، اْلَوْيل   أل مِّكَ  أ ْعجِب كَ  َألَ  َفَقالَ . َصْوِتى
َّ
 َرج ل   َعَلى

 أ خَْرى َفَأْضِرب ه   َأْيًضا َله   َفَعَمْدت   َقالَ . ِبالسَّيْفِ  َفَضَرَبِنى

 َوَغيَّْرت   جِْئت   ث مَّ  الَ قَ ، َأْهل ه   َوَقامَ  َفَصاحَ ، شَيًْئا ت ْغنِ  َفَلمْ 

 َفَأضَع  ، ظَْهِرهِ  َعَلى م سَْتْلق   ه وَ  َفِإَذا، اْلم ِغيثِ  َكَهيَْئةِ  َصْوِتى

، اْلَعظْمِ  َصْوتَ  سَِمْعت   حَتَّى َعَليْهِ  َأْنكَِفئ   ث مَّ  َبطِْنهِ  ِفى السَّيْفَ 

 َفَأسْق ط  ، َأْنِزلَ  َأنْ  أ ِريد   السُّلَّمَ  َأَتيْت   حَتَّى َدِهشًا خََرجْت   ث مَّ 

 َأحْج ل   َأْصحَاِبى َأَتيْت   ث مَّ ، َفَعَصبْت َها ِرجِْلى َفاْنخََلَعتْ  ِمْنه  

 -وسلم عليه هللا صلى -هللاَِّ  َرس ولَ  َفبَشِّر وا اْنطَِلق وا َفق ْلت  

 َوجْهِ  ِفى َكانَ  َفَلمَّا، النَّاِعيَةَ  َأسَْمعَ  حَتَّى َأْبَرح   لَ  َفِإنِّى

 َفق ْمت   َقالَ . َراِفع   َأَبا َأْنَعى َفَقالَ  النَّاِعيَة   َصِعدَ  الصُّبْحِ 

 َيْأت وا َأنْ  َقبْلَ  َأْصحَاِبى َفَأْدَرْكت  ، َقَلبَة   ِبى َما َأْمِشى

 
َّ
 .َفبَشَّْرت ه   ّـ النَّبِى

له براء بن ې ويل: وئچي شوى  روايت له ابو اسحاق

 ّـ هللاَِّ  س ول  رَ ې ويل: ئچي وېدل مي واور هللا عنه رضىعازب 
عبدهللا بن عتيك، پاره لژلو( د يهودي ابو رافع )د و

ږو، روان شول، ېولځينو خلكو سره عبدهللا بن عتبة له 

ې شول نو عبدهللا بن عتيك ورته ږدچي كال ته نكله 

گورم او كال ته چي وځم وويل: تاسو دلته تم شئ، زه 

ى ړخر ورك ك (ېدونكو)د كال اوسټوم، د ننوتو لر ول

ڼا سره ې راور له يوټه كي د په لوو، نو د هغه 

په ندى شم، نو سر مي ژېپچي وبه ېدم ېرووتل، وو

پاره ناست چي د قضاى حاجت لړ لكه ټ كپڅادر( داسي )

ځي نو ړي ننوچي غواڅوك ړ: ژغ كيم، بيا دروازه وان 

ړم داخل دي شي، نو دروازه بنده كچي مخكي له هغه 

چي د ( كي ځاىړلو )د ت زه ننوتم، بيا د خرو مربط

ې پنو )خلكو( د شټ شوم، په خوا كي وو پې درواز

ې ورسره تر هغه ئړه، ۍ له ابو رافع سره وخوډډو

پلو ېر شو، بيا خې يو ساعت تپچي د شې ړوك يخبر

د پ شول او دږغونه چي كله كورونو ته ستانه شول، 

، د كليانو ساتونكى مي ېدوږغ مي نه اورڅ وتلو هي

ې ښايكي ې چې تاخپه يوې ي د كال كلياني ئچېدلى وو ل

پرانيسته، ې، د كال دروازه مي غه مي راواخيستهې، و

خلك راخبر شي نو سوكه به له كال چي كه پاره ې لد د
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ړه او په لوري مخه كبيا مي د دوى د دروازو ځم، وو

 اِفع  بو رَ أَ ې، بيا د ړپر دوى بندي ك ټولي مي له بهر

ټه چي كورم ته وختم، گو په لور زينوخوني ۍ د برن

ېدم پوهنه دي، ې ړى شوكې ړې مې ئېوډتياره ده او 

 ې ابو رافع!!چي انو ومي ويل ېري دئ، چړى چي دا س

ړه، مخه كته غ لوري ږنو ما د څوك دئ؟ ويل: دا ې وئ

چيغه گوزار سره مى وواهو، هغه په يوه او د توري 

په داسي ړى شو، بيا څه ونه كنور گوزار مي ، ړهك

ې مرستي ته ورغلى يم، گواكي زه ئچي گه ورغلم وت

ږغ مي پل څه درباندي شوي؟ خ !ومي ويل: ابو رافع

ېدا دي بوري كپه ړى وو، هغه وويل: آيا د مور بدل ك

په ې ته راننوت او زه ئخوني ښ نشم؟ يو كس مي خو

په ړه او توري ووهلم، بيا مي د ده لوري ته مخه ك

چيغي ړى شو، څه ونه كنور گوزار مي  ،وواهومي توره 

ږغ پورته شو، بيا ورغلم او ې راې او عيال ئړې كئ

چي گورم ړ، كه كبدل ېر څپه د يوه مرسته كوونكي مي 

پر نس پروت دئ، نو توره مي د ده هغه ستوني ستغ 

ږغ مي ډوكو چي د هړ تر هغه ې وكپرزور مي  ،ېښودهك

ې ته چي زينيړه ووتم، تر هغه په ب، بيا ېدوواور

پښه مي ېدم، ې ولوې كوز شم، له زينپرچي ېدم راورس

په گرو ته راغلم، پلو ملبيا خړله، ووته، ومي ت

ړ شئ او ېدم، ورته ومي ويل: لچي كرشداسي حال كي 

چي د ځم ړئ، زه تر هغه نه ېرى وركته ز ّـ هللاَِّ  َرس ولَ 

چي سباوون نو كله ږغ وانه ورم، اعالنوونكي ړيني م

د ې ويل: پورته شو او وئ د ماتم اعالنوونكىېدو ك

 ،چي روان شمپورته شوم ړينه اعالنوم، نو ابورافع م

نو ېښنه راسره نه وه،، چي كومه اندپه داسي حال كي 

ته  ّـنبي چي گري مي مخكي له هغه وموندل پل ملخ

 ړ. ېرى مي وركورشي، نو ز

 ه بل روايت كي دا قصه داسي ده:پ

 ِإَلى -وسلم عليه هللا صلى هللاَِّ  َرس ول   َبَعثَ  َقالَ  اْلبََراءِ  َعنِ 

 َعبْدَ  َعَليِْهمْ  َفَأمَّرَ ، األَْنَصارِ  ِمنَ  ِرجَالً  اْليَه وِدىِّ  َراِفع   َأِبى

 َوي ِعين   ّـ هللاَِّ  َرس ولَ  ي ْؤِذى َراِفع   َأب و َوَكانَ ، َعِتيك   ْبنَ  هللاَِّ 

 َدَنْوا مَّاَفلَ ، اْلحِجَازِ  ِبَأْرضِ  َله   حِْصن   ِفى َوَكانَ ، َعَليْهِ 
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 َعبْد   َفَقالَ  ِبسَْرحِِهمْ  النَّاس   َوَراحَ  الشَّْمس   َغَرَبتِ  َوَقدْ ، ِمْنه  

 َوم َتَلطِّف  ، م ْنطَِلق   َفِإنِّى، َمكَاَنك مْ  اجِْلس وا ألَْصحَاِبهِ  هللاَِّ 

 ث مَّ  اْلبَابِ  ِمنَ  َدَنا حَتَّى َفَأْقبَلَ . َأْدخ لَ  َأنْ  َلَعلِّى ِلْلبَوَّابِ،

 َفَهَتفَ ، النَّاس   َدخَلَ  َوَقدْ ، حَاجَةً  َيْقِضى َكَأنَّه   ِبثَْوِبهِ  نَّعَ َتقَ 

، َفاْدخ لْ  َتْدخ لَ  َأنْ  ت ِريد   ك ْنتَ  ِإنْ  هللاَِّ  َعبْدَ  َيا اْلبَوَّاب   ِبهِ 

 َدخَلَ  َفَلمَّا َفكََمْنت ، َفَدخَْلت  . اْلبَابَ  أ ْغِلقَ  َأنْ  أ ِريد   َفِإنِّى

 َقالَ  َوَتد   َعَلى األََغاِليقَ  َعلَّقَ  ث مَّ ، اْلبَابَ  َأْغَلقَ  النَّاس  

 َأب و َوَكانَ ، اْلبَابَ  َفَفَتحْت   َفَأخَْذت َها، األََقاِليدِ  ِإَلى َفق ْمت  

  ِفى َوَكانَ ، ِعْنَده   ي سَْمر   َراِفع  
َّ
 َعْنه   َذَهبَ  َفَلمَّا، َله   َعالَِلى

 َأْغَلْقت   َباًبا َفَتحْت   ك لََّما ت  َفجََعلْ ، ِإَليْهِ  َصِعْدت   سََمِرهِ  َأْهل  

 
َّ
 َيخْل ص وا َلمْ  ِبى َنِذر وا اْلَقْوم   ِإنِ  ق ْلت  ، َداخِل   ِمنْ  َعَلى

 
َّ
 َبيْت   ِفى ه وَ  َفِإَذا، ِإَليْهِ  َفاْنَتَهيْت  . َأْقت َله   حَتَّى ِإَلى

 َيا ق ْلت  فَ  اْلبَيْتِ  ِمنَ  ه وَ  َأْينَ  َأْدِرى لَ ، ِعيَاِلهِ  َوسْطَ  م ظِْلم  

 َفَأْضِرب ه  ، الصَّْوتِ  َنحْوَ  َفَأْهَوْيت   َهَذا َمنْ  َقالَ . َراِفع   َأَبا

 َوَصاحَ ، شَيًْئا َأْغَنيْت   َفَما َدِهش   َوَأَنا، ِبالسَّيْفِ  َضْرَبةً 

 ِإَليْهِ  َدخَْلت   ث مَّ  َبِعيد   َغيْرَ  َفَأْمك ث  ، اْلبَيْتِ  ِمنَ  َفخََرجْت  

، اْلَوْيل   أل مِّكَ  َفَقالَ . َراِفع   َأَبا َيا صَّْوت  ال َهَذا َما َفق ْلت  

 َفَأْضِرب ه   َقالَ ، ِبالسَّيْفِ  َقبْل   َضَرَبِنى اْلبَيْتِ  ِفى َرج الً  ِإنَّ 

 ِفى السَّيْفِ  ظ بَةَ  َوَضْعت   ث مَّ ، َأْقت ْله   َوَلمْ  َأْثخََنْته   َضْرَبةً 

 َفجََعْلت  ، َقَتْلت ه   َأنِّى َفَعَرْفت  ، ظَْهِرهِ  ِفى َأخَذَ  حَتَّى َبطِْنهِ 

، َله   َدَرجَة   ِإَلى اْنَتَهيْت   حَتَّى َباًبا َباًبا األَْبَوابَ  َأْفَتح  

 األَْرضِ  ِإَلى اْنَتَهيْت   َقدِ  َأنِّى أ َرى َوَأَنا ِرجِْلى َفَوَضْعت  

 َفَعَصبْت َها، سَاِقى َفاْنكَسََرتْ ، م ْقِمَرة   َليَْلة   ِفى َفَوَقْعت  

 لَ  َفق ْلت   اْلبَابِ  َعَلى جََلسْت   حَتَّى اْنطََلْقت   ث مَّ ، اَمة  ِبِعمَ 

 َقامَ  الدِّيك   َصاحَ  َفَلمَّا َأَقَتْلت ه   َأْعَلمَ  حَتَّى اللَّيَْلةَ  َأخْر ج  

 َأْهلِ  َتاجِرَ  َراِفع   َأَبا َأْنَعى َفَقالَ  السُّورِ  َعَلى النَّاِعى

 َقَتلَ  َفَقدْ ، النَّجَاءَ  َفق ْلت   اِبىَأْصحَ  ِإَلى َفاْنطََلْقت  . اْلحِجَازِ 

  ِإَلى َفاْنَتَهيْت  . َراِفع   َأَبا هللاَّ  
ِّ
 -وسلم عليه هللا صلى -النَّبِى

، َفَمسَحََها، ِرجِْلى َفبَسَطْت  . « ِرجَْلكَ  اْبس طْ  » َفَقالَ  َفحَدَّْثت ه  

 َقطُّ  َأشَْتِكَها َلمْ  َفكََأنََّها

ې ويل: ئوچي دئ  روايت ههللا عن رضىله براء بن عازب 

گى د يهودي ابو رافع )د ټولد انصارو يو  ّـ هللاَِّ  َرس ول  

گي ټولې د عبدهللا بن عتيك ئچي ږو، ېپاره وللژلو( و

ځورولو او د ده  ّـ هللاَِّ  َرس ولَ ابو رافع به ټاكو، امير و
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په ښمنانو مرسته كوله، د حجاز ې د دپه خالف به ئ

په ې شول ږدهغه ته ورن چيېدو، كله ې كال كي اوسيو

پلو او خلك له خوو، لى ېدلوچي لمر داسي حال كي 

پل پر خگرو ته وويل: پلو ملړل نو عبدهللا خرمو سره ول

څارنه كوم، ښېنئ، زه درومم، د دروازه وان ځاى ك

ې ته چي دروازړ تر هغه ځم، نو مخكي ولهيله ده ننو

چي چاوو لكه ځان واپر څادر داسي ې ې شو، بيا ئږدن

پلو چي خلك خپه داسي حال كي قضاى حاجت كوي، دا 

ې چي اړ ږغ كې پركورونو ته ننوتي ول، دروازه وان 

چي زه ځي نو داخل شه چي ننوړي كه غواد خداى بنده! 

ټ شوم، پځاى كي په يوه دروازه بندوم، نو ننوتم او 

ې ړه بيا ئې بنده كدروازه ئ ،چي خلك ننوتلكله 

ې، وايي: د كليانو د ولړځېخ وپر يوه مكلياني 

ې نو ، هغه مي راواخيستپاره پورته شوماخيستو ل

پرانيسته، او د ابورافع خوا ته به د دروازه مي 

ې ۍ حجرپورتنې ېوپه ېده، او هغه د ده ې ناسته كپش

گري ووتل، زه ې د ناستي ملپچي د ده د شكي، نو كله 

ځان په پرانيستله ي چي هره دروازه به موروختم، نو 

چي ځان سره مي وويل وله، له پكل ي مي له د اخلپس

ې ږي او وئېكه خلك راخبر شول نو تر ما راونه رس

ې ې تيارپه يوېدم، هغه پاى كي ده ته ورسپه ژنم، و

چي ېدم پوهنه ځ كي وو، په منۍ لي كورنپخوني كي د خ

ې نو ومي ويل: اځاى كي وي، په كوم دى به د خوني 

ته غ لوري ږنو ما د ئ؟ څوك دويل: دا ې وئ ابورافع!

گوزار سره مى وواهو، په يوه او د توري ړه، مخه ك

ړى شوى، هغه څه مي ونه كزه دهشت وهلى شوم، نور 

ړ ډ مي ونه كځنېر ډړه او زه له خوني ووتم، چيغه ك

 !ې ابورافعاېرته ورننوتم او ورته ومي ويل: چي ب

هغه وويل: مور دي بوره شه، پاره وو؟ څه لدا ږغ د 

په توري ووهلم، ې مخكي ېبڅو شپه خوني كي كس  يوه

څوكه ي تورد ړ نشو، نو په توره وواهو خو مبيا مي 

ې چي له شا ئپه نس كي ننايسته مي داسي د هغه 

ې ، بيا مي دروازژلوچي هغه مي ووپوه شوم نو ووته، 

ۍ وروستچي د ې تر هغه پرانيستلې پسپه بلي يوه 



 

 

                                                                                                                                      التوبة

 ېلوشپقرآن  د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

پر ښه پچي ان گمې دپه ېدم، ې ته ورسې زيندرواز

په كي په تياره شړه او پښه مي مخكي كږدم زمكه 

ړۍ مي گپپلي په خې ساق مي مات شو، نو پښېدم، د ولو

ې خوا چي د دروازېدم تر هغه ځړله، بيا وخووت هكلك

په تر هغه دا شځان سره مي وويل: ښېنستم او له ته ك

گانو چرچي ژلى دئ، كله پوه شم هغه مي وچي ځم نه و

ېوال وخوت او پر دى ړيني اعالنوونكد منو  ړگ وركبان

ړينه د ابورافع د حجاز تاجر مچي ړ ې وكئاعالن 

ېدم او ومي ځپه لوري وخوگرو پلو مل، نو د خاعالنوم

ژلو، نو د ابورافع ووتعالى  هللاېرى! ويل: د بريا ز

خوا ته راغلم او قصه مي ورته وكړه، هغه  ّـل هللا رسو

 مسحپښه وغزوله، هغه  وفرمايل: پښه دي وغزوه، ما

كړه، داسي روغه رمټه شوه لكه چي هيڅ شكايت مي ترې 

 نه درلود.

ېر ډړو روايتونو كي به ې دوادپه ځير شئ نو ږ كه ل

دي او ړه په اې ې قصچي د يوحال دا  ،گورئوپيرونه تو

ړو روايتونو نه له دغو دوا ې هم يو دئ!!اصلي راوي ئ

ېري برخي ډروايت هم دود  ،ڼلى شوگړ يوازي يو د منلو و

په كال كي چي عبدهللا بن عتيك لكه دا  ،ښيېصحيح نه بر

د كال دروازه چي حال دا ې! پسي بندولځان په ې درواز

د  ،ېېلي ولي بېبې د خلكو د كورونو درواز ،يوه وه

په  ،ېريډېدى شي نه د كور دروازه هم يوه ك ابورافع

د د خلكو باي ،ښيېپسي د دروازو بندول معقول نه برځان 

وروسته  له اقدامچي ې وي ړې بندي كې ئد كورونو درواز

ېر ډړو رواياتو كي ې دواپه د څوك مخه ونشي نيولى.ې ئ

چي يوه روايت كي ويل شوي په ږي: ېگو كتعارضات تر ستر

په بل كي ويل شوي ې، او ړلوت پسي (نورو)په ې ې ئدرواز

شوي  په يوه كي ويلې، ړلپسي وت (ځانپه )ې ئې چي درواز

چي د په بل كي دا او  (پرانيسته)ې چي د كال دروازه ئ

ويل شوي كلياني په يوه كي ړه، ك (بنده)ې كال دروازه ئ

چه كي په تاخچي )په بل كي دا ې( او ېخ وځړول)پر مې ئ

گرو ته له پلو ملچي خپه يوه كي ويل شوي ، (ېېښودې كئ

څو د ې خوا ته تم شو تر د دروازېدو مخكي د كال رس

گرو ته چي ملپه بل كي ويل شوي ني اعالن واوري او ړيم

ږ ې غړل بيا ئې رخصت كگري ئوروسته تم شو، ملېدو له رس

ېر نور تعارضونه، ډاو ېدو..... ځې وخوپسېدو او ورواور
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د ړى لومچي هغه ښي ېروايت دا وينا دقيقه برړي لومد 

كورونو خلكو د ې د ې او بيا ئړكال دروازه خالصه ك

متأسفانه  ې دي.ړلپسي تېدونكو په اوس هرې له بدرواز

چي له دغو متعارضو ې ړې ته اشاره نه ده كبخاري د

ڼا كي صحيح په رې د درايت او عقل كوم يو ئ رواياتو

 ڼچاكاش درنو محدثينو داسي متعارض روايات له دئ!! 

ې تشويش سره نه لوستونكي به له د ،ړي وئوروسته راو

 ې ومني.چي كوم يو ئېدل مخامخ

د كعب بن االشرف  ؛ښمنهمدا راز د يوه بل خطرناك د

 ې: گه راغلې توپه دپه رواياتو كي ېدو قصه ژل كو

 األَشْنَرفِ  بنن َكْعنبَ  َأنَّ "َماِلنك ، بنن َكْعنبِ  بنن هللاَِّ  َعبْدِ عن 

 َوَأْصنحَاَبه ، ّـ هللاَِّ  َرس ولَ  َيْهج و َوَكانَ  شَاِعًرا َكانَ  اْليَه وِديَّ،

 ّـ هللاَِّ  َرس نول   َوَكنانَ  شَنْعِرِه، ِفي ق َرْيش   ك فَّارَ  ِهمْ َعَليْ  َوي حَرِّض  
  اْلَمِديَننةَ  َقِدمَ 

َ
 الَّنِذينَ  اْلم سْنِلم ونَ  ِمنْنه م   َأخْنالٌ ، َوِهني

 َوِفنيِهم   َوسَنلَّمَ، َعَليْنهِ  هللاَّ   َصنلَّى هللاَِّ  َرس نولِ  َدْعنَوة   َيجَْمع ه مْ 

 اْليَه نود ، َوِمنْنه م   ألَْوَثناَن،ا َيْعب ند ونَ  الَِّذينَ  اْلم شِْرك ونَ 

: اْلحَيَّنيْنِ  ح َلَفناء   َوه نمْ  َواْلح ص نونِ، اْلحَْلَقةِ  َأْهل   َوِمْنه مْ 

 َوسَنلَّمَ، َعَليْنهِ  هللاَّ   َصنلَّى هللاَِّ  َرس ول   َفَأَرادَ  َواْلخَْزَرجِ، األَْوسِ،

 َيك نون   ج نل  الرَّ  َوَكنانَ  َوم نَواَدَعَته مْ، اسِْتْصالحَه مْ  َقِدمَ  حِينَ 

 َوَأخ نوه   م سْنِلًما َيك نون   َوالرَّج نل   م شْنِرًكا، َوَأب وه   م سِْلًما

 حِينَ  اْلَمِديَنةِ  َأْهلِ  ِمنْ  َواْليَه ود   اْلم شِْرك ونَ  َوَكانَ  م شِْرًكا،

  ي ْؤذ ونَ  ّـ هللاَِّ  َرس ول   َقِدمَ 
َّ
 األََذى، َأشَندَّ  َوَأْصنحَاَبه   ّـ النَّبِني

 َواْلَعْفنوِ  َذِلنكَ  َعَلى ِبالصَّبِرِ  َواْلم سِْلِمينَ  ّـ َنبِيَّه   هللاَّ   َوَأَمرَ 

 الَّنِذينَ  ِمننَ  َوَلَتسْنَمع نَّ " َتَعناَلى هللاَّ   َأْننَزلَ  َفِفيِهمْ  َعْنه مْ،

 َأًذى َأشْنَرك وا الَّنِذينَ  َوِمننَ  َقنبَْلك مْ  ِمننْ  اْلِكَتابَ  أ وت وا

 َعنَزمِ " ِمننْ  هِ َقْوِلن ِإَلنى[، 186 آينة عمران آل"]َكِثيًرا

 َأْهنلِ  ِمننْ  َكِثينر   َودَّ : "َتَعناَلى هللاَّ   َأْنَزلَ  َوِفيِهمْ  "،األ م ورِ 

 البقنرة"]ك فَّاًرا ِإيَماِنك مْ  َبْعدِ  ِمنْ  َير دُّوَنك مْ  َلوْ  اْلِكَتابِ 

  حَتَّى" َقْوِلهِ  ِإَلى[، 101 آية
َ
 َأَبى َفَلمَّا ،"ِبَأْمِرهِ  هللاَّ   َيْأِتي

 َعَليْنهِ  هللاَّ   َصنلَّى هللاَِّ  َرس ولِ  َأَذى َعنْ  َيْنِزعَ  َأنْ  ألَشَْرفِ ا بن َكْعب  

 م َعناذ ، بن سَْعدَ  ّـ هللاَِّ  َرس ول   َأَمرَ  اْلم سِْلِميَن، َوَأَذى َوسَلَّمَ،

، ث مَّ  األَْنَصاِريَّ، َمسَْلَمةَ  بن َوم حَمَّدَ 
َّ
 ِعيسَنى َوَأَبنا اْلحَاِرِثي

 ِفي م َعاذ ، بن سَْعدِ  َأخِي اْبنَ  َواْلحَاِرثَ  ،األَْنَصاِريَّ  حَبْر   بن

 َفَلمَّنا ِبناْلَعَواِلي، َمجِْلِسنهِ  ِفي َعِشيَّةً  َفَأَتْوه   َرْهط ، خَْمسَةِ 

 ِمنْنه مْ، َينْذَعر   َوَكانَ  شَْأَنه مْ، َأْنكَرَ  األَشَْرفِ  بن َكْعب   َرآه مْ 
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 حَاجَنة   ابنن جَناءَ : َقنال وا ِبك نمْ؟، جَاءَ  َما: َله مْ  َوَقالَ 

  َفْليَْدن و: َقالَ  ِإَليْكَ،
َّ
 َفنَدَنا ِبَهنا، ِلي حَدَِّثِني َبْعض ك مْ  ِإَلي

 َلَننا َأْدَراًعنا ِلَنبِيَعنكَ  جِْئَناكَ  َقدْ : َفَقالَ  َبْعض ه مْ، ِإَليْهِ 

 ج ِهنْدت مْ  َلَقندْ  َفَعْلت مْ  َلِئنْ  َوهللاَِّ : َفَقالَ  َأْثَماَنَها، ِلَنسَْتْنِفقَ 

 ِعشَناءً  َينْأت وه   َأنْ  َفَواَعنَده مْ  الرَّج ل ، َهَذا ِبك مْ  لَ َنزَ  م ْنذ  

 ِمنْنه مْ، َرج نل   َفَنناَداه   َفجَناُ وه   النَّاسَ، َعْنه   َيْهِدي حِينَ 

 سَاَعَته مْ  طََرق وكَ  َما: اْمَرَأت ه   َفَقاَلتِ  ِإَليِْهمْ، ِليَخْر جَ  َفَقامَ 

ء   َهِذهِ 
ْ
 حَندَّث وِني َقندْ  ِإنَّه نمْ  َلنى،بَ : َقنالَ  ت حِبُّ، ِممَّا ِبشَي

 َوَقالَ  َمسَْلَمَة، بن م حَمَّد   َفاْعَتَنَقه   ِإَليِْهمْ، َفخََرجَ  حَِديثَه مْ،

 جَِميًعننا، َوِإيَّنناه   َقَتْلت م ننوِني َوِإنْ  َيسْننبِْقك مْ  ل: ألَْصننحَاِبهِ 

 َفِزْعنتِ  َقَتل نوه   َفَلمَّا خَاِصَرِتِه، ِفي ِبالسَّيْفِ  َبْعض ه مْ  َفطََعَنه  

 َعَلنى َفَغنَدْوا اْلم شْنِرِكيَن، ِمننَ  َمَعه مْ  َكانَ  َوَمنْ  اْليَه ود ،

 
ِّ
 َصناحِب َنا ط نِرقَ  َقندْ : َفَقنال وا َأْصنبَح وا، حِنينَ  ّـ النَّبِي

 َله مْ  َفَذَكرَ  ِغيَلًة، َفق ِتلَ  سَاَداِتَنا، ِمنْ  سَيِّد   َوه وَ  اللَّيَْلَة،

 ِبنِه، َوي نْؤِذيِهمْ  َأشْنَعاِرهِ  ِفي َيق ول   َكانَ  الَِّذي ّـ هللاَِّ  َرس ول  

 َوَبننيْنَ  َوَبيْننَنه مْ  َبيَْنننه   َيكْت ننبَ  َأنْ  ّـ هللاَِّ  َرس ننول   َفننَدَعاه مْ 

 َفكََتبََها النَّاسِ، َأَمرِ  جَاِمع   ِفيَها َصحِيَفةً  َعامَّةً  اْلم سِْلِمينَ 

 ".َوسَلَّمَ  َعَليْهِ  هللاَّ   َصلَّى هللاَِّ  َرس ول  

كعب بن يهودي چي دئ  روايت هللا بن كعب بن مالكله عبد

 رسولې د پلو شعرونو كي به ئپه خشاعر وو او الشرف 

 رسولڅول، او ې ههجو كوله او قريش كفار به ئ ّـ هللا

ېدونكي چي اوسراغى ته ې په داسي حال كي مدين ّـ هللا

چي د ې مسلمانان ول ځيني ئډ ول، ډ وگې سره ئ

ځيني ړي ول، او ډ كي راغونبلنعليه السالم  پيغمبر

ځيني يهودان ځل، او ې لمانچي ب تان ئې مشركان ول ئ

چي د اوس گانو خاوندان ول، چي د حصارونو او كالول 

چي د دوى ښتل وغو ّـ هللا رسولاو خزرج حليفان ول، نو 

حاكمه وي، وضعيت داسي وو ړه صلح او روغه جوځ ترمن

ك وو، بل ې مشرپالر به ئړى به مسلمان وو، چي يو س

 چي پيغمبرې مشرك وو، كله به مسلمان خو ورور به ئ

مشركانو او يهودو ې راغى نو د مدينعليه السالم 

پل ختعالى  هللاځورول، ېر ډاو د هغه ياران  ّـ هللا رسول

ړاندي د په وې اذيتونو و ته د درسول او مسلمانان

دا ې ړه ئې اپه همدچي ړ، صبر او عفوى كولو امر وك
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 الكتاب اوتوا الذين من ولتسمعن... )ږو: ېآيت راول

... ( او د كثيرا اذى اشركوا الذين ومن قبلكم من

 الكتاب اهل من كثير ود)ې وفرمايل: ړه ئپه ادوى 

 عند من حسدا كفارا ايمانكم بعد من يردونكم لو

، (واصفحوا فاعفوا الحق لهم تبين ما بعد من انفسهم

او عليه السالم  چي كعب بن الشرف د پيغمبرنو كله 

 هللا صلى هللا رسول ؛ځورولو لس وانه خيستمسلمانانو له 

چي د هغه د ړ سعد بن معاذ ته امر وك سلم و عليه

ږي، نو سعد بن معاذ داسي ېگى ولټولپاره يو ژلو لو

په كي وو: كسان چي دا ږو ېگى ولټولځه كسيز پنيو 

 حارث وا النصاري عبس واب، النصاري مسلمة بن محمد

په وراره. نو ماخستن د هغه مجلس  معاذ بن سعدد 

ړ ې جوۍ خوني كي ئپورتنپلي په خچي ورغلل دوران كي 

ېدل ناآشنا ورته چي كعب بن الشرف ولړى وو، كله ك

څه ې ويل: ېدو، او ورته وئېرې وواو ترمعلوم شول 

يوه حاجت تا ته ې ويل: ورته وئشي دلته راوستئ؟ 

ې شي ږدڅوك راندي  تاسو ې ويل: نو لهوئراوستي يو، 

ې ويل: ې شول او وئږدځيني ورن، ې وواييچي ما ته ئ

زغري درباندي  پليچي خپاره راغلي يو ې لتا ته د د

گوو، هغه ړتياوو ولپلو اپه خې ې ئپيسپلورو او و

له ړي ې سد دنو تاسو  ،ړئوويل: وهللا كه دا كار وك

ړاوونو سره مخامخ شوي يئ، نو درتلو وروسته له ك

چي چي ماخستن داسي مهال ورشي ړه ې ورسره وكعده ئو

ړ، نو ك غږې وراو يوه ئې تللي وي، نو ورغلل تر خلك

ې ورته ېرمني ئځي، مچي ووپورته شو ځايه پله له خ

څوك دروازه د داسي كار ې وخت كي به په دوويل: 

ې ويل: وئښي كار وي، چي ستا د خوټكوي پاره نه درل

 م حَمَّد  ې ده، نو ورووت، ړپله خبره ما ته كنه؛ دوى خ

ې وويل: كه گرو ته ئپلو ملړه او خږ وركېغ َمسَْلَمةَ  بن

چي ې نشته خو پروا ئژنئ ځاى وما هم له ده سره يو 

په شا كي پلو تورو په خځينو درنه خالص نشي، نو 

اژو نو مشركين او يهودان ې هغه ووچي ئوواهو، كله 

ې غلل، او وئته ورعليه السالم  پيغمبرېدل، سبا ېروو

وو  ږ له مشرانوچي زموږ دوست په زموېره شويل: ت



 

 

                                                                                                                                      التوبة

 ېلوشپقرآن  د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

په هغه خبري ور سلم و عليه هللا صلى هللا ژل شو، رسولوو

ې په دې، كول پلو اشعارو كيپه خبه چي ده ې ړياد ك

ې ې ته ئړل او دك منع ې دوى له داسي كولوئسره 

دوى او مسلمانانو  عليه السالم، پيغمبرد چي وبلل 

ې ته ټول به دغي معاهدچي ڼه وليكل شي پاه يوځ ترمن

د لسو كلونو عليه السالم  پيغمبرالتزام كوي، نو 

  پاره داسي يوه معاهده وليكله.ل

چي ما ته  ،ځلي راغلىځه پنكي په بخاري روايت دا 

  ټولو غوره او دقيق معلوم شوى.پورتنى تر 

    

  

  

   

    

     

     

ې پل قسمونه ئچي خږئ ېگړو سره نه جنگآيا له هغو و

ړه او دا ې وكد ايستلو اراده ئ پيغمبرد  ،ړلمات ك

پيل ړه( گځل )جړي په لومې سره ئچي له تاسو دوى ول 

ټولو چي هللا ترپه داسي حال كي ږئ؟ ېېرې وآيا تر ،ړهك

  ږئ كه مؤمنان يئ.ېېرې ووچي تر ړ دئې وزيات د د

ړو ږ توقف وكړاندي بايد لپه ومبارك آيت  ېد د -(11)

چي ولي به د هغه حكم شوى ړه په اچا چي د گورو واو 

د  ،ېړې ماتي كي ئژمنپلي چي خږئ ېگپه ضد نه جنقوم 

ړه د گړه او جې وكد ايستلو اراده ئپيغمبر عليه السالم 

ې وه؟ كه مراد قريش وي نو له پيل شودوى له لوري 

پاى ته ړه گې له فتحي وروسته جقريشو سره خو د مك

ړه مسلمانان په اې وروسته د دوى او لد ،ې وهېدلرس

 ې قريشاو كه مراد تر ،ښيېې مورده برڅول بته هړي گج

ې حتمًا د مك چي دا آيتونهپه يقين سره ويلى شو وي نو 

ې لدچي ښي ېگه برگنده توڅرپه  ،له فتحي مخكي نازل شوي

ټول چي پايه يو مضمون دئ ېيمي ركوع تر د درې نيول آيت

ړ بله د منلو وړاندي نازل شوي وي. و به د مكي له فتحي

چي د بل داسي قوم نه وو ځكه  ،توجيه ورته نشو موندلى
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و مصداق وو او د دوى آيتونې وروسته د د ې له فتحيكم

ې ې وي. د مكښووني شوگ دا الرجند په ضد مسلمانانو ته 

ني وښوپه دوران كي بايد دا الرپاره د تياريو د فتحي ل

 ې وي.مسلمانانو ته شو

  

   

  

   

   

    

     

    

 ،ړيپه الس تعذيب كې ستاسو ږئ؛ هللا به ئېگورسره وجن

او  ړيپر دوى برى دركبه ته تاسو  ،ړيې كرسوا به ئ

او د دوى د  ړيورك ءشفا د مؤمنانو سينو ته به

قبوله چا توبه به د هغه او  ،ړيغيظ به ختم كړونو ز

 پوه دئ.  باحكمتاو هللا  ،ړيې غواچي دى ئړي ك

څو سره د  گياليوله مؤمنو جنتعالى  هللا دلته -(11-15)

 ې ده:ړخبرو وعده ك

 ړيپه الس تعذيب كښمنان به د دوى د دوى د، 

 ړيمخامخ كره پكاوي سذلت او سې له به ئښمنان د، 

 ړيدوى ته برى وركښمنانو به پر د، 

 يا  ې شفاءچي له د ،ړيد دوى سينو ته به شفاء ورك

د هغو خيرو لري كول او د دوى معنوي او اخالقي  نويله س

په سبب د ې ستري بريا ې د يوبه ئتعالى  هللاچي روزنه ده 

هللا چي د تمحيص او عيارول دي  يا هغه ،ړيپه برخه كدوى 

د هللا چي فرمايي  قرآنږي. ېپه برخه كو مجاهديني د د الر

ړاوونو سره مخامخېدل د تمحيص او د ې له كپه الر ك

هللا  يژورو كړو لوپدغو ابرارو مقام ته د رسېدو سبب دئ. 

څوكو ړو دوى د ايمان لو ،تعالى د مؤمنانو روزنه كوي

او پوخوالى ته مزيد  ېد دوى ايمان او عقيد ،ته رسوي

يوه مؤثره  يدا د دوى د تربيت او روزن ،يوركوځال 

 111په ې ې مطلب تفصيل د آل عمران د سورد دذريعه ده. 

  گورئ.كي و ونوآيت151او 
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 د  ،ځه يوسيړونو غيظ او غصه به له مند دوى د ز

 ړونه تسل شي.پرهر زپرهر پر ماته به د دوى ښمن د

  ړي ې توفيق وركد توبتعالى  هللاكافرانو ته به ځينو

سره ې دپه  په برخه شي.ې ړو سعادت به ئد ايمان راواو 

او هغه دا ې د جهاد يوه لويه او اساسي موخه بيان شو

به د جهاد اصلي  ړلاو ايمان راو چي د كافرانو هدايت

پاى كي په ږو وعدو پو سره د دغو شمجاهدينله  ،هدف وي

به د  ښيي چي له جهادړل راو هدايت او ايمان وكافراند 

الس  له كفر او بغاوت ىچي مقابل لوره دا وي مجاهد موخ

پل د ختعالى  او هللا ړيخداى ته مخه ك ،ړيتوبه وك ،واخلي

 گه ومني.په تورب 

  د علم او حكمت چي د قتال امر د هغه هللا له لوري شوى

ڼه گښېڅه كي ستاسو خير او په چي ږي ېپوهخاوند دئ. 

ېدى سڼي ته رگېښې خير او دمضمر ده او له كومي الري 

 ټوئ.ې قتال كي ولپه همدپل خير شئ. نو خ

   

   

   

    

     

   

   

    

حال دا  ،مان مو كړى چي همداسي به پرېښودل شئآيا گ

چي تراوسه هللا ستاسو هغه كسان نه دي معلوم كړي چي 

جهاد ئې كړى او له هللا او د ده له رسول او مؤمنانو 

پرته ئې د اسرارو بل محرم ځانته نه دئ غوره كړى. 

 .هللا ستاسو له كړو وړو ښه خبر دئ او

او غير مخلص مجاهد  د مخلصې مبارك آيت كي د په -(17)

 ې:گوته شوپه ښي پاره دوه نژندو لېپمؤمن د 

  په الر كي جهاد اوتعالى  هللاد 

  پرته او له مؤمنانو  پيغمبرد هغه له  ،تعالى هللاله

پلو اسرارو محرم نه ې دوست او د خږدپل نڅوك خبل 

 نيول.
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  به حتمًا داسي حالت راولي تعالى  هللا چياو ويل شوي

د دوى تر  ،ړ شيښتو ته اكافرانو سره نمؤمنان له چي 

هر  ،مسلمانان تر بريد الندي راشي ،پيل شيړه گځ جمن

 هللااو د  ،ړيې ضرورت احساس كښمن سره د مقابلڅوك له د

واقعي مؤمن له هغه څو تر  ،له لوري جهاد فرض شيتعالى 

په چي چا  ،په درواغو د ايمان دعوى كويچي ېل شي چا ب

ې ئله كافرانو سره  ،ړلهه مال وتې كي جهاد تې مرحلد

 ،تعالى هللاله  ،ېړيكي وشلولټي اپگندي او څرټولي پلي خ

پل څوك خبل ې ئپرته او له مؤمنانو  پيغمبرد هغه له 

هغه  ؛ نوونه نيولوپلو اسرارو محرم ې دوست او د خږدن

ډلي ښتينو مؤمنانو له په امتحان كي بريالى شوى او د ر

 .ډلي وتلى دئ؛ د دوى له ړك چي دا كار ونهچا دئ او 

و ېر نورو آيتونڼ شمگله ې مبارك آيت او د قرآن له د

صادق او مخلص مؤمن چي ږي ېېر وضاحت سره معلومډپه 

تو سره ازكات او نورو عباد ،ېژرو ،ځهپه لمانيوازي 

ۍ په ايمان كي د اخالص وروستدا عبادات  ،ژندىېپنشي 

په الر كي تعالى  هللاښي دوه دي: د ۍ نوروست ،ښي نه دين

او مؤمنانو  پيغمبرد هغه له  ،تعالى هللاجهاد او له 

 ،ځچا لموند هغه  ۍ نه نيول.په دوستڅوك بل پرته 

چي د خداى له ښت نه لري څ ارززكات او حج هي ،ژهرو

په الر كي له ښمنانو سره دوستي كوي او د هللا تعالى د

  ډډه كوي.جهاد 

دغه كسان ډلي كي په و تر څو چي هللا جل شأنه د مؤمنان

مجاهدين ئې نه وي معلوم كړي او هغه  ،نه وي تفكيك كړي

د هغه له پيغمبر او  ،چي له هللا تعالىړي ېل كې نه وي بئ

 ،نه نيسيگه له مؤمنانو پرته بل څوك د پټ دوست په تو

گمان مه كوئ چي هللا جل شأنه به تاسو همدغسي خپلي مخي 

آزموينو سره به مو  ته پرېږدي او له ابتالءاتو او

 مخامخ نه كړي!!

ې چا ايمان بو كي د هغه آيتونېر ڼ شمگپه  قرآند 

نصاراوو او  ،يهودانو ،چي له كافرانوڼل شوى گاعتباره 

ۍ د دوستښكاره ټه او پپه  ،پاليمشركانو سره دوستي 

چي له مؤمنانو چا همداراز فرمايي:  ،ږيېپيغامونه ورل

ې وتلى د اسالم له دائر ؛هړچا سره دوستي وكپرته له بل 

چي دوستي ورسره ږي ېڼل كگډلي به او د هغو خلكو له 

 كوي. 
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چي له مؤمنانو سره مينه پيغمبر عليه السالم فرمايي 

چي له څوك جنت ته ننوتى شي هغه  ،ښه دهد ايمان ن

 :مسلمان سره مينه لري

ُخُلوَن اْلَجنََّة َحتَّى الَ َتدْ  » ّـَعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َقاَل َقاَل َرسُوُل هللاَِّ 

َأَوالَ َأُدلُُّكْم َعَلى شَىٍْء ِإَذا  ُتْؤِمُنوا َوالَ ُتْؤِمُنوا َحتَّى َتَحابُّوا.

                                                                       رواه مسلم   .«َفَعْلُتُموُه َتَحاَبْبُتْم َأْفشُوا السَّالََم َبْيَنُكْم 

وفرمايل:  ّـ هللا رسولچي روايت دئ  ّـله ابوهريره 

جنت ته به داخل نه شئ تر څو ايمان را نه وړئ او 

ايمان به مو ونه منل شي تر څو يو له بل سره مينه 

په كولو چي ښيم څه درواو محبت و نه لرئ، آيا داسي 

ږي؟ ېپيدا كپه تاسو كي مينه او محبت راې سره به ئ

 ړئ.خور او عام كم ځونو كي سالپلو منپه خ

ه صورت كي يعني هللا جل شأنه به ستاسو ايمان په هغ

چي  ،كي مو مينه او محبت وي قبلوي چي په خپلو منځو

ده او د همدې په وجه به جنت ته  تقاضاهمدا د ايمان 

 ځئ. 

َأنَّ َرُجهالً  » -صلى هللا عليهه وسهلم-َعْن َأِبى ُهَرْيَرَة َعنِ النَِّبىِّ 

َلُه ِفى َقْرَيٍة ُأْخَرى َفَأْرَصَد هللاَُّ َلُه َعَلى َمْدَرَجِتِه َمَلًكا َزاَر َأًخا 

َفَلمَّا َأَتى َعَلْيِه َقاَل َأْيَن ُتِريُد َقاَل ُأِريُد َأًخا ِلى ِفى َههِذِه 

اْلَقْرَيِة. َقاَل َهْل َلكَ َعَلْيِه ِمْن ِنْعَمٍة َتُربَُّها َقاَل الَ َغْيَر َأنِّى 

ِفى هللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ. َقاَل َفِإنِّى َرسُوُل هللاَِّ ِإَلْيكَ ِبَأنَّ هللاََّ َقهْد  َأْحَبْبُتهُ 

 رواه مسلم  .«َأَحبَّكَ َكَما َأْحَبْبَتُه ِفيِه 

وفرمايل: يو  ّـرسول هللا چي  دئروايت  ّـابوهريره له 

كس د خپل داسي ورور ليدو ته والړ چي د هللا لپاره ئې 

وه او په بل كلي كي اوسېدو، نو له هغه سره وروري 

هللا د ده د ورتلو په الر كي يوه فرشته ولېږله، كله 

ري د تلو اراده ېچي هلته ورسېدو ورته وئې ويل: چ

لرې؟ وئې ويل: په دې كلي كي مي د خپل يوه ورور د 

وويل: آيا له هغه كس  (فرشتې)اراده كړې،  (ليدو)

چي  يد (څه لكه مال، زمكه، او بل)كوم نعمت دي  سره

هيڅ څه مو ترمنځ )ويل: نه ې پالنه ئې كوې؟ وئ

مگر دا چي زه د هللا لپاره له هغه سره مينه  (نشته

لرم، فرشتې ورته وويل: زه د هللا استازى يم، چي ستا 

يقينًا هللا جل  (له دې زېري سره راغلى يم چي)په لوري 
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شأنه له تا سره داسي مينه ساتي لكه ته چي د هللا 

 . ېله ده سره مينه كو لپاره

 په بل حديث كي راځي:

 هللاَّ  َعْننه  
َ
ِإنَّ  َعْن َأِبي سَِعيد  اْلخ ْدِريِّ َقاَل َقناَل م َعاِوَينة  َرِضني

َرس وَل هللاَِّ َصلَّى هللاَّ  َعَليِْه َوسَلََّم خََرَج َعَلى حَْلَقة  َيْعِني ِمْن َأْصحَاِبِه 

جََلسَْنا َنْدع و هللاََّ َوَنحَْمند ه  َعَلننى َمنا َفَقاَل َما َأجَْلسَك ْم َقال وا 

َهَداَنا ِلِديِنِه َوَمنَّ َعَليَْنا ِبكَ َقاَل آَّللَّ  َما َأجَْلسَنك ْم ِإلَّ َذِلنكَ 

َقال وا آَّللَّ  َما َأجَْلسََنا ِإلَّ َذِلكَ َقاَل َأَما ِإنِّي َلْم َأسْنَتحِْلْفك مْ 

ي جِبِْريل  َعَليِْه السَّالم َفَأخْبََرِني َأنَّ هللاََّ ت َهَمًة َلك ْم َوِإنََّما َأَتانِ 

 .    رواه مسلمَعزَّ َوجَلَّ ي بَاِهي ِبك مْ اْلَمالِئكَةَ 

د  ّـرسول هللا كوي چي روايت  ّـله معاويه  ّـابوهريره 

خپلو يارانو په يوې حلقې او ډلي راووت او وئې 

: نولي ياست؟ وئې ويلېويل: څه شي يو ځاى سره كښ

كوو چي موږ يى  ءناست يو هللا يادوو او د ده شكر ادا

په د اسالم په لوري هدايت كړو او پر موږ ئې ستا 

پېرزوينه وكړه، وئې فرمايل: آيا واقعًا همدا وسيله 

نولي يئ؟ ېځاى كښډ او يود هللا ذكر او خاطر سره راغون

نولي مگر همدې ېوئې ويل: په هللا قسم چي موږ نه يو كښ

فرمايل: ما د دې لپاره قسم درنكړ چي تاسو  شي، وئې

ته كوم تهمت )راجع كوم( خو ما ته جبرئيل راغى او 

دا خبر ئې راكړ چي يقينًا هللا د فرشتو په وړاندي په 

 . تاسو فخر كوي

 همدا راز فرمايي:

 
َّ
الرَّج ل  َعَلى ِدينِ خَِليِلِه  »َقاَل  ّـَعْن َأِبى ه َرْيَرَة َأنَّ النَّبِى

 سنن ابي داؤد .«يَْنظ ْر َأحَد ك مْ َمْن ي خَاِلل  َفلْ 

هر وفرمايل:  ّـ هللا چي رسولروايت دئ  ّـله ابوهريره 

سړى د خپل دوست په دين وي، نو ستاسو هر يو دي 

 . وگوري چي له چا سره دوستي كوي

همدا راز د هغو كسانو د اوچت او لوړ مقام په اړه 

 ره مينه ساتي:فرمايي چي د هللا لپاره يو له بل س

َعْن َأِبى ز ْرَعَة ْبنِ َعْمِرو ْبنِ جَِرير  َأنَّ ع َمَر ْبَن اْلخَطَّنابِ َقناَل 

 
ُّ
ِإنَّ ِمْن ِعبَاِد هللاَِّ أل َناسًا َما  » -صلى هللا عليه وسلم-َقاَل النَّبِى

ْومَ ه ْم ِبَأْنبِيَاَء َولَ ش َهَداَء َيْغبِط ه م  األَْنبِيَناء  َوالشُّنَهَداء  َين

َقنال وا َينا َرس نوَل هللاَِّ  .«اْلِقيَاَمِة ِبَمكَناِنِهمْ ِمنَن هللاَِّ َتَعناَلى 



 

 

                                                                                                                                      التوبة

 ېلوشپقرآن  د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

ه مْ َقْوم  َتحَابُّوا ِبنر وحِ هللاَِّ َعَلنى َغيْنِر  »ت خْبِر َنا َمْن ه مْ. َقاَل 

ور  َأْرحَام  َبيَْنه ْم َولَ َأْمَوال  َيَتَعاطَْوَنَها َفَوهللاَِّ ِإنَّ و ج وَهه ْم َلن ن

َوِإنَّه ْم َعَلى ن ور  لَ َيخَاف وَن ِإَذا خَاَف النَّاس  َولَ َيحَْزن وَن ِإَذا 

. َوَقَرَأ َهِذِه اآلَينَة )َألَ ِإنَّ َأْوِليَناَء هللاَِّ لَ خَنْوف  «حَِزَن النَّاس  

 سنن ابي داؤد    (.َليِْهمْ َولَ ه مْ َيحَْزن ونَ عَ 

يني داسي دي چي كه څه يقينًا چي د هللا له بندگانو ځ

هم نه انبياء دي او نه شهداء، خو د قيامت په ورځ 

به حتى انبياء او شهداء پدوى غبطه كوي، د هغه 

چي د هللا په خوا كي به ئې له امله مقام او منزلت 

لري. صحابه وو وويل: يا رسول هللا! موږ پوه كړه چي 

دوى څوك دي؟ وئې فرمايل: دا هغه ډله ده چي په 

ي فيض او پېرزويني سره ئې يوه له بل سره مينه اله

وي ړيكي ساتله، پرته لدې چي د دوى ترمنځ د خپلوۍ ا

او پرته له دې چي د دوى ترمنځ د مال د راكړي 

يوازي په هللا ايمان په خپلو )وركړي معامله وي 

بل سره مينه له دې كړي او يو ږمنځونو كي سره ن

به د نور په شان وي په هللا قسم چي د دوى مخونه  (لري

او دوى به په نور او رڼا وي، كله چي خلك وېري 

خلك غمجن چي اخيستي وي دوى به نه وېرېږي او كله 

ئې دا آيت تالوت  شي دوى به نه غمجن كېږي او بيا

كړ: پوه شه چي يقينًا د هللا دوستان داسي دي چي نه پر 

  دوى خوف او وېره شته او نه به دوى غمجن شي.

 : غليث قدسي كي راپه حدي

َقاَل هللاَّ  َعزَّ  »َيق ول   ّـسَِمْعت  َرس وَل هللاَِّ قال م َعاذ  ْبن  جَبَل  عن 

 
َّ
َّ َواْلم َتجَاِلِسيَن ِفى

َوجَلَّ َوجَبَْت َمحَبَِّتى ِلْلم َتحَابِّيَن ِفى

 
َّ
َّ َواْلم َتبَاِذِليَن ِفى

 رواه احمد     «َواْلم َتَزاِوِريَن ِفى

مي  ّـ هللا چي له رسولروايت دجئ  ّـبن جبل له معاذ 

ته ما محبت هغه چا فرمايلي: ز تعالى هللاېدل: واور

واجب او الزم شو چي په خپلو منځونو كي زما لپاره 

مينه او محبت ساتي او زما لپاره په خپلو منځونو 

ني او زما لپاره يو د بل زيارت او ليدو ښېكي سره ك

يو د بل لپاره بذل  كتو ته درومي او زما په خاطر

 .گويكوي، قرباني وركوي او خپل مال ل
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يعني د چا چي دا څلور صفات وي د هغوى لپاره زما 

زه به له هغه چا سره مينه او محبت  ،محبت واجب شوى دئ

خپلو  ،ساتم چي: زما لپاره خپلو منځونو كي مينه ساتي

يو د بل زيارت او ليدلو  ،ړه لريمنځونو كي ناسته وال

او زما په خاطر په خپلو منځونو كي مالونه  ته ځي

هديه او تحفه وركوي او يو خپل مال بل ته  ،گويل

وركوي. د چا تر منځ چي همدغه تعلقات وي هللا جل شأنه 

 خپل محبت هغوى لره الزم كړى.

    

   

   

   

   

   

  

چي د هللا جوماتونه په داسي حال ښايي مشركينو ته نه 

دا هغه  ،گواهي وركويځان د كفر پر چي ړي كي آباد ك

په اور كي به ې حبط شول او چي عملونه ئړي دي گو

 وي. هپاتتل

ېر وضاحت سره ډپه څو خبري  آيت ې مباركله د -(16)

 ږي:ېمعلوم

  ې ئځان چي ړه دئ په اگه د قريشو په خاصه تودا آيت

خو مشركان ول او  ڼلگد بيت هللا او مسجدالحرام متوليان 

 ې لهكعبه ئ ،ووېر څپه ې د كافرانو عقيده او عمل ئ

 وگواهي وركولې او عمل د دوى عقيد ،ې وهړډكه كُبتانو 

ړه په اچا گه د هر هغه په عامه تو او ،چي كافران دي

ړوي جوماتونه جوي خو وې د كافر چي عقيده او عمل ئدئ 

د جومات امامت او  او ڼيگځان د جومات متولي او يا 

ظاهري اعمار كي د جوماتونو ې دپه  ړه لري.په غاخطابت 

 ړه شامل دي. او معنوي اعمار دوا

  او د الهي معيارونو له مخي د دوى عملونه حبط دي

څه ې د جوماتونو ظاهري آبادول نه ئ ،ښت نه لريڅ ارزهي

له دغو كافرانو  ،ې امامت او خطابتاو نه ئلري ښت ارز

دوى  ،ړ نه ديې ودوى د د ،ښاييسره اصالً دا كارونه نه 

 ړى شي. عزل ك ې مقام او منصببايد له د
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  ې خوا د قريشو مشركينو ته ويل شوي سره له يوې دپه

 هللاسجدالحرام ساتنه او د حجاجو خدمت د چي ستاسو دا د م

ې وروسته او له دښت نه لري څ ارزړاندي هيپه وتعالى 

له  ساتني او خدمت ،پالنيځاى د څلي ېپې ستاسو د د

ې ېښنله بلي خوا د مؤمنانو هغه اند ،دندي عزل شوي يئ

په ښتو د مسجدالحرام له متوليانو سره د ن چيې شو رفع

    . ېې درلودړه ئا

   

    

  

   

    

    

   

    

لى آبادوڅوك چي د هللا جوماتونه خو يوازي هغه يقينًا 

 ،ړىې ايمان راوئځي پر ورپر هللا او د آخرت چي شي 

پرته )له ړى او له هللا ې وركزكات ئ ،ړىې كځ ئلمون

له به دا خلك همچي ښايي نو  ږي.ېېرچا( نه وهي

  وي. هدايت شوو

آيت كي د هغو كسانو مواصفات بيان ې مبارك دپه  -(11)

 د جوماتونو د آبادولوپه مادي او معنوي لحاظ چي شوي 

 ړتيا لري:و

 ړى،ې ايمان راوئهللا تعالى  رپ 

  باور لري،ځي پر ورد آخرت 

 ړى،ې كئ ځلمون 

 ړى او ې وركزكات ئ 

  ېدلى.ېرچا نه دئ وپرته له بل تعالى  هللاله 

د ځه صفات نه وي هغه د هللا تعالى پنچي دا چا كي په 

څوك به ، هو؛ هغه ىېدنشي كگار ښتينى خدمتجوماتونو ر

ړي او له منبر به د حق ړ كگر جوحق سن دات مگه له جوڅن

چا پرته له بل ډارن دئ او له هللا تعالى چي ړي ړ كږغ لو

چا چا د رزق او روزي طمع لري، له بل له بل ږي؟! ېېرو

گي ې ستره لري، د بل جيب ته ئېرپل رزق او روزي وپه خ
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ښتينى ايمان نه پر خداى او آخرت رپله په خچي څوك ؟ وي

چي چا د  ؟!ړيهدايت كښتيني ايمان ته گه رڅنلري بل به 

ځه كي په لمانگه به څنوي نه ځ ى لمونرښتينځ لمونپل خ

چمتو نولو ته چي د مال قرباڅوك د بل سم امامت كوي؟! 

چمتو پل سر او مال قربانولو ته گه د خڅننه وي بل به 

و سم ككي د خلمسجد په او جبون انسان نه ړي، ډارن ك

په نورو ديني نه او گر كي په سن، نه امامت كولى شي

   ښوونه.چارو كي د مسلمانانو سمه الر

د جوماتونو او مساجدو د پلوه يعني له معنوي 

اعماركار هغه خلك كولى شي چي صفات ئې په دې آيت كي 

ښودل شوي، د جوماتونو ظاهري آبادي او اعمار بېل كار 

چي او اعمار بېل. لكه ې رغول پلوه ئدئ او د هدايت له 

په آخره زمانه كي به چي  ييوه روايت كي راغلپه 

جوماتونه په ظاهر كي ښه آباد، مزين او ښايسته وي خو 

 به خراب او وران وي.پلوه د هدايت له 

جوماتونه د هدايت له ناحيې هغه څوك آبادولى شي او 

هغه داعي د هللا د دين خدمت كولى شي چي د مخكنيو صفاتو 

هللا جل شأنه پرته له بل  ترڅنگ، دا صفت هم ولري چي له

چي هيله ده پاى كي دا وينا په د آيت  چا ونه وېرېږي.

چي له دغو صفاتو ښيي  ،ندونكي ويودغه كسان هدايت م

 ،پاره ضروري ديچي د هدايت لڅه شته عالوه هم داسي 

ېره پر دغو صفاتو سرب ،يوازي دغه صفات كفايت نه كوي

ېرېدو په صورت چي له هغوى د تړاوونه شته پځيني داسي 

دي چي الر ئې  كي دا ثابتېږي چي آيا دوى له هغو كسانو

بلكي  ،موندلې كه نه؟ يوازي دا څو خبري كافي نه دي

آيت كي توضيح ې پسچي هغه په ور ،مزيد څه ته ضرورت شته

عملي جهاد به دا ثابتوي چي د چا په زړه كي له  ،كېږي

شوى دئ او  وېره ده او څوك په رښتيا هدايت هللا جل شأنه

جهاد هغه مالك او  ،په جهاد كي دا معلومېږي ،ايمان لري

معيار دئ چي د هغه په ترڅ كي د چا د ايمان حقانيت او 

د جهاد په دوران كي به دا معلومېږي  ،حقيقت څرگندېږي

 ،چي څوك په خپل ايمان كي رښتينى دئ او څوك دروغجن

د دغو څوك مخلص مؤمن دئ او څوك منافق؟ په همدې خاطر 

  بيانولو وروسته ويل كېږي چي:له صفاتو 

    

:  هدايت به دغه كسان ښايي

 .ندونكي ويوم
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چي وايي: كله ې ده ړه دا توجيه كمزورپه اد )عسى( 

د يقين نو له لوري ويل شوى وي تعالى  هللاچي دا لفظ د 

په يقين سره چي دا كسان ي دا يعن ،معنى افاده كوي

پلي په خچي دا لفظ الرموندونكي دي! غوره تعبير دا دئ 

 په قرآنچي څكله صحيح نه ده دا هي ،اصلي معنى ونيسو

په بلي معنى ځاى په كي راغلي الفاظ د اصلي معنى 

چي ووايي: يقينًا دا كسان ښتلى غوتعالى  هللاكه  ،واخلو

به آيت داسي وو: اولئك هدايت موندونكي دي نو هرو مرو 

  هم المهتدون. 

  

  

  

   

  

      

     

   

   

دول اړوبه كول او د مسجدالحرام آبآيا د حاجيانو خ

پر پر هللا او د آخرت چي ڼلي گېر څپه چا مو د هغه 

ې جهاد په الر كي ئى او د هللا ړې ايمان راوځي ئور

او هللا دا ظالم  ،په خوا كي برابر نه ديړى؟ د هللا ك

 قوم نه هدايتوي. 

 :ديپام كي نيول ضروري په څو خبري دلته  -(11)

چي پيل شوى پاره ې لړه دا بحث د دپه اد مشركينو 

ړي، چمتو كېكنده اقدام ته پرپه ضد يوه د دوى مؤمنان 

پام سره چي په ته  وړو وړركانو هغو كچي د مشداسي نه 

د مسجدالحرام د ساتني، اعمار او مجاورت او د حجاجو د 

ې كول؛ مسلمانان مذبذب نه شي او د ړه ئاپه خدمت 

ړه نشي. ړه نازپه كولو كي زېكنده اقدام پر وروستي او

په هغه صورت كي دا عملونه خو چي دوى ته ويل شوي 

ځي ايمان او پر وراو د آخرت تعالى  پر هللاچي ښت لري ارز

د ې منشأ او محرك وي، نه په الر كي جهاد ئد هللا تعالى 

په شرك كي غرق دئ او له چي ظالم دئ، چا له لوري هغه 

 حروم. م الهي هدايت
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 ې:ښووني شوڅو الرې مبارك آيت كي په د

  د حاجيانو خدمت او د مسجدالحرام آباد ساتل د هغه

پر پر هللا او د آخرت چي  يابر نه درچا له جهاد سره ب

په الر كي وي، ې د هللا تعالى ړي او جهاد ئځي ايمان راوور

 په الهي معيارونو كي سره برابر نه دي.ړه دا دوا

  ي دا فقرهپاى كپه د آيت (  

   ) ښيي

له نظره  قرآن، د مراد مشركين دي غو ظالمانوچي له د

چي يعني دا د قريشو مشركين ټولو لوى ظلم دئ، شرك تر 

ځان ته د بيت الحرام مجاورين، د مسجدالحرام ساتونكي 

 ېاو د همدگاران وايي ړونكي او د حاجيانو خدمتاو جو

گان مخلص بندتعالى  هللاپه حقه او د ځان په سبب كارونو 

څ هيكارونه ېك سي نداد مشركانو چي پوه شي ڼي بايد گ

چي  يچا سره برابر نه دښت نه لري او دوى له هغه ارز

ځي ايمان لري او د هللا پر وراو د آخرت تعالى  پر هللا

په  ېې فقرپه الر كي جهاد كوي. د آيت له دتعالى 

ړه دئ په ادا آيت د مشركينو چي ږي ېگه معلومتو گندهڅر

چي وايي دا آيت د بدر له  ئيح نه داو هغه روايت صح

غزا وروسته نازل شوى او يا وايي د صحابه وو د هغي 

چي يوه ويلي ما ته له ايمان ړه نازل شوى په اې مباحث

ټولو غوره ړلو وروسته حاجيانو ته اوبه وركول تر راو

چي ما ته د مسجدالحرام آبادول ويلي ښي، بل ېعبادت بر

ټولو غوره ا ته جهاد تر چي مښي او بل ويلي ېغوره بر

 ځواب كي نازل شوى.په گواكي دا آيت د دوى ښي، ېبر

 روايت داسي دئ:

 صلى-هللاَِّ  َرسُولِ  ِمْنَبرِ  ِعْندَ  ُكْنتُ  َقالَ  َبِشيرٍ  ْبنُ  النُّْعَمانُ عن 

 َعَمالً  َأْعَملَ  الَ  َأنْ  ُأَباِلى امَ  َرُجل   َفَقالَ  -وسلم عليه هللا

 ُأَباِلى َما آَخرُ  َوَقالَ . اْلَحاجَّ  ُأسِْقىَ  َأنْ  ِإالَّ  اإِلسالَمِ  َبْعدَ 

 اْلَمسْجِدَ  َأْعُمرَ  َأنْ  ِإالَّ  اإِلسالَمِ  َبْعدَ  َعَمالً  َأْعَملَ  الَ  َأنْ 

 ِممَّا لُ َأْفضَ  هللاَِّ  سَِبيلِ  ِفى اْلجَِهادُ  آَخرُ  َوَقالَ . اْلَحَرامَ 

 ِمْنَبرِ  ِعْندَ  َأْصَواَتُكمْ  َتْرَفُعوا الَ  َوَقالَ  ُعَمرُ  َفَزَجَرُهمْ . ُقْلُتمْ 

 ِإَذا َوَلِكنْ  اْلُجُمَعةِ  َيْومُ  َوُهوَ  -وسلم عليه هللا صلى-هللاَِّ  َرسُولِ 

. ِفيهِ  اْخَتَلْفُتمْ  ِفيَما َفاسَْتْفَتْيُتهُ  َدَخْلتُ  اْلُجُمَعةَ  َصلَّْيتُ 

 َوِعَماَرةَ  اْلَحاجِّ  ِسَقاَيةَ  َأَجَعْلُتمْ ) َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَُّ  َفَأْنَزلَ 
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 َيةَ ال~ا( خِرِ ال~ا َواْلَيْومِ  ِباّللَِّ  آَمنَ  َكَمنْ  اْلَحَرامِ  اْلَمسْجِدِ 

 رواه مسلم .آخِِرَها ِإَلى

چي د صحابه گنلى شو په هغه صورت كي صحيح دا روايت 

ې وي وروسته شوې آيت له نزوله ځ مناقشه د دوو تر من

عليه  چي پيغمبرپه روايت كي داسي ويل شوي وى او 

ځواب كي په چي د دوى نه دا  ،دا آيت وراورولىالسالم 

ټولو محققينو له نظره چي د ځكه . دا دا آيت نازل شوى

او د آيت  ،ې سوره دهۍ نازله شوبرائت سوره وروستد 

  ړه نازل شوى.په اچي د مشركينو گواهي وركوي متن 

ټولو په الر كي جهاد د تعالى  هللاچي د ښيي ا آيت د

كه د بيت  ،ړ دئټولو لوپه سر كي او تر تو اعباد

په عبادت سره او د مسجدالحرام آبادونه  ،الحرام ساتنه

عالوه د حاجيانو خدمت  په مادي لحاظ او له شخصي عبادت

له جهاد سره برابر نه وي نو له  ټولكول؛ دا 

په په كونج كي يا بل جومات وم كد  ،بهر مسجدالحرام

گه له جهاد سره څنچا عبادت كومي خانقاه كي به د 

 برابر وي؟!  

ې ې سورچي د دږي ېگه معلومگنده توڅرپه ې آيته له د

ې له فتحي مخكي ده او د مكړه په ادا برخه د قريشو 

 ې. نازله شو

  

   

   

   

    

    

په الر ړى او د هللا ې كهجرت ئ ،ړىې راوچي ايمان ئهغه 

د هللا  ړىجهاد كسره  ونواو نفس ونومال وپلپه خې كي ئ

ړه درجه لري او همدا دوى ټولو لوپه خوا كي تر 

 ريالي دي.ب

چي ړه مزيد وضاحت كوي ې اپه ددا مبارك آيت  -(21)

ټولو ر درجه تد مجاهد  ،ټولو ستر عبادت دئجهاد تر 

ه ده او د د نيا او عقبى بريا د جهاد له الري ړلو

په برخه د مجاهد ېدى شي، دا بريا به يوازي ترالسه ك

او د دنيا او عقبى ېدو معنوي مقام ته د رسړ ږي. لوېك
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تر السه كولو كي ايمان مقدمه ده، هجرت له ماسوى  بريا

پل په خگ دئ او په لوري تپل تعلق شلول او د خداى خ هللا

په الر كي جهاد كول وسيله تعالى  او نفس سره د هللامال 

ېدل ممكن نه ړ مقام ته رسپرته هغه لوې يلې وسده، له د

 دي.  

  

   

    

   

     

     

يت او داسي رضا ،پل لوري د رحمتد دوى رب له خ

 پاتهته په كي تلچي دوى  ېرى وركويجنتونو ز

سره چي له هللا يقينًا  ،پاتهپه هغه كي تل .نعمتونه دي

 ستر اجرونه دي.

ې څو وعدو كي له دوى سره ې مباركو آيتونپه د -(21-22)

 ې دي:شو

 ړويوغوپر دوى رحمت وزر پل به د ختعالى  هللا. 

 راضي شي پر ايمان، هجرت او جهاد به د دوى تعالى  هللا

 ېرزوينو.پپر تعالى  هللااو دوى به د 

 ته په كي چي دوى په برخه شي ې داسي جنتونه به ئ

  .نعمتونه دي پاتهتل

  ږي او له ېوساپاره ل تلد ې جنتونو كي به دپه

 پاره برخمن وي او ې د تل لبه ئ نعمتونو

 چي هللاپه برخه شي ې داسي مزيد ستر اجرونه به ئ 

ې چا ليدلي، نه ئځان سره ساتلي، نه له تعالى 

  ې تصور كولى شي.څكلي او نه ئې ېدلي، نه ئاور
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و كفر تر ايمان ڼاو ورو وپلروناى مؤمنانو! كه مو 

او له  ،ئمه نيس اندوست لپلو نو هغوى خگڼغوره و

نو هغوى  ،وكړه يچا لدوى سره دوستچى هرتاسو 

 ي. ظالمان د

 ږدي:ږ مخي ته ښووني زموڅو الردا مبارك آيت  -(21)

 سره پلوانو پلو خخچي له ې ښوونه شومؤمنانو ته الر

پر ايمان چي كفر ته پالي دوستي نه په هغه صورت كي به 

 ڼه وي. وروه او پلرونڅه هم د دوى ترجيح وركوي؛ كه 

  په وجه له داسي كافرانو سره دوستي ۍ پلوچي د خڅوك

پل دين او ځان ظلم كوي، له خپل پر خظالم دئ،  ؛پالي

چلند ې پل رب سره ئايمان سره جفا كوي، او له خ

 ښمن سره دوستي كوي.ځكه د خداى له دظالمانه دئ، 

چي دا برخه د برائت ږي ېهم معلوم آيتې مبارك له د

په دغو  ،ېمخكي نازله شو ې له فتحين او د مكله اعال

ړيكو شلولو او له قريشو سره د اښوونو سره مجاهدين الر

 څول شوي.ته هېكنده اقدام پرپه ضد د دوى 

يو مهم خصوصيت دا دئ چي هغه به خپل  مرييد عبد او 

او د هوى او ټ دوست او دښمن د خپلو تمايالتو په بنس

اختيار سلب شوى  اړه له دهپه دې  ،ټاكيهوس له مخي نه 

 ،ړي او حكم محكوم دئېكپراو هغه د خپل آقا او مالك د 

 ،د خپل آقا دښمن په دوستۍ ونيسي مرييكه كوم غالم او 

او كه هغه د خپل آقا دوست دښمن وگڼي  ،هغه بغاوت كړى

ڼل گڅوك ظالم ځكه دلته هغه بيا ئې هم بغاوت كړى. نو 

 پالي. وستي سره دنو اپلوكافرو خله چي شوى 

معلومېږي چي د گه گنده توڅرپه  آيتې مبارك له د

اسالم له نظره له كافر سره دوستي د ايمان منافي او 

 نفى كوي. ايمان چي د ئ خطرناك عمل دداسي 
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 ،يمېرمن ،ڼهورو ،زامن ،پلرونهكه مو  ورته ووايه:

د چي هغه تجارت  ،ړي مالونه موډ كراغون ،پلوانخ

 يچئ او هغه كورونه مو ې وېرېږړوالي ئبازار له سو

پېغمبر او د ده تر د هغه  ،هللاتر تاسو ته  ،ېښوئ ئخو

 يړپرېكنو د هللا  ،زيات محبوب ويجهاد تر  په الر كي

 فاسق قوم نه هدايتوي.  يهللا داس يچړئ انتظار وكته 

په دې آيت كي د دنيا هر هغه څه راخالصه شوي چي  -(21)

دوستان او  ،كه تعلقات دي ؛انسان ورسره مينه ساتي

 ،تجارت او بنگلې دي ،دولت ،مال ،كه شتمني ،ديپلوان خ

د هغه پيغمبر  ،هر څه چي دي دا ټول يوې خوا ته او هللا

مينه او چا كه د  ،ته او د هللا په الر كي جهاد بلي خوا

تر د هغه  ،هللاتر محبت له هغو سره وي او هغوى ورته 

نو  ،جهاد غوره ويتر پيغمبر او د هللا تعالى په الر كي 

دا كسان فاسقان دي او د الهي هدايت دروازې د هغوى 

هللا ئې نه هدايتوي او له الهى هدايت  ،دي ېپرمخ تړل شو

 محروم دي. 

تللو لپاره ستر او دقيق  ايمان د دا د انسان د

په دې سره هره لحظه انسان خپل  ،معيار او مالك دئ

راپيدا كېږي چي  سؤالهره لحظه د دې  ،ايمان سنجولى شي

د هغه پيغمبر  ،هللا ته ،آيا ته ايمان ته ترجيح وركوې

 ،زامنو ،او د هللا په الر كي جهاد ته او كه پالر ،ته

او بنگلو ته ترجيح تجارت  ،مال ،ښځي ،خپلوانو ،وروڼو

وركوې؟ انسان هره شېبه د خپل ايمان په اړه د همدغه 

د چا چي  ،معيار او مالك او تلي په اساس قضاوت كولى شي

 ،دې شيانو سره محبت زيات وي له پيغمبر او جهاد، تر هللا

پرمخ د هغوى  ،د هللا له هدايت محروم دي ،هغوى فاسقان دي

 ې دي. ړل شود هدايت دروازې ت

څوك چي هغه ږي ېگه معلومگنده توڅرپه ې آيت ه دل
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پاره د فتوى ل او ړوگه غوره نه كپه توښود بايد د الر

جهاد ې په الر كي ئتعالى  هللاچي د ړو هغه ته رجوع ونه ك

د هللا  ،ڼلىگغوره نه وي څه تر هر ې جهاد ئ ،ړىك وينه 

ې او له كافرانو سره ړنه وي ورك قربانيې په الر كي ئ

ې. دا آيت تا شلول ويړيكي نه ۍ اۍ او دوستپلوخد ې ئ

 ،ښودالر ،مرشد ،پير ،څوك د امامپام كوه هغه ته وايي: 

د هغه  ،تعالى هللاچي گه مه نيسه په تواو مفتي مشر 

څه ژوند تر هر پل د خپه الر كي جهاد او د هللا پيغمبر

چي چا  چمتو نه وي.ې ني كولو ته ئاڼي او قربگغوره نه 

م او مرشد نه دئ لړى هغه نه يوازي عاك جهاد نه دئ

ې كس ته كه د ،ېړل شوپر مخ تې ې ئبلكي د هدايت درواز

د وينا له مخي به داسي وي  قرآنڅوك عالم وايي نو د 

 .  په كتابونو بار خر: كمثل الحمار يحمل اسفاراً لكه 

    

    

    

    

   

    

    

    

  

  

    

   

  

   

ړه ځايونو كي ستاسو مرسته وكېرو ډپه هللا  چييقينًا 

ښت ېرډپل چي خهغه مهال  ،ځ همپه وراو د حنين 

ړى نه ك دفعې له تاسو څه ئڅ خو هي ،ړي وئحيران ك

 ،گه شوهپر تاسو تنې پراخوالي ئشو او زمكه سره له 

بيا  ړوونكي شوئ.( شا اښمن تهپاره دېښتي ل)د ت بيا

او پر مؤمنانو نازله رسول خپل ينه پر ېهللا خپله ډاډ

كړه او هغه فوځونه ئې راولېږل چي تاسو نه ليدل او 

هغه كسان ئې تعذيب كړل چي كافران شوي وو او همدا 
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 د كافرانو سزا ده. 

پام په څو خبري ړه په او مباركو آيتون ېد د -(25-27)

 كي ولرئ:

  نازل شوي، د ړي وروسته گد حنين له ج آيتونهدا

د اتم هجري كال د  ؛وروستهحي ې له فتد مكړه گحنين ج

د هوازن، چي ښته هغه مهال ونلسمه  پهشوال د مياشتي 

پر مسلمانانو د يوه ينو نورو قبيلو ځثقيف، طائف او 

ې د گيالي ئڅلور زره جنړه او ړه وكېكپرپريكنده بريد 

ې هم له ځي او ماشومان ئښړل، چمتو كپاره ې بريد لد

ښتي هوس ونه ېگيالى د تڅ جنو هيڅړل تر ځان سره روان ك

په صورت كي به ښتي ېتد چي ېره ورسره وي ړي، او دا وك

ځي، ېوپرپه الس كي ښمن ېرمن او ماشومان د دم هد د

ټولو عربو ېر ماهر او په ډپه ويشتو كي هوازن د غشو 

ښته، كي ونپه ناو ړه د حنين گجكي نوميالي ول، 

څه ي راغلل، كه گه تر بريد الندپي توڅاناپه مسلمانان 

ې نه ې دولس زره وو، لس زره له مدينږدېر نهم د دوى شم

ې له چي د مكگيالي ې هغه جنځ او دوه زره د مكراغلى فو

 ړىته آزاد كېراسارت ونيول شول خو ب پهوروسته حي فت

پي څاځاى شول، بريد ناشول او له مسلمانانو سره يو 

په ليكو و د مسلمانانوو، د غشو تر باران الندي راغلل، 

هغو دوه زرو آزاد ړى لومېره او بدنظمي خوره شوه، وكي 

ېدل، ښتې او وتړپكي كښې سپان نه دگياليو له ميشوو جن

عليه  پيغمبرپسي ترشا شول، په بل او بيا نور يو 

ېښود، پرپه ميدان كي ازي ويگرو سره څو ملله ې ئالسالم 

او ه بلل ځان لوري ترسول هللا صلى هللا عليه و سلم هغوى د 

، الي انا رسول هللا: زما خوا ته راشئ ې: الي عبادهللاويل ئ

گانو!، زما لوري ته راشئ زه د هللا رسول يم! ې د هللا بندا

ځاى نه چي زمكي په داسي بد حالت كي ول خو هغوى 

په نظر نه ځى پناه څ خوندي پر سر هيد زمكي وركاوو، 

پل ځل بيا خيو تعالى  هللاېدل، خو ښتورتلو، هري خوا ته ت

ې نه ئياو سكېرزوينه پله پخړ، په برخه كعميم فضل ور

ډ او اطمئنان بدله شوه، ډاپه ې ېره ئړه، وه كې نازلپر

ړه ور قائد خوا ته ږ او زپل خوېدل، د خځگرېرته راوب

ژل ې ووې ترېر ئډپه شا وتمباوو، ې ښمن ئډ شول، دراغون

 په اسارت ونيول.ې پاته ئاو 

كي د مسلمانانو شمېر هومره وو چي د حنين په جگړه 
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خو ناڅاپي د  ،دوى ئې په تعجب او حيرت كي غورځولى وو

ېيمي درحنين په ناو كي د خپل شمېر په نسبت له تقريبًا 

د دوى شمېر تر دولس زره نه  ،برخي دښمن سره مخامخ شول

خو  ،اضافه وو او د دښمن فوځ تقريبًا څلور زره كسان وو

شانه شول چي ېې نه دومره پرپي حملڅاد دوى له نا

 ،په ميدان كي يوازي پرېښودې پيغمبر عليه السالم ئ

قرآن عظيم الشأن د دوى د  ،زمكي ځاى نه وركولو

سره سره  ۍشانۍ په اړه فرمايي: زمكه له خپلي پراخېپر

پراخه زمكه په تاسو تعالى  هللادا د  ،په تاسو تنگه شوه

ه موندلو او كي او د پناه ځاى مو نېد ټ ،تنگه شوه

پيغمبر عليه السالم مو په ميدان كي يوازي پرېښود. 

پر تعالى  هللاوروسته  له دېچي قرآن عظيم الشأن فرمايي 

پيغمبر عليه السالم او مؤمنانو باندي سكينه نازله پل خ

زمكي  ،كړه. په لومړيو شېبو كي مضطرب او پرېشانه ول

نه تر  ېكي او د امن پناه ځاى ئېد ټ ،ځاى نه وركولو

پسي متصل د دوى په زړونو كي ې په دخو  ،ېدوك گوستر

ډاډ او اطمئنان راپيدا كېږي. دا هم د ايمان  ،سكون

هللا تعالى په سختو حاالتو كي د ايمان په  ،ه دهښيوه ن

اطمئنان او سكون راپيدا  ،وجه د انسان په زړه كي ډاډ

ې ښي ته اشاره شوېپو كي دغي آيتونپه دغو مباركو كوي. 

ځايونو كي ستاسو مرسته ېرو ډپه هللا تعالى او ويل شوي: 

ښت ېرډپل چي خ، هغه مهال ځ همپه ورړه او د حنين وك

ړى شو نه ك دفعې له تاسو څه ئڅ ړي وئ، خو هيحيران ك

په ه، ې وگه شوپر تاسو تنې ئاو زمكه سره له ارتوالي 

بيا هللا تعالى خپله ، ړهمو شا ك ښمن تهه شوئ او دېښتت

ينه پر خپل استازي او پر مؤمنانو نازله كړه او ېډاډ

هغه فوځونه ئې راولېږل چي تاسو نه ليدل او هغه كسان 

ئې تعذيب كړل چي كافران شوي وو او همدا د كافرانو 

 سزا ده. 

  ېر شاوخوا دولس زره ړي كي د مسلمانانو شمگې جدپه

عليه السالم  چي پيغمبرغلي تو كي رااځينو روايپه وو، 

به د قلت او ځ ي: د مسلمانانو دولس زره كسيز فوفرمايل

ځينو محققينو دا ونه خوري، خو  هماتپه وجه ږوالي ل

 ڼلي، روايات دا دي: گروايات ضعيف 

 خير ّـ هللا رسول قال قال عنهما هللا رضى عباس ابن عن

 الجيوش وخير اربعمائة السرايا خير اربعة الصحاب
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 قلة من االف عشر اثنا يغلب ولن آلف اربعة

 ّـ هللا رسولچي دئ  روايت هللا عنه رضىبن عباس اله 
څلور سوه څلور دي، غوره سريه گري وفرمايل: غوره مل

څلور زره كسيز او دولس ښكر كسيزه ده، او غوره ل

 نه خوري. ماتهوالي له امله ځ د لږزره كسيز فو

 په بل روايت كي داسي راغلى:دا مطلب 

 رسول قال قال الكعبي مث الخزاعى الجون بن اكثم عن

 وخير اربعة الرفقاء خير ..!.الجون بن اكثم يا ّـ هللا

 الجيوش وخير اربعمائة السرايا وخير اربعون الطالئع

 قلة من الفا عشر اثنا يؤتى ولن فل~ا اربعة

 ّـ هللا رسولې ويل: چي وئروايت دئ  له اكثم بن الجون
څلور گري غوره ملې اكثم بن الجونه! وفرمايل:... ا

ېښت كسيز دئ، غوره څلو ىگ)اطالعاتي( ډلدي، غوره 

څلور ښكر څلور سوه كسيز دئ، غوره ل (ىټولسريه )

والي له ځ د لږدولس زره كسيز فوزره كسيز دئ، او 

 نه خوري. ماتهامله 

ښتو ېرو نډپه ې د مخه دوى تر دچي اصلي خبره دا وه 

ښمن د ې د دېر ئچي شمپه وار وار ليدلي وو كي 

ې بريا خو تل ئېر كم وو ډپرتله په ېر اليو د شمگيجن

د  په وسلو سمبال مجاهديناوس دولس زره  ،ېپه برخه شو

گه به څنې ته درومي ښمن مقابلاسالم تر بيرغ الندي د د

څكله له مسلمانانو نه هيتعالى  هللاږي! خو ېنه بريالي ك

 ،ړيڅه بروسه وكپه بل پرته پل رب خچي له ښوي دا نه خو

ښت د بريا ضامن ېرډو وسائلاو د ېر شماليو گيجند 

ې هغوى ته څ كي ئپه ترښتي د نړي گد حنين د ج ،ڼيگو

ړي او د هللا پل رب توكل وكپر خچي بايد يوازي ښوده و

 .ڼيگان ته كافي وځمرسته تعالى 

ې ماتي لويه او اساسي چي د دپام وي ته مو بايد ې د

ه مكه كي پچي ېښته وه گياليو توجه د هغو دوو زرو جن

ړونو ې ايمان د زالئ ،وځاى شوي وسلمانانو سره يو له م

ال د  ،ېې سمه روزنه نه وه شوال ئ ،تل ته نه وو كوز شوى

ې احتمال هم او د د ،پوه شويپه حقيقت سم نه وو ايمان 

ړى وي او ځينو عمدًا او قصدًا دا كار ك دوىچي له شته 

په مانانو د مسل ېښتي سرهپلي تپه خچي ښتي وي غوې ئدا 

ځلي داسي كسان ېر ړي. ډېره خوره كښكر كي بدنظمي او ول
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 ځي.گرباعث  ماتيځ د د يوه لوى فو

ڼا كي په رو آيتوند مخكنيو دوو  آيتونهكه دا 

 ،ږيېېدل راته آسانه كپوهې په اصلي معنى ئېړو نو څو

ړيكو ۍ اپلوو كي له كافرانو سره د خآيتونپه مخكنيو 

 هللاچي ې تأكيد شوى پر دشوي او  منع مسلمانان پاللوله 

په او د هللا پلوانو پر خته به پيغمبر او د هغه  تعالى

 ،ترجيح وركوئگلو بن ،مال ،تجارت پرالر كي جهاد ته به 

گيالو په دوران كي د هغو دوو زرو جنړي گد حنين د ج

په پلويو ېرو د خډد دوى  ،پلوان ولېرى د مهاجرينو خډ

ړي كي د گجپه د حنين  ،ې وهړكگرتيا و ملمجاهدينوجه د 

دوى  قرآنوينا سره ې په د ،اصلي سبب هم دوى ول ماتي

پلوانو له داسي د خ وتاسكي ړي گپه جچي د بدر ته ويلي 

بريا  ،وې برابره وچي ستاسو درېدئ گښكر سره وجنمجهز ل

اعتماد او  ،چي هلته مو ويساځكه دا  ،په برخه شوهمو 

ځ او د لته مو د داسي فو ،ووتعالى  پر هللاتوكل يوازي 

ځلي زيات ې چي تاسو تر دوى درړه وخو هړاندي ماتپه و

ښكر پل لگرتيا او د خپلوانو ملد خچي ځكه دا  ،وئ

باعث  ماتيپلوان مو د ! خو همدغه خړي وئ!ډه كډاښت ېرډ

 شول.   

له صفوان بن ړي كي پيغمبر عليه السالم گپه جد حنين 

ړى خو مسلمانانو ته راو ې ايمان نه ووچي ال ئاميه نه 

ړى وو؛ امان وركعليه السالم  پيغمبراو  وتسليم شوى و

په ړي گچي د جې په عاريت واخيست ېځيني وسلڅو زغري او 

چي عائشة په داسي حال كي ې. دا ړېرته وركې بپاى كي ئ

ږ وفرمايل: موعليه السالم  چي پيغمبرا وايي هللا عنه رضى

 ړو.له مشركينو مرسته نه غوا

 نستعين ل إنا: "  ّـ هللا رسول قال:  قالت عائشة نع

 رواه ابن ماجه و غيره"  بمشرك

په ې يو ئچي ړو رواياتو تلفيق داسي دئ ې دواد د

عليه السالم  پيغمبرچي ړي كي د مشرك برخه اخيستل دي گج

ږ له مشركانو استعانت نه چي موې ارتباط ويلي په د

عاريت او امانت په ې ې له مشرك نه وسلړو او بل ئغوا

چي له هغه مشرك ږه دومره ويلى شو ږ تر لل ،اخيستل دي

د چي په عاريت اخيستلى شو  وسائلگي نه وسله او جن

 ،چي محارب وينه له هغه مشرك نه  ،ېر ويڅپه صفوان 

   ۍ احساس كوي.او د برالسڼي گړ ځان ته امسلمانان 



 

 

                                                                                                                                       ېلوشپد قرآن 

 التوبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

پوري ړه په زېر ډړه يو بل روايت هم په اد حنين 

چي ا هللا عنه رضىچي ويل شوي: أم سَُليم په كوم كي  ،دئ

 ابو طلحهانس بن مالك مور او د د  ،يوه مجاهده بي بي

ته عليه السالم  پيغمبرپه الس ېزه ن ،وهېرمن انصاري م

چي ته ژنه هغه طلقاء وو !ې ويل: يا رسول هللاراغله او وئ

رېښودل پطلقاء هغه آزاد ې! ړې له ماتي سره مخامخ كئ

اسيران شول او آزاد كي  فتحپه ې چي د مكي قريش ول شو

 ،ې برخه واخيستهگ كي ئپه جناو د حنين  ېښودل شولپر

أم سَُليم! يقينًا ې وفرمايل: اهللا صلى هللا عليه و سلم  رسول

له )هللا تعالى  هړې راسره وكڼه ئگښېراته كافي شو او  هللا

 ړ(.راكې برى ښمن ئپر دړه او ږ مرسته وكپرته زمودوى 

 روايت دا دئ:

  َيا طَْلحَةَ  َأب و َفَقالَ 
َّ
 س َليْم   أ مُّ  َتق ول   َما َتسَْمع   َألَ  هللاَِّ  َنبِي

 ِمنْ  َبْعَدَنا َمنْ  لقت  َأُ   هللاَِّ  َرس ولَ  َيا َفَقاَلتْ  َوَكَذا َكَذا َتق ول  

 ِإنَّ  يْم  س لَ  أ مَّ  َيا َفَقالَ  هللاَِّ  َرس ولَ  َيا ِبكَ  اْنَهَزم وا الطَُّلَقاءِ 

 .َوَأحْسَنَ  َكَفاَنا َقدْ  َوجَلَّ  َعزَّ  هللاََّ 

     

     

     

چي ړه كچا توبه قبوله د هغه ې وروسته هللا بيا له د

 ښونكى دئ. او هللا مهربان بخ ،ښتلده غو

ې او د اسالم ېرو ته د توبډكو كي په ليښمن د د -(26)

په ورړو سعادت ېدو توفيق او د ايمان راوځگرلوري ته د 

 .برخه شو

 ،ړى شولړي كي نيول شوي اسيران هم آزاد كگې جدپه 

يوه رضاعي خور هم عليه السالم  په اسيرانو كي د پيغمبر

څادر پل په خې ئپلي خوا ته ژنده نو خېپې وچي كله ئوه 

  ړه.رخصت كې ئېر درناوي او عزت سره ډپه ېنوله او ښك
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نو له  ،ديپليت ناولي او ې مؤمنانو! مشركين ا

او  ،ږيېې كږدږكال وروسته دي مسجدالحرام ته نه نس

 پل فضلړي له خنو كه هللا وغواږئ ېېرۍ وله ناداركه 

  پوه دئ. باحكمتچي هللا يقينًا  ،ړيبه مو شتمن ك

 ښووني لري:څو الردا آيت مسلمانانو ته  -(21)

ې كال وروسته به هغوى او ناولي دي، له د تپليشركان م

په د مراسمو ادا كولو ې )د حج او عمرمسجدالحرام ته 

 ږي.ېې كږدنه ن (موخه

ې په دچي ېښنه لرئ دېدو نه دا انپلي كې حكم له كه د د

او تاسو ته به ړ شي ې ستر تجارتي بازار سود مكبه سره 

 هللاچي كه شئ  پوهږي، نو ېتاوان ورسپلوه له اقتصادي 

ېدا او پلي كې حكم نه يوازي د دړي نو وغواتعالى 

په ننوتو بنديز به تاسو ته مسجدالحرام ته د مشركينو 

پراخ فضل له خزانو به د كوم تاوان ونه رسوي بلكي 

ړ چا ته اشتمن شئ، او هيچي ړي څه دركتاسو ته هومره 

ې سره حكيم خداى جل شأنه دپه . او محتاج نه وئ

په ښمن له لوري چي كه د دښوونه كوي نانو ته الرمسلما

ې ښمن سره مقاطعله دښل شوئ، او گوااقتصادي محاصرو و

ښايي له كوله چي ا دپيېره درسره راېكون دا وپراو 

څ ږي او اقتصادي ستونزو سره به مخامخ شئ، هيفقر، لو

به ستاسو تعالى  چي هللا ډه اوسئډاې مه كوئ، پروا ئ

 حل كوي. ستونزي او مشكالت 

پام كول ضروري دي او هغه ټكي ته هم دلته يوه بل 

نجاست او  يتوالى معنوىلپد مشركينو نجاست او چي دا 

پاك او نا قائدې د دوى شركي عهدف تر ،دئپليتوالى 

پاره مراد د حج ل ېدوې كږداو له ن ،افكار او اخالق دي

څ چي هيدا حكم راايستل  له دې ،گ دئمسجدالحرام ته رات

ك مسجدالحرام او حتى نورو مسجدونو ته نشي ننوتى مشر

ړي؛ كه دا اجازه دا اجازه ورنه كاو مسلمانان بايد 

ې نه د د ،صحيح انتباه نه ده ې!!ړې كگناه ئړي نو ورك

ېدى شي او نه تنباط كسېرنه اگآيت له الفاظو نه دا ان

له پيغمبر عليه السالم  ،ړيداسي كعليه السالم  پيغمبر

په نبوي جومات كي ليدني و او مشركانو سره ېرو كافرانډ
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   ې ده.ړبلنه وركې ې او هغوى ته ئړكتني ك

   

   

   

    

   

    

   

    

     

؛ خو نه پر هللا ايمان ړى شوىچي كتاب وركله هغو سره 

ڼي گڅه حرام او نه هغه  ،ځيپر ورد آخرت نه  او لري

ړه ړي او نه حق دين ته غاې حرام كپيغمبر ئچي هللا او 

په داسي حال سه پله الچي له خږئ ېگتر هغه وجن ،ږدي

 ڼي.گړ ځان ووچي  ړيجزيه ورككي 

پوري د بحث مخه له آيت  15ې آيت تر له د -(21)

، داسي ېښتلورى اوپه مشركينو نه د اهل كتابو 

ټغر له مشركينو د پالو چي له حجاز نه د ُبتږي ېمعلوم

چي له مشركو اهل ېدلى وو ې وخت رارسېدو وروسته د دټول

ډمن مركز ډاپه جاز د توحيد ، حپاكه شيكتابو نه هم 

تصفيه شي، له هغو خطرناكو ښمنانو بدل شي، له كورنيو د

په وار وار له اسالم، ېرو كلونو كي په تچي ښمنانو نه د

دلي وو، له ېگتوحيد، مسلمانانو او موحدينو سره جن

ې په وار وار تر معاهدپلي ژمني او ې خمسلمانانو سره ئ

ړو، گې د شوكو، غارت، جئپه حجاز كي ې، ې وړښو الندي كپ

ې ړى وو، نه د بگرم كې امنيو، فساد او ظلم بازار ب

يهودان په كي خوندي وو، نه مال او نه عزت، وزلو سر 

چي  ړلي ولپوري تنو ښمناه هغو بهرنيو دپاو مسيحيان 

ې دا سيمه د دين او مذهب تر غولوونكي نامه ئښتل غو

ل، د سود له ړي، دوى د شتمنيو خاوندان والندي اشغال ك

ې ې ترېرازه زمكي ئښې، ټلۍ لود عربانو شتنمې الري ئ

ې دائره سلطد ې سيمي ې په دځ ئپه ورځ ې، وراخيستل

ځان ته دوى تر مسلمانانو مشركين غوره او ېدله، پراخ

په ضد د هغوى مرسته ې د مسلمانانو ڼل، تل به ئگې ږدن

 پلو وروسته اوس د دوىځړ كاوو، د مشركينو له او مالت
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ېدلى وو، اسالمي نظام د خوندي كولو وخت رارسله شره د 

ښمن مسلمانان له دغه خطرناك دتعالى  پاره هللاې لد همد

چي دا اهل چمتو كوي، دوى ته وايي پاره ې لبلسره د مقا

څه پر آخرت، نه هغه پر خداى ايمان لري، نه كتاب نه 

 ړي اوپيغمبرانو حرام كاو د ده تعالى  هللاچي ڼي گحرام 

او آخرت د تعالى  هللاپر ې نه ئنه د حق دين متابعت كوي، 

ې دين ته ړ ده، نه ئې او د اعتبار وښتينايمان دعوى ر

چي هر الهي ڼي گڅه حرام د التزام دعوى، او نه هغه 

چي يا حق ږئ ېگ، له دوى سره تر هغه وجنړيدين حرام ك

ږدي، له شرك، كفر، ظلم او فساد نه الس ېړه كدين ته غا

پل ځې چي زور ئړي په داسي حال كي جزيه وركلي يا خوا

له ړاندي خاضع او خاشع دي او په ود اسالمي نظام شوى، 

 .چاره نه لريپرته بله ېدا اعت او تسليمطا

چي د ږي ېېر صراحت سره معلومډپه  آيتې مبارك له د

په نه  ،په نوم اهل كتاب ووهغه مهال اهل كتاب هسي 

كتاب ول او نه د حالل او واقعي اهل ې كي پلي عقيدخ

ې د كتاب خالف او او افكار ئ قائدع ،په مراعات كيحرام 

چي تر هغه سنت دئ تعالى  هللادا د  په ضد.ې د كتاب عمل ئ

چي خلك ږي ېښود كتاب نه رالاو نوى الر نوى پيغمبر

د مخكني  ،ځويگه شا ته وغورپړه توپه بشمخكنى كتاب 

پيغمبر د مخكني  ،وي پاته نهڅه روغ او سالم څ كتاب هي

ټولني ر پې وي او ېري شوگه هپه كامله توي ښوونټولي الر

 ېې شونه وي خورداسي ځي ېې ورو تيارخرافاتاو شرك د 

ې ته گران او دتفكيك ځ تر مند حق او باطل خلكو ته چي 

پيغمبر پاره نوى د دوى د نجات لتعالى  چي هللاړ شوي وي ا

   ږي.ېكتاب راولپاره نوى ني لوښواو د دوى د الر

چي د جزيه هغه مال دئ  ،ې مكلف شويپه جزياهل كتاب 

ې ېدونكي اهل كتاب ئاسالمي حكومت تر سيوري الندي اوس

په هغه امنيت او حفاظت د او دا  ،ړيبايد حكومت ته ورك

 ،پاره تأمينويې د دوى لاسالمي حكومت ئچي بدل كي 

و اهل مسلمانان اسالمي حكومت ته زكات او عشر وركوي ا

په ې مقدار هم د دوى مالي حالت ته د جزي ،كتاب جزيه

له  ،درهمه 11له غنيانو نه هر كال  ى،ټاكل شوپام سره 

درهمه او له فقيرو كسبه كارانو نه 21متوسط الحال نه 

ماشوم او  ځهښ ،ډابو ،شل ،ډگو ،ندوړ ،مسكين ،درهمه 12

 ،ږيېڼل كگتحق سمرستي مد نه يوازي معاف دي بلكي 

ېدونكو د د كومي سيمي د اوساسالمي حكومت كه اراز همد
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هغوى له چي امنيت له تأمينولو عاجز شي نه يوازي دا 

ېرته ې جزيه هم بايد بړښتلى بلكي ترالسه كجزيه نشي غو

برخه چي د ې البته د هغي مود ،ړيهغوى ته مسترد ك

ړ ېښودو ته اپراو د سيمي  ىامنيت له تأمينولو عاجز شو

 شوى. 

چي ږي ېمعلوم غرن(ې )و هم ص  ې فقرديت له ې آد د

د مسلمانانو بر چي ې شو وضعپاره ړو لگد هغو و جزيه

ېر څپه ږدي او د اسالمي حكومت د يوه تبعه ړه السي ته غا

  ژوند كوي.

   

   

  

    

   

   

     

        

او يهودانو وويل: عزير د خداى زوى دئ او مسيحيانو 

د دوى د خولو  يدا هس ،وويل: مسيح د خداى زوى دئ

رته كوي پله خبره وله هغو كافرانو سره خ ،ي ديخبر

گه څن ،ړيهالك كدوى  هللا دي ،ي ولمخكچي )تر دوى( 

 ږي؟!!ېدوكه ك

ښووني د يهودو او نصاراوو د آيت الندي الر دا -(11)

 ته راكوي: ږپاره موژندني لېپ

 غلو ړه په ا السالم عليهپيغمبر عزير پل يهودانو د خ

او  ڼلوگځاى ناستى واو ې د خداى زوى هغه ئ ،ړهوك

ځاى ناستى د خداى زوى او السالم  يهعلنصاراوو مسيح 

چي ړل ته منسوب كپيغمبرانو غو د هغه صفاتدوى  ،ڼلوگو

 .ښاييسره تعالى  يوازي له هللا
 ړي ې جوځانه ئپله له خ ،ېدا د دوى د خولو خبري و

ې او نه دغو ې وړككي پل كتاب په ختعالى  هللانه  ،ېې وړك

 ې.ې وپيغمبرانو دوى ته ويل
  كافرو دوى له مخكنيو  قائدړه دا عپه اغمبرانو يپد

 .لو يړاو مشركو قومونو اقتباس ك
 ړ دي.ۍ او هالكت ودوى د تباه 
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  په كار و حيرت او افسوس قائدې غلطو عپه دد دوى

ې او داسي غلطو ړولپرده غوپر عقل څه شي د دوى  ،دئ

گه يو انسان هغه مقام ته څني؟ ړړ كې او ته ئقائدع

 ړي؟!ړ كې جوناستى تر ځاىچي د خداى زوى او رسوي 
نصاراوو او نورو مشركو  ،چي د يهودانوگورو بايد و

ې پالني او شرك كي دپه شخصيت چي او كافرو قومونو 

ې ړي؛ د دړ كچي له انسان نه خداى جوېدلي ړاو ته رسپ

 څه ده؟ې انحراف وجه څه ده او د دې معنى عقيد

چي يوازي ړي انسان ته هغه صفات منسوب كوم كچي څوك 

چي د ړي ې وكدومره ستاينه ئ ،ښاييسره تعالى  هللاه ل

ې ړي او د خدايي تر مقامه ئړ كې لوانسانيت له مقامه ئ

نه تعالى  هللاچي ې وستايي په داسي صفاتو سره ئ ،ورسوي

نه تعالى  هللاچي ي ړې ياد كپه داسي نومونو ئ ،ىستايل ئد

ې چي انسان ئړي داسي افعال ورته منسوب ك ،ئړياد ك ئد

د  ،ې كولى شيئله كولو عاجز دئ او يوازي هللا تعالى 

چي يوازي له هللا ې وبولي داسي آفاقي اختياراتو واكمن ئ

جابت إاو ېدونكى گانو اوردعاد  ،پوهپه غيب سره دي، 

د  ،كوونكى دفعد ضرر  ،د مشكالتو حلوونكى ،كوونكى

چارو ې برخي د عالم او يا د يوټول د  ،منفعت رسوونكى

د ې ئپه غياب كي و سمبالوونكى او له لري او ا متصرف

ې هغه په حقيقت كي ئ ؛ڼيگوېدونكى گانو اورچيغو او دعا

ې او د شرك مرتكب ړې كغلو ئ ،د الوهيت مقام ته رسولى

ېلو ېالبپه وار وار او د بگه او په مكرره تو قرآنشوى. 

چي پل مخاطب ته وايي څ كي خپه ترپيغمبرانو د قصو 

ې خلكو ته ويل پله ئپه خ ،ېدلپوهب نه په غيپيغمبران 

ټي او ضرر واك راسره گد  ،ږوېپوهپه غيب نه ږ چي مو

ږي او له ېڅه كږ سره به چي له موږو ېپوهنه  ،نشته

ږ هم ړئ او موتاسو هم انتظار وك ،ږيېڅه كتاسو سره به 

 منتظر يو. 

كي  بڼيپه خلكو د انسان چي ړاو كي پپه هر ې د زمان

ې ئپه ستايني كي د كوم انسان  ،ړىړ كځان ته معبود جو

ځاى د خداى زوى او ې چي هغه ئړى دومره غلو او افراط ك

دا كاذب او  ،ڼلىگناستى او د الهي صفاتو خاوند 

يا  ،ړيدروغجن معبودان يا ټگمارو مذهبي مشرانو جوړ ك

مكارو سياسي مشرانو؟! كاذب معبود هم د مذهبي مشر په 

ر سياسي مشر په الس كي د خپل الس كي دام وي او هم د مكا

او دا دواړه د انساني  ،حريف د ماتولو توره او ډال
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دي. يو داعي او مصلح  ېنړۍ عجيبي او حيرانوونكي كرشم

د محكومو او مظلومو  ،به د ظلم خالف قيام وكړي

انسانانو لپاره به آزادي او عدالت وغواړي او په اوچت 

ظلم او  ،شوي غږ به ووايي: انسانان ټول برابر پيدا

له يوه ئې بادار او له بل  ،شليېجهل دوى په خپلو كي و

دا د  ،دا د ظلم نظام ړنگ كړئ ،نه مريى جوړ كړى

 ،مظلومانو په الس پښو كي پراته زنځيرونه مات كړئ

پرته بل ته سر ټيټ نه كړي...  بانسان بايد له خپل ر

 ،مظلومان به ده او د ده دعوت ته د شك په سترگه وگوري

چا او امپراطور له پاد  ،ظالمان به ئې خطرناك وگڼي

مذهبي  ،د بغاوت په جرم به متهم شي بدين او مذه ،نظام

قاضي به ئې په قتل  ،مشران به ئې د وژلو فتوى وركړي

جسد به ئې په اور كي واچول  ،په دار به شي ،محكوم كړي

 ،مطرود ،خو همدا باغي ،په صليب به وځړول شي ،شي

وروسته  ېژول شوى به له لنډي مودېصليب خ محكوم او په

چا او امپراطور لپاره د خپل مخكني رقيب پاد يوه نوي 

هغه به د ظلم قرباني  ،په ضد يوه مؤثره وسيله شي

هماغه مخكني مذهبي  ،به ئې جوړي كړي ېمجسم ،وگڼي

د ده د لمانځني  ،هستي وگڼي ېمشران به ئي يوه سپيڅل

ه هر مخالفت او د ده په له ده سره ب ،فتوى به وركړي

ئې هر انكار به له خداى او  تضد هره وينا او له عظم

 ،بغاوت وگڼي بدين او مذه له نوي نظام او له نوي

ې په داسي نومونو به ئهومره تبليغات به ورته وكړي او 

به  ېد هغه مجسم ،چي عوام به ئې خداى وگڼيوستايي 

دا به ئې  ،يو به ئې د مجسمو دكان جوړ كړي ،كړي ېجوړ

بل به  ،ر څه ترالسه كړيېپه خرڅولو به ئې ډ ،حرفه شي

هغه  ،ته په سجده شي ېئې د څه ترالسه كولو لپاره مجسم

مرستي ته به ئې  ،ته به خپل حاجتونه وړاندي كوي

په دې ترتيب به  ،د خداى ځاى ناستى به ئې كړي ،رابلي

د  ،د نوي سياسي نظام په څنگ كي نوى مذهب رامنځته شي

ټگمار مذهبي  ،زوړ نظام باغي به د نوي نظام )اله( شي

مشر به هم د )باغي( گرځولو په فتوى سره خپله اجوره 

ترالسه كړي او هم له هغه )باغي( نه د )اله( جوړولو په 

فتوى سره!! پرون د مخكني نظام د معبد مجاور وو او نن 

دا د طاغوت په  ،د هغه )باغي( د قبر مجاور او متولي

دو قصه ده او دا د ېهر محرف مذهب د رامنځ ته ك الس د

قبرونو او بتانو د لمانځونكو قصه ده. له  ،شخصيتونو
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عيسى عليه له  ،اسي وشولدسره همالسالم  عليهعزير 

له  ،وشول له بودا سره همداسي ،السالم سره همداسي وشول

سره بريلويان او متصوفين همداسي كوي السالم  عليهمحمد 

او له  ،گان همداسي كويسره شيعه  هللا عنه ضىراو له علي 

جاهالنو او مشركانو همداسي  ،گمارانوټېرو نورو سره ډ

  ړي!!ك

چي څنگه نن د هري كليسا په  ېآيا دې ته مو توجه كړ

ږي ېهر دېوال د عيسى عليه السالم هغه مجسمه ترسترگو ك

خونه ېپه السونو او پښو ئې م ،چي په صليب ئې ځوړند ښيي

زخمي زخمي او په  ،ېتغم ېوجود ئې تغم ،ل شويټك وه

وكړه چي دا څوك دئ؟ ښتنه پووينو سور؟ له مجاور نه 

ولي په داسي دردوونكي حالت كي ښودل شوى؟ ځواب ئې دا 

 زمكي ،د خداى زوى او په خپله خداى دئ ،دئ: دا مسيح

لپاره!!  يد خپلو بندگانو د ژغورن ،ته راغلى وو

 ،ولى شي چي خداى په دار كړيپوښتنه وكړه: مگر څوك ك

په درو ئې ووهي؟ ځواب ئې  ،خونه ټك وهيېپه السونو ئې م

 يده په خپله ځان قربانۍ ته وړاند ،: هيڅكله نهئدا د

زمونږ د گناهونو فديه وركړي او د قيامت په چي  ،كړ

پرته مخامخ  تاو مجازا ېورځ د ده ټول منونكي له مؤاخذ

آيا دا د عدل او عقل : ړهوكښتنه پوجنت ته والړ شي!! 

په جرم گار گنهگناه د بل ې چي يو بخالف كار نه دئ 

پاره گارانو لهگنپل زوى د ولي به خداى خ ،ات شيزمجا

ې مجازاته گاران بگنهمجازات كوي؟ ولي به عادل خداى 

په داسي گناه ې يو ببه ځاى پر ې ږدي او د دېپر

 ېنورچي دا ړه وكښتنه گه مجازات كوي؟! پودردناكه تو

دوى  ،په صليب ځوړند ښودل شوي يدوى ول ،د چا دي ېمجسم

لو ېلو بېل خداى وو كه همغه يو خداى په بېهم هر يو ب

د ده  ،رو كي؟ وايي به: دا د مسيح حواريون ووېڅ

ملگرتيا ئې وكړه او په همدې جرم په صليب ځوړند او په 

 يپالر خداى او زوى مسيح همداس ،ول شولځاور كي وسو

ځ د دوى او د مسيح تر منړه: وكښتنه پوڼله!! غوره گ

گ ټول يو رنپر سر خو څه كي دئ؟ د صليب په پير تو

ړول ځپه دار په الس د ظالمانو  ،مظلوم انسانان ،ښيېبر

.!! ..ټك وهل شوي اوېخونه ې مپښو ئپر السونو او  ،شوي

دا ولي د هغه صليب نښه نن د هر مسيحي په سينه ځوړنده 

خو بايد د هغه امپراطور جسد ځوړند ده؟ په دې صليب 

شوى وى او د هغه د قبر د پاسه نصب شوى وى چي دا ئې 
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مسيح عليه السالم او د ده د حواريونو لپاره جوړ كړى 

وو!! ولي بايد د مسيحيانو د غاړو طوق وي؟ صليب خو د 

دا خو د وحشت او ظلم نښه  ،ماتولو دئ نه د لمانځلو

نه په غاړه ځوړندول  ي،د سپكول او سوزول ئې پكار ،ده

ړه: هغه خداى به ستا حاجتونه څنگه ښتنه وكپو؟ ېئ

خپل ملگري ئې ونه  ،ترسره كړى شي چي ځان ئې ونه ژغورو

ژغورل؟ څنگه ومنو چي د زمكي او آسمانونو پيدا كوونكى 

 ،دى شيېخداى د مسيح د وړوكي جسد په اندازه وړوكى ك

دې ته ورته  پر خپل ځان داسي لوبي هم منلى شي؟ او

 ،ترالسه كولى ېسلهاوو نورو پوښتنو ته هيڅ ځواب نه ش

ړو اوبو غسل ېد ز ،: كليسا ته راشهېيو ځواب به واور

مسيح ته په خپل  ،د كشيش د الس مقدس خواړه وخوره ،وكړه

په ښي او  ېپه تندي او د خپلي سين ،زړه كي ځاى وركړه

 ،ړه شيجوې ده چي د صليب نښه ترېكيڼ لوري داسي الس ك

او د خپلو پوښتنو ځوابونه به ترالسه  ېحقيقت به درك كړ

 څ!! !! او نور هيېكړ

وعظ كوي او گه ېزمنه توڅومره اغپه دوى ته  قرآن

 فرمايي: 

     

     

     

     

!  

    

    

    

     

     

       

    

     

                                                                                  

  161النساء:

غلو مه كوئ او د هللا پل دين كي خپه اهل كتابو!  اې

 چيې شكه څه مه وايئ، بپرته بل له حق نه ړه په ا

د هللا رسول او د ده هغه  يوازيخو د مريمي زوى مسيح 

ې وه او د ده يوه ړې القاء كمريمي ته ئ وو چيكلمه 

مه ړئ او ې ايمان راوېغمبرانو ئپپر هللا او روح، نو 
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دا درته  چيړئ، ډډه وك، ديې )خدايان( در چي وايئ

 چيمنزه دئ  له دېنى اله دئ، يغوره دئ، هللا خو يواز

 چيڅه دي او په آسمانونو كي  چيڅه ې وي، زوى ئكوم 

توگه په ټول د ده دي او هللا د وكيل دي كي  زمكيپه 

 كافي دئ.

  

  

    

   

   

     

     

    

خدايان پرته له هللا ې پيرانو ئاو  وماليان وپلله خ

په داسي  ،ځويه همو له مسيح د مريمي له ا ،ړلړ كجو

د هغه چي گمارل شوي وو ې په دچي يوازي حال كي 

پرته بل له ده چي عبادت به كوي  معبود يوازيني

ورسره(  ېمنزه دئ چي )دوى ئڅه هغه له  ،معبود نشته

   شريكوي.

دا ړه په ا پالنيمبارك آيت كي د شخصيت ې ه دپ -(11)

او ماليان)احبار( او  پل علماءيهودانو خ ې:ي شوښوونالر

 عليهاو مسيح پيران )رهبان( او  مشائخپل نصاراوو خ

په ې د رب او معبود هغوى ته ئ ،په ربويبت ونيولالسالم 

و پلد خړه په ايهودانو د حالل او حرام  ،گه وكتلستر

د الهي چي  ،ڼلهگۍ خبره وماليانو او علماءو خبره وروست

 صفت كي له هللاداسي په و ا شركمعيارونو له مخي همدا 

تعالى  هللاچي يوازي له چا شريكول دي سره د بل تعالى 

پوه او په غيب پيران او  مشائخپل نصاراوو خ ،ښاييسره 

په الهي معيارونو كي ڼل او گد حاجتونو ترسره كوونكي و

چا سره د بل تعالى  كي له هللا وتاپه هغه صفهمدا شرك او 

په داسي دا پاره مختص دي. لى تعال هللاچي د شريكول دي 

پرته به تعالى  چي له هللاچي دوى ته امر شوى وو حال كي 

 . چا عبادت نه كوئد هي

 ،ښييد )عبادت( دقيقه معنى راږ ته دا مبارك آيت مو

پر زمكه ړاندي تندى په وچا ځنه او د عبادت يوازي لمان
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په چا د  ،پرته اطاعتله قيد او شرط نه  ،ښودل نه ديېا

ږي او د ده حاجتونه ېپوهپه غيب چي دا عقيده ساتل  ړها

ېره او و طمع چاسره له ې باور ه همدل ،ترسره كولى شي

پلو يهودو او نصاراوو د خڼل شوى. گدرلول هم عبادت 

ړه همدا عقيده په اپيغمبرانو پيرانو او  ،علماءو

  هغوى ته د مشرك خطاب كوي. قرآن ځكهنو درلوده 

 ت كي داسي توضيح شوى:په يوه روايدا مطلب 

  َأَتيْت  : َقالَ  حَاِتم ، بن َعِديِّ  َعنْ 
َّ
 َصِليب   ع ن ِقي َوِفي ّـ النَّبِي

 ،"ع ن ِقكَ  ِمنْ  اْلَوَثنَ  َهَذا اطَْرحْ  َعِديُّ  َيا:"َفَقالَ  َذَهب ، ِمنْ 

 َفَقَرأَ  َبَراَءة ، س وَرةَ  َيْقَرأ   َوه وَ  ِإَليْهِ  َفاْنَتَهيْت   َفطََرحْت ه ،

 ِمنْ  َأْرَباًبا َور ْهبَاَنه مْ  َأحْبَاَره مْ  اتَّخَذ وا: "َيةَ ل~ا هِ َهذِ 

 ِإنَّا: َفق ْلت   ِمْنَها، َفَرغَ  حَتَّى[ 11 آيةالتوبة: "]هللاَِّ  د ونِ 

 هللاَّ   َأحَلَّ  َما ي حَرِّم ونَ  َأَليْسَ " :َفَقالَ  َنْعب د ه ْم، َلسَْنا

، حَرَّمَ  َما َوي حِلُّونَ  َفت حَرِّم وَنه    َبَلى،: ق ْلت  " َفَتسَْتحِلُّوَنه ؟ هللاَّ 

 المعجم الكبير للطبراني ",ِعبَاَدت ه مْ  َفِتْلكَ :"َقالَ 

هللا صلى هللا  رسولوايي: چي دئ  روايت له عدي بن حاتم

ړه په غاچي په داسي حال كي راغلم ته عليه و سلم 

ې عدي! فرمايل: اې نو وئړېدو، ځمي د سروزرو صليب 

ځوه، نو ما لري ړي لري وغورت( دي له غابُ ښه )دا ن

د چي ورغلم په داسي حال كي د ده خوا ته بيا ړ، ك

ې ولوست: ئې قرائت كوله او دا آيت براءة سوره ئ

پل خ: هللاَِّ  د ونِ  ِمنْ  َأْرَباًبا َور ْهبَاَنه مْ  َأحْبَاَره مْ  اتَّخَذ وا)

خدايان ته ځان پرته ې له هللا پيران ئماليان او 

فارغ شو، نو ما ورته ې ترچي (، تر هغه ولځگرو

ې فرمايل: ئوږ خو د دوى عبادت نه كوو، وويل: مو

ي او ړحالل كتعالى  چي هللاڼي گحرام نه څه آيا هغه 

چي هللا ڼي حالل نه گڅه او هغه ڼئ گې هم حرام تاسو ئ

ومي ويل: ڼئ؟ گې هم حالل او تاسو ئ ړيحرام كتعالى 

 ى عبادت دئ. ې فرمايل: همدا د دوهو؛ وئ

په وينا و مشائخپلو علماءو او يعني اهل كتاب د خ

څه او هغه ول په دين كي حرام  چي د هللا ڼلگحالل وهغه څه 

په حقيقت كي كار همدا ، ړي ولچي هللا حالل كڼل گوحرام ې ئ

 هغوى ته د دوى عبادت وو.
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په داسي  ،ړيړ كپلو خولو سره مپه خړي د هللا نور غوا

ړ پپل نور بشچي خچي هللا تر هغه الس نه اخلي حال كي 

 كركه ولري. (ېڅه هم كافران )ترړي كه ك

 چي: ښوونه كوي دا مبارك آيت مسلمانانو ته الر -(12)

 پلو تبليغاتو سره د په خړي هودان او نصارا غواي

ې ته ورته څه دخو د دوى ه ،ېدو مخه ونيسياسالم د خور

ړ مپوكي سره په ې د خولد هللا نور ړي وغواچي څوك ده لكه 

ړه ېكپرگه په قطعي توتعالى  هللاچي په داسي حال كي  ،ړيك

 ړي.ړ كپپل نور بشچي خې ړك

 ږي او دا ېهدر ك ځلي بهچي د دوى هلي ډه اوسئ ډا

كركه  له دېڅه هم كافران كه  ،ښانه كويړۍ روبه ننور 

د چي پاره وكاروي ې لد داقت طټول توان پل ولري او خ

 ې ونيسي.ېدو مخه ئخور

   

  

  

   

   

     

ې له هدايت او حق پل پيغمبر ئچي خدى هغه ذات دئ 

ړي كه ې غالب كټولو دينونو ئپر چي ږلى ېدين سره ل

 ې( كركه ولري.څه هم مشركان )تر

له دوو عليه السالم  پيغمبر ږ ته وايي:دا آيت مو -(11)

يعني هغه هم  ،شيانو سره راغلى: )حق دين( او )هدايت(

د ږ ته وايي: هغه مو ،گالره(ړى او هم )تراو )قانون(

به كوم په فردي او اجتماعي برخو كي ټولني اسالمي 

پاره به ړولو لټولني د جوې د حاكم وي او د (وننقا)

ه پيغمبرانو باندي د ايمان پ غوره كوو.( هگالركومه )ت

دا ده چي موږ به د خپل فردي او اجتماعي ژوند  تقاضا

اهداف او اهدافو ته د رسېدلو  ،په ټولو اړخونو كي
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له خپلي  ،د پيغمبر په دعوت او سنت كي لټوو ،الرهگت

خوا او په خپله خوښه به نه اهداف ټاكو او نه اهدافو 

ړه بلكي د دواړو په ا ،ړنالريكالري او گته د رسېدلو ت

 ته رجوع كوو. ښوونو به د پيغمبر عليه السالم سنت او الر

نو  ،اخلي ديناهداف له ځيني كسان داسي دي چي كه 

 ،ټاكيښه پله خوپه خالره گهدف ته د رسېدو طريقه او ت

گمان كوي چي په دې برخه كي انسان ته كاماًل آزادي 

 ،وركړى شوې او په څه قيد او شرط ملزم او مكلف نه دئ

ئې چي ه خپلو خاصو ظروفو او شرائطو كي څنگه پكولى شي 

و درك په رڼا كي زړه غواړي عمل وكړي او د خپل تشخيص ا

ڼي گگالره غوره چي كومه تړي او ړي هغه وكڅه كول غواچي 

حال دا  ،ڼيگئز ځان ته جاكول  څههر  ،ړيې كاختيار ئ

چي مسلمان مكلف دئ د شرعي او نېكو اهدافو د السته 

نه  ،راوړلو لپاره نېكي او شرعي وسيلې اختيار كړي

 اړي.وسيلې او هر هغه څه چي د ده زړه ئې غو ناجائزي

عليه السالم  پيغمبرد ږ ته وايي: همداراز دا آيت مو

دين نه له نورو اديانو ښود حقيقي ږل شوى الرېپه الس ل

لپاره راغلى او نه د دې لپاره چي ړي سره د روغي جو

ې چي په يوه برخه ئ ،دنيا له نورو اديانو سره ووېشي

د دې  ،دا دين حاكم وي او په نورو برخو كي نور اديان

ه هم نه دئ راغلى چي د انسان ژوند له نورو لپار

اديانو سره ووېشي چي د ژوند په ځينو اړخونو دا دين 

بلكي دا  ،نور اديانې حاكم وي او په نورو ابعادو كي ئ

كه څه هم  ،ټولو نورو اديانو غالب شي چي پردين راغلى 

مشرك عناصر يا هغه دي  ،كركه ولريې مشرك عناصر له د

څه برخه له يوه دين اخلي او څه  ،طويچي اديان سره خل

ښه پله خوخپه الره گاهداف په دين كي لټوي خو ت ،له بل

او يا هغه چي په  ،ټاكيد خپل ذهن او تصور مطابق او 

الوهيت او ربوبيت كي له هللا جل شانه سره بل څوك 

كركه لري چي د هللا كه څه هم دا مشركين له دې  ،شريكوي

ړۍ او د ټولي نپر  ،غالب شيدين دي پر ټولو اديانو 

خو د هللا  ،و دي يوازي دا دين حاكم ويټولو برخپر ژوند 

جل شأنه فيصله دا ده چي دا دين به په ټوله زمكه او 

كي ځاى مطلب ته په بل  ېپه ټولو اديانو غالبوي. د

 داسي اشاره شوې:
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  21الفتح:                                     

و حهق ديهن هللا هغه ذات دئ چي خپل پيغمبر ئې له هدايت ا

غالهب كهړي. او هللا د ې پر ټولو اديانو ئههچي سره لېږلى 

 كافي دئ. گه شاهد په تو

پل چي د خې خبري شهادت وركوي په د تعالى هللايعني 

پاره ې او حاكميت لې د غلبږلى دين ئېپه الس لپيغمبر 

. پارهلړي نه له نورو اديانو سره د روغي جو ،ږلىېل

دروغ  ،رته بله خبره كويپې ړه له دپه اچي د دين څوك 

 كوي. مسخاو حقيقت وايي 

  

    

  

  

  

     

  

   

    

   

   

( پيرانومؤمنانو! د احبار )ماليانو( او رهبان )ې ا

 يپه ناحقه خوري او د هللا له الرېرى د خلكو مالونه ډ

پين زر ذخيره كوي سره او س چيمخنيوى كوي او هغه 

ردناك عذاب ې نه مصرفوي نو د دئ يپه الر كاو د هللا 

 ړه. ېرى وركز

ږ ته د موڅ كي هللا تعالى په ترمبارك آيت ې د د -(11)

پيران معرفي كوي گمار علماء او دوكه مار ټاهل كتابو 

 او فرمايي:

  په ناحقه خوري.ېرى د خلكو مالونه ډد دوى 

  الري مخنيوى كوي. لهد هللا 

خلك غولوي  ،ړىړ كځان ته دكان جوې ئ دينيعني له 

گاني په مقابل كي فتوى پيسو د  ،ې اخليې ترناو شكرا
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او تاج  تد هغوى د تخ ،په خدمت كي ويد حكامو  ،پلوري

په خوله كي څه زهر او زقوم چي د بقا دعاء كوي 

د  ،ڼيگت روا ټه سودي معامالگپه د سودخورو  ،چويوروا

ړۍ گپپنه او چچي سودخورو هغوى ته كومه پاره ې لد

  .ې ويړورك

گه حرام مال ترالسه كاوو: ې توپه دبه گمارانو ټدغو 

ې ئپله په خڅه ترالسه كول او په نامه د هللا  ،سود ،رشوت

جنت ته د ننوتو او له دوزخ  ،ښلوگناهونو د بخد  ،ړلخو

پاره فتوى د حكامو ل ،پلورلو اسناد ېدك ژغورلنه د 

ې او ډو او دم شكرانكو ،ذپه فال، تعوي ،گاني وركول

ړه په اپاره د دوى ې لد همد قرآن .ترالسه كول ېنذران

 فرمايي: 
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ېري او د حرامو گناه، تپه  چيې گورې وېرى به ئډاو 

 څهه چهيهغهه  څومره بد دئتلوار كوي،  ړلو كيپه خو

گناه او علماء د  يپالونكخداى ې ئ ېې كوي. ولى ئود

ېر بد دئ ډمنع كوي؟!  لوړله وينا او د حرامو له خو

 ې كوي.دوى ئ چيڅه هغه 

په ې ستر ستر كارونه آيت كي د ايمان منافي در 72په 

 گوته شوي:

 گناه كي تلواره پ. 

  ېري او تجاوز كي تلوارپر حق تد بل. 

  و كي تلوارړلپه خود حرامو. 

گه د څن تعالى هللاړو سره سره به ړو وله دغو بدو ك

 دوى د ايمان دعوى قبلوي؟ 

نه چي و حالت هم داسي دئ مشائخد دوى د علماوو او 

كوي او نه د حرامو له  منعخلك له بدي او غلطي وينا 

له بدو نه حساسيت  ،ښه او بد كار نلريپه چا د  ،ړلوخو
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د حكامو  ،ېړړه كې روغه جوره ئله وضعيت س او ړ شوىپكي م

څوك گار قوم كي هغه گنهپه يوه مفسد او  ،په خدمت كي دي

په چي د عام ولس په نامه شهرت مومي پير د منلي عالم او 

نه د غلطي وينا مخالفت  ،ښي خبري كويد دوى د خو ،ېر ويڅ

له حكامو سره  ،سمي او حق وينا ته خلك رابليكوي او نه 

 چي داسي مشائخعلماء او ټولني د كومي  ،ړى ويې الس يو كئ

  ؟گه ويڅنې حكام او عام ولس به ئ ،وي

گه به گنده توڅرپه ړو نو كه تاريخ ته رجوع وك

يا دين  ،ړىچي دين يا ظالمو واكمنانو تباه كگورو و

او دا  ،پيرانويا دوكه مارو  ،پلورونكو بدو علماءو

ې ښلپلي كخپه عبدهللا بن مبارك رحمه هللا چي څه دي همغه 

: و هل افسد الدين االالملوك و وينا كي ويلي)ښكلې( 

گمارو ټد هركله چي د هللا دين و رهبانها؟؛ احبار سوء 

 دينله  ،ېوتىپرپه الس كي پيرانو علماءو او دوكه مارو 

پل ې غولولي او خپرې خلك ئ ،ړىړ كې دام او دكان جوئ

چي ې ړې داسي السوهني كپه دين كي ئ ،ړيډك كې جيبونه ئ

پلو مالونو كي د په خڼي او گخلك دوى د خداى استازي و

عشر او صدقات د  ،زكات ،پاريبرخه دوى ته وستعالى  هللا

 ،ړيځاى دوى ته وركپه فقيرانو او مسكينانو  ،ې وزلوب

پيغمبر سره هغه مهال نوى كتاب له نوي  تعالى هللا

او  ړىگمارانو د هللا مخكنى دين تحريف كټچي دغو ږلى ېرال

د خلكو د تحميق او ناوړه  ديندلي چي له ېدوى پدې توان

ږلو ېپيغمبر د لد  ،گټي ترالسه كولو وسيله جوړه كړي

هم الهي دين او هم د هللا مظلوم  چيې ښودلې دا وجه ئ

د دوى له خوا  ،غوريژگولو وگمارانو له منټد گان بند

تورونه له ړل شوي جوړ شوي خرافات او په دين پورى ت

دل شوي اېښود خلكو پر اوږو په ناحقه  ،وسيمنځه ي

او د همدې مكارو او دروغجنو له  ړيدرانه بارونه كوز ك

 ،خوا د خلكو په الس پښو كي اچول شوي زنځيرونه مات كړي

هغه حجابونه او ړ شوي د هللا تعالى او خلكو ترمنځ جو

دغو د لري كوي او  بپل رچي خلك له خړي ډونه نسكور كخن

خلكو ته دا وښيي چي دا د  ،ې غورزويته ئ ښوپگمارانو ټ

د بندگانو او هللا تر  ،دېن دروغجن او مكار ټيكه داران

نده  دوىهللا تعالى ته د رسېدو الره له  ،منځ واسطه ندي

هر بنده كولى شي له خپل رب سره مخامخ او  ،تېره شوې

ې وركولو ې او نذرانچا ته له شكراناو  ،پرته ېله واسط

نياز وكړي او دا ورته په ډاگه كړي چي راز او پرته 
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ري د هرچا دعاء او فرياد ېهر چ ،خداى د ټولو رب دئ

هغه ته د  ،ې دئږدهر بنده ته د غاړى تر رگ ورن ،اوري

هيڅوك د هغه  ،رسېدو لپاره هيڅ وسيلى ته اړتيا نشته

چا  ،له اجازې او امر پرته د هيچا شفاعت نه شي كولى

اراده كړې وي هيڅوك خير نشي ته چي هللا تعالى د زيان 

وررسولى او چا ته ئې چه خير غوښتى وي هيڅوك ضرر نشي 

 ،سولى. او ټولو ته اعالنوي چي خداى ته رجوع وكړئرور

 مرسته وغواړئ.  دهيوازي د ده عبادت وكړئ او يوازي له 

په دين او الهي كتاب كي د احبار او رهبان  بايبل

 بايبلمحرف  ،گه دهېلبگنده څرريف حپه ناولو السونو د ت

ړي څارويو لومد ړى حاصل او لوم باغونو او زمكود 

دا به د خداى  چيخو دا نه وايي  ،ڼيگچيان د خداى حق ب

گانو ته وركوئ او ې وزلو او نادارو بندپه نامه د ده ب

دا د معبد د  بلكي ،ې مصرفوئبه ئپه الر كي  تعالى هللاد 

گه ډاپه  خيبرله دغي  بايبل. د ڼيگمجاور برخه 

 چيشوى چا له لوري تحريف كتاب د هغه دا  چيږي ېمعلوم

هر هغه  ،غولويې پرړوي او جاهل عوام دام جو دينله 

د  ،ځ ته كويډله رامنيوه مفت خوره  چيدين او مذهب 

ڼي او گ ېځاى ناستې د خداى ړه ئپه اخلكو د قربانيو 

ته  ډليمذهبي عوامو ته وايي: د خداى برخه دغي 

دين او مذهب دئ، دا همغه  دا يو غولوونكى ،پارئوس

ې ته ې مقابلئ السالم معليه انپيغمبرټول  چي مذهب دئ

ې د ټولو د مخه ئتر  چيدا همغه دين دئ  ،ږل شويېل

 .ېړالهي دين مقابله ك

ږ مخي ټكى هم زمويو بل ظريف كي ې مبارك آيت دپه 

پينو رهبان او د سرو س ،چي احبارږي او هغه دا ېځلته 

په ې ټولو ته ئړي او ځاى ياد كيو ې رو كنز كوونكي ئز

په چي حقيقت دا دئ  ړى.گډه د دردناك عذاب زيرى ورك

كي مخكني دوه د ټولني ې ې او جهل وهلپلځهري ظلم 

گډه د ظالمو په په خدمت كي وي او دوى ېيم وروستني در

ڼ الس مرستياالن او مدافعان وي، يو ښي او كيواكمنانو د 

ېيم د هغو وركوي، بل ورته دعاء كوي او درورته فتوى 

عام ولس د شكولو او غارت  چي دپيسو يوه برخه وركوي 

   ترالسه كوي. ئېكولو له الري 

حاللو الرو له څه هم چي كه كنز هغه مال ته وايي 

 چي هللاهغه حق نه وي په كي اداء شوي ترالسه شوى وي خو 

 هللاچي صرف شوى ځاى كي نه وي مپه هغه او  ىړالزم كتعالى 
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ې كنز كوونكي سزا ړى. كه د دې د مصرفولو امر كئتعالى 

چي له گه وي څنچا سزا به دومره سخته وي نو د هغه 

 ،ې ترالسه كويپلورني له الري ئحرامو الرو حتى د دين 

پل آخرت ې بايلي او خپرپل عزت خ ،پلوريې پرپل ايمان خ

  ې تباه كوي؟!پر

د مال  چي كه دلته قرآنپام وي ې ته مو بايد خو د

او اجت حڅه تر چي ې ويلي ځاى كي ئپه بل  ،كنزول غندلي

گ مؤمنانو څنې ترخو د د ،ړئضرورت زيات وي هغه انفاق ك

پراخ الس په چي مه بخل كوئ او مه ښوونه كوي ته الر

ړو تر د دوا ،وئړ بل ته احيران او چي سبا دومره مصرف 

ټولني او د ده د دا د انسان  ،ړئځ وسط الر غوره كمن

په كار چي كله داسي حالت راشي  ،ېېښودل شوپرحالت ته 

په الر كي څه د هللا زيات هر  رتپل ضروده مؤمن انسان له خ

چي ږ برخه او كله يوازي هومره ې لاو كله ئ ،ړيوقف ك

ځ او تهجد او ڼئ لكه فرض لمونگدا داسي و ،ې فرض ديپر

پلي و او خائطشرتهجد او نفل د انسان ظروفو او  ،نفل

و او فرائضپه مال كي له همداسي  ېښودل شوى.پرښي ته خو

ښي او د ده او د ده د واجباتو عالوه انفاق د انسان خو

  ى.ېښودل شوپرو ته شرائطټولني ظروفو او 

    

    

  

    

   

    

او بيا به ې شي سربه كي په اور چي د دوزخ ځ هغه ور

دا هغه  ،ې وداغل شيپري گانړخونه او شاا ،ې تنديئ

نو د هغه  ،ړي ووېرمه كپاره مو زځان لچي د څه دي 

 ېرمه كول مو.چي زڅكئ څه خوند و

پين زر راغونډ كړي الرو چي چا سره او سله حرامو  -(15)

پينو ه آخرت كي به د همدغو سرو او سپاو ذخيره كړي، 

گاني ړخونه او مال، اتنديسكو سره د دوى سرو په زرو 

ړخ او مال؟ چي ولي تندى، اښتنه دا ده پوږي، خو ېداغل ك

په داسي نه؟  ټه او السونهېړه، خې زولي ئچا؟ چا او د 

په  ،ړىترالسه كپلو السونو خپه ې حرام مال ئ چيل كي حا
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ښاد شوى او همدغه ې پرې ړه ئچولى او زې اټه كي ئېخ

؟! يوه او معروفه توجيه دا ده څولىگناه ته هې دړه ز

ې يا ئ پر مهالچي د انفاق ې دي: هغه چي كنز كوونكي در

نو  ،ېړولې شا اځولى يا ئگرړخ ې ايا ئ ،يو شوىتندى تر

 ،چا مالړخ او د چا اد  ،ږيېدى داغل كچا تنځكه به د 

ځينو د مال چي: خو يوه بله توجيه هم شته او هغه دا 

پكاوي منلو سد ړى او پېره كپل مخ سپه ترالسه كولو كي خ

گرتيا ړلو كي د بل ملپه خوچا د حرامو  ،چمتو شوىته 

ېدلى ړخ ته ودرد حرام خور اډولو كي په غوند مال  ،ېړك

 بلپلي فتوى سره د چا په خاو ې ړې كاو د هغه مرسته ئ

ړلو د حرام خوې هغه ته ئړى او په شا ك ټىېپگناه د 

چا ړخ او د چا اد  ،د چا تندىځكه به نو  ې.ړفتوى ورك

 ږي. ېمال داغل ك

    

    

     

  

    

   

    

   

   

   

    

   

په كتاب كي د مياشتو  د هللا خوا ته او د هللاچي يقينًا 

 آسمانونهچي ځي له همغي ور ،دولس مياشتي دي ېرشم

ې حرامي )د درناوي څلور ئ ،ړلپيدا كې ئاو زمكه 

پر ې كي په دنو  ،دا رغنده دين دئ ،ړ( مياشتي ديو

كي له ټولو ه دغو پاو  ،ظلم مه كوئپر بل( )يو ځان 

 كي له تاسوټولو ه پچي ږئ ېگمشركانو سره همغسي وجن

چي هللا له داسي شئ  پوه (ېد پهاو ) ،ږيېگسره جن

  متقيانو سره دئ.

پاره د مياشتو ل پام كي ولرئ:په څو خبري دلته  -(17)

ر محور د زمكي پد لمر ې دوه معروف تقويمونه دي، يو ئ
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ه پۍ ږمپوسر د پر محوزمكي ې د او بل ئ په حركت پوري

ېته پځه شپنې سوه درپه پوري مربوط دئ، زمكه حركت 

پر د لمر ځل يو ږو ساعتونو كي پپاسه شڅه د ځو او ور

ې ړى، هغه ئځينو د يوه كال نوم وركې ته خي، دڅرمحور 

ې يو ځيني ئېرش او ې دځيني ئېشلى، پر دولسو مياشتو و

ځو پاسه نه ويشتو ورڅه د په ۍ ږمپوځي دي. او سېرش ورد

دا موده ثابته ده، څرخي، پر محور راځل د زمكي كي يو 

ړ كال پړي نو د بشښت وركې ته ارزڅوك علمي محاسبه ك

چي كمى او زياتى ېدى شي ټاكل كټولي قمري مياشتي داسي 

ېدى شي ې له مخي دا معلومځي، د محاسبپه كي نه رابه 

ځاى په كوم پړوي، پل مياشتنى مدار بشۍ كله خږمپوچي س

ږي او ېټگو پ، په كوم ساعت، دقيقه او ثانيه له ستركي

ږي او د ېگندڅركوم ساعت، دقيقه او ثانيه راپه ري، ېچ

پيل چي اسالم د مياشتي د پيلوي. دا ې مياشتي مدار نو

ېره دقيقه او ډړى دا پاره رؤيت ته اعتبار وركپاى لاو 

ږي ېپه ليدو سره ثابته كۍ ږمپوځكه د سعلمي وينا ده، 

رؤيت چي څوك ې. ې مياشتي مدار ته داخله شونود چي هغه 

ل او پاره د مستقوركوي او د هري سيمي لته اعتبار نه 

ېر كمعقله او له دين او علم نه ډرؤيت خبره كوي ېل ب

په مرسته خو و وسائلپرمخ تللو اوس او د ې خبره دئ. ب

چي گه معلومولى شو په دقيقه توهغه ثانيه او سيمه هم 

پړ ې بشۍ مياشتي مدار ئځي، د مخكنۍ له محاق نه وږمپوس

ېره علمي ډپيلوي. دا هم ي مدار ې مياشتږي او د نوېك

پاره د يوه متقي انسان شهادت هم چي د رؤيت لخبره ده 

ښمن له چي د دگماران ټاحمقان او هغه ڼل شوى. گكافي 

ړي له ك ړپه امت كي اختالفات راوالچي گمارل شوي لوري 

، شيعه او بريلويان ړويې موضوع هم د اختالف وسيله جود

په سياسي او مذهبي اختالف  له سعودي او سلفيانو سره د

ځي وروسته ژه او اختر يوه او حتى دوه وروجه رو

په ې د عرفپه عرفات كي دوه مليونه حاجيان به اعالنوي، 

ې لويه د عرفبه ټلويزيونو كي په ډ وي، راغونځ ور

ې به سره له دگوري او اوري خو ځ او خطبه ډه، لمونغون

ځي و دوه ورځ يوه اړۍ ورې او لوى اختر لومدوى د عرف

ړۍ كي به په عربي نچي ځي!! عجيبه دا ده وروسته لمان

يوه ټه به پاكستان رؤيت هالل كميه او اختر وي خو د ژرو

او  ډه كوي!!اسالم آباد كي غونۍ او اچپه كروروسته ځ ور

په چي د هغو خلكو شهادتونو ته به هم اعتبار نه وركوي 
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دا نه  ې!!گو ليدلپلو سترپه خ ۍږمپوې سېښور كي ئپ

مذهبي اختالف دئ نه علمي، بلكي سياسي اختالف دئ او تر 

ښمنانو الس دئ. كه اوس ې د اسالم د خطرناكو دشا ئ

ې ئپه مدينه او مكه كي حيات وى او عليه السالم  پيغمبر

ټلويزيون د ټولو خلكو او پاى اعالنولى پيل او ې ژد رو

غو بيا به هم دېدلى نو دا اعالن اورډيو له الري او را

 پيغمبراو د  گار كولوټينځ پل جاهالنه دريپه خخلكو 

  .ړلهې مالتمخالفت ته به ئعليه السالم 

چي له ښيي بيا اشهر الحرم ته اشاره كول ځل يو 

 ؛ېپه سر كي ذكر شوې چي د سورنه  وڅلورو مياشتمخكنيو 

 څلور حرام مياشتي مراد دي.همدغه 

د مياشتو ځي ېدو له ورپيدا كي د او زمك وآسمانوند 

ړ( څلور حرامي )د احترام وې كي په دېر دولس دئ او شم

ړى څلور مياشتي مشركينو ته مهلت وركهمدا  ،مياشتي دي

هللا او د هغه دين تاسو  ،ښتنه همدا دهد قيم دين غو ،شوى

ډډه ېري پر بل له تيو به ې كي په دچي ته حكم كوي 

 .ئكو

   )ې ې فقردلته د د

 )  څلورو په دغو چي نه مراد دا دئ

ړه دوا ،ېرى نه كويبلي تډله بر څ مياشتو كي به هي

عام ظلم بل پر مراد يو  ،لوري به د هغوى درناوى كوي

په هر وخت كي حرام ځكه داسي تيرى خو ېرى نه دئ او ت

 دئ.   منعاو 

 ،آيا دلته )كافة( مؤمنانو او مشركانو ته راجع دئ

ږئ ېگشركانو سره داسي وجنمټول له چي تاسو عني ې مپه د

ږي؟ كه )كافة( مياشتو ته ېگټول له تاسو سره جنچي دوى 

ټولو مياشتو په لكه چي مشركين  :ې معنىپه دراجع دئ 

پروا نه كوي ږي او د حرام مياشتو ېگله تاسو سره جنكي 

كه ېدى شئ؟ گټولو مياشتو كي له دوى سره جنپه تاسو هم 

خو د آيت  ،ېړۍ رأيه غوره كړلوممفسرينو  ېرىډڅه هم 

ږي ېپام سره داسي معلومپه ۍ برخي ته ۍ او وروستنمخكن

يعني كه دوى د حرامو  ،ټولي مياشتي ديې چي مراد تر

كي له تاسو سره ټولو په ړ او مياشتو احترام ونه ك

د حرامو مياشتو  ،ږئېگېدل نو تاسو هم ورسره وجنگجن

چي مقابل لورى هم صحيح دئ  په هغه صورت كيدرناوى خو 

ډه ډپر تاسو له بريد نه ړي او درناوى وكدغو مياشتو  د

چي ږي ېمعلومدغه خبره ۍ برخي هم د آيت له وروست ړي.وك
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ځان ېري نه مياشتو كي له ت وڅلورپه دغو كه تاسو 

 ړئ.معيت او تأييد به ترالسه كوساتئ نو د هللا تعالى 

ه نور تعبيرون .لري جاللين هم له كافة نه همدا تعبير

گوي او نه د آيت له فحوى او ړخ لنه له الفاظو سره ا

 سياق او سباق سره.   

كافة كلمه هغه مهال ړه د په امعمواًل د يوه شي 

په ې برخي د همغه شي د يوې د مخه چي تر دږي ېكارول ك

دولسو مياشتو د مخكي ې څه ويل شوي وي، دلته تر دړه ا

ې مستثنى شوي او د ې ترياشتڅلور م، بيا ېيادونه شو

ې بايد چي ټول خلك ئې په نامه يادي شوداسي مياشتو 

 ېريله تپر بل ړي او يو ړي متوقف كگړي، جدرناوى وك

)كافة چي له مشركينو سره داسي بيا ويل شوي ړي، ډډه وك

ږي(، دلته ېگچي دوى كافة له تاسو سره جنږئ لكه ېگوجن

ې شواستنثاء نفي ۍ مخكنڅلورو مياشتو د په كافة سره 

څه، شتي دي نه بل ټولي ميامراد  له كافةڅه، او نه بل 

ږي، او ېگو كپاره اصاًل كوم مجال نه تر سترڅه لد بل 

د ې د مخه تر دېري چڅ دليل ورته نه مومو، كه هي

څه ويل شوي وى نو بيا مو حق ړه په اډلي ې مشركيو د يو

  ړو.  مراد كټول مشركين  چي له كافةدرلود 

ې په دې كي سور پهې د البقرچي دا همغه خبره ده  او

 : ېراغلگه تو

  

  

    

   

    

    

    

                                           

 111البقرة: 

 مقابلپه د حرام )محترمه( مياشت د محترمي مياشتي 

پر تاسو  يچا چي او محترم شيان سره برابر دي، نو ك

 لكه ده چي ئړورباندي وكتېرى  نو داسيړ، تېرى وك

 يچپوه شئ ئ او رېږووې كړى او له هللاتېرى  يرباندد

 .ئهللا له متقيانو سره د
 كاوونه  مښمن د شعائرو او مقدساتو احتراكه ديعني 

 په مسجدالحرام كييا  يحرام )محترمو( مياشتو ك په او
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په  چيوو نو تاسو مكلف نه ياست اتېرى ك يپه تاسې ئ

ه به د هغوى احترام كوئ او له مقابلې گړخيزه تويوه ا

ځواب  يچتاسو دا حق لرئ  ،نه ،ئبه الس اخل او دفاع

ي به ك په دېخو  ،ړئبالمثله معامله ورسره وك ،ړئورك

څه به  داسي ،خيال ساتئ ېد هللا د محاسبڅه د مخه تر هر

كه مو تقوى درلوده  ،ناراضه كېږي يهللا ورباند يچنه كوئ 

 به درسره وي.ړ نو د هللا تعالى مرسته او مالت

ړتياوي گځانڅو تقويم قمري چي پام وي ته مو هم ې د

په چي  ئټور دگگه په توېش ې د مهال ولري او مراعات ئ

 ېدى:نورو تقويمونو كي هغه نشي ترالسه ك

  ې كي پرځاى په هر  ،لوستى او نالوستى ؛څوكهر

 ټه معلومولى شي.ېۍ له حالته نمږپوږي او د سېپوه

  چي كه داسي  ،ېر آسانه ويډې سره د كلونو حساب دپه

ونيسي نو ه كي روژۍ مياشت په وروستد دوبي ږ كال څوك س

همدغه مياشت كي په كله بيا چي ېرش كاله وروسته ږ دپش

ېر ې تپرېرش كاله د ږپچي شږي ېوهپراشي نو ې ژه پررو

په هغه صورت شوي. دا حساب د بل تقويم له مخي يوازي 

په ې ې وليكي او يا ئځان سره ئله چي كي كولى شي 

دا ليكنه چي ې شرط په دړي كښه په نليكلي تقويم كي 

 !!ې وركه نشيتر

   

     

  

  

  

   

    

     

     

  

   

ځاى حالل پر )يوه مياشت د بلي ډونه ځنچي دا يقينًا 

ې بې پرهغه  ،په كفر كي زياتوالى دئو حرام نيول( ا

ې حاللوي او بل يو كال ئ ،ړىې كچي كفر ئږي ېالري ك

 چي هللاړي ړ كپېر بشڅو د هغو شمتر ،ې حرامويكال ئ
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چي هللا ځوي گرڅه حالل وهغه ې سره په دنو  ،ېړحرامي ك

ښايسته بد عملونه ورته شيطان د دوى ړي. حرام ك

 ړي نه هدايتوي.گاو هللا دا كافر و ،ړيك

ړه مذهبي خدعه په امشركينو د حرام مياشتو  -(16)

ښمن د بريد پل دپر خدغو مياشتو كي په ې ئكوله، كه به 

 ؛ړيې كومه قافله تاالن كتل به ئښړ او غوضرورت احساس ك

چي ړ ې بريد وكبه ئپه داسي حال كي پي او څانو نا

پاره د دفاع ل طمعپه مقابل لوري به د حرام مياشتي 

په بلي مياشتي كي دا بيا به ئي ې، ړڅ تعبيه نه وه كهي

پل مقصد گواكي هم خې گه به ئې توپه دړ، پړ ككمى بش

سره سم د  ښتنيله غو پل مذهبې د خئړ او هم به ترالسه ك

فرمايي  قرآن! خو ړ!ړ كپېر بششم وڅلورو حرام مياشت

په معنى ده، هغه په كفر كي د زيادت داسي مذهبي حيله 

ېر لري ې ډچي د ايمان له دائركار كوي  سيڅوك به دا

په . غرق شوى ويژور ډ كي ډنگنده په وتلى وي او د كفر 

ې ولول او بې سره به د دوى مذهبي مشرانو هغه كسان غد

په يوه وخت كي څه يو ټه كافران ول، له بنسچي الري كول 

ڼل د گپه ورته بل وخت كي حرام څه ڼل او همدغه گحالل 

پاره له چي كافر وي او د حالل او حرام لچا كار دئ هغه 

 چي قرآنلكه  پرته بل معيار او مالك ونه لري.هوس  پلخ

او بل كال ې حاللوي يو كال ئړه فرمايي: په اد قريشو 

چي هللا ړي ړ كپېر بششممياشتو څو د هغو ې حراموي، ترئ

چي هللا ځوي گرڅه حالل وهغه ې سره په دې، نو ړحرامي ك

بد عملونه داسي خلك شيطان غولولي، د دوى ړي. حرام ك

 محروم دي.  ړي، دوى له الهي هدايتښايسته كورته ې ئ

  

    

    

   

    

  

     

   

     

چي كله درته وويل شي: درباندي شوي څه  ې مؤمنانو!ا
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ږئ؟!! ېپه لور درند زمكي نو  !ځئپه الر كي وو د هللا

ژوند راضي شوي يئ؟! د پر آيا تر آخرته د دنيا 

له پرتله په ژوند مال متاع خو د آخرت دنيوي 

 څه نه دي.پرته بل څيزه شي نا

 ې مبارك آيت كي مسلمانانو ته ويل شوي:ه دپ -(11)

ي او ږئ ولي سستېپه الر كي جهاد ته بلل كهللا د چي كله 

كي دا ې آيت په دښه كوئ، خو ړه كوئ او ناستي ته زټي ل

چي او الفاظو سره بيان شوى  زښكلي انداپه داسي مطلب 

ېر ډپه حالت روحي غيرمجاهد او چمتو جهاد ته د نه 

ږ ې زموئځور كي په انچا ځوروى، د هغه انانداز ښكلى 

ښوي او نه ته كځان لوري د ې ئچي زمكه مخي ته ودروي 

د  ېزت اوتوند پورته شي او ټك چاو چي سريع ږدي ېپرې ئ

ي اسلوب ښتند پو ږي. له داسي كسانوېځپه الر كي وخوهللا 

څ توجيه نه پاره هيې حالت لد دچي هم داسي دئ لكه 

ولي د زمكي لور ته ې الفاظو ورته خطاب كوي: په دلري، 

ټي او ې لږئ؟ د دېپورته كټك نه چږئ؟ ولي سريع او ېدرن

ړي يئ؟!! ړ كته اې څه شي د ؟څه دليل لرئره پاسستي ل

 !! ښاييدا حالت خو له مؤمن سره نه 

  ژوند راضي شوي يئ او تر آخرت مو په آيا د دنيا

 ،ع دهپرتله قليله متاپه دنيا خو د آخرت ڼلئ؟ گغوره 

رضاء تعالى  هللاستاسو هدف خو د  ،دا خو وسيله ده نه هدف

ولي مو اصلي دل دي، ېترالسه كول او اخروي سعادت ته رس

ټي كوئ؟! له ېدو كي لپه رسړى او هغه ته ېر كهدف ه

  ښايي.لت نه مؤمن سره خو دا حا

ويل شوى چي كله ورته ړه دا مطلب د هغو كسانو په ا

نو هغوى د  ،هللا په الر كي د جهاد لپاره ووځئوويل شي: د 

ځوږ  ،د دې په ځاى چي په شور ،زمكي طرف ته درانه كېږي

سره اوچت شي او وخوځېږي او په وتلو كي ئې او شوق 

د زمكي  ،كسل ويټ او برعكس ل ،پوره تحرك او نشاط وي

په شور او شوق سره د هللا په الره  ،لوري ته درانه كېږي

د همدغو كسانو په ځواب كي فرمايي چي  ،كي نه خوځېږي

آيا تاسو د دنيا په ژوند راضي شوي يئ او آخرت ته مو 

مو ترجيح وركړى او هغه تر آخرته  ې؟ دنيا تهړشا ك

دنيا ژوند د آخرت په تناسب نه  غوره گڼئ؟ حال دا چي د

 مگر قليله متاع.  دئ

د  ،يعني هغه څوك چي دنيا ته په آخرت ترجيح وركوي
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ته هغه يوه عالمه دا ده چي كله د هللا په الر كي جهاد 

د زمكي طرف ته دروند شي او په شور شوق  ،شي راوبلل

 هللا په الره كي د جهاد لپاره نه خوځېږي. سره د 

 ،په شور ،او د زمكي طرف ته درنېدلټي ل ،دا كسالت

ځوږ او په شوق او رغبت سره د هللا په الره كي جهاد ته نه 

سرچينه اخلي چي  دېد نفاق عالمه ده او له دغي عقي ،وتل

 انسان دنيا ته په آخرت ترجيح وركړي. 

ركوع اتمي د  آيتې ه دچي لپام وي ته مو بايد ې د

څ كي په ترچي ې ې مخكي نازله شوپايه د تبوك له غزوتر 

ځل د ړي په لومچي څول شوي ښتي ته هې مؤمنان هغي نئ

چي ېده. ځته كځواك سره رامنبرېر يوه بهرني زڅپه روم 

 گه دئ: ې توپه دې تفصيل ئ

چي د ړي كي د قريشو ماته داسي وه گپه جد خندق 

ډول د مسلمانانو گ انځ د جنو تر منمسلمانانو او قريش

ې چي له دوفرمايل ښت، پيغمبر عليه السالم واوټه گپه 

پر مسلمانانو د بل بريد مجال ترالسه وروسته به قريش 

ه دوى د مسلمانانو تر بريدونو ې وروسته بله دړي، نه ك

ږنده وه، ېې معاهده د همدغو ظروفو زالندي وي، د حديبي

ځ لس كلن مسلمانانو تر منې د قريشو او ې معاهدد

په الس ې دا موقع ړ او مسلمانانو ته ئاوربند تضمين ك

د دعوت لمن نورو ې سره په استفاد تې فرصچي له دړه ورك

ې ږدد عربو ن ې كيپه همدغي مودړي، لوريو ته خوره ك

ېز الندي شوه، له د مسلمانانو تر اغېيمه برخه در

په ېدا او ى كځاېلو قبيلو يو ېلو بمسلمانانو سره د ب

ېدا ځواكمن طاقت د مسلمانانو بدلپه ټكتيا سره ېري جډ

چي د قريشو نوي نسل او ېزه وه دومره تونده او ت

ښتل دا معاهده ړ نه وه، دوى غوځوانانو ته د زغملو و

چي له مسلمانانو سره د ړي ماته شي او دا فرصت ترالسه ك

ېر پل تښتي له الري دا بهير ودروي او خه ندېكنپرې يو

په حليف د مسلمانانو  ړى،ژوندى كراشوكت عظمت او 

ې )بني بكر( ( باندي د قريشو د حليف قبيلهې )خزاعقبيل

څي يوه برخه وه، خو پيغمبر عليه السالم ې هېرى د همدت

گياليو سره ړ، له لس زره جنهغوى ته مزيد فرصت ورنه ك

ې دشوه،  فتحپرته  تړ، مكه له مقاومې بريد وكپر مكې ئ

ې خوا د عربو ستر مذهبي، سياسي او فتحي كه له يو ستري

ې ړ؛ له بلي خوا ئاقتصادي مركز د مسلمانانو الس ته ورك

په ضد چي د مسلمانانو څول ټول مشرك عرب قبايل وه
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عزم او ې ښته له همدړي، د حنين نگوزار وكوروستى 

ړه، طائف ړه شوه، خو هغوى دلته ماته وخواحساس نه راوال

ې برياوي پسپرله ې و الس ته ورغى، دا درهم د مسلمانان

پاته نشو ځواك ټول حجاز كي داسي په چي نور ې داسي و

ړي، خو دغو ډغرو وهلو جسارت وكچي له مسلمانانو سره د 

چي د ړ، روم ښ سره مخامخ كگوام له يوه بل برياوو اسال

ځواك وو، د عربو سيمي د روم تر هغه مهال ستر زبر

ې د پر عربو ئې، او و يېز الندغمستقيم او غيرمستقيم ا

ټوبى له اټپه حال كي وه، د عربو ېدو ړۍ د خورتسلط ل

ځ د سياسي، كلونو كلونو راايسي د روم او فارس تر من

گر بدل شوى وو، عرب خواره ډپه ښتو نمذهبي او نظامي 

او له يوه داسي ړو بوخت گځيو جپلمنخپه واره او 

ډ او له عرب راغونټول چي ځواكمن مشرتابه نه محروم ول 

روم او فارس له بريدونو د ړي او چمتو كځانه دفاع ته 

ېدا هم د ړاندي كځواك راود داسي يوه ړي، خوندي كې ئ

پاره، خو روميانو د ښ وو او هم د فارس لگواپاره روم ل

په ړ او د اسالم پاره تر فارس زيات د خطر احساس وكې لد

شام او فلسطين چي د ضد تر فارس مخكي ميدان ته راووتل 

ې مهال په دې او ې وېولې له فارس نه نېر سيمي ئڅپه 

په متوجه وو، ښ دوى ته گواالم له برياوو نه كي د اس

چي ېده ته اطالع ورسعليه السالم  همدغو ظروفو كي پيغمبر

ې د بريد مدينپر ځ فوزره ښت ېڅلوروميانو په شام كي 

چي ڼله گو دا غورهړى، پيغمبر عليه السالم چمتو كپاره ل

په شام ځ تر بريد مخكي هملته ې د يوه لوى فوپر مدين

په صورت ې د بريد پر مدينچي ځكه ، امخ شيكي ورسره مخ

روميانو په ضد د ېرو قبايلو هم د مسلمانانو ډكي به 

گرانه په ړه گته به دا جگرتيا كوله او مسلمانانو لم

ره ځ سېرش زره فوله دعليه السالم  پيغمبرېده. تمام بيع

په شجاعت او حكيمانه او ې ېدو، دځپه لوري وخود شام 

ېري ې د روميانو د تپر مدينه يوازي ړ حركت نشهامت وال

ړه ور ې جرار او زپه شام كي هم له دمخه ونيوله بلكي 

ړي ميدان ته گېدل او د جېرېدو وومخامخله ځ سره فو

پرته د يوه ستر ړي گپه حقيقت كي له جدا راونه وتل. 

په ې ټول عرب ئچي ړاندي داسي ستره بريا وه و پهځواك 

ې ښمنان ئكورني دړ، الندي ك گه د اسالم تر سلطيپړه توبش

ړل بلكي ړ كالس اخيستو ته ا تنه يوازي له هرراز مخالف

چي ړ ې سلب كترې پرته د بل هر انتخاب مجال ئې له د
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هغه وعده  قرآنړي، د ږدي او ايمان راوېړه كاسالم ته غا

 ې: ې كي ورته اشاره شوپه سورچي د النصر  ړه شوهپبش

    

   

     

    

    

    

 ېورلك وگخو ا. بريا او فتح يالهراشي  يچهغه وخت 

يا نو لگ. يپه دين كځ د خداى ځ فوفوځي به ننو يچ

، بې ښنهبخړه وغواې تر اوپه ثناء، رب پل د خشه 

 .قبلوونكى ښهې د توب ئهغه د يچشكه 

 :ته ويل شويعليه السالم  پيغمبرو كي ې آيتوندپه 

ښمن به ستا پر د ،راروان دئالهي نصرت  چيډه اوسه ډا

په ي ته سو بريا او فتحخلك به ستا ،بريا تحقق مومي

تر اوسه عام  ،ځيننو يپه دين كډله د هللا ډله پام سره 

له  ،ومحتاط و پيوستون كيپه ولس د نهضت له ليكو سره 

ښمن د ،سره مخامخ شي ماتيي نه نهضت له داس چي ېريې ود

ې ئ يليپااو متردد ول او له ړه ړه نا زز ،ې غالب شيپر

ېر با محدود شم زيځه يواد دوى له من ،ېره درلودهو

ښونو واله گ ،ړړه ورو او مصممو خلكو ايمان راوز ،همته

خو اوس او د  ،ځاى شولېدل او له كاروان سره يوېرونه و

وروسته به په  ېدوبرياوو له ليدو او د خطر له منتفي ك

ږي او ېځاى كځ له نهضت سره يو ځ فوپيمانه او فوپراخه 

 همداسي وشول.د تبوك له بريا وروسته  كوي.به تعهد 

و كي نازله شرائطړيو گځانپه دغو ې دا برخه د سور

په دغو چي ې ړې مسلمانانو ته كني ئوښوې او هغه الرشو

 ظروفو كي ورته ضرورت وو. 

   

  

   

     

      

په دردناك عذاب سره به مو تعذيب ځئ نو كه ونه و

څ هي ،ړيړاندي كځاى به بل قوم راوپه ړي او ستاسو ك

 ښه قادر دئ.څه په هر ضرر نه شئ وررسولى او هللا 
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ې مبارك آيت كي له جهاد د الس اخيستو بد دپه  -(11)

 گوته شوي:گه په ې توپه دعواقب 

  په ځئ پاره ونه وپه الر كي د جهاد لتعالى  هللاكه د

هم  ،دردناك عذاب عام دئ ،ړيدردناك عذاب به مو اخته ك

 يدنيو ،دنيوي عذابونه احتوى كوي او هم اخروي عذاب

پكاوي سره و ساپه الس له ذلت ښمن لكه د د ونهعذاب

ږي له فقر او لو ،ېدلړو اخته كگپه داخلي ج ،ېدلمخامخ

په او اخروي عذاب د جهنم ېدل. مخې امنيو سره مخااو ب

 ېدل.اور كي لو

  په الر كي تعالى  هللاچي د ړي ټول كټغر به د هغو خلكو

پر ړو گډارنو وې همتو او دغو بد  ،ډډه كويله جهاد 

په الر كي د چي د هللا ړي ړاندي كراو مجاهدينځاى به داسي 

پل دين په الس خبه د دوى تعالى  هللااو  ړتيا لريجهاد و

 بوي.غال

  په الس اخيستو سره نه هللا ته زيان تاسو له جهاد

ځان ته پل فقط خ ،او نه د ده غوره دين ته ئش رسولى

پكاوي او ذلت سره ې سره به تاسو له سپه د ،تاوان رسوئ

 ږئ.ېمخامخ ك

 له تاسو  ،كار توانمن او برالسى دئې دپه تعالى  هللا

وركولى  هښمن ته ماتد ،پل دين دفاع كولى شيپرته له خ

ډله چمتو بل مجاهد او قربانيو ته ځاى پر ستاسو  ،شي

  ښمن بريا وركولى شي.پر دځته كولى او هغوى ته رامن
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مهال هم د  هللا هغهچي ړئ نو يقينًا ې مرسته ونه ككه ئ

په داسي حال كي وايست چي كافرانو ړه ده مرسته وك

غار په يوه ړه چي دواهغه مهال  ،چي د دوو دوهم وو

ې ويل: گري ته ئپل ملچي خهغه مهال  ،كي ول (يړسو)

پله نو هللا خ ،ږ سره دئچي هللا له مويقينًا  ،مه كوه غم

ې د ده ښكرو ئپه داسي لړه او ې نازله كپرېينه ډډا

ې او د كافرانو شعار ئ ،نه مو ليدلچي ړ ړ وكمالت

 باحكمتاو هللا  ،ړ دئړ او د هللا شعار خو )تل( لوټ كټي

 غالب دئ. 

 ځير شئ:څو خبرو ته دلته  -(11)

  چي كه تاسو له جهاده الس مسلمانانو ته ويل شوي

گرتيا ملعليه السالم  پيغمبرپه جهاد كي د واخلئ، 

عليه السالم  پيغمبرد ره ې سپه دچي پوه شئ ږدئ، نو ېپر

ډ او مشكل سره نه مخامخ څ خندعوت او مبارزه له هي

چي به له داسي الرو د ده مرسته كوي تعالى  هللاږي، ېك

 چي هللاپه ياد مو نه دي گر گمان هم نه كوئ، مې تاسو ئ

له دوو نه يو چي ړه هغه مهال هم د ده مرسته وكتعالى 

هغه رسره نه وو، پرته بل انسان وگري مل وو، له يوه

دلته چي ېښنه كي ې اندپه داو زون حگرى هم غمجن او ممل

ږو، ېپاته كېوتو خوندي پرپه الس كي له ښمن گه د دڅنبه 

ږ ړي نو موټ كټيرا ې ته سرپسي راشي او د غار خولكه را

پاره ژلو لښمنانو د ده د وښو دكينه كويني او نيسي، 

څي ې سميو ، د غره لهېې وكو ايستلېپلي توري له تخ

په تعالى  هللاآيا  ځاى نه درلود،پناه بل ې د پرته ئ

 ړ؟!پاره كفايت ونه كدغسي سخت حالت كي د ده د مرستي ل

به له نورو هللا تعالى ږدئ نو ېپريوازي تاسو ې كه نن ئ

 په نورو خلكو د ده مرسته كوي.الرو 

  ضمير ابوبكر  )فانزل هللا سكينته عليه( كيپه دلته

ۍ برخه وايي ړچي د آيت لومځكه ته راجع دئ،  ههللا عن رضى

ورته اطمئنان عليه السالم  چي دى غمجن وو او پيغمبر

ې ې او تشويش ئپر ده نازله شووركولو، نو سكينه هم 

ډه وو ډاړه ال د مخه زعليه السالم  پيغمبرشوى. د  رفع

 ې وه.ړپه برخه كسكينه وراو هللا تعالى 

 بدر كي په نه مراد يا )ايده بجنود لم تروها( و د ا

ې او يا د همد ئښكرو سره د ده تأييد دپه لد مالئكو 
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ښيي ۍ برخه د آيت وروستپه دوران كي د ده تأييد، سفر 

ړۍ ې او د آيت لومړي ته اشاره شوگچي دلته د بدر ج

په دغه ښايي دا هم چي برخه مخاطب ته دا انتباه وركوي 

په د سفر ي چپاره ې لې وينا ده، خو د دړلپوري تسفر 

دوران كي يوازي دوه كسان وو نو دا خبره مناسبت نه 

چي تاسو نه ړ ړ وكې د ده مالتښكرو ئپه داسي لچي لري 

ځكه نه ښكرو ته هم ضرورت نه وو هلته لليدل، همدا راز 

ږلو ته ضرورت وي او نه د قريشو ېښكرو لچي د لړه وه گج

ه ښكرو سره د هغوى ماتولو تل پهچي دومره وو  شمېر

په بدر كي بيرغ نسكورول  وضرورت وو، همداراز د كفار

عليه السالم  په دغه سفر كي او د پيغمبرواقع شوي نه 

ې صيغه يادول مناسب په دپه نيولو كي د قريشو ناكامي 

چي دلته د بدر په يقين سره ويلى شو ځكه ښي، نو ېنه بر

 :څه ويځواب به ښتني پوې ې. خو د دړي ته اشاره شوگج

ړئ نو هللا چي كه تاسو د ده مرسته ونه كيل شوي ولي و

په بدر كي خو مؤمنانو د هغه ، ړهد هغه مرسته وكتعالى 

په چي د بدر دا دئ ځواب ې وه؟! ړگرتيا كمرسته او مل

ځاى له په ښكر د لې ښته ئنچي ښتل ېرو غوډړي كي گج

ېدو رأيه امخ كښكر سره د مخې سره وي، له لتجارتي قافل

ېر وروسته ورسره ډوه، نورو السالم  عليه پيغمبرد 

ې چا ئچي بريا داسي وه په بدر كي همداراز ړ، توافق وك

له تعالى  هللاچي دا د پرته گمان نه كولو او له شكه 

سره يوه ستره مرسته وه، عليه السالم  پيغمبرلوري له 

ه ونه ې مرستچي وويل شي: كه تاسو ئښايي او دا ورسره 

 په بدر كي. ې داسي مرسته كوي لكه ئبه تعالى  هللاړئ نو ك

  ښمن بيرغ نسكور شو او د اسالم په بدر كي د دچي لكه

عليه السالم  پانده او برى د پيغمبرړى او ربيرغ سرلو

پانده ړ او رپه برخه شو، همداسي به تل د اسالم بيرغ لو

ښمن هر د پرگر كي او ډهر  هپبه تل او تعالى  هللاوي او 

؛ عزيز؛ تعالى هللاچي ځكه وركوي، دا پيغمبر ته برى پل خ

يعني برالسى او غالب دئ او حكيم يعني د حكمت خاوند 

گه او له كومي الري بريا څنته  چي پيغمبرږي ېپوهدئ، 

 ړي. په برخه كور
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پل سر او خ پهپه الر كي او د هللا  ئځاو درانه ووپك س

  ئ.ږپوهيكه  ئدا درته غوره د ،ئړمال جهاد وك

چي د جهاد ې آيت سره مسلمانانو ته امر شوى دپه  -(11)

ږ يا سره، له لو وسائلاو ږو وسلو ېرو يا لډپاره له ل

 په الرهللا ځان د پل مال او په خاو ځئ ې سره ووښېري توډ

پوه شئ نو همدا درته غوره دئ. دا ړئ، كه كي جهاد وك

چا كار دئ چي جهاد د هغه ږ ته وايي ې خوا موآيت له يو

په الر كي قرباني كوي، مجاهد نه پل سر او مال د هللا خچي 

پل جهاد نه كومه گيالى دئ او نه له خاجير جنچا د 

له تعالى  هللاموخه لري، جهاد ته د  او طمعمادي او مالي 

ې گوري، داسي ئگه په سترې يت او وجيبمأمورلوري د يوه 

چي چمتو دئ ې ته دژه، زكات او حج، ځ، روڼي لكه لمونگ

په الر كي پل رب د خ بيعپه پل سر ې او د خپلي وسلپه خ

په چي ستاسو خير ږئ. له بلي خوا مسلمان ته وايي ېگوجن

په نتيجه كي چي د جهاد ڼه گښېومه جهاد كي مضمر دئ، ك

 شئ ترالسه كولى.نې له بلي الري ئ ترالسه كولى شئ

چي له جهاد ړو ځواب وركښتني ته پوې دلته بايد يو

 مراد يوازي قتال في سبيل هللا دئ كه هر جد و هللافي سبيل 

آيا تبليغ او  ؟جهد؟ آيا هر جد و جهد ته جهاد ويلى شو

 ل هللا نوم وركولى شو؟دعوت ته هم د جهاد فى سبي

 خاص او ړي گځانپاره قرآن د هر كار او عمل ل

پل خاص ځاى او خپل په خاصطالحات لري، هره اصطالح بايد 

په قرآن ايمان لري هغه څوك چي مورد كي استعمال شي، 

ځاى كي پل په خاصطالح هره چي د قرآن  پكار ده ته

پاره لڅه پرته ئې د بل مورد نه پل خاص وكاروي او له خ

  ړي.  استعمال نه ك

  ښمن قرآن كي د جهاد فى سبيل هللا اصطالح يوازي د دپه

كه قرآن ته ، ېپه معنى راغلپه خالف د مسلحانه جهاد 

)جهاد فى سبيل هللا( ذكر د گورئ چي نو وبه  ئړمراجعه وك

په هغو سورتونو ټول ي او دا ځله )هجرت( نه وروسته را

جهاد له فرض كېدو كي راغلي چي په مدينه كي او د 

څو محدودو آيتونو كي په وروسته نازل شوي، د مكي دور 

او )ومن ، )جاهدوا فينا( ك(هد  ، ) وان ج  (ايمانهمد )جهد

هلته ئې مراد زيار او زحمت جاهد( په صيغه راغلي چي 
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 ايستل دي.

  جهاد فى له په دې متفق دي چي ټول ائمه اسالم د

  څه.دئ نه بل  مراد قتال فى سبيل هللا هللاسبيل 

 او  (تبليغږي چي )دا نه معلومې آيتڅ د قرآن له هي

 )دعوت( ته دي )جهاد فى سبيل هللا( ويل شوي وي.

  ( انفاق فى سبيل هللا)ۍ ته مالي قربانپه الر كي د هللا

چي ويل شوي نه جهاد فى سبيل هللا او دا هم هغه انفاق ته 

 .چارو كي ويپه الرو د جهاد 

 ( وو خو دې ته په مكي دور كي )په دعوت( او )انفاق

په جهاد ، ىشو ىړورك ئمكي سورتونو كي د جهاد نوم نه د

 يپه مدنى او اساسي او تفصيلي ذكر ئې مدينه كي فرض شو

ل شى دئ ېجهاد بږي چي معلومې له دې، 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 كييل هللا( دي، سب

ځاى پل پل خپه خد قرآن هره اصطالح بايد ږي چي پوهېنه 

په الر كي د جهاد كولو اراده د هللا يا كي استعمال شي او 

څوك پاره چي په نه جهاد سره ئې او همت نه لري. د دې ل

 زما دعوت او تبليغ، زما وينا: نو واييړي مالمت نه ك

او 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 هيړيړ دي، هللا تعالى دي مزيد توفيق دركو

  نه دئ.  جهاد فى سبيل هللا 

     

   

   

   

   

   

   

    

پسي  په تاډ سفر وى نو هرومرو او لن متاعې ږدكه ن

په  چي د هللاژر ده  ،ېښودټن ورته لري وبروادرتلل خو 

ېدلى حتمًا درسره چي كه توانړه كوي لوبه نامه 

دوى  اً يقينچي ږي ېپوهاو هللا  ،ځان هالكويپل خ ،ووتل
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 دروغجن دي.

كسان هغه  ،ړه دئاپه گرو دا آيت د نيمي الري مل -(12)

پلو موخو او خډ او سفر لن ،ېږدچي كه مزل نښيي را

خو كه  ،گرتيا كويېدل وي نو ستا ملرسر ژاغراضو ته 

ښي؛ ېگران وبرېدل او مقصد ته رس ،ږدسفر او ،مزل لري

پلي په خ ،ږديېپرگرتيا الس اخلي او تا يوازي له مل

په نامه قسمونه اشتباه اعتراف هم نه كوي بلكي د هللا 

چي ناتواني باعث شوه  او ې وسيب ،وايي: كمزوريكوي او 

گ ږدو او تر آخري منزل تېپرپه نيمايي كي گرتيا مل

 ،ى دروغجن ديچي دوفرمايي تعالى  هللاخو  ړى!!ونشو ك

ړي گرتيا نه دي محرومه كۍ له ملمالي او جسمي ناتوان

بلكي عدم صداقت او د اخالص ضعف او د ايمان كمزورتيا 

په  ،ولگري ړي. دوى د نيمي الري او آسان سفر ملك منع

څه ېر ډژر به ېر ډچي ځاى شوي وو ې موخه له تا سره يود

ېر ډاو ، ۍكرس ،نوم ،شهرت ،دولت ،متځي: غنيپه الس ور

دوى  ېدل.ك گوې ترسترگرتيا كي ئپه ملچي ستا څه نور 

ځان ېدو او دروغجنو قسمونو سره پاته كپه له جهاد نه 

   هالكوي.

ې ځان سره ئچي له ړه ده په ادا وينا د هغو خلكو 

له برخي ي كي به ړگجپه د تبوك چي ې وه ړړه كېكپر

 ږ سوه كيلومتره لهپې شږدنډډه كوي، تبوك اخيستو 

ښته د روم له نپروت وو، پوله په ې لري د شام مدين

گرمي وه، فصلونه ځ سره وه، د دوبي ېښت زره كسيز فوڅلو

پاملرنه او وو ې ږدټولول نې حاصل ېدلي وو يا ئيا رس

په داسي سخت وخت ړي ته گچا داسي ستري جښته، هر ې غوئ

ې يمان خاوندان دښه كاوو، يوازي د مضبوط اړه نه كي ز

گران او له ې په دڅه ومني او چي دا هر ېدل كچمتو ته 

گرتيا گران قائد ملږ او پل خوډك سفر كي د خخطرونو 

 ړي. پل رب رضاء ترالسه كړي او د خوك

     

    

   

   

څو ترړه؟! ولي دي اجازه وركړي! هللا دي درته عفوه وك

دروغجن دي ښتيني دي او چي رگند شوي وى څرهغه درته 
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 .دلي وىپېژن

 ځي:ږ مخي ته راڅو خبري زمو دلته -(11)

 كار ې د دچي هللا دي ته ويل شوي عليه السالم  پيغمبر

ړ، دوى دغو كسانو ته دي رخصت وركچي  ړيوكدرته عفوه 

گ كي برخه جن ېپه دپه وجه څه عذر چي د ه درغلل درت

ړه او اجازه دي نشي اخيستى، تا ورسره موافقه وك

څو ې، ترړچي دا اجازه دي نه وى وركغوره دا وه  ،ړهورك

  صادق او كاذب درته معلوم شوي وى.

  گه په توځل بيا جهاد د هغه معيار ې آيت كي يو دپه

په ايمان ږي، ېكې تلل پرچي د خلكو ايمان معرفي شوى 

په الر كي جهاد كوي او تعالى  د هللا چيكي صادق هغه دئ 

 !! ډډه كويچي له جهاد نه دروغجن هغه دئ 

څ آيت كي صراحتًا يا په هيټول قرآن تاسو به د 

گه معرفي په توچي بل عبادت د معيار اشارتًا ونه مومئ 

په ايمان په هغه سره چي شوى وي او داسي ويل شوي وي 

  ېلولى شئ.ب بدق له كاذصاكي 

   

  

   

  

    

   

دا ځي ايمان لري پر ورپر هللا او د آخرت چي هغه 

ځانونو مالونو او پلو په خچي ړي اجازه نه درنه غوا

په دغو ، او هللا ()معاف شيكولو له سره د جهاد 

  پوه دئ.ښه متقيانو 

په الزيات صراحت سره بيان آيت مطلب دلته  د مخكي -(11)

 او ويل شوي: شوى

  ؛ ځي ايمان لريپر وراو د آخرت تعالى  هللاپر چي څوك

پل سر او په الر كي د خچي د هللا چمتو وي ې ته تل به د

څكله له دا واقعي مؤمن به هي ،ړيجهاد وك بيعپه  مال

پاته چي له جهاد نه د شا ته ړي تا دا اجازه ونه غوا

  ې.ړورك رخصتېدو ك

  گار پرهيزالهي معيارونو كي واقعي متقي او په
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ښه په حال د دوى تعالى  هللا ،دي مجاهدينمسلمانان همدغه 

چي دوى له په اساس وايي پوهي همدغي د او  دئپوه 

 ښوي.ېدا نه خوپاته كته  شا هجهاد

  پاته او قرآني مفاهيمو نه لري  چي له قرآنكوم قوم

 ،تقوى ،اسالم ،د ايمان ،بدل شي ېئشي نو معيارونه 

ې ړه ئپه ااو نورو مفاهيمو  ،احسان ،توكل ،صبر

 ،ځورويږ ته انموې ئ قرآنلكه چي ېرنه داسي نه وي گان

گه معرفي په توهغه مجاهد د متقي  چي قرآنلكه دلته 

خو  ،پل سر او مال قرياني كويپه الر كي خچي د هللا كوي 

ټولو هغو او  ،صوفي ،بريلوي ،تبليغيكوم كه تاسو له 

په د تقوى  ؛چي په جهاد باور نه لريډلو او اشخاصو نه 

ځيني چي كي به واورئ ځواب ړئ نو په ښتنه وكپوړه ا

په دعوت  ېځيني ئ ،ړيپوري تپه اورادو او اذكارو تقوى 

ېدا او ښه كگوې له خلكو ئځيني  ،او تبليغ كي خالصه كوي

ېدا په نوافلو بوختپه كونج كي د كوم جومات او خانقاه 

په الر كي چي د هللا يو به هم درته ونه وايي  ،ټويكي ل

ځواكونو د شر او فساد له  ،پل سر او مال قرباني كولخ

غوت له طا ،ې مبارزهكېدونكپخال سره دائمي او نه 

پرته نه تعالى  هللاله  ،له كافر او منافق برائت ،بغاوت

چا مرسته پرته له بل له هللا  ،طمعنه  لېره درلودچا وله 

 دغو دې ئ چي قرآنټول هغه جامع تعبيرونه ښتل او نه غو

ې څ يو به ترهي ،ږديږ مخي ته څ كي زموپه ترمفاهيمو 

 هللاپرته نه ې چي له دپه داسي حال كي دا  ،وانه ورئ

ې زكات او حج قبلوي او نه ئ ،ژهرو ،ځچا لموند تعالى 

 .ڼيگې ښتيند ايمان دعوى ر

  په دغه آيت د يوه دقيق مالك  قرآند چي كار ده په

او هغه  ،مبلغ ،مبارز ،هغه داعي ،پام كي ولروپه گه تو

ړ ډله او جماعت د اعتماد او اعتبار وسياسي او مذهبي 

گالري په تې او د مبارز په وينا او عمل كيچي ڼو گونه 

له جهاد نه يا انكار كوي او  ،جهاد مطرح نه ويې كي ئ

هغه  ،ډډه كويڅه ويلو او كولو ړه له په ايا د جهاد 

 ،په هجرتگ څنچي د دعوت تر ڼئ گډله مه ډله يوه اسالمي 

چي د جهاد او شهادت باور نه لري او دا خبره نه مني 

ږ ته ې موئ قرآني چړلو الر همغه ده اسالمي نظام د جو

ۍ ړچي لوم ،ړهغوره ك عليه السالم پيغمبر او ښييرا

 هللاې د ېيمه ئې هجرت او دردوهمه ئ ،ې دعوتمرحله ئ
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ته مو هم بايد ې په الر كي وسله وال جهاد دئ. دتعالى 

ډلي د اسالم ېر داسي ڼ شمگځواكونو چي استعماري وي پام 

 ،ويمرستي ورسره ك ،ې ديړړي كتر نامه الندي جو

گاني او ډيواو امكانات او را وسائلتبليغاتي 

ېر څپه د لندن  ،ړيپه واك كي وركې ئنه نوټلويزيو

په مالي او او  تيسپرانيې دفاتر ورته ښارونو كي ئ

ې ڼل ئگچي د جهاد نفي او منتفي  پاليې سياسي لحاظ ئ

چي يت دئ. دا عادي او تصادفي خبره مه بولئ مأمور

ې سيمي كي د يوه پرتېر لري څپه د وزيرستان امريكا 

سره په ډرون جهازونو پلوانو كور په مجاهد د خمحلي 

چي نيم غني شوي يورانيم ې وروي پرټي راك هغه ،ښه كوين

ې ئگان ډاځي او بوښ ،ماشومان ،په كي كارول شوي

ړو په نامه د جوې د اسالم په مقابل كي ئخو  ،ژنيورو

لندن او په ډلو مشران او مشهور مبلغين شوو ځينو 

گوي او نه گ بنديزونه لرتوپه ې نه ئ ،ټن كي منيگواشن

چي آيا دا عادي خبره ده  ،ډو او تبليغاتوپه غون

نورو ځينو په نامه قاديانانو او د اسالم  ،بريلويانو

د پرانيستلو چينلونو يوني ټلويزډلو ته په لندن كي د 

هر وخت چي ې وركوي ې داسي ويزړو ته ئغ ،اجازه وركوي

 ېوادو ته سفر كولى شي!!!ړي دغو هغواو
 ،پاكستان ؛ې امريكاپه سر كي ئ ونوېوادغربي ه

ې ېوادونه دېر نور هڼ شمگعمان او  ،اردن ،مصر ،سعودي

په جهاد او اسالمي تاريخ  بچي له تعليمي نصاړي ړ كته ا

د هغو سورتونو  قرآند  ،ړيړوند مفاهيم حذف كپوري ا

د احاديثو  ،ره كويچي د جهاد خبته ورسوي پاى لوستل 

په يوه ې دا اوس ئ ،له كتابونو نه د جهاد باب وباسي

ې ېواد كي د احاديثو يوه داسي سلسله راايستلاسالمي ه

ېر ډښه  ،په كي نشتهڅ حديث ړوند هيچي د جهاد ا

ځاى چي همدا سلسله د صحاح سته تبليغات ورته كوي 

     ونيسي.
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پر هللا او د چي ړي يوازي هغه كسان درنه اجازه غوا

ړى او ې شك كړونو ئز ،ځي ايمان نه لريپر ورآخرت 

 پل شك كي اللهانده او متردد دي.په خ

ډي ته ډځان څوك له جهاد به هغه  :ويدلته ويل ش -(15)

چي په حيلو او بهانو سره به رخصت ترالسه كوي كوي او 

 ي:دا د ېئ خصلتونهځيني 

 ايمان نه لريتعالى  پر هللا، 

  آخرت باور نه لريپر، 

  د آخرت  ،ړهپه اتعالى  هللاد  ،ې شك دئړونو كي ئزپه

او د اسالم د  ،ړهپه اد وعدو د هللا تعالى  ،ړهپه ا

 او ،ړهپه اقانيت ح

 شكونو كي متردد دي.پلو خ په 
او له جهاد به د ډډه كوي!! يعني منافق به له جهاد 

ېدو سره د په اورې آيت د دڅه كوي!! رخصت ترالسه كولو ه

له يوه جهاده  ،ږيېږ كځيېښتان هر باايمانه انسان و

گوري  ،ېښي لكه له ايمانه وتلېدا ورته داسي برپاته ك

چي له قضاوت داسي وي الهي ړه په ا چاچي كه د هغه 

عليه السالم  پيغمبرد  پارهجهاد د رخصت ترالسه كولو ل

هللا د ړه به په اچا د هغه نو  ،ېدلپه حضور كي حاضر

چي له جهاد انكار څه وي او د الهي دين حكم تعالى 

په ې نه ئ ،ړاو شتهپد جهاد كي گالري په تې نه ئ ،كوي

په تبليغ كي د جهاد ې ئنه  ،درسونو كي د جهاد باب شته

چي اسالم د صلحي او روغي ځاى وايي په موضوع؟!! د جهاد 

گونه دفاعي ول د اسالم جن ،نه د توري دين دئ نړي ديجو

پل دين او اسالم كافرانو ته وايي ستاسو خ ،نه تعرضي

پر ږ نه به مو ئږ غرض لرپرمومه تاسو  ،پل دينږ خزمو

ځواكونو چي صليبي كوي په داسي وخت كي ! دا خبري تاسو!

 ،ې نيولىعراق ئ ،ې نيولىئ افغانستان ،فلسطين نيولى

ېوادو كي په اسالمي هځ فولكه څلور ې ږددا اوس د دوى ن

اقتصادي او  ،ېوادونه له سياسيټول اسالمي ه! مستقر دئ!

چي د خالفت له زواله  ،دي ېپلوه د دوى مستعمرگي فرهن

گه ير مستقيمه توپه مستقيمه او غپوري وروسته تر نن 

پر ې ئڅي پو السمنافق او مفسد پل خ ،حكومت كويې دوى پر

ټولو برخو كي دوى د په ژوند د  ،ړيمسلمانانو مسلط ك

  ،!ږ له دفاع هم عاجز!په حال كي او موتعرض 
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سامان  (ړوند)اې ښتى نو حتمًا به ئې وتل غواو كه ئ

ڼلو گېدل كركجن وڅپاخو هللا د دوى  ،ړى ووورته تيار ك

چي له ړل او )ورته( وويل شو ې كئاو منصرف نو سست 

 ېنئ.ښناستو سره ك

 ني لري:وښورڅو الآيت  دا -(17)

 په جهاد كي د برخي اخيستو اراده نافقينو وايي كه م

پاره ضروري سامان ې د هغه لئدرلودى نو هرومرو به 

چي ژندى شئ ېپې هم يعني منافقين له د ،ړى ووبرابر ك

نه د برخي اخيستو اراده لري او نه  يجهاد ك پهوى هغ

 او ووسائلچي كومو پاره د جهاد ل ،تيارى ورته نيسي

دوى ړي روزنه او تيارى غوا وسلو ته ضرورت دئ او كومه

ږي، ېپوهپه استعمال نه د وسلو  ې برخي ومومئ.ې ببه تر

 !! ې راشيپرېره وپه ليدو سره پك ټود 

 ( جهادي سامان نه برابرول)او د  (والىتې نشد )اراد

په جهاد كي د برخي دوى ته هللا تعالى چي ې باعث شو د د

په ې ي ئټړي او سستي او لپه برخه نه كاخيستو سعادت ور

چي د ږدي ېپرې ئې ته او د ړي.شور او شوق بدله نه ك

گرو دا خبره پلو منافقو ملپل شيطان او خخ ،پل نفسخ

ې: له نورو ناستو كسانو سره تاسو چي ورته ويل ئومني 

  په جهاد كي برخه مه اخلئ. ېنئ او ښهم ك

    

   

  

  

    

  

    

پرته نو له تاوانه وتلي وى په ليكو كي كه ستاسو 

د ې به ئ هرو مرو ،ړيڅه نه وو درزيات كې بل به ئ
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په تاسو ول كول او ځغلپه تاسو كي ټه كي په لفتنو 

ظالمانو دغو هللا د  ،ېدونكي شتهپاره اورلى د دوكي 

 پوه دئ. ښه په حال 

ړولو د او د دوى د فتنو راوال ليې ډت د دا آيد -(16)

 بيانوي:لب امطڅو اساسي ړه په اڅو او تحركاتو ه

ځواكمني نه د دوى شته والى ستاسو قوت او الف: 

 ږي.ېكۍ باعث د فساد او بدنظمبلكي  ،زياتوي

 ،ړيي كړې راوالفتنپه تاسو كي چي وي  څه داد دوى هب: 

 د شرارت آسونه به هر لوري ته ځغلوي. 

د دوى د چي ي كسان شته داسپه ليكو كي ستاسو ج: 

و سادگۍ افاهت سد  ځيني ،ځيالندي راېز و تر اغتبليغات

په وجه او پلو عقدو او حسادتونو د خ ځيني ،وجه په

دوى  ،دي څه ناراضچي په يوه او بل ې خاطر په دي ځين

ې په الر كي ترړولو ړي او د اختالفاتو د راوالې تحريك كئ

 كار واخلي. 

   .د: دوى ظالمان دي

ه ويلي دي دا څ اړهپه ي ډلي ې ظالمد دچي هه: هللا تعالى 

عليم خداى وينا دا د هغه  ،ئړ وضاحت دپه الهي علم وال

ښه ړو ړو وه كپې ژني او هم ئېپښه هم دا خلك چي ده 

 دئ.  پوه

ځيني مفسرين كي  رپه تفسي ( )د 

پاره جاسوسي كوي او اطالعات ښمن لد ددا منافقين وايي: 

ې ځ كي فتنپه منه امر ستاسو پاو د هغوى  ډويراغون

ې د ږ تر دچي موې هغه دئ خو غوره تفسير ئ ړوي.راوال

ې آيت كي او نه په دچي دلته نه ځكه دا  ،ړىمخه ذكر ك

په نو  ،ېښمن يادونه شوو وروسته د دې مخكي اتر د

ښمن پله دغو منافقينو ته ده نه دپه خكي اشاره  لهم()

چي د پرته بل داسي اسم نه مومو له منافقينو نه  ،ته

سماعون د جاسوس او اطالعاتو  .ورته راجع شيضمير )هم( 

چي ستاسو په معنى رااخيستل او داسي ويل نكي وډوراغن

پاره جاسوسان ا كافرانو لپه ليكو كي د منافقينو ي

چي دلته خبره د فتنو ځكه دا  ؛صحيح تعبير نه دئ ،شته

ې چي فتنمنافقين هغه مهال كولى شي ړولو ده او راوال

سمانانو كي كمعقله خلك د دوى د په مچي ړي ړي كراوال

 يد دوى دروغجناو ېز الندي راشي رجنو تبليغاتو تر اغهز

ته د )سماع( صيغه د د ل. خبري ومني او د فتنو باعث شي
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په ېدونكي او منونكي ږ نيوونكي او د خبري اورښه غو

 معنى ده. 

  

   

   

   

    

    

او  ،ې وهړټه كې لې د فتند مخه ئې دچي تر يقينًا 

تر هغه  ،ي ووړي)الندي باندي( كړولاې درته كارونه ئ

گند او څرپه داسي حال كي كار د هللا حق راغى او چي 

 كركه كوونكي ول. ې(تر ىدو)چي غالب شو 

څو د ه ړولود منافقينو له لوري د فتنو د راوال -(11)

و حقائقېدى شي، د گوته كپه ېر مثالونه ډپاره ل

په گي ېلېري بډځلو م د دوى د هلو ړه هپه امغشوشولو 

ې كي د حنين ې سورپه همدې ، يو مثال ئېدى شيگوته ك

 ماتيي موقتښكر د ټول لېښته د ړه ده، د منافقينو تگج

ې بله ړه اتهام ئپه اا ې رضى هللا عنهد عائش باعث شوه.

د عبدهللا ابن ابى بن سلول دا ړي كي گپه جگه، د احد ېلب

ژنه ده، ځان وگ نه دئ بلكي گ جندا جنچي خبره منل 

ې په همدې وى او ړځه مو دفاع كې له منبايد د مدين

ې سوه مسلمانان دوكه كول له ميدانه وتل او دربهانه 

او ړول، ې همتي راوالړونو كي هم بپه ز ونورځينو او د 

په ښكر ستاسو ښمن لوى لچي د دد دوى دا تبليغات بيا 

په د احزابو يئ،  ې عاجزې ئله مقابل ،ډ شوىخالف راغون

ځئ عبدهللا بن ابى ابن چي راړي كي د دوى دا تبليغات گج

ږ ته امان چي هغه له قريشو نه موسلول ته ورشو 

ې ږدچي نې كي هفه فتنه په غزوړي، د بني المصطلق وغوا

چي ړه څه وكمنافقينو هښلي، وه مهاجر او انصار سره ون

 ړهځ يوه وپر سر د دوو مسلمانانو تر مند كوهي 

د تعالى  هللاړي، خو ې بدله كپه لويي فتنړه ځي شخپلمنخ

 گي دي.ېلې بټولي ئهغه مخه ونيوله. دا 

امورو او چي د نه مراد دا دئ  (قلبوا لك االمور)له 

ته غلط او غير عليه السالم  پيغمبرې ړه ئا په كارونو

ې د مسلمانانو د كله به ئ ،ړيړاندي كحقيقي معلومات و
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ړي اراده نه گږ سره د جموښمن له دپاره ويل: ال لاغف

ږ ې د لنيولى، كله به ئ ې نه دئې تيارى ئلري، د حمل

په ضد ږ ځ زموچي دومره لوى فوړه ويل په اښمن ېر دشم

د ې ې نه لرو، كله به ئې توان ئچي د مقابلډ شوى راغون

د ې ې او كله به ئخورول يېري خبرپه حالت كي د وامن 

د  په موخهغفال نانو د اد مسلما ر مهالپخوف او خطر 

    ډ او اطمئنان افواهات خورول.ډا

    

      

    

  

    

ړه او چي وايي: اجازه راكځيني داسي دي او د دوى 

چي )دوى الدمخه( ځوه! خبردار ي مه غورې كي مپه فتن

پر دغو او جهنم هرومرو  ،ېوتي ديپرې كي په فتن

 احاطه كوونكى دئ. وكافران

له چي ښوونه كوي ږ ته الردا مبارك آيت مو -(11)

چي له جهاد نه د تقوى تر ځيني داسي دي و نه منافقين

ته گمان چي څه به وايي داسي  ،ځان خالصوينامه الندي 

ځان گناه او فتنو نه د ډېري تقوى او له ى د دو ېړوك

كله به وايي: نه  ،ډډه كويپاره له جهاده ساتني ل

 هگناه انسان وينه تويې په الس د مظلوم او بړم زما غوا

 ،ړمچا مال غصب كپه نامه د ړم د جهاد زه نه غوا ،شي

چا پر په دوران كي ې ې سيمي د سلطپر يوچي داسي نه 

خداى  ،پاته شيې داغه م لمن مي بړغوا ،ېرى رانه وشيت

ځاى له نورو الرو د خداى په د جهاد  ،رانه ناراضه نشي

د هللا د په دغو تبليغاتو سره هغه .. ،.رضاء ترالسه كوم

ښمنانو د د ،گناهونو تورنويپه همدغو  مجاهدينالري 

ړوي په عام ولس كي دا ذهنيت راوال ،ړويتوري ته الستى جو

او د تقوى دغه دي رواوو كي بوخت په دغو نا مجاهدينچي 

گ څنپاره د دوى تر ې لگمار مدعيان د همدټدروغجن او 

ړه په اد دوى  قرآنخو  په جهاد كي برخه نه اخلي!!

 ،ېوتيپرډ كي ډنپه د فتنو ېر د مخه ډدوى ال فرمايي: 

 ،ې خيري ديړه كي ئپه ز ،يې داغجن دړه او لمن ئز

چي تيار د ي لكه ړگناهونو داسي احاطه ك ،كافران شوي
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 ې راتاو وي. پرجهنم اور 

ځينو مفسرينو يو خاص ړه په اې آيت څه هم د دكه 

ې رانقل وينا ئړى او د جد بن قيس دا شأن نزول بيان ك

ته عليه السالم  پر مهال پيغمبرچي د تبوك د غزا ې ړك

چي ړه ما ته اجازه راك !ې ويل: يا رسول هللاورغى او وئ

ځو سره مينه ښځكه زه له  ،انه خلمې غزا كي برخه وپه د

چي هلته كومه داسي نه  ،ښايسته ديځي ښد روميانو  ،لرم

 ،ړمڅه مالي مرسته وكپه عوض كي به  ،گناه رانه ونشي

ړه دا ورسره ومنله او ده په نه زعليه السالم  پيغمبر

ېر وارد او ډدا شأن نزول خو ماته  .ړهې اجازه وركته ئ

ې حسابه په بلته نه بلكي ښي. يوازي دېمناسب نه بر

په رواياتو كي راغلي شأن چي مواردو كي به ومومئ 

 ړىخاص كې عام مطلب ئچي داسي دي نزولونه نه يوازي 

ږ كال چي سوره سداسي  ،د حقيقت خالف ديې ېر ئډبلكي 

ې و شأن نزول ئځينو آيتونې د ې سورې خو د همدشو هنازل

په برائت  !! د همدغهېښودل شود لس كاله مخكي قضيه 

ې سوره ده؛ د ۍ نازله شووروستټولو ي تر چې كي سور

چي ښودل شوي ې داسي شأن نزولونه ړه ئپه اتونو يځينو آ

په دوران زه د تحقيق  ،پوري مربوط ديړي گپه جد بدر 

څه هم د شأن نزول چي كه ېدلى يم ې ته رسې نتيجكي د

په مفهوم ځينو محدودو مواردو كي د آيت په بيانول 

ته عام مطلب  ړوي:څو ستونزي راوالدا آسانه كوي خو ېپوه

ې او شخص ې قضيړگځانې په يوكوي او رڼه ومطلب بخاص د 

چي نتباه وركوي ا امحدودوي. لوستونكي ته دې ئپوري 

پوري په همغي خاصي موضوع ښايي دا آيت به يوازي 

ټولو ورته په پوري چي تر قيامته ارتباط لري نه دا 

 ط دئ.پوري مربوقضاياوو 

ې گمان ئچي په اصل كي د يوه كس رأيه ده شأن نزول 

د هغه كس د يو خاص يا ې او قضيې د ړى دا آيت به دك

ېدى شي داسي كچي حال دا  ،په ارتباط نازل شوى ويعمل 

 هاو هغه هم ناقصگه وي ېلې يوه بېدى شي دا ئك ،نه وي

اعجاز  قرآنگه. د ېلب همكملگه پړه توپه بشنه  ،گهېلب

ې چي خبره ئپوه كوي ې په دپل مخاطب چي خكي دئ  ېپه د

په دغه ړه بحث كوي او په اچا د  ،چا ته متوجه ده

دا  ،گوته نيسيړي آيت كي كوم كار او عمل ته گنځا

څوك ورته ووايي دا آيت د فالن كس چي ضرورت منتفي كوي 

په ما ته د تحقيق  .نازل شوىړه په اښي ېپيا فالن 
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ېرو مواردو كي داسي ډچي په ې ودا هم جوته شكي دوران 

ېر احتياط ډپه ده په كار چي بيان شوي  شأن نزولونه

 ،چا ته ووايوې بل ړو يا ئې رانقل كئمنو يا هغه وسره 

رواياتو كي ذكر شوي شأن په او ړو كه دا احتياط ونه ك

ېدى شي ك وړو نۍ سره رانقل كې احتياطپه بنزولونه 

د  قرآند چي عه وو ږ حال به هم داسي شي لكه د شيزمو

ډېرو او د  هللا عنه رضىو شأن نزول علي ې سوو آيتوندر

ا بولي!! او وايي: الشمس اى نورو فاطمه رضى هللا عنه

چي له الشمس القمر اى فاطمه!!! يعني روايت وايي  ،علي

له التين  ،مراد علي دئ او له القمر نه مراد فاطمهنه 

يعني د فاطمه!! نه مراد علي دئ او له الزيتون نه مرا

په ې په سر قسم، د فاطمويلي: د علي تعالى  چي هللادا 

په سر ې طماپه سر قسم، بيا هم د فسر، بيا هم د علي 

مسخره ړ آيا دا د خندا وخبره داسي ده!! چي قسم!! 

مبين او  گر قرآنأن نزولونه نه دي؟!! مروايات او ش

 قرآنآسان نه دئ؟ او آيا داسي غلط تعبير له مبين 

ې مجال برابروي چا ته د ددا خو هر  ړوي؟!معما نه جو

ې ووايي ړه ئپه اد الفاظو  قرآنړي د ړه غواې زڅه ئچي 

كوم لفظ يا د يوه آيت او پل غرضي او مرضي تعبير او خ

  ڼي!!!گشأن نزول و

    

    

   

   

   

   

او كه كوم  ،ېږي ناراضه كوي ئېگڼه درورسښېكه كومه 

پل كار ږ الدمخه د خږي نو وايي: موېدرورس مصيبت

په داسي حال كي او  ،دي ېپل الس كي( نيولپه خگي )وا

 چي خوشحالي كوونكي دي.ړوي مخ ا

افقينو او د جهاد د مخالفينو دا مبارك آيت د من -(51)

 گوته كوي:په خصلتونه څو 

  ې پرږي دوى ېگڼه ورسښېكه مسلمانانو ته كومه

 ږي.ېبرى نه لورخير او ې پر مسلمانانو ئ ،ږيېناراضه ك

   ې پرږي نو ېورورس كوم مصيبتمسلمانانو ته او كه
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 ،ې دهړچاره كپله ږ الدمخه خوايي: موږي او ېخوشحال

ږلو سره مو دا ېپه ليغامونو پۍ ښمن ته د دوستد

  ،پاته شوچ خوندي چي د هغوى له غړى بندوبست ك

 الس كيپل په خپلو احساساتو مهار ږ د خدوى وايي: مو 

گ كي مو د برخي اخيستو غلطي ې ناكام جنپه دونيو او 

 ،ړهونه ك

  مخ به  ،ږديېپرېبو كي به مسلمانان يوازي سختو شپه

پر شرم او خجالت د ۍ به ې مروتې بپه دړوي او ې اتر

له دوى مخ ۍ سره به ېره خوشحالډپه ځاى فخر كوي او 

   .ړويا

     

    

    

  

 

ږي ېڅه نه رارسپرته له هغه څكله )ورته(ووايه: هي

هغه مو موال دئ او مؤمنان خو  ،چي هللا راته ليكلي

 ړي.پر هللا توكل وكبايد 

چي دغو منافقينو ښوونه كوي مؤمنانو ته الر قرآن -(51)

څكله كوم هيډ او اطمئنان سره ووايي: ډاپړ په بشته 

نه وي هللا تعالى له مخكي  چيږي ېمصيبت نه رارس داسي

 هماتكي  جگړيپه ژوبله وي يا گ كه دا مر ،راته ليكلى

د  ،خداى توكل كوي رپمؤمنان به  ،كوم بل مصيبت يا او

په دا  چيڅكله دا شك نه كوي ړه به هيپه امصيبتونو 

پرته نازل  ړيېكپرپل سر او د هللا تعالى له عادالنه خ

 شوي. 

همداراز دا مبارك آيت مؤمنانو ته وايي چي د 

 ځواب دا وي: ستاسوړاندي به په وښونو گواكافرانو د 

       

:  او چي هللا تعالى راته ليكلي پرته څه له هغه

مصيبت نه څ بل هي راته مقدر كړي،ې مخكي له مخكي ئ

رارسېږي، دا د هر مؤمن بنده د عقيدې او ايمان يوه 

ي هيڅ مصيبت نه وررسېږي؛ مگر هغه ړبرخه ده چي باور وك

 . الدمخه ده ته مقدر كړىتعالى  هللاچي 

  دوى به پدې خبرې باور لري چي هللا مو موال دئ، هغه به
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 ضائعهلي ځلي نه ږ يوازي نه پرېږدي، هغه به زموږ مو

 يوازي نه پرېږدي. ړاندي به د دښمن په وږ كوي، مو

 ته به وايي: زموږ ښمن دوى به پر هللا توكل كوي. د

ويسا او اعتماد پر هللا دئ، دا ځكه چي موږ ايمان لرو او 

دا ده چي انسان به پر هللا تعالى توكل  تقاضا د ايمان

 كوي. 

 ښووني دا دي:ې مبارك آيت مهمي الرد د

  د هللا تعالى له اذن نه پرته هيچا ته كوم مصيبت نه

 رسېږي.

  هغه  مخكيانسان ته يوازي هغه مصيبت وررسېږي چي له

 كي ليكل شوى وي. يڼپاپه تقدير ته مقدر او د ده 

 .دا مقدرات نه بدلېږي  

  موږ به يوازې  ،گر دئچاره او دا چي هللا زموږ موال او

په هره پرېكړه او فيصله كي ئې زموږ لپاره  ،نه پرېږدي

دا ځكه چي هللا زموږ موال دئ او هر څه د  ،خير مضمر دئ

سره  ماتيله گه ي توموقتكه په  ،هغه په اراده كېږي

زموږ خير په همدې كي مضمر دئ او كه فتح  ،مخامخ كېږو

دا ځكه  ،و غلبه را په برخه كړي خير په همدې كي دئا

 چي هللا زموږ موال دئ. 

   او دا چي د ايمان خاوندان بايد پر هللا تعالى باندي

كار به هللا ته  ،له نتائجو نه مطمئن وي ،يړتوكل وك

به ډاډه وي چي هللا جل شأنه به په  له دېحواله كوي او 

 هغه باندي نېك نتائج مرتب كوي. 

    

    

    

   

   

   

   

  

ځه ښېگڼو له مندوو د ږ ته آيا مونووايه: )ورته( 

 ږ خو ستاسومون څه انتظار لرئ اوې پرته د بل يوله 

پل مو له خهللا چي په الر يو  گيې ته سترپاره يا دل
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په الس، نو ږ ړي او يا زمونپه كوم عذاب اخته كلوري 

 ږ هم درسره انتظار كوونكي يو.مونچي ړئ انتظار وك

 ځواب كي بايد ووايئ: په داسي كسانو  د -(52)

 له چي  لرئنه ه انتظار څپرته د بل ې دږ ته له مون

يا برى يا د هللا په برخه شي: ڼو نه به مو يوه گښېدوو 

 گڼه.ښېپاره ږ لې زموهر يو ئپه الر كي شهادت، 

 حاالتو ته منتظر يو: ړه دوو په اږ ستاسو خو مو

په كوم پل لوري تعالى به تاسو له خهللا چي يا دا 

 .په السږ ړي او يا زمونعذاب اخته ك

  ږ او موړئ ړي ته تاسو هم انتظار وكېكپرتعالى  هللاد

 هم انتظار كوو.

     

     

   

   

څكله به ړئ؛ هيفاق وكنړه اړه نا ز)ورته( ووايه: ز

 يقينًا تاسو يو فاسق قوم ياست. ،درنه قبول نشي

و په مخكنيو آيتونچي ږي ېمعلوم آيتې مبارك له د -(51)

ته  دلته مسلمانانو ،كي هم خطاب منافقينو ته متوجه وو

 :ئدوى ته ووايچي ويل شوي 

  له كركي سره؛ ې ئړئ يا څه انفاق كښه پله خوپه خكه

 چي تاسو فاسقان يئ. ځكه دا  ،نه قبلوي ېئ تعالى هللا

 انفاق نه كوي چي دوى ې آيت كي فرمايي پسپه ور قرآن

 ،ڼيگځان مجبور  ،چي له انفاق نه كركه لريگر دا م

پاري پل صدقات او زكات به سچار خچي ناوضعيت داسي وي 

ړو خبرو ې دواد د ،گوينامه لپه خداى څه به د او 

په حكم ې څكله د ايمان او عقيدتلفيق داسي دئ: دوى هي

ې انفاق ئ ،څه نه انفاقويړه نه ښه او له زپله خواو خ

ښه پله خوپه خخو كه احيانًا  ،تل د مجبوريت له مخي وي

ده ښه چي ې دا وي ئاو محاسبه ېرنه گگوي نو انڅه لهم 

ړاندي كولو سره د په وڅه ښته د كوم معمولي او كم ارز

ځان ښونو گواړو او د دوى له مسلمانانو اعتماد ترالسه ك

 ،ړوالس ته راوړ او د مسلمانانو تأييد او مالتژغورو! و

د زكات او  ېدى شيكچي ې وي ېيلپتځان سره داسي وى له د
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په وركولو سره له هغو امتيازاتو نه برخمن شو صدقاتو 

   ږي.ېپه برخه كچي د مسلمانانو 

    

   

   

   

   

    

     

 منعڅه نه دي ې قبول شي بل چي نفقات ئې او له د

ې ئړه په اد ده د پيغمبر هللا او چي د ې گر دړي مك

په داسي حال كي گر ځي مځه ته نه رالمان ،ړفر وكك

 چيپه داسي حال كي گر ټ وي او انفاق نه كوي مچي ل

 كركه كوونكي وي. 

په څو خصلتونه د جهاد د هغو مخالفينو  دلته -(51)

په داسي انفاق دا ېپاته كړي له جهاد چي غواگوته شوي 

 رياءاخالص او صداقت نه بلكي يا ې چي محرك ئړي جبران ك

چي د دوى وايي  ،ژغورلځان ښ گواوي يا د مسلمانانو له 

 چي:ږي ېنه منل كامله ې دله انفاق 

 پر ايمان لري او نه د هغه تعالى  پر هللاه دوى ن

 ،پيغمبر

 ټ او كسل ويچي لږي ېپه داسي حال كي ودرته ځه لمان 

 او

  تعالى  هللاچي ايمان او د ډډه كوي له داسي انفاق نه

په نه څه انفاق كوي نو كه  ،ې تر شا ويټول ئرضاء ل

  ړه او له كركي سره وي.ز

په واك كي  ږښي زمودا مبارك آيت د منافق ستري ن

په شوق او ميني ټي او كسالت او ځه كي لپه لمانراكوي: 

ېر ډپه دوو خبرو  قرآنانفاق نه كركه درلودل. سره 

و د اداء كولو وجائبتأكيد كوي او هغه د نورو الهي 

ې د چي كله ئځ او مالي قرباني ڼي: لمونگپاره مقدمه ل

 هو؛ ،په نامهې په نامه يادوي او كله د صدقزكات 

په اسالم كي تر بل  ،ئولو مهم او ستر عبادت دټتر ځنلمو

هومره تأكيد چي  ،هر عبادت پر لمانځه زيات تأكيد شوى
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ودل ئې له اسالم نه د وتلو نښه او په ادا كولو كي ښپرې

واكي دا گ ،ل شوېڼد نفاق عالمت گټي ئې كسالت او ل

لمونځ دئ چي مسلمان له كافر نه او مؤمن له منافق نه 

د  ږي اوېگ د زكات يادونه كڅنځه تر ل د لمانت بېلوي.

څه چي زكات او صدقات هغه ځكه دا  ،ږيېكڼل گښه ايمان ن

په الر كي نورو قربانيو ته تعالى  هللاچي مسلمان د دي 

 چمتو كوي.

   

    

   

   

  

   

  

ې ړي او نه ئحيران كنو نه دي د دوى مالونه تا 

ې سره په دچي ړي هللا يوازي دا غواچي يقينًا  ،اوالدونه

په داسي حال او ړي ژوند كي تعذيب ك يپه دنيايې ئ

 چي كافران وي.ژي ېسا وخې ئكي 

ې ښوونه شورك آيت كي مسلمانانو ته الربامې په د -(55)

پلويانو ېروالى او د اوالد او ډچي: د منافقينو د مال 

ېرئ گاو داسي ونه انړي زياتوالى دي تاسو حيران نه ك

ې والي ږدته د نښه والي او هللا تعالى چي دا د دوى د 

چي دغه ښه ده، خبره داسي نه ده بلكي حقيقت دا دئ ن

سبب تعذيب د دوى د ه دنيا كي پې خوا له يوبه  هړدوا

په باعث، ېدا پاته كپه كفر كي د او له بلي خوا شي 

 چي كافران وي!!ځي ې روح له بدنه وكي به ئحال داسي 

چي د نفاق الر څوك سنت همدا دئ، تعالى  هللاچي د ځكه دا 

 ړي. چي همداسي ورسره وكړي غواړي نو هللا تعالى غوره ك

په دنيا پاره چا لد د چي مال او اوالحقيقت دا دئ 

پاره په دنيا چا لد سعادت وسيله شي او د او آخرت كي 

ډولو ستومانه په راغونې هم ئ ،او آخرت كي د عذاب سبب

پكاوى او ټولو كي سپه راې هم ئ ،په ساتلوشي او هم 

لو او له السه نه وركولو په خوندي ساتې ذلت ومني هم ئ

ړي، آخرت ته شا كاو ېر ه پاره هللا تعالىې لد همد ،كي

ې خالي الس ترڅه نه وي، پرته بل ۍ ېشانپرې له حاصل ئ
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ث په ميراې مفسد اوالد ته ئدرومي او داسي بد او 

خلك د همدغه نااهله او مفسد اوالد د غلطو چي ږدي ېپر

 ه لعنت وايي.پر دپه سبب ړنو ك

   

    

   

    

    

   

   

حال دا  ،ديډلي چي دوى ستاسو له ړه كوي پر هللا لواو 

ړي دي گنه دي؛ خو دوى هغه وډلي چي دوى ستاسي له 

يا د ړي څه سو ،ځىپناه ې كوم كه ئ ږي.ېېرچي و

هغه ته ې ئى وى هرومرو به موندلټوبى ټاننوتلو كوم 

 ې.ځغستل به ئچي سي حال كي اده پې وه ړمخه ك

د چي ښانه كوي ږ ته رودا مبارك آيتونه مو -(57-56)

ې د دوي، چي قسمونه كمنافقينو يو عام خصلت دا دئ 

گوته نيول ه و كي د دوى دغه خصلت تڅو آيتونپه ې سور

ړه كوي په نامه لود هللا چي دوى به دلته ويل شوي  ې،شو

ډلي صادق او مخلص گري او د دوى د چي د مسلمانانو مل

چي نه مسلمانان دي او نه د په داسي حال كي ړي دي، غ

له مسلمانانو سره د دوى د يو گري دي، مسلمانانو مل

و چي هغوى له مسلمانانېدا سبب راښيي او وايي ځاى ك

په چي د مسلمانانو ړي ړ كې ته اري دېدغي وږي، ېېرو

په نظر ه ړنه لري، داسي سو ځىږي، بل پناه ېخوا كي ودر

چي ورشي ځاى نه مومي ړي، بل داسي پناه وروچي ځي نه ور

 د مسلمانانو لهچي ړي ځان خوندي كښونو گوااو له هغو

، كومه ځىپناه ې كوم ې احساسوي. كه ئزياتو برياوو ئ

ټوبى موندلى وى نو هرومرو به اټا د ننوتلو كوم ه يړسو

ځغستل به ې وه چي ړمخه كاسي حال كي ه دپهغه ته ې ئ

 ې.ئ
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پر تا  ړهپه اچي د صدقاتو ځيني هغه دي دوى  داو 

ږي او ېړى شي راضي كې وركڅه ترنيوكه كوي؛ نو كه 

 ږي. ېپه غصه كڅاړى شي نو ناې ورنه كتركه 

د  گوته شوى:په دلته د منافقينو بل خصلت  -(51)

پر مشرتابه به د مسلمانانو ړه په اش ېصدقاتو د و

عليه السالم  پيغمبرپله په خحتى كه دا مشر  ،نيوكي كوي

ې دا نه وي د نيوكو وجه ئ ، عادالنهېش هم كامالً او و ،وي

چي ې دا وي ه ئبلكي وج ،چي عدالت نه دئ مراعات شوى

كه داسي  ،ېړى شوپوري برخه نه ده وركړه په زته  دوى

برخه شي نو بيا كامالً راضي وي او د عدالت د په ې څه ئ

ې برخه د دوى د خو كه ئ ،نه مراعات خبره نه كوي

څه هم عدالت ږي كه ېكښتنو مطابق نه وي نو غصه غو

پله برخه مراعات شوى وي او دوى ته د عدالت له مخي خ

د هوى ړه په اېش ې وي!! د دوى قضاوت هم د وړى شوورك

 ړه.په ااو هوس له مخي وي او هم د مشرتابه د تصرفاتو 

    

   

   

    

   

    

ې چي هللا او رسول ئڅه راضي شوي وى په هغه او كه دوى 

څه( )پل فضل نه ژر به هللا له خې وى: ړي او ويلي ئورك

رغبت او په لوري د هللا ږ مو ،ې همپيغمبر ئړي او راك

   تلوسه كوو. 

ړه په اېش د مالي تصرفاتو او د صدقاتو د ودلته  -(51)

 چي:ږدي او هغه دا ږ مخي ته ړتيا زموگځاند يوه مؤمن 

  چي كومه برخه له لوري  پيغمبراو د ده د تعالى  هللاد

 .ې راضي ويپه هغې ټاكل شوورته 

 به هللا تعالى  ،ې دا وي: خداى راته كافي دئخبره ئ

پيغمبر عليه  ،ړيږ برخمن كمو پل عميم فضلحتمًا له خ

 ړي.ږ برخه راكبه هم زموالسالم 
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 څه نه كوو بلكي د مال او غنيمت تر السه كولو هږ مو

    تلوسه كوو. رغبت او په لوري رب پل د خ

  

  

  

  

  

   

    

     

    

گمارل )ې پر ،مسكينانو ،صدقات خو يوازي د فقيرانو

چي هغه  ،ينو(مأمورړوند كاركوونكو )د زكات اشوو( 

 د هللا ،ړوپورو ،غالمانو ،ږيېې كږدې( رانپرې )ړونه ئز

د هللا له لوري  ،پاره ديپه الر كي او د مسافرانو ل

 پوه دئ. باحكمتاو هللا  ،يوه فريضه

او ې مبارك آيت كي د زكات د مصرف موارد په د -(71)

  گه معرفي شوي:توې په دې مستحقين ئ

 څ نه لري،چي هيفقيران: هغه 

 څه لري خو ورته كفايت نه كوي،چي مسكينان: هغه 

 ،ينورمأمړوند د زكات ا

ې د اسالم څه مرستو سره ئپه چي مؤلفة القلوب: هغه 

گرتيا ته د دوى راغب كول مفيد لوري او د مسلمانانو مل

 ټور وي،گاو 

چي د غالمانو آزادول، او له هغه غالم سره مرسته كول 

ي آزادپله خې له الري له مالك سره د مكاتبړي غوا

 ،ېريپو

 غورل،ژ ړوپورود 

په عام المنفعه جهادي امورو او  پهپه الر كي: د هللا 

 چارو كي،

 .چي محتاج شوى وياو له هغو مسافرانو سره مرسته 

ټاكل له لوري تعالى  هللاد  ،ا يوه الهي فريضه دهد

ات يعني د زك ،پوه دئ باحكمتچي د هغه هللا له لوري  ،ېشو

په الهي ړه ېكپر ړهپه اگوالي څرنېش د ې او د وپه فريض

په ېر حكمتونه ډړه ده او ېكپرمبتني جامع او كامل علم 
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 كي مضمر دي.

ې آيت له دغي برخي )عاملين د دځينو يادونه: 

چي په امامت باندي ې ده انتباه اخيست اعليها( نه د

 مأموراجوره ترالسه كول جائز او داسي ده لكه د زكات 

نه دا قياس چي چي معاش ترالسه كوي، خو حقيقت دا دئ 

انتباه سمه انتباه، قياس به  صحيح قياس دئ او نه دا

ې وى: د دولت هر لي ئچي ويوو  په هغه صورت كي صحيحې ئ

ړوند ته معاش وركول داسي دئ لكه د زكات ا مأمور

په امامت سره ينو او عاملينو ته معاش وركول. مأمور

ې كوم اضافي كار ه منع شوى او نه ئل كارڅوك نه له ب

څ ې كي هيپه دځ نځ كوونكو تر مړى، د ده او نورو لمونك

پير نشته، ولي به دى له نورو اجوره ترالسه كوي؟! تو

عليه  چي پيغمبرهمدا راز دا وينا د هغه حديث خالف ده 

پل آذان پر خچي ړه فرمايي: داسي مؤذن غوره كالسالم 

 ړي.اجوره نه غوا

د چي مؤلفة القلوب ته پام كي ولرئ په خبره هم دا 

چي هر هغه وخت جائز دي  وركولڅه المي دولت له لوري اس

عليه السالم  سي وي لكه د پيغمبروضعيت داد مسلمانانو 

رضى ابوبكر ې حالت داسي شو لكه د په وخت كي، خو كه ئ

ېدى شي، دا انتباه هم ړۍ بندپه وخت كي نو دا ل هللا عنه

 پرد خالفت  هللا عنه رضىد ابوبكر : وچي ووايده  صحيح نه

شوه نو ړۍ بنده سره دا لپه اجماع صحابه وو د مهال 

د صحابه وو اجماع  څه وركول جائز نه دي.اوس دوى ته 

ې عمل په يوه داسي حكم ئړى بلكي حكم نه دئ منسوخ ك

 چي د يوه خاص ضرورت له مخي الزم شوىړى كول متوقف ك

ړاندي شي نو مسلمانان همغسي بيا راو كه دا ضرورت، وو

په وخت كي الم ى شي لكه د پيغمبر عليه السې عمل كولپر

 ېدو. ې عمل كپرچي 

پورتنى مطلب ړه الندنى جالب روايت نه يوازي ې اپه د

ه د راشدينو ړه اپالمال بيت د ښه واضح كوي بلكي 

په دا روايت  ،ږديمخي ته ږ خلفاوو معامله هم زمو

راغلى ڼو ېلو صيغو او بېلو بپه بمختلفو كتابونو كي 

 پيغمبرښي: د ېړ برڼه د نقلولو ودا بې ئته چي ما 

ع بن وروسته عيينة بن حصن او اقرله رحلت عليه السالم 

ې ويل: ته راغلل او ورته وئ هللا عنه رضىحابس ابوبكر 

ږي او نه ېكرل كنه چي ړه زمكه ده ږ خوا ته داسي شازمو

ږ ته موڼي مناسب گې ږي، كه ئېې اخيستل كټه ترگڅه بله 
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ې ړ ئټي وگ دچي او كه خداى كول  ې كروي وئچړه ې راكئ

ې ې وليكو، السليك ئخط ئړه، ړو، نو هغه ورته منظور كك

و ې د څو نورپه شمول ئ هللا عنه رضىړ، خو د عمر كوې پر

السليكونه  ود نوردوى ، وڼلگكسانو السليك هم ضروري و

خوا ته ورغلل، هغه ليك  ړل او د عمر رضى هللا عنهترالسه ك

ويل: اوس  ېړ، او ورته وئې كپرې هملته ئ ولوست او

ېر شوى، دوى څه وركولو وخت تمؤلفة القلوب ته د 

ې دا هم گ ئڅنته راغلل د شكايت تر  هللا عنه رضىابوبكر 

ې او كه عمر؟! چي خليفه ته يږو ېپوهورته وويل: نه 

پر عمر رحم دي تعالى  هللاورته وويل:  هللا عنه رضىابوبكر 

ځكه و ړ نړ خو دى وو خو هغه انكار وكد خالفت و ؛ړيوك

ې په د هللا عنه رضىد عمر ېوت، پرړه پر غادا بار زما 

ړ او نه نورو اعتراض وك كار نه ابوبكر رضى هللا عنه

چي ښي استناد كوي او وايي ېپې په همدصحابه وو، احناف 

څه وركول په اجماع سره مؤلفة القلوب ته صحابه وو د 

  .متوقف شوي

   

   

     

   

  

  

   

   

    

  

وروي او وايي: ځپيغمبر چي ځيني هغه دي  دوىاو له 

ږ دئ! )ورته( ووايه: ستاسو د غو)خو هسي يو(  دى

پر د مؤمنانو ) ،پر هللا باور كويچي  ،ږڼي غوگښې

پاره د ړو لگاو ستاسو د هغو و ،وينا( باور كوي

چي د هللا او هغه  ،ړيايمان راوچي رحمت )باعث( 

   ځوروي دوى ته دردناك عذاب دئ.پيغمبر 

ړه د پيغمبر په اېش يوازي د مرستو د و نافقينوم -(71)

په  تپه ضد تبليغات نه كول بلكي له هر فرصعليه السالم 

و، اوې دا كار كپه هر مورد كي به ئې سره او استفاد
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چا خبره د هر  ږ دئ!غودى )خو هسي يو( ې: ويل به ئ

ړي او خبره ورته وكښي پلي خوخد څوك كولى شي اوري، هر 

 ايي: ځواب كي فرمپه د هغوى تعالى  هللاې مني!! ې وئپر

  پاره خو همدا غوره ده ستاسو ل ،ږڼي غوگښېستاسو د

چي ېر نه وي څپه د هغو مشرانو  ،چي خبري مو واوري

ې خبري هم نشي ړاندي ئپه و ،ې ليدى هم نشيعادي خلك ئ

او كه د هغه خوا ته د ورتلو او خبري كولو فرصت  ،كولى

 ې اعتنائي سره اوري.په بې ړي هغه ئترالسه ك

 ښوونو هللا باور لري او الرپل پر خچي  ئږ ددا هغه غو

 ،ږديږ ې غوته ئ

 نه  ،پر وينا باور كويچي د مؤمنانو ږ دئ دا هغه غو

 پر خبري.سان نوكه مار اې ايمانه دد هر منافق او ب

 ړو گخو د هغو و ،ښه دهړه سوي او ترحم ندا د ده د ز

 ،ړيايمان راوچي پاره د رحمت باعث ل

 چي د هللا  عذاب دئ دردناكپاره لړو گاو د هغو و

   ځوروي.پيغمبر 

   

  

   

   

  

چي ړي؛ حال دا چي راضي مو كړه كوي پر هللا درته لو

چي راضي ې حقدار دي ټولو زيات د دترې هللا او رسول ئ

 مؤمنان وى. ړي كهې كئ

په چي منافقين د هللا ځل بيا ويل شوي دلته يو  -(72)

ځانه له چي مؤمنان ړي ې سره غواپه دړه كوي او نامه لو

ې ترې شوغلطي گنده څريا كومه  ،ړيك خوشحالهراضي او 

يا د  ي،ړكې توجيه په قسمونو سره ئړي او غوا

چي پاره قسمونه خوري مسلمانانو د اعتماد ترالسه كولو ل

پل ايمان كي صادق دي او مسلمانانو ته اخالص لري. په خ

پر هللا او د هغه كه ړه فرمايي: په اد دوى تعالى  هللاخو 

ځاى د هللا او د هغه د په د خلكو پر رسول ايمان لرئ نو 

چي هللا او د هغه رسول ړئ هغه كار وك ،ټوئرسول رضاء ول

  ږي.ېې راضي كپر
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ې له هللا او رسول سره ئڅوك چي ږي ېپوهې نه په دآيا 

په هغه كي چي ړي نو هغه ته د جهنم اور دئ ښمني وكد

  پكاوى دئ.دا ستر س ،پاته ويبه تل

ړه ويل شوي: په اته د دغو قسم خورو منافقينو دل -(71)

پلو منافقتونو سره په خچي ږي ېپوهې نه په ددوى آيا 

پيغمبر سره او د هغه له تعالى  هللاپه حقيقت كي له 

چي جهنم اور دئ هغه ۍ سزا د ښمنې داو د د ښمني كويد

په ې به ئپكاوى وي او دغه ستر س پاتهپه هغه كي به تل

، ځان ساتلىې ې ئچي له دخو دا وه  كارپه برخه شي؟! 

په رياء او قسمونو سره د ې ټول هم او غم ئچي نه دا 

 مسلمانانو راضي كول وي.

   

   

   

   

   

      

ې پرچي كومه داسي سوره ې حذر كوي منافقين له د

ړونو په زچي ړي څه خبر كپه هغه چي دوى نازله شي 

ړئ؛ يقينًا ټوكي )مو( وك)ورته( ووايه:  ،ې ديكي ئ

 ې كوئ.چي حذر تريستونكى دئ اڅه راچي هللا د هغه 

پلو خاصو او سري په خمنافقينو به كله كله  -(71)

پيغمبر بيا چي پام كوئ ټوكو ويل:  ټوكوپه كي ډو غون

ړه خبري د ز چي ستاسوڅه ونه وايي ړه داسي په استاسو 

لوري د نازلي له ې ته د هللا ې وي او دډي شوپه كي بربن

له پله خبره د هللا په ضد خږ زمو ،ړيې نوم وركې سورشو

ړو افكارو او ړو وږ د كزمو، ڼيگ هې خبرلوري نازله شو

له لوري تعالى  هللادا د روي خو پاپه ضد خلك نظرياتو 

ځواب كي فرمايي: دوى ته په د هغوى تعالى  هللابولي!! 
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څه چي هللا د هغه ړئ؛ يقينًا ووايه: ټوكي مو وك

چي ستاسو څه هغه  ،ې كوئچي حذر تريستونكى دئ ارا

 ړي.ټي خبري به افشاء كپډ او ستاسو منافقتونه به بربن

   

    

    

  

   

گيا وو او ې نو حتمًا به وايي: هسي لښتپوو ېاو كه ئ

و آيتونپه  ،پر هللاآيا )ورته( ووايه:  ،ېلوبي مو كول

 ې؟!ډي وهلپيغمبر مو ملنپر د ده ې او ئ

څه ډو او مجلسونو كي داسي ټو غونپپلو په خدوى  -(75)

پيغمبر پر د ده ې او و ئآيتونپه ، تعالى پر هللاچي وايي 

ې ښتنه ترپوو او استهزاء سره ورته دي، خو كه ډله ملن

ې، ټكالي كولټوكي ږ هسي ؟ نو وايي به: موچي وليې ړوك

ړه ويل په اې! د دوى ړبدغرض مو نه دي كپه بد نيت او 

پيغمبر مو پر د ده ې او و ئآيتونپه هللا، پر آيا شوي: 

 ېدى شي؟! ي كډړه هم ملنې اپه دې؟! آيا ډي وهلملن

ږ ته ښه مود منافقينو يو بل خصلت او ن آيتې له د

عليه  پيغمبر ،تعالى هللاچي دوى د ې او هغه دا ښودل شو

ې باكه ېر بډړه په امقدساتو او شعائرهللا  ،دين ،السالم

احترام او  ،تعظيم ،غه درناوىه ،ې اعتناء وياو ب

ښتنه ده د دوى په دغو مواردو كي د ايمان غوچي احتياط 

چي څوك ږي. ېگو كړو او ويناوو كي نه تر سترړو وپه ك

ښه په هغه كي د نفاق يوه نې احتياطي كوي ړه بې اپه د

  ده.

    

    

    

  

   

  

پل له خچي ړاندي كوئ؛ يقينًا ې او عذر مه وبهان

ډلي مو ې كه له يو ،كافران شوي يئ ايمان وروسته
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  .چي مجرمان ولتعذيبوو كبله ې دله ؛ بله به ېر شوت

ږ مخي ته ړتيا زموگځاندا آيت د نفاق يوه بله  -(77)

ې د توجيه بل پسي غلط كارونه كول او بيا ئپه يو ي: ږد

په عذرونو او بهانو سره ړاندي كول او و دالئلپاره ل

چي دا غلط كارونه كله دومره ستر ستر ځان تبرئه كول، 

ې احترامي وي؛ خو دوى پكاوى او بپه نسبت سد مقدساتو 

ټي عذرونو سره چولو او ځآخوا خوخوا ې ژبي دې د ئ

په ړه فرمايي: دوى په اد دوى تعالى  هللاوجيه كوي، ت

ې ې يوحقيقت كي له ايمانه وروسته كافران شوي، كه ئ

چي پاره تعذيبوو ې لې د دړو بله به ئډلي ته عفوه وك

داسي سخت او بدضميره منافقين هم تعالى  هللامجرمان دي. 

ڼي، كه گړ ښني وې د عفوى او بخېشي: يوه ئډلو وپه دوو 

به ړي نو هللا تعالى په اخالص سره ايمان راوړي او كتوبه و

اسي ستر مجرمان دي ې دډله ئړي، خو بله ورته عفوه وك

ې ې ئې دروازچي د توبې ېدلړاو ته رسپنفاق هغه  او د

ړي او ې توفيق ترالسه كې دي، نه به د توبړلپل مخ تپر خ

 .  ړيورته عفوه وكتعالى  هللانه به 

 

  

    

  

  

   

     

  

    

ځيني د ځينو نورو ځي منافقيني ښاو منافقين نارينه 

ڼو مخنيوى گښېله  ،ه كويرښتنپاد منكر س ،ديلي ډله 

( پل السونه )د خير له كار او د مال له انفاقخ ،كوي

 ،ړيېر كخداى دوى ه اوړى ك ېردوى خداى ه ،بندوي

 . چي منافقين فاسقان دييقينًا 

گوته په نه وڅو ستر ستر خصلتدلته د منافقينو  -(76)

 شوي:

  ډلي نو نورو له ځي( ځيني د ځيښمنافقين )نارينه او
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ړوي او يو ډله جوې ړگځانپه ليكو كي د مسلمانانو  ،دي

ښيي هسي چي خو الفاظ داسي دي  ،ږيېد بل خوا ته ودر

نه يو د بل  ،ږي شتهځ خواخوې ترمننه ئ ،ده ې يوهډله ئ

په نه يو له بل سره مينه لري. د دوى  ،مرسته كوي

تعالى  هللاږي نو ېچي د مؤمنانو يادونه كمقابل كي كله 

ځ مينه د دوى ترمن ،چي دوى يو د بل دوستان ديفرمايي 

 او مواالت وي.

 ه او نرښتپاد داسي كارونو س ،ه كويرښتنپاد منكر س

هر د سالم طبيعت  او گند ويڅرې چي بدوالى ئړ كوي مالت

 ې كركه لري.خاوند تر

  پلو تبليغاتو سره همپه خ ،ڼو مخنيوى كويگښېله، 

په پلو امكاناتو او له خ ړو سره همړو وپلو كپه خ

 ې سره هم.استفاد

 د خير  ،ډډه كوي د خير له كار او د مال له انفاق

پل خپه كار كي له انفاق د خير  ،لوري ته الس نه غزوي

  .راتمويالسونه 

 وينا كي د خداى په ې نه به ئ ،ړىك ېردوى خداى ه

قدير پلو تبصرو او تحليلونو كي د په خنه  ،نوم واورئ

ښيي چي ې عمل داسي ومومئ نه به ئ ،دو يادونهخداى د وع

 ړ.ې دا عمل وكئځكه په ياد دئ نو ې خداى ئ

 ې دعاء او عبادت ته اعتناء نه ئ ،ړيېر كخداى دوى ه

كي په الر وتلو د  نزوتوړاوونو او سې له ككوي او نه ئ

 مرسته كوي.

 گورئ ېرو برخو كي به وډپه ژوند د  ،فاسقان دي دوى

 . ړاوي كويله اوامرو سرغلى تعا هللاچي دوى د 

   

 

   

    

    

      

ځينه منافقينو او كافرانو ښ ،هللا له نارينه منافقينو

 ،وي هپاتپكي به تلچي ې ړد اور وعده كسره د دوزخ 

عذاب  هپاتاو دوى ته تل ټليهللا ر ،همدا ورته بس دئ
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  دئ.

گري دي، د په اصل كي د كافرانو ملدوى  -(71)

په وينا ې د كافرانو څه كوي يا ئچي په ضد مسلمانانو 

ې ټه ئگچي پاره او يا دا يا د هغوى د خوشحالولو ل كوي

څوك چي هر ځ په وربه د قيامت ځكه ږي، نو ېهغوى ته رس

ځاى به دوزخ ږي او يو ېځاى كپل دوست سره يو به له خ

پاره يا جنت ته درومي، دوى به له كافرانو سره د تل ل

او  په لعنت به اخته ويپه دوزخ كي وي، د هللا تعالى 

 په برخه وي.ې ېدونكى عذاب به ئړپاتى نه ستل

   

    

  

  

  

  

   

   

   

  

   

   

   

له مخي  ځواكچي د ل چي ترتاسو مخكي ولكه هغه 

 (ترتاسو)ې ترتاسو مضبوط ول او مال او اوالد ئ

ټه واخيسته او تاسو هم گې ئپلو برخو نو له خ ،زيات

چي ترتاسو واخيسته لكه ټه گپلو برخو همغسي له خ

په ې وه او همداسي اخيست ټهگپلو برخو له خمخكنيو 

دوى  ،گيا شوي وول په كيچي هغوى گيا شوئ لكه كي ل

په دنيا او آخرت كي هدر شول ې چي عملونه ئهمغه دي 

   او همدا دوى زيانمن دي.

ږ ل ،لچي شتمن وېرى هغه كسان وو ډد منافقينو  -(71)

ې جاه او جالل د ،پلو شتمنيوخ ،ول ېې د نيستمني طبقئ

ځاى د نفاق الر په ايمان صادقانه چي د څولي ول ته ه

انفاق  ،له جهادو جالل اجاه  ،منيوپلو شتخ ،ړيغوره ك
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گاللو ړاوونو له په الر كي د خطرونو او كاو د اسالم 

ه پد دغو شتمنو منافقينو  آيتونهدا مبارك  ،كول منع

 فرمايي:  ړه ا

  به همغسي وي لكه د هغو پايله ستاسو د نفاق

له مخي ترتاسو  ځواكچي د ل ي ترتاسو مخكي ومنافقينو چ

  ،زيات (ترتاسو)ې اوالد ئ مضبوط ول او مال او

 ټه مهلتونو او امكاناتو گ ،هغوى هم له هغو فرصتونو

پلو او تاسو هم له خوو ې په برخه شوي ئچي واخيسته 

گيا په كي لاو داسي  ،واخيستهټه گېر څپه برخو د دوى 

ځلي د هغوى هلي  ،گيا شوي ووپه كي لچي هغوى شوئ لكه 

نيوي او اخروي او له د ېپه دنيا او آخرت كي هدر شو

به پايله ستاسو  ،په الس ورنه غللڅه بل پرته تاوانه 

   ېر وي.څپه د دوى  هم

   

    

   

  

  

   

   

    

   

   

چي تر دوى مخكي ول؛ ېدلى آيا د هغو خبر نه دئ وررس

مدين وال  ،د ابراهيم قوم ،ثمود ،عاد ،د نوح قوم

ښي گندي نڅرې ئ وچي پيغمبراناو الندي باندي شوي؟! 

پل پر خړى بلكي دوى ې كپرنه دئ ظلم او هللا  ،ېړورو

 كاوو.  مځان ظل

چي آيا دوى د ويل شوي  هړپه ادلته د منافقينو  -(61)

، ړىپام نه دئ كپايلو ته مخكنيو قومونو عبرتناكو بدو 

نفاق او  ،د كفرچي هغه ېر شوي، تر دوى مخكي تچي همغه 

ې ئالر  تد مخالفسره السالم  معليه انوپيغمبرپلو خله 

ړه او هالك شول؛ لكه د نوح قوم، عاد، ثمود، د ك غوره

ابراهيم قوم، مدين وال او الندي باندي شوي د لوط قوم 
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ې الندي باندي ې رانسكور شول او سيمه ئپركورونه چي )

ښي گندي نڅرې ئ وچي پيغمبرانهغه قومونه ټول شوه(؟! 

خو دوى له كفر او نفاق نه الس وانه خيست ې، ړورته راو

ې په دپه سخت عذاب اخته شول، له لوري تعالى  هللااو د 

ړى بلكي كنه دئ ظلم پر دوى تعالى دردناك عذاب سره هللا 

 كاوو. مځان ظلپل پر خدوى 

 

  

   

  

   

  

  

  

   

    

      

د ې ځيني ئ ؛باايمانه نارينه او باايمانه ښځياو 

له منكر  ،په معروف امر كوي ،ځينو نورو دوستان دي

زكات وركوي او د هللا  ،نځ قائمويلمو ،نه ممانعت كوي

همدا كسان دي چي  ،او د هغه د پيغمبر اطاعت كوي

 باحكمتيقينًا چي هللا  ،دوى رحم وكړي رډېر ژر به هللا پ

 عزتمن دئ. 

د منافقينو د خصلتونو او د نفاق د دنيوي او  -(61)

ېړلو وروسته دلته د مؤمنانو مواصفات څپايلو له اخروي 

سره نه يوازي مخلص ې دپه چي ې ودل شوښړتياوي گځاناو 

ژندى شو بلكي د دوى او منافقينو ېپاو واقعي مؤمنان 

د باايمانه  ،ژندى شوپېپيرونه هم ژور توځ تر من

 : ړيتاوي دا ديگځاننارينه او باايمانه ښځي 

 د ځينو نورو دوستان دي، د مؤمنانو ترمنځ ې ځيني ئ

حمايت او يو د واليت، يو له بل دفاع او ۍ او تل د دوست

 وي. ړيكي ته د راوړاندي كېدو ا بل مرستي

  په معروف امر كوي، له منكر ممانعت كوي، لمونځ

قائموي، زكات وركوي، او د هللا او د هغه د پيغمبر اطاعت 
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ژر به هللا ېر ډړ دي، ېرزوينو وپد تعالى  هللاكوي، دوى د 

ن دئ، عزتم باحكمتتعالى پر دوى رحم وكړي، يقينًا چي هللا 

پل حكيمانه تدبير سره به مسلمانانو ته عزت او په خ

 غلبه وركوي. 

قرآن فرمايي چي هره انساني ډله د خاصو اخالقي او 

جوړېږي، لكه څنگه چي د  ټفكري مواصفاتو پر بنس

مؤمنانو ترمنځ به د دوستۍ او ميني اړيكي وي، همدا 

راز به د منافقينو د ټولگي ترمنځ خاص روابط وي، 

قين به يو د بل په څنگ كي، مفسدين به يو د بل مناف

ږى او مؤمنان به د وخوا ته، كافران به يو د بل خوا خ

 ومومئ.ړي او يو د بل دوست او ولي يوه حزب غ

    

  

   

   

    

     

    

     

ځو سره د داسي ښهللا له نارينه مؤمنانو او باايمانو 

 ،ږيېې بهې الندي ويالچي ترې ده ړجنتونو وعده ك

پاكيزه جنتونو كي پاته تلپه په هغه كي او  پاتهتل

 ،ستره دهټولو او دا الهي رضاء خو تر ،ځايونهېشت م

 همدا ستره بريا ده.

څو تعالى  هللادا مبارك آيت له مؤمنانو سره د  -(62)

ې الندي چي ترداسي جنتونه  ږدي:ږ مخي ته ې زمووعد

ا د ،ژونداو دائمي  هپاتكي تلپه هغه  ،ږيېې بهويال

 ې خزان وهي او نهچي نه ئاو دائمي  پاتهجنتونه هم تل

په دغو جنتونو كي ېدو د تل اوس ،ږيېې ختمېوې مئ

تعالى  هللاې د ټولو ستر ئاو تر  ،ځايونهېشت پاكيزه م

 رضاء.
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او ړه رانو او منافقينو سره جهاد وكنبي! له كافې ا

دا ځى دوزخ دئ او گناستود دوى  ،ې كوهپرږوالى ځي

 پايله!!څومره بده 

او د ده له الري عليه السالم  پيغمبردلته  -(61)

له كافرانو او منافقينو  چي:مسلمانانو ته ويل شوي 

 ،الس او توري سره ،مال ،قلم ،ژبهپه  ،ړئسره جهاد وك

ښتنو سره سم او د دوى د حاالتو له غوله هر يوه سره 

په توره ، له محاربو كافرانو سره پام سره پهيت ته ضعو

 پلخپه سره ټولو او له ژبه، په او له منافقينو سره 

او نرمي  كار واخلئ تشدت او غلظږوالي، ځيچلند كي له 

ږ له كافر، منافق، موچي مه كوئ. اسالم نه يوازي دا 

 منعگرتيا، دوستي او مرستي له مل مفسد او ظالم سره

سره له دوى چي ړي يو ك منعې هم ې ئبلكي له دړي يو ك

ې ړو، خو د داستقبال كې ورين تندي ئپه ړو او نرمي وك

چي دغو ړي يو ك منعې دې له ئږ موچي معنى دا نه ده 

ړو، وعظ او ښه او نرمه لهجه بلنه وركپه خلكو ته 

دوى د راغب ړو او د اسالم لوري ته د نصيحت ورته وك

چي ې دا ده ړو، معنى ئكورسره و ښه سلوكپه موخه كولو 

ې ړلاره مال تپۍ لښمنچي دوى له اسالم سره د دگورو كله و

پل كفر، نفاق، فساد او په خدوى چي گورو ده او يا و

نو د گار كوي ټينږ له مسلسل دعوت سره سره كي زموظلم 

چي د ه ځك، دا كار واخلو تځاى له شدت او غلظپه ښت نرم

په چي ې ده ښوونه شوږ ته الرو كي موآيتونپه نورو  قرآن

و ړو، عوت كگه هغوى د حق لوري ته دښايسته توغوره او 

  ن.جادلهم بالتي هي احس
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ې نه دي، حال دا چي ويلي ئړه كوي لوپه نامه هللا د 

ۍ ي مسلمانلپخې، له ړې د كفر وينا كچي يقينًا ئ

ې څه ئڅه ه( كافران شوي او د هغه هېرتوروسته )ب

ې له دې يوازي نيوكي ئېدل، او چي نه ورورسه ې دړك

برخمن پل فضل دوى له خې پيغمبر ئې چي هللا او كبله و

ې ړه ورته غوره ده او كه ئكې توبه وړل، نو كه ئك

په په دنيا او آخرت كي ې ړاوو نو هللا به ئمخ وا

ې په زمكي كي به ئړي او دردناك عذاب سره تعذيب ك

 نه كوم دوست وي او نه كوم مرستندوى.

ځل بيا د منافقينو يو بل قسم چي دلته يو گورئ  -(61)

په ړه ې لوځل ئې، دا ېښودل شواږ مخي ته ړه زمواو لو

د اسالم  او ېړې نه ده كده چي د كفر وينا ئندي اې بد

چي د كفر  ينه دي ويلڅه ې داسي په ضد ئاو مسلمانانو 

چي د دوى د ړي ې نه دي كڅه ئځي، او داسي ې رابوى تر

فرمايي: دوى دروغ تعالى  هللاگندونه كوي، خو څركفر 

په هغه چي ړي دي ې ويلي او كڅه ئوايي، يقينًا داسي 

څه كافران شوي او د هغه  هېرتوروسته بۍ مسلمانله سره 

ې د ښتل ئ، غوې برالسي شويرپچي نه دي ه ې دړې كڅه ئه

خو نه دي ړي څه وكېر ډپه ضد اسالم او مسلمانانو 

د تعالى  چي هللاته هم نه كتل ې منافقينو دېدلي، توان

ې كي د ې منورپه مديند راتلو او عليه السالم  پيغمبر

په برخه ې ولس ڼي د دگښېڅومره  ېدو سرهځلاسالم د نور 

ځي پل منخژغورل شول، ې، له جهل، شرك او خرافاتو وړك

د يوه ضعيف، كمزوري او ې، ې شوۍ بدلپه ورورې ړي ئگج

ړو نوم لوېك نوم وركي قوم له سطحي د قوت، عزت او ن

پاس ېرزوينو پېدل، نه يوازي د دغو الهي ته ورسڅوكو 

ډك ۍ ښمنپه ضد له دم عليه السال پيغمبرد نه ساتي بلكي 
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په دوى تبلغيات، اعتراضات او نيوكي  تبليغات كوي، د

حقيقت كي د هغه ستر احسان يوه ناروا او ظالمانه بدله 

له لوري د دوى عليه السالم  پيغمبرچي د هللا تعالى او ده 

ړي، خو چي توبه وكى!! دوى ته دا غوره ده په برخه شو

په دنيا او آخرت كي ې ئړوي نو هللا به ې مخ واكه له توب

ې په زمكي كي به ئړي او په دردناك عذاب سره تعذيب ك

 نه كوم دوست وي او نه كوم مرستندوى.

    

    

   

   

   

   

    

پل چي كه له خړه ژمنه وكځينو له هللا سره  دوىاو له 

ې وركوي او له ړي هرومرو به صدقڅه وركفضل نه 

څه  پل فضلې له خئچي به وي. خو كله  صالحانو

ې مخ په داسي حال كي ئړ او ې وكپرې ړل؛ بخل ئكور

 كوونكي ول.ډډه چي ړولو وا

دا منافقين نه يوازي له مؤمنانو سره  -(65-67)

 هللاالندي كوي بلكي له  ښوپژمني ترپلي دوكه كوي او خ

 پهچي ژمني ماتوي، پلي سره هم خدعه كوي او ختعالى 

ې: ښودل شوگه داسي ېليوه بې ئكي  ونوآيت وې مباركد

ړي چي كه ورباندي فضل وكژمنه كوي سره تعالى  هللاله 

ېك صدقه به وركوي او صالح او ن ړي نوې كشتمن ئاو 

 پل فضلتعالى له خ چي هللاخو كله ړ شي، ې جوبنده به تر

چي ړوي مخ اپه داسي حال كي ړي؛ نو بخل كوي او كڅه ور

  كوونكي وي.ډډه 
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چي تر  ړپه برخه كداسي نفاق ورې په پايله كي ئنو 

چي ورسره مخامخ كي وي ړونو د دوى په زځي به هغي ور

ژمنو كي ړو په كې له هللا سره ئچي  املهې له د ،شي

 ې ويل.چي دروغ ئامله ې د لهړ او مخالفت وك

په فيو او درواغو د دوى د دغو وعده خالتعالى  هللا -(66)

چاوو چي تر واړونو كي په زداسي نفاق د دوى  ؛سبب

ښوونه كوي ږ ته الرځي! دا آيت موې ونه وقيامته به تر

په لوري بيايي، چي وعده خالفي او درواغ انسان د نفاق 

په مرض اخته انسان به دروغ وايي او يوازي د نفاق 

 پښو الندي كوي.ژمني به تر پلي خ

    

   

    

  

ټو پپر اسرارو او د دوى چي هللا ږي ېپوهې نه په دآيا 

 پوه دئ؟ښه ېر ډغيبو په چي هللا ږي او دا ېپوهخبرو 

ږ ته دا مبارك آيت د نفاق يوه اساسي وجه مو -(61)

ړه غلط په اتعالى  هللا چي دښيي، او هغه دا را

د  سانچي انې باعث شي دباورونه او ناسمه عقيده د 

ځي او ېوپرډ كي ډنگنده ې په دپه مرض اخته او  قانف

پاره ې لد همدعادت شي،  ېئغ وعده خالفي او دروا

پر ې ئچي هللا ږي ېپوهې نه په دآيا دوى دلته ويل شوي: 

ېر ډغيبو ه پچي هللا ږي او دا ېپوهټو خبرو پاسرارو او 

خبري ايمان ې د هپ تلړه له پوه دئ. كه دوى د زښه 

ې له هغه رب سره معامله ئچي ې باور وى په ددرلودى او 

ټ پې ترڅ څه هيچا د هي او پوه دئټو خبرو پچي په ده 

ې د نفاق الر نه وه غوره څكله به ئږي، نو هيېپاته كنه 

   ې.ړك
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انفاق ړه پراخ زگرو )په ايثار د مؤمنانو پرچي هغه 

ډي پاره ملنې لد دهغو  رپكوونكو( نيوكي كوي او 

 ،څه نه موميپل زيار )له حاصل نه عالوه( ي د خچوهي 

 او دوى ته دردوونكى عذاب دئ.  ړىدوى تمسخر كپر هللا 

ېړن ډلي يو بل كرغۍ دا آيت د منافقينو د مخكن -(61)

په صورت ېدو خصلت داسي بيانوي: دوى نه يوازي د شتمن ك

ژمني ماتوي، نه صدقه وركوي پلي سره ختعالى  كي له هللا

پر هغو خوا ې ږي؛ بلكي له يوېړې جوح بنده تراو نه صال

او خالص ړه پراخ زپه چي نيوكي كوي مؤمنانو گرو ايثار

، وايي: په الر كي وقف كويۍ د هللا تعالى پلي شتمنالس خ

دا كار كوي او زيات پاره ښودني لځان دوى د رياء او 

ې وزلو مؤمنانو بهغو  رپمال وقف كوي!! خو له بلي خوا 

څه ږ ېر لډپه وجه ۍ چي د نيستمنډي وهي ملنپاره ې لد د

څوك د كجورو يو په الر كي وقف كولى شي، تعالى  هللاد 

ځني ورپل خڅوك د څو درهمه او څوك ېرلى، څوك يو سږى، و

څه نه ې يوه برخه، نور او كار د مزد او اجورزيار 

ړي، منافقينو ې قرياني كپه الر كي ئتعالى  چي د هللامومي 

 فتحپه ورون سره روم ړز ړي د مچي دوى غواې خندل پربه 

منافقينو حالت د تمسخر چي د خو هللا تعالى فرمايي ړي، ك

ې چي نفاق ئځكه دا  ړ دئ نه د دغو مخلصو مؤمنانو!!و

تعالى  چي هللادردناك عذاب سره مخامخ كوي له هغه 

   .ټاكلىمنافقينو ته 

    

   

   

     

    

    

   

   

ړه؛ كه ورته غوامه ښنه يا بخاو  ړهښنه ورته وغوابخ

ښنه بخه لڅكبه هي ې هللاړښنه ورته وغواځله هم بخاويا 

چي د هللا او د ده د پاره ې لدا د د ،ړيورته ونه ك
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ړي نه گړى او هللا داسي فاسق وكفر كې ئړه په اپيغمبر 

 هدايتوي.

ې چي د تقوى دعوى به ئځيني منافقين داسي هم وو  -(11)

ې: ته به راتلل او ويل به ئپيغمبر عليه السالم  ،كوله

د جبران  ،ېمانه يوښپې پر ،ېږ قصور او غلطي شوله مو

چي ړو څه وكچي داسي ې گورځل به وبل  ،ټه كي يوپه ل

ې پرگناه  ۍمخكنږ ښانه شي او موې روپرگي سترستا 

په  ءې ادعاډلي د دد دغي منافقي تعالى  هللاړو!! جبران ك

ښنه ورته بخچي دي ښه پيغمبره! خوې ارد كي فرمايي: 

ښنه بخ ځله همچي كه اويا پوه شه خو  ،ړي كه نهغوا

دا  ،ړيښنه ورته ونه كبخه لڅكې نو هللا به هيړورته وغوا

ړى او ړه كفر كپه اپيغمبر هللا او د ده د  وى دچي دځكه 

 هدايتوي.ړي نه گداسي فاسق وچي دا د هللا سنت دئ 

خاص ړه د هللا تعالى په اښني چي د بخښيي ږ ته دا آيت مو

چي د ك څو ،ږيېپه خاطر نه بدلچا دا سنن د هي ،سنن دي

ښني مستحق نه وي كه او بخ تالهي سننو له مخي د مغفر

دا دعاء ړي نو هللا تعالى پاره دعاء وكپيغمبر هم د هغه ل

خاص سنن ړه هللا تعالى په اهمداسي د شفاعت  ،نه قبولي

چا ته د شفاعت كولو اجازه سننو مطابق  ود دغ ،لري

م پيغمبر هكه  ،ړه د بل شفاعت منيپه اچا وركوي او د 

دا تعالى  هللاړي ړه شفاعت وكپه اد كوم غير مستحق انسان 

پام كي په پاره بايد ې لدا خبره د د ،شفاعت نه قبلوي

ډله د ې ېوتپرډ كي ډنپه چي يوه كمعقله او د شرك ولرئ 

ړه په اړه غلو كوي او د پيغمبر عليه السالم په افاعت ش

 د عيسى عليه ېئ بايبلو مسيحياند چي څه وايي همغه 

له لوري تعالى  هللاوايي. د شفاعت اجازه د  ړهپه االسالم 

ړ خلك د هللا له شفاعت كوونكي او د شفاعت و ،ږيېوركول ك

ړ نه ښلو واو عمل د بخ هكه ستا عقيد ،ږيېټاكل كلوري 

ستا څوك ستا شفاعت كولى شي او نه هللا تعالى وي نو نه 

  چا شفاعت مني. د  اړهپه 
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په په خالف د رسول  هللاد ړي( گ)وېښودل شوي پرته  شا

چي ړه كې كركه وئې پلي ناستي خوشحاله شول او له دخ

ړي او جهاد وكسره ځان پل مال او په خپه الر كي د هللا 

)ورته( ووايه: د  ،ځئمه و يگرمي كپه ې ويل: وئ

  ېدى.پوهدوى گرم دئ؛ كاش ټولو زيات دوزخ اور تر 

 ښي: ېخبري ضروري برڅو ړه په اې آيت د د -(11)

 ې دا برخه د چي د سورږي ېله فحوى داسي معلومآيت  د

 چي رسولې ې وروسته او هغه مهال نازله شوله غزوتبوك 

په لوري ې ېرته د مدينله تبوك بهللا صلى هللا عليه و سلم 

ې آيت په دځكه ېدلى، ې ته نه وو رسمدين او الېدلى ځخو

پاته وروسته چي ښ شول ې خوپه دچي منافقين ويل شوي كي 

ې رسول هللا صلى پسې كي برخه وانخلي، ورې غزوپه داو  شي

هغوى ته تعالى  هللاچي كه ويل شوي ته هللا عليه و سلم 

په نورو غزواتو كي چي ښتل ې او دوى درنه وغوړورستون ك

 ړه. ځواب وركنو د رد له تا سره برخه واخلي 

 ې نامه ياد شوي: په دن ې مبارك آيت كي منافقيپه د

ړتيا نه ې ويعني دوى د د ،ېښودل شويپره شا تفين: مخلَ 

په جهاد كي د برخي اخيستو ړ شي او چي مخكي والدرلوده 

ڼل گړ ونه سعادت وې د دتعالى  هللا ،په برخه شيې سعادت ئ

پلي دوى په خڅه هم كه  ،ړپه برخه نكې وراو دا توفيق ئ

چي  ڼيگښياري پله زيركتيا او هوښ دي او دا خناستي خو

ړ او داسي ښه كگوځان ې له برخي اخيستو په جهاد كي ئ

وروسته د چي له جهاد نه ې ړړاندي كې وې ئې او بهانحيل

ۍ ې د كمعقلدا ئ ،ړيصت ترالسه كخېدو اجازه او رپاته ك

ځان له  ،په جهاد كي برخه واخليڅوك چي ڼله گښه ن

ړاوونه د جهاد ستونزي او ك ،ړيخطرونو سره مخامخ ك

پاره يوه مجهول هدف ل پل سر او مال دخگالي او و

ډډه كوي او پله هم له جهاده په خدوى  ،ړيك يقربان

 ،ړئډډه وكگډون نه په جهاد كي له چي نورو ته هم وايي 

پاره گ لد جن شرائطگرمي ده او چي كله ورته وايي 

ځواكمن دئ او ېر ډښمن كله ورته وايي: د ،مناسب نه دي
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خت نور صبر څه وبايد  ،ې توان نه لروې ال د مقابلږ ئمو

ړو ړه وكېكپرې ښمن سره د مقابلړو او هغه مهال له دوك

د تعالى  هللا!! خو ړي ويمو ورته برابر ك وسائلچي كافي 

گرمي بهانه تاسو خو د دوبي ځواب كي فرمايي: په دوى 

چاره كوئ؟!! له څه كوئ خو د دوزخ د تاوده اور به 

دئ  ړولو او مخنيوي سزا خو د دوزخ اورمخ اد جهاد نه 

  ېدى.پوه؛ كاش ته دهاخه زيوې تودئڅه چي تر هر 

  

  

   

  

څه سزا ؛ د هغه ړيژاېر دي وډږ دي وخاندي او نو ل

 ې.چي ترالسه كول ئ

پل بد عاقبت په خږدئ، ېپرخندا او خوشحالي  -(12)

پايله ړنو چي ستاسو د السته راوهغه بد عاقبت ړئ، ژاو

چي د نفاق او له جهاد نه د الس اخيستو ده، د دوزخ اور 

 سزا ده!!

    

  

  

    

   

    

   

   

   

ځوي او د وتلو گرډلي ته ورونو كه هللا دي د دوى كومي 

پايه )نو ورته( ووايه: تر ړيپاره اجازه درنه وغوال

ښمن سره څ دځئ او له هيو څكله له ما سره ونهبه هي

په چي تاسو يقينًا  ،ړئنه كپه خوا كي جهاد وبه زما 

( له هم په ناستي راضي شوئ نو )اوسځل ړي لوم

  ښېنئ.وروسته شوو سره ك

ډلي سره د دوى له كومي چي ته كه داسي وخت راشي  -(11)

په جهاد كي د برخي اخيستو اجازه  تاله  او ېشمخامخ 
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ځاى يو له ما سره به څكله هينو ورته ووايه:  ؛ړيوغوا

په ښمن سره به زما څ دځئ او له هيو هونپاره د جهاد ل

په ناستي ځل ړي په لومتاسو  ،ړئخوا كي جهاد ونه ك

زما او  ښېنئ.له وروسته شوو سره ك هم راضي شوئ نو اوس

چي ښيي دا آيت  همدا فيصله وي!پايه ترځ به ستاسو ترمن

په پر مهال او د الري ېدو دا برخه له تبوك نه د راستن

  .ې دهږدو كي نازله شواو

    

    

    

   

   

    

ځ مه كوه ې( لمون)د جنازې ئڅ يوه چي ومري پر هياو 

و پر هللا اچي دوى يقينًا  ،ږهېې مه ودرپر قبر ئاو 

چي ړه شوي كي محال په داسي ړى او ې كفر كپيغمبر ئ

 فاسقان ول.

ښوونه ته الرې آيت كي پيغمبر عليه السالم په د -(11)

ې پر ې لمونځچي كه دا منافقان ومري نو مه د جنازې شو

پر هللا او چي دوى ځكه دا  ،ږهېپر قبر ودرې كوه او مه ئ

چي ي ړه شوكي محال په داسي ړى او ې كفر كپيغمبر ئ

 فاسقان ول.

 ،ته متوجه دئعليه السالم  پيغمبرهم دا حكم څه كه 

په خو هر مسلمان ته  ،او دا منافقان هغه ته معلوم ول

ډډه په جنازه كي له برخي اخيستو چا چي د هغه كار ده 

په مسلمان ته  ،گند ويڅرې ورته چي نفاق او فسق ئړي وك

رناوى ژوند كي د فاسق او منافق دپه چي نه كار ده 

د كافر او منافق  ،ړيني وروستهې له مړي او نه ئوك

ډډه ښني له دعاء نه هم بايد پاره د مغفرت او بخل

 لهچي هسي هم ايمان انسان ته اجازه نه وركوي  ،ړيوك

ېيني ېرزويني او لورپمنافق او فاسق انسان سره د 

د فسق او  ،لريهم پايلي خو دا كار بدي  ،ړيكي ولريا

ساده د  ،ړيځه وحساسيتونه له مني ړاندپه ونفاق 

منافقينو ته دا فرصت  ،ېږيېدو باعث كغول و دمسلمانان

د دوى له درناوي او دوى ته  ،ړيچي دوى دوكه كوركوي 



 

 

                                                                                                                                       ېلوشپد قرآن 

 التوبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121 

چي منافقين او ږي ېې موجب كد دډډه كول له دعاء نه 

  فاسقان له فسق او نفاق نه الس واخلي.

عبدهللا  ېرو درنو مفسرينو دډپه تفسير كي ې آيت د د

په جنازه كي د ړيني او د هغه بن ابى بن سلول د م

 پلېدل او خې ودرپه قبر ئگډون او عليه السالم  پيغمبر

ړ ې جوكفن ترهغه ته چي گه وركول په توكميس د تبرك 

ړه اې دپه ې پل توجيهات ئپل خړي او خرانقل ك ،ړيك

مخكي ړيني نه د هغه له م آيتونهچي كه دا ړي ړاندي كو

 ړ؟!گه دا كار وكڅنشوي وي نو پيغمبر عليه السالم نازل 

ړ ې وروسته مكه عبدهللا بن ابي بن سلول د تبوك له غزو

چي دا آيت د ده له په يقين سره ويلى شو شوى وي نو 

په مخكي او وروسته  له دېني مخكي نازل شوى. ځكه يړم

ښيي دا برخه چي گورو ې گندي اشارڅرو كي داسي آيتونڅو 

راشئ هغه روايات ې. ې وروسته نازله شوغزود تبوك له 

ړه په اني يړد م ىچي د ابن ابړو ېر كهم له نظره ت

 راغلي: 

 ُتُوفِّىَ  َلمَّا ُأَبى   ْبنَ  هللاَِّ  َعْبدَ  َأنَّ  -عنهما هللا رضى -ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ 

 َرسُولَ  َيا َفَقالَ  -وسلم عليه هللا صلى -النَِّبىِّ  ِإَلى اْبُنهُ  َجاءَ 

 ،َلهُ  َواسَْتْغِفرْ  َعَلْيهِ  َوَصلِّ  ،ِفيهِ  ُأَكفِّْنهُ  َقِميَصكَ  َأْعِطِنى هللاَِّ 

 آِذنِّى » َفَقالَ  َقِميَصهُ  -وسلم عليه هللا صلى -النَِّبىُّ  َفَأْعَطاهُ 

 َجَذَبهُ  َعَلْيهِ  ُيَصلِّىَ  َأنْ  َأَرادَ  َفَلمَّا ،َفآَذَنهُ  .« َعَلْيهِ  ُأَصلِّى

 َعَلى ُتَصلِّىَ  َأنْ  َنَهاكَ  هللاَُّ  َأَلْيسَ  َفَقالَ  -عنه هللا رضى -ُعَمرُ 

 َأوْ  َلُهمْ  اسَْتْغِفرْ )  َقالَ  خِيَرَتْينِ  َبْينَ  َأَنا » َفَقالَ  اْلُمَناِفِقينَ 

 هللاَُّ  َيْغِفرَ  َفَلنْ  َمرَّةً  سَْبِعينَ  َلُهمْ  َتسَْتْغِفرْ  ِإنْ  َلُهمْ  َتسَْتْغِفرْ  الَ 

 َماتَ  ِمْنُهمْ  َأَحٍد َعَلى ُتَصلِّ  َوالَ )  َفَنَزَلتْ  َعَلْيهِ  َفَصلَّى .«(  َلُهمْ 

 (1271:بخاري) .( َأَبًدا

دئ: کله چي عبدهللا بن  روايت له ابن عمر )رضي هللا عنهما(

ابى )د منافقانو رئيس( مړ شو، زوى ئې )عبدهللا بن 

عبدهللا بن ابى( رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( ته راغى او 

سول هللا! کميس دي راکړه چي ورته کفن ئې وئې ويل: يا ر

ړه، نو ښنه ورته وغواکړم او جنازه ئې هم وکړه او بخ

رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( خپل کميس ورکړ او وئې 

فرمايل: بيا خبر راکړه چي جنازه ئې وکړم، کله چي ئې 

خبر ورکړ، رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( اراده وکړه چي د 

نځ ئې وکړي، عمر )رضي هللا عنه( راونيو او جنازې لمو
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ورته وئې ويل: آيا هللا تعالى پر منافقانو له لمانځه نه 

؟ رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( وفرمايل: ماته ىې منع کړي

دوه اختياره راکړل شوي او راته فرمايلي ئې دي: 

)بخښنه ورته غواړې او که نه، که اويا ځله هم بخښنه 

ښنه ورته ونه څكله بخې نو هللا تعالى به هيړورته وغوا

بيا الړ او د هغه منافق د جنازې لمونځ ئې وکړ، ړي، ك

)وال تصل على احد منهم مات ابدًا: نو دا آيت نازل شو: 

لمونځ مه ې د جنازې څكله ئړ شي هيمڅوك چي  دوىله 

 کوه.

ځلي نور هم په دغو ې دا روايت په بخاري كي در

ېرو توپيرونو ډراغلي، خو له  5617 ،1762 ،1761ېرو شم

 َأَباهُ  ِفيهِ  ُيَكفِّنُ  َقِميَصهُ  ُيْعِطَيهُ  َأنْ  َفسََأَلهُ يوه كي  پهسره، 

 َرسُولَ  َيا َفَقالَ په بل كي  َعَلْيهِ  ُيَصلِّىَ  َأنْ  سََأَلهُ  ُثمَّ  ،َفَأْعَطاهُ 

 ،َلهُ  سَْتْغِفرْ َوا َعَلْيهِ  َوَصلِّ  ،ِفيهِ  ُأَكفِّْنهُ  َقِميَصكَ  َأْعِطِنى هللاَِّ 

 ،َفآَذَنهُ  .« َعَلْيهِ  ُأَصلِّى آِذنِّى » َفَقالَ يوه كي  په َفَأْعَطاه

 َفَقالَ  -عنه هللا رضى -ُعَمرُ  َجَذَبهُ  َعَلْيهِ  ُيَصلِّىَ  َأنْ  َأَرادَ  َفَلمَّا

 َفَقامَ بل كي  په اْلُمَناِفِقينَ  َعَلى ُتَصلِّىَ  َأنْ  َنَهاكَ  هللاَُّ  َأَلْيسَ 

 ِبَثْوبِ  َفَأَخذَ  ُعَمرُ  َفَقامَ  ِلُيَصلِّىَ  -وسلم عليه هللا صلى -هللاَِّ  َرسُولُ 

 َعَلْيهِ  ُتَصلِّى هللاَِّ  َرسُولَ  َيا َفَقالَ  -وسلم عليه هللا صلى -هللاَِّ  َرسُولِ 

 خِيَرَتْينِ  َبْينَ  َأَنا په يوه كي َعَلْيهِ  ُتَصلِّىَ  َأنْ  َربُّكَ  َنَهاكَ  َوَقدْ 

په  َفَنَزَلتْ  َعَلْيهِ  َفَصلَّى په يوه كي هللاَُّ  َخيََّرِنى ِإنََّما په بل كي

 هللاَُّ  َفَأْنَزلَ  -وسلم عليه هللا صلى -هللاَِّ  َرسُولُ  َعَلْيهِ  َفَصلَّى بل كي

 راغلي.

څلورو طبقو په چي دا روايت د سند له مخي داسي دئ 

څو ستونزي لري: پلوه د متن له كي يو يو راوي لري، 

د هللا صلى هللا عليه و سلم  چي رسولوايي خوا ې روايت له يو

چي د ړ بيا دا آيت نازل شو وكځ لمونې ابن ابى د جناز

چي ځ مه كوه، له بلي خوا وايي ې لمونمنافقينو د جناز

ې له د منافقينو د جنازتعالى  هللاوويل:  هللا عنه عمر رضي

د وينا معنى دا  هللا عنه رضيې!! د عمر ړى يك منعځه لمان

پرته ې له دې د مخه نازل شوى!! ځكه چي دا آيت تر د ده

ځه ې له لمانچي د منافقينو د جنازبل داسي آيت نشته 

په  هللا عنه رضيچي وايي عمر څوك ړى وي، ې ممانعت كنه ئ

ځكه داسي ې دليله ده ې بړى ادعاء ئبل آيت استناد ك

ښيي د )استغفر لهم او ال تستغفر چي وكوم سند نشته 

په و ال تصل على احد منهم مات ابدًا( آيتونه لهم( او )
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ې د ړه د التوب، دا دوانازل شويوختونو كي  وېلېلو بب

، آيتونهدي، د يوه مضمون دوه  آيتونه 11او  11ې سور

گه ړه توپپه بشځاى كي ولولئ نو پل په خ آيتونهكه دا 

په يو وخت او متصل نازل ړه چي دوابه درته واضح شي 

 ړه آيتونهچي دا دواې ړخبره نه ده ك څ مفسر داشوي، هي

څ روايت هم دا ېلو وختونو كي نازل شوي، هيېلو بپه ب

چي دا خبره نه كوي، نه نقل دا خبره مني او نه عقل 

چي ېدى ې تصور هم نشي كېل نازل شوي، د دېل بب آيتونه

وي او بيا دي هم  يې د مخه نازل شودي تر د ونهآيتدا 

ې وي!! ړد ابن ابى جنازه كو سلم رسول هللا صلى هللا عليه 

وو نو  يځه مخكي نازل شوتر لمانې كه دا آيتونه د جناز

ې څكله د هغه د جنازبه هيرسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

وي نو عمر رضي  يځ نه كولو او كه وروسته نازل شولمون

ې د جنازپه استناد گه او ولي او د كوم آيت څن هللا عنه

پام سره په ته ولو؟!! دغو خبرو ك منعځه نه له لمان

پلوه زيات وزن لري چي دا روايت نه د سند له ويلى شو 

دئ، دا روايت خلكو ته ړ پلوه د منلو واو نه د متن له 

هللا  رسولتر  هللا عنه رضيگواكي عمر چي دا انتباه وركوي 

په منشأ زيات د حكم تعالى  هللاهم د صلى هللا عليه و سلم 

 ورته منقاد وو، حاشا و كال.زيات ېدو او پوه

 روايت داسي دئ: بل ړه ې اه دپ

 سَِمعَ  َعْمٍرو َعنْ  ُعَيْيَنةَ  اْبنُ  َحدََّثَنا ِإسَْماِعيلَ  ْبنُ  َماِلكُ  َحدََّثَنا

 -وسلم عليه هللا صلى -النَِّبىُّ  َأَتى َقالَ  -عنه هللا رضى -َجاِبًرا

 ِريِقهِ  ِمنْ  ِفيهِ  َفَنَفثَ  ،َأْخَرَجهُ فَ  ُدِفنَ  َما َبْعدَ  ُأَبى   ْبنَ  هللاَِّ  َعْبدَ 

 (1261: بخاري) .َقِميَصهُ  َوَأْلَبسَهُ 

چي وايي: كله چي دئ  روايت له جابر )رضي هللا عنه(

عبدهللا بن ابى دفن شو، رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( راغى 

ړ ې وكپرې هغه ئې له قبر نه راوايست، د خپلو الړو دم ئ

 واغوست.او خپل کميس ئې ور 

ځلي نور په دغو ې دا روايت هم په بخاري كي در

، چي دا توپيرونه په كي راغلى 5615 ،1111 ،1151ېرو شم

په بل  َفَأْخَرَجهُ  ُدِفنَ  َما َبْعدَ يوه كي  پهږي: ېتر سترگو ك

 َفَنَفثَ  په يوه كي َفُأْخِرجَ  ِبهِ  َفَأَمرَ  ُحْفَرَتهُ  ُأْدخِلَ  َما َبْعدَ  كي

 ،ُرْكَبَتْيهِ  َعَلى وضعفَ  په بل كي َقِميَصهُ  َوَأْلَبسَهُ  ِقهِ ِري ِمنْ  ِفيهِ 

 ِبهِ  َفَأَمرَ په بل كي  َقِميَصهُ  َوَأْلَبسَهُ  ،ِريِقهِ  ِمنْ  َعَلْيهِ  َوَنَفثَ 

 َوَأْلَبسَهُ  ،ِريِقهِ  ِمنْ  َعَلْيهِ  َوَنَفثَ  ،ُرْكَبَتْيهِ  َعَلى َوُوِضعَ  ،َفُأْخِرجَ 

 َرسُولَ  َيا هللاَِّ  َعْبِد اْبنُ  َلهُ  َفَقالَ  په يوه كي َأْعَلمُ  َوهللاَُّ  ،َقِميَصهُ 
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 َعْبدَ  َأْلَبسَ  په يوه كي جِْلَدكَ  َيِلى الَِّذى َقِميَصكَ  َأِبى َأْلِبسْ  ،هللاَِّ 

 -النَِّبىِّ  ِعْندَ  َلهُ  َكاَنتْ  په بل كي َصَنعَ  ِلَما ُمَكاَفَأةً  َقِميَصهُ  هللاَِّ 

 َوَكانَ بل كي  په ُيَكاِفَئهُ  َأنْ  َفَأَحبَّ  َيد   -وسلم عليه هللا صلى

 راغلي. َقِميًصا َعبَّاسًا َكسَا

په دريو د سند له مخي مطلق غريب دئ، هم دا روايت 

طبقو كي يو يو راوي لري، د متن له مخي له مخكني سره 

هللا صلى  چي رسولهغه وايي گه تعارض لري، ړه توپپه بش

پل كميس د ده خځه مخكي له لمان ېد جنازهللا عليه و سلم 

ې راوايست او چي له قبر نه ئړ او دا وايي زوى ته ورك

د هللا صلى هللا عليه و سلم  رسولكه ې ورواغوست، پل كميس ئخ

په مراسمو كي ړى وي نو د تدفين كځ لمونې هغه د جناز

ېرته رايستل ې بې وي نو له قبره ئې هم برخه اخيستبه ئ

و او يو له بل په داسي كمزورېدى شي آيا كڅه؟! يعني 

چي د دوهم ړو او ووايو سره متعارضو رواياتو استناد وك

دا  ړي راايستل جواز لري؟!!له قبر نه د مپاره كفن ل

ړ نه دي بلكي د نه يوازي د استناد وړه روايات دوا

د اسالم ، تعارض لريېرو بنيادي اصولو سره ډاسالم له 

بنده سره له تعالى  هللاچي ېكنده اصول دا دي پرگند او څر

گوري، نه حسب او گ ته نه د هغه رن يې كمحاسبپلي په خ

ې او كفن ته، د پيغمبر عليه السالم نسب ته او نه جام

 بې او عذامؤاخذله څوك د هللا تعالى چي ږدئ ېپرجامه خو 

ړ شوى د هغه پيغمبر له وجود نه جوژغورلى بلكي د نشي 

دا هغه ، ېدىژغورل كنشي  بله عذااوالد هم د هللا تعالى 

 رسولچي څه دي ږ ته وايي او هغه ې موئقرآن چي څه دي 

پلوانو ته ويلي، ڼو او خلو وپلخهللا صلى هللا عليه و سلم 

ژغوري يوازي د ده ايمان او عمل دئ، ليس چي انسان څه 

چي كه د ېر يقين سره ويلى شو ډپه لإلنسان إال ما سعى. 

ې ته د ديه و سلم هللا صلى هللا عل عبدهللا بن ابى زوى رسول

پالر پاره زما پل كميس دي د تبرك لچي خپاره ورغلى وى ل

به ورته ويلي ړه نو رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ته راك

چا سره ټه نه رسوي، له هر گچا ته چي زما كميس هيوو 

ې ږي. خو كه دا كميس ئېبه د ده د عمل له مخي معامله ك

څه نه لري پاره ل چي د كفنښتى وى ې غوپاره ترې لد د

 ړى وو.ې وركپل كميس به ئچي خنو يقينًا 

چي ته ورته يو بل روايت هم شته ې ړه دې اهمدپه 

 رسولپله له په خابن ابى ې واقدي دئ او وايي: راوي ئ

ځان چي ښتى وو نه د هغه كميس غوهللا صلى هللا عليه و سلم 
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و  هللا صلى هللا عليه رسولگواكي ړي او ړ كې جوكفن ترته 

ړه محققين په ا! د واقدي ړى وو!پل كميس وركخسلم 

په بخاري كي ښايي مالحظات لري، كه دا مالحظات نه وى نو 

چي وويل شي ې پرته له د، ړل شوى ووبه دا روايت هم راو

! ې دريو متعارضو رواياتو كي كوم يو ارجح دئ؟!په د

ړي او عمل ې غوره كچي كوم يو ترلوستونكي به حيران ول 

 ړي.  وكې پر

 ې لرو:ښتني ترپوڅو ڼي گچي دا روايات صحيح وك څ

 څو متعارضو او په ه دوى كي كوم يو صحيح دئ؟ پ

 ېدى شي!!متضادو رواياتو كي خو يوازي يو صحيح ك

  چي ابن ېدو پوهې په دهللا صلى هللا عليه و سلم  رسولآيا

څ ځ او كميس هيابى منافق دئ او د ده استغفار، لمون

هللا صلى هللا عليه و  رسول؟ كه داسي وي نو سويرټه نه ورگ

 كار كولو؟ې فائدې گه او ولي يو بڅنبه سلم 

  ښه خبر  شأد حكم له منتعالى  هللاد  هللا عنه رضيآيا عمر

 ؟وو كه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم

  هللا صلى هللا عليه  رسول هللا عنه چي عمر رضيروايت خو وايي

 لوكوځ پر منافقينو له لمونلى تعا هللاته وويل: و سلم 

چي د ېدى شي ې معنى خو يوازي دا كې، د دړى يك منع

گه ستا ې توپه دړوند آيت ال د مخه نازل شوى وو، منعي ا

د رسول هللا صلى هللا عليه و سلم چي د خبري معنى دا شوه 

 )نعوذ باّلل من ذالك(ړ!! مخالفت وكحكم الهي صريح 

  ڼلى گړ كي د اعتبار و په هغه صورتدا روايت يوازي

ړي او د دغه آيت له نزول گچي ابن ابى د تبوك له جشو 

ې صورت كي به هغه روايات په دړ شوى وي، نه مخكي م

ړ ړي وروسته مگچي وايي دى د تبوك له جڼو گصحيح نه 

ړه يو بل ې اپه دچي بخاري پام وي ته مو هم ې شوى، د

گه تعارض وپړه تپه بشچي له مخكني سره ړى روايت هم راو

 لري، روايت دا دئ: 

 ِشَهابٍ  اْبنِ  َعنِ  ُعَقْيلٍ  َعنْ  اللَّْيثُ  َحدََّثِنى ُبَكْيرٍ  ْبنُ  َيْحَيى َحدََّثَنا

 - اْلخَطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  هللاَِّ  َعْبِد ْبنِ  هللاَِّ  ُعَبْيِد َعنْ 

 سَُلولَ  اْبنُ  ُأَبى   ْبنُ  هللاَِّ  دُ َعبْ  َماتَ  َلمَّا َقالَ  َأنَّهُ  - عنهم هللا رضى

 - هللاَِّ  َرسُولُ  َقامَ  َفَلمَّا ، َعَلْيهِ  ِلُيَصلِّىَ  - ّـ - هللاَِّ  َرسُولُ  َلهُ  ُدِعىَ 

 ُأَبى   اْبنِ  َعَلى َأُتَصلِّى ، هللاَِّ  َرسُولَ  َيا َفُقْلتُ  ِإَلْيهِ  َوَثْبتُ  - ّـ

 - َقْوَلهُ  َعَلْيهِ  ُأَعدِّدُ  - َذاَوكَ  َكَذا َوَكَذا َكَذا َيْومَ  َقالَ  َوَقدْ 

 َفَلمَّا.  « ُعَمرُ  َيا َعنِّى َأخِّرْ  » َوَقالَ  - ّـ - هللاَِّ  َرسُولُ  َفَتَبسَّمَ 
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 ِإنْ  َأنِّى َأْعَلمُ  َلوْ  ، َفاْخَتْرتُ  ُخيِّْرتُ  ِإنِّى » َقالَ  َعَلْيهِ  َأْكَثْرتُ 

 َفَصلَّى َقالَ .  « ْيَهاَعلَ  َلِزْدتُ  َلهُ  َفُغِفرَ  السَّْبِعينَ  َعَلى ِزْدتُ 

 َحتَّى َيِسيًرا ِإالَّ  َيْمُكثْ  َفَلمْ  ، اْنَصَرفَ  ُثمَّ  - ّـ - هللاَِّ  َرسُولُ  َعَلْيهِ 

 ِمْنُهمْ  َأَحٍد َعَلى ُتَصلِّ  َوالَ ( )  َبَراَءة  )  ِمنْ  َيَتانِ ال~ا َنَزَلتِ 

 ِمنْ  دُ َبعْ  َفَعجِْبتُ  َقالَ (  َفاِسُقونَ  َوُهمْ )  ِإَلى(  َأَبًدا َماتَ 

 . َأْعَلمُ  َوَرسُوُلهُ  َوهللاَُّ  ، َيْوَمِئٍذ - ّـ - هللاَِّ  َرسُولِ  َعَلى ُجْرَأِتى

 (1177)بخاري: 

چي عبدهللا بن چي وايي: كله دئ  روايت هللا عنه رضيله عمر 

ته بلنه  هللا صلى هللا عليه و سلم رسولړ شو، ابى بن سلول م

 چي رسولكله ي، ړوك ځې لمونازنجپر ده د چي ړى شوه ورك

پورته شوم او نو زه ورېدو ودرهللا صلى هللا عليه و سلم 

ې آيا د ابن ابى د جنازورته ومي ويل: يا رسول هللا! 

دا او هغه ې ځي ئې او هغي ورپه دچي ې حال دا ځ كولمون

ې، نو رسول گاني مي ورته تكرارولد ده ويناويلي وو؟! 

 ماله ې فرمايل: وئموسكى شو او هللا صلى هللا عليه و سلم 

ې پرگار ټينېر ډما چي خو كله ې عمره! درشا ته شه ا

ړى شوى او يو مي ې فرمايل: ما ته اختيار راكوئ ړوك

ځلي زيات استغفار چي تر اويا پوه شم ړ، كه ې غوره كتر

 رضيړم، عمر ې زيات كږي نو زه به ئېښنه كسره ده ته بخ

ې ې د جنازئه و سلم هللا صلى هللا علي رسولوايي: نو  هللا عنه

ډه موده ال نه وه ، لنځه فارغ شوړ بيا له لمانځ وكلمون

نازل شول:  آيتونهدا دوه ې چي د براءة د سورې ېره شوت

(  َفاِسق ونَ  َوه مْ )تر (  َأَبًدا َماتَ  ِمْنه مْ  َأحَد   َعَلى ت َصلِّ  َولَ ) 

گه مي د څنچي پوري، نو زه له هغه وروسته حيران وم 

ړ، هللا سارت وكړه هغه جپه ا صلى هللا عليه و سلم هللا رسول

 ږي.ېپوهښه ېر ډاو د هغه رسول تعالى 

په بل چي گورئ دا روايت هغه خبره نه كوي چي لكه 

هللا صلى  رسول هللا عنه رضيگواكي عمر ې او روايت كي راغل

گه د يوه منافق د څنچي ته ويلي وو هللا عليه و سلم 

ړى ك منعې ترتعالى  هللاچي  ې حال داځ كوې لمونجناز

په ني يړچي د ابن ابى د مږي ېهم معلوم له دې ې؟!!ي

دا  هللا عنه رضيوخت كي دا آيت نه وو نازل شوى او عمر 

  ې.ړخبره نه ده ك
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 ،ړياو د دوى مالونه او اوالدونه دي تا حيران نه ك

په ې ې سره ئپه دچي ړي چي هللا يوازي دا غوايقينًا 

ژي ېې سا وخپه داسي حال كي ئړي او دنيا كي تعذيب ك

 چي كافران وي.

آيت كي  55په ې د مخه تر دچي دا همغه مطلب دئ  -(15)

ېر ډچي دا خبره ښيي پير سره راغلى او ږ توه لهم ل

  ې ته جدي توجه ولري.اهميت لري او مسلمانان بايد هغ

    

  

   

  

   

   

   

   

   

    

   

په چي )وايي( شي  سوره نازلهداسي چي كومه او كله 

ځاى جهاد پيغمبر سره يواو د ده له ړئ هللا ايمان راو

به اجازه درنه  ي او توانمنړئ؛ نو د دوى وسوك

چي له ناستو سره ږده ېپرږ او وايي به: موي ړغوا

ځو سره ښ پاتهچي له وروسته ې راضي شول وو. په د

نه  ځكهنو  گول شوىې مهر لړونو ئپر زاو وي! 

  ږي.ېپوه

په الر تعالى  هللاد چي اسي سوره نازله شي چي دكله  -(17)

حالت  ،ږيېجهاد وخت راورسيعني د  ،كي د جهاد حكم كوي

پر هر  ،ړيمال وتته چي مسلمانان جهاد ي ړوك تقاضاې د د

ښتنه چي اوس نو د دين غوپوه مؤمن ته دا جوته شي دين 

په الر كي تعالى  هللاړو او د ې ته الس كچي وسلدا ده 
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چي ې گورنو د منافقينو شتمن او توانمن به و ،ږوېگوجن

ې په د ،په جهاد كي له برخي اخيستو معاف شيړي غوا

چي له شي پاته ېر وروسته څپه ځو ښچي د هغو ږي ېراضي ك

ېر جهاد ته مال څپه و ېړنو مجاهديند م ،ديجهاد معافي 

په ځو ښ پاتهچي د وروسته پيغور مني بلكي دا  ،ړينه ت

ۍ او منافقت وجه دا ده ې همتې بد د ،قطار كي محسوب شي

او  گول شوىمهر لړونو پر زې په سبب ئچي د منافقتونو 

 ،ې بدل شويمعيارونه ئ دي. دا عاجزېوهپپر حقيقت له 

په جهاد كي برخه شتمن او توانمن دي  چيې دوى سره له د

پوهي او زيركتيا ۍ كار ته د ې همتنه اخلي او همدا د ب

چي د دوى معيارونه بدل شوي او دا ځكه دا  ،نوم وركوي

پوه ښيار او د معيارونو له مخي دوى هو قرآنچي د ځكه 

  ږي.  ېپوهنه بلكي كمعقله دي او نه 

   

   

  

   

   

   

    

   

   

   

   

پل په خمؤمنان چي له ده سره دي پيغمبر او هغه خو 

همدا ڼي دي او گښېدوى ته  ،ړىهاد كجې مال او نفس ئ

چي ړي بريالي دي. هللا دوى ته داسي جنتونه تيار كدوى 

همدا ستره  ،په كي پاتهتل ،ږيېې بهې الندي ويالتر

 بريا ده.

او عليه السالم  پيغمبرد ړه په اته د جهاد دل -(11-11)

په چي صفت بيان شوى مؤمنانو  وپه خوا كي د مجاهدد ده 

عليه  پيغمبرښتنه او د ږ ته د ايمان غوې موڅ كي ئتر

ښيي، پيغمبر عليه په سنت د عمل كولو حقيقت راالسالم 

پل سر خپه په الر كي گرو د هللا او د هغه مؤمنو ملالسالم 

عليه السالم  پيغمبرړي د څوك غواكه ، ىړكد جهااو مال 



 

 

                                                                                                                                       ېلوشپد قرآن 

 التوبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

گالره غوره ژوند كي د هغه تپل په خړي او په سنت عمل وك

څوك چمتو شي، كه جهاد ته په سر او مال ړي نو بايد ك

ې ته تيار دړي بايد منهج عمل وكپه ړي د صحابه وو غوا

د  ړي،په الر كي قرباني كپل سر او مال د هللا چي خشي 

په سنت د عليه السالم  پيغمبرمدا دئ، د ايمان حقيقت ه

په مسلك د تلو عمل كولو معنى همدا ده، د صحابه وو 

چي وايي زه له څوك دروغجن دئ معنى همدا ده، هغه 

ې سره مينه او محبت لرم، نعتونه ئعليه السالم  پيغمبر

نه هللا تعالى چي ې ستاينه كوي په داسي نومونو ئوايي، 

 پيغمبرچي د ې گورعمل كي به په خو ې ستايلى، پردئ 

ږي، د ده او د ده دين ېښو الندي كپدين ترعليه السالم 

وزلي او  ېگونو بپه لسد ده ځ ږي، هره ورېپكاوى كسته 

عراق او ږي، ېړول كپه وينو كي رغمظلوم امتيان 

ږي، ېپه الس نيول كځواكونو د صليبي  افغانستان

ې خو د دږي؛ ېژل كاو عراقيان و افغانانفلسطينيان، 

پر سر ږي، د منبر ېتندى هم نه تريو كدروغجن مدعي 

ځاى پر ښمن ښيي، د دژبي عكس العمل هم نه معمولي د 

پل سر ږي، خېگښمن سره جنچي له دمالمتوي هغه مجاهدين 

په په ليكو بريدونه كوي او ښمن په الس كي نيسي او د د

 پيغمبري زه د چږي!! دا دروغجن مدعي وايي ېشهادت رس

ړى او نه ې جهاد كخو نه ئپه سنت عمل كوم ه السالم علي

د جهاد اراده لري، وايي زه له خداى سره مينه لرم، خو 

سر  ،ېړگه نه ده مصرف كټنيوه ې په الر كي ئتعالى  هللاد 

ته پيغمبر عليه السالم  قرآنږده، ېپراو ويني خو 

ښتيا له خداى سره مينه په رفرمايي: دوى ته ووايه: كه 

عليه  چي د پيغمبرړئ، يعني څوك زما متابعت وك لرئ نو

ې له هللا تعالى متو نه وي نه ئچېر جهاد ته څپه السالم 

ې د ې ده او نه ئښتينسره د ميني درلودو ادعاء ر

چي څوك په سنت د عمل كولو ادعاء، عليه السالم  پيغمبر

سره همغه سلوك نه نانو مښد هللا او د هغه د دين له د

ړى وو؛ د غوره كعليه السالم  يغمبرچي پغوره كوي 

په ې دروغجنه ده، په سنت د عمل كولو ادعاء ئپيغمبر 

ړو، آسانو او خوندورو سنتونو؛ لكه عطر ړو وو

ې او دژه ماتول استعمالول، مسواك وهل، كجورو باندي رو

ېر تأكيد سره عمل ډپه ورته نورو سنتونو باندي خو ته 

د اسالم له  ؟ړىد دي كې: جهاړې وكښتنه ترپوكوي، خو كه 

په وجه ې مخالفت د همد ؟ېښمنانو سره دي مقابله راغلد
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 ؟ړىگري زندان ته تللي يئ؟ هجرت مو كته او ستا مل

كي تر ژوند په لس كلن ې خو د مدينپيغمبر عليه السالم 

ې په اوه ويشتو كي ئچي اويا زيات غزوات درلودل؛ داسي 

په ځلي څو ر كي ټول عمپه ې ده، تا برخه اخيست هپلپه خ

ځواب نه لري ؟ نه يوازي ېعملي جهاد كي برخه اخيست

ښيي له جهاد نه منكر چي ې ې واورڅه به ترداسي بلكي 

گند څرچي ړاندي كوي او له جهاد نه داسي تعبير و دئ!!

 تحريف ته ورته دئ!!

كي  نپه لندې چي مركز ئژنم ېپچينل ټلويزيوني زه يو 

ړي او مالي ورته برابر ك ېزانو ضروري تسهيالتگران ،دئ

مخفف  (قادري)چي د  ،دئ (Qې )نوم ئ ،مرسته ورسره كوي

چينل د تصوف د قادري دا  ،ږيېقادري نومې ئوند اخ ،دئ

ېر ډچي داسي اعالنات خوروي  ،پاره تبليغات كويې لطريق

گار شوو د سن ،ې خورويټلويزيونونه ئچه او غير ديني ك

په دغو ره وخت زيات ،پرويښايسته نجونو نعتونه خ

گاني قادري ويناد اكثرًا  ،ېروياعالناتو او نعتونو ت

گانو كي د بحث محوري موضوع د تصوف ې وينا په د ،پرويخ

په داسي الفاظو او او  د جهاد مخالفت ،ړه بحثونهپه ا

په نه چي ستاينه وي عليه السالم  پيغمبرنومونو سره د 

ې څه ئه ،يپه احاديثو كې ستايل شوى او نه پركي  قرآن

په غيب ړي پيغمبر عليه السالم چي ثابته كدا وي 

تعالى  هللاله  ،ېشونكى وود عطاياوو وتعالى  هللاد  ،ېدوپوه

ځان د تعالى  هللاې ځ به ئپه ورد قيامت  ،ې ليدليسره ئ

په شفاعت ټول جنتيان به د ده  ،ېنويښۍ كپر كرسخوا ته 

ده له د له ده او به د جنت كونجياني  ،ځيجنت ته ننو

 سره (و حسيناحسن ، فاطمه ،علييعني يوازي )اهل بيت 

ړي او د ې وغوادوى ئچي ځي څوك به جنت ته ننوهغه  ،وي

ېر ډورته ته ې ! او د!....زيېپرانجنت دروازه ورته 

خالف خبري دي!!  گه د قرآنگنده توڅرپه چي نور خرافات 

 ې سره تماس نيسي نوله قضيچي د جهاد خو دغه جناب كله 

كي اصاًل له كافرانو  په قرآنچي څه به وايي لكه داسي 

څ يادونه نه وي هياو جهاد ښتو سره د تصادم او مخامخ ن

د جهاد  ،ښويې خوېزان ئگرچي اني وهمغه خبره به ك ،ېشو

گه معرفي په تومخالفت او اسالم د صلحي او امنيت د دين 

په واك كي چينل ده ته ې دا پاره ئې لد همد ،كول

گاني ځيني ويناما د ده  په لندن كي!!هغه هم  ،ړىورك

عليه السالم  پيغمبرو او د آيتوند  قرآند  ،ې ديېدلاور
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په حيرت كي د ده تفسير او تعبير ړه په اد احاديثو 

گه به د ايمان او عقل څنچي حيران شوى يم  ،ځولى يمغور

مخصوصًا هغه  ،خاوند د داسي تعبير او تفسير جسارت كوي

ما دا  :گوته ونيسي او واييپل سر ته خ چي دىمهال 

زما تعالى  هللاپه كوم كتاب كي نه دئ ليدلي؛ بس تفسير 

چي ووايي څه داسي خو ې وخت كي په دذهن ته راوست!! نو 

 !!!ړيحيران كجبرئيل او مصطفى  ،خداى :د اقبال خبره

ولى تعبير او در حيرت انداخت _ خدا و جبرئيل و مصطفى 

 را

   

   

   

    

   

     

پاره ې لعذركوونكي د دډه والو نااو بچيانو او د كو

چي ېني ښړى شي او له هغو سره كچي اجازه وركراغلل 

د دوى هغو ته به  ،ړلې تكذيب كئ پيغمبر او د هغه هللا

 ړى.  ې كئ چي كفرږي ېحتمًا دردناك عذاب ورس

له جهاد سره د مخالفت اصلي عاملين منافقين دي،  -(11)

پلي ناستي سره هغه كسان هم له جهاد نه تر شا په خدوى 

ېدل ې شاوخوا اوسچيان ول، د مدينچي كوڅول ېدو ته وهك

په برخه وه پوهه نه ې كافي ړه ئپه امورو او د ديني ا

 پيغمبرپه تقليد سره ې، دوى به هم له منافقينو شو

په جهاد كي د برخي نه اخيستو ته راتلل او عليه السالم 

فرمايي: ړه په اد دوى تعالى  هللاښتو، ې غورخصت به ئ

په په دردناك عذاب اخته شي، خو د هغو ې كافران به ئ

له ې دا كار كولو. ۍ سره ئپوهه ناپچي څه نه وايي ړه ا

ېدى شي هللا ړي، كې مستثنى كئ دا كسانچي ږي ېمعلوم دې

  ړي. د دوى عذر قبول كتعالى 

 ځينو درنو مفسرينو د آيت دوهمه فقرهڅه هم كه 

(    

) او داسي ڼي، گړه په اډلي ېلي د ب

هللا او د هغه چي ښېناستل ك ړيگوړي: او هغه ژباې ئ

ړ ې د منلو وښتني ته ئې پوخو دړي، ې تكذيب كپيغمبر ئ
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 )ېيمه فقره په درچي ځواب نه دئ ويلى 

    
)  ډلي ته راجع دئ؟ كومي كي د )هم( ضمير

نه يوازي ځكه هغوى خو ېدى، ۍ ته نشي راجع كمخكن

په ، ړيې تكذيب كپيغمبر ئبلكي هللا او د هغه  ديكافران 

په و، خو دا ړې ارجاع كته ئ)معذرون( چي مجبور يو ې د

ېر د څپه )قعد( د )جاء( چي ده هغه صورت كي صحيح 

په نظم ، كه نه نو د آيت ڼل شيگ)معذرون( دوهم فعل و

چي ږي، دا به داسي وي لكه ېكځته رامن او ترتيب كي خلل

او دا فقره ړو ته واوړۍ نه لومې ي فقرله دوهمي مستقل

ږ هغه پام سره موپه ړو، دغو اشكاالتو ته توې سره له هغ

ې ې د يوې ئړه فقرېواټول آيت او درچي ې ړړه غوره كژبا

  ښيي.ړه په اډلي 

    

    

    

   

     

   

    

     

   

    

   

  

    

    

  

پر مريضانو او نه نه  ،گناه شتهڅه  پر كمزورونه 

ړي؛ )خو( ې كچي انفاق ئڅه نه مومي چي داسي پر هغو 

ې سره ئ پيغمبرله هللا او د هغه  لهچي هغه مهال 

)د مالمتيا( كومه ېكانو نپه داسي  ،ې ويړږي كخواخو

پر هغو او نه  ښونكى دئ.او هللا مهربان بخ ،الر نشته

ې( پرليو ئ)پر سچي ه راغلل پارې لچي تا ته د د

چي م مومڅه نه ې؛ تا )ورته( وويل: داسي ړپاره كس
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په داسي حال كي ترشا )نو(  ،ړمپاره كې سپرتاسو 

چي ې غمه له د ،ېېدټښكي خوې اوگو ئچي له سترشول 

  ړي.ې كچي انفاق ئنه مومي څه داسي 

په جهاد كي چي ږ ته وايي دا مبارك آيتونه مو -(11-12)

يوازي د دغو كسانو تعالى  هللاړه په اه اخيستو د برخي ن

 عذر مني: 

  ،(گانډابوړلي كمزورى )لكه عمر خو .1

  ،د جهاد كولو توان نه لري چيهغه مريض  .2

پاره په جهاد كي د شركت لچي ناتوانه او نيستمن  .1

  ،او سامان نه مومي وسائلالزم او ضروري 

 پيغمبرپه جهاد كي برخه واخلي؛ له ړي چي غواهغه  .1

چي ورنه خو  ،ښتنه كويغوۍ نه يوازي د سورلعليه السالم 

چي ې حسرته له د ؛ږيېپر مخ وبهښكي ې اوړى شي نو ئك

په جهاد كه د برخي اخيستو چي ولي دومره نيستمن دئ 

  ۍ هم نشي برابرولى!!پاره سورلل

هللا او  لهچي ږي ېط منل كې شرپه دد دغو خلكو عذر هم 

د اسالم او  ،ږي ويخوې خواسره ئ پيغمبرله د هغه 

ړه ې زئې په داو  ړياغومسلمانانو بريا او برالسي 

په په جهاد كي د شركت سعادت ورچي ولي ناقراره وي 

 برخه نشو. 

   

  

    

   

   

    

   

په داسي حال  تاچي له پر هغو دئ چي الزام يقينًا 

چي له ې راضي شول په د ،چي شتمن ديړي كي اجازه غوا

 ړونو مهرپر زې هللا ئاو  ،ځو سره ويښ پاتهوروسته 

 ږي.ېپوهځكه نه گولى نو ل

ېدو ك هپات له جهاد نه دچي مالمت هغه خلك دي  -(11)

چي شتمن او توانمن دي او ړي په داسي حال كي غوارخصت 

قطار كي په ځو ښچي د ې راضي شوي په دعذر نه لري، څ هي
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د تعالى  په سبب هللاپاته شي، د دوى د منافقت له جهاده 

څومره چي ږي ېپوهځكه نه گولى نو ړونو مهر لپر زدوى 

 ! ځان محروموي! تگناه كوي او له ستر سعادستره 

   

     

    

    

    

   

   

  

   

   

تاسو ته به عذرونه ځئ نو چي دوى ته وروگركله 

څكله ړاندي كوئ؛ هيووايه: عذرونه مه و ،ړاندي كويو

چي هللا ستاسو له يقينًا  ،ړوبه باور درباندي ونه ك

حتمًا پيغمبر به او هللا او د هغه  ،ړي يوحاله خبر ك

پوه گند څرغيب او په بيا به  ،گوريستاسو عملونه و

چي ړي څه به مو خبر كپر هغه و ن ،ځول شئگرذات ته و

   تاسو كول.

په مهال ړي گچي د تبوك د جږي ېمعلوم آيتې (_ له د11)

ې ته نه وو چي مسلمانان ال مديناو هغه وخت نازل شوى 

ړه په اې وخت كي د هغو منافقينو په همدېدلي، ځگررا

ې له كوم عذر نه ړي كي ئگپه جچي ې ښوونه ورته شوالر

عليه  پيغمبرچي ې، خو كله يستپرته برخه نه وه اخ

و مجاهدينډله د ډله ته ستون شي دوى به ې مدينالسالم 

ړاندي ړ شوي عذرونه به وځانه جوله ځي او خوا ته را

ورته ووايئ: عذرونه مه چي كوي، مسلمانانو ته ويل شوي 

نه كوو، باور څكله هي وپه خبرستاسو ړاندي كوئ، و

صبر ړي يو، ه خبر كستاسو له حالتعالى  چي هللايقينًا 

ځل بيا له بل چي تاسو يو ړئ بيا به داسي وخت راشي وك

ړى امتحان سره مخامخ شئ، بيا جهاد ته د تلو بلنه درك

ړنو شاهد شي، هلته به هللا او د هغه رسول بيا ستاسو د ك

عذرونه كه څه كوئ، جهاد ته درومئ او چه گوري به و ،وي

 په لوري درومئب به د هغه رپه پاى كي ړاندي كوئ؟!! و
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څه خبر پر هغه دئ، هغه به مو پوه گند څرغيب او چي په 

په دنيا كي ستاسو منافقت ، يعني كه چي تاسو كولړي ك

ټولو ته ځ به په ورپاته شي نو د آخرت ټ پكو له خل

   ډ شي.بربن

ټ وي پچي د انسان له نظره ږي ېڅه ته ويل كغيب هغه 

په اهده كوي او ې مشچي انسان ئڅه ته  دة هغهااو شه

 ،ماضي ،ه غيب او شهادةپتعالى  هللا ،گوريې گو ئپلو سترخ

يو برابر ړ او لوى وو ،ېږدلري او ن ،حال او مستقبل

د هغه  ،ړه مطرح ديپه ادا شيان د انسان  ،علم لري

   حواس محدود او د ظروفو تابع دي.

   

   

   

    

    

   

   

    

    

     

   

حتمًا به تاسو ته و نځئ گرچي د دوى لوري ته وروكله 

ډه ډې نو ترېر شئ، تې چي ترړه كوي په نامه لود هللا 

ې دوزخ ئځى نگاو استوپليت دي، دوى چي ړئ، يقينًا وك

ړه كوي تاسو ته به لو .ېچي كول ئڅه سزا د هغه دئ، 

ې فاسق نو هللا له د ې راضي شئراضي شئ، خو كه تر ېچي تر

 ږي.ېراضي ك نه ټولى

ځلي د نو كي دوه ړو آيتوپه دغو دوا -(15-17)

 -1: ېگوته نيول شومنافقينو دروغجنو قسمونو ته 

له جهاد نه بريالي ستانه شي نو  چي مجاهدينكله 

چي په نامه قسمونه كوي ځي او د هللا ې خوا ته رادوى ئ

مؤمنانو تعالى  هللاېر شي، ۍ تد دوى له اشتباه او غلط

څ اعتناء مه كوئ، مخ چي دوى ته هيكوي  هسپارښتنته 

ځان ورسره چي ې نه ارزي په دپليتان ړوئ، دا ې واتر
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ې دوزخ دئ، او دا د دوى د ځى ئگنړئ، استومصروف ك

پاره به د ې لد د -2منافقتونو مناسبه سزا ده. 

 ېچي تر ړه كويپه نامه لوړاندي د هللا په ومؤمنانو 

ې چي ترپام كوئ فرمايي: مؤمنانو ته تعالى  هللا ،راضي شي

ې راضي كه تاسو ترچي پوه وئ ې بايد په د ،راضي نه شئ

 ږي.ېنه راضي ك ټوليې فاسق نو هللا له د شئهم 

   

   

    

    

    

    

   

  

   

    

     

ټولو په كفر او نفاق كي تر ډه وال( صحرايان )بان

د هغه چي ړ دي ې ود د زيات وټولاو تر  ،كلك دي

پل پر خچي هللا نه شي پوه ولو او حدودو )دين( پر پ

د او  پوه دئ. باحكمتاو هللا  .ىړنازل ك پيغمبر

يو تاوان بولي  څههغه چي داسي دي ځيني صحرايانو 

ېدو بدلحاالتو  ړه دپه استاسو  واې انفاقوي ئچي 

پر دوى بد بدلون دي  ،په الر ديگي ېدو ته ستررابدل

 ېدونكى دئ.  پوه اوراو هللا  ،وي

ې په دښاري منافقينو له معرفي وروسته د  -(16-11)

او صحرايي منافقينو الندي چي مباركو آيتونو كي د كو

 گوته شوي:په خصلتونه 

ۍ په آسانېر شديد او كلك دي، ډپه كفر او نفاق كي دوى 

  .يې اخلترالس نه 

 د هغه دين پر پولو او حدودو چي ړ دي ډير وې د د

 ،ىړنازل ك پيغمبرپل پر خچي هللا نه شي پوه 

  په زكات او صدقاتو ته د تاوان چي داسي دي ې ئځيني

  ،گوريگه ستر



 

 

                                                                                                                                       ېلوشپد قرآن 

 التوبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

 په خالف بدلون حاالت د مسلمانانو چي ته منتظر دي ې د

 ومومي. 

 ،پوه دئ باحكمتچي هللا پاى كي ويل شوي  پهآيت  16د 

ړۍ برخي سره داسي دئ: د ې د آيت له لومچي ارتباط ئ

 ،ڼئگپوهي او حكمت خالف مه د  يناوړه دا په اچيانو كو

ځاى يا دوى ستايل په ې چي كه د دگمان مه كوئ داسي 

څه نه وى ويل شوي دا به غوره وو او د دوى شوي وى يا 

پاراوو!! نه دا د را هې نحساسيتونه او مخالفت به ئ

ړه همدا حقيقت په اد دوى  ،عليم او حكيم ذات وينا ده

 ېر مصلحتونه دي.ډكي ې په دښانه كول غوره دئ او رو

گه مخاطب سره څنچي له ړى شي متوجه كته ې بايد داعي د

ۍ سره ښيارپه هوڅو تر  ،څه ديې مخامخ دئ او خصلتونه ئ

په ړي او د مخاطب د طبيعي او فطري مخالفتونو عمل وك

ې په نيمايي الري كليدو سره مأيوس نشي او دعوت 

پوه  پاى كي ويل شوي: هللاپه آيت  11ږدي. او د ېنپر

ۍ برخي ړنې د آيت له لومچي ارتباط ئ ،ېدونكى دئاور

چي زكات او صدقات ژني ېپښه دوى سره داسي دئ: هللا تعالى 

په زور چي ڼي لكه گې داسي ئ ،ښه نه وركويپله خوپه خ

ې ته د ،گوريگه ورته په سترد تاوان  ،ږيېې اخيستل كتر

وى په خالف بدل شي او دچي وضعيت د مسلمانانو منتظر دي 

ژغورل و وركولوله تاوان عشر او صدقاتو د  ،كاتزې د د

په چي دي  ېېدلټي ويناوي اورپد دوى هغه تعالى  هللا ،شي

د  ،يو اعجاز دئ قرآندا هم د ې دي. ړې كړه ئې اد

پلو په خټولو وروسته  تله رحلعليه السالم  پيغمبر

چي دغو اعرابو د زكات له وركولو امتناع گو وليدل ستر

 ړله.ې بغاوت ته مال وتپه ضد ئد اسالمي حكومت  ړه اووك
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 او د آخرت پر هللاچي ډه والو ځيني داسي دي بان داو 

ې د هللا انفاقوي ئچي څه ړي او هغه ايمان راوځي پر ور

پيغمبر د دعاء وسيله ې والي او د ږدخوا ته د ن

ې والي وسيله ږدچي يقينًا دا ورته د نخبردار  ،ڼيگ

يقينًا  ،ړيك پل رحمت كي داخلپه خې حتمًا هللا به ئ ،ده

 ښونكى دئ.چي هللا مهربان بخ

په ډله ېيمه چيانو درې مبارك آيت كي د كوپه د -(11)

ځي پر ورهللا تعالى او د آخرت پر  ې:گه معرفي شوې تود

ته د تقرب تعالى  هللا ؛عشر او صدقات ،زكات ،ړيايمان راو

يقينًا دا  ،ڼيگد دعاء وسيله عليه السالم  پيغمبراو د 

ې والي وسيله او سبب ږدپاره د تقرب او نى لد دوانفاق 

برخمن  تېرزوينو او رحمپپلو ې له خبه ئتعالى  هللا ،ده

چي ځكه دا  ،ړويپر دوى وغود رحمت سيورى به  او ړيك

گانو دئ؛ نه يوازي داسي مخلصو بندښونكي هغه مهربان بخ

پېرزويني ې پر دمزيد ښي بلكي ته د دوى گناهونه بخ

 ورپه برخه كوي. 

  

  

  

  

    

    

   

    

  

    

او ړني سبقت كوونكي او د مهاجرينو او انصارو لوم

ې هللا ترړى؛ كد دوى متابعت ې گه ئپه غوره توچي هغه 

ې ې راضي شوي او داسي جنتونه ئراضي شوى او دوى تر

 پاتهتل ،ږيېې بهې الندي ويالچي ترړي ورته تيار ك

 همدا ستره بريا ده. ،په هغه كي

اجرو او انصارو ړنيو مهله لومتعالى  هللادلته  -(111)

د دوى ې گه ئښه او غوره توپه چي صحابه وو او له هغو 

ړني لوم (اولون)له ړى، پل رضايت اعالن كړى؛ خكمتابعت 
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چي معنى د دوى بل صفت دئ  (ونسابق)مؤمنان مراد دي او 

په ړني ، يعني لومونكي دهپه لوري تلوار كوڼو گښېې د ئ

وى راضي شوى او له دهللا تعالى ، ار كوونكيوگڼو كي تلښې

په برخه ې ورچي د ايمان سعادت ئ بپل مهربان ردوى له خ

ې دوى پيرزوينو سره ئېرو سترو سترو ډپه ړ او ك

ې الندي چي ترړي تيار كداسي جنتونه ې ، دوى ته ئونازول

 په هغه كي، همدا ستره بريا ده. پاتهږي، تلېې بهويال

په عالى ت هللاچي د چا ، صحابه وو وړنيلومد چي يقينًا 

ړو ړه او دواپناه وركچي دوى ته چا ړ او الر كي هجرت وك

ې څه ئړه، هر گرتيا وكملعليه السالم  پيغمبرگډه د په 

ښونو سره گواړل، له سترو سترو په الر كي قرباني كد هللا 

ړه، د هللا دين اني سره مقابله وكړېړه او مډه زډاپه ې ئ

پرته نور نو ږو كساټ ته ورساوو، له لگوټ گوړۍ ې د نئ

، له مليزيا نه تر په الر كي شهيدان شولهللا ې د ئټول 

پوري د دوى د پوري او له بخارا نه تر نيجريا پانيا هس

چا ته د دغو ښايسته شوي او هر په قبرونو شهيداونو 

و موحدينو د ايمان او اخالص حقيقت او عظمت ېرسرت

په  ټ ته د دوى د قربانيوگوټ گوړۍ . اسالم د نځورويان

پل ايمان كي د دوى د قربانيو په خږ ېدو، موورس بيع

گند څرستر او ې دڅوك له چي ېره عجيبه ده ډړي يو، پورو

وينا مني او نه د تاريخ  قرآنانكار كوي، نه د  تحقيق

څه وايي وي او هغه ځږه خوله خوړه كپه اشهادت، د دوى 

ږده چي ېپر خو لريهغه ډډه كوي، ې چي منصف كافر هم تر

چي ړه كي په زچا د  !!وي ړه كيپه زې ذره ايمان ئ يوه

د دغو صحابه وو مينه او درناوى نه وي؛ نه ايمان لري 

او نه عقل او مروت، د شيعه وو د غلط او كركجن مذهب د 

چي د صحابه څوك پاره يوازي دغه آيت كافي دئ، ترديد ل

 په اخالص او صداقت باور نه لري نه يوازي د قرآنوو 

ږ دا به نه مني، موټول قرآن ه نه مني بلكي دغه آيت ب

چي ڼو گ قرآننازل شوى عليه السالم  پر پيغمبرځكه قرآن 

پاره وايو ې لږ د د، موېړې اجماع كپرټولو صحابه وو 

د علم، درايت، تدبير او اهليت  هللا عنه رضىچي ابوبكر 

چي هغوى همدا خبره ټولو صحابه وو افضل وو له مخي تر 

ټولو غوره او اهل پاره تر ې د خالفت لې او هغه ئړك

په م يو ڼلى، همداراز عمر، عثمان او علي رضى هللا عنهگ

ټولو ې خبري په دچي ځكه ڼو گټولو افضل پسي تر بل 

ړي، علي كپه شمول اجماع  هللا عنه رضىد علي صحابه وو 
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په امامت كي د دوى ړى، له دوى سره بيعت ك رضى هللا عنه

 فرمايي: عليه السالم  يغمبرپځونه كول، ې لمونئ

  َعنِ  -عنه هللا رضى -َماِلك   ْبنِ  َأَنسِ  َعنْ 
ِّ
 عليه هللا صلى -النَّبِى

 ب ْغض   النَِّفاقِ  َوآَية   ،األَْنَصارِ  ح بُّ  اإِليَمانِ  آَية   » َقالَ  -وسلم

  « األَْنَصارِ 
وفرمايل: له  ّـي رسول هللا چدئ  روايت هللا عنه رضىله انس 

او  ښه دهاو ن تقاضامينه درلودل د ايمان انصارو سره 

 ښه ده.له انصارو سره عداوت درلودل د نفاق ن

   

   

    

    

   

   

    

     

منافقين دي او د چيانو كوځيني او ستاسو شاوخوا كي 

ېر ماهران ډپه نفاق كي ، هم يېدونكاوسځيني ې مدين

ې دوه ژر به ئژنو، ېپې ږ ئژنئ، موېپې شوي، نه ئ

ځول گروته ړو، بيا به د ستر عذاب لوري ځلي تعذيب ك

 شي.

گوته نيول ډلي ته ې بلي نافقينو يودلته د م -(111)

ې ژندل ئېپېر مهارت لري، ډپه نفاق كي چي ې، هغه شو

گران دي او حتى هر انسان ته محال، دا ماهر ېر ډ

ښاريانو كي، په چيانو كي شته او هم په كومنافقين هم 

ځاى په ليكو كي د مسلمانانو ې په داسي مهارت سره ئ

چي ې ې كولي ئځلپلي منافقانه هلي وو او خنيولى 

 . ژندو عاجز ولېپې هم له ښيار صحابه ئهو

چي د منافقينو ښوونه كوي ږ ته الرموې سره قرآن دپه 

ېر ډې كي د دوى ې مباركي سورپه دچي پاره ژندو لېپد 

په و آيتونخصلتونه بيان شوي او تاسو كولى شئ د دغو 

د چي خو داسي منافقين هم شته  ،ژنئېپې وېر ئډ ڼا كير

او حتى  ښوونو ته ضرورت شتهېرو نورو الرډپاره لژندو ېپ

 .ژندو عاجز ديېپې له ښيار خلك ئېر هوډ
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ځلي چي دا ماهر منافقين به دوه دلته ويل شوي 

چي د عادي منافقينو يا دا دئ ې ئچي مراد  ،ړوتعذيب ك

په وار وار به چي او يا دا  ،ړودوه برابره سزا به ورك

ځيني  ښي.ېغوره برړى تعبير خو لوم ،ړومجازات ك ېئ

چي له )سنعذبهم مرتين( نه مراد د نيا گمان كوي داسي 

ېر ډپه ېر كمزورى دئ، ډاو قبر عذاب دئ، خو دا تعبير 

د آيت له ې اخيستى، تكلف سره هم دا معنى نشو تر

ږي ېې )ثم يردون الى عذاب عظيم( نه معلومۍ فقروروست

وه د دنيا د گ نه مخكيونه له مرځلي عذابچي دا دوه 

 ځلي عذابونه دي.  

  

   

   

    

     

   

ړى او يو ې اعتراف كگناهونو ئپلو په خچي او نور 

به هللا ښايي ؛ ىړډ كگې له كوم بل بد سره ېك عمل ئن

ښونكى چي هللا مهربان بخې شكه ب ،ړيې توبه قبوله كئ

  دئ.

گمان ونه گار د منافق گنهپه هر چي پاره ې لد د -(112)

عملونه بد هم چي ډلي يادونه كوي ې داسي د يو شي قرآن

ې ېك او بد عمل ئپه اصطالح نېك، د قرآن لري او هم ن

په ينو كمزوريو ځدوى منافقان نه دي، د ړي، سره خلط ك

ېك ند دوى هللا تعالى ښايي ې شوي، سبب بد عملونه تر

ې ، توبه ئړيپام سره دوى ته عفوه وكپه و ته عملون

چي هللا ځكه ښي او دا ې ورته وبخگناهونه ئړي او ك قبوله

چلند كي په نو له هغو خلكو سره  ښونكى دئ.مهربان بخ

ه لري ېك عملونژوند كي داسي نپل په خچي احتياط كوئ 

و ښوونږي. داسي الرېگندڅرې چي د دوى ايمان او اخالص تر

 َأِبى ْبنِ  َحاِطبِ د عليه السالم  پام سره پيغمبرپه ته 

ې د يوه ې وه او قريشو ته ئې شوچي لويه غلطي تر َبْلَتَعةَ 

په الري كي ونيول ې ، خط ئوه ېړړه اطالع وركپه ابريد 

چي ې ويل و وئړ خې وشوه، هغه اعتراف وكښتنه ترپوشو، 

ړى د مجبوريت له مخي مي په وجه نه دئ كدا مي د نفاق 



 

 

                                                                                                                                      التوبة

 ېلوشپقرآن  د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 

 ړ، عمر رضى هللا عنهړاندي كې وعذر او دليل ئپل ړى، خك

ړه، ژلو امر وكد وې منافق وويل: يا رسول هللا! د د

 َوَما َبْدًرا، شَِهدَ  َقدْ  ِإنَّهُ وفرمايل: پيغمبر عليه السالم 

 َفَقالَ  َبْدرٍ  َأْهلِ  َعَلى اطََّلعَ  َقِد َيُكونَ  َأنْ  هللاََّ  َلَعلَّ  ُيْدِريكَ 

ړي كي گج په: هغه د بدر َلُكمْ  َغَفْرتُ  َفَقدْ  ِشْئُتْم، َما اْعَمُلوا

به د تعالى  هللاښايي ږي ېپوهڅه ې وه، برخه اخيست

څه ې وي: چي ورته ويلي ئبدريانو حالت داسي موندلى وي 

  ه!!ې دړښنه درته كړئ؛ ما بخړئ هغه وكچي غوا

   )دا فقره ې آيت كي دپه 

 )  ځينو درونو مفسرينو داسي

 ،ړيهللا به حتمًا د دوى توبه قبوله كگواكي چي ې ړتعبير ك

په تعالى  هللاد )عسي( كلمه د چي ې عقيده دي په ددوى 

خو دا په معنى نه شو نيولى! ارتباط د احتمال او هيلي 

ځايونو كي د منلو په نورو  قرآناو نه د رأيه نه دلته 

الفاط  قرآند چي ې ده ځكه كمزوردا رأيه  ،ړ رأيه دهو

په دلته خو د دوى تعبير  ،معنى نه نيسياصلي په 

وروسته ويل ې چي تر دڼلى ځكه گصحيح نشو څصورت كي هي

او دا  ړهتطهير او تزكيه كپه صدقاتو سره دوى شوي چي 

  ې. وري مشروط شوپې په صدقې چي توبه ئښيي 

    

  

     

    

      

پاك او ې پرچي ړه ې داسي صدقه ترالسه كله مالونو ئ

ستا چي  يقيناً  ،ړهې او دعاء ورته وكړې كتزكيه ئ

ېدونكى پوه اوراو هللا  ،ېينه دهډډادعاء ورته يوه 

   دئ.

چي: ښوونه كوي ته الرعليه السالم  پيغمبردا آيت  -(111)

ېدا گناهونو د معافد دغو مؤمنانو د اصالح، روزني او د 

په الر كي د تعالى  هللاپه صدقاتو او د چي هغوى الر دا ده 

د دوى د )تطهير(  گمارل شي، دا بهگولو وپه لپل مال خ

ې واخله او دعاء باعث شي، نو ته صدقه ترې( او )تزكي

په ډ باعث ده. ډاړه، ستا دعاء د دوى د تسل او ورته وك

ږ توقف ړاندي لپه وڅو الفاظو د كي ې مبارك آيت د
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گناه او بد نه د  پاكولو(ښي: له )تطهير: ېضروري بر

پاكول مراد دي، او له ېز نه د انسان اغعمل له 

تزكيه( نه د انسان روحي او معنوي روزنه مراد ده، )

په تزكيه پاكول افاده كوي خو ړه تطهير او تزكيه دوا

ېرازه كولو معنى عالوه د ودي وركولو او ش لوله پاكوكي 

د دوى تعالى  هللاصدقاتو سره هم په پرته ده. يعني هم 

پلوه وده له روحي او معنوي هم ښي او ه بخگناهون

 وركوي. 

دوه صفات: سميع او تعالى  هللاپاى كي د په ت د آي

په د دعاء عليه السالم  پيغمبرسميع د  ،عليم راغلي

په د دوى تعالى  چي هللااو دا مطلب افاده كوي  رتباط دئا

او )عليم( د صدقاتو  ،ېړه ستا دعاء اوري او قبلوي ئا

دا د هغه عليم ښيي چي رتباط په او نتائجپايلو او د 

ږي صدقه د انسان د روحي او معنوي ېپوهي چرب وينا ده 

ژغورني وسيله ېز نه د انسان د ناهونو له اغگودي او د 

 ده.

    

    

  

    

    

گانو نه پلو بندله خچي هللا  ږيېپوهې نه په دآيا 

چي هللا مهربان توبه او دا  ،ې اخليقبلوي او صدق ېتوب

 ؟دئقبلوونكى 

ې د توبتعالى  چي هللاپوه وي ې په دټول بايد  -(111)

گار بنده توبه گناهې ده، د ښېپرې پرانيستدروازه 

 چي هغهځكه ښي، دا گناهونه بخپه صدقاتو سره قبلوي او 

په صدقاتو ې قبلول او ، د توبدئنكى قبلوومهربان توبه 

   ښتنه ده.صفاتو غوښل د همدغو گناهونو بخسره د 
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ړنه چي هللا به حتمًا ستاسو كړئ او ووايه: عمل وك

او حتمًا  ،پيغمبر هم او مؤمنان همگوري او د ده و

په نو ځول شئ گرگند پوه ذات ته وروڅراو په غيب به 

  چي كول مو. ړي څه به مو خبر كهغه 

آيت كي هم راغلى؛  11په ې د مخه دا مطلب تر د -(115)

پيغمبر تر دلته د هللا او چي ه پير سرپه دومره تويوازي 

چي ې دا دئ مقصد ئې ده، گ د مؤمنانو يادونه هم شوڅن

ړى شي، بيا به داسي ځل بيا مهلت دركتاسو ته به يو 

گند شي، جهاد څرچي ستاسو د ايمان حقيقت مواقع راشي 

پيغمبر هللا، د هغه ړى شي او هغه مهال به ته به بلنه درك

ېر له څپه ، د مخكي ئكو څهچي تاسو گوري و ناو مؤمنا

پل فرض ادا چي هم خڅه ډډه كوئ او كه داسي جهاد نه 

او كه  ړئ!!پل مخكني اشتباهات جبران كخهم ړئ او ك

احيانًا داسي ونه شول، د امتحان موقع رانه غله، ستاسو 

پاته شو ټ پگوالى د خلكو له نظره څرند ايمان او اخالص 

گند څرڅه به هر ې ده او هلته ځ راتلونكورنو د آخرت 

   شي.

   

   

    

      

ېښودل شوي؛ يا به پرد هللا حكم ته )منتظر( چي او نور 

ړي او هللا ئې توبه قبوله كړي او يا به ې تعذيب كئ

 پوه دئ. باحكمت

ړه د هللا تعالى په اډلي ې بلي دا مبارك آيت د يو -(117)

ېښودل شوي، پرچي منتظر ږدي: هغه ږ مخي ته ړه زموېكپر

ړه ېكپرۍ ړه وروستپه اد دوى تعالى  هللاې خو ې شوغلطي تر

پام په ړنو ته ې، وروسته او د دوى راتلونكو كړنه ده ك

ې توبه ړه كوي او يا به ئېكپرد عذاب يا سره به 

ېدا ې قبلد تعذيب يا توبېښودل، پر، د دوى منتظر قبلوي

 ې ته معطلول د هغو خاصو مصلحتنو له مخيې راتلونكئ

گي ټولې ږي. د دېپوهښه ې پرچي عليم او حكيم رب ې شو

آيت په تفسير كي مفصل بحث 111د ړه به تاسو په ا

  گورئ.و
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د مؤمنانو  ،كفر ،ې د ضررجومات ئيو چي او هغه 

ځولى گرچل ته مورچا هغه ځ د تفريق )وسيله( او ترمن

پيغمبر سره هللا او د هغه له  ې مخكي لهچي تر د

چي له  ړه كويپه تأكيد سره لواو حتمًا  ،ېدلىگجن

او هللا  ،ېړڅه اراده نه وه كپرته مو د بل ڼي گښې

  پرته دروغجن دي.له شكه چي دوى گواهي وركوي 

چي د اسالم ړه بحث شوى په ادلته د هغو كسانو  -(116)

گر او سنگ د جنټه گپه ښمن په ضد او د دو مسلمانانو ا

ېر تر يوه غولوونكي څپه جومات ېزي خو د پرانچل مور

 ،ټه ورسويگښمن ته چي دې دا وي موخه ئ ،نامه الندي

په ضد د كفر مرسته او  اسالمد  ،ړيمسلمانان متضرر ك

ځ تفرقه او اختالفات د مسلمانانو تر من ،ړيخدمت وك

ړ چل جوځى او مورپناه پاره د هغو خلكو لړي او ړ كراوال

ې خو له د ،ېدليگچي له اسالم او مسلمانانو سره جنړي ك

چي كوم بد نيت ړه كوي په نامه لود هللا ټولو سره سره به 

ې دا پاره ئڼي لگښېد اسالم او مسلمانانو د  ،نه لري

گواهي وركوي تعالى  هللاچي په داسي حال كي دا  ،ړىكار ك

ې نيت او اراده سمه ده او نه نه ئ ،جن ديچي دوى دروغ

څه هم د كه  ،ټهگپه ې دا كار د اسالم او مسلمانانو ئ

ړى ړ كچي منافقينو جوې يو مصداق خو هغه جومات وو د

 ،چي دا منافقين خزرجيان ولپه رواياتو كي راغلي  ،وو

ې له فتحي د مكاو ې ته ړى مكچي لوموعامر خزرجي بد ا

ځينو ې ځايه ئاو له هغه  ى ووېدلښتوروسته روم ته ت

ښكر سره زه له لوى لچي ږلى وو ېپيغام لمنافقينو ته 

ځان ته ي ږ لرتاسو د قباء له مسجد نه ل ،درروان يم
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ېدو مركز وي، ډدا به ستاسو د راغون ،ړئړ كجومات جو

ته ورغلل او عليه السالم  پيغمبر ،ړدوى همدا كار وك

 ،ړيې افتتاح كئپل امامت سره په خړه چي ې وركبلنه ئ

په  ،ږ لري دئچي مخكنى جومات له موې ويل ورته وئ

ځكه مو  ،ېدىرسرځو كي نشو وپه ورتودوخي او د باران 

ورسره عليه السالم  پيغمبر ،ړړ كېل جومات جودلته ب

ېدو وروسته به دا چي له تبوك نه له راستنړه وعده وك

كي  په الريچي ېدلى ې ته نه وو رارسخو المدين ،ړمكار وك

نو  ،نازل شولې پر آيتونهدا په سيمي كي د )ذي اوان( 

ښوونه .. خو دا الر.،ړيگ كړنچي دا جومات ړ ې وكامر ئ

ځته رامن ېري ډليډداسي  ،گونو نور مصداقونه لريپه سل

 ،ېېدلگله اسالم سره جننامه الندي تر چي د اسالم ې دي شو

د په ضگونه د حقيقي مذهب ټول جنتاريخ د چي كه ووايو 

 ،ېړمبالغه مو نه ده ك ،ې الندي شويپردتر د جعلي مذهب 

ضد د دين او مذهب تر په دين پلويان د حق تل د باطل 

ښمنانو تل مذهب د مذهب د ،ېدليگشعار او بيرغ الندي جن

ې ې د دين تر نامه الندپه ضد كارولى او د دين مقابله ئ

ې د اسالم تر نامه ځپلو لپاره ئډلو د د اسالمي  ،ېړك

 ،ړروسانو همدا كار وك ،ېډلي ميدان ته راايستلالندي 

پيسو او كمونيستو  ،وسلو ،ځونوچي د خپلو فوكله 

پلو عاجز شول د ځمزدورانو په زور د مقاومت له 

له  ،ړهې استخدام كډله ئو تر نامه الندي يوه مجاهدين

 ىړگځ نيمد خپل فو ،ړهځاى كې يو كمونيستانو سره ئ

كي د يوه  افغانستانپارو او په ې وروسيت ئمأمورگي جن

دا ډله ې ونيوله. همدغه ړولو مخه ئاسالمي حكومت د جو

و په ضد مجاهدينې او د ړو استخدام كامريكاياناوس دئ 

ې كال له داخله او د ېدونكگوي. تل د اسالم نه ماتې جنئ

د او له اسالم نه د دفاع تر نامه الندي په الس منافقينو 

په جهاد كي هم  افغانستاند  ،ېشو فتحټه گپه ښمن د

روزل  ،ځونومجهزو فو ،پرمخ تللو وسلوپلو په خښمن د

 ،تبليغاتو ،پراخو امكاناتو ،شوو باتجربه جاسوسي شبكو

په د كليو او كورونو  ،نيولو ،لوژوپه و مجاهديند 

گي جناياتو سره ونه ېره جنشم ېبمباريو او ب ،ورانولو

په خو هغه مهال  ،ړيورك هو ته ماتچي مجاهدينو ېدتوان

و د الزياتو برياوو مخه چي د مجاهدينېدل ې وتواند

چي د مسجد ړي ې اخته كړو ئگځيو جپلمنپه خونيسي او 

ې د ډلو ئله دغو  ،ېړړي كې جوډلي ئېر څپه ضرار 
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 ىړگځونو نيمد روسي فو ،ړهگه استفاده وكپه توچلو مور

ه پو پارو او د مجاهدينډلو ته وسې دغو ئ تيمأمورگي جن

كوم ې ونيوله. ېدو مخه ئړالس د يوه اسالمي حكومت د جو

په دغو  ،ړى شوځونو ونه كو فوپلو مجهزپه خچي دوى كار 

ېواد د ږ هزموځواكونو دا نن صليبي  ړ!!ې وكډلو سره ئ

په ډلو په زور نه دئ نيولى؛ بلكي د هغو ځونو پلو فوخ

ې عمل ېر ئڅپه ځونو چي د دوى د زمكنيو فوې نيولى الس ئ

پاسه هغوى بمونه كه له  ،ېدلگپاره وجند دوى ل ،ړوك

 فتحورته ې گرونه ئالندي دوى مخكي تلل او سننو ورول 

ې ورته برابرول. دا همغه ئ شرائطېدو كول او د راكوز

په نامه يادوي او ې د مسجد ضرار ئقرآن چي ډلي دي 

اسالم ته د ضرر رسولو  ،چلمورپاره لښمن وايي: دا د د

د مسلمانانو د تفريق وسيله ټه او گپه د كفر  ،باعث

ځواكمني ې منظمي او كي جهاد د يو په افغانستان ،دئ

چي دا اسالمي ښتل ښمن نه غود ،پيل شوپه الس ډلي اسالمي 

چي د ړي ۍ الندي دوام وكون د يوه داسي حزب تر مشرڅپا

ډلي نوري  ،ړولو توان او كفايت لرياسالمي حكومت د جو

چي ې ړې كړه بهر او هغه مهال جوېوادهغه هم له ه ،ېئ

د  ،شول مهاجرپاكستان او ايران ته  په لكونو افغانان

ښمن پام سره دپه ېدو ته ځواكمنځ په ورځ مقاومت ور

ې چي تروي څه پايله به هغه ړۍ ې لچي د دېري واخيست و

 ،ښېدايد امت و ،ېداړد اسالمي حكومت جو ،ترهه لريسخته 

څه سالمي خالفت تأسيس هغه ې احياء او د اد جهاد د فريض

ډلي ې دا پاره ئې لد همد ،ېدوېرې وښمن تل ترچي دوو 

 ،ېدلې وغولپرېر ډ ،ېړړي كپاكستان او ايران كي جوپه 

چي دا ې دا وو گمان ئ ،ړې باور وكپه قسمونو ئد دوى 

ې جهاد او د او موخه ئډلي دي ې شو يړېك نيت جوپه ن

ېري چډلي اوس ه غهچي گورئ راشئ و خو ،ېواد آزادي دهه

ځاى نه ؟!! آيا له روسانو او كمونيستانو سره يو دي

پل ې الندي د خو تر قومندامريكايانې؟! آيا دا اوس د شو

چي آيا دا دوى نه ول  ېزي؟!گپه ضد نه جنملت 

ړى خط لوم ،ې ويل: لوى بمونه ووروئو ته ئامريكايان

په ړئ او د اردو راك وسائلږ ته مو ،ئړراته مات ك

ېدى گښه جنږ ترتاسو مو ،گيالي ونيسيږ جنزموو كي قطعات

په غرنيو سيمو كي د او گودر راته معلوم دئ ور او  ،شو

  ! !؟ېدو تجربه لروگجن

ېرو ډد قرآن د ېرو كلونو كي و د جهاد په تمجاهدين
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ې ېر داسي خلك ئډ ،و مصداق په خپلو سترگو وليدآيتون

د اختالف  ېئې او شعار الندي چي د اتحاد تر پردوليدل 

ې په موخه به ئړولو ډلي جوېلي د ب ،ېڅي كولړولو هراوال

ړي ډي جوځ د يووالي تر نامه الندي غونو تر منمجاهديند 

ډله د گنده شوه چي دا څرډه موده وروسته به خو لن ؛ېړك

و تر مجاهدينې د ې او موخه ئښمنانو لخوا استخدام شود

 دي!! لړوډلي جوې ې نوځ د اختالفاتو تشديد او د يومن

پاره ډلو لچي د استخدام شوو څه كوي تل هښمن د

گر ته د مسجد سند تخريب  ،ړيغولوونكي نومونه غوره ك

 ،ځيني د اتحاد په نامه د اختالف لپاره ،ړينوم ورك

ځيني د صلحي په نامه د افساد لپاره او د اصالح  يځين

 قرآنپه نامه د جهاد په ضد ميدان ته راوباسي. دا دئ 

ړوي خو د گر جوپاره سنښمن لځيني به د دوايي: ږ ته مو

د  ،ځان ته مصلح واييداسي دي چي يني ځ ،په نامهمسجد 

ځي خو په حقيقت ې ته راوپه نامه به صحنصلح او اصالح 

د افساد او اختالف لپاره گمارل ښمن له لوري كي به د د

ڼي خو ځان مسلمان گړاندي به د مسلمانانو په و ،شوي وي

ږ پل شيطان سره خلوت كوي نو ورته وايي: موچي له خكله 

د اسالم او  ،ډي وهوپر مسلمانانو ملن ،گري يوستاسو مل

. اصلي خبره مو ډو خبري دياصالح خبري مو هسي د ملن

له جهاد نه د خلكو  ،ړئې غواهمغه ده چي تاسو ئ

 ېښودل!! وسله پر زمكه كځول او راگر

لند له چښمن وي چي د دې ته متوجه بايد دمجاهدين 

ي هغي هر ،ډلي سره د معيار او محك په توگه ونيسيې يو

ې په خپلي ښمن ئپه سترگه وگوري چي دشك د ډلي ته بايد 

ډ او اطمئنان ډاپه ښمن تر تسلط الندي د د ،خوا كي مني

ى له وتشويش لري او نه د وىښمن له دنه د ،سره اوسي

 ښمنه.د

په ي ډلې فعالي اسالمي چي د يوښوده تجربو دا هم و

يا د  ،ښمن كار دئړول يا د دډلي جوشتون كي د بلي 

دغه  ،غرضي او مرضي خلكو او يا د كمعقلو او جاهالنو

ښمن به ږي او دېچل بدلپه مورښمن ډله به حتمًا د دې نو

 گوي.د جنپه ضې د اسالم او مسلمانانو ئ
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هغه جومات تر چي ې له شكه ب ،ږهېپكي ودرمه څكله هي

ځي د ړۍ ورچي له لومې ږېپه كي ودرچي ټولو غوره دئ 

دي ېړني مسي په هغه كي دا ،ړ شوىټ جوپر بنستقوى 

ځان او هللا داسي  ،والتيا لريېته لېدو پاكچي 

  ښوي.پاكوونكي خو

پام كي په څو خبري په ارتباط ې مبارك آيت د د -(111)

 ولرئ: 

ټولو مؤمنانو ته او د ده له الري عليه السالم  پيغمبر

ت او اجومې ته ورته مسجد ضرار او دپه چي ته امر شوى 

 ړي.ډډه وككه په كلېدو جماعت كي له ودر

دئ او جماعت هغه جومات ټولو غوره پاره تر ېدو لد ودر

په ړ شوى وي، ټ جوپر بنسځي د تقوى ړۍ ورچي له لوم

پاكان  وي اوړ پر تقوى والې ټ ئچي بنسړني جومات كي لوم

 ږئ،ېوي ودر ډ شويپه كي راغونمتقيان او 

 ښوي.ټولى خوپاكانو پاكان او د تعالى  هللا

چي ړي ږ دقت غواا فقره لدكي  ې مبارك آيتدپه 

    : وايي

 : چي دي ېړني مكي داسي ې دپه

ځيني مفسرينو د هم څه كه  ،والتيا لريېته لېدو پاك

سره د دغو ې ه دپچي په استناد ويلي دي يوه روايت 

ې به ئپه استنجاء كي چي ې خلكو هغه صفت ته اشاره شو

هم استفاده كوله، خو د آيت  عالوه له اوبوه نټي له لو

پام سره په سياق او سباق او تر بحث الندي موضوع اهميت ته 

پاكوالي نه مراد له نفاق، شرك، كفر، ې چي له دويلى شو 

پاكوالى مراد دئ نه يو فرعي او د ثانوي فسق او فساد نه 

چي دغو درنو مفسرينو پاكوالى!! كومي موضوع ته ړ اهميت و

 قرآنچي ې ده هغه دومره ثانوي او فرعي موضوع ده وته نيولگ

ې، دا ړځاى كي حتى معمولي اشاره هم نه ده ورته ك په هيڅ

ې د چي دلته او د داسي مهمي قضيږي ېېره بعيده خبره معلومډ

ړى ي دغي فرعي خبري ته دومره اهميت وركڅ كي دپه تربحث 

په مقابل هغه د ړى چي دوى استناد ككوم روايت په ! شوى وي!

ځ لمونمسجد نبوي د  له دېچي وايي نور روايات داسي دي كي 
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غو متعارضو رواياتو په دي، نه د مسجد قباء، كوونكي مراد د

په پام سره په كي يوازي يو منلى شو، د آيت الفاظو ته 

دا روايت ضعيف دئ. احق جومات مسجد چي گه ويلى شو يقيني تو

 نبوي دئ نه مسجد قباء.

 ؛ځيرك آيت هر مؤمن ته؛ د قيامت تر وردا مبا

چي له  په الس وركويځالنده مشعل ښوونه كوي او دا الر

گه جومات كي به څنپه  ،گرتيا كويډلي سره به ملگه څن

په ؟ ړيتوب قبلويگه جماعت كي به غڅنپه ځ كوي او لمون

پر تقوى ې ټ ئبنسچي ږي ېهغه جومات او جماعت كي به ودر

پاكان او متقيان  ،ړ شوىمخكي جوتر نورو  ،ىدل شووېښا

 ،كفر ،شرك ،ړي له نفاقچي غواهغه  ،ډ شويپه كي راغون

گنده له چي هغه  ،پاته شيپاكه لمن ې فساد او فسق نه ئ

ځان لري ړنو عملونو نه ېناولو اخالقو او كرغ ،افكارو

 ړي. ساتل غوا

ټولني ډلي كي د ړۍ په لومچي ې ده ړتجربو ثابته ك

چي چا كي په  ،ږيېډړي راغونمخلص وگټولو صالح او تر 

اخالص او صداقت زيات وي تر هغوى مخكي ميدان تر نورو 

ښ پاره مخكد نورو ل ،ړاندي دروميوړاندي و ،ځيته راو

ايماني  ؛ځيچي وروسته وروسته ميدان ته راوغه ه ،وي

ې د همد ،ږ ويې لې او اخالص ئې تر مخكنيو كمزورجذبه ئ

په نامه يادوي او مقام نو ښاسابقين د مخك قرآنپاره ل

    ڼي.گړ ټولو لوې تر ئ

 )ې كي ې فقرپه دچي خو دا 

     

      : هغه

ړۍ چي له لومې ږېپه كي ودرچي ټولو غوره دئ جومات تر 

ه ( كوم جومات ته اشار،ړ شوىټ جوپر بنسځي د تقوى ور

غوره دا حكم عام دئ او هم څه چي كه بايد ووايو  ،ېشو

د  ،ړومربوٌ نه كې ئپوري په كوم خاص جومات چي دا ده 

خو دومره  ،ږيېهم خاص جومات نه معلومآيت له الفاظو 

 ،ئې مسجد قباء نه دچي مراد ئږي ېپه وضاحت سره معلوم

به حتمًا او تل عليه السالم  پيغمبرځكه كه داسي وى نو 

ڼ گ .ڼلوگې احق هغه به ئاو ځ كولو هغه كي لمونپه 

 ېر روايات هم دغه خبره كوي.شم
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ځان ساتني په ې د هللا )له عذابه( ټ ئچي بنسآيا هغه 

ې ټ ئچي بنسغوره دئ او كه هغه  شوى ېښودلااو رضاء 

چي د ښودل شوى ېاۍ ژې ېدونكړپه نكندي داسي ې د يو

ړي گاو هللا دا ظالم و ،ړيگ كړنې په اور كي به ئدوزخ 

 نه هدايتوي.

ډلي او د دوى جوماتونه او ۍ مخكن دلته -(111)

يو د هغه  ،ځور شويڼي كي انې بښكلېري ډپه جماعتونه 

ځان په عذابه ې او ې د هللا له مؤاخذټ ئچي بنسچا جومات 

د جومات له  ،ېښودلىټوني الرضاء په د هللا ساتني او 

ړي ځاى كپه پل رب اوامر چي د خې موخه دا وه ړولو ئجو

ډوله د جومات چا او بل د هغه  ړيترالسه كې او رضاء ئ

ې ئۍ ژې ېدونكړد دوزخ د كندي په نچي ښمنانو مرصاد د

ې دى او جومات ئېدو سره په نسكورۍ ژې د دچي ړى؛ ړ كجو

ې غوره ووايئ! كوم ئ ،وځيېپرپه اور كي دوزخ د كندي د 

تعالى  هللاچي پوه شئ ړئ؟ خو ېدل غواپه كوم كي ودر ؟دئ

ې د پر مخ ئد دوى  ،ويڅكله دا ظالمان نه هدايتهي

پلو ناولو څكله خدوى به هي ،ې دهړلهدايت دروازه ت

چي ړي به دا موقع ورنه كتعالى  هللا ،ږيېموخو ته ونه رس

 ېدو الر ومومي.پلو ناولو موخو ته د رسخ

   

    

    

    

   

ې ده؛ د دوى ې ئړړه كچي جوۍ ڼتل به د دوى هغه ما

ې ړونه ئچي زگر دا م ،ړونو كي د شك )باعث( ويپه ز

 پوه دئ. باحكمتاو هللا  ،ې شيټټوې ټټو
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ېدلي رسړاو ته پپولي او  يپه نفاق كي هغدوى  -(111)

ه د په نامد جومات ې محال ده، ېدا ئځگرېرته راچي ب

تل به د دوى چي څه دي ړول هغه چل جوپاره مورښمن لد

څكله به دا هيساتي، ډك گمانيو له شكونو او بد هړونز

په صفا ژغورل شي او چي له شكونو وړي سعادت ترالسه نه ك

ې يوازي هغه شكونه به ئ ځي.گرړه د ايمان لوري ته راوز

ې ړونه ئړلي زچي دا په شديد نفاق لځي ځه مهال له من

   ې شي.ټټوې ټټو

    

  

   

    

   

    

   

  

    

    

  

    

   

  

هللا له مؤمنانو د دوى سرونه او مالونه چي له شكه ې ب

په برخه  ېچى جنت به ئ پارهد دى ل ،دي ياخيست

ژل واو  يژنو ي،ږجنگې يپه الر كد هللا نو دوى  ،ېږىك

كي  قرآنانجيل او  ،په توراتچي ې وعده ښتينر ،يېږك

پلي په خڅوك او تر هللا به  ،ې ده(ځان )منلپر ې ئ

پلور ېر پ پل هغهپر خنو  ېر وفا كوونكى وي؟ډې وعد

؛ او همدا ستره بريا ئمو د ىړچي ترسره كښ اوسئ خو

 ده.

ال پل سر او مپه الر كي ختعالى  هللادلته د  -(111)

پل مال او چي مؤمنان خښودل شوي لكه قرباني كول داسي 

 هللايعني كه له  ،پلوريپل رب خپر په بدل كي نفس د جنت 

ستا سر  بيعې جنت د دچي نو پوه شه  ېړجنت غواتعالى 
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ړى ايمان راوتعالى  پر هللاچي تا ځ په هغه ور ،او مال دئ

پل رب پر خاو مال  سرپل په مقابل كي دي خد جنت 

ې ته د ننوتو سند به هغه مهال تر السه كوجنت  ،يورلپل

ژمني ې او معاملپه دغي پلور ېر پسره د تعالى  هللاچي له 

په وي تقاضاتجارت پلور او ېر پدلته د دغه  ،ېړعمل وك

د  -2 ،ږيېگپه الر كي جندوى د هللا  -1ې: ښودل شوگه ې تود

 ږي.ېژل كوپه الس ښمنانو او د هللا د د -1 ،ژنيښمنان وهللا د

انجيل او  ،په توراتچي ژمنه ده دا هغه حقيقي الهي 

ي پلپه خڅوك به تر هللا تعالى  ،ېې يادونه شوكي ئ قرآن

ښ پلور خوېر پ پل هغهپر خنو ېر وفا كوونكى وي؟ ډژمني 

 ؛ او همدا ستره بريا ده.ئمو د ىړچي ترسره كاوسئ 

داسي پلور له مخي ېر پې او ې معاملته بايد د د

 ،ېي ىمريېرل شوى پله لوري يو تعالى  چي د هللالكه  ېڼگو

 ،ړى( نوم غوره كمرييهمدغه د عبد )تعالى  پاره هللاستا ل

ې او نوموني له مخي نور ته د خپل نفس او معاملد دغي 

ستا نفس او مال په حقيقت كي له تا  ،ېمال خاوند نه ي

ا ړتيگځاناو غالم  مرييد  سره د هللا تعالى امانتونه دي.

ځلو هلو  ،څوخصوصيت دا دئ چي هغه په خپلو ټولو هاو 

همدا د هغه هدف  ،لټويرضاء او تصرفاتو كي د خپل آقا 

كړه وړه  ،خوى او عادت ،هغه خپل حركات او سكنات ،وي

قا او تعلقات داسي عياروي چي د هغه آړيكي او خپلي ا

هر هغه څه چي دى ئې د خپل آقا  ،راضي شيې او مالك تر

او  ،هغه ته بغى ويل كېږي ،خالف كويرضاء د  او مالك

قرآن عظيم الشأن د  ،پدې صورت كي هغه باغي گڼل كېږي

 فرمايي:ړه مؤمنانو په ا

     

    

   

           :216البقره  

په رضاء ه دي چي خپل نفس د هللا د هغځيني له خلكو نه 

 او هللا په دغو بندگانو رؤف او مهربان دئ. پلوري لټه كي 

هللا جل شأنه په هغه بنده رؤ ف او مهربان دئ چي يعني 

د دې لپاره چي  ،په لټه كي خرڅويرضاء خپل نفس د هللا د 

 راضي كړي خپل هر څه وقف كوي. پل رب خ

ئ چي هغه په خپل ټول بل خصوصيت دا د مرييد عبد او 

هغه له خپله  ،د خپل آقا د فرمان مطيع وي ،ژوند كي

هغه ته چي د څه  ،طرفه د هيڅ كار په اړه فيصله نه كوي
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كوم  ،همغه كوي ،كولو كوم دستور او هدايت وركول كېږي

 ،اقدام چي د خپل آقا او مالك د اذن نه پرته وكړي

حده تجاوز  توب لهمرييدا د غالمۍ او  ،بغاوت گڼل كېږي

هغه د ژوند په هيڅ برخه كي په خپله تصميم  ،كېږيڼل گ

نو  ،هره خبره چي كوي او هر تصميم چي نيسي ،نه نيسي

قرآن  ،هغه به د خپل آقا له امر او هدايت سره سم نيسي

 فرمايي:ړه عظيم الشأن د مؤمنانو په ا

     

    

    

     

     

                                                                         

  17االحزاب:

ښايي چي با ايمانه نارينه او ښځي ته دا نه  څاو هي

كله هللا او د هغه پيغمبر د كوم كار فيصله وكړي بيا دي 

چي له هللا څوك او  ،اختيار ويڅه دوى لره په خپل كار كي 

په چي يقينًا  ،ړيړاوى وكپيغمبر نه سرغاو د هغه له 

  ې الري شوى.گه بگنده توڅر

او د ده د تعالى  هللاد ړه په ايعني د كوم كار 

دا ا ختيار  دهته له هر مؤمن بنړي وروسېكپرله پيغمبر 

ې له د ،ړيړه وكېكپرپل لوري بله چي له خسلب كېږي 

ړي او ېكپرد بلي  ،ړ اطاعت مكلف دئپپه بشوروسته هغه 

ې په بړي د هغه ړاوى وكچي سرغڅوك  ،فيصلې حق نه لري

 څ شك نشته.او ضاللت كي هي توبالري

بل خصوصيت دا دئ چي هغه به خپل  مرييد عبد او 

او د هوى او ټ ت او دښمن د خپلو تمايالتو پر بنسدوس

اختيار سلب  دهپه دې اړه هم له  ،ټاكيهوس له مخي نه 

ړي او حكم محكوم ېكپرشوى او هغه د خپل آقا او مالك د 

د خپل آقا دښمن په دوستۍ  مرييكه كوم غالم او  ،دئ

او كه هغه د خپل آقا دوست  ،هغه بغاوت كړى ،ونيسي

ئې هم بغاوت كړى. قرآن عظيم الشأن د دښمن وگڼي بيا 

 همدغسي فرمايي:ړه مؤمنانو په ا
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  22المجادله:

به څكله هي ،هغه قوم چي پر هللا او پر آخرت ئې ايمان وي

چي له هغه چا سره دوستي وكړي چي له  ېداسي ونه مومې ئ

كه څه هم  ،وي ېهللا او د هغه له پيغمبر سره ئې دښمني كړ

وروڼه ئې وي او  ،زامن ئې وي ،پلرونه ويې دوى ئ

ى په زړونو كي همدغه كسان دي چي هللا د دو ،خپلوان ئې وي

 "يعني په غيبي فيض"ايمان ثبت كړى او په خپله روح 

هغوى به داسي جنتونو ته  ،سره ئې د هغوى مرسته كړې

په هغه كي  ،الندي نهرونه بهېږيې داخل كړي چي تر

 ،راضي شوي هللادوى له  ،راضي شوى هغوىهللا له  ،پاتهتل

 "دي دغه كسان د هللا د حزب غړي "، همدا د هللا حزب دئ

 يقينًا چي د هللا حزب بريالى دئ.

 

 

  

  

  

  

  

    

   

)د هللا  ،ستايونكي ،عبادت كوونكي ،ه توبه كوونكيهمغ

 ،سجده كوونكي ،ركوع كوونكي ،سفر كوونكي لوري( هپ

كوونكي او د هللا  منعله منكر نه  ،گمارونكيپر معروف 

  ړه.ېرى وركاو دغو مؤمنانو ته ز ،د حدودو ساتونكي

ړتياوي او گځاندا مبارك آيت د هغو مؤمنانو  -(112)

ۍ پورتنې ئپل رب سره چي له خښيي راږ ته مواصفات مو
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ې عمل پر مقتضاء ئې او ړترسره كاو مبايعه معامله 

  :گهې توپه د، كوي

 ژر  ؛ې وشيدوى توبه كوونكي دي، كه معمولي غلطي تر

ژمني د عمل كولو پلي پر خ او ځيگرپل رب لوري ته راد خ

 ډ كوي،مجدد هو

 ې معامله پل رب سره ئدوى عبادت كوونكي دي، له خ

 ، مرييوي لكه د سي اد

  رب په ستايني مشغول پل ستايونكي دي، تل د خدوى

 وي،

  پل رب ې د خښت ئځسفر كوونكي، هر خو لوري( هپ)د هللا

ې پل رب ته ئچي خپه هغه الر درومي لوري ته سفر وي او 

ټولو غوره ېر تعبيرونه شوي خو تر ډد سائحون  سوي،رور

 ې همدا دئ.ئ

 پر عظمت اعتراف پل رب خ دوى ركوع كوونكي دي، تل د

 ټوي،ټيې سر ړاندي ئپه وكوي او 

 ړاندي د په وپل رب دوى سجده كوونكي دي، تل د خ

ږدي، او د پر زمكه گه تندى په تومضطر او محتاج بنده 

 ږي،ېپښو ته لوهللا تعالى 

  يت مأمورپل الهي گمارونكي دي، دا خپر معروف دوى

ې ارونو ئېكو كپر نړي او چي خلكو ته بلنه وركڼي گ

 گماري،و

  پل ديني كوونكي دي، دا خ منعدوى له منكر نه

ړن او ناروا كار مخنيوى ېچي د هر كرغمسئوليت بولي 

 ،ړيوك

  څوك له ږدي ېپراو دوى د هللا د حدودو ساتونكي دي، نه

 ړي.پولو آخوا واوپر دغو ېر شي او دغو حدودو ت

ې ښتيا سره ئپه رچي ړه ېرى وركدغو مؤمنانو ته ز

ې معامله ړې كسره ئتعالى  هللاله  ،ېړژمنه ترسره كه پلخ

تعالى  هللااو  ېلوگه سر ته رسې توښتينپه صادقانه او ر

 .ژمني وفا كويپلي په خبه له دوى سره 

دا معاهده  پلور(ېر پ) اءگورئ چي د بيع او شر

څومره ستر ستر مسئوليتونه او دندي څومره درنه ده او 

 ږدي؟!!ږو پر اود مسلمان 

   



 

 

                                                                                                                                       ېلوشپد قرآن 

 التوبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151 

   

  

   

    

    

   

چي مشركينو ته ښايي او مؤمنانو ته دا نه  پيغمبر

گنده شوه څرچي ورته ړي ښنه وغواله هغه وروسته بخ

 وي. ې( پلوان )ئڅه هم خكه  ،چي دوى دوزخيان دي

ې او دلته له مشركينو سره د مسلمانانو د مقاطع -(111)

ې ېكون او له دوى او د دوى له شرك نه د برائت او بپر

پيغمبر او شوى، وايي: له  رځوالى انوگڅرنۍ زار

وروسته چي مشركينو ته له هغه ښايي مؤمنانو سره دا نه 

د دوى شرك ورته جوت  چيړي ښتنه وكغوښني او بخد مغفرت 

پل شرك نه الس چي دوى دوزخيان دي او له خپوه شي شي او 

دا مشركين د دوى هم څه چمتو نه دي، كه اخيستو ته 

 پلوان وي. خې ږدن

   

    

   

    

      

   

  

ښتل خو يوازي د ښنه غوپالر ته د ابراهيم بخپل او خ

ژمنه ې د هغې ئسره ده له چي ې له مخي وو هغي وعد

ښمن چي هغه د هللا دچي ورته جوته شوه خو كله ، ې وهړك

ېر نرم ډچي ابراهيم يقينًا  ،ې زاره شوې بتر دئ نو

 ړى او د زغم خاوند وو.ز

چي ته ويل شوي مسلمانانو ې مبارك آيت كي د په -(111)

پالر پل هغه مهال له خالسالم  عليهستاسو جد؛ ابراهيم 

ړ ې اعالن كې ترپل برائت ئې او خړيكي وشلولپلي اسره خ

ې ې مودتر يو. ښمن دئچي ورته معلومه شوه هغه د خداى د

ې چي د همدښني دعاء كوله پاره هغه ته د بخې لې د دئ
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پوه شو هغه چي خو كله  ،ې وهړورسره ك ېژمنه ئاستغفار 

پل شرك او كفر نه الس نه اخلي نو ښمن دئ او له خد هللا د

   ړ.ې اعالن كې ترپل برائت ئخ

پاره و لې آيتونځينو درنو مفسرينو د دڅه هم كه 

ړي گځانپه هر يوه  ،ړيولونه بيان كخاص خاص شأن نز

ړه په االب د ابوطځينو ال بيا  ،ړىروايت استناد ك

ې نه مجال ئ څخو دا حكم عام دئ او د خاصولو هي ،ڼلىگ

 ادووايي:  څوكچي ېره عجيبه ده ډدا  ږي.ېگو كتر ستر

د ابو طالب خبره  ي!!ړه نازل شوپه اابوطالب د  آيتونه

په ابوطالب  ؟!!ېريچټه ېې آيت د نزول نېري او د دچ

عليه السالم  پيغمبرو دا آيتونه د شوى امكه كي وفات 

 نازل شوي. ږ مخكيل تله رحل

 ې بله د آيت شأن نزول يوه معنى لري او مصداق ئ

چي مصداق ته د شأن نزول نوم وركوي مغالطه څوك معنى، 

په بل چي شأن نزول د نزول د وخت خاص حالت دئ كوي، 

ځي ې د نزول له ورېدى او مصداق ئك ې اطالق نشيوخت ئ

د چي وك څ. پوري ورته موارد ديوروسته تر قيامته 

حوادث  شأن نزول د مكي دورې د كومي برخي التوبه د سور

التوبه د چي ده  ټهې بنسې دليل بپه دې ئڼي رأيه گ

څ داسي ې، او هيځو كي نازله شوو وريپه وروستمدني دور 

شل ې يوه برخه ې سورد ښيي دچي وصحيح روايت نه مومو 

ړي سره گيا د بدر له ج ېپه مكه كي نازله شوكاله مخكي 

پاره دا دليل كافي دئ د يوه روايت د عدم صحت لمتصل. 

پاره لس او شل كاله مخكي چي د نن نازل شوي آيت ل

په . له مشركينو نه د برائت موضوع ڼيگحادثه شأن نزول 

نازل ږ مخكي لحي فتې له چي د مكې هغو آيتونو كي راغل

تۍ چي مسلمانان له قريشو سره وروسپاره ې لشوي، او د د

ټول آيتونه د يوه او دا ړي، چمتو كړي ته گېكنده جپر

همداراز كه دا آيت ې برخي دي، ېدونكېلپړ مضمون نه ببش

به له عليه السالم  پيغمبرنازل شوى وى نو  په مكه كي

په حمايت چي د هغه پل برائت اعالناوو نه دا خ بابوطال

 عليهچي ابراهيم پام وي ته مو هم ې !! دېدواوسبه كي 

ښتو پاره مغفرت غوژوند كي د هغه لپه پالر پل د خالسالم 

ې د پالر ئپوه شو چي گه وروسته، كله نه د هغه له مر

ې اعالن ې ترې زاري ئپل برائت او بښمن دئ نو خدخداى 

نانو چي د آيت اصلي موخه مسلماې معنى دا ده ړه، د دك
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مشركو هغو پلو ژوند كي له خپه چي ښوونه ده ته دا الر

پالي او د مغفرت پلوي او دوستي ونه پلوانو سره خخ

شوى.  دنگورته څرې شرك او كفر ئچي ړي ې ونه كهيله ئ

ېر واضح او صريح دئ ډحكم ړه د قرآن په اچا د هغه ځكه 

ښنه څكله هغوى ته بخهيتعالى  هللاومري، شرك مفر او اچي ك

 قرآناو مؤمنان د هللا صلى هللا عليه و سلم  رسولنه كوي، 

څ امكان نشته او ې هيخبر ول، د دې صريح حكم نه له د

به هللا صلى هللا عليه و سلم  چي رسولېدى ې هم نشي كتصور ئ

پلرونو او مشركو پلو ابوطالب ته او مؤمنانو به خ

ې ړړيني وروسته د مغفرت دعاء كپلوانو ته د دوى له مخ

  وي.

ړه كوم روايت راغلى هغه داسي ې اپه دچي بخاري كي په 

 دئ:

 َلمَّا َأنَّهُ  َأْخَبَرهُ  َأنَّهُ  َأِبيهِ  َعنْ  اْلُمسَيَّبِ  ْبنُ  سَِعيدُ عن 

 عليه هللا صلى -هللاَِّ  َرسُولُ  َجاَءهُ  اْلَوَفاةُ  َطاِلبٍ  َأَبا َحَضَرتْ 

 َأِبى ْبنَ  هللاَِّ  َوَعْبدَ ، ِهشَامٍ  ْبنَ  َجْهلِ  َأَبا ِعْنَدهُ  َفَوَجدَ  -وسلم

 -وسلم عليه هللا صلى -هللاَِّ  َرسُولُ  َقالَ ، اْلُمِغيَرةِ  ْبنِ  ُأَميَّةَ 

 َلكَ  َأشَْهدُ  َكِلَمةً ، هللاَُّ  ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ  ُقلْ ، َعمِّ  َيا » َطاِلبٍ  ألَِبى

 َيا ُأَميَّةَ  ىَأبِ  ْبنُ  هللاَِّ  َوَعْبدُ  َجْهلٍ  َأُبو َفَقالَ  .« هللاَِّ  ِعْندَ  ِبَها

 َرسُولُ  َيَزلْ  َفَلمْ  اْلُمطَِّلبِ  َعْبدِ  ِملَّةِ  َعنْ  َأَتْرَغبُ ، َطاِلبٍ  َأَبا

 ِبِتْلكَ  َوَيُعوَدانِ ، َعَلْيهِ  َيْعِرُضَها -وسلم عليه هللا صلى -هللاَِّ 

 َعَلى ُهوَ  َكلََّمُهمْ  َما آخِرَ  َطاِلبٍ  َأُبو َقالَ  َحتَّى، اْلَمَقاَلةِ 

 َفَقالَ . هللاَُّ  ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ  َيُقولَ  َأنْ  َوَأَبى، اْلُمطَِّلبِ  دِ َعبْ  ِملَّةِ 

، َلكَ  ألَسَْتْغِفَرنَّ  َوهللاَِّ  َأَما » -وسلم عليه هللا صلى -هللاَِّ  َرسُولُ 

 َكانَ  َما)  ِفيهِ  َتَعاَلى هللاَُّ  َفَأْنَزلَ . « َعْنكَ  ُأْنهَ  َلمْ  َما

 . َيةَ ~اال(  ِللنَِّبىِّ 

 (1171 )بخاري:

دئ چي  روايت پالرد سعيد بن مسيب )رضي هللا عنه( له 

وايي: کله چي د ابو طالب د ځنکدن )ساختو( وخت شو، 

رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( ورته راغى او د هغه خوا ته 

ابو جهل بن هشام، عبدهللا بن ابي اميه بن مغيره ې ئ

لب ته وويل: وموندل، رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( ابو طا

په همدې کلمې سره چي تره! )ال إله إال هللا( ووايه، ې )ا

به د هللا تعالى په وړاندي ستا لپاره شهادت وړاندي 

کړم(، نو ابو جهل او عبدهللا بن ابي اميه ورته وويل: 
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ابو طالبه! آيا د عبدالمطلب دين پرېږدې؟، رسول هللا 

کلمه( او هغوى )صلى هللا عليه وسلم( تر هغه دا )د شهادت 

ابو طالب خپله  چيړاندي كوله پله وينا وخ وړدوا

وروستۍ خبره داسي ورته وکړه: دى )ابو طالب( د 

ئې  لوعبدالمطلب په دين دئ او د )ال إله إال هللا( له وي

ډډه وکړه، نو رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( وفرمايل: )په 

منع ې تري چهللا قسم تر هغه به د مغفرت دعاء درته کوم 

شم(، نو هللا تعالى دا آيت نازل کړ: )ما کان للنبي... 

.) 

 پام كي ولرئ:په څو خبري ړه په اې روايت د د

  ې ړه دوه متعارض روايات لري، يو ئې ادپه بخاري

 تْهِدى ال ِإنَّك غه آيت نازل شو:ې دد القصص د سورچي وايي 
:  ِباْلُمْهَتِدينَ  َأْعَلمُ  ُهوَ  شاُء وَ يَ  َمن يْهِدى هللاََّ  َلِكنَّ  وَ  َأْحَبْبت َمنْ 

آيت  111ې سورد البراءة د چي وايي ې ، بل ئ57القصص:

ړو ې دواپه دچي ړى ، بخاري دا وضاحت نه دئ كشو نازل

ي دور د مكص سوره صخبرو كي كومه يوه صحيح ده، د الق

كي آيت په دغه ې او شو هځنيو كلونو كي نازلپه من

په واك كي چي دا ستا ويل شوي  تهعليه السالم  پيغمبر

 وړاو د ايمان راو ېړڅوك له هدايته برخمن كچي نه ده 

ايمان او سمي الري ته ستا دنده ې، ړپه برخه كې سعادت ئ

چي ږي ېله لوري كتعالى  هللاړه د ېكپرد دوى بلنه ده، دا 

ې څوك ترپه سمي الري د تلو توفيق وركوي او چا ته 

ت كي اشاره روايپورتني په ي چكوم آيت ته خو  محروموي.

گورئ او تاسو  ،آيت دئ 111ې د سورهغه د التوبه ې شو

ې كي په هغچي ركوع يو آيت دئ د هغي ې چي دا آيت د سور

هغه چي ې، ړوند موضوع ته اشاره شوې اړي يوگد تبوك د ج

او ېدو پاته كمخلصو مؤمنانو د دريو ې نه د ې غزوله د

چي د ښيي ده او دا  ېدو موضوعې د قبلد هغوى د توب

دغه ركوع د تبوك له گه ې توړگځانپه ې دا برخه او سور

پړ ټول آيتونه د يوه بشې. دا ې وروسته نازله شوغزو

ېدو تصور ېل نازلبېل د بې برخي دي، ېدونكېلمضمون نه ب

چي داسي صحيح روايت نه مومو څ ېدى. هيې هم نشي كئ

ځل د و بل ځل مكه كي اځلي )يو دي دوه  ښيي دا آيتونهو

 .نازل شوي وي (ړي وروستهگتبوك له ج

 انسان د احتضار چي كله پام وي ته مو هم بايد ې د

ږي ېې توبه قبلږي نه ئېحالت ته ورس (سا ختوځنكدن او )
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د هللا صلى هللا عليه و سلم  رسول، روايت وايي او نه ايمان

د هغه خوا ته ورغلى، حالت كي په ابو طالب د احتضار 

پل ې د هغه خوا ته موندلي او له خگري ئمل ابو جهل او

په داسي حال !! دا ال هللا وواييإچي ال إله ښتي ې غوتره ئ

په چي ېدو پوهې په دهللا صلى هللا عليه و سلم  رسولچي كي 

 ټه نه لري.گڅ ې حالت كي دا كلمه ويل هيد

    

    

    

     

   

ې الري چي يو قوم له هغه وروسته باو هللا داسي نه دئ 

گند څرڅه ورته هغه  چيڅو ړ؛ تر ې كچي هدايت ئړي ك

په هر چي هللا يقينًا  ،ې وساتيځان ترچي )بايد( ړي ك

  پوه دئ.څه 

چي د )هدايت( او ونه كوي ښوږ ته الردا آيت مو -(115)

ړى يوه قوم سنت داسي دئ: لومړه د هللا تعالى په ا)ضاللت( 

چي ښيي څه ورته ټول هغه ښوونه كوي او او ولس ته الر

ښووني كه دوى له دغه هدايت او الر ،ې وساتيځان تربايد 

ژندو مخكي كومه غلطي ېپد مواردو له ځان ساتلو او د 

ې نه ې ئپه دښنه كوي او ې ورته بخئهللا تعالى  ؛ړيوك

په ې ښوونه ئچي الهي الر هې وروستدله خو كه  ،نيسي

ې ځان ترچي بايد شول جوت هغه موارد ورته  ،برخه شوه

ۍ مرتكب شي نو سزا او د غلطړي گناه ته مخه ك ،وساتي

. ې مؤاخذه كويگه ئپه توې الري شوي قوم بد وركوي او 

ه حكم نه مخكي ړيكو د شلولو ليعني له مشركانو سره د ا

ې ئتعالى  هللاې وي څه غلطي شوړه ې اپه دنه تاسو له كه 

ړئ نو سزا ې وروسته كه دا غلطي وكخو له د ،درته بخښي

 ړئ. ې انتظار وكته ئ
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مكي چي د آسمانونو او ز ئچي هللا هغه ذات دبې شكه 

او تاسو ته  ژوند وركوي او وژني ،د ده ده ييچاپا

كوم نه كوم موال او دوست شته او پرته نه له ده 

 مرستندوى.

ڼا په رو ې آيت دقيقه معنى د هغو آيتونكه د د -(117)

ې له دې ئژور ارتباط ې مخكي راغلي نو ترچي ېړو څكي و

وشلوئ، ړيكي پلي اسره خله مشركانو چي موضوع سره دئ 

ي او زمك وآسمانون دپلوان هم وي، ې خږدحتى كه ستاسو ن

دي  طمعكومه  دوىڼئ، له گځان ته كافي وټولواك رب 

چي د آسمانونو ځكه څوي، دا ۍ ته ونه هتاسو د دوى دوست

ه پگ ژوند او مرپل د ختعالى دئ،  هللاخو مكي ټولواك او ز

ېره دي تاسو د دوى دوستي ته تشويق او و طمعړه كومه ا

ږي ېړه خو د هللا له لوري كېكپرگ او مرژوند ړي، د نه ك

دي تاسو  طمعگرتيا ترالسه كولو او د دوى د مرستي او مل

ۍ الس گرتيا او دوستچي هغوى ته د ملڅوي ې ته ونه هد

و نه كوم موال اپرته تعالى  هللاله چي ځكه ړئ دا ږد كاو

 كوم مرستندوى.    نه دوست درته شته او 

    

  

  

   

    

    

     

    

   

او هغو مهاجرينو او انصارو  پيغمبرپر چي هللا يقينًا 

يوه سخت په ې چي ړېرزويني سره( رجوع كپباندي )له 

چي ړى د ده متابعت كله هغه وروسته ې حالت كي ئ

په بيا ) ،ږه شيړونه كاډلي زې ې وه د دوى د يوږدن

ېر ډې پرچي دى يقينًا  ،ېدځگرې راوپرپېرزويني سره( 

 ړه سواند دئ. ز هربانم

ځل بيا د مخلصو ې مبارك آيت كي يو په د -(116)

عليه  پيغمبرله ې، مهاجرينو او انصارو ستاينه شو
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سره په داسي سخت او ستونزمن حالت كي د دوى السالم 

ې وه ږدچي ن ېگرتيا ته اشاره شوصادقانه او مخلصانه مل

او ږي ېښويې و، قدمونه ئړىې مقاومت ونه شي كځيني ئ

پر د عميم رحمت سيورى تعالى  هللاشي، خو ږه ې كاړونه ئز

 هللاچي ځكه ړه، دا ې ورته وكښنه ئبخ او ړاوودوى وغو

 ړه سواند دئ. ز ېر مهربانپر دوى ډتعالى 

له چي دا هم ږي ېد آيت له سياق و سباق نه معلوم

ې په همداو  ،په ارتباط راغلىړيكو مشركانو سره د ا

د  ،بخښليتعالى  هللاچي گوته نيسي ته ړه هغو اشتباهاتو ا

چي ال پاره ې لپام سره او د دپه دوى اخالص او صداقت ته 

 ړه مشرح احكام نه وو نازل شوي. ې اپه د

   

   

   

   

  

     

     

   

    

   

تر  ،ړى شولپاته ك)هم( چي وروسته پر هغو دريو او 

گه شوه او ې تنپرې سره له ارتوالي ئچي زمكه هغه 

؛ هللاچي له ړ ې وكئان گمگ شول او ې تنپرړونه زپل خ

 ،ځى نشتهپناپرته بل ړلو( پناه ودده لوري ته )له 

چي ې شكه ب ،ېدځگرراو پر دوىپيرزويني سره له بيا 

 ېر مهربان توبه قبلوونكى دئ. ډهللا 

دلته د هغو دريو مخلصو صحابه وو يادونه  -(111)

كي له برخي اخيستو محروم شول،  اپه غزچي د تبوك ې شو

له تبوك راستون شو او عليه السالم  پيغمبر چيخو كله 

پيل ړۍ ږنو لېگروښتنو او پوپاته شوو د له وروسته 

ړاندي چي كومه دروغجنه بهانه وځاى په ې شوه، دوى د د

ۍ پلي غلطپه خې ړاندي ئپه وعليه السالم  پيغمبرړي د ك

څ ړه هيپه اېدو پاته كچي د ې ويل ړ او وئاعتراف وك

ړه له ژوره او د زدوى توبه دومره شرعي عذر نه لرو، د 
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ېدا ې د قبلكي د دوى د توب قرآنپه تعالى  هللاوه چي تله 

په نامه ې ړ او دا مباركه سوره د دوى د توباعالن وك

پله د دوى د يوه په خوي چي دا قصه ښه به ياده شوه، 

په كعب بن مالك رضى هللا عنه د تبوك كس له لوري واورو: 

ه شوو سره تپاېدا او له پاته كتو كي له برخي اخيس اغز

كله "ې قصه داسي بيانوي: مقاطعد مسلمانانو د عمومي 

ېدو او پيغمبر عليه د تبوك غزا ته تيارى نيول كچي 

چمتو شي پاره ې غزا لټول بايد د دچي ړ اعالن وكالسالم 

چي ړه ما اراده وكړي، او الزم وسائل او سامان برابر ك

ټي رانه وشوه او له ، بيا لړمسامان او وسائل برابر ك

ښكر چي لږده كله ېپرالزيات وخت لرم، ځان سره مي وويل: 

ېدو ځكر د خوښد لړم، ځ تيار كېدو ځان به همغه ورځخو

ېده، خو زه ال تيار نه وم، كله ې كږدځ ورو ورو رانور

، ې نشتهپروا ئځان سره مي وويل: ېدو له ښكر روانچي ل

پسي ځي وروسته ور يوه دوهزه به  ي،ږېځدوى دي وخو

كسالت راباندي ځاى شم، ښكر سره به يو ږم او له لېځوخو

ا كي ې غزپه دچي ېد ځاى ته ورسكار مي هغه ړه، غلبه وك

تر عليه السالم  پيغمبرله برخي اخيستو محروم شوم، د 

چي به مي ېدم، كله په مدينه كي اوسپوري ېدو راستن

ځينو نو او ې نو له منافقيړولگي وغپلي شاوخوا ته سترخ

گو نه تر سترڅوك پرته به مي بل معذورو مسلمانانو 

ېدم، ۍ او ندامت سره به مخامخېشانپرنو له سختي ېدو، ك

په خير سره له تبوك باال~خره پيغمبر عليه السالم 

ته مسجد ې ته له ننوتو سره سم نبوي مدينراستون شو، 

كله ړ، ځ وكې دوه ركعته لمونداخل شو، د معمول مطابق ئ

ه ډله ورته راتلل ډلمنافقين  ځه فارغ شو نوه لمانچي ل

گ ې رنړه ئپه اې كي د برخي نه اخيستو ې غزوپه داو 

عليه السالم  پيغمبرړاندي كول، ې او عذرونه وگ بهانرن

معقول ېده، د دوى په دقت سره اوربه د هر يوه خبره 

ې منل او د دوى باطني خبره به ښېدونكي عذرونه به ئېبر

 سوې: هللا دي تاته محول كوله، او ويل به ئتعالى  ې هللائ

 پيغمبر، زه د ېدزما وار راورسباال~خره ړي، ته عفوه وك

وايو، ې وپرسالم مي  ،ړاندي شومخوا ته وروعليه السالم 

ځير د سالم له جوابه وروسته، ما ته عليه السالم  پيغمبر

ړاندي شه، ووايه ته راوې ويل: او وئ ړې وكشو، تبسم ئ

 ىخداپه يا رسول هللا!  ړ:كوعرض ما ې؟ ړڅه شي منع كي چ

ړاندي په وچا پرته د بل هر  د هللا له رسولچي كه زه قسم 
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چي هغه ړى وو ړاندي كبه مي و دليلېدلى وى نو داسي ودر

گران ما ته كول ړاندي عذر او بهانه وړى وى، مي راضي ك

ه ړه مي عقيدپه اعليه السالم  پيغمبركار نه دئ، خو د 

په ې او عذر مي بهانوې د كچي باور لرم؛ كه نن ئدا ده 

به هرومرو داسي هللا تعالى ړم، ړاندي كولو سره راضي كو

ېرته رانه ناراضه بپيغمبر عليه السالم چي شرائط راولي 

ې سره پيغمبر عليه په داو  ښتيا ووايمشي، خو كه ر

رب دربار ارحم الراحمين رانه ناراضه شي نو د السالم 

ښي او زما له خطاء به چي ما به وبخمي دا هيله ده  ته

پاره ېدا لپاته كزه د چي ېر شي، حقيقت دا دئ راته ت

ړاندي ې وچي ستا حضور ته ئ څ توجيه او دليل نه لرمهي

په دغي غزا كي د برخي اخيستو پلوه زه له هره ړم، ك

چي زما ي ك حالپه داسي  ّـمبر غپي م.ومستعد پاره ل

له هغو كسانو  ىې فرمايل: دره كوله وئاشاې ئلوري ته 

چت شه او اوې راته وويل: ې وويل، بيا ئښتيا ئچي ردئ 

ړه كوي! زه ېكپرڅه ړه په استا تعالى  هللاچي منتظر اوسه 

ې د خلكو خوا پلي قبيلپورته شوم او د خځايه پله له خ

ې ډ شول، زه ئخوا كي راغونټول زما ښېنستم، ته ك

چي ولي دي كوم عذر او بهانه ې ئمالمتولم او راته ويل 

زيات شو ټل او مالمتول دومره د دوى ر ړه؟ړاندي نه كو

ېرته پيغمبر عليه چي بړه راته ويل چي كله به مي ز

ې په همدړم، خو ړاندي كته ورشه او كوم عذر والسالم 

مرارة گانو؛ ېكو بندچي خبر شوم دوو نورو نحالت كي وم 

ړى او د حقيقت اعتراف ك پرهم و بالل بن اميه ابن ربيع 

نو زه د ې، ړډډه كې ې او عذر له ويلو ئدروغجني بهان

 پيغمبر. بيا ښتمتصميم واو لهړاندي كولو كوم عذر د و

څوك ږ دريو سره به هيچي له موړ امر وكعليه السالم 

څه هم ېدو وروسته كه ې حكم له صادرخبري نه كوي، د د

جماعت سره ادا په ځ به مي زه به له كوره وتلم او لمون

چا به له ما كولو، بازار ته به هم تلم راتلم، خو هي

چي دا زمكه ېرله لكه گداسي مي انې، سره خبري نه كول

داسي پردى يم، ښار كي ې په داو زه ده ۍ پردپاره زما ل

څوك زما له او دلته هيي وڅه بدل شوي چي هر لكه 

م، ړچي به جومات ته والشانه حالته خبر نه وي، كله ېپر

چاوو، سالم واعليه السالم  پر پيغمبرېر به مي څپه د تل 

پل ډو له خوځېدا د خچي د ده د شونړ انتظار به مي وك

په حال كي به مي د ځه ړم، د لمانځواب ترالسه كسالم 
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گورم زما خوا ته چي وپه لوري كتل عليه السالم  پيغمبر

ځه په لمانچي كله به زه گوري، خو حالت داسي وو گه څن

به زما خوا ته له شفقت او وخت وم پيغمبر عليه السالم ب

ځه چي به له لمانكله ډك نظر سره كتل خو ېرزويني پ

او بل لوري  ړولهه توجه له ما واپلخفارغ شوم هغه به 

ځ دوران كي يوه وره پې مقاطععمومي  دته به متوجه شو. 

ابو گري ډار سره د ماشومتوب د دوران ملاو  ېريله و

ڼ ته ورغلم، هغه زما د تره زوى هم وو، د ب خواقتاده 

ې پرړ او سالم مي ړ كېواله مي ابوقتاده ته سر ورلوله د

ې ابو ړ، ورته ومي ويل: اځواب رانكڅ ووايو، هغه هي

چي زه له هللا او د هغه له په رب قسم وي ! ستا دي قتاده

څه پاته شو او ټه خوله پسره مينه نه لرم؟ هغه  پيغمبر

ړه، خو هغه بيا هم ې وكښتنه ترپوبيا مي  ې ونه ويل،ئ

ړه او ښتنه وكپوې ځل مي ترېيم درچي پاته شو، خو ساكت 

ځواب كي فقط دومره وويل: هللا په ، هغه زما ړقسم مي ورك

ېدو په اورځواب ې ږي!! د دېپوهښه پيغمبر او د هغه 

ېواله راكوز او له دې شوگو رواني ښكي له سترسره مي او

  .شوم

په بازار كي روان  ځوردوران كي يوه په ې قاطعې مد همد

چا پاد غسان د په د روم له نبطيانو يوه كس څاچي ناوم 

ړل شوى وو، ما كر كي توټپه ښمو ېچي د ورړ هغه ليك راك

ېدلي مو په كي ولوستل: اوردا مطالب مي  ؛پرانيستليك 

ې عزته كس ې، ته بړېره جفا درسره كډگري چي ستا ملدي 

ع شي، ئچي داسي ضاړ دئ ې لوتر دشخصيت  ې، ستانه ي

په ې خط ما د دړو. چي ستا قدر وكږ خوا ته راشه زمو

يوه بله ځان سره وويل: دا هم د هللا تعالى لوستلو له 

چي كافران هم له ما طمع آزموينه، اوس زما دا حال دئ 

او مرتد شم، ليك مي په ړم، ته واودين چي د دوى  كوي

پر له ځي ورښت ېڅلوي سوزاوو. ځاوو او وموغور تنور كي

څوك زما كور ته راغى په يو څاناې، ېري شوې همداسي تپس

ي له چراواوراوو ې دا دستور ئاو د پيغمبر عليه السالم 

ېل شي! ېرمنو هم بپلو مپاته شوي دي له خې وروسته غزو

 چيړ ې راكئاب ځو ؟ړووركطالق هغوى ته ړ: آيا ما عرض وك

ښه به ېرمن ته وويل: پلي ما خېل شئ، مې بيوازي ترنه، 

ېكړي پرتر تعالى  هللاې او د ړه شپلوانو كره والد خچي وي 

 ې!ړانتظار وك

چي ې، خو داسي ېدېرپسي تپه بلي همداسي يوه ځي ور
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ځ، د سحر ځوسمه ورپنپه ې زاره وم، ژونده بزه نور له 

ځاى پل پر خچي په داسي حال كي په مهال، ځه د لمان

چي: مبارك دي شه ې ړې كرعوه كس نيپه څاناست وم، نا

په سجده ېدو سره په اورې خبري كعب بن مالكه! زه د د

پوه شوم ړ او ځاى كپر شكر مي ېوتم، او د هللا تعالى پر

ېر نور ډپسي ه ده پې ده، ښلگناه رابخږ زموتعالى  هللاچي 

راتلل كي حال په داسي پسي او په بلي ډله يوه ډله خلك 

راكوله او ې خكي راشي، مباركي ئې تر بل مښتل ئچي غو

ړه، قبوله كتوبه ستا ې: باال~خره هللا تعالى راته ويل ئ

مي عليه السالم  پيغمبرځايه مسجد ته راغلم، زه له هغه 

ې ووايو، پرېدو، سالم مي ځلۍ ې له خوشحالچي مخ ئوليد 

ځوابه وروسته راته وويل: تا ته دي له د سالم هغه 

ځ ده، ما ټولو غوره ورتر  ژوندمبارك وي، دا ستا د 

عليه السالم  پيغمبرړه: آيا د عفوي اعالن د ښتنه وكپو

 هللاويل: د ې له لوري؟! وئتعالى  هللاله لوري دئ كه د 

په تأييد كي دا آيت ې وينا ې د دله لوري، بيا ئتعالى 

هللا  رضىو على الثالثة الذين خلفوا.... كعب ړ: تالوت ك

چي ې كي دا هم شامل دي په توبوايي: ما وويل: زما  عنه

په الر كي وقف وي، د هللا تعالى دي ټول مال مي پل خ

چي راته وويل: دا درته غوره ده عليه السالم  پيغمبر

: نو يوازي د ې، ما وويلځان سره وساتې له يوه برخه ئ

 ځان سره ساتم. خيبر برخه مي له 

ې دا معامله له چي د مقاطعپام وي ته مو بايد ې د

په ې پرته ئچي له تبوك ې سره شو كعب رضى هللا عنه هغه

چي ږي ېې معلومې وه!! له دټولو غزواتو كي برخه اخيست

گناه ده او څومره ستره ېښودل پرجهاد پرته له عذره 

څه او صحابه وو له داسي خلكو سره عليه السالم  پيغمبر

  معامله كوله؟!!

ص ږ ته د هغه مخلموۍ قصه پورتندا مبارك آيت او 

ښيي، پير راې وي؛ له يوه منافق توې شوچي غلطي تربنده 

ډ كي تر ستوني غرق وي ډنپه گناهونو د ي ې داسي چيو ئ

ځان د اصالح نه توبه كوي، نه د ې نه وي، پروا ئڅ خو هي

ې ، خو بل ئټهگناهونو د جبران لپلو كوي او نه د خڅه ه

پل رب ځوروي، توبه كوي، له خې گناه ئپله چي خداسي 

ۍ د دفاع او توجيه گناه او غلطپلي ړي، له خښنه غوابخ

 ټه كوي.ۍ د جبران لاو د غلطځاى اعتراف كوي پر 
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ږئ او له صادقانو سره ېېرله هللا وومؤمنانو! ې ا

 واوسئ.

ړاو په تكي او له هغه سره ڼا رپه د مخكني آيت  -(111)

د دغههو ې مؤمنههانو! اښههوونه دا ده: الرې آيههت د دكههي 

كلهه  ،ړئد دوى الر غوره كه ،ېر شئڅپه ښتينو مؤمنانو ر

ې دربانهدي چي شيطان او نفس وغولولئ او كوم غلط كار ئ

پهل لهه خ ،ړئتوبهه وكه ،ړئتهه مخهه كهرب پل ړ نو خوك

ۍ د جبهران طهپلهي غلد خاو ړئ ښنه وغوابخ بښوونكي ربخ

 ړئ.  څه وكه

    

   

   

    

   

     

     

     

   

   

     

      

    

   

ته نه ډه والو مدينه والو او د دوى شاوخوا بان

او نه دا  شي پاتهچي د هللا له رسول نه تر شا ښايي 

ې دا د د ،ڼيگځان غوره ود ده تر  ونهځانپل چي خ

 ،كومه تنده رسيپه الر كي د هللا چي نه دوى ته پاره ل

نه كومه داسي سيمه  ،ږهنه كومه لو ،نه كومه ستونزه

ښمن ي او نه له دړچي كافران غصه كښو الندي كوي پتر

ې په دچي گر دا ړنه ترالسه كوي منه كومه السته راو
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چي هللا د ې شكه ب ،ږيېيو صالح عمل ورته ليكل ك سره

 كوي. ضائعدغو محسنينو اجر نه 

ړني مخاطبين د ې مبارك آيت لومڅه هم د دكه  -(121)

ډه وال دي ې شاوخوا باناو د هغ اوسيدونكيې ې منورمدين

چي ښايي چي له تاسو سره دا نه او هغوى ته ويل شوي 

، تر شا ئږدېپري په جهاد كي يوازعليه السالم  پيغمبر

ڼئ، هغه جهاد ته درومي، خطر گځان تر هغه غوره وشئ او 

په چي ښي ېځان دومره مهم وبرپل قبلوي خو تاسو ته خ

ښوونه ڼئ، خو دا الرگړ وځان لوجهاد كي تر برخي اخيستو 

چي نور په كار ده ټولو ته هر مسلمان ته متوجه ده، 

ږدي، دا ېنپرپه جهاد كي يوازي پل مشران مسلمانان او خ

ېك عمل په الر كي به د دوى هر كار د ند جهاد چي ځكه 

 ږهږي؛ كه دا كومه تنده وي، كومه لوېپه نامه ليكل ك

ښو الندي كول پوي، كومه ستونزه وي، كومه داسي سيمه تر

اطالعات ښمن نه له دكه ي او ږېغصه كې پرچي كافران وي 

دوى  دتعالى  هللايا غنايم ترالسه كول وي، هر يو به 

ې وركوي، گه ليكي او اجر به ئپه توپاره د صالح عمل ل

 كوي. ضائعد دغو محسنينو اجر نه تعالى  چي هللااو دا 

او له ۍ چي د مسلمانېر داسي خلك ومومئ ډتاسو به 

پر اسالم كوي خو دعوى سره د ميني عليه السالم  پيغمبر

ر له پپراخ او ښمنانو له لوري  د داو مسلمانانو د هللا

او په توري  ،ښييگون نه څ غبرگوري خو هيسي بريدونه پ

ژبه هم د دوى په ږده؛ ېپرخو ښمن مقابله سره د دپك ټو

، ږيېتريو كورته ې هم نه مخالفت نه كوي او تندى ئ

مره ستر وځان ورته دچي ړي ځيني بيا شيطان داسي دوكه ك

پاره ځان لپه جهاد كي برخه اخيستل د چي ښي ېاو مهم بر

پلي په خچي ڼي گدا د غير مهمو كسانو دنده  ،يڼگېغور پ

په خطر كي ځان ړي او مقابله وكښمن وسلي سره د د

هم مهم ځان تر پيغمبر عليه السالم چوي!! هو؛ دوى ته وا

په جهاد كي برخه پله په خپيغمبر عليه السالم  ،ښيېبر

ښوونه و الرمجاهديند ې په ميدان كي به ئگ د جن ،اخيسته

هم مهم عليه السالم  پيغمبرتر چي وك وي څهغه به  ،كوله

ښكر په چي د اسالم بيرغ د ده  يړگمان وكي او داسي و

ښ شو نو دا بيرغ به د تل ېپړه دئ كه ده ته كوم خطر وال

 ! پاره نسكور شي!ل
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كوم لوى شى او او نه  ويمصرفشى وكى ړاو نه كوم و

د  ،ږيېگر دوى ته ليكل كځي مپوري وناو نه له كوم 

په دوى ته د دوى د هغو عملونو هللا پاره چي ې لد

 دي.ټولو غوره چي تر  ړيبدله وركتناسب 

دوى نه چي تتمه ده او فرمايي  دا آيت د مخكني -(121)

نه كوم لوى شى او نه له كوم او  ويمصرفشى وكى ړكوم و

دوى ته چي گر دا مكوي  ىپلاو كوم ناو ځي پوري وړ خو

د هغه عمل له مخي د به ځ په ورږي او د قيامت ېليكل ك

، ټولو غوره ويچي تر ږي ېټاكل كدوى مقام او منزلت 

ږي، نور ېټاكل كام يعني د جهاد له مخي به د دوى مق

 هللاږي او ېپام كي نيول كپه گه په نسبي توې عملونه به ئ

  ې اجر وركوي.به ئتعالى 

   

    

    

  

  

  

   

  

   

پاره( ټول )د جهاد لچي او مؤمنان داسي نه دي 

 ،ځيو نهوگي ټولډلي يو هري ولي دي د دوى له  ،ځيوو

پل چي خړي او هغه مهال پوهه ترالسه كپه دين كي چي 

ځان څو تر ،ړىې كانذار ئږي ېېرته ستنقوم ته ب

  ي.ړساتنه وك

ږ غور او ا لېدپوهښه په مطلب باندي ې آيت د د -(122)

چي مؤمنان داسي نه دي ې كي ويل شوي په دړي، دقت غوا

، ځيوو ىگټولډلي يو هري د دوى له ځي، بايد ټول ووچي 
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قوم پل خچي او كله  ړيپوهه ترالسه كپه دين كي څو تر 

ځان ساتنه څو ترړي خبردارى ورك ؛ږيېېرته ستنته ب

ټول يو پاره به څه لچي د و دا نه دي ويل شوي خ ړي.وك

پاره كه د علم ترالسه كولو ځي، د جهاد لځاى نه و

گر كي ترالسه په سنپوهه به په دين كي تفقه او  ؟پارهل

ژبه په  قرآنچي د څوك  ې كي؟په كومي مدرسكوي كه 

پاره ي علومو لې د قرآنړه ئړه او دماغ دږي او د زېپوه

كي ڼا په رښتنو ته د قرآن پو ېد ؛ې ويپرانيستل شو

موضوع جهاد بحث د چي دلته ږي ېپوهځواب موندلى شي او 

ډه وال ښاريان او بانچي ې د مخه ويل شوي ده، تر د

ږدي، دلته د نفير ېنپريوازي عليه السالم  پيغمبربايد 

په قاموس كي دا اصطالح د جهاد ې او د قرآن كلمه راغل

په په بله معنى، او ې نه په معنى راغلپاره د وتلو ل

په جهاد پله په خعليه السالم  پيغمبرچي داسي حال كي 

په دين كي تفقه حاصله ښتل چي غوكي برخه اخلي نو چا 

په خوا كي جهاد ته عليه السالم  پيغمبرد ړي بايد ك

پرته به ې له دړى وى، ئې دين زده ك هغهتللى وى او له 

چي ړئ اور وك؟! بړه كولهد دين زده ك چاگه او له ې څنئ

چي د جهاد له څوك ېدى شي، پوهې دين يوازي مجاهد په د

گران دي، ېدل ورته پوهباندي  قرآنوي په سعادته محروم 

دا ښود دئ نه د قاعد، د هللا د الري د مجاهد الر قرآندا 

و كي همدا ېر آيتونشمڼ گپه  قرآنزما شخصي وينا نه ده 

 چي فرمايي: خبره كوي، لكه 

   

    

                         

 71آل عمران: 

پلو الرو پر خې ئړ هرومرو به پاره جهاد وكچا چي زما ل

 چي هللا له دغو محسنينو سره دئ.  ړم او يقينًا هدايت ك

ړي د جهاد ته مال وتپاره لتعالى  هللاچي د څوك يعني 

د محسنينو مقام  ،ېزيپرانپر مخ ې ئبه ې هدايت دراوز

په ې معيت او ملتيا به ئتعالى  هللاې ورسوي او د ته به ئ

 برخه شي.

پر هر مسلمان كه نارينه چي كله جهاد فرض عين وي 

ټول بايد  ،كه آزاد وي كه غالم فرض وي ،ځينهښ هوي او ك

ا يا هغه مهال فرض عين دچي  ،په جهاد كي برخه واخلي

ېواد د كافرانو تر بريد الندي چي د مسلمانانو هشي 
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په ټول دي چي ړي راشي او يا د مسلمانانو امير امر وك

او دا هغه او كله فرض كفايي وي  ،گ كي برخه واخليجن

برخه گ كي په جنځيني له مسلمانانو نه كه چي مهال 

وتل نه  ټولوې صورت كي د په د ،واخلي نو كفايت كوي

ځاى تاوان په ټي گځلي د ېر ډيوازي ضروري نه دي بلكي 

ړه بايد د وضعيت له مخي په اېر و د شممجاهدين. د كوي

ځكه دلته  ،ړه وشيېكپام سره پرپه ېر ته ښمن شماو د د

نو وي چي كله نفير عام چي مؤمنان نه داسي وي ويل شوي 

ېر ږ شمچي د لپاته شي او نه داسي ځيني شا ته 

 ،ړيڅه وكټول د وتلو هخو دوى وي ږل ضروري ېو لدينمجاه

ې ڼي او د هغگو همعتبر هړېكپرپل مشرتابه خد بايد 

    ړي.مطابق عمل وك

  

  

   

  

    

    

  

ې چ ئېږگله هغو كافرانو سره وجنې مؤمنانو! ا

ى ومومي لږوازيپه تاسو كي او حتمًا دي  ې ديږددرن

 (مل)چي هللا له داسي متقيانو سره پوه شئ ې په داو 

 دئ.

مؤمنانو ته ويل ې خوا له يوچي دلته گورو  -(121)

راعات گ كي دا ترتيب مپه جنښمنانو سره له دچي شوي 

ږي بيا له لري ېگښمن سره وجنې دږدړى له نچي لوم يړك

نه  ،په تدريج سره خوره شيړي لمن بايد گيعني د ج ،سره

ښمنانو سره خوا وركول صحيح دي او ټولو دپه يو وخت له 

له بلي  ،په شته والي كي له لري سرهښمن ې دږدنه د ن

سره په خپل چلند كي ښمن خوا ورته ويل شوي چي له د

له  ،ړئډه وكډ تښاو له نرم ئښيغلظت وږوالى او د زيباي

و ته د متقيانو مجاهدينگورو چي هغو جنگياليو بلي خوا 

ږي او له ېدې كافرانو سره جنگږچي له نړى شوى نوم ورك

ډ ډادوى ته  ،ښييږوالى هغوى سره په خپل چلند كي زي

تأييد او ملتيا به ترالسه هللا تعالى چي د ړى شوى ورك
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ړه د هغو ښيي چي د تقوى په اږ ته آيت هم مودا  ړي.ك

چي په  ئښوونو خالف دد الرخلكو تعبير ناسم او د قرآن 

ې چا ته ئې خالصه كوي او داسي اورادو او اذكارو كي ئ

د كومي خانقاه په ږي او ېښه كمنسوبوي چي له خلكو گو

ږ ته وايي دا آيت موځان بوختوي!! كونج كي په نوافلو 

د همدغه هللا تعالى اهد او وايي چي چي متقي يعني مج

 مجاهد مل دئ.

    

    

   

    

   

   

   

   

   

    

ځيني شي نو د دوى ړى كچي كومه سوره نازله او كله 

رزيات دستاسو د كوم يوه ايمان ې( )سورې وايي: د

ې ورزيات ړى ايمان ئې راوچي ايمان ئړ؟ نو هغه ك

په چي او هغه  چي خوشحالي كوي.په داسي حال كي ړ؛ ك

پليتي ې پليتي ئپر ې بيماري ده؛ د دوى ړونو كي ئز

چي كافران ړه شول په داسي حال كي مړه او ورزياته ك

 ول.

ې د ۍ فقره وايي: د كومي سورړآيت لوم121د  -(121-125)

ې ې سورځينو منافقينو ويل: دپر مهال به ېدو نازل

 چي د دوىښيي دا ړ؟ ستاسو د كوم يوه ايمان زيات ك

ې د ړه به ئپه ا قرآنر جسور ول او د ډېيني كسان ځ

ږ كوم خو مو له دېښيي چي وداسي ويلو جسارت هم كولو 

چي د ږو ېپوهوو، نه نه ې ېز ئړ، خاص اغنوى شى زده نك

و ې مباركو آيتونپه د ې زيات شوى وي؟!!پرچا ايمان به 

ډلو عكس ړه د دوو په ا قرآند ځواب كي په كي د دوى 

چي د ډله ځور شوى: يوه د مؤمنانو گون انبرالعمل او غ

ې ايمان الزيات مضبوط په نزول سره ئې د هري سور قرآن

ځال او د دوى ايمان او باورونو ته  آيتونه قرآني، د ش
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و حقائقپه الزياتو ڼا كي په رو ې آيتون، د ديړقوت ورك

ې په دگو شي، ې تر سترې ئپل رب نوري وعدد خ پوه شي،

ې . خو د دشحاله شيوډه او خات ډاالزيړه ې زسره ئ

و كي ړونزپه چي ډله داسي ده په مقابل كي بله مؤمنانو 

ځاى په ې د دډك دي، ې له خيرو ړونه ئبيماري ده، زې ئ

 هړوند دوى بيمار ز ېدو سرهپه اورو آيتوند  قرآنچي د 

ئې ړونو بيماري او خيري د ز ېپه خالف د دروغ شي، 

گند كفر بدل شي او د څرپه ې نفاق ئټ پالزياتي شي، 

ې د نزول په حالت كي ومري!! دوى د هري سورې كفر همد

چا ايمان زيات او مضبوط ې د په مهال وايي: دغي سور

ې پرچي ايمان څه نشته كي خو داسي ې په دگواكي ړ؟! ك

 مضبوط شي!! 

په چي يو مهال پام وي ې خبري ته هم بايد دلته مو د

ړه او منازعه لويه شخ پر سرې خبري مسلمانانو كي د د

چي آيا ايمان زيادت او نقصان مومي كه ې وه ړه شوراوال

پر همدغي موضوع چي ېده ې حد ته ورسنه؟ حتى خبره د

پر  ،ځينو ويل: ايمان ثابت دئ ،ځته شولمذاهب رامن

ړېدو پله بش قرآند  ،په معنى دئثابتو شيانو د باور 

او  ،اتلىپه هغه كي زياتوالى او كموالى نشي روروسته 

په تأكيد سره  آيتونهېر ڼ شمگ قرآنچي د ځينو ويل 

چي دا په داسي حال كي چي ايمان زيادت مومي!! دا وايي 

ډلي ې يو ،وو څه نهپرته بل اختالف له يوه لفظي اختالف 

ې يو ،په بلي معنى تعبيرولو يې معنى او بلپه يوزيادت 

هال انسان هغه م ،شيان ثابت دي (مؤمن به)چي ډلي ويل 

نه كم او  ،ټولو ايمان ولريپر چي ېدى شي ل كڼگان ممسل

څوك چي هي ،ځاى سمه خبره دهپل په خاو دا  ،نه زيات

پر مؤمن به چي ډلي ويل بلي  ،ې انكار نشي كولىتر

ږي ېشيانو د ايمان او باور كيفيت او حالت بدل

چا زيات د  ،پير لريږي او له يوه نه تر بل توېرابدل

چي دا هم صحيح وينا  ،او كم ا كمزورىچاو مضبوط او د 

نو اختالف  څوك انكار نشي كولى!!ې هيده او له حقيقته ئ

په تلفيق باور ړو خبرو د دغو دواږ موڅه كي دئ؟!! په 

چي وايي ايمان ښي ېچا وينا راته جسارت برد هغه  ،لرو

 آيتونهېر ڼ شمگ قرآنچي د ځكه دا  ،ياتوالى نه موميز

د وينا خالف خبره كول لوى  آنقرد  ،همدا خبره كوي

چي ايمان د كيفيت له څ شك نشته ې كي هيدپه جسارت دئ. 

ځالنده او مضبوط شي او ېر ډكله  ،ږيېږي رابدلېپلوه بدل
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په ځال ې په لوستلو سره ئد قرآن  ،كله تت او كمزورى

په  ،په ذكر سره المضبوط شيتعالى  د هللا ،برخه شي

په دغو ړي او رازه كمزيد ښېې ئ معباداتو كي اهتما

 ژواندى شي.   ړاو مپه وجه تت امورو كي د غفلت او كسالت 

   

     

     

      

ځلي ځل يا دوه چي هر كال يو پام نه كوي ې ته آيا د

پند ږي؛ )خو( بيا هم نه توبه كوي او نه ېآزمويل ك

  اخلي.

ړي په لور اوځل بيا د خطاب مخه د منافقينو يو  -(127)

پام نه ې ې ته ئچي: آيا دږي ېړه ويل كپه ااو د دوى 

له خو سره  ،ږيېځلي آزمويل كدوه  لځچي هر كال يو دئ 

يعني هر كال يو وار دوه  ،پند اخليتوبه كوي او نه  دې

چي دوى له الهي آزمويني سره حالت راشي  واره داسي

پر مسلمانانو د بريد ښمن له لوري يا د د ،مخامخ شي

 ،ښمن بريدپر دآزموينه او يا د مسلمانانو له لوري 

يا به خطر قبلوي او  ،پاره سخته آزموينهړه د دوى لدوا

په جهاد كي له برخي گ كي به برخه اخلي او يا به په جن

الزياته ې پرده به ئي او د نفاق ډډه كواخيستو بيا هم 

ټ نفاق به پپه سينو كي او د دوى  ږيكې څيري

 ږي. ېگندڅررا

د چي ږي ېېر صراحت سره معلومډپه  آيتې مبارك له د

ې نظامي وضعيت په حيات كي د مدينعليه السالم  پيغمبر

ا دوه يږه يو ږ تر لچي هر كال لگه وو؟ دا آيت وايي څن

په ې ئچي منافقين ې ځته شوړه رامنگداسي ستره جځلي 

ښتو ړو نړو وچي د هغو وطبيعي ده  ،ځوليېښت كي غورآزم

ېښت ې له آزممنافقين ئچي څو برابره وو ې ېر به د دشم

 ،ېر تر اويا زيات دئښتو شمټولو ند  ،سره نه مخامخول

پله په خعليه السالم  پيغمبرې اوه ويشتو كي ږدپه ن

ېرو نو ښتي وشمن كه د لسو كلونو دا ،هې دبرخه اخيست

يوه ږو اونيو كي پپه هرو شگه په اوسطه توچي ويلى شو 

څوك دا چي عجيبه ده  ې!!شوواقع ښته نړه يا لويه و

په موخه له جهاد نه د انكار ځوي او پامه غورحقيقت له 
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چي اسالم د امن دين دئ!! هو اسالم د امن دين دئ وايي 

له الري  ړي يوازي د جهادې غواچي اسالم ئخو هغه امن 

چي حق هغه حالت ته د امن نوم وركوي  قرآن ،راتلى شي

ې او د عدالت د حق له غلب ،غالب وي او عدالت تأمين شي

په هغه امن دي  ،نه پرته امن دروغجن امن دئله تأمين 

ه پاو باغيانو  مفسدينو ،چي د ظالمانوږي ېگاور ول

 پهې ږ ئپل حق نه محروم او غې وزلي له خب ،خدمت كي وي

د چي د هغه امن بيرغ دي تل نسكور وي  ،سينه كي خفه وي

 ،په تن ويمفسد او غله  ،ېشي د ظالمځي درپوليس او فو

ېره لري وتعالى  چي نه له هللاپه الس كي وي چا د هغه واك 

  !!ړه سوى او ترحمپر مظلومانو زاو نه 

د كمزورو  ؛ړ شيعجيبه ده! زورور ظالمان به راوال

ښي نظام او پلي خود خ ،ې ونيسيترمظلومانو ملك به 

 ،ڼيگځان څه به د د دوى هر  ،ړيې مسلط كپرواكمنان به 

 ،ځان ته وركويڅه كولو حق هر د ېواد كي به په هد دوى 

ژني څوك به و ،چويې اپه زندان كي به ئڅوك به نيسي او 

ږ بيا به وايي: مو ،ړيېواده شپله هڅوك به له خاو 

ږ د شتون زمو ،ټه دئگپه  ټولوامنيت د  ،ړوامنيت غوا

سركاري  ،ړويې امنيتي راوالب او ړيگ غوامخالفين جن

چي اسالم د امن دين دئ او ړي مزدور مفتيان به فتوى ورك

امير  ،ږيې! جهاد د امير له لوري اعالنښويامنيت خو

جهاد شرعي اعتبار نه لري!! دا خبري ځكه اوس نو  ،نشته

يا  ،ږيېا به تكرارې او بيا بيپه هر جهاد كي تكرار شو

به ږي او يا ېې غولپرې خبره خلك به ساده او له دينه ب

 زمزمه كوي. انې منافقئ

    

    

     

    

    

   

ځينو ې )نو( وړى شچي كومه سوره نازله كاو كله 

څوك :( آيا كوم ې ديكتلي )او ويلي ئځينو نورو ته 

ړونه د دوى ز پارهې لد دهللا  ،تللي بيا ،مو ويني

 ږي.ېپوهچي نه ړي دي گدوى هغه و چي ځوليگرږه( )كا
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 اتړ توجيهپام وړه دوه د په اې مبارك آيت د د -(126)

 شي: ېدىړاندي كو

  او شي چي كله يوه سوره نازله منافقين داسي دي

ډي كي خلكو ته په كومي غونې ئعليه السالم  پيغمبر

ړي غوا ،ټويډي د وتلو الري لې غوندوى له دنو  ،اوروي

ځكه د نازل شوو نو  ،ځان وباسيډي ټه له غونپپه 

په ې د مخكي ړونه ئو له فيوضاتو نه محروم او زآيتون

ږ ته غو قرآنكه دوى  ،ږيېوهلي پاته كگ ېر خيرن او زنڅ

ې ډو كي ئپه غوند تدريس او تعليم نيولى او د قرآن 

د ېدو سره په اورو آيتونبرخه اخيستى او د همدغو 

ېده نو دا هيله ك ؛ىپوه شوي واو مزيت په حقيقت ايمان 

 په برخه شي.ې ې زايل او ايمان ئړونو خيري ئچي د ز

 ې دا ړه ئز ،ځيده وگنڅرنه په ډو دوى له داسي غون

يو ځكه نو  ،گوريې نور هم وپر مهال ئوتلو د چي  ړيغوا

ې هدف ئ له دې؟ ئچا وليدچي آيا ښتنه كوي له بل نه پو

و آيتوند  قرآند  ،ې نظمي راشيډي كي بپه غونچي دا وي 

نورو ته هم دغه ذهنيت  ،ښييې اعتنائي وپله بړه خپه ا

ړ مطلب نه م وپاې كي خو كوم مهم او د په دچي ړي ورك

ږ ورته نيسئ؟!! څه ته ناست يئ او غو ،ږيېگو كترستر

په مخكني  ،ځيډي ووله غونچي څوي ړي نور خلك هم وهغوا

كومه سوره نازله چي كله دا وينا ړه په اآيت كي د دوى 

ې ستاسو د كوم يوه ځيني وايي: دشي نو د دوى ړى ك

نو د سورتو قرآند ړي چي دوى غواښيي  ړ؟رزيات كدايمان 

 له دې ڼي.گې وېزه ئې اغښيي او بوې اعتنائي بړه اپه 

و آيتوند  قرآند ځينو به جسارت كولو او چي ږي ېمعلوم

ې او ې كولگنده داسي غلطي تبصرڅرې په ړه به ئپه ا

 همدغه كار كولو.سره په وتلو ډي نه له غون ځينو به

وطه ېره مستنده او مضبډدوهمه توجيه هم څه كه 

ۍ توجيه ړنډله د لومي د منافقينو يوه ېدى شښي خو كېبر

 مصداق وي. 
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 داسي پيغمبرځه ستاسو له منچي تاسو ته يقينًاََ 

ستاسو  ،ږيېران تمامگپر ده ځوروي څه تاسو  چيدرغى 

په د مؤمنانو و ا دئ( حريص ينوښوالرو ا)هدايت  رپ

 ړه سواند او مهربان. ېر زړه ډا

دغو عليه السالم  پيغمبرد ې مبارك آيت كي په د -(121)

 ړول شوى:پام اد مؤمنانو ته ړتياوو او صفاتو گځان

 ځه غوره شوىدى ستاسو له من، 

  ځي او ېوپرسخت گران او پر ده ځوروي چي تاسو څه

 ،ږيېې ناراضه كپر

 ستاسو د هدايت تلوسه لري، 

  ړه سواند او مهربان دئ.ېر زړه ډپه اد مؤمنانو 
ډلي او د انسانانو له عليه السالم  پيغمبريعني 

ې درته حالت ئ ،ژنئېپې ښه ئ ،ړى دئستاسو د قوم يو غ

چي هغه ستاسو گورئ  ،ږئېپوهې په خبرو ئ ،معلوم دئ

ې نشي ځوروي او زغملى ئې سخت ئ څههغه  ،ړيسوكالي غوا

سعادت او  ،ستاسو د نجات ،چويپه مشقت كي اچي تاسو 

ېر مهربان ډړه اپه د مؤمنانو  ،هدايت كلكه تلوسه لري

پيغمبر سره گه له داسي مهربان څن ،ړه سواند دئاو ز

  !مخالفت كوئ!

د  ،حساسد درد او مسئوليت دغه اږ ته وايي: مو قرآن

په د مؤمنانو  ،ژوره تلوسهي دا ښونالرخلكو د هدايت او 

دروند ه څه وو او هغه غهماړه دا زړه سوى او مهرباني 

پر اوږو د پيغمبرعليه السالم چي جوړ شوى وو ې ټى ترېپ

العزم وې اولد دې وه ږدنچي دروندوالى كاوو  يداسې ئ

 ړي. پيغمبر مال ماته ك

     

      

     

      

 ،ړه نو ورته ووايه: هللا راته كافى دئډډه وككه ئى 

 او ،ړتوكل وك يپه ده م ،پرته بل معبود نشته دهله 

 ئ.د مند ستر عرش واك ىد

ې د د سور ،پاى آيت دئې د ې مباركي سوردا د د -(121)

په  ،پاره يوه خوندوره او جامع تتمهمضامينو ل ټولو
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ې كي په د ،ېرو سترو سترو او مهمو خبرو شامل تتمهډ

ې: كه ستا د دعوت ښووني شوته دا الرپيغمبر عليه السالم 

ځاى په گرتيا او د مل ړويمخاطبين او مخالفين مخ وا

پاره هغه چي زما لړي؛ نو ورته ووايه مخالفت ته مال وت

پر  ،ده پرته بل اله او معبود نشتهچي له  هللا كافي دئ

 ئ.درب او ټولواك د ستر عرش  ړى او هغههغه مي توكل ك

پرته مه تعالى  هللاله  ،پروا مه كوهد دوى د مخالفتونو 

ځان ته كافي څه كي هغه په هر  ،طمعېره لره مه چا وله 

ټول ستر عالم د چي دا پاره ځان وسهغه ذات ته  ،ڼهگو

چايي عرش د ده عرش پاې عالم د د د ،دئپه واك كي ده 

 پالونكى او ساتونكى دئ. ټولواك او ې دى ئ ،دئ

تعالى  چي كله د هللاولرئ كي پام په دلته يوه خبره 

 وضعپاره ي د مخلوق لپه اصل كچي ځي پاره داسي لفظ رال

په په مجازي معنى واخلو نه ؛ نو بايد هغه شوى وي

 ،ته عرش منسوب شوىعالى ت چي هللالكه دلته  ،حقيقي معنى

 وضعپاره نانو د داسي شي لاپه اصل كي انسد عرش نوم 

چا ته د دوى هغه  ،ړىړ كپل الس جوپه خچي دوى ړى ك

چي كله  ،چا ويپاېواد چي د يوه هخاوند وايي )تخت( عرش

چا شو نو وايي پر پاېواد ې هړي ووايي فالن كس د دغوا

فاظ د هللا تعالى ې ته ورته الدچي خو كله  ،ښېناستكتخت 

ړه راشي نو هلته يوازي مجازي معنى مراد وي نه په ا

څوك پرته هيې له هللا تعالى په حقيقي معنى ئ ،حقيقي معنى

دا ږ موچي څه دئ تعالى عرش داسي  هللاد نه  ،ږيېپوهنه 

استوى تعالى  پر عرش د هللااو نه  ړىنوم ورته غوره ك

دغه اساسي  ،نيښېپر كوم تخت كچي داسي ده لكه انسان 

په مغالطه كي ځيني كمعقله خلك پام سره په نه ټكي ته 

عرش داسي  ي.وله مخلوق سره تشبيه كتعالى  هللاځي او ېوپر

ڼي گپر عرش د هللا استوى داسي ڼي لكه كوم تخت او گشى 

 پر كوم تخت د انسان ناسته!!لكه 

ْنَت َأسَْتْغِفُركَ ِإالَّ أَ أشهد أن الَ ِإل َه  ،سُْبَحاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدكَ 

 َوَأُتوُب ِإَلْيكَ 

 

11/6/1111 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 يونس

 هند سورې پېژند

ه آيت 11 ې لهد سورچي  ،ې نوم يونس دئې سورد د

په مكه مكرمه كي نازله  ،لري آيتونه111 ،اخيستل شوى

و آيتونېيم ې د دوهم او درو فواصل ئد آيتون ،ېشو

ږ زيات تر نيمايي ل ،ين( او )تذكرون( ته ورته دي)مب

چي )تذكرون( ته ورته ېدلي پاى ته رسپه داسي صيغو ې ئ

ه آيتون ،ې )مبين( ته ورته ديو ئآيتون پاتهدي او د 

په وروستيو كي نازل شوو سورتونو ته ې د مكي دور ئ

ډو مسجع فقرو څو لنخو هر يو له  ؛ږدوالى لريورته او

او خوندور وزن  ښكلى() ښلىكُ ې ته ئ ېړ شوى او سورجو

 ړى. ورك

را(  ،الم ،په دريو حروفو )الفچي دا سوره گه څنلكه 

چي ې دي درهم ې د بحث محوري موضوعات ې سورې د دپيل شو

گه ې توپه دو كي په آخري دوو آيتونې ې د سورخالصه ئ

 :ېراغل

 ... نو  ،ىلستاسو د رب له لوري حق )دين( درته راغ

پاره ځان لچي د ې شكه مه الر روان شي نو بپه سچي څوك 

ځان پل خد نو ې الري شي چي بڅوك او  ،په سمه الر درومي

 ..،.ږيېې الري كپه ضرر ب

  ږي،ېدرته كې چي وحي ئړه متابعت وكڅه د هغه 

 ړي، ړه وكېك( پرۍ)وروستهللا چي ړه او تر هغه صبر وك

 ړه كوونكى دئ. ېكپرټولو غوره او هغه تر 

ړاو كي د خلكو د پپه هر ې د زمانتعالى  هللايعني 

په الس د چي د دوى چا  ،ږليېپيغمبران لپاره ښووني لالر

چا ې او په برخه شوې بريا ئړى راغلي حق دين متابعت ك

ې ځان ته ئې الري شوى ړولى او بمخ ا دينې حق چي له د
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تر هغه صبر ړه او نو د وحي متابعت وك زيان رسولى.

او دا  ړي.ړه وكېكپرۍ رب وروست چي خير الحاكمينړه وك

و آيتونپه آخري دوو ې چي د التوبه د سورهغه مطالب دي 

ځير شو نو راته جوته مضامينو ته ې كه د سور ،كي راغلي

و شرح همدغو دوو آيتوند په حقيقت كي دا سوره چي ږي ېك

 او تفصيل دئ.   
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 دي. آيتونهكتاب  باحكمتدا د  اء،ر م،ال لف،ا

په دغي چي ښوونه كوي الرته ږ دا مبارك آيت مو -(1)

پراته  كتاب آيتونه باحكمتړاندي د په وې كي ستاسو سور

پوه شئ او هره خبره او هر كار په حكمت  ئړكه غوا ،دي

 .ړئښود كځان ته الر مو حكيمانه وي نو دا كتاب

    

   

   

   

    

     

   

    

ډلي كوم  دچي د دوى ښي ېعجيبه بر آيا خلكو ته دا

ړه او چي خلكو ته خبردارى وركږو ېړي ته وحي ولس

په خوا پل رب چي د خړه ېرى وركې زمؤمنانو ته د د

كافرانو  ،تينى )غوره( مقدم )مقام( دئښرې ئكي 

 گر دئ! ډگند كوڅروويل: دا خو يقينًا 

 ې:ښووني شوڅو الرې مبارك آيت كي په د -(2)

  چي ښي ېبرړ خبره عجيبه او د حيرانتيا وخلكو ته دا

يغمبر پانسان د وم كځه انسانانو له مند دي تعالى  هللا

ږي او د هغه له ېوحي ولهغه ته دي  ،ړيگه غوره كپه تو

 ىپايلو خبردارځينو ته د بدو عملونو د بدو الري دي 

 د هللاښانه مستقبل او ړي او مؤمنانو ته دي د روورك

 ړي! ېرى وركوره مقام زد غپه خوا كي تعالى 

 ې چي هغه ئپيغمبر نه دئ منلى پاره ې لكله خلكو د د

د هللا چي دي ې ويلي ئ ،ېر يو انسان موندلىڅپه ځان د 
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پيغمبر بايد يا فرشته وي يا داسي استازى او تعالى 

پير څه كي توپه هر چي له عادي انسانانو سره ذات 

ځولو په خوگوتي د  ،ړى شيخارق العاده كارونه وك ،ولري

په خوا كي ې ئې فرشت ،ړى شيپه سرو زرو بدل كڼي سره كا

او  ،ړي ويې والړلپاره مالتاو د ده د مرستي او حمايي ل

چي هغوى خارق ړه ويلي په ا انوې د مخكنيو پيغمبركله ئ

ېدل او د خلكو پوهپه غيب  ،العاده كارونه كولى شو

يد د پيغمبر هم باهر نوى  ،ې ترسره كولى شوحاجتونه ئ

 ړى شي.ېر وي او همدغه كارونه وكڅپه مخكنيو 

  د هللاې ويل به ئچي د دوى د حيرانتيا وجه دا وه 

ېروي او بل ته چي يو وپيغمبر ولي بايد داسي وي تعالى 

چي نه مجرم ته څوك كوي داسي كار خو هغه  ،ېرى وركويز

ې بدلد ېك بنده ته د سزا وركولو توان لري او نه ن

ښونو گواپه يو چي ې يوازي دومره وي توان ئ ،وركولو

له هللا تعالى د كه  ،ړيك وشحالخېري په زي او بل ويروو

كافرانو ته د هغه به نو  ىوږل شوى ېلپيغمبر لوري كوم 

ې د ئبه ځاى سزا وركوله او مؤمنانو ته پر ښ مجرد گوا

 ېكه بدله وركوله.ځاى مخامخ او فورًا نپر ېري مجرد ز

  كافرانو به ړ نو دغو مان راوايپيغمبر پر چا چي به

ډو گر د كوډگند كوڅره ويل: دا خلك د يوه ړپه اد هغوى 

ې د گر ئډپر يوه كودوكه شوي او  ،ېز الندي تلليتر اغ

 !ړىگمان كپيغمبر 

    

  

    

   

   

      

    

   

   

     

ستاسو رب هغه ذات دئ چي آسمانونه او چي شكه ېب

بيا ئې په عرش  ،ه شپږو ورځو كي پيدا كړلپزمكه ئې 

هيڅ داسي شفاعت كوونكى  ،چارى سمبالوي ،وكړه ىاستو
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د ده له اذن او اجازې پرته شفاعت وكړى چي نشته 

آياعبرت  ،نو د ده عبادت وكړئ ،دا ستاسي رب دئ ،شي

 نه اخلئ؟

 دا مبارك آيت النديني مهم مطالب بيانوي:  -(1)

 تكويني ځو )هللا تعالى زمكه او آسمانونه په شپږو ور

پاره د و ليني مراحلې تكومراحلو( كي پيدا كړل. د د

كوم چي پام وي ې ته مو بايد د ،ځو نوم غوره شوىور

چي ړي؛ كله ك وضعپاره انسانانو د مخلوقاتو لنومونه 

په په ارتباط دا نومونه د انسان او نورو مخلوقاتو 

په يا شځ لكه ور ،ځيپه حقيقي معنى راځي نو راكي  قرآن

په د انسان  ،ږدوالى څلرويشت ساعته دئاوړو د دواچي 

تعالى  چي د هللاخو كله  ،ځيې حقيقي معنى راپه همده ړا

ې كي له په د ،ځيپه مجازي معنى راځي نو رتباط راپه ا

ځي نه دي ځو مراد د انسان د معيارونو مطابق ورږو ورپش

ې ږ تكويني مرحلپبلكي داسي ش ،ږيېساعته ك 62ې ږدچي ن

چا ته معلوم پرته بل تعالى  هللاې له ږدوالى ئچي اودي 

ځ زر چي كله دا ورگورئ كي به تاسو و قرآنپه  ،دئنه 

ېر ډپه ې له د ،ځوس زره كالهپنې او كله ښودل شوكاله 

ړو ځي د انسان د وږ ورپچي دا شږي ېصراحت سره معلوم

له شأن تعالى  هللابلكي د  ،ځي نه ديمعيارونو مطابق ور

 سره مناسب موده ده. 

 مل او آسمانونه او زمكه ئې له پيدايښت وروسته مه

چاري بلكي هغه اداره كوي او  ،خپلي مخي ته ندي پرېښي

دا الفاظ  قرآنپاره ې لد دغه مطلب د افاد ،الويبې سمئ

د عرش  ،پر عرش برابر شوړي: استوى على العرش: غوره ك

چي عرب ورته  ،ړىك وضعپاره نوم هم انسان د مخلوق ل

كي  په قرآني چكله  ،ټږ ورته تخت يا كعرش وايي او مو

ې نو مجازي معنى ئځي په ارتباط راتعالى  نوم د هللا اد

په پر عرش د استوى معنى هم  ،مراد وي نه حقيقي معنى

ټ د ناستي پر تخت يا كې چي انسان ئهغه معنى نه ده 

چا چا د پاد يو ا تښېنسپر تخت كانسانان  ،پاره كارويل

 قرآنپاره ې لد همغه مطلب د افاد ،پاره كارويېدو لك

ې دا دئ ړي او مطلب ئړه راوپه اتعالى  هللاد  دا الفاظ

عالم له د  ،ټولواك دئي او زمك وآسمانوند تعالى  هللاچي 

په چاري ټولي ي او زمك وآسمانونې د ښت وروسته ئايدپي

په كي گه په تود مالك الملك  ،ې ديپل واك كي اخيستخ
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پسي متصل ويل شوي ې ې فقرپه دپاره ې لد همد ،تصرف كوي

يعني د )استوى على  ،االمر: كارونه سمبالوي( چي )يدبر

ړي د بايبل غواې سره قرآن په د ،العرش( معنى همدا ده

ځو ږو ورپپه شچي وايي: خداى ړي هغه غلطه وينا تصحيح ك

له ځ په اومه ورړل او پيدا كاو زمكه  آسمانونهكي 

دا غلطه  قرآن!! ړوكې آرام ئټولو كارونو فارغ شو او 

د عالم  ،ږيېنه ستومانه كتعالى  هللايي خبره ردوي او وا

د عالم  ،ې نه ستومانه كويپالنه ئساتنه او  ،ښتپيداي

پل په خچارو سمبالول ټولو ې د ښت وروسته ئپيدايله 

د ټولو چي عرش د استوى معنى دا ده پر . واك كي ونيول

د دې ې گه ئحاكم او واكدار په تو ،موجوداتو د مالك

تدبير په خپل واك او اختيار  پراخ عالم د ټولو امورو

 كي واخيست. 

  هيڅوك د هللا له اذن او اجازې پرته د هغه په وړاندي

هغه د دنيا  ،د شفاعت او سفارش توان او صال حيت نه لري

د پاچايانو په شان نه دئ چي د نورو سفارش او شفاعت 

داسي نده چي بايد بل څوك يو مظلوم ور  ،ته اړ وي

 اړهچا د لياقت او اهليت په  بل څوك د ،معرفي كړي

 معلومات وركړي او د ده او بنده ترمنځ واسطه شي.

  هغه رب او پالونكى چي بايد يوازي د هغه عبادت

صفات ئې دا دي:  ،ېاو يوازي له هغه مرسته وغواړ ېوكړ

ستا او د ټولو مخلوقاتو رب او  ،د ټولي هستي خالق

الك او د هرڅه م ،كړې ىپه عرش ئې استو ،پالونكي دئ

د هستي د ټولو امورو د تدبير اختيار  ،واكدار دئ

ستا او هغه ترمنځ د رابطې لپاره هيڅ  ،ورسره دئ

سفارش او شفاعت كوونكي ته ضرورت او  ،واسطې ،وسيلې

اړتيا نشته. دا درس بايد درته پند وي او د هغه په 

رڼا كي نېغه الره له كږې نه بېله كړې او د هللا تعالى له 

رته بل دربار ته له رجوع او پناه وړلو ځان دربار پ

 وساتې. 

ې د االنعام د سورپاره ړه د مزيد معلومات لې ادپه 

آيت شرحي ته مراجعه  51ې او د االعراف د سور آيت 11

 .ړئوك
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د هللا  ،ېدا دهځگرېرته ټولو بپه لوري ستاسو د ده 

بيا  ،لويپيښت پيدايچي هغه ې شكه ب ،وعده رشتينې

څو هغو ته د انصاف له مخي بدله تر  ،ې اعاده كويئ

 ،ړيې كېك عملونه ئړى او نې راوچي ايمان ئړي ورك

ښاك څتودو اوبو  ددوى ته  ؛چي كافران شوياو هغه 

 .ې كاووچي كفر ئپاره ې لدئ او دردناك عذاب؛ د د

 ښووني دا دي:ې مبارك آيت الرد د -(1)

 به د  ناناټول انسچي ده  هوعد تينېښدا د هللا تعالى ر

ژوندي ېرته به رامري به او ب ،ځيگرده لوري ته ور

 ږي.ېك

  يعني دا  ،د ده كار دئپيل ښت پيدايڅه د د هر

پاره له ځل لړي د لومڅه يو چي دئ تعالى  هللايوازي 

پرته بل له ده  ،پيدا كويپرته گي ېلمخكني مثال او ب

  ،پيدا كولو توان نه لريڅه څوك د 

 وى ش پيداځل ړي په لومدا چي دئ تعالى  هللا او دا

د بيا اعاده كولو معنى يا دا  ،مخلوق بيا اعاده كوي

لكه  ،پيدا كويې رائپه تكرار سره بيا بيا او چي ده 

ړ پيدا كپاره له خاوري ځل لړي ې د لومچي انسان ئدا 

ې ې انسان نسل بيا بيا د ده له نطفاو بيا د همد

گه وروسته له مرچي عنى دا ده مې او يا ئ ،پيدا كويرا

پاره بايد دا دوهمه معنى ې لژوندى كوي. د دې بيا رائ

د بحث موضوع د انسان بيا چي دلته ړو ې غوره كتر

څو تر ويل شوي ې وروسته او تر دغي فقر يكول دژوندي را

ړى ې راوچي ايمان ئړي هغو ته د انصاف له مخي بدله ورك

دوى ته  ؛كافران شوي چياو هغه  ،ړيې كېك عملونه ئاو ن

چي پاره ې لښاك دئ او دردناك عذاب؛ د دڅتودو اوبو  د

 .ې كاووكفر ئ
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ې ۍ ئږمپوځولى او سگرڼا رې چي لمر ئدى هغه ذات دئ 

څو ټاكلى ترځاى كي ېټې د او هر يوه ته ئ ،ښنائيرو

پيدا هللا دا نه دي  ،پوه شئېر او حساب په شمد كلونو 

ږي ېپوهچي ړو ته گهغو و ،په حقه سرهگر ړي مك

 .يانويپه تفصيل سره ب آيتونه

 پام كي ولرو:په څو خبري دلته بايد  -(5)

 هر تعالى  چي هللاپه ارتباط ويل شوي ۍ موضوع د مخكن

ښت كي حكمت او پيدايپه څه د هر  ،ړيپيدا كپه حقه څه 

يو  ،ۍ ديږمپوې لمر او سدوه مثاله ئ ،مصلحت مضمر دئ

ڼا او تودوخه دركوي او ځي له لوري تاسو ته رې د ورئ

ې د هر يوه ته ئ ،ښانه كويروې پش ېتيارې ستاسو بل ئ

په ي او ځځايه خوټاكلي له چي داسي  ،ټاكلىځاى كي ېټ

ې دومره دقيق حركت ئ ،وروستي منزل ته رسيې ټېې نټاكل

مياشتو او كلونو حساب  ،ځوپو ورچي د هغه له مخي د ش

 معلومولى شئ. 

 او مكافات او  حساب و كتاب ،قيامت ،ژوندونله بيا

ى او انسان خوشگواكي چي ې معنى دئ په در انكا تمجازا

ظلم او كفر سزا وركول  ،نه د فساد ،پيدا شوىې هدفه ب

! كوم د ېك عمل اجر او بدله!ږي او نه د ايمان او نېك

ې خور او د دچي عقل او شعور خاوند به دا خبره ومني 

څه د هر  ،پيدا شوي ويهدفمن دي څه پراخ عالم هر 

خو انسان دي ق حساب له مخي وي ښت او حركت دي د دقيځخو

گه داسي په توې استثناء د يواو ې خالف د دغي عامي قاعد

نه  ،ښت كوم هدف لريپيدايې وي چي نه ئپيدا شوى 

محاسبه ورسره ښه او بد عمل نه د  ،ږيېې كښتنه ترپو

ږي؟!! نور مخلوقات ېږي او نه سزا او جزا وركول كېك
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ڼ ښي او كيه ذره ټاكلي مسير نه يوپل چي له خداسي دي 

ې د زوال حراف ئنلوري ته انحراف نه كوي او معمولي ا

يو: انسان نه چي وواآيا سمه ده  ،ږيېاو تباهي باعث ك

ټاكلى مسير لري او نه د انحراف پاره ثابت او د حركت ل

 گوري؟!!  سزا 

    

   

   

   

   

په ېدو او ېدو رابدلپه بدلځي وراو ې پچي د شيقينًا 

ړي پيدا كي كي او زمك وآسمانونپه چي هللا كي څه هغه 

  .ځان ساتنه كويچي ښي دي پاره نړو لگغو ود ه

گ پسي تپه بلي يوه  ځيې او ورپگه د شپه منظمه تو -(7)

ځواب ړتيا او ضرورت ته ې سره يوې اي يوپه هراو  ،گرات

مصلحت هدف او يو لوى ستر  يو ،ې ډكوليوه تشه پر ،ويل

چي د عقل خاوندانو او هغو ښي دي ترالسه كول؛ هغه نې پر

 ښيي.پل رب ورژغورل شي خړي له انحرافه وچي غواته 

ځير شو؛ څه ته ي هر او زمك وآسمانونهمداراز كه د 

ري وپه لپل رب ته د خ ږموچي ومومو ې داسي به ئ

څه چي دا هر ژبه راته وايي په د حال  ،ښوونه كويالر

  .ړيپيدا كعليم او حكيم رب 

    

  

  

  

   

   

  

   

   

په ږ د مالقات هيله نه لري او چي زمويقينًا هغه 

چي ډه شوي او هغه ډاې پرژوند راضي شوي او دنيايي 

اور دئ  ىځگنو غافل دي؛ د دوى استوږ له آيتونزمو
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 ې. چي ترالسه كول ئڅه په سبب د هغه 

 ڼي:گ ىځگنلكو استودا آيت دوزخ د دغو خ -(6-1)

  پام مو  ،ېدو هيله نه لريسره د مخامختعالى  هللاله

د )هيلي نه  ځاىپه ه لرلو( باور ند )دلته چي وي 

سره د تعالى  هللاچي له ښيي او دا  ،لرلو( الفاظ راغلي

او گناهونو ېرو ډد چي څوك انكار كوي ېدو نه هغه مخامخ

پيرزوينو نه  له رحمت اوې د هللا تعالى په سبب ئظلمونو 

يعني دا انكار عقلي وجوهات  ې وي.او هيله قطع شو طمع

ه دگناه دا  ،نه لري بلكي روحي او رواني وجوهات لري

چي له او ته رسوي ړپې انسان هغه په تكرار سره ئچي 

سره له تعالى  مكافات او مجازات او له هللا ،قيامت

 څوي.ې انكار ته وهېدو ئمخامخ

  هدف وي ىې وروستدا ئ ،شويژوند راضي دنيايي پر، 

د دنيا تر چي گوري څه نه ژوند كي بل داسي پل په خ

ړوالى د معنوي الوت لو ،ڼيگړ او غوره وې لولذتونو ئ

ې د دنيا مال ښتنو محدوده ئټ او د معنوي غوټيېر ډې ئ

 و متاع وي.ا

  په شاوخوا كيد دوى  ،و نه غافل ديآيتونالهي له، 

نشي ښي د قدرت ن ېېدونكځلي هر گام كپه ته او هر لوري 

د  ،ېېدلړې غوپردېړي پرد جهل ې گو ئپر ستر ،درك كولى

د چي  آيتونهېره ې شمډ دئ او دا بې لنگو ليد ئستر

دي؛ د دوى ښي الهي صفاتو مظاهر او د هغه د قدرت ن

گو له پلو ستردوى د خ ،ې نه وينيگي ئې سترخوبول

تلو محروم په غور او دقت سره كڅه ته و او هر پرانيستل

   دي. 

  ړي ول، عملونه په دنيا كي د فتنو اورونه بل كدوى

ېدى، د نشي كڅه پرته بل ې له اور سزا ئچي ې داسي وو ئ

   ځى اور وي.گنكي د دوى استو آخرتپه پاره به ې لهمد
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ې ېك عملونه ئړى او نې راوچي ايمان ئې شكه هغو ب

په سبب هدايت پل ايمان ې د خوى رب به ئ؛ د دړيك

ډك له نعمتونو  ،ږيېې بهې الندي به ويالتر ،ړيك

پاكي تا ې وينا دا وي: په هغه كي به ئ ،جنتونو كي

د استقبال وينا سالم  ېبه ئاو هلته ې هللا! لره ده ا

ټولي د چي ستايني ې دا وي ۍ وينا به ئاو وروست ،وي

  .يدنو رب لره ياعالم

د جنتيانو  په مقابل كيدلته د دوزخيانو  -(1-11)

 ې:گه شوې توپه ديادونه 

 ړي.ك ېېك عملونه ئړى او ندوى ايمان راو 

 د پر مخ د دوى  تعالى چي هللاې سبب شو ې د دايمان ئ

ژندو توفيق ېپښه څه د د هر  ،ېزيې پرانهدايت درواز

 د قدرترب پل څه كي د خچي په هر ؛ داسي ړيپه برخه كور

 گوري. ثار وښي او آن

 چي له راز راز په برخه شي ې داسي جنتونه به ئ

ې لو الندي به ئگد ونو او بن ،ډك وينعمتونو نه به 

پاكي تا ړۍ وينا دا وي: لومې به ئهلته  ،ږيېې بهويال

پر بل سالم كول ې يو د استقبال وينا به ئې هللا! لره ده ا

ټولي د چي ستايني ې دا وي ۍ وينا به ئاو وروست ،وي

په دنيايي چي څه وو او دا همغه  .يدنو رب لره ياعالم

 تعالى هللاړۍ وينا د ې هم لوم، هلته ئې هم كولئژوند كي 

ڼل وو، گړ ې لوئ بپاكي بيانول او له هر عيتسبيح او 

ۍ وينا به وروستپيام درلود، يوه بل ته د سالم تحفه او 

ې ئېرزوينو د پړي او ستاينه وكرب پل خد چي  هې دا وئ

 ړي. ځاى كپر كر ش
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هغسي لكه  ،په تلوار سره خلكو ته شر رسولىاو كه هللا 

ړي نو هرومرو به د ڼه غواگښېپه تلوار سره  چي دوى

ږ د چي زمونو هغه  ،هو ېېدلپاى ته رسټه ېندوى 

 هې اللهاندپل طغيان كي ئپه خمالقات هيله نه لري؛ 

 ږدو.ېپر

ږ غور او دقت ېدا لپوهپه مطلب سم ې آيت د د -(11)

د زيان خلكو ته تعالى  چي كه هللادلته ويل شوي  ،ړيغوا

پاى كولى نو هرومرو به د دوى مهلت ار تلوو كي رسولپه 

ځواب په دا وينا د كافرانو د هغي خبري  ،ېدلى ووته رس

د مكافات او مجازات هغه ادعاء چي وايي: كه ې كي شو

د عذاب ږ موښتيا په ركه  ،ې وايئچي تاسو ئحقيقت لري 

له انسان سره د هغه د ښتا په رتعالى  هللاكه  ،ړ يوو

ږل ېله لوري رالتعالى  هللااسو د كه ت ،كويړنو محاسبه ك

حقيقت لري  ونهښونه او انذارگواشوي يئ او ستاسو دا 

ېر ډږي؟! ولي ېعذاب نه نازلږ د هللا تعالى پر مونو ولي 

 ،كافر وي ،پرته له دنيا دروميې خلك له كومي محاسب

ړي وي خو له ې كگناهونه ئ ،ړى ويې كظلم ئ ،مشرك وي

د  قرآن!! ړ شينيا والپرته ومري او له دكومي سزا 

په هر ېړلي او څو كي آيتونېرو ډپه كافرانو دا وينا 

دوى كله دا  ،ړىځواب وركې هغوى ته مناسب ځاى كي ئ

پيغمبر كله له  ،ېړړ كي كپه لد انكار  رتخبره له آخ

د  تړ كي او كله له مكافات او مجازاپه لنه د انكار 

كه شوي:  ځواب كي ويلپه دلته د دوى  ،يړ كپه لانكار 

ته ې كي او دوى په محاسبگانو سره پلو بندله ختعالى  هللا

په سزا وركولو كي تلوار كولى نو بيا خو ړنو بدو كد 

پاى ته ړۍ به انسان ته د مهلت او فرصت وركولو ل

سره به متصل د سزا متروكه د گناه له هري  ،ېدهرس

يوه ستره تعالى  هللادا د  ،ېوتهپرپر سر راگار گنه

گناه چي انسان فورًا نه نيسي او له ينه ده ېرزوپ

فرصت وركوي.  او جبراناصالح  ،ېوروسته هغه ته د توب

ېر ډچي له انسان سره ټاكلى پاره ې لې د دقيامت ئ

پاى كي محاسبه په ړۍ د عمر ټولي ند ده او د  ،وروسته

عذر او حجت څ هيپاره ې لځان د تبرئچي د داسي  ،وشي

چا ته هم تعالى هغه  هللاپاره ې لد همد ،پاته نه ويورته 
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ږدي چي ېپر هې اللهاندپل طغيان كي ئمهلت وركوي او په خ

ړيكي له ټولي اپلي ې خپه سبب ئگناهونو د طغيان او 

 څ هيله ورته نه لري.ې او هيپل رب سره شلولخ

گناه سزا د چي دلته د بايد متوجه وو ې ټكي ته هم د

گناه سره انسان ه پچي ځكه دا  ،ې)شر( په نامه ياده شو

ېره ډپه زي. دلته ېپرانې دروازاو ضرر ځان ته د شر 

: هغه انسان چي د خير ترالسه كولو گه ويل شويظريفه تو

په تلوار  تعالى چي له هللاېر تلوار لري؛ عجيبه ده ډكي 

    ړي!!گناه سزا( غواپلي سره )شر: د خ

    

   

    

    

    

    

   

      

په داسي نو  ،او كله چي انسان ته څه تكليف ورسېږي

 ،په اړخ به پرېوتى ويي چموږ مرستي ته بلي حال كي 

ه تخو كله چي ده  ،يا به والړ وي ،يا به ناست وى

مصيبت لري كړو بيا به داسي درومي لكه ېدلى هغه رس

چي موږ ئې له هغه تكليف نه خالصون ته نه وو 

مسرفينو ته خپل عملونه داسي ښاېسته او  ،وربللي

 مزين كړى شوي.

مطالبو ته  ومهممهمو څو كي ې مبارك آيت په د -(12)

 ې:اشاره شو

 ږي ېې نه معلومكلمله د )ضر( ې فقرړۍ د آيت د لوم

يعني  ضرهمدا اد رپه مخكني آيت كي له )شر( نه مچي 

  دئ.ړاو او تكليف ك

  په تلوار سره د شر راتلو چي هغه عجول انسان ته

ې چي ورته راشي نو داسي به ئښتنه كوي ويل شوي: كله غو

سلسل هللا تعالى ته دعاء كوي ه هر حالت كي به مپچي ې گور

يا ناست  ،كه په اړخ پروت وي ،ړيې غوااو مرسته به تر

 .گاني به كويدعا ړ او روان ويوي يا وال
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  ژغورل شي بيا به داسي چي له تكليفونو نه وخو

دعاء نه وه كړې او څ ته ئې هيتعالى  هللاچي درومي لكه 

 ،ېتښغوې مرسته نه وه ترڅ په هغه مشكل وخت كي ئې هي

سره خپل ټول تعالى  هللاړي او هم له ېر كهتعالى  هللاهم به 

 .تعهدات او ژمني

آيتونو كي  71ه 77په ې د سورد االسراء دا مطلب 

 :داسي لولو

    
     

     
    
   

    
    

     
      

    
    

   
      
                       

 71ه 76االسراء: 

ږي له ده )هللا( ېړ درورسكوم رب كيبحر په ي چكله و ا

ي و چې( دربلئ، خې ته ئ)مرست ورك شي چيټول هغه پرته 

ډډه كوئ او انسان ژغوري نو اعراض او ته و يچكله مو و

په د بحر  يچشوي يئ  ې خونديله د، آيا ه دئېر ناسپاسډ

ږي، ېراول يۍ درباندنده سيلوتيا ړي او ښخ كمو  كيۍ ژ

شوي  ې خونديوكيل درته ونه مومئ او آيا له د بيا هيڅ

ځوي او ستاسو د كفر رېرته وروگببيا مو ځل يو  يچيئ 

ږي ېي راولۍ درباندوجه د باد تونده سيلپه ۍ پاساو ناس

ږ كوم پر مونپه وجه سزا  او بيا د دغي ړياو غرق مو ك

  نكى ونه مومئ.ونيو

ته  قيقت ستاسو مخيي دا حټولو آيتونو كپه دغو 

 دعاء ،يهللا تعالى ته مخه كوانسان هغه وخت  يچځي را

د احتياج او  يچږي ېچمتو كې ورته كوي او عبادت ته ئ

ۍ نيازمند"ې د اراده ئ "عبادت"د  ،ړيړتيا احساس وكا

ۍ ې نيازد استغناء او ب يچخو  ،ږيېړراوال له احساسه"

عصيان او د  ،ړويمخ وا تعالىړي نو له هللا احساس وك
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 اړهپه د هللا  چيورئ گې ترتيب په د ،ړيطغيان الر غوره ك

د ده علم او  اړهپه او د ده د ربوبيت معرفت د انسان 

د ده  ،ړويۍ احساس راوالازمنديد ن يپه انسان كپوهه 

 رب العالميند  چيږي ېړوبه كخ ه"معرفت"دعاء له هغه 

 ې لري.ئ ړهاپه 

  

    

   

  

    

   

   

   

   

   

  

ېړۍ وال هغه پېر ډمو  يخكاسو متچي تر يقينًا  او

ې ئ انوپيغمبراو  ،ړې وكچي ظلم ئړل مهال هالك ك

تيار( نه ول ې ته ې خو دوى )دړوښي ورته راگندي نڅر

بيا  ،ن مجازات كوويهمداسي مجرم ،ړيراوچي ايمان 

ړئ ځاى ناستي كپه زمكي كي مو تاسو تر دوى وروسته 

 گه عمل كوئ.څنگورو چي و

په چي گواهي وركوي چي تاريخ په داسي حال كي  -(11-11)

 ،ظالم قومونه مؤاخذه شويپه وار وار پېړيو كي ېرو ت

گند څرورته راغلي او السالم  معليه انچي پيغمبركله 

گه الهي حجت ې توپه د او ښيېې د دوى مخي ته ائ آيتونه

نو په سخت ړى خو دوى ايمان نه دئ راو ،پړ شوىې بشپر

څه راتلونكو نسلونو ته د دوى هر  ،اخته شوي الهي عذاب

ې سره سره ې حقيقت له مشاهدد د ،شوي پاتهپه ميراث 

په راتلو انكار كوئ او د عذاب  تگه له الهي مجازاڅن

پيغمبر چي الهي وعيد او د ې باعث شوى ډ د دځنكي 

     ړئ؟! تكذيب ك انذار
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؛ هغه ې ولوستل شيپر گند آيتونهڅرږ چي زمواو كله 

پرته ې ږ د مالقات هيله نه لري وايي: له دچي زمو

ووايه: ما ته  ړه!ې بدل كړه يا ئراو كوم بل قرآن

زه خو يوازي  ،ړمې بدل كپلي خوا ئچي له خښايي نه 

يقينًا  ،ږيېكې وحي چي ما ته ئڅه متابعت كوم د هغه 

ږم كه له ېځي له عذابه وېررې ستري وخو د يوچي زه 

ښتي وى نو نه ړم. ووايه: كه هللا غوړاوى وكسرغ بپل رخ

 يړپوه كې پرې ئپر تاسو لوستى وو او نه به به مي 

پاته په تاسو كي يو عمر ې د مخه زه خو تر د ،وئ

  آيا تعقل نه كوئ؟! ،شوى يم

په و آيتوند مقروء كتاب د  تعالى هللادا خلك د  -(15-17)

و او د آيتونچي د مشهود كتاب د چلند لري م همغه ړه ها

چي له گه څنلكه  ،ې لريړه ئپه اپېښو  وگندڅرتاريخي 

پراخ ې چي د دشي اخيستى پند نه نه ښو و او نآيتونهغو 

گه څنلكه  او ږيېگو كهري خوا ته ترسترږ كي ېپه غعالم 

پېښو نه عبرت نه اخلي؛ د تاريخ له عبرتناكو چي 

ټه گ هنښوونو الراو حكيمانه  وگندڅرله  قرآنهمداراز د 

ېدو هم عاجز پوهپر عظمت له و آيتوند دغو  ،نشي اخيستى

 قرآنبل خو يا چي ته وايي  السالم عليه پيغمبر ،دي

ږ ته د چي موړه ې كي داسي بدلون راوپه دړه يا راو
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ې نشو ږ ئچي موړه ې حذف كهغه برخي تر ،ړ شيمنلو و

 منلى!! 

څو چي دوى ته ې ښوونه شوته الر مالسال عليه پيغمبر

 ړه:ځوابونه ورك

  په كتاب كي تعالى  چي د هللادا زما له شأن نه لري ده

 ړم،څه تبديلي راوپله لوري له خ

  ې وحي چي ما ته ئڅه متابعت كوم زه خو يوازي د هغه

  ،ږيېك

  پل ږم كه د خېځي له عذابه وېرې ستري ورخو د يوزه

په كتاب كي تعالى  هللاو د ړم اړاوى وكله حكم نه سرغرب 

 ،ړماو زياتى وك ىكم

 پر تاسو ښتي نو نه به مي كه هللا تعالى نه وى غو

  ،وئ يړپوه كې پرتعالى  لوستى وو او نه به هللا

 پاته شوى په تاسو كي يو عمر ې د مخه زه خو تر د

 ،ې د مخه د وحينه مي تر د ،ړىنه مي ليك لوست ك ،يم

نه مو  ،څه ويليه تاسو ته ړپه ارسالت او بعثت  ،كتاب

د خلكو د دوكه  مامو له نه او ېدلي له ما درواغ اور

لمن مي او له ې داغه او بپاكه ؛ ېڅه ليدلهكومه كولو 

تعالى  هللاچي زه له ښيي مي  ځان لري ساتلنه گناهونو 

نو  ،ډډه كومړاوي ږم او د هغه د حكمونو له سرغېېرو

له تعالى  هللازه د چي په درواغو دا دعوى كوم گه به څن

  ولي تعقل نه كوئ؟!گمارل شوى يم؟ لوري 

    

     

    

    

ې دروغ پر هللا ئچي څوك وي ېر ظالم ډچا به نو تر هغه 

يقينًا  ڼل؟!گدروغجن و تونهې د هغه آيړل او يا ئوت

 ږي. ېكدا مجرمين نه بريالي چي 

 هللاپر په دوام كي ويل شوي: دلته د مخكني مطلب  -(16)

ړه په ااو د هغه  په درواغو افتراء كولباندي تعالى 

ځان د هللا په درواغو چي هغه نه دي ويلي، څه ويل داسي 

چي  په داسي حال كيپيغمبر معرفي كول استازى او تعالى 

ږل شوى، هغه ستر ظلم دئ ېله لوري نه وي لتعالى  د هللا
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چي يوازي ستر ستر ظالمان د هغه جسارت كولى شي، تاسو 

چي ږدو كلونو كي دغو اوپه ژوند معلوم دئ، ته زما 

مي هم افتراء  انسان باندييوه پر كي وم ځ په منستاسو 

ړى؛ ېرى نه دئ كپه حق كي مي ظلم او تچا ې، د ړنه ده ك

بل لوري  گه دا كار كوم؟!څنړه به په اتعالى  هللاو د ن

 گند آيتونهڅرتعالى  هللاځير شئ؛ د ځان ته پل ته تاسو خ

چي داسي  شئپوه تكذيبوئ، د داسي ستر ظلم جسارت كوئ!! 

له ېدى او د هللا تعالى پلو موخو ته نشي رسستر مجرمين خ

 ېدى.ژغورل كعذابه نه شي 

    

     

  

     

    

    

    

   

  

چي نه ضرر  څه عبادت كويد هغه پرته او له هللا 

په ټه او وايي: دوى خو د هللا گوررسولى شي او نه 

ږ شفاعت كوونكي دي! )ورته( ووايه: آيا ړاندي زموو

ې پرخبروئ چي دئ څه داسي په ي زمك او وآسمانونهللا د 

څه ړ دئ له هغه او لو ،ورته هږي؟! پاكي دېپوهنه 

 ې ورسره شريكوي.چي دوى ئ

گوته شوى او په حقيقت  ې خوا د عبادتله يودلته  -(11)

چا ويل شوي: دوى د داسي  ،له بلي خوا د شفاعت حقيقت

او وايي: ! ټهگنه ضرر وررسولى شي او نه چي عبادت كوي 

  ږ شفاعت كوونكي دي!ړاندي زموپه ودوى خو د هللا 

په چي د شرك  ېځير شټولو هغو خلكو حالت ته كه د 

داق به دي و ويناوو مصدو ودغد ېوتي نو پرډ كي ډنگنده 

د نه چي څه عبادت به كوي چا او د داسي  ،گو شيتر ستر

پل خه پ ،ټي رسولو وسگضرر دفع كولو توان لري او نه د 

الس به پل په خ ،ړيكړ نه ُبت جو گيډبري او لرله به الس 

 ،ړيې نصب كئېري به چ ،ځاى ته يوسيځايه بل ې له يوه ئ

ړي ړ كبه لود دعاء السونه  ،ډه شيگونې مخي ته بيا به ئ
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گ پل طبيعي مرپه خڅوك به  ،ړيې غوااو مرسته به تر

ې ښخ به ئ ،قبر به ورته وكيني ،ومري يا به شهيد شي

ې به ډجن ،ړيړه كې جوپرگنبده پاسه به قبر د د  ،ړيك

د  ،ډه شيگونمخي ته ې قبر بيا به د همد ،گويې ولپر

په دا  ،ړيې غواړي او مرسته به ترړ كدعاء السونه به لو

پل په خچي ې نه وو قادر په دچي دا شخص اسي حال كي د

ړي او د قاتل مقابله وك ،ژغوريگه وځان له مرژوند كي 

تكفين او تدفين كي بل  ،په غسل ،ژنيچي دى ووږدي ېنپر

ړي كه كدفن ې ژر ئچي مجبور ول ې پلوان ئخ ،ړ ووته ا

پر ې نورو جنازه ئ ،ږي او بوي كويېې خرابنه نو جسد ئ

مي څه وخت چي شو ويلى  نهې دومره ئ ،ېتږو اخيساو

ښى ايپه قبر كي نورو  ،ځوئ او په كوم لوري مي يوسئوخو

نه  ،شهيد شو هللا عنه رضىعلي  ،ېړولې اپرې ي ئاو خاور

پر ده  ،نيولىورته ښمن كمين په جومات كي دچي ېدو پوه

په نيت ځه د لمان ،چمتو دئگوزار كولو ته د توري 

زخمي او له  ،ړگوزار وكې پرپي اڅښمن ناخو د ،ېدلىځخو

خو اوس شيعه مشركين ورته موالى  ،ې زخم نه شهيد شوهمد

مشكل كشاء او حاجت روا وايي!! امام حسين د  ،كائنات

ې ځو كي كوفپه ورې نه د حج په بلنه له مكې د خلكو كوف

چي د ې هيله په د ،ورسرهې ړي ئۍ غد كورن ،ته روان شو

ې ته له ؛ خو كوفت كويې خلك به له ده سره بيعكوف

 ،ښكر سره مخامخ شوپه كربال كي د يزيد له لېدو مخكي رس

 ،شهيدان شولړي ې اويا غږدنۍ د ده د كورن ،ښته وشوهن

د  هللا عنه رضىړى شوه او نه علي ځانه دفاع وكنه دوى له 

ړۍ په نامه د نخو شيعه وو د دوى  ،ړى شوهدوى مرسته وك

گاني ورته كوي دعا ،ړيړ كجوزيارتونه ټ كي گوټ گوپه 

ړي!! د ې غوامرسته ترېدو پلو حاجتونو د ترسره كاو د خ

ځه پنړوسيانو نه يو مجهول الهويه له ك هللا عنه رضىعلي 

ې امام زمان ئ ،كلن ماشوم ته د غائب امام نوم وركوي

 ،گوريگه ورته په سترټول عالم د متصرف د  ،ڼيگ

ڼي او گونو كي په آسمانړ تعالى لو هللاې تر ځى ئگناستو

هغه ته واسطه كوي او تعالى  هللاگانو كي پلو دعاپه خ

هغه له  امام زمان ته ورسوه!! عرائضږ وايي: خدايه زمو

پل حاجتونه هغه ته خچي ږده ېپرړه!! دا خو ږ راضي كمو

ړي بلكه دلته او هلته او ې غواړاندي كوي او مرسته ترو

ټ شوى پ چي وايي دا ماشوم هملتهړي خوا ته د هغه سو

اخلي او بيا ې ورين ئاگمار مجټ ،ځويغور عرائض يليكل
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امام زمان له د چي دا گمان كوي او دوى  يږېځواب ورل

په چي د دوى يوه جمهور رئيس  ځواب دئ!!ږل شوى ېلوري ل

گه كتل په سترايران كي ورته د ليبرال او آزادخيال 

ږ له امام چي موې كي وويل په خطبځي ې د ورږي د جمعېك

چي كه د ړئ قياس ك له دې مان سره كتبي رابطه لرو!!ز

ې پاالنو حالت به ئړد زووي نو ې داسي ليبراالنو وضعيت ئ

امام زمان  ېچي كله د دپه داسي حال كي دا  گه وي!!څن

گډه وايي: عجل هللا فرجه په ږغ او ړ په لونوم اخلي نو 

يعني  ړي!!په خالصون كي تلوار وكالشريف: خداى دي د ده 

دوى  ړي!!ژر راخالص كې خداى د !ېري بندي دئچمام زمان ا

گاني وروسته دعاگه هغو امامانو ته د دوى له مراوس 

پلرونو خيانت ښي كي د دوى ېپپه غمجني چي د كربال  كوي

ښودل او د يزيد ېپرې يوازي په ميدان كي ئ ،ړورسره وك

 ېدل!!گپه خالف وجنځاى شول او د هغوى سره يو ښكر ه لل

ناست وي او خوا ته  ونوقبرى اوالده اوس د دوى د هغو

په دروغجني گند شرك څراو د دغه  ،ړيې غوامرسته تر

ږ شفاعت زموړاندي په ودا خو د هللا توجيه كي به وايي: 

ړي ې غواگاني مو تر خدايه رسوي او تردعا ،كوونكي دي

  ! ړي!ږ حاجتونه ترسره كې مني او زموچي وئ

په ې غلط استدالل كينو د دد دغو مشرتعالى  هللاخو 

ړئ ستاسو دا شفعاء او شريكان غواځواب كي فرمايي: آيا 

چي ړي څه خبر كله هغه په زمكي يا آسمان كي ؛ هللا تعالى

ږي؟! دوى تاسو ورمعرفي كوي؟ دوى ورته ېپوهې نه پردى 

د مرستي او  ،ې حاجت دئدا ئ ،چي دا كس محتاج دئوايي 

ې قبوله ړه او دعاء ئك ې رفعحاجت ئ ،عنايت مستحق دئ

په حقيقت ړاندي د كوم كس شفاعت په وچا ! د يو ړه؟!ك

ړتياوو او ې كس له وچي هغه د دې معنى دئ په دكي 

ې ورمعرفي كوي او ئشفاعت كوونكي  ،ڼو خبر نه دئگښې

بايد  ،ړ دئپاملرني ود  ،ړى دئېك سورته وايي: دا ن

ټي پگي رې ستچي له غلطيو ئې ارزي په د ،توجه ورته وشي

فرمايي: دوى ته ووايه: آيا دغه  تعالى هللاځكه نو شي!! 

په چي څه خبروي له داسي  تعالى هللاشفاعت كوونكي؛ 

ې پرې دوى ئ ،پاته شوىټ پ ده هي كي لزمكيا  وآسمانون

چي جاهل گوزار دئ پر سر ستر ؟!! دا د هغه شفاعت خبروي

شرك ې باور ړه ئپه اد شفاعت  او اور لريبې پرقومونه 

  .ړلى دئل

پرته د داسي چا عبادت كوي چي "په  تعالىدوى له هللا 
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نه عبادت سره ئې" دوى ته ضرر نشي رسولى او "په عبادت 

سره ئې" دوى ته گټه نشي رسولي او وايي: دا د هللا په 

ووايه: آيا پدې شفاعت  ،وړاندي زمونږ شفاعت كوونكي دي

پداسي څه  يزمككوونكو سره غواړئ خداى د آسمانونو او 

خبر كړى چي نه ورباندي پوهېږي؟! پاكي ده هغه لره او 

 ډېر لوړ دئ چي شريك ورسره نيسي. له دې

غلط او باطل  اړهيعنى: دا مشركان چي د شفاعت په 

د داسي څه عبادت كوي چي دوى ترې د ضرر د  ،تصورلري

پداسي حال كي چي دوى  ،دفع كولو او گټي رسولو طمع لري

د گټي او تاوان  ،ري او نه دتاوان واكنه د گټي وس ل

فيصلې له هللا تعالى سره دي. مشركين له هللا تعالى پرته له 

وايي: مونږ خو د  اړهنورو د مرستي غوښتلو د جواز په 

فقط دوى د خداى په درباركي  ،دې شيانو عبادت نه كوو

دوى د خداى په وړاندي زمونږ  ،خپل شفاعت كوونكي نيسو

د ترديد دعاء قرآن د دوى د دې ا ،ديوسيله او شفيع 

لپاره فرمايي: آيا تاسي غواړئ د خپلو شفاعت كوونكو 

له الري هللا تعالى ته داسي څه وواياست چي هغه نه پرې 

پټ دي؟! په  هغهپوهېږي؟!! په زمكه او يا آسمان كي له 

دنيا كي چي څوك د حاكم او پاچا په وړاندي د كوم كس 

له تاسي سره  ،ي: دا ښه سړى دئشفاعت كوي نو ورته واي

ستاسي معلومات د ده په  ،كړى ئڅه جرم ئې ند ،اخالص لري

چي سزا  ئهغه د دې اليق ند ،اړه مكمل او دقيق ندي

دا  ،بايد عفوه ورته وشي ،وركړى شي او مجازات شي

ستاسي او د نظام په گټه ده......... آيا فكركوئ چي هللا 

پاچايان چي شفاعت  ياييتعالى هم همداسي دئ لكه دا دن

كوونكي ئې د مجرم له حقيقي حالت نه خبروي؟! آيا داسي 

پټ وي؟! او بيا دا شفاعت  تعالىڅه شته چي له هللا 

معلومات وركړي  اړهكوونكي راشي او هللا تعالى ته ئې په 

 پاك او له شريك نه بې نيازه دئ. ب؟! هللا تعالى لدې عي

ځور انښلى ه او كقرآن د هغه كسانو حالت څومره ښ

كړى چي پدې ډول شفاعت باورلري او خپل مزعوم شفاعت 

دا  ،كوونكي ئې د الوهيت تر درجې پورى لوړ كړي دي

كسان به د قيامت په ورځ په حقيقت پوه شي او وبه ويني 

د دې خيالي شفاعت كوونكو په  ،چي دوى په غلطه روان وو

كي له هللا هغه چي دوى په دنيا  ،ئې باطل تصور درلود اړه

نه يوازي د  ،تعالى سره برابر او شريكان گرځولي وو

خپله بيزارى  دوىله  يشفاعت كولو توان نه لري بلك
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 قرآن فرمايي:  ،اعالنوي او په خپله غلطۍ اعتراف كوي

      
    

   
    

      
                                    

  111-16الشعراء: 

كي وو  ۍقسم په خداى چي مونږ په څرگند ضاللت او بې لر

مونږ  ،چي تاسو مو له رب العالمين سره برابرگرځولي وئ

اوس نه  ،لري كړي مگر دغو مجرمينو ېو ببل چا نه ي

 شفاعت كوونكي لرو او نه رښتينى دوست. 

وبه  ،به څرگند شي حقائقد قيامت په ورځ چي ټول 

ليدل شي چي دا مشركه ډله او په مشركانه شفاعت باور 

ځانونه به  ،لرونكي به په خپله خپل باورونه غلط شمېرى

لويان د  اعتراف به كوي چي دوى خپل ،گمراه بولي

الوهيت درجې ته اوچت كړي وو او هغه كسان به مجرم 

شمېري چي دوى ئې بې الري كړي وو او وبه وايي: اوس نه 

داسي شفيع لرو چي د خداى په وړاندي زمونږ شفاعت او 

مرسته كولى شي او نه داسي دوستان او اولياء چي گمان 

مو كولو دوى پر مونږ او مونږ پر دوى گران يو او د 

امت په ورځ به د هللا په وړاندي زمونږ حمايت او شفاعت قي

 كوي!! 

د قرآنكريم متعدد آيتونه پدې داللت كوي چي د قيامت 

په ورځ شفاعت نشته او د هيچا شفاعت بل چا ته گټه نه 

 ،ئې نه شي ژغورلى تله الهي عذاب او مجازا ،شي رسولئ

 البته د دې آيتونو ترڅنگ داسي مبارك آيتونه هم شته

چي "مشروط شفاعت "په اثبات رسوي او په جواز ئې داللت 

 قرآنكريم فرمايي:  ،كوي

...      
      

     
    

   ...                                                   
 255البقره :

هغه به څوك وي چي د ده په وړاندي د چا شفاعت وكړى 

مگر د ده له اذن او اجازې وروسته؟ په ټولو هغو  ،شي
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شيانو پوه دئ چي د دوى مخي او يا شاته دي او دوى د 

مگر په هغه  ،ده له علم نه په هيڅ شي احاطه نشي كولى

 ده غوښتي.... څه چي

يعنى هغه شفاعت نشته چي تاسي ئې تصور او گمان 

ته يا كوم مقرب بنده به يو شداسي نده چي كومه فر ،كوئ

د خداى حضور ته به ئې ورولي  ،شمېر مجرمين راغونډوي

بلكه شفاعت  ،داسي نده ،نه ،او هلته به ئې شفاعت كوي

كوونكي به هم د خداى له لوري غوره كېږي او شفاعت 

هغه به مشخصو كسانو ته د خاصو كسانو په  ،ېدونكي همك

دواړه به د هللا تعالى له  ،اړه د شفاعت اجازه وركوي

داسي گمان ونكړئ چي د لوى رب په  ،لوري ټاكل كېږي

څوك د ده له اجازې پرته د خبرو او شفاعت به وړاندي 

څوك دا توان ولري چي د به توان او جرأت ولري او يا 

بې اجازې د كوم مجرم شفاعت وكړي او په خداى په نزد 

هر څه عالم خداى د كوم مجرم له حال نه خبركړي او د 

ورته معلومات وركړي چي له  اړههغه د داسي صفاتو په 

 مجازاتو نه پرې معاف شي. هللا تعالى فرمايي:

     
     

      
    
                                                

 111-111طه:

مگر د هغه چا  ،په هغه ورځ به شفاعت څه گټه نه رسوي

 هر ،چي خداى اجازه وركړي او د ده په وينا راضي شي

هغه څه ورته معلوم دي چي د دوى مخي ته دي يا ئې شا 

 ته دي او دوى علمًا پر ده احاطه نشي كولى. 

دا آيتونه پدې داللت كوي چي د قيامت په ورځ به د 

د شفاعت په اړه د دوى  ،مشركانو مزعوم شفاعت نه وي

دا ډول تصور په  ،تصور او گمان بې اساسه او غلط دئ

 ،كارو نه راوالړ شوى تصور دئشرك ككړ او له شركي اف

 شريعت هغه شفاعت مني چي د دې خصوصياتو درلودونكي وي: 

  شفاعت كوونكي د هللا تعالى له خوا ټاكل كېږي او د هللا

 تعالى له اجازې نه وروسته به شفاعت كولى شي.

  د شفاعت وړ او د سفارش مستحق كسان به هم د هللا

اذن نه وروسته به تعالى له خوا غوره كېږي او له الهي 

 ى شي.ېدد دوى شفاعت ك
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  هيڅوك دا جرأت او وس نه لري چي د هللا تعالى له

اجازې پرته د هغه په وړاندي څه ووايي او نه څوك د 

 هغه له اذن نه پرته د چا د شفاعت حق او جرأت لري.

  هغه شخص د شفاعت وړ بلل كېږي چي مسلمان وي خو جرم

عت نشته، هللا تعالى له ترې شوى وي، د مشرك لپاره شفا

شرك نه پرته د ټولو گناهونو بخښنه كوي. خوشرك نه 

بخښي او نه د مشرك په حق كي د چا شفاعت قبلوي او 

هيڅوك هم دا جرأت نشي كولى چي د هللا تعالى په وړاندي د 

 كوم مشرك شفاعت وكړي.

    

  

   

    

   

    

پلو كي په خې بيا ئ ،يو امت وواو خلك خو يوازي 

ۍ وينا نه مخكن ړ او كه ستا د رب له لورياختالف وك

ي فيصله څه كپه هغه ځ د دوى ترمنې وى نو حتمًا به ئ

 وي.ك ياختالف په ك چي هو ېړك

شي چي خلك كله يو ځواب وښتنه پدلته بايد دا  -(11)

؟ په كفر كيگ ول او كه په ايمان كي يو رنامت وو؟ 

ړ شوى او كه مخكي راول تپيغمبر له بعثاختالف د 

گواكي چي ې ېرلگداسي انوروسته؟ ځينو درنو مفسرينو 

چي دوى ې دلته د خلكو هغه يووالي او وحدت ته اشاره شو

 ،په كي نه ووڅ اختالف ډ وو او هيه راغونرسپه ايمان 

گنده څرپه ړو ې آيت سياق و سباق ته توجه وكخو كه د د

عليه  پيغمبرې د يووالي حالت ئ چي دږي ېگه معلومتو

وروسته ې له بعثت له بعثت مخكي او د اختالف ئالسالم 

په دوى مخكي  تله بعثعليه السالم  پيغمبرد  ،ښودل شوى

د دوى  ،په نامه اختالف نه ووركانو كي د مؤمنانو او مش

په دوى كي چي پيل شو اختالف هغه مهال دا ځ تر من

پر ځيني ړ او ې ايمان راوپرځينو  ،پيغمبر مبعوث شو

تعالى  هللاكه د  ،پاته شولگ ټينپل مخكني شرك او كفر خ

ې نه ژر ئ ،چي انسانانو ته مهلت وركويهغه سنت نه وى 

يغمبر سره د مخالفت سزا نه پگناه او له فورًا د  ،نيسي
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ي څه كپه هغه ځ ې د دوى تر مننو حتمًا به ئ ،وركوي

كافرانو باندي پر  كوي. ياختالف په ك چي هو ېړفيصله ك

ۍ ې وروستړى وو او مؤمنانو ته به ئعذاب نازل كې به ئ

ې وه. يوازي دا تعبير هم د ړپه برخه كپړه بريا وربش

اده كوي او هم د آيت د الفاظو سم او دقيق مفهوم اف

بل تعبير نه دقيق  ،گويړخ لآيت له سياق و سباق سره ا

 گوي. ړخ لو سره اآيتونښي او نه له مخكنيو ېبر

په ې لندي آيت ته ې د سورد بقرپه حقيقت كي دا آيت 

 دئ:رته وگه پړه توبش

    

   

   

   

    

    

    

    

   

     

   

     

     

                                                                                   

   811البقره: 

رى وركوونكي او ېنو هللا ز ،ټولى ووټول يو امت او خلك 

ې ل او له دوى سره ئولېږ برانمپېغانذار وركوونكي 

ي څه كپه هغه ځ څو د خلكو ترمنو ترحقيقي كتاب راولېږ

ړى وو او اختالف خو اختالف ك دوى په كي يچ ړه وكړيپرېك

ړى شوى ككتاب ور چيړى چا نه وو كپرته بل له هغو نه 

په وجه او وروسته له  ېد كين پلو كيپه خوو او دا هم 

پل حكم سره خپه نو هللا  ،ېي ورته راغلنښندي گڅر يچهغه 

ايمان  چيړل هدايت ك ييه شيانو كفپه مختلف هغه كسان 

په  يالر يد سم څوك وغواړيې هرچاو هللا خو  ړى ووې راوئ

 .يې هدايت كولوري ئ

ړي په لومې پلوشد قرآن  حې آيت شرچي د دښه به وي 

چي ښي ېټور برگڅه ويل خو دلته دومره  ،گورئجلد كي و

وروسته د ې له فقر (امة واحدة)آيت كي د ې دپه يني ځ

او وايي: خلك يو متحد امت  ،ڼيگمقدر )فاختلفوا( لفظ 
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حال دا  ،ږلېپيغمبران ول بيا هللا ،ړوكې نو اختالف ئ ،وو

پيغمبران هغه مهال ى هللا تعال ،ې عكس دهچي خبره د د

ځو ېكفر ظلم او فساد تورو ور ،شرك ،د باطلچي ږلي ېل

ې ې او د دڼا تته شود حق ر ،ړولىپل وزر غوخلكو خ رپ

پيغام سره د له نوي  پيغمبرچي نوى ضرورت احساس شوى 

پيغمبر له راتلو وروسته د  ،ږل شيېولس لوري ته ول

ړى گار كټينپر مخكنى حالت ځينو ړى او ځينو ايمان راو

پيل ړۍ ځ د دا راز اختالف لې سره د دوى تر منپه داو 

 . ېشو

ړتيا نشته څ اهي ڼلو تهگدلته د )فاختلفوا( مقدر 

او  تركيب دا اجازه وركوي او نه له مخكي او نه د آيت

خو دا ده  تقاضااحتياط د  ،گويړخ لو سره اوروسته فقر

ې و بل سر اپخ پهړو او تصرف ونك په كالم كيد هللا  يچ

  .ړوه نه كاضافڅه ضرورته 

ڼل او گې ضرورته څه زائد بپه آيتونو كي د قرآن 

په ل او ڼگكم مقدر او څه ځول او يا هغه له نظره غور

دا كار اكثرًا  ،پوره كولخاصو الفاظو سره دا كموالى 

او د هغوى اصلي الفاظو  د آيت له چي څوك كوييا هغه 

چي له څوك يا هغه مطلب نه شي اخيستى او سم  بله تركي

 دا آيت داسي غواړي خاص نظر او رأيه ورسره وي او مخكي

د ځكه نو  ،رأيه او نظر تائيد كړيد ده  چيړي ړ كجو

او  كله څه ترې راكم كړي ،كوي تصرفكي په تركيب آيت 

اضافه  يڅه وربانداو كله  هغه ته د زائد نوم وركړي

 .يدهغه د مقدر نوم كېږپه او  كړي

   

     

    

   

   

گنده څرپل رب له لوري كوم آيت )او وايي: ولي د خ

نو )ورته( ووايه: غيب ې نازل شوى؟ پرښه( نه دئ ن

انتظار وكړئ چي زه هم نو  ،خو يوازي هللا لره دئ

 يم. ستاسو په څنگ كي له منتظرينو

يا چي ږي ېدلته د آيت له دوهمي برخي نه معلوم -(80)

نه داسي معجزه عليه السالم  مشركينو له پيغمبرخو 
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ړي او يا ښو خبر وركېپدوى ته د راتلونكو چي ې ښتغو

باندي ايمان عليه السالم  پيغمبرپر خلك چي څه داسي 

چي دوى ښيي فقره  ۍخو د آيت وروست ،ړيچمتو كړو ته راو

ته عليه السالم  پيغمبرځكه نو  ،ښتودغه دوهم صورت غو

زه  ،ورته ووايه: غيب خو يوازي هللا لره دئچي ويل شوي 

ښيي څه تاسو ته دروچي آيا زما رب به داسي ږم ېپوهنه 

زه هم ستاسو په څنگ او انتظار وكړئ كه نه، تاسو هم 

تاسو ته تعالى  هللاچي گورو وبه  يم. وكي له منتظرين

ړي كه ېرى به ايمان راوډچي د خلكو ښيي څه درداسي 

 نه؟!

   

    

    

     

    

   

   

ړاو چي كخلكو ته له هغه وروسته چي او كله 

ې به گور)څكو )خوند( ورو ېرزوينيپېدلى د كومي وررس

ټ تدبير پو كي د په آيتونږ ې زموبه ئپه څاناچي( 

ېر ټولو ډكي تر  ټ تدبيرپه پووايه: هللا  ،وي)اراده( 

 ونهټ تدبيرپږ استازي ستاسو چي زمويقينًا  چابك دئ.

  .يكيل

دلته هم د عجول او وعده خالف انسان حالت بيان  -(21)

نه وروسته د كومي ړاو كله تعالى  چي هللاشوى، كله 

ړي چي ايمان راوځاى پر ې ي نو د دڅكخوند ورو ېرزوينيپ

 تې فرصله د چيې گورې به په عكس د داو شاكر بنده شي 

و پلخپه ، ې كويپه ضد توطئد هللا د دين ې سره په استفاد

ې مخه ونيسي، خو ړي د دين د غلبو تدبيرونو سره غواټپ

ې د هغه ذات د چي دا تدبيرونه ئږي ېپوهې نه په ددوى 

چا سريع په تدبير كي تر هر چي خالف دي ه پړو ېكپرقطعي 

ي او د ده ې توان نه لرې د مقابلڅوك ئچابك دئ او او 

ي او ټ تدبيرونه تر نظر الندي نيولپټول د دوى  فرشتو

   .ېكي ئلي
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 ،هللا هغه ذات دئ چي تاسي په وچه او اوبو كي بيايي

له سورو سره  بېړۍكي وئ او بېړۍتردې چي تاسي په 

ي او پدې ځيوځاى له ماليم او خوندور نسيم سره وخو

ز باد او طوفان ېخو ناڅاپه ت ،سره خوشحاله شي

ورباندي راشي او له هر لوري څپې ورباندي راتاو شي 

)پدې وخت كي( هللا ته  ،شولاو گمان وكړي چي محاصره 

 يداسي حال كي دعاء كوي" او مرسته ترې غواړي" چپ

پل ديانت كي ورته مخلص شوي وي او وايي: كه دي په خ

خو  ،وان ونو حتمًا به شكر كوونكي بندگ ژغورلوو دېل

كله چي نجات وركړو بيا د خپل تعهد خالف په ناحقه 

په يقين زمكي كي سركشي او بغاوت كوي. اې خلكو! په 
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"  په ضرر دهسره چي ستاسي سركشي او بغاوت ستاسي 

 ،دا دركړى شوى فرصت " د دنيوى ژوند يوه متاع ده

ه به مو بيا مو زمونږ لوري ته راتگ دئ او په هغه څ

 چي تاسو كول. وخبر كړ

د و كي د عجول انسان ې مباركو آيتونپه د -(22-21)

و نه د ړاړاو او له كگوالى د كڅرنحالت او وضعيت 

 ،بولتناك اسرښلي او عبېر كډپه پر مهال ژغورني 

ځور گه انېره دقيقه توپه دسره او  الفاظوخوندورو 

كي  بېړۍپه ي كله چ: فرمايي: دا انسان داسي دئ شوى

ېدو گپه لېدو او د نرم باد ځپه خو بېړۍد  ،پور شيس

د دوى ېز بادونه ند او توچي تخو كله  ،شحاله شيسره خو

حالت  ،ړيې احاطه كې ئپڅړي او د طوفان ه كلوري ته مخ

د  ،ېړل شوټولي الري تچي د نجات ښي ېورته داسي وبر

په الس كي نه څه داسي  ،ځيپه نظر نه ورالره څ نجات هي

څوك داسي  ،ې ولريتر طمعړي او ې وكپرچي اعتماد لري 

ې چي مرستي ته ئگوري پل ماحول كي نه خپه څه او 

هغه ته د دعاء  ،ړيته مخه ك نو هللا جل شأنه ،راوبلي

خپل ديانت كي په په داسي حال كي چي  ،ړيچت كالسونه او

وايي: كه موږ ته له دې مشكل او  ،ژمنه كويد اخالص 

 نجات راكړې نو حتمًا به ستا له شاكرو بندگانو تمصيب

ټولو نورو نعمتونو مرهون او ې او ستا د دځان به  ،وو

ناڅاپه ژغوري وړاوه كخو كله چي هغوى له  ،ڼوگړي پورو

د خپلو مخكنيو تعهداتو په خالف به هغوى په چي ې گوربه 

ژمني به هغه  ،او بغاوت كويېرى زمكه كي په ناحقه ت

ستا ې نو بيا به ژغورېري وي چي ويل ئې: كه مو وې هتر

خالف په ناحقه ژمني بيا به د خپلي وو!! گان مخلص بند

دوى ته تعالى  هللازمكي كي سركشي او بغاوت كوي. په 

! په يقين سره چي ستاسي سركشي او ې خلكوفرمايي: ا

دا دركړى شوى فرصت خو د  ،په ضرر دهبغاوت ستاسي 

بيا مو زمونږ لوري ته راتگ  ،دنيوى ژوند يوه متاع ده

 خبر كړم چي تاسو كول.ه به مو دئ او په هغه څ

ېر ډپه )په دين كي اخالص( ې مبارك آيت كي دپه 

پل رب چي كله انسان خل شوى او هغه دا ښودوضاحت سره 

چا هيې پرته ئچي له ده په داسي حالت كي دعاء كوي ته 

ې ړاندي ئپه وچي څوك نه مومي بل داسي  ،نه وي طمعته 

ټول په  ،ړيې وغواړي او مرسته ترړ كد دعاء السونه لو



 

 

                                                                                                                                     يونس

 ېلوشپد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212 

ې گي ئسترچي ځي په نظر نه ورځواك عالم كي داسي 

د ده د ايستلو واك او توان ړاوونو نه وړي او له كوروا

 بېړۍپه طوفاني چي چا ته ورته وي هغه ې حالت ئ ،ولري

ۍ او له بلي خوا د اوبو ې خوا سيلله يو ،پور دئسكي 

پرته نه كوم حامي مومي او تعالى  هللاله  ،ېپڅهيبتناكي 

  په دين كي د اخالص معنى همدا ده. ،نه كوم مرستندوى

   

  

   

   

   

  

   

  

   

   

    

  

    

   

   

   

ژوند چي د دنيايي څه نه دئ پرته بل ې حقيقت له د

له آسمانه مو نازلي  چيېر دئ څپه مثال د هغو اوبو 

چي خلك ېدونكي ټوكراهغه ې سره د زمكي په دچي  ،ېړك

زمكي چي تر هغه  ،راشنه شي ډو ډگې خوري څاروي ئاو 

ښايسته شوه او ښه ړه او ېدا ترالسه كېرازه كپله شخ

گټي پر ې نه چي له هغړ وكگمان ې ېدونكو ئاوس

ځ په يا ورپه شږ امر اخيستو قادر دي؛ ناببره زمو

ېبل شوى ه ركځوو لگرې ونو داسي ئكي ورته راشي 

همداسي  ،ړ( نه وووال ښت دلتهپرون )دا كگواكي  ،ښتك

    .چي فكر كويړو ته بيانوو گه هغو وپل آيتونخ

گوالي څرنژوند ماهيت او دلته د هغه دنيايي  -(21)

ړه د هغه په اآيت كي ( 6)په ې د مخه چي تر دبيان شوى 
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ږ د مالقات هيله نه لري چي زمويقينًا هغه شوي وو: ) ويل

ډه شوي او هغه ډاې پرژوند راضي شوي او په دنيايي او 

د  ،دوزخ دئ(ې ځى ئگنو غافل دي؛ استوږ له آيتونچي زمو

ځور ژوند داسي اندنيايي څ كي په تريوه عبرتناك مثال 

له آسمانه مو نازلي  چيېر دئ څپه د هغو اوبو وى: ش

 راشنه شي ډو ډگهغه نباتات ې سره د زمكي په دچي  ،ېړك

ې د انسانانو خوراك ځيني ئ ،ې خوريڅاروي ئچي خلك او 

ېرازه او شښه زمكه چي كله  ،څارويوې د يني ئځشي او 

اوس نو چي  يړگمان وكې ېدونكي ئاو اوسي ښايسته شښه 

تعالى  هللاگټي اخيستو قادر يو؛ ناببره د پر ې نه له هغ

ځ په يا ورپه ش ،ړه د دوى د زعم او هيلو خالف وشيېكپر

ټي داسي له ټول بو ،ې راشييا بل آفت پرۍ تونده سيلكي 

ې داسي شي ټي ئپ ،ښتېبل شوى كه ركلړو سره وباسي جر

و آيتونې !! له دړنه وو والښت كدلته كوم پرون  چيلكه 

    .و عبرت اخلي چي فكر كويپند انه هغه 

او فنا  موقتې څه ئهر  ،دا دنيا همداسي ده

سره له آفتونو او مصيبتونو ې ېبه ئهره ش ،ېدونكيك

 ا!ېدمخامخ هو سرښونگام كي له گواپه هر  ،توأم

    

   

   

   

  

    

     

  

    

   

په لور بلنه وركوي او هغه ځي گناو هللا د امن استو

ته ړي، هغو ې غواچي دى ئڅوك سمي الري ته هدايت كوي 

ښايسته )بدله( ده او يو ې وي؛ ړې كېكي ئچي ن

ټوي او نه پگرد ې نه تور زياتوالى، او مخونه به ئ

  په هغه كي. پاتهپكاوى، دوى جنتيان دي، تلس

ي موقتچي د دغو پالو ته ويل شوي دلته دنيا -(25-27)

لوري ته مخه تعالى  هللاد ځاى په ېدونكو لذتونو او فنا ك
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ځي گنمصيبتونو نه هغه خوندي استوله آفتونو او  ،ړئك

په لوري د تلو بلنه تاسو ته د هغه تعالى  هللاچي ته 

ځاى بلنه ومنئ نو د سالمتيا هغه تعالى  هللاكه د  ،دركوي

ې الر د په دړي او په سمي الر به مو هدايت كېدو ته د رس

قطعي او ثابته تعالى  هللاړي. دا د تلو توفيق به درك

وركوي بدله او غوره ښايسته به ته ېكانو چي نوعده ده 

 ،گهپه اضافي توڅه ېر نور ډېره ې سربې بدلپر داو 

 ،گندڅرپه كي د نعمتونو آثار  ،ځالنده ويې ئمخونه به 

د ټوي او نه پگرد تور ړو ې د دوزخ د لوخئنه به 

 وي.  پاتهتلبه  كي جنتپه  ،ښيي او ذلت نپكاوس

  

  

  

    

      

  

   

   

  

    

   

ې بدي سزا به هغړي د هري ې ككارونه ئچي بد او هغو 

 هللاله  ،ې( خورويپر)وزر پكاوى به ته ورته وي او س

چي داسي به وي لكه  ،څ ساتونكى ورته نه ويه هيب

 ،ټ شوي ويپټو ټو)تيارو( په ې پې شتيارد ې مخونه ئ

   وي. پاتهپه هغه كي به تلچي دوى دوزخيان دي 

بدكارو د به په مقابل كي جنتيانو ېكانو د ن -(26)

 و حالت داسي وي:دوزخيان

  ته ورته ويد دوى د هر بد عمل سزا به د دوى عمل، 

 گند ويڅرېرو كي څپه ې آثار به ئاوي كپد ذلت او س، 

  له دردناك تعالى  هللاچي د څوك به نه مومي داسي

 ،ژغوريې وعذابه ئ

 ې پې شتيارچي د ې داسي تك تور وي لكه مخونه به ئ

  ،ټ شوي ويپټو ټوتيارو په 
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 په دوزخ كي وي.به  پارهد تل ل 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

چي بيا هغو ته  ،ړوډ كټول راغونچي ځ او كومه ور

تاسو شئ  پاتهځاى پل پل خپه خړى ووايو: ې كشرك ئ

ېلوالى ې بځ به ئهم او ستاسو شريكان هم. نو ترمن

ږ عبادت نه ې ووايي: تاسو زموراولو او شريكان به ئ

گه په توگواه ځ د ستاسو ترمنږ او او هللا زمو كولو

 ې خبره وو.ږ ستاسو له عبادته بچي موكافي دئ 

دلته د مشركينو او د دوى د دروغجنو  -(21-21)

چي د قيامت ې ځور شوهغه منازعه انځ معبوادانو تر من

 چي هللاهغه مهال  ،شي ړهځ راوالځ به د دوى تر منپه ور

ډ راغونډلو كي ېلو ېلو بپه ب ناناټول انسبه  تعالى

مشركان او  ،ځاى ودرول شيپل پل خپر خډله به هره  ،ړيك

په ې سره ئ تعالى هللاله  چيد دوى هغه مذهبي مشران 

ې مقام پير دې كه ئ ،لړي والوهيت او ربوبيت كي شريك ك

 ،مشائخپل علماء او كه خ ،پيغمبرې كه ئ ،ته رسولى وو

د دوى قبر ې كه ئ ،گه وروستهژوند كي يا له مرپه 

په ټول به  ،ځلىُبت لمانپه نامه ې د دوى ځلى يا ئانلم

ې ووايي: تاسو شريكان به ئ ،ځاى ودرول شيپل پل خخ

گواه ځ د ږ او ستاسو ترمناو هللا زمو ږ عبادت نه كولوزمو

 ې خبره وو. ږ ستاسو له عبادته بچي موگه كافي دئ په تو

گ نه چي له مردا شخصيتونه چي ږي ېمعلوم آيتې له د

ې به خبر په دځل شوي چه لمانكپه د معبودانو وروسته 

ږ د زمو ،ږ عبادت كولوچي دغو مشركانو زموهم نه وي 

ې مرسته ږ نه به ئېدل او له موډقبر خوا ته راغون
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 هللا ،گه كتلپه سترشفعاءو د ې ږ ته به ئمو او ښتهغو

ږ د دغو مشركينو چي موې خبري شاهد نيسي په دبه  تعالى

  ې خبره وو.گه بپړه توپه بش عبادت او دعاء نهله 

   

    

   

    

   

  

په ږل شوي )عملونه( ېمخكي لپل كس خدلته به هر 

وري به په لحقيقي موال  پلاو د خ ،وموميگه ښكاره تو

په درواغو چي ې ورك شي ټول هغه به ترځول شي او گرو

 .ځولي ولگرته معبودان( ځان )ې ئ

په گه گنده توڅرپه څه څوك هغه ځ به هر ې ورپه د -(11)

هم به د  ،ړي ولې كپه دنيا كي ئچي گوري گو وپلو سترخ

خپلو د هم پوه شي او گوالي څرنعملونو په پلو خ

او ړى شي ډ كغونپه لوري به  حقيقي موال پلد خ ،وقائدع

 هللاله ې په درواغو ئچي ي وې ورك ټول هغه معبودان به تر

 ځل.ې لمانگه ئپه توسره شريكول او د معبودانو تعالى 

    

   

  

   

   

   

   

     

    

   

    

    

    

تاسو ته رزق څوك زمكي  )ورته( ووايه! له آسمان او

او روزي دركوي؟ او د دغو غوږونو او سترگو مالك 
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څوك دئ؟ او څوك دئ چي ژوندى له مړي او مړى له 

ژوندي راپيدا كوي؟ او د كارونو تدبير څوك كوي؟ 

نو ووايه: آيا )له كفر او شرك  ،حتمًا به ووايي: هللا

 ؟ نو همدا هللا ستاسو حقيقي ربځان ساتنه نه كوئنه( 

څه دي؟ پرته بل نو له حق نه وروسته له ضاللت  ،دئ

    ږئ؟!ېگرځول كپه كوم لوري نو 

ړ ترديد او د حقيقي پدلته د هر راز شرك د بش -(11-12)

ځواب ښتني او پود ښووني پاره الندي الرژندا لپېښه رب د 

 ې: ڼه كي شوپه ب

  تاسو ته رزق او روزي څوك ووايه! له آسمان او زمكي

چي څوك نه مومئ پرته بل داسي تعالى  هللاله  دركوي؟ كه

ېوه له زمكي نه دانه او م ،له آسمانه اوبه وروي

 ،گه تاسو ته رزق او روزي دركويې توپه دټوكوي او را

ږدوئ او پرته بل ته الس او لمن اوگه له ده څننو 

 ې كوئ؟! ځنه ئلمان

  ستاسو د دغو غوږونو او سترگو حقيقي او اصلي مالك

دا نعمتونه چا ړى شوي؟ لوري درك چا لهد څوك دئ؟ 

دركړي او دا د چا په اراده او حكم ستاسو په خدمت كي 

دي او تاسي ته الر ښيي؟ كه خداى اراده وكړي چي دا 

آيا داسي څوك شته چي دا  ،سترگي او غوږونه درنه واخلي

پرته بل داسي كه له هللا تعالى شيان بېرته دركړى شي؟ 

په ړو گو او نورو غستر ،ږونووچي د غگورئ ذات نه 

په كوئ او  طمعگه بل ته څنړي كي شريك وي نو ورك

  ړوئ؟!ې د دعاء السونه لوړاندي ئو

  څوك دئ چي ژوندى له مړي او مړى له ژوندي راپيدا

په حكم سره مړه خاوره په دانو او مېوو  د چاكوي؟ 

بدلېږي او بيا د انسان او حيوان په بدن كي ژوندۍ 

له تعالى  هللاړه د ېكپرژوند گ كه د مروړېږي؟ نطفه ترې ج

چي گورئ ځواك نه ټول عالم كي داسي په ږي او ېلوري ك

گه څننو  ،ژغوريگه وژوندى له مرړي او ژوند وركړي ته م

 طمعړه په اژوند گ او پرته له بل نه د مرتعالى  هللاله 

 ؟! ېره لرئاو و

 ه تدبير څوك كوي او كارونچارو پراخ عالم د ې د د

كي چي په هره برخه  كائناتپدې پراخ څوك سمبالوي؟ ې ئ

كي ئې حركت، خوځښت او د كمال په لور هاند او تحرك 
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دئ،  ايستدئ، هرې خوا ته ئې نظم او نسق، ښكال او ښ

هست كېږي، بيا وده مومي د كمال په لور  تهرڅيز له نيس

درومي او كله چي د كمال او ودې يوه ثابت حد ته 

پيل شي او په مرگ محكوم ې زوال مرحله ئورسېږي نو د 

شي، فنا شي او ځاى ئې بل ته خوشى شي. څوك دئ چي دا 

پرته چي ووايو  له دېټول امور اداره او تنظيموي؟ آيا 

او اعتراف وكړو چي د دې هستي د ټولو امورو تدبير د هللا 

تعالى په واك كي دئ، آيا له دې اعتراف نه پرته بله 

چي ووايئ: ځواب نه لرئ پرته بل ې دكه له چاره لرو؟ 

 ؟ ځان ساتنه نه كوئنو ولي له كفر او شرك  ،هللا

  همدا ستاسو حقيقي رب  چي دغه كارونه كويكوم ذات

  ،دئ

 پرته بل  تپرته بله هره عقيده درلول له ضاللې له د

 !!دينه څه 

  شى مو غولوي او د څه ږئ؟! ېگرځول كپه كوم لوري نو

     ځوي؟!ډ كي مو غورډنه گندپه شرك او ضاللت 

يعني دا د رزق او روزي انتظام څوك كوي؟ د چا په 

انسان ته  چيگډه كار كوي په اراده دا آسمان او زمكه 

ږي ېوررااوبه له آسمانه ړي؟ د رزق او روزي انتظام وك

ې سره د په دږي او ېټوكېوه رااو له زمكي دانه او م

په چا ر د دا كا ،ږيېځواب ويل كړتياوو ته انسان ا

ږي؟ دا د كوم مدبر ذات دقيق تدبير دئ؟ ېاراده ترسره ك

د  ،ېدل كوېليدل او اورې پردا غوږونه او سترگي چي ته 

چا ړى شوي؟ د دې اصلي مالك څوك دئ؟ د چا له لوري درك

 پړوي؟ژوند يوه اساسي او مهمه برخه بشپه اراده ستا د 

و سره څومره ستونزپه واك كي نه وى له ړي دي كه دا غ

ځواب پرته بل ې ښتنو ته له دپوې آيا دې؟ به مخامخ و

ړى پالونكي رب له لوري دركد مهربان چي دا ې ويلى ش

ې له دې؟ آيا له دې اعترافه پرته بله چاره لر ؟شوي

؟ ووايه: ستا ېپاره څه دليل لرد انكار ل تگند حقيقڅر

د رزق او روزي انتظام څوك كوي؟ له پاره ژوو لټولو او 

ن او زمكي نه تاسو ته څوك رزق او روزي دركوي؟ دا آسما

؟ باران څوك وروي؟ ړيپيدا كچا  وسائلد رزق او روزي 

په چا ږ زمكي ته د څوك راولي؟ لمر زموځ په او ورش

نور پر مخ د د زمكي  وركوي؟نور او تودوخه اراده 

وړانگي د چا په اراده خورېږي؟ دا له زمكي نه دانه او 
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سترگي او غوږونه د چا ږ وي؟ دا زمومېوه څوك راشنه ك

په اراده كار كوي؟ د دې مالك څوك دئ؟ دا ژوندي له 

مړو او مړي له ژونديو څوك راپيدا كوي؟ دا د عالم 

په واك كي چا ې د د امورو تدبير ئ ،څوك سمبالويچاري 

 د چا په اراده تر سره كېږي؟ې او كارونه ئدئ 

ې خبري دپه دوى  ،له دې پرته بله چاره نه لري

چي چاره نه لري ړ او مجبور دي او بله اعتراف ته ا

 ووايي: دا هر څه هللا تعالى كوي. 

گه ې توپه دپه بل آيت كي قرآن د مطالب پورتني 

 راغلي:

     
      
     

     
                                                   

 11الروم:

بيا ئې تاسو ته  ،هللا هغه ذات دئ چي تاسي ئې پيدا كړئ

بيا مو بېرته راژوندي  ،بيا تاسي وژني ،روزي دركړه

اسي څوك شته چي له دې آيا ستاسي له شريكانو نه د ،كوي

كارونو نه كوم يو وكړى شي؟! پاكي ده هللا لره او هغه 

 لوړ دئ له هغه څه نه چي دوى ئې ورسره شريك گرځوي.

ستاسي په رزق او روزي  ،پيدايښت كيپه يعني ستاسي 

مرگ او ژوند كي هيڅوك له خداى سره په كي او ستاسو 

لوړ دئ چي  دېپاك او ل بهللا تعالى له دې عي ،شريك نه دئ

 په دې كارونوكي څوك د ځان شريك ونيسي. 

   

   

    

  

ړه په اړه( د هغو خلكو ېكپرهمداسي ستا د رب وينا )

چي ايمان به داسي  ،ړىې كئړاوى سرغچي محققه شوه 

    ړي.نه راو

چي د دغو خلكو د ښونه كوي ږ ته الردا آيت مو -(11)

 دالئلچي كافي ړو وجه دا نه ده مخالفت او ايمان نه راو

په ړه او دماغ ې زيا ئ ،ښودل شويېې مخي ته نه دي ائ

څوك نه د پرته بل تعالى  هللاچي له ې نه دئ قانع شوي د
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ې د دوى فسق بلكي وجه ئ ،ړ دئ او نه د استعانتعبادت و

د  ،ې وتلى نشيتر ،ښتي ديډ كي نډنپه هونو د گنا ،دئ

چي دومره لري تللي  بپل رپه وجه له خفسق او فجور 

ړه ېكپردا سنت او دا تعالى  هللاد  ،ېدى نشيځگرېرته ورب

په وجه به پل فسق د خچي ړه محققه شوي په اد دوى 

    ړي.ايمان نه راو

     

   

    

   

    

    

   

     

    

   

     

     

    

  

چي شته څوك ووايه: آيا ستاسو له شريكانو نه داسي 

؟ ووايه: هللا هغه ړيې اعاده كړي بيا ئپيل كښت پيداي

نو  ،ې اعاده كويپيلوي بيا ئښت پيدايچي ذات دئ 

ږئ. ووايه: آيا ستاسو له شريكانو نه ېگه دوكه كڅن

 ښوونه كوي؟د حق لوري ته الر چيشته څوك داسي 

ښوونه د حق لوري ته الر يچووايه: هللا هغه ذات دئ 

ښوونه كوي تر چي د حق لوري ته الرنو آيا هغه  ،كوي

ې وشي او كه هغه چي متابعت ئړ دئ ې وټولو زيات د د

څه ې وشي؟ نو ښوونه ئچي الرگر دا الر نه مومي مچي 

 گه حكم كوئ؟ څندي تاسو لره؟ 

په و كي هم د مخكنيو آيتونمباركو ې په د -(11-15)

گه په توځواب او  سؤالړه د په ااو شرك  دوام د توحيد

 مزيد ويل شوي:

  كي داسي پلو شريكانو او دروغجنو معبودانو خپه آيا
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او ړي وي پيدا كپاره ځل لړي ې د لومڅه ئچي مومئ څوك 

چي يقينًا څوك نه مومئ وي؟ كه داسي  ړيې اعاده كبيا ئ

تعالى  چي هللاگورئ گو سترپلو په خاو  يې موندل محال دئ

بيا او پيلوي ښت پيدايڅه د هر چي دئ ذات  يوازينىه هغ

چا ته د ولي هغه  ،ږئېگه دوكه كڅننو  ،ې اعاده كويئ

پيدا كولو توان او څه څ چي د هيگورئ گه په سترمعبود 

په قاطع چي ساينس وي پام ته مو بايد ې ! دوس نه لري؟!

پيدا كولى شي څه څوك چي نه ېكنده الفاظو وايي پراو 

څه پرته بل ې انسان له د ،ړلى شيځه وله من ېاو نه ئ

و حالت او كيفيت بدل شيانو پيدا شوچي د نه شي كولى 

  ړي.ك

  د حق  چيشته څوك ه شريكانو كي داسي پآيا ستاسو

له كوم ُبت يا قبر نه تاسو ته  ښوونه كوي؟لوري ته الر

گورئ نه گر مږه الر هغه؟! چي سمه الر دا ده او كږ شوى غ

عقل  ،گورئې پرچي الر ې ړگي دركتاسو ته سترلى تعا هللاچي 

پيغمبر او د  ،ژندى شئېپې پرچي سم او ناسم ړى ې دركئ

په لوري ستاسو چي د حق ږلى ېې كتاب درلپه الس ئهغه 

چي متابعت ړ دئ ې وڅوك د دنو ووايئ:  ،ړيښوونه وكالر

د سمي الري چي ي او كه هغه يښدر چي حق الرهغه ې وشي: ئ

ړه څه ېكپر؟ ووايئ ستاسو ړ دئي بل ته اپه موندلو ك

 ده؟ 

    

      

     

    

   

څه متابعت نه پرته د بل گمانه ېرى له ډاو د دوى 

 ت له كوم برخيوك( د حقيقڅهيگمان )چي يقينًا  ،كوي

پوه دئ ښه څه هللا په هغه چي يقينًا  ،ې نيازه كوينه ب

  ې كوي.چي دوى ئ

نه د )عقل( نداء  ،پسي درومي (دليل)په دوى نه  -(17)

پلو په خ ،ږديړه اوري او نه د )علم( حكم ته غا

گمان( نه د چي )په داسي حال كي  ،پسي دروميگمانونو 

ې برخي ې د يواو نه ئ كي كفايت كويژندو ېپړ پپه بشحق 

په سم گمانونه د حق ځلي ېر ډ ،ژندو كي مرسته كويپېپه 
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ې غلط انسان مخه نيسي او له صحيح لوري ئژندو كي د پې

دا وينا د ړه د هللا تعالى په اد دوى  لوري ته بيايي.

د دغو مشركينو د اعمالو او  چيهغه علم له مخي ده 

     ې لري.ړه ئپه اافعالو 

   

   

    

   

   

     

   

په څوك( ) ېپرته دچي له هللا داسي نه دئ  قرآناو دا 

يقوونكى څه تصدخو ليكن د هغه  ،ړى شيكړ دروغو جو

څ چي هي ،ڼهب ې مخكي وو او د كتاب تفصيليچي تردئ 

  .د عالميانو د رب له لوري ؛پكي نشتهشك 

 ې:گوته شوپه ي ړتياوگځانڅو  قرآندلته د  -(16)

ړولو توان څوك د جوې هيپرته ئتعالى  چي له هللاداسي دئ 

ې احاطه پر قرآنچي پلوه ، د هغو جامع علومو له نه لري

ړي، د هغو گند كڅر قرآنپلوه چي سرارو له ې، د هغو اړك

ې د انسان مخي ته ئ چي قرآنپلوه ښونو له ښانه الررو

چي د انسان د فردي او پلوه ږدي، د هغو احكامو له 

 قرآنپاره د تنظيم ل نوړخوژوند د مختلفو ااجتماعي 

ېزناك او جالب ړي، د هغه خوندور، جذاب، اغړاندي كو

ړه په اكي د مطالبو د بيان  قرآنپه چي پلوه اسلوب له 

چي داسي دئ  قرآندا  پلوهخره له هره ال~شوى، باغوره 

ړاندي كولو قادر پر وې ئتعالى  هللاانسان نه بلكي يوازي 

 دئ. 

ې څوك تر د، كه تصديقوونكى دئد مخكنيو الهي كتابونو 

به  قرآني، نو دا په كوم بل الهي كتاب ايمان لرد مخه 

اساسي مطلب او هري كتاب د هر چي د هغه داسي ومومي 

چي هغو كتابونو څه وايي مهمي خبري تصديق كوي، همغه 

 ويلي.

په نورو كتابونو چي څه ، دئ ڼهب كتاب تفصيليالهي د 

په كي  قرآنپه گه راغلي ه تواو مختصر هپه مجملكي 

 الزيات تفصيل او وضاحت سره راغلي.
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ېدى انڅوك نه شي توپه كي موندلى نه شئ، هيد شك مورد 

په حقانيت د هغه چي ړي گوته كپه څه كي داسي  په قرآن

ږل شوى ېله لوري لتعالى  هللاكي چي دا د ې په دكي او 

 ړي.ړه كاو شبهه راوالشك كتاب دئ 

چي د عالميانو د گواهي وركوي ې په دڅه ې كتاب هر د د

 ږل شوى.ېل رب له لوري

ې پاره بيان شوې لد دړتياوي گځاندا  قرآندلته د 

مشركينو ته مزيد وويل شي ړ كي په لې ۍ سلسلچي د مخكن

ښود د يوه داسي الر و عالوه دا قرآندالئلچي پر مخكنيو 

ټولو چي ستاسو  پروت دئستاسو مخي ته گه په توكتاب 

ړي ځه وټول شكونه له منستاسو  ،ځواب واييښتنو ته پو

 ښوونه كوي. ړه ستاسو الرپه اښي ېپژوند د هري او د 

    

   

   

    

     

   

   

   

   

    

   

   

)ورته( ووايه:  ،ړىړ كې جوځانه ئچي له يا وايي آ

پرته ړئ؛ او له هللا ېر خو يوه سوره راوڅپه ې نو د د

 ،ېدى شئتوانچي )ذوات مرستي ته( دروبلئ ټول هغه 

د هغه چي ړ ې تكذيب كئ څهبلكي هغه  ښتيني يئ!كه ر

ې ورنه ړى شوه او تأويل ئې احاطه ونه كپوهي ئپه 

چي گوره ړ، نو ونيو تكذيب كغى، همداسي تر دوى مخك

 څه وه.پايله د ظالمانو 

ډك دا له عظمتونو چي كه دوى دا ادعاء كوي  -(11-11)

نو ورته  ؛ړ شوىله لوري جو السالم عليه پيغمبر؛ د قرآن

په هغه صورت ټه ادعاء خو به ې بنسووايه: ستاسو دا ب

ې وې كتاب د يږئ د دېچي تاسو هم وتوانڅه وزن ولري كي 
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يو ړ شئ؛ وال ،ړى شئړه كېر كومه سوره جوڅپه ې سورډي لن

هغه ذوات مرستي ته ټول پرته له هللا  ،ئړبل ته الس ورك

ې كار په دچي گمان كوئ ې لرئ او تر طمعڅه چي دروبلئ 

چي ړئ څه وكې هډه د دگپه  ،ړى شيستاسو مرسته وككي به 

 ! ړئېر يوه سوره راوڅپه ې قرآن د د

ړه دا خبره په ا قرآند  ځكهچي دوى حقيقت دا دئ 

چي له لوري نازل شوى تعالى  چي د هللاي او دا نه مني كو

پوه شوي، ال ې نه دي پر معنى ئې نه دئ لوستلى، ئ قرآن

ړاندوينه ې وئ چي قرآنگو شوي څه نه دي ترسترهغه  ېئ

چي ړه په اپايلو ې، د كفر، شرك، ظلم او فساد د ړك

د برياوو تعالى  چي هللاڅه ويلي او مؤمنانو ته  قرآن

گه نه دي ترسره ړه توپپه بشې دا ال ړې وركوعد كومي

عليه  پيغمبرتكذيبوي او هغه د  قرآنه كځشوي؛ نو 

ځينو څه هم ، كه ڼيگړ شوى كتاب له لوري جوالسالم 

په معنى اخيستى او مفسرينو دلته )تأويل( د تفسير 

 دچي دي چي د دوى د تكذيب بله وجه دا ده ې ويلي ئ

ځكه ضعيف پوه شوي، خو دا تعبير په تفسير نه دي  قرآن

گه ې توپه دې كي ۍ فقرپه مخكنمطلب ې ته ورته دچي  دئ

، د دغو مفسرينو پوه شوينه دي  قرآنپه چي دوى راغلى 

ۍ وروستږي، همداراز د آيت ېدا تعبير د تكرار باعث ك

د ويناوو  قرآنچي له )تأويل( نه مراد د ښيي برخه هم 

چي مخكنيو هم الهي كه دلته ويل شوي ځمصداق دئ، 

چي گوره ړه او وړل، تاريخ ته رجوع وككتابونه تكذيب ك

دغو  قرآند چي گه وه، مطمئن اوسه څنپايله د دوى 

پايله منتظره ده، ې ته ورته ظالمو مكذبينو ته هم د

چي د شي  پوهپه حقانيت  قرآندوى به هغه مهال د 

پلو په خينا مصداق د و قرآند  ړهد عاقبت په اظالمانو 

  گوري.گو وستر

    

      

  

   

ړي او ې راوپرچي ايمان ځيني هغه دي  دوىاو له 

پر او ستا رب  ،ړيې راوپرايمان نه چي ځيني هغه دي 

 پوه دئ.ښه دغو مفسدينو 
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ېشل شوي: د دوى ډلو وپه دوو  ړهپه ا قرآندوى د  -(11)

ې پرايمان نه ې ړي او مفسدين ئراوايمان ې پرصالحين 

چي  پوه دئښه په حال دغو مفسدينو  ستا رب د ،ړيراو

كوي  منعې له ايمانه پل فساد ئړي؟ خولي ايمان نه راو

ته تعالى حقيقت هللا خبري ې د د و نشتوالى؟!!دالئلكه د 

 م دئ.ښه معلو

    

    

   

   

    

پاره ړي نو )ورته( ووايه: زما لاو كه تا تكذيب ك

ې څه بتاسو له هغه  ،زما عمل او تاسو ته ستاسو عمل

ې زار يم څه باو زه له هغه  ې كومچي زه ئزار يئ 

 ې كوئ.چي تاسو ئ

ته ې مبارك آيت كي پيغمبر عليه السالم په د -(11)

پروا او مخالفت  ذيبكښمنانو د تد دچي ې ښوونه شوالر

ړي او ې زاري اعالن كپله بړنو خد دوى له ك ،ړيونه ك

ړنالري درومم او گالري او كپلي تپه خورته ووايي: زه به 

ېري رسم او چچي زه گورو وبه  ،ړني ويپلي كخدي تاسو س

  ځاى ته؟! تاسو كوم 

  

    

    

   

نو آيا  ،ږ نيسيچي تا ته غوځيني هغه دي  دوىاو له 

څه هم تعقل نشي ې كه څه وراورولى شڼه ته كاته 

 كولى؟

 ږ نيسيچي ستا وينا ته غوځيني داسي دي  دوىله  -(12)

ستا  ،ږيېې سر نه خالصپه خبري ئ ،ڼهخو داسي دي لكه كا

چي تعقل نه ځكه شي كولى؛ دا ېز نه څ اغې هيپروينا 

 .كوي
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نو آيا ته  ،گوريچي تا ته ځيني هغه دي  دوىو له ا

  څه هم نه ويني؟ې كه ښوونه كولى شته الر هنداړ

خو داسي  ،گوريته چي تا ې داسي دي ځيني ئاو  -(11)

پاكيزه  ،ړ اخالقستا لو ،څه نه وينيې گي ئچي سترلكه 

 ،گريصالح مل ،ښه سلوك ،غوره عادات ،ېك اعمالن ،سيرت

نه گوري خو .. .او ېزژور اغې ستا ت ئاو وضعيټولني پر 

نو ته به  ،ږي او نه اهميت وركويېپوهښت په ارزې ئ

ې گي ئړه سترد زچي ې ړى شښوونه وكچا الرگه د هغه څن

 ې دي؟!ړند

     

   

    

پل ر خپظلم نه كوي خو خلك  څپر خلكو هيچي هللا يقينًا 

 ځان ظلم كوي.

په سمي الر د تلو  ،محروم دي تكه دوى له هداي -(11)

شوي  مسخې ئعقل  او ږونهغو ،گيستر ،ې سلب شوىتوفيق تر

له بدو  ،ې مرسته نشي كولىپه موندلو كي ئاو د الري 

په راز راز عذابونو او مصيبتونو  ،ځو سره مخامخ ديور

پل پر خړى بلكي دوى ې ظلم نه دئ كپرلى تعا هللا ،اخته دي

بدو پايلو سره ې ځان له دې پل الس ئپه خ ،ړىځان ظلم ك

 .ړىمخامخ ك

    

    

  

    

  

   

    

چي ړو؛ داسي به وي لكه ډ كټول راغونچي ځ او هغه ور

ځونو كي به پلو منپه خ؛ ړىډ كځنې ځي يو ساعت ئد ور

ړي زيانمن شول گچي هغه وې شكه ب ،ژنيپېيو بل سره 
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ېدونكي نه ڼلو او هدايت كگې دروغجن چي د هللا مالقات ئ

 ول.

په د الهي عذاب چي كه  دوى خو نن دا خبره كوي -(15)

عذاب د  ،ځيولي نه راښونه حقيقت لري گواړه ستا ا

څ ښ وي او هيگواچي دا هسي يو ڼي لكه گېدا داسي ډځن

په د قيامت چي كه حقيقت ونه لري!! دوى خو نن وايي 

ښتيا وى ولي تر اوسه رانه وينا رپيغمبرانو د ړه ا

په ې ئحتمًا به  ،ړئږ نور صبر وكغى؟! دوى ته ووايه: ل

ټول چي تاسو ځ به راشي هغه ور ،گورئگو وپلو سترخ

كوئ به گمان وضعيت به مو داسي وي چي  ،ى شئړډ كراغون

چي نن دا موده  ،ړىېر كپه زمكي كي مو صرف يو ساعت ت

په ازي د يوه ساعت ې يوئڼئ هلته به گږده ېره اوډې ئ

ېدا او ېليو له بله ب ،گقبرونو ته ت؛ اندازه بولئ

يو بل چي ېدا به هم داسي نه وي پاته كوده څه مهلته 

په ېدا وروسته به څپاله قبرونو نه له را ،ړئېر كه

له هري خوا او له  ،ئژنپېځونو كي يو بل سره پلو منخ

پيغام ترالسه كوئ ژبه دا په څه به د حال يا قال هر 

ې چي د هللا مالقات ئړي زيانمن شول گهغه وې شكه بچي: 

 ېدونكي نه ول.ك ڼلو او هدايتگدروغجن 

   

   

  

    

     

چي له دوى ښيو )عذابونه( دروځيني هغه او كه تا ته 

ې د مخه( ې ده او يا )تر دړژمنه كسره مو د هغوى 

ېدا ده ځگرېرته ې بپه لوري ئږ ړو نو زموكتا وفات 

   ې كوي. چي دوى ئښه شاهد دئ هللا  څهپر هغه او 

 ېچي له دوى سره ئړه په ااو د هغو عذابونو  -(17)

ژوند په ستا چي يا به سنت دا دئ ې؛ د هللا تعالى وعده شو

گو پلو سترپه خې ړي او ته به ئې اخته كدوى پركي 

يا به ستا ې نازل شوى او پرعذاب تعالى  هللاچي د ې گورو

تعالى  هللاگ د په هر صورت كي د دوى ت ،له وفاته وروسته

ښه ناظر او ړنو ټولو كپه لوري دئ او هللا د دوى د 

  ليدونكى دئ. 
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ې ورشي چي رسول ئاو كله  ،او هر امت ته يو رسول دئ

ږي او ېړه كېكپرپه انصاف سره ځ به نو د دوى تر من

 ږي.ېپر دوى به ظلم نه ك

ي چثابت او دائمي سنت دئ تعالى  هللادا هم د  -(16)

ړه كوي ېكپرږلو ېپر يوه قوم د عذاب ليوازي هغه مهال 

حق ته بلنه ، ړيپيغمبر مبعوث كپه دوى كي ړى چي لوم

د سعادت او ړي، ښانه كړي، حق او باطل ورته روورك

چي دوى له كفر، كله ړي، پوه كې په عواملو ئشقاوت 

د چمتو نشي، نو شرك، ظلم او فساد نه الس اخيستو ته 

ړه كوي، داسي ېكپرۍ وروستپه انصاف سره ځ دوى تر من

 وي. پر دوى ظلم نه ك، ړ ويچي ورسره وسزا وركوي 

   

   

   

ښتيني ږي كه رېاو وايي: دا وعده به كله ترسره ك

 يئ؟

له وعد او وعيد نه انكار كوي، تعالى  هللادوى د  -(11)

پلو په خگندوي: كه تاسو څرې صيغه په دخو دا انكار 

ه كله ښتيني يئ نو دا د الهي عذاب وعده بښونو كي رگوا

څه حقيقت وى نو ې كي په دږي؟ كه ېډځنتحقق مومي؟! ولي 

 ې وه!تر اوسه به ترسره شو

     

     

      

    

    

   

)دفع كولو( واك لرم  ځان ته نه د ضررپل ووايه: خ

هللا  چيڅه پرته له هغه  ،اختيار()رسولو  يټگاو نه د 

كله  ،ېټاكل شوټه ېپاره ثابته ند هر امت ل ،ښتيغو
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ږي ېېبه وروسته كږي نه يوه شېد دوى اجل راورس چي

 ږي.ېكاو نه مخكي 

 ړه:څو خبري وكدوى ته  -(11)

  په واك كي نه ده بلكي ړه زما ېكپرنه يوازي د عذاب

دفع كولو واك لرم او نه د  د ضرر هځانپل خنه له زه 

 ،دئټي او زيان واكمن هللا تعالى گد  ،رسولو واك ټيگ

څه كولى زه يوازي هغه  ،ږيېوري كلې د هغه له ړه ئېكپر

  ،ښتيغوتعالى هللا  چيشم 

 د  چيكله  ،ېټاكل شوټه ېپاره ثابته ند هر امت ل

ږي او نه ېېبه وروسته كږي نه يوه شېراورسدوى اجل 

ښه په خوچا ټه نه د ېد يوه ولس د زوال ن ،ږيېكمخكي 

ى لڅوك رامخكي كوې ېدى شي او نه ئاو هيله وروسته ك

   .شي

پله په خته وايي:  عليه السالم پيغمبر قرآن چيگورئ 

په ړه زما ېكپرې ټگد تاوان او  چيخوله خلكو ته ووايه 

ې ټگد  ،ې نه شم بدلولىټېنثابتي الهي  ،نه دهواك كي 

نه چا ړه هللا تعالى كوي او د هر ېكپراو تاوان 

  !!ټاكلىاجل هغه ېدونكى بدل

ېلو ېلو ببپه كي په وار وار او  په قرآندا مطلب 

هغو ټولو د  چيپاره ې لالفاظو بيان شوى او دا د د

خلكو ته وايي:  چيگمارانو او دوكه مارانو مخه ونيسي ټ

 ،سره ستاسو تقدير بدلولى شو ءپه يوه دم او دعا راشئ

او تاوانونه  ،عمر مو زياتولى شو ،ډولى شوځنگ مو مر

ې درته ېدلو الرمرادونو ته د رس ،دفع كولى شومصيبتونه 

ې فقط د يو ،وپوره كولى شپرانيستلى شو!! حاجتونه مو 

ې سره كمعقله ه همدپپه بدل كي!! ې ې او نذرانشكران

 ډكوي!! پل جيبونه و خخلك غولوي ا

همدا راز فرمايي: الهي سنن ثابت او نه  قرآن

هغه ثابت  تعالى هللاڅوك نه شي كولى د هي ،ېدونكي ديبدل

څه د ړي او هر ې وضع كئې عالم كي په د چيړي سنن بدل ك

ږده د ېپرعادي انسانان خو  ،ږيېهغوى مطابق تر سره ك

ل القدره جليتعالى  هللاېر د څپه السالم  عليهمحمد 

ثابت سنن نشي تعالى  هللاهم د السالم  معليه انپيغمبر

ې ئډولى شي او نه څنړي ېكپرتعالى  هللانه د  ،بدلولى

 چي فرمايي:لكه  رامخكي كولى شي.
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 68: حزابال

ېر شوى او تپه مخكنيو كي  چيدا د هللا هغه سنت دئ 

پاره تغيير او تبديلي ونه ه د هللا د سننو لبڅكله هي

 ې.موم

...     

     

     

                                                                                                                                                    
 71فاطر: 

څه ته انتظار لري؟ پرته بل  تآيا دوى د مخكنيو له سن

څ پاره هيڅكله به د هللا د سننو لهي چيحال كي  په داسي

څ هيپاره څكله به د هللا د سننو لېې او هتبديلي ونه موم

 .ېونه مومتحويل )تغيير( 

    

   

   

    

ځي ې يا ورپچي كه د ده عذاب د شووايه: پام مو دئ 

په تلوار څه  دهه له لوري راشي؛ نو مجرمين به ل

 ړي؟غوا

دا د هللا دوى اوس او له عذابه مخكي تا ته وايهي:  -(51)

پهر ځهي؟ ولهي ېروئ؛ ولي نه راې وپرږ چي تاسو موعذاب 

ې د عذاب چي تاسو ئځي هغو خلكو ستاسو د رب عذاب نه را

څه صهداقت وى نهو دا ښونو كي گواپه ه ستاسو كڼئ؟ گړ و

تهه ووايهه: كهه دا عذاب به تر اوسه راغلهى وو!! دوى 

ئ يها د وپهه خهوب ويهده چي تاسو ې له لوري پعذاب د ش

په لوبو بوخت وئ؛ راشي، ما تهه چي تاسو پلوه ځي له ور

ړي؟ په تلوار غهواه شى څچي هغه مهال به مجرمين ووايئ 

ږي؟! دوى ته ېډځنچي عذاب وې دا نه وي ښتنه به ئآيا غو

پهه ه گهڅنې ړى شي؟ نهو اوس ئهمهلت ورك وړد ايمان راو

   ؟ړيتلوار غوا
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؟ آيا ړئراوې پرچي واقع شي نو ايمان به آيا كله 

په ې د مخه( تاسو چي )تر دپه داسي حال كي اوس 

 ښتو؟!تلوار غو

شي: آيا اوس د هغه خو هغه مهال به دوى ته وويل  -(51)

 ېوتى؟!!پرپر سر راچي تيار ستاسو عذاب حقانيت منئ 

مو په ې د مخه چي تر دپه داسي حال كي ې منئ آيا اوس ئ

ار كې انپه سبب مو ترژر نه راتلو او د  ښتوتلوار غو

 كاوو؟!

    

   

    

    

ړى وويل شي: د ې كظلم ئچي بيا به هغو كسانو ته 

چي تاسو پرته آيا له هغه څكئ! عذاب خوند و پاتهتل

 ې؟ړى شوكول كومه سزا درك

دوى ته به وويل  ،په دوزخ كي ويدا ظالمان به  -(52)

ې چي انكار مو ترڅكئ عذاب خوند و پاتهشي: د هغه تل

ووايئ: آيا تاسو ته  ،ښتولوار مو غوپه تكاوو او 

ړنو ته ورته او چي ستاسو كې ړى شوهمغسي سزا نه ده درك

 ړ او مناسب ده؟!ورسره و

  

     

     

   

يه: چي آيا دا حق دئ؟ وواښتي پواو دا خبره درنه 

 ،پرته حق دئچي دا له شكه قسم رب پل په خهو؛ زما 

 او تاسو عاجزوونكي نه ياست.

څه چي كافرانو د دلته نه دي ويل شوي هم څه كه  -(51)

 عليه پيغمبراو چي آيا دا حق دئ؟ ښتنه كوله پوړه په ا

ځينو  چي هو؛ دا حق دئ!ې ړړه كپه نامه لود هللا  السالم

خو د آيت  ې،لڼگړه په ا آنقرښتنه د پودرنو مفسرينو 
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ږي ېېر وضاخت سره معلومډپه پام سره سياق و سباق ته 

په  قرآننه د  ،ړه دهپه اې د الهي عذاب ښتنه ئپوچي 

ړه ده په اې د مخه هم خبره د الهي عذاب ځكه تر د ،ړها

چي تاسو پاى كي هم ويل شوي په او وروسته هم او د آيت 

ې مخكي د نه تر د ،لىكو ې عذاب د راتلو مخنيوى نشئد د

 ذكر راغلى او نه وروسته. قرآن

    

    

    

   

   

   

     

څه ړى د زمكي هر ې كچي ظلم ئه او كه هر هغه كس ت

ړي په بدل كي وركې په واك كي( وى نو هرومرو به ئ)

ښيماني به پله( پگوري نو )خچي عذاب واو كله  ،وى

ړه ېكپرپه انصاف سره ځ به او د دوى تر من ،ټويپ

 ږي.ېپر دوى به ظلم نه كوشي او 

 ښووني لري:څو الردا آيت  -(51)

 د  ،ړىې ظلم كځان ئپر وي چي ړي گدوزخيان به هغه و

ځان نه وو پل ې خځي ئچي له دغي بدي ورپاره ې لد

 ژغورلى.

  چي د دوزخ عذاب به دومره ستر او هيبتناك وي

پلو په خپه ليدو سره  نه د هغهله لري به  دوزخيان

 ښېمانه شي.پړنو ك

 په د دوى څه د زمكي هر چي كه ته به تيار وي ې د

په فديه ې پاره ئلې ستر عذابه د نجات له د ،واك كي وى

  ،ړيكي ورك

 پر ړه وشي او ېكپرپه انصاف سره ځ به د دوى تر من

 ږي. ېدوى به ظلم نه ك
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ي او زمك وپه آسمانونڅه چي ټول هغه پام چي يقينًا 

ې شكه د هللا وعده حق ده خو چي بپام  ،كي دي د هللا دي

ژوندي دا خو فقط هغه دئ چي  ،ږيېپوهېرى خلك نه ډ

ځول گررته ېپه لوري ب ژل كوي او د دهاو و لكو

 .كېږئ

څو ړه په اي نژندېپد  تعالى هللادلته د  -(55-57)

ژوره رابطه چي له مخكنيو مطالبو سره ې ښووني شوالر

 لري:

څه مالك څه د هللا دي، هغه د هر ي هر زمك او وآسمانوند 

چا ته چي ږي ېړه د ده له لوري كېكپرټولواك دئ، دا او 

 ړي.څومره وركڅه او 

ې د تحقق مخه نشي څوك ئښتيني دي، هيې روعد تعالى هللاد 

 نيولى.

چا ږي، نه د ېده له لوري كړه د ېكپرژوند گ او د مر

  گ.ې مرپه الس كي دئ او نه ئژوند د بل 

ې خبري په دچي په لوري درومئ، هغه هم ټول به د هغه 

 ې انكار كوي.  چي ترهم هغه باور لري او 

    

   

   

   

    

چي تاسو ته ستاسو د رب له لوري ې خلكو! يقينًا ا

په چي پاره درمل درغى څه ليوه موعظه او د هغه 

 ېرزوينه.پښود او سينو كي دي او مؤمنانو ته الر

په خطاب كي ويل خلكو ته كي ې مبارك آيت په د -(56)

ې دا ړتياوي ئگنځاچي داسي كتاب درغلى ته چي تاسو شوي 

 دي:

 ېزمنه موعظه،ستاسو د رب له لوري غوره او اغ

 پاره درمل،ړونو او سينو لد بيمارو ز
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ېرزوينو او پښود او هم د الهي پاره هم الرد مؤمنانو ل

 .رحمت وسيله

   

  

   

     

دي پېرزويني په فضل او د هللا  ؛په همدينو  ووايه:

ې چي دوى ئېر غوره دئ ډدا تر هغه  ،خوشحاله شي

 ډوي.غون

چي تاسو گه ويل شوي په خاصه تودلته مؤمنانو ته  -(51)

 قرآنهغه وشحاله اوسئ، خپر دغه فضل او رحمت پل رب د خ

دا  ځولى،گرښود مو پل الرړى او خې ايمان راوپرچي تاسو 

ڼئ، دا تر گېرزوينه وپستر فضل او لويه د هللا تعالى 

چي كافران ېر غوره دئ ډټولو هغو شيانو او مال و متاع 

 ډوي. ې راغونئ

    

    

   

    

     

   

ته تاسو له رزق څه كوم چي هللا ږئ ېپوهووايه: آيا 

حالل ځيني ې حرام او ترځيني چي تاسو هغه  ،ړينازل ك

پر ې او كه ړې اجازه دركووايه: آيا هللا د د ،ځوليگر

 افتراء كوئ؟هللا باندي 

باندي د كافرانو د افتراء يوه تعالى  پر هللا -(51)

 چي هللاږدي: كوم رزق او روزي ندي ړاپه وږ گه زموېلب

پل سر او له كوم عقلي په خې، دوى ړدوى ته وركتعالى 

ڼي، گځيني حالل ځيني حرام او پرته او شرعي دليل نه 

پر ې او كه ړې اجازه دركآيا هللا د ددوى ته ويل شوي: 

 افتراء كوئ؟هللا باندي 
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گه څنړه په اځي د ورگمان د قيامت ړو گاو د هغو و

هللا پر خلكو د چي يقينًا  ،ړيپر هللا باندي دروغ تچي دئ 

 ې شكر نه كوي.ېرى ئډفضل خاوند دئ خو 

چي ې دا ده ړۍ برخه ئا آيت دوه برخي لري: لومد -(71)

چي گه دئ څنړه په اځي د ورگمان د قيامت ړو گد هغو و

هللا يقينًا چي ې دا ده او دوهمه ئ ،ړيپر هللا باندي دروغ ت

ې د د ې شكر نه كوي.ېرى ئډپر خلكو د فضل خاوند دئ خو 

د فضل يوه تعالى  هللادا د  ړاو داسي دئ:ځ تړ تر مندوا

ې هم له د ،ېټاكلې ئځ قيامت ور چي دگه ده ېلده بگنڅر

ېكو عملونو بدله وركول پلو نچي انسان ته د خپلوه 

ځلو نتيجه پلو هلو ې د خپه دنيا كي ئچي هغه ږي او ېك

په آخرت كي به ې تش الس او محروم تللى ړنه ده ترالسه ك

دا له شكه چي  ،ړيپړه بدله ترالسه كپل عادالنه او بشخ

او  ،پيرزوينه دهلويه تعالى  سان باندي د هللاپر انپرته 

ې نو ټاكل شوځ نه وى چي كه د قيامت ورپلوه ې هم له د

تأخير او ډ ځنبيا خو به هر مجرم ته فورًا او له كوم 

ې ې د توبنه به ئ ،ېدهگناه سزا وركول كنه پرته د 

خو  ،د تجديد نظر او جبران نه مجال ترالسه كولو او

پر چي ې ټاكلځ ې سبب د قيامت ورپه دارحم الراحمين رب 

ې ېرى ئډخو  گانو مهربان او د فضل خاوند دئ.پلو بندخ

 شكر نه كوي.
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ې قرآن ې، او نه د دڅ كوم حالت كي نه يپه هياو ته 

گر دا كوم كار كوئ م تاسو نهاو ې، كوم آيت تالوت كو

په كي چي هغه مهال  ؛د يوږ درباندي شاهچي مو

ږئ، او ستا له رب؛ نه د ذرې په اندازه )كوم ېمشغول

څيز( نه په زمكي كي پټيدى شي او نه په آسمان كي 

كوم وړوكى او يا لوى داسي څيز شته چي  ېاو نه له د

 په څرگند كتاب كي دي نه وي )ليكل شوى(.

 گه معرفي شوى:ې توپه دږ ته مو تعالى هللادلته  -(71)

  قرآنې كه دا د هره وينا ئ ،گوريد انسان هر حالت 

د ده  ،اوري ،پله ويناد كوم آيت تالوت دئ او كه د ده خ

چي د عمل له كولو وروسته نه  سيدا ،د هر عمل شاهد دئ

  .گوريې په حال كي ئد كولو بلكي  ،ږيېې خبرتر

  ېدى شي او نه ټپې تر ىې برابر شد ذرپه زمكي كي نه

 په آسمان كي.

 گند كتاب څرپه چي شى شته  يا لوىړ ې وونه تر د او

 . ېكي الدمخه د هغه يادونه نه وي شو

ځكه  ،ړاو لريژور تدا آيت هم له مخكني مضمون سره 

تعالى  هللاې او دلته د ځي يادونه شوهلته د قيامت د ور

ې ه وينا ئهر ،خبر دئد انسانانو له حاله چي دا صفت 

په لوح محفوظ الدمخه څه  هراو گوري ې اوري او هر كار ئ

دغه جامع علم له مخي به له انسان د هم ،كل شوييكي ل

ړاو پوخ تهم له وروستي آيت سره  او ،ږيېسره معامله ك

دوستانو ته اطمئنان تعالى  كي د هللاپه هغه ځكه لري 

نه د  ،ستاسو له حاله خبر دئتعالى  هللاشوى چي ړى ورك

پاره ېدو لمجن كپاته دئ او نه د غځاى پاره لېري و

 مجال. 
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ېره څه وچي نه داسي دي  د هللا دوستانې شكه بپام چي 

ړى ې راوچي ايمان ئهغه  ې شته او نه به غمجن شي.پر

ژوند كي ه دنيايي پدوى ته  ې كوله.نه ئځان ساتاو 

په ويناوو كي تبديلي د هللا  ،ېري ديپه آخرت كي زاو 

 همدا ستره بريا ده. ،ځينه را

څو ړه په اد دوستانو تعالى  هللادلته د  -(72-71)

 ې:ښووني شوالر

  پل رب ړى او د خې راوچي ايمان ئد هللا دوستان هغه دي

 ځان لري ساتلى.ې ړاوي ئحكمونو له سرغ د

  ې شته او نه به غمجن پرېره څه وچي نه دوى داسي دي

ده او نه  ارپه ك څه نه وېرهيعني دوى ته نه له  ،شي

  څه وير.په 

  هم په او زيري دي ژوند كي ه دنيايي پدوى ته هم

په برخه په دنيا كي فالح او بريا ې هم به ئ ،آخرت كي

 .آخرت كيشي او هم په 

  ښتيني دي او ې روعدتعالى  هللاد چي ډه وي ډادوى بايد

ې د تحقق څوك ئهي ،ځيتبديلي نه راې ئپه ويناوو كي 

كي تبديلي په هغه چا تدبيرونه نه د  ،مخه نشي نيولى

ځواك له تحقق نه مخنيوى زور او ې راوستى شي او نه ئ

 كولى شي. 

 .همدا ستره بريا ده 

څوك چي اولياء هللا ې خبري وضاحت ضروري دئ دلته د يو

چا له نظره د قرآن  ،ې ديچا سره شوې له دي او دغه وعد

د هغوى مواصفات او  ،گه كتلى شوپه سترته د ولي 

ږ ته اولياء هللا او د دوى مو آنقر ړتياوي كومي دي؟گځان

جهاد في سبيل  ،ايمان ،ښودليړتياوي راگځاناو مواصفات 

احسان د اولياء هللا اساسي او مهم صفات  ،تقوى ،صبر ،هللا

 هللاچي ږ ته وايي و كي موآيتونېر ڼ شمگپه  قرآن ،ڼيگ

ډله په او د اولياء هللا  محبت كويسره چا له هغه تعالى 

په ې په الر كي ئد هللا  ،ړىې راويمان ئچي اې نيسي كي ئ

په مرصوص او منظم صف كي د ړى او پل سر او مال جهاد كخ

ې د په الر كي ئد ايمان  ،ېدلىگښمنانو سره جنهللا له د

پله خ ،ړىې توكل كپر هللا ئ ،ړىړاندي صبر كپه وړاوونو ك
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ې پاره ئد هللا د رضاء ل ،ېپاكه ساتلگناهونو ې له لمن ئ

چي دا صفات نه په چا كي . ېړورك ۍاني قربانځمالي او 

سره مينه تعالى  هللاچي هغه له ې كوه پرگمان مه دا  ،وي

ډله كي په ې د اولياءو به ئتعالى  چي هللالري او مه دا 

 ومني. 

ي علومو او مفاهيمو قرآناو  قرآنخو متأسفانه له 

هللا چي اولياءمان كوي گداسي ځيني په وجه ۍ ې خبرنه د ب

له خلكو  ،ې الس اخيستىچارو ئله دنيايي چي خلك دي  هغه

په اذكارو او اورادو  ،ړو كي اوسيپه ورانو ويجالري 

نه د  ،په بدښه كار لري او نه په نه د خلكو  ،بوخت دي

ې ږي او نه د دېېرڅه تته چي د ده شاوخوا پروا لري ې د

چي د هللا ړه وايي په اې د همد ،څه حال دئړۍ كي په نچي 

تر ځيني دئ!! ې خبره عشق كي له دنيا او ما فيها بپه 

ې بچي گمان كوي چا د ولي په هغه ې هم مخكي درومي د

ې ېښتان ئو ،ېېدلې شلې ئجام ،ېون وزمه ويسده او ل

چرسو د  ،ېدليرسې نوكان ئ ،ړليل وخاورپه ږده او او

په ې پي ئس ،ځاى كي ناستگنده په  ،ږيېپورته كې بوى تر

نه  ،ځ كوينه لمون ،ې راټولپرچان و مډ اخوا كي راغون

د همدغو  ،ترسره كوي وجائبه نيسي او نه نور شرعي ژرو

چي دوى د )وصال( او )يقين( مقام ته ړه وايي په ا

 !!!  تو معاف دياله عباداو ېدلي رس

     

     

     

چي عزت يقينًا  ،ړياو د دوى وينا دي تا غمجن نه ك

 ېدونكى دئ.پوه اورهغه  ،په واك كي( دئټول د هللا )

په داسي چي دا سوره ږي ېمعلوم آيتې مبارك له د -(75)

 ،مسلمانان كمزوري او ناتوانه ولچي ې وخت كي نازله شو

په د دوى ښمنانو دپام سره په ۍ ته د دوى ضعف او كمزور

ته گوته ېشانه حالت پرچا به د دوى  ،بليغات كولضد ت

 ،نيستمن ،غالمانپه خوا كي پيغمبر چا به ويل د  ،نيوله

د گه څندوى به  ،ډ شويځوانان راغونپوه كمزوري او نا

گه څنږي؟ ېمخورو او شتمنو مخي ته ودر ،ځواكمنوټولني 

چي هللا به دوى ته برى وركوي او دا دين به گمان كوي دا 

 هللاگه د څنويل دا چا به  دينونو غالبوي؟! ټولوپر 
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پل ياران له چي خپيغمبر دئ ږل شوى ېله لوري لتعالى 

 ،ږيېژل كځيني و ،ژغورلىځو نشي دغو بدو او سختو ور

ځيني د كور كلي  ،ږيېزنداني كيني ځ ،ږيېړول كځيني ك

پراخ ول شديد او  هتبليغات دومر ؟ږيېړ كېښودو ته اپر

هم غمجن عليه السالم  يغمبرپې ئچي كله كله به 

د چي هغه ته اطمئنان وركوي تعالى  هللا ،ړېشانه كپراو

په واك كي ټول د هللا عزت  ،ړيدوى وينا دي تا غمجن نه ك

چا ته عزت او چي ږي ېړه د ده له لوري كېكپردا  ،دئ

ړي. پكاوي سره مخامخ كڅوك له ذلت او سړي او غلبه ورك

هم  ،په حالښمن او هم د دپوه دئ په حال هللا هم ستاسو 

پوه هغه ښمن تبليغات. د دهم گاني اوري او ستاسو دعا

 ېدونكى دئ.اور

     

   

    

    

    

    

     

    

  

    

    

    

ي كي زمك او وآسمانونپه چي څه هغه پام چي يقينًا 

 څه لپرته )بچي له هللا او هغه  ،ټول( د هللا ديدي )

دوى له  ،وربلي د شريكانو متابعت نه كوي (مرستي ته

گر او نه دي م ،څه متابعت نه كويپرته د بل گمان 

چي دى هغه ذات دئ  ،خبري كوي)دروغجني( ې چي خوشدا 

ځ ړئ او ورپه كي آرام وكچي ې ده ځولگرې درته په ئش

ې كي د په دچي يقينًا ې )د ليدو وسيله( ليدونكې ئ

  چي اوري.ښي دي گندي نڅرپاره ړو لگهغو و

 ې:ښووني شوڅو اساسي الر(_ دلته 77-76)

  ړه د ده ېكپردا  ،څه د هللا ديهر  يزمك او وآسمانوند
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 ړي.څه وركچا ته چي ږي ېله لوري ك

  ځي په اراده  تعالى هللاځ د په او ورچي شگه څنلكه

ي تښې ستر ستر مصلحتونه نغې كي ئپه هري يوځي او را

په اذن او الت هم د ده حاټولني همداراز د انساني  ،دي

ې پچي ستاسو دا سختي شپام كوئ  ،ږيېي رابدلېږبدلحكم 

ړي نه ېښني درته راوالړي او اندېشانه نه كپرځي مو ور

  ړي.ك

 هللا شريكان  ،دا مشركان د هللا د شريكانو متابعت نه كوي

گوري هغوى گه په سترچي دوى د هللا د شريك چا ته  ،نه لري

 وپلو غلطدوى فقط د خ ،نه ديشريكان  تعالى د هللا

په خوشو خبرو كي گمانونو او واهمو متابعت كوي او 

په پلو دروغجنو معبودانو چي دوى د خڅه گيا دي. كوم ل

ړاندي د تقرب وسيله په و تعالى هللاځيني د ړه وايي؛ ا

ځيني د  ،گوريگه په سترځينو ته د شفاعت كوونكو  ،ڼيگ

دا  ،ارانو روغوونكيځيني د بيم ،كوونكيپوره حاجتونو 

  څ حقيقت نه لري.يهچي ې دي هماگمانونه او وټول خوشي 

   

     

     

   

     

   

     

  

 ،ده هغه لرهپاكي ځانته( زوى نيولى! ې ويل: هللا )وئ

په چي څه د ده دي ټول هغه  ،ې نياز دئهغه ب

څ ړه هيې ادپه ي كي دي. زمكپه كي دي او  وآسمانون

چي څه وايئ ړه هغه په اآيا د هللا  ،دليل درسره نشته

  ږئ؟!! ېپوهې پرنه 

 ولرئ:پام كي په څو خبري دلته  -(71)

چي دلته خبره د ځينو درنو مفسرينو ويلي څه هم كه 

چي گواكي دا د دوى خبره ده ښتي ده، مسيحيانو لورته او

ې دليل په دخو دا خبره ځاى ناستى نيولى! هللا زوى او 

چي دلته نه مخكي او نه وروسته د ښي ېضعيفه بر

چي يهودو او وايي ې، قرآن مسيحيانو يادونه شو
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د  ،ې دهخبره له نورو كافرانو اخيستمسيحيانو هم دا 

 السالم ماعليهله مسيح او عزير ې په تقليد كي ئهغوى 

ې د چي فرشتړل، مشركينو هم ويل ړ كنه د خداى زامن جو

 ڼي دي. خداى لو

چي دا مشركان د هللا د شريكانو ې مخكي ويل شوي تر د

چي دوى د هللا د چا ته متابعت نه كوي، هللا شريكان نه لري، 

شريكان نه دي،  تعالى گوري هغوى د هللاگه په سترريك ش

گمانونو او واهمو متابعت كوي،  وپلو غلطدوى فقط د خ

ږ مخي گه زموېلگمانونو يوه بدلته د دوى د دغه غلطو 

له همدغو يو ټاكل پاره د زوى ، د خداى لېېښودل شوته ا

 ئ.د گمانونوغلطو 

عنى دا ده چي خداى زوى نيولى مد مشركينو د دغي وينا 

ځيني ټاكلى، د عالم ځاى ناستى ځان ته چي خداى 

په چارو كي د هللا و نځيپه پارلي، ې هغه ته ساختيارات ئ

ېرو ډځاى ناستى تصرف كوي، داسي زامن زوى او  هځاى د د

 .ټاكليپاره لتعالى  هللامشركينو د 

كي هللا تعالى  بځواپه ېرني گد دوى د دغي غلطي ان

ځاى چي زوى او ې عيبه منزه دئ ه دهللا ل -1فرمايي: 

څوك ځاى ناستى هغه ؛ ې نياز دئهغه ب -2ناستى ولري، 

په يوازي  او ړ ويچي د بل مرستي ته اځان ته غوره كوي 

د زمكي او آسمانو  -1، پل ملك نه شي اداره كولىگه ختو

چي غوره كوي ځان ته ځاى ناستى څوك هغه څه د هللا دي، هر 

ده له واكه بهر وي يا وروسته د د عالم كومه برخه د 

ځاى ناستى غوره كوي؟ به ولي ځي، هللا تعالى ده له واكه و

 هللاتاسو د  -5څ دليل درسره نشته، ړه هيې ادپه  -1

 ږئ. ېپوهې پرچي نه څه وايئ ړه هغه په اتعالى 

    

    

  

ړي بريالي پر هللا باندي درواغ تچي ه: يقينًا هغه وواي

 به نشي.

دروغ ړه په اتعالى  هللاچي د څوك دوى ته ووايه:  -(71)

ځاى ناستى ورته زوى او  ،شريك ،افتراء كويوايي او 

له عذابه څ كله به بريالى نشي او د هللا تعالى ټاكي هي

 ژغورل شي.به ونه 
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ېدا ځرگېرته ې ببيا ئ ،ېدا دهپه دنيا كي برخمن ك

څكو بيا به د سخت عذاب خوند ورو ،په لور دهږ زمو

 ې كاوو.چي كفر ئې په سبب د د

ې شرك له دچي ږي ېداسي معلوم آيتې مبارك له د -(61)

ځكه دلته ورته نو  ،ځينو دنيايي متاع ترالسه كولهنه 

ېرته ې ببيا ئ ،ېدا دهپه دنيا كي برخمن كويل شوي: 

بيا به د سخت عذاب خوند  ،په لور دهږ ېدا زموځرگ

حقيقت همدا دئ  ې كاوو.چي كفر ئې په سبب د دڅكو ورو

ې پرچي كمعقله خلك څوك خوروي هغه  هچي دا شركي عقيد

تاسو به  ،ې ترالسه كويپرې ې او نذرانشكران ،يغولو

ړاو كي هغه پپه هر ې ځاى او د زمانپه هر  چيگورئ و

خداى ته د قرب  ،پاره كرامات ثابتويڅوك د ُبت او قبر ل

گانو د د دعا ،ې بوليشفاعت كوونكي ئ ،ڼيگې وسيله ئ

ځاى د زوى او تعالى  هللاو د ېري اې شمېدو باعث ئقبل

ې قبر او ُبت مجاور دئ او چي د همدي ناستي نوم وركو

په نامه قرباني كوي نو د دوى څه د دغو ذواتو چي خلك 

  ږي.ېړي كي لوڅوپه ك
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او د نوح خبره پرې واوروه چي خپل قوم ته ئې وويل: 

اې زما قومه! كه زما دريځ او د هللا په آيتونو پند 

درباندي سخت وي نو پر هللا مي توكل كړى، نو  لدركو

تاسو خپل كار او خپل شريكان راغونډ كړئ؛ بيا دي 

ستاسو كار درباندي شكمن نه وي، بيا ئې زما په اړه 

مه راكوئ. او كه ډډه وكړئ نو  ترسره كړئ او مهلت

هيڅ اجر نه درنه غواړم، زما اجر يوازي پر هللا دئ او 

 وم. زه گمارل شوى يم چي له غاړه اېښودونكو

دلته د خپل قوم مخالفينو ته د نوح عليه  -(61-62)

 السالم څو خبري راغلې:

  كه زما دريځ او تبليغ تاسو ته د زغملو وړ نه وي؛

 كړى، نو ما پر هللا توكل

  تاسو راغونډ شئ او زما په اړه خپله متفقه پرېكړه

 وكړئ،

 ډ شريكان ) او دروغجن معبودان( مو هم راغونپل خ

 ،ړئك

  څ خوا هي ،ړئېڅې وښه ئپه ضد كوئ نو چي زما څه كوم

 ،ېشو پاتهپامه نه وي ې بايد ستاسو له ئ

 ړئ اوپه خالف عملي كړه مو زما ېكپرې همدا سنجول شو 

 لت مه راكوئڅ مهما ته هي. 

  زما  ،ړمڅ اجر نه درنه غواړئ نو هيډډه وكاو كه

ړه چي له غاگمارل شوى يم پر هللا دئ او زه اجر يوازي 

 وم. ېښودونكوا

پاى كي په ې چي د التوبه د سوراو دا همغه خبره ده 

ړاوو نو ورته ووايه: ې مخ واكه ئ ې:گه راغلې توپه د

ى او هغه د ستر ړپه هغه مي توكل ك ،خداى راته كافي دئ

 عرش رب دئ.
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په ره چي له ده سږ دى او هغه ړ او موك ېئتكذيب نو 

ړل او هغه مو او وارثان مو ك ،ژغورلكي ول و بېړۍ

گوره نو و ،ړلې تكذيب كئ آيتونه ږوچي زمړل غرق ك

 گه وه؟!!څنپايله ړى شوو چي د انذار ك

او د ده د السالم  عليهدا مبارك آيت د نوح  -(61)

 پايله داسي بيانوي:ې گرو او مخالفينو د مبارزمل

  چي له ده سره م او هغه السال عليهنوح  ؛تعالى هللانو

په چي ې دومره محدود وو ېر ئشم ،ژغورلكي ول و بېړۍپه 

 .ځاى شولښتي كي ډكي ك

  د مخالفانو هر  ،ړپه برخه كد زمكي وراثت مو د دوى

 ړل.په ميراث وركڅه مو دوى ته 

 ړلې تكذيب كئ چي زما آيتونهړل هغه مو غرق ك.  

 ؟!!گه وهڅنپايله ړى شوو چي د انذار كگوره نو و 

    

   

  

   

    

    

   

  

پيغمبران پل قوم ته پل خبيا مو تر ده وروسته خ

په هغه ې خو دوى ړې ورته راوښي ئگندي نڅرچي ږل ېول

ړي ې تكذيب كې د مخه ئچي تر دړو څه ايمان نه راو

 گوو.ړونو مهر لپر زېري كوونكو همداسي د ت ،وو

ېر وروسته ډالسالم  عليهتر نوح تعالى  هللا -(61)

ې ښي ئگندي نڅرچي ږل ېولپل قوم ته پل خپيغمبران خ

چي د دوى ړه ر غوره كې؛ خو دوى همغه الړورته راو

په هغه  ،ې وهړنو غوره كوپلرمخكنيو مشركو او كافرو 
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د مخه وى پلرونو تر دد دوى چي ړ ونه ې ايمان رائڅه 

په پلرونو پلو چي دوى د خې دا وه وجه ئ ،ړي ووتكذيب ك

تعالى  هللاې وه او دا د ړېر د ظلم او تيري الر غوره كڅ

گوي او د مهر لړونو پر زېري كوونكو د تچي سنت دئ 

 په برخه كوي.ې نه و توفيق ئړايمان راو

    

   

  

 

  

     

پلو بيا مو تر دوى وروسته موسى او هارون له خ

په لور د فرعون او د ده د درباريانو و سره آيتون

ټه كي شول او مجرم په لپلي( لويي د )خچي ږل ېول

 ړي ول. گو

السالم  عليه پوري د موسىآيت 11تر  وروسته ېله د -(65)

ې له چي د سورږدي ږ مخي ته ې داسي برخي زمود قص

چي بيا مو گه ې توپه د ،ژور ارتباط دئې ئمضامينو سره 

السالم  ماعليهروسته موسى او هارون پيغمبرانو وتر دغو 

په و سره د فرعون او د ده د درباريانو پلو آيتونله خ

ټه كي شول او مجرم په لپلي لويي ږل خو د خېلور ول

 ړي ول. گو

    

    

    

ې ويل: يقينًا رغى وئږ له لوري حق وچي زمونو كله 

 گند جادو دئ!څرچي دا 

تعالى  هللادوى ته د  السالم ماعليهموسى او هارون  -(67)

ځواب كي په پيغام ورسولو خو هغوى حقيقي وينا او 

ې ئ له دېچي  ،گند جادو دئڅرپرته وويل: دا خو له شكه 

ږ چي زموښيي څه خلكو ته چي دوى همغه يا مقصد دا وو 

پام ېز ته ژور اغي او يا د دوى د دعوت ښيې گران ئجادو

پسي ځان په ډي كوي او په خلكو كوچي دوى ې ويلي سره ئ

 ې روانوي.  ئ
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چي درته راغلى ړه په اموسى وويل: آيا د دغه حق 

چي په داسي حال كي سي( وايئ؟ آيا دا جادو دئ؟ )دا

 ږي.ېگران نه بريالي كجادو

السالم  عليهموسى ړاندي د وپه د دغو تبليغاتو  -(66)

څه ځواب دا وو: آيا حق ته د جادو نوم وركوئ؟ آيا هغه 

داسي په  ړاندي كوم دا جادو دئ؟!تاسو ته وې چي زه ئ

ړاندي په و وحقائقڅكله د داسي گر هيجادوچي حال كي 

لوري ته تعالى  هللازه خو تاسو د  ،ږيېكولو نه بريالى ك

د  ،ظلم او فساد نه الس اخيستو ته ،كفر ،له شرك ،بلم

څه؟ هغه خو ې له داسي خبرو سره گر ئډد كو ،حق منلو ته

 ې شكوي!! تر هڅپلي لوبي سره كمعقله خلك غولوي او په خ

  

   

   

   

    

    

چي له  ېي ىپاره راغلې لږ ته د دويل: آيا موې وئ

ې موندلي او پرپلرونه مو پل چي خ ېړوڅه مو واهغه 

ږ درباندي مووي او  برالسىړو په زمكي كي ستاسو دوا

 باور كوونكي نه يو.

 ،ېزه شولې اغفرعونيانو دا تبليغات بد چي كله  -(61)

 ،گر ويډدي كوالسالم  عليهچي موسى چا دا خبره نه منله 

ږدو په اوچي د تاريخ  ړكوپيل ې په ويلو ئڅه نو د هغه 

ې كار ترپلويانو په ضد د باطل  پيغمبراو د هر كي تل 

 ،ولو ستر مكر او توطئه بوليټې تر ئ قرآناو اخيستى 

 وئي ويل: 

  پلرني پل خله ږ موچي ئ ي يپاره راغلې لد دآيا

الس  دينپل نيكه له پاره د خستاسو لړوئ؟! وا دينغوره 

د خداى او دين د گورئ دا دئ  ،چمتو نه يواخيستو ته 
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 ،گپه ضد جنپه نامه د مذهب د مذهب ښمنانو له لوري د

 امي شوى او موسى عليهپلرني دين حفرعون د خلكو د 

 ! په بغاوت متهموي! دينله مخكني السالم 

   د ولس مشري ړئ غوا ،ټه كي يئپه لتاسو د اقتدار

چي تل دا هم هغه تور دئ  !!په برخه شياو قيادت مو 

 ،ې تورن شويپرگران ړه سواند دعوتپال مشران او زحق

د السالم  ماموسى او هارون عليه تفرعون د اقتدار له تخ

  ښتلو تورنوي!!په غوتدار اق

 ستاسو دا  ږ درباندي باور كوونكي نه يو.شئ موړ وال

    ړو!!وكې باور پرږ چي موړ نه دي ې وخبري د د

   

    

    

    

    

    

     

    

    

   

   

   

   

. نو ه راولئگر راتډپوه كوښه او فرعون وويل: هر 

څه گران راغلل؛ موسى ورته وويل: هغه ډچي كوكله 

ې چي ئځوونكي يئ! نو كله ې غورچي تاسو ئځوئ وغور

)دا خو(  ،ړلراوتاسو چي څه ځول؛ موسى وويل: وغور

چي هللا د يقينًا  ،ړيډ كې شنچي هللا به ئيقينًا  ،جادو دئ

پلو اوامرو سره په خاو هللا ړنه نه رغوي. كينو دمفس

 ې( كركه ولري.څه هم مجرمين )ترمحقق كوي كه  حق

پوه پوه  ې تهمقابلالسالم  عليهفرعون د موسى  -(61-12)

گران د مصريانو د هغه مهال ډكو ،ړلډ كگران راغونډكو

ږ ته وايي: مو قرآنچي گورئ دا دئ  ،مذهبي مشران ول

گ كي په ضد جنفرعونيان تل همدا مذهبي مشران د حق دين 
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په الس ړۍ مقابله د دوى لوم او ږيېلړي خط ته لوم

په آيت  څلورمې د ې تفصيل د القصص د سورد د ،پيلوي

 گورئ.  شرح كي و

ې چي تاسو ئځوئ څه وغورموسى ورته وويل: هغه 

چي مقابله د ړه ې موقع وركته ئښمن ځوونكي يئ! دغور

ړو وبه كه تاريخ ته مراجعه وك ،پيل شيهغه له لوري 

گ ته جن ،ېړپيل كپلويانو طل ښتي د باچي تل نگورو 

بريد هم د دوى له ړى بلنه هم د دوى له لوري وي او لوم

ړي او پپل ښكر خگرو مذهبي لډلوري. د فرعون دا د كو

)دا  ،ړلراوتاسو چي څه موسى وويل:  ،ځولگاني وغورعصا

چي هللا يقينًا  ،ړيډ كې شنچي هللا به ئيقينًا  ،خو( جادو دئ

پلو اوامرو سره حق په خاو هللا  ړنه نه رغويكينو دد مفس

گورئ چي ې( كركه ولري. څه هم مجرمين )ترمحقق كوي كه 

پړ باور او يقين په بريا بشد حق  السالم موسى عليه

چي )مفسدين( او ړه وايي په اد فرعونيانو  ،لري

پلو هلو ډوي او له خڅي شنې هبه ئ تعالى هللا ،ديمجرمين( 

 ړي.څه ترالسه نه كځلو به 

     

    

   

    

    

   

   

چا پرته ځينو زامنو ى د ده د قوم له پر موسنو 

ې له دمشرانو د دوى رعون او د د ف ،ړايمان رانه و

 زمكيد فرعون  چييقينًا  ،ړيې كچي تعذيب به ئېري و

 وو.  مسرفينوله هغه او وو  يباغ متكبر اوپر سر يو 

 بيانوي:څو برخي ې د قصته ږ دا آيت مو -(11)

ې پرېر زلميانو د قوم محدود شم السالم عليهد موسى 

 ړ،ايمان راو

فرعون له تعذيبونو  خوا دې يوچي له ې دا وه وجه ئ

پل قوم د هغو مشرانو له ېدل او له بلي خوا د خېرو

نظام د  ې كوله او دگرتيا ئچي د فرعون ملنو وتعذيب

ې د هغه مرسته ځورولو كي ئپه نيولو او مخالفينو 
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ځينو درنو چي پام وي ې ټكي ته مو بايد كوله. د

ي، خو دقيقه لڼگ)مإليهم( د فرعون درباريان  مفسرينو

مراد د بني اسرائيلو هغه مشران  له دېچي ه دا ده رأي

كه دلته د )هم( ې كوله، ځگرتيا ئچي د فرعون ملدي 

نشو راجع ې ضمير بني اسرائيلو ته راجع دئ، فرعون ته ئ

چي تل ږ ته همغه خبره كوي مو قرآنې سره په دكولى، او 

ې ړك اگرتيمل السالم معليه انود ولس زلميانو د پيغمبر

 ې. ړلمترفينو د دوى مخالفت ته مالت او مأل او

په فرعونيان د مفسدينو او مجرمينو  السالم عليهموسى 

ې عالوه پردوه نور نومونه هم  تعالى هللاړل، نامه ياد ك

پر سر يو  زمكيد فرعون  چيكوي او فرمايي: يقينًا 

 وو. مسرفينوله هغه او وو  يباغ متكبر او

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

پر هللا ايمان مو قومه! كه ې زما وويل: ا او موسى

نو  ،ړي كه مسلمانان يئې توكل وكپرړى وي نو راو

ږ ربه! د دغه ې زموا ،پر هللا مو توكل دئې ويل: وئ

وې او ځگرښت وسيله ونه ېپاره مو د آزمظالم قوم ل

 ې. ژغوركافر قوم نه و ېپل رحمت سره مو له دپه خ

ه تاسو وويل: كپل قوم ته خالسالم  عليهموسى  -(11-17)

نو په هغه توكل وكړئ كه رښتيا  ،پر هللا ايمان راوړى وي

يعني كه مسلم ياست او  ،د هللا اوامرو ته منقاد ياست

پام په څو خبري دلته ايمان لرئ نو پر هللا توكل وكړى! 

  كي ولرئ:

  دلته هم قرآن عظيم الشأن فرمايي چي په هللا چي گورئ

 ده.  تقاضاباندي توكل د ايمان غوښتنه او 

  اني ېړپه مو بني اسرائيلچي ښيي دا وينا  قرآند



 

 

                                                                                                                                     يونس

 ېلوشپد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

251 

ې ئتعالى  پر هللا ،ېړگرتيا كمل السالم عليهسره د موسى 

ې ويلي ئچمتو شوي او گاللو ته ړاوونو د ك ،ړىتوكل ك

ښت ېپاره مو د آزمږ ربه! د دغه ظالم قوم لې زموا :دي

كافر  ېپل رحمت سره مو له دپه خوې او ځگروسيله ونه 

 ې. ژغورنه وقوم 

 پر  تعالى هللاپه سبب توكل او صبر  ،ايمان ،د همدغه

ې ئ ټولو قومونو او ولسونوپر ۍ ړړ او د نښمن برى وركد

 ړ.دوى ته فضيلت ورك

    

   

  

  

  

   

     

پل د خچي ړه او موسى او د ده ورور ته مو وحي وك

پل او خړئ تيار ككورونه څو په مصر كي پاره قوم ل

ړئ او ځ اقامه كځوئ او لمونگركورونه قبله و

 ړه.ېرى وركمؤمنانو ته ز

 :ږيېمعلومڅو خبري  آيتې مبارك له د -(16)

  مصر واكمنانو د بني اسرائيلو معابد او جوماتونه د

  ،ړي ولځه وله من

  گمارل شول چي ې وپه د السالم ماعليهموسى او هارون

په مصر كي د پاره ځه لډ عبادت او لمانگاره د پد دوى ل

هملته  ،ټاكيځايونه وخاص خاص  بني اسرائيلو له كورونو

اداء  ځپه جماعت سره لمونړي او ې لورى تعيين كد قبل

 ړي. ك

 ه پاو ړولى وو پر دوى داسي سيورى غوېري خوف او و

په چي ې ې وپلښانه مستقبل هيلي داسي ځد روې دوى كي ئ

 موسى عليهځكه نو  ،گه مأيوس او نهيلي ولړه توپبش

چي دوى گ ويل شوي وو څنښوونو تر ته د نورو الر السالم

 ړه.ېرى وركې زښانه راتلونكته د رو

 د يوه مجاهد چي ښوونه هم كوي الرږ ته دا دا آيت مو

ې د ړي ئغچي  ده اړلو الر دي او حزب د جوټولاو مبارز 
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په جومات او جماعت كي د يو  ،ډ عبادت له الري وروزوگ

 ،ړوې وكپرېدو تمرين گه د ودرپه منظمه توبل خوا ته 

گ او مضبوط ټينسره تعلق  تعالى هللاې له ې خوا ئله يو

ډ گې او د ږدپلو كي سره نخپه ې ړو او له بلي خوا ئك

  . ړوپاره تيار كمنظم كار ل

 ې د ې سورچي د دږي ېدا موضوع هم معلوم آيتې له د

د قريشو له السه له سختو ځو كي صحابه په ورنزول 

پل ايمان ېرو خډ ،لړاوونو سره مخامخ وآزموينو او ك

عبادت نشو  تعالى هللاې د گنده ئڅرپه  ،گندولىڅرنشو 

دوى ته  السالم عليه پاره پيغمبرې لد همد ،كولى

په خاصو خاصو كورونو كي دي چي ې وه ړښوونه كالر

 .ځ كويگډه دي لمونپه ږي او ېډراغون

   

   

    

  

   

    

  

   

    

   

    

  

  

     

ږ ربه! تا فرعون او د ده ومزې او موسى وويل: ا

او  وسائلت ژوند داسي د زيندرباريانو ته د دنيايي 

ې ستا له الري )خلك( په نتيجه كي ئچي ړي مالونه ورك

ي ې تباهپر مالونو ئږ ربه! زمو ېا ،ې الري كويب

چي د دردناك عذاب ې داسي سختي ئړونو پر زاو گوه ول

چي نًا وئي ويل: يقي .ړيايمان رانه وپوري تر ليدو 

نو ثابت قدمه اوسئ او د  ،شوه ستاسو دعاء قبوله

  ږي.ېپوهچي نه  ئځپه الر مه هغو 
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په داسي دعاء السالم  عليهدلته د موسى  -(11-11)

ښيي د فرعون ظلم انتهاء ته چي ې الفاظو بيان شو

نكى او له ماتوو پاره مالد بني اسرائيلو ل ،ېدلى وورس

 ېب ته دعاء كوي: اپل رپاره خې لد همد ،ړزغملو لو

ژوند ربه! تا فرعون او د ده درباريانو ته د دنيايي 

ې په نتيجه كي ئچي ړي او مالونه ورك وسائلتي داسي زين

پر مالونو ږ ربه! زمو ېا ،ې الري كويستا له الري بخلك 

چي د ې داسي سختي ئړونو پر زاو  ،گوهي ولې تباهئ

د دعاء له  .ړيايمان رانه وپوري دردناك عذاب تر ليدو 

د فرعونيانو السالم  چي موسى عليهږي ېدغو الفاظو معلوم

ې او له د گه مأيوس شوىړه توپپه بشړو له ايمان راو

ې نازل پرچي الهي عذاب څه انتظار نه لري پرته د بل 

چي ستاسو يقينًا ځواب كي وفرمايل: په شي. هللا تعالى 

الر  پهنو ثابت قدمه اوسئ او د هغو  ،شوه دعاء قبوله

 ږي.ېپوهچي نه  ئځمه 

  

  

  

   

    

   

     

   

   

  

   

   

  

  

   

    

    

    

نو فرعون او  ،ړلېر كو له سينده تم اسرائيل بنياو 

تر هغه  ،لې شوپسورپه قصد ري ېې د ظلم او تئ لښكري
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ړم ې ايمان راوپه دې ويل: وئ ،ړر كېگېدا راغرق چي

بني  چيپرته بل معبود نشته هغه معبود له  چي

 تعالى هللاړى او زه )نور د ې ايمان راوپرو اسرائيل

يم!!  شووښودونكو او تسليم ېړه ا( له غاپه وړاندي

ښي كوله او مخكي دي سرك چيحال كي  په داسياوس! او 

څو ژغورو تر بدن و ې؟!! نو نن به ديو له مفسدينو

له تا وروسته  چيې ښه وكسانو ته )د عبرت( ن وهغ

ېرى زما له آيتونو ډد خلكو ( دي او پاتهځي او )را

 غافل دي!!

ږ څو مهمي خبري زموو كي ې مباركو آيتونپه د -(11-12)

 وجه جلبوي:ت

 ښتلله سيند نه واو او ړبني اسرائيلو هجرت وك،  

 ې پسورپه قصد ري ېې د ظلم او تئ فرعون او لښكري

ړي او سخته سزا ېرى وكپر دوى ظلم او تې ښتل ئغو ،لشو

 ،ړيورك

  په اوبو كي غرق شوخو، 

  له  ړم چيې ايمان راوپه دې ويل: په وخت ئېدا غرقد

ې پرو بني اسرائيل چي پرته بل معبود نشتههغه معبود 

تسليم ه ړاوي الس اخلم او خداى تله سرغ ،ړىايمان راو

 يم!! 

  حال كي  په داسياوس! او ځواب كي ورته ويل شوي: په

ې؟!! نو نن به و شي كوله او له مفسدينومخكي دي سرك چي

له  چيې ښه وته د عبرت ن وهغهم څو ژغورو تر بدن و دي

 ونكو نسلونو ته.ږي او هم راتلېك پاتهتا وروسته 

  ېر مفسدينو څپه د فرعون تعالى  چي هللاښيي ېښه پدا

له آيتونو تعالى  هللاېرى د ډته سزا وركوي خو د خلكو 

 غافل دي!!

چي د دغه فرعون موميايي شوى پام وي ته مو بايد ې د

يو بل  قرآنپاته دئ او دا د ټ جسد تر اوسه روغ رم

ړي سد تحقيقات كې جپر دېرو د فرعون ډ ،علمي اعجاز دئ

په  ؟پاته شوىټ څو زره كاله روغ رمگه څنچي دا 

او د ده  ؟ېله كومو توكو استفاده شوموميايي كولو كي 

ټر ډاكيو له دغو تحقيق كوونكو نه  ؟څه ووگ سبب مرد 

په د فرعون دى  ،پله مسيحي دئپه خچي موريس بوكل وو 

چي هغه پوه شو موميايي شوي جسد له تحقيق نه وروسته 
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ړي چي نوموكله  ،ړ شوىپه وجه مېدو په اوبو كي د غرق

كي ويل شوي:  قرآنپه چي ېدل ټر له مسلمانانو واورډاك

جسد به د خلكو د په اوبو كي غرق شو او د ده فرعون 

ړه ې وكړه ئكېپر ،حيران شو ،خوندي وساتو پارهعبرت ل

ې عربي د دې ۍ كي ئځوس كلنپنپه  ،ړيمطالعه ك قرآنچي 

  ړي.مطالعه ك قرآنچي ړه كپاره زده ل

   

   

  

  

  

    

   

   

   

  

ځي كي گنغوره استوپه چي بني اسرائيل مو او يقينًا 

نو تر  ،ړهمو روزي ورك له پاكيزه رزقړل او ېشت كم

 ،په برخه شوې ئعلم څه( )چي ړ ې اختالف ونه كهغه ئ

ي څه كپه هغه ځ په ورد قيامت چي ستا رب به يقينًا 

په كي اختالف دوى چي ړه كوي ېكپرځ د دوى تر من

 .كولو

چي د موسى ښوونه كوي ږ ته الرآيت مومبارك دا  -(11)

په سبب بني جهاد او هجرت  ،گرتياد ملالسالم  عليه

پكاوي اسرائيل د فرعون له ظلمونو او له هغه ذلت او س

تعالى  هللا ،په مصر كي ورسره مخامخ ولچي ژغورل شول نه و

 ،ړپه برخه كپاكيزه رزق ورځى او گنډمن استوډاغوره او 

اختالف ته مخه چي دوى ړ هغه دوام وكې تر دا حالت ئ

ځاى په ې د د ،له لوري كتاب ورته راغىد هللا تعالى  ،ړهك

ټول منازعات  ،گويگولي ولې الهي كتاب منپر دټول چي 

ړه ېكپر ۍړه وروستېكپرړي او د هغه هغه ته راجع ك

 ،ړهړه كد اختالف وسيله جو بكتاې خو دوى له همد ،وبولي

ښيي دا اختالف د چي ظ داسي دي الفا قرآنړه د ې اپه د

د هللا كتاب دوى  ،ړړ كدوى ماليانو او مذهبي مشرانو راوال

ې ترالسه ې كتابه ئچي له دعلم دود حچه او ماو هغه ك
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 هللا. ړسبب كځاى د اختالف پر ړى وو د وحدت او يووالي ك

په ځ په ورحتمًا د قيامت چي ستا رب به  فرمايي تعالى

په كي دوى چي ړه كوي ېكپرځ ند دوى تر مي څه كهغه 

 .اختالف كولو

     

   

  

     

    

   

   

   

   

   

  

ستا لوري چي ې په شك كي يړه په اڅه نو كه د هغه 

چي تر تا د ښته وپږلى نو له هغو نه وېته مو درل

چي تا ته ستا د رب له ې شكه ب ،ې كتاب لوستلومخه ئ

او له  مه اوسه! لوري حق درغلى نو له شك كوونكو

ړل كه نه نو ې تكذيب كئ چي د هللا آيتونهوسه مه ا هغو

 ې.به و له زيانمنو

ښيي خطاب چي ې مبارك آيت الفاظ داسي دي د د -(11-15)

 چيته متوجه دئ او ده ته ويل شوي پيغمبر عليه السالم 

ستا لوري ته چي ې په شك كي يړه په اڅه كه ته د هغه 

ې ه ئچي تر تا د مخښته وپږلى نو له هغو نه وېمو درل

چي تا ته ستا د رب له لوري حق ې شكه ب ،كتاب لوستلو

درنو مفسرينو ځينو  مه اوسه! درغلى نو له شك كوونكو

گه څنبه عليه السالم  پيغمبرچي پام سره په ې خبري ته د

له تعالى  هللاړه شك كوي؟! هغه ته خو دا وينا د ې اپه د

ك نه په وينا كي شڅكله د هللا تعالى او هغه هي ېلوري شو

څه هم مخاطب پيغمبر عليه چي كه ې ويلي ځكه ئكوي! نو 

ې نور مخاطبين دي!! خو نه د قرآندئ خو مقصود د السالم 

 ،ضرورت شته او نه داسي توجيه او تعبير تهڅه تكلف ته 

ړه شك اې په دچي كه احينًا تا ته ځكه دا آيت وايي 

چي آيا ېره شي ذهن كي دي دا خبره تپه پيدا شي او را
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هغه به  ؟!ا له فرعون سره به همدا كار شوى وييښته رپ

پاته ې ې خوندجسد به ئ ؟!ښكر سره غرق شوى ويپل لله خ

هغوى به  ،ړهښتنه وكپوشوى وي... نو له اهل كتابو نه 

چي يهودان هم دا ځكه دا  ،ړيټولي خبري تصديق كدا 

ټولو تحريفاتو سره د دوى محرف كتاب هم له  ،خبري مني

د وحي له تعالى  چي هللاړه همغه خبره كوي اې په دسره 

 اچي ووايو دته هيڅ ضرورت نشته ې ې. دړالري تا ته ك

دلته ځكه  ،ته متوجه نه دهعليه السالم  وينا پيغمبر

چي بلكي ويل شوي  ،ېشك كوه چي تداسي نه دي ويل شوي 

چي غيرضروري تكلف ځاى پر ې د د ،ېړوككه احيانًا شك 

ته متوجه اب پيغمبر عليه السالم ړو او ووايو دا خطوك

چي ښيي ې ته ورته ويناوي نه دئ بايد ووايو: دا او د

څوك د كه هيځ ،له لوري نازل شوىتعالى  هللاد  دا قرآن

  ړه داسي الفاظ نه كاروي.په اځان 

   

    

   

    

  

   

ې ثابته شو ىپر دووينا چي ستا د رب يقينًا هغه 

كه  ،گوريچي دردناك عذاب و هتر هغړي؛ ايمان نه راو

  .ښه ورته راشيگنده نڅرهره څه هم 

له مخكني آيت چي ږي ېمعلوم آيتې مبارك له د -(17-16)

چي د مخاطبينو ايمان نه يي ښژور ارتباط لري او سره 

گران ځله دعوتېر ډ گار؛ټينپل كفر د دوى ر خپاو  ړلراو

دا  ،ړيشكمن ك ړهپه ااو اسلوب  گالريت ،پل دعوتد خ

ما  ،ښايي زه اشتباه كومچي ړي پيدا كواهمه ورسره را

د  ،ړيگالره او اسلوب نه دي غوره كسمه الر او سمه ت

ځواب ما بلني ته ز ،پاره خلك زما دعوت نه منيې لهمد

د موعظو ږي او زما ېقانع كنه  ودالئلپر زما  ،نه وايي

چي: دا ې آيت كي ويل شوي په د ،ځيېز الندي نه راتر اغ

دوى چي د ړي دي گدا معاندين هغه و ،ږدهېپرې ېښناند

ړه په ا ىدودا وينا د رب د ستا پام سره په حالت ته 

دردناك  چي هتر هغړي؛ نه راوبه ايمان چي ې ثابته شو
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د  .ښه ورته راشيگنده نڅرهره څه هم كه  ،گوريعذاب و

نه  دالئلچي كافي ړلو سبب دا نه دئ دوى د ايمان نه راو

گه نه ده ښه توپه ه دپله دندي ورته ويل شوي او تا خ

ړلو استعداد له السه بلكي دوى د ايمان راو ،ېړترسره ك

لو د حق خبري منچي ې داسي تك تور شوي ئه ونړز ،ړىورك

  .پاتهځاى نه دئ په كي څ ته هي

    

  

    

   

    

  

   

   

چي )د عذاب له ليدل شوى  ئنه دكلى  بل داسينو ولي 

ې وي؟ گټه وررسولړلو ايمان راو (ېوروسته ئ يړېكپر

پكاوي ړ نو د سې ايمان راود يونس قوم چي كله ئگر م

ړ او تر يوه ې لري كترژوند كي په دنيايي عذاب مو 

 ړل.ېرزوينو برخمن كپپلو له خوخته مو 

 ېرچي يوازي يو قوم داسي تدا مبارك آيت وايي  -(11)

ې پرې سيورى ئ ،ې وهې شوړه ئېكپرچي د عذاب شوى 

 ،ېړېدو مخكي هغوى توبه كخو له رانازل ،ړولى ووغو

ېدو وجه ړى او دا عذاب تم شوى!! د تم كې راوايمان ئ

شوى پيغمير؛  ږلېقوم ته ل ېې چي دښودل شوې هم دا ئ

ړ پيت بشمأمورپل چي ختر هغه د مخه السالم  عليهيونس 

د خلكو له  ،ړيد هجرت اجازه وركى ړي او هللا تعالك

ې ړگې نيمپله دنده ئگ شوى او ختن تمخالفت او لجاج

ې د دچي ې كبله نو له د ،او له قوم نه تللى ،ېښېپر

پړ شوى او هغه نه وو بشحجت ړه د هللا تعالى په اخلكو 

 ،ېدلىرسنه وو پاى ته ړى شوى وو ال دوى ته وركچي مهلت 

د دوى توبه او ايمان منل په ليدو سره ځكه د عذاب نو 

 يدا خبره د فرعون د هغ ،پورته شوىې شوى او عذاب تر

 ،وه ېړې كپر مهال ئېدو چي د غرقې شو ځواب كيپه وينا 

چي مهلت ړ قبول نه كې سبب په دد هغه ايمان تعالى  هللا

 پړ شوى وو. ې بشپرېدلى او حجت پاى ته رسې ئ
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كي  ېسيم يپه داس يونس عليه السالم چيفرمايي  قرآن

څه ې سل زره يا ېر ئېدونكو شمد اوس چيمبعوث شوى وو 

د يوه قوم د  قرآن چي ئمورد د يوازينىزيات وو. دا 

سل زره او يا  چيگه ې توپه دېر خبره كوي او هغه هم شم

د تاريخ او  قرآن چيپاره ې لې زيات او دا د دڅه تر

 دا هم داو  ،ښود دئقانون او الر ،ئې كتاب نه ديئاحصا

ډكي ې د هغي دروغجني او له مبالغ د بايبل چيپاره ې لد

 يونس )عليه :چي ليكيړي گوته كپه چ والى پوادعاء 

ږل ېگه لپه تونبي د ښار ته ( د نينوا هغه ستر السالم 

ه پځو مزل ور ې د دريوسور ئ ياى لږدواشوى وو چي او

دا بايد د  ،كيلومترهاويا ږه لږ تر يعني ل ،اندازه وو

پراخ په اندازه  ۍچتهران او حتى د كرا ،غداداوسني ب

انو مې لس مليونه او د ماشوږدې هم ناو نفوس به ئ وو

څلور مليونه ې ږدنې يو سل شل زره نه بلكي ېر به ئشم

په ننوتو سره هغه ښار ته د يونس چي وايي  بايبل ،وو

ښار وران شي ځو كي به دا ښتو ورېڅلوپه چي ړ اعالن وك

!! په شمول توبه كوي؟چا پاد يان ښاراو بيا به ټول 

ټول هم ې اعالنه د ده له دځ ۍ ورړپه همغه لومچي وايي 

كوم عقل به دا خبره  چا!!پاخبر شول او هم ښاريان 

په ښار كي د يوه مسافر خبره په دومره ستر چي ومني 

 ږي؟ېږ ته رسچا غوپاښاريانو حتى د ټولو د كي  ځيوه ور

به خلك د گه څن !!ويزيونلټډيو وه او نه هلته خو نه را

ځو كي ښتو ورېڅلوپه  چييوه ناآشنا مسافر دا خبره مني 

په شمول چا پاټول د او بيا به  ښار وران شيبه دا 

 قرآنځينو درنو مفسرينو د  چيعجيبه ده !! توبه كوي؟

او د  ړىپام نه دئ كتونو ته حوضا اړهې دپه اسلوب او 

 ،يو لك شل زره چا ،ړيې ارقام وركړه ئپه اېر قوم د شم

څه زيات څه كم يا ې چا تر داو ېرش زره يولك دچا 

تللي او  يېز الندتر اغ بايبلې بيا د ځينښودلى!! او 

ې!! حال ښودلد دعوت سيمه  ې د يونس عليه السالمنينوا ئ

او  ړوكواكتفاء  په الفاظو قرآنپه كار ده د  چيدا 

لي او نه دي وي قرآن چيپل لوري ونه وايو څه له خ داسي

ېرو ې د شممخاطب ئ چيښوي دا نه خو قرآنښوي. ې خونه ئ

له ما سره  .شيبحثونو كي مصروف  يټگې په باو ارقامو 

د قوم د السالم  عليهولي د يونس  قرآنچي ښتنه وه پودا 

مبرانو غپيچي د نورو ې حال دا ړړه دا وينا كپه اېر شم

 څه نه ديې ئړه په اېر عليهم السالم د قومونو د شم



 

 

                                                                                                                                   ېپلوش قرآند 

 يونس

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

251 

په چي ځواب مي هغه مهال وموند ښتني پوې ويلي؟! د د

السالم  په دوران كي مي د يونس عليهكي د تحقيق  بايبل

ړه د په اپراخوالي ېروالي او د سيمي د ډد قوم د 

گو شول او متوجه ارقام تر سترډك هغه له مبالغو بايبل 

پاره دا د دغو غلطو ارقامو د ترديد ل قرآنچي شوم 

 ې.   ړخبره ك

 ېشت مپه قوم كي  يونس عليه السالم چيفرمايي  قرآن

لوري ته وبلل، هغوى  تعالى هللاې خلك د ډيره موده ئوو، 

يت مأمورپل ړ، ستومانه او غصه شو، خې ايمان رانه ووپر

نه راكوز  گرښود او له وخته مخكي له سنېړى پرگنيمې ئ

ي ښتېت د دغي تعالى هللاړه، ې غوره كشو او د فرار الر ئ

ېر شو، نس ته ت كبپارو او د پو ته وسڅد سيند ه سبب پ

اعتراف  ۍغلط يپلپه خې په مهال ئېدو ته د لو سيندخو 

ېزناكو الفاظو په دغو اغدا صحنه  چي قرآنړ وك

 : ځورويان

     

     

     

     

    

   

     

                                                                                                                   
 88-84النبياء: 

ې روان شو په غصكله  چيړه په ياد كاو هغه كب وال در 

رانه ې گي پرتنڅكله ږ به هينوم چيړ ې وكگمان ئاو 

پرته بل معبود ړ: له تا ږ كې غئپه تيارو كي ولو، نو 

 يم!! له ظالمانوزه  چيپاكي تا لره ده، يقينًا نشته، 

ژغورو او ه او له غمه مو وړنو د ده دعاء مو قبوله ك

 ژغورو. مؤمنان همداسي

د وينا معنى دا ده: الهي! السالم  عليهد يونس 

ړه عادالنه ېكپرړه ستا په ازما  ،ېمعبود ته ي يوازينى

 چيف كوم ااعتر ،ې قانع يم او اعتراض نه لرمپرزه  ،ده

 ېرى شوى!! ت ماله 

 ،ووتټ له نسه روغ رم كبد  ،ړهورته عفو وك تعالى هللا

په ېدو هغوى الهي عذاب د نازل ،پل قوم ته ستون شوخ

هغه عذاب  ړ او هللا تعالىې راوايمان ئ ،ليدلى ووحال كي 
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د  چي ئقوم د يوازينىدا  چيفرمايي  ړ او قرآنتم ك

 چيځكه معطل او مسترده شوه او دا ې ړه ئېكپرعذاب 

ړى او اتمام حجت نه ړ كشپبوو يت نه مأمورپل پيغمبر خ

دا  ،ږيېړي نه بدلېكپر تعالى هللاكه نه نو د  ،ىوو شو

و ېدژر بدلژر د ې ئ بايبل چيلكه نه دي  ړي هغسيېكپر

  !! كوي ءادعا

بايبل  ؟څه ويليړه ې اپه دچي بايبل گورو راشئ و

  ليكي:

ښار ته ږو: د نينوا لوى ېول امغپي)خداى يونس ته دا 

 خداى داسي چيې ووايه ېدونكو ته ئړ شه او اوسوال

ژر به ېر ډ ،فرمايي: زه ستاسو له شرارتونو غافل نه يم

 ،ړ شيښتل نينوا ته والې غونه ئ چييونس  !ړم!مو هالك ك

په ... ښتي!!ترشيش ته وتله خداى  چيړه ې وكفيصله ئ

غرقه  بېړۍې وه ږدن ،طوفان راغىسور شو... كي  بېړۍ

چا معلومه شي  چي چول شوهچه واپپاره ې ل... د دشي

ې يونس ئ ،په نامه وختلهچه د يونس پى... ړخداى غصه ك

ې ورځي در ،ړېر كت ... ماهي له كوميځاووته وغور سيند

 ،ړهږده دعاء وكيونس او ،شو هپاتپه نس كي د ماهي 

ځوه او وغورپه ساحل كي يونس  چي ړخداى ماهي ته امر وك

ړل!! خداى بيا يونس ته وويل: نينوا ته وك ماهي همداسي

بد برخليك درته منتظر  چيه ووايه ړ شه او هغوى توال

 ،ښار وولوى  چي ،ړالنينوا ته و ،ړيونس اطاعت وكدئ!! 

 ،ښتې ورځي مزل غوېدل دررسې له يوه سر تر بل سر ئ

ځو ښتو ورېڅلوله  چيې ويل وئ ،ړهپيل كې موعظه ئ

 ،ېدلېرخلك ووټول چا او پاښار وران شي!! وروسته به 

ړ او هغه بال حم وكپر دوى رړه... خداى هم ې وكتوبه ئ

غصه ناراضه او ې كار سخت په دخو يونس ړه!! ې دفع كئ

گ ژوند مرې ژنه! تر دې وويل: ما وو.. خداى ته ئ.!!شو

 چي ئدا سم كار د آياخداى ورته وويل: راته غوره دئ!! 

ښاره ې؟ يونس له غصه شوى ي ژغورنيپه خلكو ې د دته 

خداى پي اڅنا چيناست وو  ،ځيې راپرڅه گوري و چيووت 

له  ،ېلړوپاڼي وغوې خپلي په ده ئ ،ړټى راشين كيو بو

ې دپه يونس  ،چ شوټى وخو سبا دا بو ،ښ شوخوې سيوري ئ

په ټي ې بوخداى ورته وويل: آيا د دېر خفه شو...ډكار 

ړ: هو!... خداى ورته ځواب وركده ې؟ خفه شو دوچيو

په په يوه ش چيږي ېپاره خفه كټي لوويل: ته د هغه بو

سره له  ،ړځه والله منپه كي په بله شپيدا شو او راكي 



 

 

                                                                                                                                   ېپلوش قرآند 

 يونس

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

271 

ېدو كي هيڅ زحمت نه وو يدا كپپه راې ا ئت چيې د

ږي پاره ونه سوزېنينوا ل ې دړه دنو آيا زما ز ،ايستلى

ېر ډگناه ماشومان او ې شل زره بيوسل په هغه كي  چي

  ؟!! (يېږحيوانات اوس

 :ئړپام وكڅو خبرو ته  اړهې دپه 

  چي تا خداى ښتنه كوم: دلته پويكونكي له ل بايبلد

ړى او ځواب وركې ې، يونس ته ئړته كومه وينا منسوب ك

په  چيږي ېپاره خفه كټي ل: ته د هغه بوې ويليهغه ته ئ

ړ، ځه والله منپه كي په بله شپيدا شو او راپه كي يوه ش

ېدو كي هيڅ زحمت نه يدا كپپه راې ا ئت چيې سره له د

پاره ونه د نينوا ل يدړه ا زوو ايستلى، نو آيا زم

گناه ماشومان او ې شل زره بيوسل په هغه كي  چيږي سوزې

دلته خداى د يونس ي؟!! دا ولي ېږېر حيوانات اوسډ

په وركولو كي ښتنه نه مني، د بابل خلكو ته د سزا غو

ې ړه او عذاب ئې قبوله كد دوى توبه ئتلوار نه كوي، 

په نه دي او ستا  دوى اسرائيليان چيې ړ؟ سره له دتم ك

ټولو مخكنيو !! دا وينا ستا د وينا د خداى زامن نه دي

ړى ېرو كتابونو كي دا لومټولو تپه خالف ده او ويناوو 

پل خداى ته دا صفت ته خ چي ئوار د يوازينىاو 

ځور ان پل خداى داسيختل ې د مخه خو تا د تر، ېمنسوبو

د عذابونو له نازلولو خوند اخلي، له  چيړى ك

ړلو او د ژلو، شپه و نووپرته د نورو قومو رائيلياناس

چايان پاږي، هغه ېپه ورانولو خوشحاله كدوى د كورونو 

ړى او د ې رحم كپر نورو قومونو ئ چيښلي ې نه دي بخئ

 تعالى هللاې؟!! د ړټي كې لژلو كي ئپه ودوى د اسيرانو 

دلته ۍ؟ دا ولي ړه ستا دا وينا سمه ده كه مخكنپه ا

ې او نبي د گه معرفي كوپه توه مهربان ذات خداى د يو

خداى  ې د مخه ديگه، خو تر دپه توې انسان ړيوه سخت ز

ړه سواند؟ فقط ړى او غضبناك معرفي كاوو او نبي زسخت ز

 نبي بايد داسي چيدا ځي او هغه په نظر رايوه وجه 

د خداى ړه تعصب لري، كه په اپل قوم د خ چيځور شي ان

ې ړي نو نبي ئړه وكېكپرعذاب  په ضد دو اسرائيليان

په ښمنانو و د دړي او كه د اسرائيليانبايد مخنيوى وك

 ړه كوي نو نبي بايد داسيېكپر ېرزوينيپ د كوميړه ا

تر ې حالت د دخداى ته ووايي:  چيړي اعتراض وكشديد 

  ړ شم!! زه م چيليدو خو دا راته غوره ده 
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  تبعث له عليه السالم پيغمبردا كتاب د  بايبلكه د 

دا  چيپه يقين سره ويلى شو وروسته ليكل شوى وي نو 

ې كركجن تصرف ئې كي په هغې او نه اخست قرآنې له ئقصه 

 قرآنمخه ليكل شوى وي نو ې د ړى او كه تر داو تحريف ك

د  بايبلد  گوته كوي.په ې ې تصحيح كوي او حقيقت ئد هغ

واضح او  وپرولكي د هغه د خ ۍ بڼيپه اوسنتدوين او 

احتمااًل له  چيقيني تاريخ نه دئ معلوم، محققين وايي ي

 دا كار شوى.ړۍ كي ېپي ميالدي تر لسم يمږپش

     

     

   

   

     

     

   

     

په ټولو هغو )خلكو( به ښتي وى نو او كه ستا رب غو

نو آيا  ،ږيېپه زمكي كي اوسچي ړى وو گډه ايمان راو

او  ړونكي شي؟!ايمان راوچي ړباسي اې ته ته خلك د

 ،په إذند هللا گر ړي مچي ايمان راوك نشي كولى څوهي

 تعقل نه كوي. چيې پلپر هغو تې پليتي ئاو 

تعالى  چي د هللاښوونه كوي ږ ته الردا آيت مو -(11-111)

چي  ړه داسي نه دئپه اني وښواو الرهدايت سنت د خلكو د 

و به ټولكه داسي وى نو  ،ړيړ كړو اپه ايمان راوهغوى 

 چي ږيېپاره نه لې لپيغمبران هم د د ،ړى ووايمان راو

چي د دوى دنده دا ده  ،ړيړو مجبور كراوپر ايمان خلك 

څوك به ايمان هغه  ،پيغام ورسويتعالى  د هللاخلكو ته 

د سننو له مخي د تعالى  هللاد  ،ې لريړتيا ئچي وړي راو

ې ړه او دماغ ئز ،ړتيا او استعداد ولريړو وايمان راو

 ځاى نه ويڅه ره اپچي د ايمان لگنده شوي داسي نه وي 

پليتي د سنت له مخي تعالى  هللاچي د ځكه دا  ،پاتهپه كي 

د  ،ې منيږ كي ئېپلي غپه خپليتي ته بلنه وركوي او 

 ،ږيېپرانيستل كپاره پليتي لړه د ړه او دماغ دپليت ز

فيق وړلو تچي له تعقل كولو محروم وي د ايمان راوڅوك 

   نه تر السه كوي.
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ي كي زمك او وپه آسمانونچي گورئ )ورته( ووايه: و

او  آيتونهړي چي ايمان نه راواو هغه قوم څه دي؟ 

 ؟!  لى شيټه وررسوگڅه انذارونه 

ښود ېره الرې شمخو له باو زمكه  آسمانونه -(111)

 ړوئگي واچي سترهري خوا ته  ،ډك ديښو و او نآيتون

په لوري د حقيقت چي گو شي مو تر ستربه  آيتونهداسي 

 ،او د كفر په يادويدر هللا تعالى  ،نه كويوښوستاسو الر

 ،ېرويپايلو تاسو وگناه او ظلم له بدو  ،عصيان ،شرك

ټه گڅه ته  او انذارونه به هغه قوم آيتونهخو دا 

 ړي؟!  چي ايمان نه راوي لى شورسو

    

    

   

   

    

د بل  پرتهځو نه نو آيا د هغو خلكو له )سختو( ور

( ؟ )ورتهېر شويچي تر دوى مخكي ت يڅه انتظار لر

هم له تاسو سره د  ږچي موړئ ووايه: نو انتظار وك

    ړ كي يو.په لمنتظرينو 

 پرتهځو نه نو آيا دوى له هغو سختو او بدو ور -(112)

ورسره مخامخ ي نچي تر دوى مخك يڅه انتظار لرد بل 

هم له تاسو  ږچي موړئ ؟ ورته ووايه: نو انتظار وكشوي

چي له تاسو رو گووبه  ،ډله كي يوپه سره د منتظرينو 

   ه؟ څږ سره ږي او له موېڅه كسره 

   

   

   

     

ړى ې راوچي ايمان ئپل رسوالن او هغه بيا به خ
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ژغورنه الزمي حق ږ د مؤمنانو پر موهمداسي  ،ژغوروو

 دئ.

چي ېدونكى سنت دا دئ ثابت او نه بدلتعالى  هللاد  -(111)

ځان الزمه پر ې دا ئ ،ژغوريپيغمبران او مؤمنان به پل خ

ې ئتعالى  هللاچي ډه او مطمئن وي ډامؤمنان بايد  ،ې دهړك

  او ذمه وار دئ.ژغورني او بريا ضامن د 

    

     

   

    

   

   

    

   

   

    

   

      

     

    

   

    

      

    

    

     

   

   

په شك كي يئ ړه په اكه زما د دين ې خلكو! ووايه: ا

ې له هللا چي تاسو ئڅه عبادت نه كوم نو زه د هغه 

چي خو ليكن د هغه هللا عبادت كوم  ،پرته عبادت كوئ

چي له گمارل شوى يم ې پر داو  ،سا وباسيتاسو س

په ي ته د دين لورمخ پل خچي ې پر داو  ،وم مؤمنانو

او له هللا  ،مه اوسه او له مشركينوړوه گه واړه توپبش
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ټه دررسولى گچي نه چا ته دعاء مه كوه داسي پرته 

ې نو ړاو كه دا كار وك ،شي او نه تاوان دررسولى شي

او كه هللا كوم زيان  ،ېو ته به هغه مهال له ظالمانو

او  ،لري كوونكى نشتهې بل پرته ئنو له ده  درورسوي

ړي نو د ده د فضل ڼي اراده درته وكگښېكومي كه د 

چا ته چي ې گانو ئپلو بندله خ ،تموونكى نشتهڅ هي

  ښونكى دئ.ې او هغه مهربان بخښه شي وررسوي ئخو

عليه  پيغمبرو كي ې مباركو آيتونپه د -(111-116)

چي خلكو ته او د ده له الري مؤمنانو ته ويل شوي السالم 

 ته ووايي:

 او په شك كي يئ ړه په اا د دين كه زمې خلكو! ا

څه نو زه د هغه ړئ او دا دين نه منئ ايمان نه راو

  ،پرته عبادت كوئې له هللا چي تاسو ئعبادت نه كوم 

  گ د مر ،سا وباسيتاسو سچي زه د هغه هللا عبادت كوم

 ،ږيېړه د ده له لوري كېكپرژوند او 

  وم چي له مؤمنانوگمارل شوى يم ې پر دزه،  

 د الهي دين گه ړه توپپه بشچي گمارل شوى يم ې در پ

ژوند چي د او له هغو مشركينو نه وم ړم لوري ته مخه ك

ځينو كي په ځينو برخو كي د هللا دين ته مخه كوي او په 

  ،نورو اديانو ته

  په چا د هغه پرته له هللا تعالى چي ما ته امر شوى

ى ټه رارسولگړم چي نه ړ نه كالسونه لودعاء ړاندي د و

م ړكه دا كار وكچي او راته ويل شوي  ،شي او نه تاوان

  ،مو نو هغه مهال به له ظالمانو

  نو له ده  كه هللا كوم زيان درورسويچي راته ويل شوي

ڼي گښېلري كوونكى نشته او كه د كومي ې بل پرته ئ

چي د ده د فضل څوك نشته ړي نو داسي اراده درته وك

پل چي خږي ېلوري ك ړه د ده لهېكپردا  ،ړيمخنيوى وك

ښونكى هغه مهربان بخ ړي.په برخه كچا فضل او رحمت د 

 دئ.
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چي ستاسو د رب له لوري حق يقينًا ې خلكو! ووايه: ا

په سمه الر روان شي نو چي څوك نو  ،)دين( درته راغى

څوك و ا ،په سمه الر دروميپاره ځان لچي د ې شكه ب

 ،ږيېې الري كپه ضرر بځان پل خد نو ې الري شي چي ب

متابعت څه ارندوى نه يم. او د هغه څپر تاسو او زه 

چي ړه ږي او تر هغه صبر وكېدرته كې چي وحي ئړه وك

ټولو غوره او هغه تر  ،ړيړه وكېك( پرۍ)وروستهللا 

 ړه كوونكى دئ. ېكپر

ېره ډپاره ل ېې سورد دچي  آيتونهدا مبارك  -(111-111)

 ،پاره خالصه دهټولو مضامينو لې د جامع تتمه او د سور

 ښووني كوي:ته الندي الر عليه السالم پيغمبر

  چي تاسو ورته بلم د هللاخلكو ته ووايه: كوم دين 

 ،له لوري حق دين دئتعالى 

  ښيي ې ورچي دين ئپه هغي سمي الري روان شي چي څوك

پل نو خې الري شي بچي څوك او  ،ټه رسويگته به ځان نو 

  ،رسويضرر ته به ځان 

  زما دنده دا  ،گمارل شوىارندوى نه يم څپر تاسو زه

دنده مي دا ده  ،ړمړ كچي تاسو د دين منلو ته انه ده 

 ،ورسومدرپيغام تاسو ته دا تعالى  هللاد چي 

  ې چي وحي ئړه متابعت وكڅه د هغه چي ما ته امر شوى

 ،ږيېدرته ك

  پوري ړي ېكپر ۍتر وروستتعالى  هللاچي د راته ويل شوي

 ړه كوونكى دئ. ېكپرټولو غوره هغه تر چي  ،ړهصبر وك
ْنَت َأسَْتْغِفُركَ أشهد أن الَ ِإل َه ِإالَّ أَ  ،سُْبَحاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدكَ 

 َوَأُتوُب ِإَلْيكَ 
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 هود

 ژندنهپېې د سور

ې اخيستل ئ آيتځوسم پنله  دئ، ې نوم هودې سورد د

په يوه حساب ې فواصل ئو آيتونلري، د  آيتونه 121 ،شوى

او خبير ې ځيني ئ ؛څلور وزنه لريپه بل حساب دوه او 

، يستهزءون ته ورته اوصدور ې ځيني ئاو ته ورته مبين 

صدور؛ يستهزءون ته او ته مبين  ؛خبيركي ې په دچي 

او هغه مهال نازله مكه مكرمه كي په . ې وزن لريدږن

په خالف د قريشو عداوت او عليه السالم  پيغمبرچي د ې شو

هغه ښتل ې غوځينو ئچي مخالفت زور اخيستى وو؛ دومره 

چي ړه ول ړه نازړه زې اپه دپاره ې لخو د دژني، وو

ښيي او دا كار گون وټبر بني هاشم به غبرېدل د ده ېرو

ې په دپاره لې د همدړي منتج شي، گۍ جې كورنږدپه اوبه 

چي ې د قوم هغه وينا راغلسوره كي د شعيب عليه السالم 

ټبر نه وى نو حتمًا به مو كه ستا ې ويل: ورته وئ

چي دا ږي ېې له متنه دا هم معلومې. د سورړى وگسار كسن

پر  ميانولې وزلو، كمزورو او زبېر مهال د قوم يو شم

نو د مشراقوم د  او ړى ووايمان راوعليه السالم  پيغمبر

د ې سوره كي په دځكه ې وه، ړلده مخالفت ته كلكه مال ت

ې ورته وئچي ې راغلد قوم دا وينا نوح عليه السالم 

څوك نه پرته بل ې ړى له هغو ئكستا متابعت  چيچا ويل: 

ې ې وزلي دي، )هغه هم( بېوتي او بپرږ چي زمووينو 

 . چهسو

 ځير شومضامينو ته ې ې او د يونس د سورې سوركه د د

بلي په يوه ړه سورتونه چي دا دواږي ېراته جوته كنو 

د ې دي. شو يو كه نازلشرائطپه ورته ظروفو او  ؛ېپس

او د ې پيل شوپه دريو حروفو يونس سوره د )الف الم را( 

 دري دي: ې دا ئې اساسي مطالب سور

 ... نو  ،ىلستاسو د رب له لوري حق )دين( درته راغ
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پاره ځان لچي د ې شكه و بپه سمه الر روان شي نچي څوك 

ځان پل خد نو ې الري شي چي بڅوك په سمه الر درومي او 

 ..،.ږيېې الري كپه ضرر ب

  ږي،ېدرته كې چي وحي ئړه متابعت وكڅه د هغه 

 ړي او ړه وكېك( پرۍ)وروستهللا چي ړه او تر هغه صبر وك

 ړه كوونكى دئ. ېكپرټولو غوره هغه تر 

حرفو )الف، الم، را( هم په همدغو دريو سوره د هود 

ې ې محوري او اساسي مضامين ئد سوراو ې شو پيلباندي 

گه ې توپه دپه آخري آيت كي ې چي خالصه ئې دي هم در

 ې: راغل

 پوه دئ او كارونه په غيب چي  ئړد هغه هللا عبادت وك

 ،ږيېده ته راجع ك

 ړهتوكل وكتعالى  پر هللا،        

  ې كوئ.سو ئچي تاغافل نه دئ څه ستا رب له هغه 

   

   

   

     

       
په عامه صيغه او په ابتداء كي ې ړى د سوردا مطالب لوم

ود، صالح، نوح، هگه راغلي او وروسته د مجمله تو

په قصو كي السالم  معليهابراهيم، لوط، شعيب، او موسى 

په حقيقت كي د دغو اساسي مطالبو ې دا قص ،ځور شويان

ټولو په  .ېړاندي شوگه وپه توگو ېلبتاريخي  دپاره ل

 پل قوم ته ويلي: پيغمبر خچي هر گورئ كي به و

 پرته بل معبود نه چي له ده ړئ عبادت وكتعالى  د هللا

  لرئ،

  پر هللا توكل ړاندي په وښمنانو ځواكمنو دهر يوه د

 ړى، ك

  ړنو ته په ښمنانو كد دوى او د دوى د دتعالى  هللااو

ې ژغورلى او بريا ئې ې، يو ئړړه كېكپرۍ پام سره وروست

ې ې كلك نيولى، سخته سزا ئې او بل ئړپه برخه كور

 ړى.ټول كې ورټغر ئې او ړورك
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ېر باخبره ډد  ېئ آيتونهچي ي كتاب سدا؛ ر ا ل 

 ل شوي.ړپاو بيا س ټليذات له لوري كو باحكمت

 :يچكوي الرښوونه ږ ته مودا مبارك آيت  -(1)

  په گه او بيا تو محكمه()په سر كي  پهه آيتون قرآند

ږي ېد )فصلت( له لفظ نه معلوموي، شگه بيان )مفصله( تو

 ،ىمعنى راغلپه د محدود او مختصر  )احكمت( لتهچي د

په مختصرو او محدودو ړى لومآيتونه يعني د قرآن 

په ې ږدي او بيا ئږ مخي ته سره يو مطلب زمو الفاظو

د نورو  آنقرتفصيل او مزيد وضاحت سره بيانوي. د ړ پبش

ې چي د سورگورئ وې سوره كي هم دپه ېر به څپه سورتونو 

و كي په وروستيو آيتونپه سر كي راغلي اساسي مطالب 

گو او ېلېر تاريخي بڼ شمگتوضيح او تشريح شوي او د 

 ې تفصيل راغلى.  څ كي ئپه ترقصو 

  دوه صفات )حكيم( او )خبير( راغلي تعالى  هللادلته د

 : دا آيتونهئ ي دسره داسخكني مطلب ې له مئچي ارتباط 

چي هم د وي شنازل لوري ات له ذگه د هغه ې تومدپه ه

نو كه  ه خير د ئ.ښ هڅاو هم له هر  ئ دحكمت خاوند 

پوه شئ، هر كار او وينا مو حكيمانه وي په حكمت  ړئغوا

  ړئ.ښود كه الرځان ت قرآنو خبر شئ نو دا حقائقاو له 
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چي ئ، يقينًا چا عبادت مه كوپرته د بل چي له هللا دا 

ېرى خبرداروونكى او زدرته د ده له لوري زه 

ئ ړوغواښنه بخ بپالونكي رپل او له خ ركوونكى يم.د

غوره ې ېټن ېټاكلچي تر  ئړبيا د هغه لوري ته مخه ك

پل ي او هر فضلمن ته خړبرخه كپه در ېدا برخمن ك

چي زه د  نو يقيناً  ئړواو كه مخ وا ړيپل فضيلت وركخ

ېدا ځگرېرته ږم. بېېرابه درباندي وذځي له عستري ور

 ه قادر دئ.څه ښپه هر په لوري ده او هغه مو د هللا 

 ووني دا دي:ښو الرآيتونمباركو ې د د -(2-1)

و مهمي او اساسي آيتوناو مفصلو الهي  د دغو محكمو

چا عبادت مه پرته د بل له هللا  -1 :چيتني دا دي ښغو

ېرى خبرداروونكى او زدرته د ده له لوري زه  -2 ،ئكو

گناهونو د مخكنيو پالونكي نه پل له خ -1 ركوونكى يم.د

د هغه لوري ته مخه ې وروسته له د -1 ،ئړوغواښنه بخ

غوره به ې ټېن ېټاكلتر نو  ئړكدا كارونه و هك -5 ،ئړك

هر فضلمن ته به له  -7، يړبرخه ك پهدر ېدا برخمن ك

چي  نو يقيناً  ئړوكه مخ وا -6 ،ړيفضيلت وركړ هغه سره و

ېرته ب -1 ،ږمېېرابه درباندي وذځي له عزه د ستري ور

ه ښڅه هر په او هغه  -1 ،په لوري دهد هللا  ېدا موځگر

 قادر دئ.

   

  

     

   

    

   

   

 ،ړيكې ئټ پې چي ترې تاووي ينسپلي دوى خچي پام 

ه څپه هر هغه ې واغوندي هم ئ ېپلي جامكله خ چي ماپ
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گندوي څرچي څه او هم هغه ټوي پ ېئچي دوى ږي ېپوه

 ئ.پوه دپه شته وو ينو سچي هغه د ، يقينًا ېئ

 پام كي ولرئ: په څو خبري ړه ت به ايې مبارك آد د -(5)

 او سياق و سباق نه  والفاظله ې فقرړۍ د آيت د لوم

په چي ه ده ړا پهي خبره د هغو كافرانو چږي ېمعلوم

فان تولوا: كه  :ويشړه ويل په امخكني آيت كي د دوى 

د همدغو ې او ړ كي راغلې لهمدپه ړئ، دا فقره وك ضاعرا

چي دوى ښيي او  لريارتباط ړنو سره اعراض كوونكو له ك

ې ښتل ئڅه كوله، غوټولو هپڅه په تاوولو سره د ې د سين

 .ړيك ټپڅه  تعالى هللاله 

  ړه ده او نه د په انه د مؤمنانو دا فقره

په مكي ې او وشپه مكه كي نازله دا سوره منافقينو، 

 ږي.ېڅ بحث نه كړه هيپه اسورتونو كي د دوى 

 د  تعالى هللا( او )له ې تاوولوچي د )سينگورو بايد و

په څه معنى وركوي. او  ئړاو دڅه تځ تر من (ټولوپڅه 

ې سره د كافرانو په دږي چي ېداسي معلومږ دقت سره ل

گنده نه څره خبره ړپل زد خچي ځور شوى هغه حالت ان

ړه خو ړه كي تاو راتاو كپه زې به ئخبره كومه ړي، ك

پله د په خچي دا به يا ، هړډډه وكې له ويلو بيا به ئ

ړه وه او يا د اسالم د حق په ادوى د غلط دين او مذهب 

ذهب غلطي خبري ورته مدين او ړ ، يا به د زوړهپه ادين 

پوه و حقائقځينو په د اسالم يا به ې او وې معلومي شو

ډډه كوله، د دوى دا ې شوي وو خو له اعتراف نه به ئ

ښتل، ټول غوپې څه ئ تعالى چي له هللاكار داسي وو لكه 

د تعالى  هللا)يستخفوا منه( همدا مطلب افاده كوي، او 

پلو ا او د خش پردو تركه د ړه فرمايي: په ادوى 

 تونشپه د بل ټه يا پپه څه يوازي او ړستنو الندي هم ب

ټ پږي، د سينو اسرار له هغه ېپوهې پرتعالى  هللا ئكي كو

 ږي.  ېپاته كنه 

ې آيت الندي ځينو درنو مفسرينو له لوري د دد 

 تعبيرونه شوي:

  ر مهال پد ليدو عليه السالم  پيغمبركافرانو به د

ې پلي سينگه خپه توگندولو څرې او د نفرت ډيري غصله 

  ې.  تاوول

 په ليدو سره ليه السالم ع پيغمبربه د  ومنافقين
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 ي، شر ېت ېټه ترپه پچي ې لې داسي تاووسين

  په وجه ډيري حياء د  بو به له خبل رمسلمانانځيني

ه وخت كي سر او سينه داسي الندي پد جماع او قضاى حاجت 

   .يشپاته  ټپئې چي عورت نيوله 

ړه نه يوازي د دغو مفسرينو آراء متعارض دي ې ادپه 

اظو سره سمون نه خوري، بلكي روايات او د آيت له الف

ته منسوب  هللا عنه رضىس بن عباهم متعارض دي، حتى عبدهللا 

نه چي پلو كي تعارض لري، حقيقت دا دئ په خروايات هم 

او نه دا  گويړخ لادا تعبيرونه د آيت له الفاظو سره 

 متعارض روايات.

    

    

  

  

        

چي روزي ېدونكى نشته څ داسي خوځپه زمكي كي هياو 

پوه ې ټېنپه د تقرر ې او هم ئ پر ذمه نه ويې د هللا ئ

گند څرپه يوه ې، ټول ټېنپه ېښودو پرهم د او  دئ

 كتاب كي دي.

مستقر او مستودع د مفسرينو  و درنوځينڅه هم كه  -(7)

ټولو د تعالى  چي هللا، او ليكي ېې نيولاسم مكان صيغ

ږي، او بيا د ېپوهځاى پر ېدا ېدا او ستنښو د اوسساك

ې چي له د گوروكافي اختالفات ړه ې اپه دځ دوى تر من

 سرهږ دقت لپه خو  ؟ځايونه ديځايونو نه مراد كوم 

ېر زمان څپه )مستقبل( ې د ړه صيغچي دا دواږي ېمعلوم

ټه او ېمستقر يعنى د استقرار ن ،ټه افاده كويېاو ن

په ته ژوو ټولو  ،ټهېېښودو نپرمستودع يعنى د وداع او 

ټه ېټه او له دنيا نه د تلو نېدنيا كي د استقرار ن

چي هغوى كوم رزق ځ ټو تر منېړو نې دواد همد ،ېټاكل شو

تظام ورته كوي، ې انئتعالى  هللااو روزي ته ضرورت لري 

او ږي ېترالسه ك سره نه يوازي د آيت واضح مفهومې د په

ږي ېگند او دقيق ارتباط جوت كڅرځ ړو فقرو تر مند دوا

ځكه دا  ږي.ېك هپاتڅ مجال نه بلكي اختالف رأى ته هم هي

ټولي د روزي او رزق ذمه وار شي نو څوك د كوم چي كله 

ږي ېاضافه كي ټولې پر دڅوك چي كله پوه وي  ېپه دبايد 
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ته د دوى پام سره به په ې ته ږي، همدېې كماو كله تر

په چي د رزق او روزي ، كله كويانتظام رزق او روزي 

ټه ېگ نگ او تد راتړونكو روزي خو ږي نو دېكبحث ړه ا

ځايونه، ېدو ېدو او ستنپام كي وي نه د دوى د اوسپه 

شي د فقرو  ىې ونيولكه مستقر او مستودع د مكان صيغ

    ږي. ېپيدا كځ ارتباط او نظم كي خلل راترمن

ېيم آيت تفصيل ې د درې سورپه اصل كي د همددا آيت 

چي تر  ئړهلته ويل شوي: بيا د هغه لوري ته مخه كدئ، 

برخه په در ېدا غوره برخمن ك)اجل مسمى( ې ېټن ېټاكل

ښت له پيدايښ ته د چي هر ساكي، او دلته ويل شوي ړك

ځي ته معلومه ده بيا تر هغي ورعالى ت چي هللاځي هغي ور

پاره د رزق او د هغه ل ،ې خبر دئپرتعالى  هللاچي مري او 

څومره ې كي هغه ې مودپه دږي چي ېپوه، ړىروزي انتظام ك

له مخي علم كامل غه درزق او روزي ته ضرورت لري، د هم

 پاره د روزي بند و بست كوي.ژوو لزمكي د ټولو د 

 چي كه هللاهم ځواب وويل شي ه ښتني تپوې دلته بايد د

ده نو ولي ې پله ذمه اخيستپه خژوو روزي ټولو د تعالى 

ږ؟ ولي ځينو ته لځينو ته زيات ږي مري؟ ولي ځيني له لو

پير ږ توېر لډپه څارويو ته يو برابر او ې سيمي د يو

په انسانانو د ې سيمي ږي خو د همدېسره روزي وركول ك

و له اسرافه مري او بل چي يوي پير روزي كي دومره تو

له لوري دئ؟ آيا ېش د هللا تعالى آيا دا وله افالسه؟!! 

ته تعالى  هللااو آيا دا ېش د عدالت خالف نه دئ؟ دا و

ځواب ډ لنته دا ښتنو پوې خو دځيني منسوبول جائز دي؟! 

ړو د اعتراض حق نه ېكپرپر ږ د هللا تعالى چي موووايي 

ې ه هره معامله كوي حق ئپل مخلوق سرچي له خلرو!! هغه 

په حكمت ښتني حق لري او نه د اعتراض، پوڅوك د نه  ؛دئ

څه هم دا خبري سمي دي ږي!! كه ېپوهې يوازي هغه ښه ئ

د صحيح  ځواب نه دئ!صحيح  ښتنيپوې ې هم د ديوه ئخو 

 پام كي ولرو:په پاره بايد دا خبري ځواب ل

  پاره لژوو ټولو او اسباب د  وسائلد روزي هللا تعالى

ېوه ده م ،ړي، كه دا اوبه دي، هوا ده، دانه دهپيدا ك

او د  هژوو ته برابر، په لمر سره د هري سيمي ښهيا وا

په واورو او ڼا او تودوخه وركوي، ړ رړتيا ودوى د ا

باران سره هري سيمي ته د اوبو مناسبه برخه وركوي، خو 

ښى، ېپرې دوى ته گوالى ئڅرنې د استفاد لووسائله دغو 
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ې كي ئ ېشپه وچي ړى ې دا واك او اختيار وركنسان ته ئا

په ! ۍ!ې عدالتد عدالت طريقه غوره كوي كه د ظلم او ب

پيرونه د دوى د انسانانو كي دا د عدالت خالف تو

پل كار او چا ته د خپايله ده، كه هر ېش ظالمانه و

ځان څ عاقل انسان به ړى شي هيزيار متناسبه بدله ورك

ړ شوي راوالپه ېش نه چي له داسي وړي ته دا حق ورنه ك

چي په ړي، اعتراض هغه مهال وارد دئ پير اعتراض وكتو

چا زيار او كار ته اعتناء ونه شي، كمعقله ېش كي د و

چي ته راجع كوي تعالى  هللاۍ اعتراض ې عدالتخلك د هغي ب

د ده تصرفاتو او  ړه دئ!!په غاې د انسان مسئوليت ئ

فقر او داسي ې له ږولي، يو ئېپيرونه زېش توظالمانه و

په ړۍ هم مچه گوله و هچي يوړى مسكنت سره مخامخ ك

ډ، له ې بربنڅي، تن ئې لوې ئښنشي ترالسه كولى، پ ۍآسان

په ې اوالد ئېره، پسې چاودي او مخ ئډي ې شونږي ئلو

او له ۍ مري، ژمي كه له يخنپه دوبي كي له تودوخي او 

پله ږي خېپوهنه  ړى،ړ كې فرعون او قارون جوبل نه ئ

  ړي!!چيري مصرف كگه او څنشتمني 

  د غال، شوكو، رشوت، څوك  چيداسي دئ لكه  اعتراضدا

ې وزلو د شتمنيو د د بي او ېرپه حق تظلم، د بل 

زمكو،  پراخوڼيو، گو ماگو دنغصبولو له الري د دن

ې ېره شتمنيو خاوند شي او بل د همدې شمباغونو، او ب

څه محروم او پل هر له خپه سبب ېريو كس د ظلمونو او ت

ېش نو كمعقله معترض دا ظالمانه وله فقر سره مخامخ شي 

ولي هغه تعالى  هللااو ووايي:  ړيته منسوب كهللا تعالى 

په او د ده  ړى او دا دومره نيستمن؟!!دومره شتمن ك

ووايي: د هللا تعالى مفتي پوه ې عقله او ناځواب كي كوم ب

چي دا دا دئ ې ځواب ئ لرو!! ېش د اعتراض حق نهپه و

، تا له تعالى هللانه د  نتيجه ده؛ېش و ظالمانهستا د 

تعالى  چي هللاې ړهغه واك او اختيار نه غلطه استفاده ك

ړى، دا ټولو مخلوقاتو فضيلت دركپر په هغه سره تا ته 

ړى يا ظلم د حكم خالف دي يا ظلم ك هللا تعالىچي د ې يته 

ې يا دي ړد ظالم مرسته ك يا ديې، تسليم شوى يته 

 ښى!! ېپرمظلوم تر ظلم الندي يوازي 
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ږو پپه شې ئاو زمكه  چي آسمانونهاو دى هغه ذات دئ 

څو تر  ،پر اوبو ووې او عرش ئ ،ړلپيدا كځو كي ور

ټولو چي كوم يو مو د عمل له مخي تر تاسو وآزمويي 

پلي ه خچي تاسو به لې او كه ته وواي ،غوره دئ

ړى چي كفر ئې كڅئ نو هغه پاړيني وروسته هرومرو رام

څه نه پرته بل گند جادو څردا له حتمًا به ووايي: 

 دئ!! 

تعالى  چي هللامبارك آيت كي ويل شوي ې په د -(6)

په داسي ړل پيدا كځو كي ږو ورپپه شآسمانونه او زمكه 

په تفسير كي ې آيت پر اوبو وو. د دې چي عرش ئحال كي 

ږي، هم ېگو كژور اختالف تر سترځ درنو مفسرينو تر مند 

ځي ۍ ورږ اوسنځو همدا زموږو ورپآيا له شچي ړه ې اپه د

چي ړه ې اپه دې؟ او هم ږ تكويني مرحلپاو كه شمراد دي 

ي د او زمكو آسمانونچي د څه ده ې معنى ې فقرد د

آيا عرش او پر اوبو وو؟ پر مهال د هللا عرش ښت پيداي

پيدا شوي؟ ښته مخكي پيدايي او آسمانونو له اوبه د زمك

ړ وي همغسي پر سر والڅه د بل چي آيا عرش داسي شى دئ 

چي هغه ې دا ده او كه معنى ئلكه د زمكي كوم تخت؟ 

ې او نور ۍ الندي وتر واكمنتعالى  هللامهال يوازي اوبه د 

ۍ د ږ اوسنآيا له اوبو نه مراد همدا زمو څه نه وو؟

د او زمكه  آسمانونههغه مهال چي دا  ښلو اوبه دي كهڅ

 ېر )ويلي او مايع( وو؟ څپه اوبو 

 پام كي ولرئ:په څو خبري ړه په اې مبارك آيت د د

  ( يادونه ځي)عرش( او )ورړه د په اتعالى  هللادلته د

پاره وضع انسانانو دا دوه نومونه د خاصو شيانو لې، شو

ړه په ا ې ته ورته نومونه د هللا تعالىچي دړي، كله ك

چي انسانان په هغه معنى نشو اخيستى ې ږ ئځي نو مورا

چي د زمكي كوم تخت ې ورته كاروي، نه عرش داسي شى دئ ئ
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له ږ چي زموځ هغه موده ده ته ورته وي او نه دا ور

چي و كي په كومو آيتوندولسو ساعتونو سره برابره وي، 

پاره راشي هغوى ته متشابه داسي الفاظ د غيبي امورو ل

چي په هغوى كي داسي غيبي شيان ږي، ېويل ك يتونهآ

چي په داسي الفاظو ياد شوي انسان ورته نوم نه لري 

ې په دړي، پاره وضع كېدونكو شيانو لانسان د ليدل ك

ړه نسبي معلومات راكول په اي شيانو ږ ته د غيبموسره 

 چي قرآناصطالح ده  ځ(همدا د )ورې يو مثال دږي، د ېك

ږ له زرو چي زموړي پاره راوې لي مودځاى د داسې يو ئ

ځوسو زرو پنې د ځاى ئكلونو سره برابره ده، او بل 

ځي هم ږ ورپنو دا شې، پاره كارولې لمودې ږدكلونو او

ې دو اويا ساعتونه ږدچي نځي نه دي ږ ورپږ شدا زمو

ې يوازي ږدوالى ئچي اودي  حلمراږ تكويني پږي بلكي شېك

ې د سوراالعراف د تفصيل د  ېته معلوم دئ. د دتعالى  هللا

 كي ولولئ. په تفسيرآيت  51

 ړه په اې )وكان عرشه على الماء( ې فقرد آيت د د

و له ځينړي، د ړاندي كېل آراء وېل ببدرنو مفسرينو 

د عرش تعالى  هللاگواكي د چي ږي ېتعبير نه داسي معلوم

پر اوبو باندي زمكي د سر كوم تخت ته ورته شى وي او 

پر سر د كوم تخت مغسي وه لكه د اوبو ېدا هې اوسئ

عرش د زمكي تعالى  چي نه د هللاپه داسي حال كي  ېدا!!ودر

داسي ده ېدا پر اوبو اوسې كوم تخت ته ورته دئ او نه ئ

نه عرش ازلي ېدا، د زمكي د كوم تخت ودرپر اوبو لكه 

شى دئ او نه اوبه، نه د دغو الفاظو مراد او معنى دا 

 هللااو نه د پاسه وو عرش د اوبو له ى تعال چي د هللاده 

پاره كومي آواري ېدو لچي د ودرعرش داسي شى دئ تعالى 

له كومي  آسمانونهدا تعالى  هللاسطحي ته ضرورت لري، 

ړ څه ته اداسي گه څنې پرته ودرولي نو عرش به ئستني 

گ چا د تنتصورات د هغه ېرني او ناسم گوي؟! دا غلطي ان

ې د زمكي او عرش ئتعالى  چي هللادي  ږندهېاو تياره ذهن ز

د آيت معنى دا نه د سر له مخلوقاتو سره تشبيه كوي، 

 هللاپر مهال د ښت ايدپيد  ياو زمك وچي د آسمانونده 

ړ وو لكه د زمكي كوم داسي والپر سر عرش د اوبو تعالى 

په تعبير ې آيت دچي د څوك ي!! ړ وپر اوبو والچي تخت 

ښتنو سره مخامخ پوكوي له داسي  كي دغه غلط اسلوب غوره

عرش  :چيځواب ورته نشي موندلى، لكه دا څ چي هيږي ېك
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تعالى  هللاړ وو؟ څه والپر ېري وو او چله اوبو نه مخكي 

 ؟ ې وهړې استوى كڅه ئپر او  ېري ووچله عرش نه مخكي 

  چي ى شو ېدپوهښه هغه مهال په اصلي مطلب د يوه آيت

ې څه ئث اصلي موضوع حد ب ؟په كوم مناسبت راغلىگورو و

ږ كه دلته ل ؟څه ويل شوي؟ تر هغه مخكي او وروسته ده

دا آيت له مخكني آيت چي ږي ېځير شو نو راته جوته ك

ټولو چي د ور ارتباط لري، په مخكني كي ويل شوي ژسره 

د چي پر ذمه ده، همغه هللا ښو روزي د هللا تعالى ژوو او ساك

ې ويل پس، ورې خبر دئټېړيني له نښت او مايدپيدوى د 

پيدا  ېئاو زمكه  چي آسمانونهچي هللا همغه ذات دئ شوي 

چي د رزق او روزي اصلي اسباب آسمان ئ ېږپوهړي، تاسو ك

زمكي ې لمر ئږي او ېچي له يوه باران راوراو زمكه دي 

ېوه ې دانه او ماو بله ئ ڼا او تودوخه وركويته ر

ي د رزق تر ي كاو زمك په آسمانراشنه كوي، او بيا 

يره ، ذخاېدچي ورټولو مهم او اساسي توكى اوبه دي 

په حكم دي، تعالى  هللاې د ېدا ئپر سر روانكيدا، د زمكي 

د تعالى  هللاچي واقعًا ې پوه شنو بايد ده چي خبره داسي 

ژوو د رزق او روزي ذمه وار دئ، او دا همغه مطلب ټولو 

ڼه بې په دي په سوره كگه د العنكبوت ې توپه همدچي دئ 

 راغلى: 
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هغوى ړي، هللا نه وپله روزي چي خژوي داسي دي او څومره 

ېدونكى پوه اوراو هغه هم، ته روزي وركوي او تاسو ته 

پيدا چا او زمكه  چي آسمانونهې ښتپوې ودئ، او كه ئ

: ړي؟ حتمًا به وواييمسخر كچا ۍ ږمپواو لمر او س ړيك

پلو له خچي ږئ، دا خو هللا دئ ېگه دوكه كڅنهللا؛ نو 

پراخه ړي روزي ورته ې وغواچا ته چي ئې گانو نه ئبند

هغه چي ړي، يقينًا كگه ورته محدوده او تنې او يا ئړي ك

 آسمانهله چي ې ښتپوې واو كه ئدئ، پوه ښه څه پر هر 

ړيني پلي مزمكه له خې سره په همدڅوك اوبه راكوزوي او 

به ووايي: هللا؛ ووايه: حتمًا ؟ ۍ كويژوندوروسته را

 ږي. ېپوهېرى نه ډټولي هللا لره دي خو د دوى ستايني 

د رزق  ژوو تهړى چي لومگورئ و كي هم ې آيتوندپه 

ي او زمك وې او بيا د آسمانوناو روزي وركولو خبره شو

په ځ په او ورچي شۍ د تسخير )ږمپوس ،ښت، د لمرپيدايد 

(، ړه د رزق او روزي مهم اسباب دياو دا دوا گوته كوي

په زمكي كي د ېدا او بيا بيا له آسمانه د اوبو راور

ږ ته گه موې توپه دې او اشاره شو ېدا تهپيلون ژوند

لوري له ې د هللا او اسباب ئ وسائلچي رزق او يل شوي و

ړه ېكپردئ، هغه دا ې هللا تعالى پيدا شوي او ذمه وار ئ

ځير شئ ږ ړي. كه لڅومره رزق او روزي وركچا ته چي كوي 

په دغو ړو سورتونو چي د دغو دوانو درته جوته به شي 

ړ ورته والى او يو د بل شرح او تفسير پو كي بشآيتون

 دئ.

 په )على هللا رزقها( چي لكه پام وي ته مو هم بايد ې د

په معنى نشو اخيستى او )على( د فوقيت او بروالي كي 

پاسه دئ بلكي وايو ې د هللا د چي رزق ئداسي نه شو ويلى 

)كان عرشه على په پر )ذمه( دئ، همداسي ې د هللا رزق ئ

ړ پاسه والې د اوبو له چي عرش ئكي نه شو ويلي الماء( 

ۍ تر د واكمنتعالى  هللا، بلكي بايد ووايو: اوبه د وو

چي دلته د بحث اصلي موضوع همدا ده ځكه ې. عرش الندي و

   په واك كي دي.تعالى  د هللا وسائلد رزق او روزي 

 ځاى په بل كه دا آيت پام وي چي ته مو هم بايد ې د

گوالى وى څرنموضوع د عرش  كي راغلى وى او هلته د بحث

و د الفاظو آيتونچي د متشابه ږ ته وايي مو قرآننو 

حقيقي معنى په ې ځاى ئپه چي د مجازي معنى داسي تأويل 

چي چا كار دئ هغه  دټي ته ورته وي څي او لېدا هپوهد 
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ې بيمار وي، د ايمان او علم خاوندان د دغو ړونه ئز

په چي او وايي ډډه كوي و د الفاظو له تأويل نه آيتون

څوك نه ږي، هيېپوهڅوك نه پرته هيالى ې له هللا تعتأويل ئ

گه څنېدا كيفيت ې د ودرپر اوبو ئد عرش او چي ږي ېپوه

ږ ته د ې الفاظو سره موپه ده حقيقت كي پدئ، خو دلته 

دا مطلب ويل ځور شوى بلكي هغه حالت كيفيت نه دئ ان

ښته وروسته د هللا يدايپه ي لاو زمك وآسمانوند چي شوى 

ۍ ړلومۍ تر عرش الندي ده د واكمنپه ملك كي او د تعالى 

ژوي چي انسانان او نور ې ماده هغه اوبه دي پيدا شو

ژوى مو له اوبو چي هر وايي ځكه قرآن پيدا شوي )ې تر

مخكنى ې تر د ،ړى: و جعلنا من الماء كل شىء حى(پيدا ك

ث حړه بپه اگ او رزق ښت او مرپيدايد ژوو آيت هم د 

ته اشاره كوي، ښت ايديپټول عالم او دا آيت هم د  كوي

ټولو مهمه رزق تر ژوو د چي اوبه د ږئ ېپوهاو تاسو 

ږي، ېټوكه اوبو راپښه هم ېوه او وادانه، مبرخه ده، 

ژوو د تعالى  چي هللاې ښوونه شوږ ته الرې آيت سره موپه د

ې، داسي لكه د ړپيدا كښته مخكي د دوى روزي يپيداله 

ې تي كي شيد پهد مور چي ېدو مخكي كپيدا ماشوم له 

 پيدا كوي.ورته 

  او  وآسمانونعالم د  درنو مفسرينو ويلي چي داځينو

ېر وو، كه څه پمايع )اوبو( ښته مخكي د پيدايله  يزمك

، خو دا تعبير ړ دئپام وڅه هم دا تعبير تر يوه حده د 

چي د بحث اصلي ړ وو په هغه صورت كي د منلو وبه يوازي 

ژوو ته روزي وى، نه  گوالي بيانولڅرنموضوع د عرش د 

 .وركول

  چي اهل ظاهر او هغه خلك دئ  وآيتوندا يو له هغو

په چي نه عاجز دي تعبير واضح ې له فهم، تفسير او ئ

په ځاى پر متشابه نصوصو كي راغلي الفاظ د مجازي معنى 

ې آيت حقيقي معنى نيسي، د دوى د مسلك له مخي بايد د د

ي ى شړسي تعبير كعرشه على الماء( دا كانو دا فقره )

د هللا ېدو مخكي پيدا كي له او زمك وگواكي د آسمانونچي 

ښتنه پوپروت وو!! كه پر سر تعالى عرش )تخت( د اوبو 

چي آيا عرش او اوبه ازلي دي؟ دا عرش د اوبو تر وشي 

آيا دلته له سه وو؟ پاڅه د ي او د ېرچمخه  ښت دپيداي

چي دا خو د دي مراد ښلو اوبه څږ د اوبو نه همدغه زمو

ې پيدا شوېر وروسته ډښته پيدايي له او زمك وآسمانون
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په چي دا عالم د مايع او اوبو ې دا دئ او كه مراد تر

پر ې عرش ئچي څه ده ې الفاظو معنى ېر ويلي وو؟ د دڅ

 ځواب نشي ويلى. ځ ښتنو ته هيپواوبو وو؟!! دغو 

 ټول عالم د چي د ږ ته دا خبره هم كوي دا آيت مو

نسان ا ټولو ستره موخه داو تر ښت اصلي پيداي خلقت او

هغه انسان  ېښت له الري دې آزمآزموينه او د د

ټولو مخلوقاتو چي د عمل له مخي تر ېدا ده گندڅررا

چي په الهي معيارونو كي د صالح ي يښدا  غوره دئ.

ټول عالم، آسمانونه او ړ دئ، دا ښت څومر لوانسان ارز

 ي. پيدا شوپاره ېدو لدگنڅرې انسان د راد همدزمكه 

  منكر  تې ستر حقيقله دچي پاى كي ويل شوي په د آيت

ړيني پلي مله خ :ېچي كله ورته ووايانسان داسي دئ 

دا له ووايي:  حتمًا بهڅئ نو پاهرومرو رابه وروسته 

ې حقيقت له په دهغه څه نه دئ!! پرته بل گند جادو څر

مني نو  ېچي دا خبره كوي يا ئڅوك او  ېدو عاجز دئپوه

 .ې ويې شوپرډي چي كوښي لكه ېهغه ته داسي بر

   

   

   

    

   

    

  

   

   

   

    

   

   

   

   

      

ډوو حتمًا ځنو ېتر ېټېې نټاكلې او كه عذاب تر يو

 ځ ورته راشيكومه ورپه چي پام ې تموي؟ څه ئوايي: 

به  څهاو هغه  نه ويړېدونكى اوې ترگه به توڅ هيپه 
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او كه انسان  ې.وهل ېې پرډي ئچي ملنې محقق شي پر

 وروڅكو بيا خوند يته له خپلي خوا د كومي پېرزوين

دى  (په دې صورت كي)يقينًا چي  ،كړو يلرې ترئې 

وروسته ډېر مأيوس او ناشكره وي او كه له هغه  حتماً 

 ،ده ته د نعمتونو خوند وروڅكو ؛چي كړاو وررسېدلى

بې شكه چي هغه  ،والړېرانه حتمًا وايي چي ستونزي 

 . ر فخر كوونكى دئډېر خوښي كوونكى او ډې

 ې:ښووني شوڅو الرو كي آيتونې مباركو په د -(1-11)

 ې ټېې نټاكلې وكه له كافرانو نه هغه عذاب تر ي

بولي نو پايله د دوى د كفر ې الهي دين ئچي ډول شي ځنو

ې مخه نيسي؟ كه ئڅه ځي؟ حتمًا وايي: دا عذاب ولي نه را

  ېدلى وو!!گڅرك لې ښتيني وى تر اوسه به ئښونه رگوادا 

  ې څوك به ئنو هي ورته راشيچي دا عذاب ځ كومه ورپه

 كولى نشي.  دفعې ترگه توڅ هيپه 

  ځي. ېوپرسر را پرې وهي حتمًا ئډي ملنچي  هڅكوم په 

  له خپلي خوا د كومي تعالى  چي كه هللاداسي دئ انسان

واخلي نو ې ترېرته بئې  بياي او وروڅك خوند يپېرزوين

پر مصيبت او د پر مخكني نعمتونو شكر كوي او نه نه 

ناشكره ېر ډاو ېدونكى مأيوسژر په تلو صبر كوي، نعمت 

 دئ. 

  ده ته د  ؛چي كړاو وررسېدلىوروسته  كه له هغهاو

ړي او كېر هحقيقي منعم پل ي، نو خنعمتونو خوند وروڅك

پاى ړاوونه ېر شو، كځو دوران تد سختو ورچي گمان كوي 

ځي به ږي او د سوكاليو ورېبيا به نه راستنېدل، ته ورس

څه ږ په لكبرجن او بې شكه چي هغه ډېر پاى نه مومي!! 

 .ېدونكى دئشحالخوېر ډ

   

  

   

     

ړل؛ ې وكېك عملونه ئړ او نې وكچي صبر ئگر هغه م

 ښنه ده او ستر اجر.بخدوى ته 

پاته څوك خوندي هغه نه پورتنيو بدو خصلتونو له  -(11)

چي دوى ېك عملونه، بر او نچي دوه صفتونه لري: صږي ېك
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 ښنه او ستر اجر. ږي: بخېېرى وركول كته د دوو خبرو ز

په هغو كي مخكني بد خصلتونه چي ږي ېمعلوم له دې

   وي.ې صبره، او بد عمله چي كم ظرفه، بږي ېړراوال

    

   

    

    

     

    

    

    

د ږي ېې وحي كته ئچي تا څه ښايي ته له هغه نو 

چي ږي ېگې تند پردي سينه ې يا ښودونكى يېپرو ځين

ې يا ې نازله شوپركومه خزانه نه ده وايي: ولي 

ته خو يوازي يو  ې؟!كومه فرشته ورسره نه ده راغل

وكيل څه پر هر ې، او هللا خبردارى وركوونكى ي

  )څارندوى( دئ.

ېدا پوهښه ښوونو باندي د په الرآيت ې مبارك د د -(12)

 پام كي ولرئ:په الندي خبري پاره ل

  كله كله پوه مخاطبينو به نا السالم عليه پيغمبرد

ځيني ېرو خبرو سره موافق يو خو ډا له چي ستښوده داسي 

ې ځ كي نه وى او ته ترپه منكه دا خبري دي نشو منلى، 

او ې وه ړكگرتيا به حتمًا ستا ملږ وى وى نو موېر شت

 هللابه چمتو شوي وو، دلته ستا د نورو خبرو منلو ته 

څ ته هيښتنو چي داسي غوپيغمبر ته فرمايي پل خ تعالى

ې څ برخي ئږي له هيېرته وحي كچي دڅه اعتناء مه كوه، 

 ږه.ېېرمه ت

  پل مشران چي خړتيا دا ده گځاند جاهلو قومونو يوه

چي شتمن او د پام سره غوره كوي: په دوو خبرو ته 

پلويان ، حاميان او ړي ساتونكيپياوخزانو خاوند وي او 

ې ې اهليت او كفائت ته اعتناء كوي، نه ئ، نه ئولري

سمي استعدادونو او ې جنه ئ او پوهي او علم ته

گه ومنو څنړه به ئې ويل: پيغمبر په اد توانمنيو ته، 

ږل شوى ېگه لپه توپيغمبر له لوري د  تعالى هللاچي دا د 
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ې ځواكمني فرشتې او نه ئ په واك كي ديې ې خزانچي نه ئ

ږدي ېنپرڅوك او ې وساتي له مخالفينو ئپه خوا كي چي 

 رسوي!!ې شي او تاوان وروږدې ورنئچي خوا ته 

ښتنو او پر دغو جاهالنه غود دوى  السالم عليه پيغمبر

د دوى چي  پامهغه ته فرمايي:  تعالى هللا، ېدوځورويناوو 

ې او داسي ونه شي ړو ته اعتناء ونه كوښتنو او ويناغو

ې او د دوى ويناوي دي ېر شځينو برخو تد وحي له چي 

ر، د كفې، ته يوازي يو خبردارى وركوونكى يړي، غمجن ك

ې د ې، نه ئروبې خپايلو ئشرك، ظلم او فساد له بدو 

 هللاڅارندوى، ې كفيل او ئې او نه ړو ذمه وار يايمان راو

 . څارندوى دئڅه  د دوى او د هرتعالى 

    

    

  

   

     

   

  

  

     

      

     

ړى، ړ كجوپه درواغو( ې )ځانه ئچي له يا وايي 

 ړ شويځانه جولس له  ېرڅپه ې )ورته( ووايه: د د

 ئوستى شاڅوك رچي هر پرته او له هللا ړئ تونه راوسور

ې نو كه ئښتيني ياست. ې( دروبلئ كه رمرستي ته ئ)

چي دا د هللا پوه شئ ړ نو ځواب درنه كستاسو بلني ته 

پرته بل چي له ده او دا په علم سره نازل شوى، 

 ېدونكي يئ؟معبود نشته، نو آيا تاسو مسلمان

 ښووني دا دي:و الرآيتونې مباركو د د -(11-11)

  تر  پوه مخاطبيننا يځين السالم عليه پيغمبرد

له ښتي او ډ كي نډنپه ېر د شرك، كفر او جهل ډمخكنيو 

 السالم عليه پيغمبرلجوج ول او د په مخالفت كي حق سره 

پيغمبر دئ زى او چي نه دى د هللا استاې ويل ړه به ئپه ا
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چي وايي څه پيغام،  تعالى هللاو د ې وينا وحي ااو نه ئ

! دلته د ې منسوبوي!ړي او خداى ته ئړ كې جوځانه ئله 

پلي په خكه تاسو ځواب كي ويل شوي: په دغو جاهالنو 

ېر خو لس له څپه ې قرآن د دښتيني يئ نو ادعاء كي ر

څوك چي هر پرته او له هللا ړئ تونه راوسور ړ شويځانه جو

چا ستاسو بلئ، خو كه هي ېدربللى شئ دروئمرستي ته 

ځواب درنه ې ړى شوه او ستاسو بلني ته ئمرسته ونه ك

چي دا كتاب د الهي علم حامل پوه شئ بايد نو ړى شو ك

عليم خداى له لوري ې د كتاب دئ، هر حكم او هره وينا ئ

ښيي دا چي ومومئ  حقائقې داسي ده، په هر آيت كي به ئ

څه په هر چي ېدى كچا نشي پرته د بل تعالى  هللاله هغه 

ړاندي كولو توان پوه دئ. كه نه تاسو د داسي كتاب د و

چي شئ پوه نه ستاسو دروغجن معبودان نو بايد لرئ او 

پرته بل معبود نشته، نو آيا تاسو تعالى  له هللا

 ؟ږدئړه و منلو ته غاحقائقې او د د ېدونكي يئمسلمان

  په چي ځينو درنو مفسرينو ويلي څه هم كه

(   كي خطاب )

چي كه گواكي دوى ته ويل شوي مسلمانانو ته متوجه دئ؛ 

چي دا پوه شئ ړ نو ځواب درنه كستاسو بلني ته كافرانو 

خو دا تعبير د آيت له په علم سره نازل شوى، د هللا 

د )كم( ضمير همغو خلكو گوي، ړخ نه لڅ االفاظو سره هي

كنتم صادقين( كي په )آيت كي  په مخكنيچي ته راجع دئ 

 (انتم مسلمون)او  (اعلمواپه )په وروستني آيت كي او 

چي څ دليل نه مومو پاره هيې لې، د دورته اشاره شوكي 

  !ڼو!گدلته خطاب مسلمانانو ته راجع و

  دلته  چي دا ولي قرآنږي ېړښتنه راوالپودلته دا

ېر لس سورتونه څپه  چي د قرآنمخالفينو ته ويلي 

په بل چي يوه سوره او  يې ويلئځاى كي په بل ړئ، ورا

ې ځواب ئئ؟ ړته ورته كتاب راوقرآن چي ويلي ې ئځاى كي 

ېلي ويناوي د مسلمانانو حالت ته ي بېلبچي دا دا دئ 

ړه د په ا چي د قرآنڅومره ې، هر پام سره شوپه 

عظمت پر  قرآنپوهه او علم زيات شوى او د مسلمانانو 

وينا بدله ې تناسب مخالفينو ته ه همدپوه شوي پالزيات 

ېر څپه  قرآنچي د ړي سر كي ورته ويل شوي په لومې، شو

د لسو  قرآنچي د ړئ، بيا ورته ويل شوي كوم كتاب راو

پاى كي ورته ويل شوي په ړئ او څه راوېر څپه سوتونو 
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ې دړئ، ړاندي كڅه وېر څپه ې ې سورړې ود يو چي د قرآن

ښنه ېړونو كي كومه اندپه زنو ي د مسلماناښ نه يوازگوا

د څوك نشي كولى چي هيډه ول ډاې بلكي ړړه كنه ده راوال

 ړي.   ړاندي كېر څه وڅپه ې ې سورړې ود يو قرآن

    

  

  

   

    

   

    

    

    

     

په همدي ړي ې غواگار ئژوند او سينچي دنيايي څوك 

په دوى ته به چي پړوو؛ داسي بشه ورته ې عملونكي ئ

په آخرت كي به له چي ي ږي، دوى هغه دېككمى نه كي 

ې څه ئټول هغه څه ورته نه وي، او پرته بل اوره 

ړي ول او ك ړجوې په دنيا كي ئچي حبط او هدر شوي 

 ې. ئ كولچي ې باطل دي څه ئهغه 

 ې:ښووني شوڅو الردلته  -(15-17)

  د دنيا ژوند باور لري، په دنيايي چي يوازي څوك

په آخرت باور  او هدف دئ يوازينىې گار ئزينت او سين

هم چي معامله داسي ده تعالى  هللانه لري، له دوى سره د 

او هم  ړيپل عمل ترسره كخ پړ اوپل كار بشموقع وركوي خ

څه گه او له پړه توپه بشځلو دنيايي نتيجه ې د هلوئ

چي ږي ېد آيت له الفاظو داسي معلومپرته وركوي. ښت كم

ږي او ېكگه وركول ړه توپپه بشپل عملونه دوى ته به خ

ې عمل ته ورته چي نه يوازي اجر به ئې معنى ده په ددا 

چي د ړي، كله چي دوى كڅه به ترالسه كوي همغه وي بلكي 

څه چي دا خو همغه پوه به شي گوري پلو عملونو سزا وخ

 پله ترسره كول. په خچي دوى دي 

  څه نه وي، پرته بل په آخرت كي له اوره دوى ته به

په چي دا معنى وركوي په ارتباط  سرهۍ دا فقره له مخكن



 

 

                                                                                                                                        ېپلوش قرآند 

 هود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216 

پله په خچي ږي ېپه برخه كآخرت كي به هغه اور د دوى 

په دنيا كي د فتنو دوى ړى وو، ځان ته تيار كې ئ

په پل عمل د اور او دا دئ اوس به خړي وو اورونه بل ك

 گوري.   ڼه كي ب

  گو پلو سترپه خآخرت كي به دوى ته جوته شي او په

ې غلطه او گالره ئې ثمره او تې بئكارونه چي گوري به و

په دنيا چي ې حبط او هدر شوي څه ئټول هغه باطله وه، 

ې وه د دوزخ ړچي دوى غوره كالره ړنكول او كومه كې كي ئ

ځينو مفسرينو څه هم كه په اور منتج او منتهي شوه. 

ېك كارونه او له )ما يعملون( نه )له ما صنعوا( نه ن

په ما صنعوا چي و ال ويلي ځينړي او مراد كبد عملونه 

ې خو كي منافقينو او رياء كارو مؤمنانو ته اشاره شو

گوي او نه ړخ لله الفاظو سره اد آيت نه دا تعبيرونه 

  ې له سياق و سباق سره. ئ

    

   

    

   

   

    

   

  

     

    

    

    

    

گندي څرپه له لوري پل رب چي د خڅوك نو آيا هغه 

ې پسگواه هم ور)متكي( وي او د ده له لوري يو ښي ن

په ښود او رحمت ړاندي د موسى كتاب د الرې واو ترشي 

او له دغو  ؟ړيې راوپرگه )شاهد( وي، دوى ايمان تو

ې ( ئځاىنو موعد )وعده ږي ېې كافر كپرڅوك چي  لوډ

 چيپه شك كي مه اوسه، يقينًا ې ړه ئپه ااور دئ، نو 

ېرى خلك ډهغه ستا د رب له لوري حق دئ خو ليكن 
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 ړي.ايمان نه راو

په خبري څو پاره ېدا لپوهښه ې مبارك آيت د په د -(16)

 :كي ولرئپام 

 ړه هغه بحث ته په ا قرآند  ېرتهدلته خبره ب

 و.و آيت كي پيل شوى 11او  11په چي ې ېدلځگر

  ړه په انكو ړود ايمان راو قرآنپر ې آيت كي دپه

تعالى  هللا -1: چيي ړې ايمان راوپرهغه خلك ل شوي: وي

له لورى تعالى  هللاد  -2 ،ړىپه برخه كپوهه او بصيرت ور

 پيغمبر ې،ړښوونه كې هم مزيد الرد ئگواه او شاهراغلى 

 ى،وشښود ې الرپه الس راغلى كتاب ئاو د ده عليه السالم 

چي  دئښود ې هم الرهغه كتاب ئالسالم  د موسى عليهاو  -1

    وو. (رحمت)او  (امام)پاره د خلكو ل

  څ هيړه په ا قرآندغه حقيقت ته پام سره بايد د نو

چي هغه ستا د رب ې دي كلك باور وي پر داو ې ونه لرشك 

 له لوري حق كتاب دئ.

  الر غوره ړه د كفر او انكار په اې كتاب چي د دڅوك

، يعني ې دوزخ دئموعد ئچي كوي دا همغه خلك دي 

ېرى ډانكار كوي او  بې حقيقي الهي كتان له ددوزخيا

 دي. ونكوړخلك له همدغو ايمان نه راو
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ې پر هللا ئچي څوك وي ېر ظالم ډچا به او تر هغه 

ړاندي رب په وپل ې، دوى به د خړدروغجنه افتراء ك

دا همغه كسان دي گواهان به ووايي: او ړى شي حاضر ك

پر دغو چي پام ې درواغ ويل، ړه ئپه اپل رب د خچي 

ډډه كوي چي د هللا له الري دئ، هغه ظالمانو د هللا لعنت 

منكر دي،  رتآخ ړي او دوى لهږوالى ورته غوااو كو

ول ېدونكي( عاجزوونكي )برالسي كپه زمكي كي دوى نه 

مرستياالن ول، عذاب به څ هيپرته له هللا ې او نه ئ

ېدل او نه ېدو توانپر اورورته دوه برابره شي، نه 

ې زيانمن ځان ئچي دوى همغه دي ې ليدنه كولى شوه، ئ

ې په درواغو ئچي ې ورك شول څه تراو هغه  ړك

په آخرت وى به ا ددهمپرته ول، نو له شكه ځته كرامن

 كي زيانمن وي.   

و كي د هغو كسانو آيتونې مباركو په د -(11-22)

 ړي:ايمان نه راو قرآنپر چي ې ړتياوي بيان شوگځان

  پر هللا تعالى هم له چي حتى ټولو ستر ظالم، تر

 ي.ډډه نه كودروغجني افتراء 

  د اندي ړرب په وپل د خ ځپه ورچي د قيامت كله

د واهان به ړوند گټول انو  ړى شيپاره حاضر كې لمحاكم

په پل رب د خچي دا همغه كسان دي : ړه واييپه ادوى 

څوك دي؟ څه او ې درواغ ويل! خو دا شاهدان ړه ئا

په د محشر ړي، څه، د دوى د بدن غې، د عالم هر فرشت

او كه همغه شاهدان ډ شوي انسانان؟!! راغونميدان كي 

د آيت له ې؟! ني آيت كي ورته اشاره شوپه مخكچي 

چي گواهان دي ې گواهان همغه دردا چي ږي ېالفاظو معلوم
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 گوته شوي.په په مخكني آيت كي 

  ړ ديولعنت تعالى د چي د هللا دي  ظالماندا هغه، 

  ږوالى ورته كو بلكي ډډه كويد هللا له الري نه يوازي

 ټوي، ل

  منكر دي،  رتآخله 

  ې ليدنه كولى شوه، دل او نه ئېېدو توانپر اورنه

استعداد او حوصله درلوده ېدو د حق خبري د اورې نه ئ

په ليدو د حقيقت چي ې گي وسترښانه داسي روې او نه ئ

ټول عالم كي ، په ړى شيژندو كي د دوى مرسته وكېپاو 

 هللااو د  پوه شيپر حقيقت  ،پند واخليښو له خورو ن

 .ړيندي ايمان راوږل شوي كتاب باېله لوري رال تعالى

  چي له ړي ړنالره غوره كې داسي كژوند كي ئپل خپه

 په الس نه وركوي،څه پرته تاوانه 

  په ميدان كي چي د حقيقت داسي دروغجن افتراءات كوي

 ې ورك وي،به تر

  به د واقعي ې كي الهي محكمپه ځ او په ورد آخرت

عذاب به ورته دوه برابره ړ وي، ډله كي والپه زيانمنو 

 ، شي

  څكله به چي هيې ړغوره كداسي الر ې ئ طمعپه د برالسي

 ړي،ې آرمان ترسره نه كئ

  څه په سبب د عالم د هر د همدغي غلطي الري د انتخاب

 هللاكي له ټول عالم په ړ نه محروم شوي، له تأييد او مالت

گرتيا او چي مرسته، ملڅوك نه مومي پرته داسي تعالى 

 ړى شي.  ې وكئړ مالت

   

  

   

  

    

    

ې ېك عملونه ئړى او نې راوچي ايمان ئيقينًا هغه 

جنتيان ټوي دوى ټيړاندي سر وپل رب په او د خ ړيك

 .پاتهپه هغه كي تلدي 
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ړتياوي گځانڅو آيت كي د جنتيانو ې مبارك دپه  -(21)

ړي او د ې كعملونه ئېك ړى، نې راوايمان ئ ې:ښودل شو

 ې.ړې تواضع كړاندي ئپه وپل رب خ

  

  

   

    

      

ڼ او ړوند او كوډلو مثال داسي دئ لكه ړو د دغو دوا

پلوه سره مثال له ېدونكى، آيا د گه ور او اورستر

 پند نه اخلئ؟نو آيا برابر دي؟! 

 چي د قرآنډلي ۍ دوه مبارك آيت كي مخكنې په د -(21)

و كي آيتونپه مخكنيو گون ځ او غبردريړه د دوى په ا

ې ځور شوداسي انڅ كي په تر مثالښلي ېړل شو، د يوه كڅو

گه ور ڼ او بل هم سترړوند وي او هم كوچي هم لكه يو 

ړه سره برابر چي دا دواېدونكى، لكه ښه اورهم وي او 

ډله ډلي هم سره برابري نه دي، يوه ړه ، دغه دوانه دي

 حقائقاوري،  دالئلخاوندان دي،  پوهي، بصيرت او فهمد 

ږي ېپوهگوالي څرنپه د گواهي گواهانو درك كولى شي، د 

ړي او ايمان راو پر قرآنښتنه حكم او غوپه ې او د همد

ړندو چي ډله ده ې هغه ې باور كوي او بله ئپر حقانيت ئ

پله په خڼو ته ورته دي، نه د بل وينا اوري او نه او ك

ې پردېړي پرې د جهل يا تعصب گو ئپر سترالر موندى شي، 

ېز نشي ې اغپرينا ې بيمار دي، د حق وړونه ئزې دي، پرت

ړلو له ايمان راو پر قرآن كخل چي داسيكولى، طبيعي ده 

   . عاجز دي
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ږو، ېولته لوري نوح مو د ده د قوم چي او يقينًا 

گند څررته ې زما قومه! زه د( ا:ې دا وه)وينا ئ

چا پرته د بل چي له هللا ې په ديم،  خبرداروونكي

ځي له عذابه ې ورې دردوونك، زه د يوعبادت مه كوئ
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كفر چي ږم، نو د ده د قوم هغو مشرانو ېېردرباندي و

په ځان تا يوازي د ږ خو ړى وو وويل: موې )غوره( كئ

ړى له هغو كستا متابعت  چيچا  گورو اوېر يو بشر څ

ې ېوتي او بپرږ چي زموڅوك نه وينو پرته بل ې ئ

تاسو كوم ږ سپر مواو چه، ې سووزلي دي، )هغه هم( ب

ږي، بلكي د دروغجنو ېگو كمو هم نه ترسترفضيلت 

ې آيا د ې زما قومه!ويل: اې وئ .گمان درباندي كوو

ن يِّ په بَ له لوري رب پل چي كه زه د خپام دئ ته مو 

ل لوري پې له خاو ما ته ئځ وم، دريښانه او رو

ې ليدا ئپر تاسو ې وي او ړپه برخه كپېرزوينه را

ړ كولى اې پرې وي، آيا تاسو په داسي حال كي ناشون

له تاسو  ې زما قومه!او ا؟ چي كركه كوونكي يئ شو

پرته پر ړم، زما اجر له هللا ې غواپركوم مال هم نه 

چي ټونكى هم نه يم نه دئ، او زه د هغو رچا بل 

پل رب سره چي دوى له خينًا ړى، يقې راوايمان ئ

چي گورم ړي گ، خو زه تاسو داسي وېدونكي ديمخامخ

څوك به ټم نو ې ورئ هك ې زما قومه!جهالت كوئ، او ا

پند نه ؟ آيا ړاندي مرسته وكولى شيپه ود هللا مي 

ې راسره دي او نه دا درته وايم چي د هللا خزان اخلئ؟

چي ړه اږم او نه د هغو خلكو په ېپه غيب پوهاو نه 

تاسو په سپكه سترگه ورته گورئ دا وايم چي هللا به 

ښه ېر څه ډهللا په هغه ړي، په برخه نه كر وريڅ خهي

ړم پوه دئ چي د دوى په سينو كي دي، )كه دا خبري وك

 وم.  ې صورت كي به زه له ظالمانوپه دنو( 

و كي د مخكنيو اساسي ې مباركو آيتونپه د -(25-11)

ې، د نوح ړاندي شوگه وېلتاريخي بمطالبو لپاره يوه 

هغه مناقشه د يوه ځ او د ده د قوم تر منعليه السالم 

ښيي چي ې ېښودل شوږ مخي ته اتاريخي مثال په توگه زمو

ې چي په ړخپل قوم ته همغه خبري كنوح عليه السالم 

ته د كولو ې پيغمبر عليه السالم و كي ئآيتوننيو كمخ

ړى وو چي ځ غوره كامر شوى او د نوح قوم همغه دري

ړاندي د دعوت په ورسول هللا صلى هللا عليه و سلم قريشو د 

 ښووني دا دي:و الرآيتونړى، د غوره ك

  ږل شوى وو، قوم ته ېپل قوم ته لخعليه السالم نوح
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پرته له هللا ې زما قومه! ا :دا وهد وينا اساسي برخه ې ئ

 چي د كفر او، زما دنده دا ده چا عبادت مه كوئد بل 

ې ې دردوونكزه د يوړم، ى دركخبردارپايلو شرك له بدو 

 ږم، ېېرځي له عذابه درباندي وور

  تا ږ خو مو -1قوم كافرو مشرانو ورته وويل: د ده د

څوك يوازي هغه  -2 ،گوروېر يو بشر څپه ځان يوازي د 

 ،ې وزلي ديېوتي او بپرږ د قوم زموچي وي كستا متابعت 

په تاسو  -1 ،پرتهو فكر او له غور ا چهې سوهغه هم ب

تاسو كوم سپرتله په ږ موزچي گورو څه هم نه كي داسي 

بلكي د دروغجنو  -1 ،ړيگوته كپه ړوالى او لوفضيلت 

  .گمان درباندي كوو

  آيا  ې زما قومه!اځواب دا وو: السالم  عليهد نوح

ې ړښوونه كما ته الرتعالى  هللاچي كه پام دئ ې ته مو د

ې په حقه يم، پر ما ئچي ته ثابتوي وي، زما حالت تاسو 

ړى ې غوره كگه ئپه توپيغمبر چي د ې وي ړپېرزوينه كدا 

پر ، ئوېدا عاجز پوهو له حقائقپر دغو يم، خو تاسو 

ې وي، آيا تاسو په ېدا ناشونپوهاو ليدا د دغو تاسو 

، له چي كركه كوونكي يئ ړ كولى شواې پرداسي حال كي 

گه دا څنت سره سره به حق نه ستاسو له كركي او نفر

له تاسو نه  ې زما قومه!او ا؟ پر تاسو ومنلى شوخبري 

پر بلني كوم مال هم نه ې دعوت او د حق لوري ته د رپ

نه دئ، زه د هغو چا بل پرته پر ړم، زما اجر له هللا غوا

ې چي ايمان ئهم نه يم ړونكى ځانه شاو له ټونكى خلكو ر

، ېدونكي ديره مخامخپل رب سچي دوى له خړى، يقينًا راو

ښتنه ځواب وايم، ستاسو دا وينا او غوڅه هلته به 

گورئ او رانه گه پكه سترپه سچي دوى ته جاهالنه ده، 

ې كي ئ ې زما قومه!ړم، اې وشگ نه ئڅنپل چي له خړئ غوا

؟ ړاندي مرسته وكولى شيپه ود هللا څوك به مي ټم نو ور

 نه اخلئ؟پند ژغوري، آيا د هغه له عذابه مي څوك به 

په ې راسره دي او نه او نه دا درته وايم چي د هللا خزان

چي تاسو په سپكه ړه ږم او نه د هغو خلكو په اېغيب پوه

په برخه ر وريڅ خسترگه ورته گورئ دا وايم چي هللا به هي

پوه دئ چي د دوى په سينو ښه ېر څه ډهللا په هغه ړي، نه ك

كي به زه له  ې صورتپه دړم نو كي دي، كه دا خبري وك

 وم.  ظالمانو

 ځير شئ نو دا به درته جوته شي چي دا خبري د ږ كه ل
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 و شرح او تفصيل دئ. آيتونمخكنيو 

 عليه السالم ته مو هم بايد پام چي دلته د نوح ې د

په وار وار او په ې ئقرآن چي ې له قوله دا خبره هم شو

ه پڅوك پرته هللا تعالى مختلفو الفاظو سره كوي چي نه له 

چا ته د خپلو خزانو كلياني هللا تعالى ږي او نه ېغيب پوه

ې چا ته سپارلى، دلته د نوح ېش ئې او د خپل فضل وړورك

ې ويلي: له قوله ويل شوي چي خپل قوم ته ئعليه السالم 

په غيب ې راسره دي او نه نه دا درته وايم چي د هللا خزان

او آيا د يوه مؤمن انسان لپاره دغه صريح ږم. ېپوه

ېوال ووهي كافي نه دي چي هر هغه قول په دآيتونه واضح 

څوك چي كوم انسان ته د علم غيب ثابتولو ادعاء كوي يا 

 ؟!! ڼيد الهي خزانو د تصرف واكمن گ

 ته مو هم بايد پام وي چي د قوم مشرانو ته د ې د

او ټونكى دا وينا چي زه د هغو خلكو رعليه السالم نوح 

ړى، هغه چي ې راوچي ايمان ئنه يم ړونكى ځانه شله 

د هغي وينا قرآن تاسو په سپكه سترگه ورته گورئ، د 

ږدو كي تل د گه ده چي وايي د تاريخ په اوېليوه بله ب

 معليه انوې وزلو خلكو د پيغمبرټولني كمزورو او ب

ې او د ړاو خداى پالونكو دعوتگرانو ملگرتيا ك السالم

  ې. ړلمالتزر او زور خاوندانو د دوى مخالفت ته 

   

  

   

    

   

    

    

   

   

     

    

    

    

ړه ږ سره دي شخچي له مو ناً يې نوح! يقويل: اې وئ

ړه، نو كه له ېره كډښه ړه دي راسره او شخ هړوك
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ې. ې وعده راكوئږ ته ړه چي موڅه راويې هغه  تينوښر

 ښتلې وغوړي كه ئراوې درته  به ئويل: يوازي هللاې وئ

ټه گږي به او تاسو عاجزوونكي نه يئ، او زما خواخو

ړم او هللا دا چي نصيحت درته وكړم وغوا هدرونه رسوي ك

ړي، هغه مو رب دئ او د ده ې الري كړي چي تاسو بوغوا

  ږئ.ېك ځولپه لوري به ورگر

 عليهد نوح چي ږ ته وايي مو آيتونهدا مبارك  -(12-11)

گ شوي ويل: ستا له جدل او شخړي تنقوم هغه ته و السالم

تينى ښږده شوه، نور نو بس ده، كه راو هېرخبره ډيو، 

ښونه گواكه ستا ې، ېروې وپرږ ړه چي موڅه راوهغه ې ي

دا نو  ىړ وږ د الهي عذاب وښتيا موپه رښتيني وى او ر

السالم  عليهېدو، نوح ډځنږده موده نه عذاب به دومره او

ړه يوازي ېكپرېدو وويل: د عذاب نازلواب كي ورته ځپه 

ټاكي، دا زما ښه پله خوپه خې هغه ټه ئېهللا تعالى كوي، ن

ې ي بيا ئړړه وكېكپرچي د عذاب ، كله يپه واك كي نه د

نه تاسو مخه نيولى شئ او نه بل څوك. زه خو ستاسو 

ټه گڅه تاسو ته ږي به خو زما خواخوږى يم، خواخو

دا پام سره په تعالى ستاسو حالت ته  هللا كهورسوي در

ړي، هغه مو رب دئ او د كمو ې الري چي بړې وي ړه كېكپر

 ږئ. ېك ځولده په لوري به ورگر

    

   

   

   

  

ړى؟ ووايه: كه دا ړ كځانه جو ې لهآيا وايي چي دا ئ

دا جرم به مي پر ما وي، ړى وي نو ړ كځانه جومي له 

   ې كوئ.چي تاسو ئې زاره يم او زه له هغه جرم نه ب

ې آيت كي په دچي آيا ږي ړېښتنه راوالپودلته دا  -(15)

د ړه ده كه د قرآن په اد قوم السالم  عليهخبره د نوح 

ړى؟ ړ كځانه جوې له ا ئچي دچا ويل ړه، په امخاطبينو 

قوم نوح عليه السالم د مفسرينو دا درنو ځينو ه هم څكه 

ېر وضاحت سره ډپه ې خو د آيت له الفاظو ړته منسوب ك

په ې ځ كي د معترضه جملپه منې دلته د قصچي ږي ېمعلوم
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مخاطبين بيا هم وايي  قرآنچي آيا د ې گه دا خبره شوتو

ى، همغه خبره كوي ړړ كځانه جوپل تا له خ چي دا قرآن

لجوج قوم ورته كوله، دوى همغه السالم  عليهچي د نوح 

په تعالى  هللاې او د ړتر دوى مخكنيو كچي غلطي تكراروي 

 عليهچي نوح ې عذاب اخته شوي، ته همغه خبره ورته كو

چي د نوح څه وايي ې وه، دوى همغه ړپل قوم ته كخالسالم 

خبر دي؛ هم پايلي له ړي قوم ويل، د هغي شخالسالم  عليه

!! نو دوى ته ووايه: كه ې ستا مخالفت كويخو سره له د

جرم سزا به راكول  ېد دړى وي ړ كځانه جودا مي له 

جرم اخته يئ، د حق مخالفت ته كوم په چي ږي او تاسو ېك

مجرم قوم ورته السالم  نوح عليهد چي ې ړلمو همغسي مال ت

ې چي تاسو ئم ې زاره يې وه؛ نو زه له هغه جرم نه بړلت

  كوئ.

ې د چي تر دالفاظ همغه دي ې ړۍ فقرد لومې آيت د د

كي راغلي، د آيت له سياق و سباق نه هم  آيت11په مخه 

او د ې ږي او د )يقولون( له صيغېگه معلومگنده توڅرپه 

چي دلته خبره د ږي ېگه معلومډاپه )قل( له امر نه هم 

ته متوجه م ړه ده او امر پيغمبر عليه السالپه اقريشو 

السالم  عليهېر تكلف سره كولى شو دا وينا نوح ډدئ، په 

څه ضرورت هم نه ې ته او دړو او د هغه قوم ته راجع ك

گند مفهوم څرد الفاظو واضح او  چيږي ېگو كتر ستر

چي له  ې واخلومعنى ترداسي په تكلف سره ږدو او ېپر

 ! گويلنه ړخ الفاظو سره ا

    

      

     

   

  

   

   

    

  

ړو( گه هغو )وستا د قوم لچي او نوح ته وحي وشوه 

څكله ايمان ړى؛ نور به هيې راوچي ايمان ئپرته 

ې دوى ئچي ږه ېڅه مه نهيلى كپر هغه ړي، نو رانه و
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)مطابق( وحي د ږ او زموږ تر نظر الندي او زمو كوي.

ړه مه راسره په ااو د هغو  ړهړه كجو بېړۍهغه 

 ېدونكي دي.چي دوى غرقړى، يقينًا ې كچي ظلم ئږه ېږغ

 ږدي:ږ مخي ته څو برخي زموې آيتونه د قص دا -(17-16)

  په قوم ستا چي نور نو ته وحي وشوه  السالم عليهنوح

ې ړو هيله ئد ايمان راوچي پاته څوك نه دئ كي داسي 

ړ كسان همغه وو ړو وپه دوى كي د ايمان راوېدى شي، ك

 ړى.ې ايمان راوتر اوسه ئچي 

  له  پر كفر او شرك د دوىله مخالفتونو او چا د هغه

ړو استعداد چي د ايمان راوږه ېگار نه مه مأيوس كټين

 پل شوى. ځې ئ

  تا ته مو چي  ړهړه كجو ۍړېبهغه ږ تر نظر الندي زمو

 ې.ړكوحي ړه په اې د هغ

 ړى، ې كچي ظلم ئږه ېږغړه مه راسره په اړو گد هغو و

ې د دعاء كوه او مه ئپاره ښني او مغفرت لې د بخمه ئ

ې ئېدا غرقېدلى، پاى ته رسلت ژغورني تلوسه، د دوى مه

 يقيني او حتمي ده.

  د آيت له دغو الفاظو( 

  
 د ږ او زموږ تر نظر الندي : او زمو

د  بېړۍچي ږي ې( معلومړهړه كجو بېړۍهغه )مطابق( وحي 

ې، تر ړه شوپه الس جوالسالم  پاره د نوح عليهځل لړي لوم

چي ېدو پوهې په د، نه ژندهېپ بېړۍچا مخه نه ې د د

پر سر چي د اوبو ړ شي څه جوگي داسي ېدى شي له لرك

 .ېدوپوهپه طريقه ړولو ې د جواو نه ئ درومي

څ ړه هيپه اگوالي څرند  بېړۍدلته د چي گه څنلكه 

ې په دو كي هم آيتونپه نورو  قرآننه دي ويل شوي؛ د 

چي له ځكه دا تلويحًا، څه ويل شوي او نه ړه نه صريحًا ا

ې په داسي بچي ښايي ښود الهي كتاب سره دا نه يوه الر

په  چي بايبلوگورو  ړي، خو راشئخلك مصروف كټي خبرو گ

ځيني درانه مفسرين د ږ متأسفانه زموڅه وايي؟ ړه ې اد

 بېړۍد السالم  عليهنوح ېز الندي تللي او د تر اغ بايبل

 بايبلويلي!!  ايبلبچي محرف څه ويلي ې هغه ړه ئپه ا

نو  خداى د انسان فساد او شرارت وليد چيكله ليكي: 

 ،ړمدا خلك هالك ك چينيولى ې وويل: تصميم مي ح ته ئنو
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زه به دوى له  ،ېړډكه كې له شرارته زمكه ئ چيځكه 

ړم!! د بايبل له منونكو ځه وله منځاى سره يو  زمكي

 يوازي ،ېړځه نه ده وزمكه له منښتنه كوو: خداى خو پو

گه څنبه تعالى  هللا ي،ړځه وې له منڅه حيوانات ئ چيد و

يا  ،لري او عملي نه شيه حقيقت ون چيخبره كوي  داسي

او په سم ليكوال د اصلي انجيل د مطلب  خو د بايبل

ووايي:  چيځاى په ې د د ،ستونزه لريانولو كي بيدقيق 

غلط  ،ړمځه وحيوانات له من چيپر و د زمكيدا خلك او 

ځه له من زمكياظ كاروي او ليكي دا خلك سره له الف

ځانه ليكلي او پله څه له خدا هر ې او يا خو ئړم!! و

 دا خبره سمه نه ده!! چيپام نه دئ شوى ې هم ې ته ئد

عرض او  ،طول بېړۍد  السالم عليهد نوح ې پسور

ڼي او گذراع  11او  51 ،111ېر دقت سره ډپه ړوالى لو

چېري وه!! او ې و دروازه ئا چېريې ۍ ئړكك چيليكي 

 چي!! معلومه نه ده وه بېړۍې ړپوې دا در چيكوي دعاء ا

ړي؟ او كه د بايبل ليكوال دا ارقام له كومه ترالسه ك

نه  له نوح عليه السالم بېړۍ ښايي داسيځير شو نو ږ ل

 !!ې ويړه شوڅو زره كاله وروسته جو

بيا خداى نوح ته وفرمايل: ليكي: په اووم فصل كي 

ې دور د د چيځكه دا  ،ځئته ننو بېړۍ يۍ ده او كورنت

ښتونى او صالح رټولو خلكو كي مي يوازي ته په 

ټولو خلكو كي په كوو: كه د هغه دور ښتنه پوې!! وموند

ښتونى او صالح انسان وو او د ر نوح عليه السالم يوازي

څه ې د ئۍ ن او كورنامژغورو نو زوتعالى  پاره هللاې لهمد

په  السالم عليهرل شول؟ آيا هغوى د نوح ژغوپاره ول

وي نو دا خو له عدالت او  كه داسي ،ژغورل شولخاطر و

هر هغه قاضي ظالم خو  موږ ،خبره ده ېره لريډانصافه 

په خاطر بل معاف يا د يوه  چيڼو گې انصافه او ب

ړي او په خاطر معاف كمجرم د صالح دوست  ،ړيمجازات ك

 هللاله عادل  ،ړيجازات كپه خاطر مصالح د مجرم دوست 

ېر ډېر ډې انصافي او غيرعادالنه قضاوت ب خو داسي تعالى

 د نوح عليه السالم چيويلي  قرآنته خو  موږ ،دئ لري

 چيځكه دا  ،ولډله كي په ېرمن او زوى هم د غرق شوو م

ړ ژغورلو واو كه دوى هم د  ،ېر صالح نه ولڅپه د ده 

 چيليكوال غلط شوى  ېك انسانان ول بيا نو د بايبلاو ن

ته  بېړۍ يۍ دخداى نوح ته وويل ته او كورنليكي: 

ټولو خلكو كي مي يوازي په ې دور د د چيځكه ځئ دا ننو
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 ې!! ښتونى او صالح وموندرته 

هغه  ېخداى نوح ته وفرمايل: اوه جوړ چيبيا ليكي 

مرغان او يوه  ېاوه جوړ ،ې حالله دهښه ئغو چيڅاروي 

څو له طوفانه تر ،تو درسره واخلهړه د نورو حيواناجو

 21 پهخو  ،شي هپاتپر سر  زمكيد دوى نسل د وروسته 

ېدو سره سم نوح د خداى راكوز بېړۍليكي: له ې كي فقر

د هر حالل حيوان او  ړ اوكړ ځاى جوۍ قربانپاره د ل

ې كار په دخداى د نوح  ړل اوذبح كې يو يو هلته مرغه ئ

نر يا  ؛ېيو يو ئ چي ږي:ېړښتنه راوالپو ،ښ شوېر خوډ

دا قرباني  ،ړگه دوام وكڅنې نسل ه ذبح شول نو بيا ئځښ

ې وى او نوح عليه ږه يو كال وروسته شوږ تر لخو بايد ل

غو حيواناتو او مرغانو د چيړى وى تر هغه صبر ك السالم

ۍ مخكنې كي د فقر 15او  11په ږولي وى!! ېچيان زب

 ،اتولي حيوانډول وحشي او اهبرعكس ليكي: د هر  ءادعا

 ،دوى سره وله لړه هم مرغانو او خزنده وو يوه يوه جو

 ،ردويۍ وينا مخكنپله ليكوال خ د بايبلسره ې په د

 چيڅاروي هغه  ېاوه جوړڼي: گ هلته د خداى امر داسي

ړه د نورو مرغان او يوه جو ېاوه جوړ ،ې حالله دهښه ئغو

ي: د خالف واي خبري دلته د هغي ،حيواناتو درسره واخله

مرغانو او خزنده وو  ،اتوډول وحشي او اهلي حيوانهر 

ا وي نو د كه داسي ،دوى سره وله لړه هم يوه يوه جو

پاره څه لې جوړي يادول د ړو او يواوه اوه جومخكي د 

ټولو حيواناتو يوه چي د پام نه دئ ې هم ې ته ئدوو؟ 

په ستري صحرا كي ږده ېپركي خو  بېړۍې په يوړه يوه جو

 ږي. ېځائهم نه 

ته د دوى له ننوتو وروسته خداى  بېړۍبيا ليكي: او 

ې ورځي پش 11 ،ړهې بنده كپسپه دوى دروازه  بېړۍد 

 ،ېدهځپه سر واخيسته او وخواوبو  بېړۍ ،ېدوباران وور

څوكو گو غرونو تر گو جد جاوبه  چيېدو دومره باران وور

 ،ژوي هالك شولټول د سر  زمكيد  ،ېښتگزه واوهم اوه 

 همداسي ورځي 151 ،ېژغورل شوۍ وسورل بېړۍې د د ازييو

د  بېړۍورځي وروسته  151 ،وه زمكه تر اوبو الندي

وروسته د  ې مياشتيدر ،پر سر تم شوهارارات د غرونو 

ښت ورځي وروسته ېڅلوبيا  ې اوڅرگندي شوڅوكي غرونو 

 ې بهر خوشييو كارغه ئ پرانيسته اوۍ ړكك بېړۍنوح د 

ې بيا ئ ،ته راستون نه شو بېړۍته ېرخو كارغه ب ،ړك

ېناستو ښد كآيا  چيگوري څو وتر  ،ښودهېپريوه كوتره 
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ځاى ې كوم خو كوتر ،ږيېپيدا كزمكه چه كومه وپاره ل

نوح  ،ېپر سر و زمكيال اوبه د  چيځكه دا  ،ړكه پيدا ن

 ،ړهې كې همغه كوتره خوشبيا ئ ،ړاوه ورځي نور صبر وك

نوح د حال كي  ي په داسيك په وختېدو ځل د لمر لودا 

ې د زيتون شنه ئكي  يښوكپه م چيته راستنه شوه خوا 

د اكثرو برخو  زمكيد  چيپوه شو نوح  له دې ،ڼه وهپا

ۍ وروسته نوح بيا همغه كوتره يوه اون ،دي ياوبه ناست

رته راستنه نه شوه!! د ېبځل هغه خو دا  ،ښودهېپر

سر  بېړۍ يوه مياشت وروسته نوح د لوكو يد خوش يكوتر

چه و سطح زمكيد  چيې ليدل ې وكتل او وئبهر ئ ،ړڅ كلو

ټوله  خرهال~باې او شو يېرهم ت ۍ نورياته اون ،ېشو

ې دا وخت خداى نوح ته وويل: اوس د د ،چه شوهزمكه و

 !!(ځئوو بېړۍټول له  چيېدلى وخت رارس

ۍ ورته په آسانړي ږ هم غور وكې خبرو لپه د چيڅوك 

 ې خبريځانه جوړي شواو له ټه بنسې ب ټولي چيجوتېږي 

 ړوم:اپام راڅو خبرو ته ستاسو  النديې كي په د ،دي

  نو د  ،ېدلى ويښت ورځي باران ورېڅلوكه هغه وخت

په كار ښت ورځي ېڅلوپاره حد اكثر دو لچيد بيا و زمكي

دې ږن نوح عليه السالم چيليكونكى وايي  بايبلوي خو د 

 چه ومونده.!!و سطحزمكي وروسته د  ارلس مياشتيدي

  ې وي نو په سر تم شوت د غرونو راد ارا بېړۍكه دا

نوح  ،چ شوى ويكامالً وۍ كي ۍ اونړپه لومځاى بايد هغه 

كي  بېړۍپاره په څه لد  دا ديارلس مياشتي السالم عليه

 بېړۍد ې پاره ئشاوخوا ته د كتلو ل چيايسار وو  داسي

ې ئ يكوترۍ نه بهر هم ونه كتل او له كارغه او ړكله ك

گر !! مزمكه شته كه نه؟چه و چېريگوري و چيكار اخيست 

 چيې ضرورت وي په سر ناست انسان ته د دگ غره د يوه ج

ځايه گه ړي؟ له جزمكه معلومه كچه په واسطه ود مرغانو 

 زمكه!!چه ږي او هم وېخو هم اوبه معلوم

  نه له راكوزېدو سره سم  بېړۍنوح له  چيبايبل وايي

حال دا  ،ړپاره ذبح كۍ لبانقرد يو يو  رويڅاډول د هر 

د ړه څارويو يوه يوه جود دغو  چيده ته ويل شوي وو  چي

دوام ې نسل ئ چيدرسره واخله كي  بېړۍپه پاره ې لد

ړو يو يو ذبح ځ د دغو جوۍ ورړپه همغه لومړي خو ده وك

په دغو خبرو كي  چيې ووايي ليكوال د بايبلد ړ!! ك

گه دوام څندغو حيواناتو نسل ښتيا ده؟ د كومه يوه ر
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پاره له د ذبح كولو لكي  بېړۍپه ې څاروي ئدا  ړ؟وك

 پاره؟!ه د نسل د دوام لځان سره اخيستي وو ك

ښ شو او ېر خوډخداى  ۍ بانديقربانپه دغي بيا ليكي: 

 چيپه خاطر ې وويل: زه به بيا د انسان ځانه سره ئله 

زمكه  ل ويپه لوري متمايگناه ړه د ې زله ماشومتوبه ئ

ځه نه ژوي له منټول  بيا به داسي ړم اولعنت نه ك

په د انسان هللا تعالى  چيويلي وو مخكي  بايبلړم!! و

ې طوفان دد  چيې ويلي ېمانه شو او دلته ئښپپيدا كولو 

د انسان د  چيځكه ېمانه شو!! دا ښپږلو ېپه رال

 زمكيږو او د ېلعنت ول زمكيپر ې ولي ئپاره گناهونو ل

وروسته به تر ې دړل، له ځه يووې له منژوي ئ ټولد سر 

 چيځكه كار بيا نه تكراروي!! او دا  داسي پوريقيامته 

گناه گناه يو طبيعي كار دئ، له ماشومتوبه د د انسان 

 دا خبره يوازي اړهپه تعالى  هللاپه لوري متمايل وي!! د 

په ې ايمانه انسان كولى شي او د انسان او بيو كافر 

تر ستوني غرق گناهونو كي په هغه  خبره يوازيدا  اړه

ټوي لپاره توجيهات گناه لد  چينسان كولى شي ا گناهگار

كول يوه گناه ړي د انسان ثابته ك چيې دا وي څه ئاو ه

ې وي!! گرله ماشومتوبه ورسره ملگناه طبيعي مسئله ده، 

نعوذباّلل  چيگه دا خبره كوي څنيو با ايمانه انسان به 

 ږي!!ېېمانه كښپړو پلو كپه خه كوي، خداى اشتبا

ې د قص السالم عليهځاى كي د نوح ځاى په هم  قرآن

د  پېښي ې تاريخيخو نه د يو ،رااخلي برخي ځيني

په په موخه او پند او وعظ د  په منظور بلكيبيانولو 

د يوه مطلب د اثبات  چياو هلته بڼي كي  اغيزمني ډېري

ول مفيد او مؤثر وړاندي ك ې تاريخي بېلگيپاره د يول

 :گرانو او مبارزينو ته وواييړي دعوتغوا چيوي. كله 

ي يا ړېدو سره ستږده اوپې مبارز د خپلي چينه  داسي

ستاسو جد نوح  ،ږدئېپرې ړگمأيوس شئ او مبارزه نيم

نه  ړه خونه نيم سوه كاله مبارزه وك السالم عليه

ې الس ې له مبارزستومانه شو او نه مأيوس او نه ئ

د  چيي ړړي مخاطبينو ته دا خبره وكغوا چيكله  ،ستواخي

معامله له هر انسان سره د ده د ايمان او عمل تعالى  هللا

نو ورته وايي: دا  ،نسب له مخيد وي نه د ده  مخي له

په وجه پل عمل ېرمن او زوى د خم السالم عليهدئ د نوح 

سره  له نوح عليه السالم ،ځاى غرق شولله نورو سره يو 

 ړي د حق د الريغوا چيكله  ،ژغورلپلوي ونه ى خد دو
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به هللا تعالى  چيړي ډ او اطمئنان وركډامجاهدينو ته 

او زوال سره مخامخ كوي كه  ماتيځواكونه حتمًا له باطل 

ډكه وي او حق ې پرۍ ړټوله نې زيات او ېر ئڅه هم شم

پالونكو به حتمًا پر باطل ژغوري او حتمًا به پالونكي 

نو د  ،ږ ويې لېر ئشمهم  څهكه رخه كوي په ببريا ور

گه په تو ې تاريخي بېلگيې د يوقصه ئ السالم عليهنوح 

 .ږديته  مخي

ژمنه( )له نوح سره د خداى  النديې عنوان تر د بايبل

ليكي: بيا څ كي په ترجملو او ركيكو ې ربطه ېرو بډد 

خداى نوح او د ده زامنو ته وويل: زه له تاسو سره او 

ټولو راتلونكو نسلونو سره او حتى له ستاسو له 

ې له د چيژمنه كوم او خزنده وو سره  مرغانو ،حيواناتو

او  ړمپه طوفان سره هالك نه كژوي څكله وروسته به هي

له  ،ړومپه واسطه نه ويجا وفانطزمكه به هم بيا د 

د پل قوس قزح )خ: چيښه دا ده ې عهد نتاسو سره زما د د

د باران  چي يگار يگينورته رنۍ ته هغه ليند ،ټالۍ ډبو

ځو كي ږدم او ېپه ور( څرگندي شيراپه آسمان كي  په وخت

 ،ېړكۍ سره مي ړله ن چيښه وي ن يژمن دا به زما د هغي

ړم او قوس قزح ې كپر سر خور زمكيد  ورېځي چيكله 

ژمنه پله هغه هغه وخت به ما ته خ ،گند شيڅررا

ځكه نو  ،ېړك ژوو سره ميله تاسو او نورو  چي يږېراياد

 ځي!! ځه نه په طوفان سره له منۍ ړبه بيا ن

 چي ئې باكي او جسارت ديوه بله لويه ب بايبلدا د 

نعوذباّلل د  چيكوي او وايي ې په شأن كي ئد هللا تعالى 

گينه پله رنې خئځو كي ېپه ور ،خداى حافظه ضعيفه ده

په وخت كي ېدو ځو خورېد ورڅو ې ده تر ښۍ ايليند

ړي په ياد كژمنه ورپله هغه شي او خداى ته خگنده څررا

ې ړې كاو د ده له زامنو سره ئ له نوح عليه السالم چي

په ې ځل بيا ئېدى شو يو ښه نه وى نو ككه دا ن ،وه

د  ړي وى!!ځه وله منژوي ټول زمكه او طوفان سره دا 

 خو له دغي ژمنيښتنه كوو: هللا تعالى پوله منونكو  بايبل

ېر انسانان ډپه طوفانونو سره  ځلير ېډېر ډوروسته هم 

ېر لكونو ې شمكله كله خو ئ ،ړيځه وژوي له مناو نور 

ليكي:  له قوله داسيتعالى  هللاخو د  بايبل ،ېدلىته رس

په طوفان ژوي څكله ې وروسته به هيله د چيژمنه كوم 

!! د بايبل ليكنه ناقصه او غلطه ده كه ړمسره هالك نه ك

يا ې او ړېره كژمنه هپله  خداى خنعوذباّللې وخت كي په د
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 گند شوى؟!!څرقزح نه دئ قوس 

  

     

    

    

    

   

    

   

   

چي به د ده گيا وو، او كله ړولو لپه جو بېړۍاو د 

ې خندا به ئېدو ېرې تپرگى ټولد قوم د مشرانو كوم 

ږ پر موكوله، ده )به ورته( وويل: كه تاسو  ېپر

چي تاسو ږ به داسي درباندي وخاندو لكه خاندئ نو مو

به چا ته چي  پوه شئبه ژر  خاندئ.)نن( راباندي 

ړي او ې كپك به ئچي سپه برخه شي داسي عذاب ور

  ځي.ېوپرې راپرپاتى عذاب به تل

 ږ ته كوي: ښووني موڅو الر آيتونهدا مبارك  -(11-11)

  ې وه ته وحي شوالسالم  عليهله لوري نوح تعالى  هللاد

هم ې گوالى ئڅرن بېړۍې د دړي، ه كړجو بېړۍچي يوه 

 ښودلى وو، ته ور

  عليهنوح به خلكو چي كار داسي وو ړولو جود  بېړۍد 

 دئ، گيا لې ړولو ئپر جوچي ليدو  السالم

  پلو حاميانو او به چي د قوم مشران له خكله

كوله،  ېپرې خندا به ئو ل نېدېرې تپلويانو سره پر

ځاى كي په داسي گ او ډاېره پپه سچي ې ښايي ويل به ئ

گو څرك نه ترسترري لري هم د اوبو ې لچي ترړوي جو بېړۍ

 ږي، ېك

  هغه ږ خاندئ پر موده )به ورته( وويل: كه تاسو نن

چي ږ به داسي درباندي وخاندو لكه موچي ېبه به راشي ش

 ،تاسو )نن( راباندي خاندئ

 داسي به چا ته چي  پوه شئبه ژر ې ويلي: قوم ته ئ

 پاتى عذابړي او تلې كپك به ئچي سپه برخه شي عذاب ور

د قوم د هغو ې ښايي دا وينا به ئ ځي.ېوپرې راپربه 
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پل كه له خې ويلي: ده ته ئچي  هځواب كي وپه ښونو گوا

نيوكو الس ني دين له رپلاو پر معبودانو ږ دعوت او زمو

پك به ، سېله سخت عذاب سره به مخامخ ش ؛ نوېوانه خل

  ې.گسار به شې او سنټل شله قوم نه به ور ،ېش

    

   

    

  

    

   

    

     

ېدو ومو ټحكم راغى او تنور وخو ږزموچي تر هغه 

ړه، پاره كسپه كي ړه ې جوگونه دوه ويل: له هر يو

ې ال ئړه په اچي پرته له هغه هم خو ۍ پله كورناو خ

ړى. او واې رچي ايمان ئې او هغه هم وينا شو هدمخ

   ړ.رانه وې ايمان پرچا ته پرږو له ل

 پام كي ولرئ:په څو خبري دلته  -(11)

 ږي: يوه دا ېې دوه خبري معلومړۍ فقرد آيت له لوم

 بېړۍتر هغه د چي ته ويل شوي وو  السالم عليهنوح چي 

په كار كي رابللو قوم د حق لوري ته د ړولو او په جو

ړه وشي ېكپرۍ له لوري وروست عالىتهللا د چي گيا اوسه ل

چي له يوه ې وه ټاكل شوښه ورته چي دا ناو دوهمه دا 

  ، )ږيېټه اوبه راوخوب هتنور ن

    )

هم ځينو درنو مفسرينو د څه همدا مطلب افاده كوي، كه 

ځايه او ې چي له ب ړيځيني نور تعبيرونه كې فقر ېد

تنور د ځينو په كي كار اخيستل شوى، غيرضروري تكلف نه 

ه معنى اخيستى او پد ټولي زمكي ځينو  او ېچين ېيو

 ده.پاره يوه استعاره ېدو لپاردا د قهر چي ويلي ځينو 

 )چي ړ نه دئ ې دليل د منلو وپه دتعبير دا 

 چي نوح ښه وي نگنده څر( بايد داسي

او  ڼيگعالمه وېدو پركي د س بېړۍپه ې ئ السالم عليه

 هللاهغه مهال به ده ته د چي همداسي لكه  ړي،پيل كتيارى 

   ژئ. ېته وخ بېړۍچي اوس ږي ېله لوري حكم ك تعالى
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  له هر يوه دوه چي ده ته ويل شوي ې وروسته له د

چي خو دا نه دي ويل شوي ړه، پاره كسپه كي ړه ې جوگون

كه  اوراننځټول ويو نه، د زمكي د سر رڅاله كومو 

ړۍ د په كور كي ساتي؟ د نې چي خلك ئڅاروي يوازي هغه 

ې ړه ئيوه يوه جوچي كه دي  هځناوران خو دومرټول سر 

ږي؛ ېځائا كي هم نه ې ستري بيديپه يوړو نو ډ كراغون

چي نيول ې داسي دي ېر ئډږدئ او ېپرخو آخوا  بېړۍيوه 

دا هم گران او حتى محال دي، ې انسان ته ډل ئاو راغون

په ړۍ داسي ټوله نې طوفان سره په دچي نه دي ويل شوي 

ړ غرونه هم ړ لوچي د زمكي د سر لوې اوبو كي غرقه شو

 عليهچي نوح  ټ شوي او كه يوازي هغه سيمهپپه اوبو كي 

ې په دكي  په قرآن، ېدواو د هغه قوم په كي اوسالسالم 

څه ړه ې اپه دچي ، كومو مفسرينو ويل شوينه دي څه ړه ا

چي تاسو وليده او  له ويناوو متأثره شويويلي د بايبل 

دا هم بايد ټه ده. ې بنسڅومره غلطه او بوينا  د بايبل

؛ كه دا د كي موجود اوبهزمكي په چي پام كي ولرو په 

په سيندونو او بحرونو كي دي ڼه كي دي، كه په بځو ېور

او شمالي او جنوبي په غرونو ېر څپه او كه د واورو 

ډي شي نو ټوله كه راغونچي قطبونو كي دي؛ دومره نه دي 

 .شيېدى په كي غرقپه شمول څوكو ړو غرونو د زمكه د لو

  پله خته دا هم ويل شوي وو چي السالم  عليهنوح

ړه په اچي پرته له هغه خو ځان سره واخله هم له ۍ نكور

چي دوى ې( ېرمن ئ)يعني زوى او م ېوينا شو هې ال دمخئ

ږي ېگرتيا نه محرومله ملالسالم  عليهد نوح به ړه دوا

 ږي. ېځاى غرقاو له قوم سره به يو 

 گى ټولړوكى له ده سره به يوازي د مؤمنانو يو و

چا څومره وو، ې ېر ئچي شمنه وايي  قرآنگرتيا كوي، مل

 قرآنټه ده، ې بنسې بڅه ويلي وينا ئړه ې اپه دچي 

ځاى كي  بېړۍډكي په چي ېر دومره وو چي د دوى شموايي 

د ده د مؤمنو  ،ډكه وهشيانو  وپه نور بېړۍشول، يعني 

ځاى كي  بېړۍډكي ې په همدچي ږ وو دومره لېر گرو شممل

 شول. 

 السالم عليه له نوحچي ږي ېدا هم معلوم آيتې له د 

او دا له ټبر نه عالوه نور مؤمنان هم ول، سره د ده له 

او اسرائيلي رواياتو دا ادعاء ردوي  بايبلد خوا ې يو

ټول انسانان د نوح د نوح له طوفان نه وروسته چي وايي 
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او له بلي خوا د هغو پيدا شوي، له اوالده  السالم عليه

او الندي تللي ېز چي د دغو رواياتو تر اغېرنه گخلكو ان

هم دا ادعاء  آيتونهنور  د قرآنخالف خبره كوي،  قرآند 

صراحت سره ېر ډ پهدا خبره  آيتونهردوي، الندي دوه 

 كوي: 

      

                                      ...                                                              

    1االسراء: 

پاره كي( س بېړۍپه )چي له نوح سره مو د هغو اوالد 

  ړل،ك

   

    

    

     

   

  .         ..                                                                             

 51مريم: 

ې، د آدم ړېرزوينه كپې پرچي هللا دي  دوى له هغو انبياءو

كي(  بېړۍپه )چي له نوح سره مو او د هغو له اوالده 

اوالده؛ له له ړل، او د ابراهيم او اسرائيل پاره كس

 ړل. ړل او غوره مو كچي هدايت مو كهغو نه 

گرو اوالد ويل و كي د نوح د ملآيتونپه دغو گورئ چي 

 شوي نه يوازي د نوح اوالد.

   

   

    

    

ېدا د هللا ې روان، هم ئپاره شئپه كي سې ويل: او وئ

چي زما رب حتمًا ېدا، يقينًا ې تمده او هم ئ په نامه

 . ښونكى دئمهربان بخ

چي د ې دا وينا ذكر شو السالم عليهدلته د نوح  -(11)

ې پاره شئ، هم ئكي س بېړۍپه ې وويل: گرو ته ئسفر مل

تعالى  هللاېدا، د ې تمده او هم ئ په نامهېدا د هللا روان

ټاكلي ځاى كي په په حكم به درومي او د ده  په حكم به

ښنه كوئ، كه له ېڅه اندېره لرئ او مه مه وږي، ېتم ك

 هللاچي ېښنه راسره وي او دا اند ېگاني شوږ نه خطامو
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ښونكى ږ مهربان بخنه نيسي، اميد دئ زمووې پرمو تعالى 

سيورى ېرزوينو پپل رحمت او او د خړي ښنه راته وكرب بخ

ښونكى چي زما رب حتمًا مهربان بخيقينًا  ړوي؛ږ وغوپر مو

چي د مؤمن ښوونه كوي ږ ته الرمو قرآنې سره په د .دئ

گناهونو وي، نه به له طوفانونو پلو ېره به له خو

  .پوڅې له لويو لويو او نه ئږي ېېرو

     

   

    

    

    

    

    

     

      

   

    

پل ېول او نوح خپو كي بڅېر څپه  ې د غرونواو هغ

)له ښى گوچي هغه ړ ږغ كپه داسي حال كي زوى ته 

پور ږ سره سله موگيه! ې زما زوى ( وو: اېلنورو ب

ې ويل: كوم غره ، وئږهېمه كسره  وشه او له كافران

ې ويل: ساتي، وئي ومچي له اوبو پناه يوسم ه بته 

چا گر )هغه نشته ماتونكى سڅ نن د هللا له حكم نه هي

ځ حايل شوه او ې ترمنپه ئڅې وشي، او پرچي( رحم  ته

 شو. ېدونكو له غرق

او د ده د هغه زوى  السالم عليهدلته د نوح  -(12-11)

ځور انگه ېره عبرتناكه توډپه گوالى څرند خبرو ځ تر من

ړه او ې ونه كگرتيا ئملپالر ړه سواند پل زد خچي ى شو

 غرق شو: 

  پاره كي س بېړۍپه ې گري ئاو ملالسالم  يهعلنوح

نوح عليه السالم ېده، ځوخوپو كي څېر څپه  غرونود شول، 

له نورو چي هغه ړ ږغ كپه داسي حال كي پل زوى ته خ

ې زما زوى : اې وويلوو، هغه ته ئ ړوال ېلاو بښى گو

، خو ږهېمه ك وپور شه او له كافرانږ سره سله موگيه! 
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پالر وينا ته ړه سواند پل زخ چي دځاى په ې هغه د د

ه بكوم غره ته ې ورته وويل: ځواب كي ئپه ړي اعتناء وك

ورته السالم  عليهساتي، نوح ي ومچي له اوبو پناه يوسم 

چا څه څ ، هينشتهساتونكى څ نن د هللا له حكم نه هيويل: و

به ساتونكى مومى څوك پناه نشي وركولى، يوازي هغه ته 

ږ ته ې سره قرآن موپه دړي، وك ې رحمپرتعالى  چي هللا

مؤمن انسان د اسبابو عالم كي د نورو چي كوي ښوونه الر

خو ټول الزم او ممكن تدابير نيسي، ېر څپه انسانانو 

او  پل مهربان رب ويپر خې يوازي توكل او اعتماد ئ

ې پېرزوينه ئتعالى  هللاچي اسباب نه بلكي د ې دا باور ئ

 ژغوري.

 د په څپي ستره چي ناڅاول  ې خبرو كي بوختپه همد

 شو.  ېدونكوحايل شوه او هغه له غرقځ دوى تر من

 السالم عليهنوح چي ږي ېد )معزل( له لفظ نه معلوم 

ې يوازي ده ته ځكه ئښى ليدلى نو گوپل زوى له نورو خ

په خوا كي نور كسان هم وى نو د ده ې، كه ړبلنه ورك

ېدو بلنه رپكي د س بېړۍپه ټولو ته به  السالم نوح عليه

 ې وه.ړورك

 چي طوفان دومره ستر وو ږي ېدا هم معلوم آيتې له د

په غرونو ته او د سيمي ې ې غرونو ته ورته وې ئپڅچي 

 . ېدىژغورل كې نشو ترڅوك ختو سره هم 

   

  

   

   

    

  

  

 ړهك ېري(پ )تړاوبه غوپلي ې! خې زمكاو وويل شول: ا

ې او كار ښېناستدرتم شه، او اوبه كې آسمانه! او ا

پر ښېناسته او وويل شو: پر جودي كېد او پاى ته ورس

 .( ويگو مرا ټنه، رلعنتوركاوى )ې ظالم قوم دي د

او ېدا د قوم له غرق السالم عليهد نوح  تعالى هللا -(11)

پلي خچي وفرمايل زمكي ته وروسته  اېدد طوفان له تم ك

ې امر ته ئ آسمانهاو  ړهك ېريپ او تړغوېرته اوبه ب
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د زمكي د سر اوبه ړه، چي د اوبو ورول بند كړ وك

 هللاړه د په اې او د دغه كافر او ظالم قوم ښېناستك

ېد او پاى ته ورسې ړه تر سره شوه، كار ئېكپر تعالى

ړه په اد هالك شوو ښېناسته او كپر غره جودي د  بېړۍ

وركاوى او ې ظالم قوم دي چي پر دمناسبه وينا دا وه 

 .لعنت وي

په يو غر د جودي په شمال كي له موصل نه بر د عراق 

 چي د نوح عليهښايي دا همغه غر وي چي ږي ېنامه ياد

ې ناسته وه، كه دا صحيح وي نو بيا خو د پر بېړۍ مالسال

 د دعوت سيمه همدا وه. السالم عليهنوح 

ې وي ړر كطې خاپه دد جودي غر يادونه ښايي قرآن او 

 عليهچي وايي د نوح ړي دا ادعاء تكذيب ك بايبلچي د 

 ښېناسته. پر غره كد ارارات  بېړۍالسالم 

    

    

   

   

   

    

     

     

      

    

    

    

     

     

   

  

ې زما ې ويل: اړ او وئړ( كږغ )لوته پل رب او نوح خ

و، او ستا وعده وۍ زما زوى خو زما له كورنربه! 

ې، ټولو غوره حكم كوونكى يې ده، او ته تر تينښر

ټبره نه دئ، هغه هغه ستا له ې نوح! اې فرمايل: وئ

ړه مه په اڅه يو ناصالح شى دئ، نو له ما د هغه 

چي كوم  درتهې وعظ زه د دې، ږېپوهې پرنه چي ښته پو
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 ې زما ربه!ويل: اې وئ ې!له جاهالنو ش چي()داسي نه 

ښتنه درنه غو څههغه  د چيړم پناه دروې زه له د

ې ړښنه راته ونه كږم، او كه بخېپوهې پرچي نه ړم وك

     .به شمې له زيانمنو ړونه ك ېرزوينه رابانديپاو 

ږ مخي هغه وينا زمو السالم عليهدلته د نوح  -(15-16)

 هللاې د ړه ئپه اپل غرق شوي زوى چي د خې ېښودل شواته 

ځواب او له لوري  ىتعال هللاې وه، د ړاندي كړپه و تعالى

چي ېزناك دي د وينا الفاظ دومره اغ السالم عليهد نوح 

 ړوي:ښكي رغې اوگو كي ئپه سترږدوي او ېړه رد انسان ز

  پام سره په ې ته هغي وعد تعالى هللاد  السالم عليهنوح

ې ړه ئپه اژغورني گرو د او مؤمنو ملټبر چي د ده د 

ې ېرمن به ئي مچي يوازې دا وه گمان ئې وه او ړورسره ك

ږي، كله ېځاى غرقږي او له قوم سره به يو ېك پاتهشاته 

زما ې زما ربه! گوري نو وايي: اېدا پل زوى غرقچي د خ

ې ښتينوو او ستا هغه وعده هم ر ۍزوى خو زما له كورن

، ې وهړړه دي راسره كپه اژغورني ټبر د چي زما د ده 

غوره ټولو ړي هم اعتراض نه لرم، ته تر ېكپرپر ستا 

هم نه كوي په وجه دا خبره ېر ادب ډې، د حكم كوونكى ي

ځواب كي په هغه ته تعالى  هللاولي غرق شو، چي زما زوى 

يو ټبره نه دئ، هغه هغه ستا له ې نوح! افرمايل: و

ړي صالحان ۍ اصلي غټبر او كورنناصالح شى دئ، ستا د 

له چي ښتنه مه كوه غو ماله ړه په اچا ، د داسي دي

چي ستا ې ې خبر نه ييعني له دې، ې خبر نه يو ئړتياوو

په ، د يوه نااهله انسان ړ وو كه د نجاتزوى د هالكت و

په پوهانو كار دئ، د ناصالح انسان د نا سپارښتنهړه ا

ښه ده، يوه ناصالح انسان ۍ نپوهښودل د ناگان سزا خف

گه كتل په ستر ړيغد ۍ پلي كورنپه وجه د خۍ پلوته د خ

داسي چي كوم  درتهې وعظ زه د دنه دئ،  پوهانو كارد 

ې زه له د ې زما ربه!ويل: اې وئ ې!ش له جاهالنو چينه 

ې پرچي نه ړم ښتنه درنه وكغو څهد هغه  چيړم پناه درو

ېرزوينه پې او ړښنه راته ونه كږم او كه بخېپوه

 .  به شم ې له زيانمنوړونه ك راباندي

 مؤمنانو چي د ښوونه كوي ږ ته الردا مبارك آيت مو

ړه سوى او زې زاري، ږي او بښمني، خواخودوستي او د

د ايمان له  ي سرهپردپل او ؛ له خكركه، واليت او برائت

ږي دوستان وي او خواخوې مخي وي، مؤمنان او صالحان ئ
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وي، او له پلوه پردي څه هم له نسبي ورسره لري كه 

ې ږدڅه هم د ده نړيكي شلوي كه پلي اړو سره خگناصالح و

 لوان وي.پخ

 مشرك، كافر چي ږ ته كوي ښوونه هم مودا آيت دا الر

 السالم معليه انوپيغمبراو نااهله انسان ته حتى د 

له هر ټه نه رسوي، هللا تعالى گږي هم او خواخو سپارښتنه

، نه چا سره د ده د ايمان او عمل له مخي معامله كوي

په ي او شفاعت پارښتينچا د سگوري او نه د ې نسب ته ئ

 هللااو د ېكان ن ږي.ېېرمجرم له مجازاته تړ سبب د سزا و

نازولي دوستان نه يوازي د داسي مجرم له شفاعته تعالى 

ې وشي نو فورًا توبه كوي كه دا اشتباه ترډډه كوي بلكي 

    ړي.  ښنه او مغفرت غوابخاو له هللا تعالى 

   

   

    

   

   

    

زما له لوري له سالمتيا او هغو ې نوح! وويل شول: ا

و )نازل ډلپر تا او هغه چي بركتونو سره كوز شه 

چي ډلي داسي دي ځيني ه تاسره دي. او چي لشوى( دئ 

په ږ بيا به زموړو برخمن ك (ېه متاع به ئ)د دنيا ل

 اخته شي.عذاب  يدردوونك

السالم  عليهپر مهال؛ نوح ېدو نه د كوز بېړۍله  -(11)

په داسي اوس نو چي له لوري وويل شول تعالى  هللاته د 

ې پر بېړۍچي كوز شه ړي يا له هغه لو بېړۍحال كي له 

كسانو  ټولو هغوپر تا او زما له لوري دي ه، دناسته 

ړه. گرتيا وكې ملسره ئتا چي له سالمتيا او بركتونه وي 

د دنيا چي دي ړي داسي گځيني نور وخو له تاسو نه عالوه 

ږ بيا به زموړو ې برخمن كټېې نتر يوې له متاع نه به ئ

 اخته شي.عذاب  يدردوونكپه 

چي د نوح ږي ېۍ برخي داسي معلومد آيت له وروست

گرو نه ژغورل شوو ملوم او له غرق شوي قالسالم  عليه

تعذيب ې د چي ال ئونه ول مپر سر داسي قوعالوه د زمكي 

فقره د هغو درنو مفسرينو رأيه ې، دا ړه نه وه شوېكپر
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كي نه  طوفانپه السالم  عليهد نوح چي وايي تأييدوي 

 د زمكي د سر ټول انسانان.  ې او نه ړۍ غرقه شوټوله ن

   

  

    

    

      

   

  

ې، نه ته ړتا ته مو وحي كچي دا هغه غيبي خبري دي 

ې او نه ستا قوم، نو صبر ېدپوهې پرې مخكي تر د

 له د متقيانو ده.پايېكه چي يقينًا نړه وك

 چي پيغمبرې ځل بيا دا خبره تكرار شودلته يو  -(11)

و له راتلو آيتون، د دغو ېدوپوهپه غيب نه عليه السالم 

په مخكنيو چي ې خبره وو بټولو هغو خبرو مخكي له 

 ېدپه ې، ړه راغلپه االسالم  عليهو كي د نوح آيتون

وك، څپه قوم كي بل ېدو او نه د ده پوهخبرو نه دى 

ې ې قصله دچي څوك هم نه وو ړۍ كي بل داسي په نيعني 

 .ې ويېدلې اورگه خبر وو او ده ترې توپه د

ته ويل شوي عليه السالم  پيغمبرمبارك آيت كي ې دپه 

د چي ته هم دا قصه كافي ده السالم  چي د نوح عليه

پل ې، خشه ې نې حوصلړاندي بپه وقريشو د مخالفتونو 

چي ستا او ستا د ې ډه وډاې او ړصبر له السه ورنه ك

 عليهپايله به همغسي وي لكه د نوح ېكه نگرو متقي مل

 .گرواو د ده د مؤمنو ملالسالم 
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ږو(، ې)ول د دوى ورور هود)مو( په لوري او د عاد 

چي له ده ړئ د هللا عبادت وكې زما قومه! اې ويل: وئ

تاسو يوازي افتراء درته نشته، معبود پرته بل 

ې نه بدله پرڅ له تاسو هيې زما قومه! كوونكي يئ، ا

پيدا ې چي زه ئ هپر هغه دړم، زما بدله يوازي غوا

له ې زما قومه! ، نو آيا تعقل نه كوئ؟ او اړى يمك

څو ؛ ترړئړئ، بيا ورته مخه كښنه وغواپل رب بخخ

ږي ېولېدونكى ېبو ورېبو شش پهدرباندي  آسمان

ړي، او ځواكمن كمو الزيات ځواك او  ېزي(پران)

 . ږئېړجنايتكاران مه جو

هود چي و كي ويل شوي ې مباركو آيتونپه د -(51-52)

پل قوم كي مبعوث شوى وو، د دعوت په خالسالم  عليه

 ې دا وو:ټكي ئاساسي 

 درته معبود پرته بل چي له ده ړئ د هللا عبادت وك

 نشته، 

  ړي، ستاسو د الس ځان ته غوره كچي كوم معبودان تاسو

څه وايئ له چي ړه په اږنده دي، د دوى ېاو ذهن ز

 ،څه نه ديپرته بل درواغو 

  بدله څ هيپه مقابل كي نصيحت له تاسو نه د دعوت او

دكان  دينله چي ېر نه يم څپه ړم، د هغو خلكو نه غوا

په نامه له ړوي او د دين او مذهب دام جو باو له مذه

پرته له تعالى  هللاچي له گورئ ړي، تاسو مي څه غواخلكو 

 ړم، ې غواڅه نه ترنه لرم او  طمعچا هي

 چي  نه دهي فپاره دا كاآيا د يوه عقلمن انسان ل

په د حق لوري ته خلك بلي، خلك  يو انسانگوري كله 

پاره لتعالى  هللا، د كوي منعې له بدو ئگماري او گڼو ښې

، له نه لري طمعڅه چا پرته له هيگالي، له هللا ړاوونه ك

چي دا ړي ، نو باور وكړينه غواله دن نه څه بساڅ انهي
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 ښتينى دئ؟!پلي دعوى كي صادق او رپه خانسان 

 ړئ، ښنه وغواگناهونو بخد مخكنيو  برپل له خ 

 ړئپل رب ته مخه كې وروسته خله د ، 

 د آسمان د به ړئ نو هللا تعالى كه دا كارونه وك

زي، او الزيات به مو ېپرانپر مخ ې ستاسو ركتونو دروازب

پراخوالي او د عزت او قوت ړي، يعني د رزق د ځواكمن ك

شئ ترالسه  ې نهالر دغه ده، له نورو الرو ئد زياتوالي 

 كولى.

 ږئېړاو جنايتكاران مه جو . 

پيغمبر د دعوت خالصه دا اساسي خبري نه يوازي د هر 

ې بلي پاره د يوړۍ برخي لې د لومې سوردي بلكه د د

 په معنى دي.  گي ېلتاريخي ب

    

   

   

    

    

   

    

   

  

   

     

     

    

     

    

    

    

   

   

   

   

   



 

 

                                                                                                       هود                                  

 ېلوشپد قرآن 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

117 

     

      

ښه نه گنده نڅرته دي كومه ږ ې هوده! موې ويل: اوئ

ږ ستا په وينا د خپلو معبودانو او مو ،ېړده راو

نه هم ړونكي او پر تا ايمان راو ،ېښودونكي نه يوپر

ځينو ږ چي زموڅه نه وايو پرته بل ې له د ،يو

 ،دررسولى(ې تاوان ئې )يلى وښويانو وهلى او معبود

هللا گواه نيسم او تاسو هم گواه اوسئ چي ې ويل: زه وئ

 له هللا سره()ې چي تاسو ئې زار يم بټولو هغو زه له 

ټ په گډه زما په ضد پټول نو  ،له ده پرته ،شريكوئ

يقينًا چي ما پر  ،ړئ بيا مهلت مه راكوئتدبير وك

څ داسي هي ،ړى باندي توكل كخپل رب او ستاسو رب هللا

ښتانو ېتندي د و ې دنشته چي دى ئېدونكى ځخو

 ،يقينًا چي زما رب په سمي الري دئ ،نيوونكى نه وي

په څه )پوه شئ چي( ما هغه ړاوو نو كه مو مخ وا

يقيني توگه درورسول چي ستاسو په لوري له هغه سره 

زما رب به له تاسو پرته بل قوم  ،ږل شوى يمېرال

يقينًا  ،ضرر نه شئ وررسولىڅ ړي او هيى ناستى كځا

  . دئساتونكى څه چي زما رب په هر 

او د هغه السالم  عليهد هود  آيتونهدا مبارك  -(51-56)

ږ مخي د رد و بدل شوو خبر الندي برخي زموځ د قوم تر من

 ږدي:ته 

  :گنده څرته دي داسي كومه ږ مو -1هغوى ورته وويل

له لوري ړي ته د هللا تعالى ثابته كچي  ېړښه نه ده راون

ښتيني او خبري دي رې ږل شوى يېلراگه په توپيغمبر د 

ته  ېښودوږ ستا په وينا د خپلو معبودانو پرمو -2 ،دي

 -1 ،نه يوهم ړونكي پر تا ايمان راو -1 ،تيار نه يو

ځينو معبودانو ږ چي زموڅه نه وايو پرته بل ې له د

ږ يعني زمو ،دررسولىې ئاو تاوان  ېيلى وښويوهلى او 

د كوم پير او فقير آزار  ،ېي ىكوم معبود وهل

ړاندي د كوم يوه په و ،ېښويولى يكوم زيارت  ،ېدلىدررس

ې او هغه درباندي غصه شوى او له عقله ړې ادبي كدي ب

 .ېړى يډ كې برخي او بربنې بئ

  هللا زه  -1ځواب كي وويل: په هغوى ته السالم  عليههود



 

 

                                                                                                                                        ېپلوش قرآند 

 هود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 

ټولو هغو تاسو هم گواه اوسئ چي زه له  گواه نيسم او

تعالى ې له هللا چي تاسو ئې زار يم دروغجنو معبودانو ب

، دا د دوى څ معبود نه منمله ده پرته هي ،شريكوئ سره

ځواب وو چي ستا په وينا خپل معبودان نه ې خبري د د

ټولو هغو زه له يعني تاسو هم گواه اوسئ چي  ږدو،ېپر

تعالى ې له هللا چي تاسو ئزار يم ې دروغجنو معبودانو ب

زما په ضد ډ شئ او په گډه راغونټول  -2 ،شريكوئ سره

 -1 ،مهلت مه راكوئڅ ړئ او ما ته هيټ تدبير وكپپل خ

چه هم زما رب دئ او هم ستاسو ړى ما پر هغه هللا توكل ك

نشته چي ېدونكى ځخوڅ داسي هيټول عالم كي په  -1 ،رب

 دچي داسي لكه  ،س كي نه ويپه الې د هللا تعالى گي ئوا

چي نيولى وي او هري خوا ته ې ښتانو ئېتندي له و

ې د ارادتعالى  هللاگه د څنتاسو به  ،ېوي ئځړي خووغوا

يقينًا چي زما رب  -5 ؟خالف ما ته كوم تاوان ورسولى شئ

څه هر  ،ړه سمه دهېكيعني د هغه هره پر ،په سمي الري دئ

هغه  ،د تلونكو مل دئ په سمي الري ،ې كويچي كوي سم ئ

گه څن ،ږدي چي په سمي الري روان ويېپرڅوك يوازي نه 

ړاندي په وټو تدبيرونو گمان كوئ چي ستاسو د كيد او پ

پوه شئ نو  ړاووكه مو مخ وا -7 دي؟ږېپربه مي يوازي 

ې د ته ئپه يقيني توگه درورسول چي تاسو څه چي ما هغه 

نده سر ته ما خپله د ،ږل شوى ومېلراپاره رسولو ل

كه مخالفت  -6 ،پيغام مي درورسولوهللا تعالى د  ،ورسوله

 ،ځه يوسيزما رب به تاسو له منړئ نو ته دوام ورك

، او دا د دوى د ړيځاى ناستى كبل قوم ځاى به ستاسو پر

ړونكي پر تا ايمان راوې: چي ويل ئځواب دئ هغي خبري 

د هغه او هللا تعالى مخالفت سره خپل تاسو په  -1 نه يو،

چي زما رب د  يقيناً  -1 ،ضرر نه شئ رسولىڅ دين ته هي

، هغه به هم زما ساتنه كوي او هم دئساتونكى څه هر 

  زما د مؤمنو ملگرو او هم د خپل دين.

    

   

   

   

   

پل رحمت په خږ حكم راغى )صادر شو(؛ چي زمواو كله 

او ايمان سره ول ده چي له او هغه كسان  هودسره مو 
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 .ژغورلاو له سخت عذابه مو و ،ژغورلړى وو وې راوئ

ې د ئتعالى  چي هللاېد د هغه كار وخت راورسچي كله  -(51)

او د هغه السالم  عليهې وه، نو هود ړړه كېكپرېدو ك

ژغورنه  بژغورل، خو دا له هغه سخت عذاې وي ئگرمؤمن مل

 په برخه شو. د كافر قوم  وه چي د ده

    

  

  

   

   

   

   

    

     

    

  

ې و ئآيتونپل رب له چي د خاو دا )همغه( عاد دئ 

ړ وكړاوى سرغې پيغمبرانو ئپلو ړ او له خوكانكار 

ې په دهم  ړ.ې وكجابر او سركش متابعت ئ او د هر

پام ، ځپه ورد قيامت هم ې شو او پسوردنيا كي لعنت 

چي د پام ړ، ړه كفر وكپه اپل رب چي عاديانو د خ

 هود قوم عاد ته وركاوى او لري والى دئ. 

څلورو چي عاديان د دغو ږ ته وايي مودا آيت  -(71)

، په سبب له هغه دردناك برخليك سره مخامخ شولكارونو 

له رحمته لري ى تعال هللااو آخرت كي لعنت، او د په دنيا 

ې د كفر الر ړه ئپه اپل رب د خ -1: په برخه شوې والى ئ

 -1 ،ړوكانكار ې و ئآيتونپل رب له د خ -2ړه، غوره ك

جابر او  د هر -1او ړ وكړاوى سرغې پيغمبرانو ئپلو له خ

   ړ.ې وكمتابعت ئمشر سركش 
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ږو(، ېد ثموديانو لوري ته مو د دوى ورور صالح )ول

چي له ده ړئ عبادت وك ې زما قومه! د هللاې ويل: اوئ

په او  څولئپاله زمكي راپرته بل معبود نه لرئ، ده 

ې ښنه تر، نو بخړئكگن ې آباد او استوې كي ئهمد

چي زما ړئ، يقينًا بيا د ده لوري ته مخه كړئ وغوا

 .دئې ږدنگانو منونكى رب د دعا

ې بلي تاريخي قصه د يوالسالم  عليهدلته د صالح  -(71)

 عليهدا آيت د صالح  ،ځيږ مخي ته راموگه زپه توگي ېلب

 څو خبرو كي خالصه كوي:په دغو دعوت السالم 

 ،پرته بل معبود نه لرئچي له ده ړئ د هللا عبادت وك -1

ې آباد او ې كي ئپه همداو  څولئپاله زمكي راده  -2

دئ، هللا  ې زمكيښت له دپيداي، يعني ستاسو ړئكگن استو

ړ، يدا كپله دغي زمكي م تعالى ستاسو جد آدم عليه السال

ستاسو د چي ځكه  ؛ړي يئپيدا كې هم له دغي زمكي تاسو ئ

 ږي،ېړوجود ماده او ستاسو نطفه د دغي زمكي له توكو جو

 ،ړئوغواښنه گناهونو بخپلو مخكنيو د ختعالى  هللاله  -1

چي يقينًا  -5 ،ړئد ده لوري ته مخه ك ې وروستهله د -1

ې ږدگانو ته نپلو بندخ اوگانو منونكى زما رب د دعا

چي وايئ: غلطه ده ېرنه گړه ستاسو دا انپه اد هللا  .دئ

، يپاره دې لې او واسطځ د وسيلږ او هللا ترمندا بتان زمو

ته تعالى  هللا عرائضگاني او عادپلي خد دوى له الري 

هغوى ته وايي: هللا قريب السالم  عليهصالح ړاندي كوو، و

هر پلي خوا كي موندلى شي، په خې ې دئ، هر يو ئږداو ن

اوري او گاني ې دئ، دعاږدگ ورنړي تر رچا ته د غا

پله مخامخ او په خگاني گانو دعاد بندې، ئ قبلوي

پرته د تعالى  هللاله چي ې. تاسو ې اوري او مني ئبالواسط

، كه بت دئ او كه قبر او زيارت، او څه عبادت كوئكوم 

ته تعالى  هللاالري ې له دچي ښيئ ځلو وجه دا د دوى د لمان

ځ دي كوو، دوى د خداى او انسان تر منړانو عرائضپل خ

داسي تعالى  هللائ؛ اشتباه كوئ، نه ڼگواسطه او وسيله 

  ې ته.ړ دئ او نه تاسو داسي وسيلې ته اواسط
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ږ كي په موې دمخه ې صالح! ته خو تر دې ويل: اوئ

ې كو منعې مو آيا له د ،ېدههيله درته كچي ې داسي و

 ،ځلپلرونو لمانږ چي زموړو بادت وكڅه عچي د هغه 

په ړه په اڅه گه د هغه په يقيني توخو ږ او مو

 .ېچي ته مو ورته بلكي يو ۍ گمان بدشكمني 

څو په ځواب د قوم السالم  عليهدا آيت د صالح  -(72)

 ټكيو كي راخالصه كوي:

چي ې كي داسي وټولني په ږ زموې دمخه ته خو تر د-1

څه وايي دا چي ته  ،ېېكي هيلي درلودړه نپه استا  وېرډ

ږ د موآيا  -2دي ېري لري ډېر له يوه انسانه څپه ستا 

 -1 ،ځلپلرونو لمانږ چي زموې كو منعبادته عله هغه څه 

داسي شك  ،په ويناوو شك لروگه ستا په يقيني توخو ږ مو

  وي.ړگمانونه راوالږ ته بد بد چي مو

    

    

   

    

     

   

   

    

    

    

   

 

چي كه زه د ام مو دئ پې زما قومه! آيا ې ويل: اوئ

او ما ځ وم، دريښانه په بين او رو پل رب له لوريخ

ې وي، نو ړپه برخه كپېرزوينه راپل لوري ې له خته ئ
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ې ړى شي كه ئړاندي مرسته وكپه وڅوك به مي د هللا 

څه پرته بل ؟ نو ما ته له زيانمنولو ړمړاوى وكسرغ

د هللا )له ښه زما قومه! دا اوې زياتولى. ا نه شئ

ې ې ئپرگه، نو په توښي ې نلوري( ده، تاسو ته د يو

مه څ تاوان ، او هيږيېڅروپه زمكي كي چي د هللا ږدئ 

 ې عذاب به اخته شئ.ږدپه نوررسوئ كه نه نو 

ځواب دا وو: آيا السالم  عليهقوم ته د صالح  -(71-71)

ځ گالره مي سمه او دريم، تيپه حقه چي كه زه پام مو دئ 

ې باندي په دړى او راته غوره كتعالى  چي هللاهمغه وي مي 

پر ما دا تعالى  هللاگند دليل ولرم او څرښانه او رو

ړى ې غوره كگه ئپه توپيغمبر چي د ې وي ړپېرزوينه ك

په سبب و ښتنيم، نو كه ستاسو د مخالفتونو او غلطو غو

په څوك به مي د هللا  ؛ړمړاوى وكښوونو سرغپل رب له الرد خ

چي له څه ته بلئ ړى شي؟ تاسو مي داسي ړاندي مرسته وكو

زما ې ي راته زياتولى. اڅه نه شپرته بل زيانمنولو 

دا تعالى  هللا؛ دا ده ړهښتنه وكې غوقومه! تاسو د معجز

ږدئ ې ې ئپر، نو ېږلېگه درته رالپه توې د معجزښه او

مه وررسوئ كه څ تاوان او هي ږيېڅروپه زمكي كي چي د هللا 

 ب به اخته شئ.ې عذاږدپه ننه نو 

   

     

    

    

   

   

     

    

  

پل په خ ې ويل:نو )ورته( وئ ،ړهې كپي ئټنو 

دا داسي  ،ځي خوند واخلئې وركي يوازي درځي گناستو

ږ چي زمونو كله ېدى نه شي. چي دروغجنه كژمنه ده 

پل رحمت سره مو صالح او په خحكم راغى )صادر شو(؛ 

ړى وو ې راواو ايمان ئسره ول ده چي له هغه كسان 

چي ستا يقينًا  ،پكاوي همځي له سې وراو د د ژغورلو
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 .ځواكمن دئرب عزتمن 

ږ ته له څ كي موترپه  ونوآيتمباركو ې د د -(75-77)

د چي نه ځور شوى ښلى انېر كډچا حالت د هغه ې خوا يو

پل كفر او انكار نه الس خله چمتو دئ او نه ته منلو حق 

ې پروعظ  ړه سواندو داعيانواخيستو ته تيار، نه د ز

و ته اعتناء كوي، حتى كه د دالئلېز كوي او نه عقلي اغ

او دوى ته ښي بدله شي په اوډبره په دعاء پيغمبر كوم 

دا گه نه مني، په توپيغمبر ې هم د ړي بيا ئې وركشيد

ې د دچلند سره د ثموديانو  السالم عليهدئ له صالح 

 د داسي ستري اوچي ځاى په ې گه، د دېللجاجت تاريخي ب

او  ړيپر هغه ايمان راوپه ليدو سره ې معجز ېحيرانوونك

په عكس پيغمبر ومني، ږل شوى ېله لوري ل تعالى هللاهغه د 

انكار كوي او  تله ده او د ده له رسالې نه يوازي د د

ې كوي پرښې پې الس ې معجزې نه مني بلكي د همدمعجزه ئ

چي مهربان رب داسي گورئ خو بلي خوا ته  ې!!ژني ئاو و

په سزا ږي، ېپيغمبر ورللجوج انسان ته هم مهلت وركوي، 

ځواب ې هم ښتنو ته ئله نه كوي، داسي غووركولو كي عج

ې، ښه ورته راايستلۍ اوژوندې ډبري ئله كلكي چي ويلى 

چي ړ ځي دوى ته مهلت وركې ورې هم دراو هغه مهال ئ

 ژله.  ې ووړه او بيا ئپي كټې ښه ئهمدا او

بريا او ژغورني او د حق د د  پالوله بلي خوا د حق

گه ېلېدو يوه بله تاريخي بپل كځاو  ماتيد ښمنانو د

او السالم  عليهصالح چي گورئ دا دئ ږدي: ږ مخي ته زمو

ده  او دړى وو ې راوايمان ئچي ژغورل شول وهغه كسان 

نكي عذاب پكووله سد دوى مخالفين او ړه ې وكگرتيا ئمل

چي حقيقت نه ثابتوي ښي دا ېپآيا دا سره مخامخ شول. 

 ؟ځواكمن دئستا رب عزتمن 

   

   

   

     

    

    

  

په چيغي ونيول نو ړي و لوړى وې كچي ظلم ئاو هغه 
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له چي داسي لكه  ېوتل.پرمخي ړپكي ځيو گنپلو استوخ

پل واورئ چي ثموديانو د خېدلي، اوسسره هلته نه وي 

ثموديانو ته وركاوى چي ړ، واورئ ړه كفر وكپه ارب 

 دئ.  

په عذاب اخته شول، تعالى  هللاثموديان د  -(76-71)

په وجه انكار  له قيامته د، دوى چيغي ونيولهيبتناكي 

ې بغاوت او طغيان مناسبه ړ او هللا تعالى د دبغاوت وك

باغي  ،پل طغيانلكه د دوى خ يداسې عذاب ئ ،ړهسزا ورك

نده و)تالصيحه  ددلته ې ئقرآن  يچ ،عذاب رگطغياناو 

ې د االعراف سوريادوي او  په نامهچيغه( ېبتناكه او ه

په  ټكان(د الرجفة )زلزله او شديد  يآيت ك 61په 

 ةالصاعقد ې ې ئكآيت  16په  ېسوراو د حم سجده  ،نامه

 يي عذاب له سختطاغدا يعني  ى،ړپه نامه ياد ك)تندر( 

تندر سره آسماني او  يچيغ يهيبتناكاو  يندوت ،ېلزلز

ړو كورونو له ورانو ويجاچي پل شول ځداسي و .ووتوأم 

  نشوه.  پاتهې ښه ترڅ نپرته هينه 
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 ،ړرى راوېو ابراهيم ته ززږ استازمون يچاو يقينًا 

له او ووايو، سالم ده هم ورته  ،چاووې واپرې سالم ئ

د  يچخو  ،ړراوسخوندر شوى ې وريت پرته ئډه ځنڅه 

ې شنا ئآځي ناورخونه  يچپام شو ې السونو ته ئدوى 

ږ د مون ،ږهېېرې ويل: مه ووئ ،ېدوېرې ووڼل او ترگو

ړه وه ې والېرمن ئم ،ږل شوي يوېلوري لپه لوط د قوم 

نو د اسحاق او تر اسحاق وروسته د  ،ې خندلاو وئ

په آيا  ،واى واىې ويل: وئ ،ړېرى مو وركيعقوب ز

ۍ او ډپله بوپه خ يچږوم ېبه زوى ز يحال ك يداس

ې ! وئ؟دا خو عجيبه خبره ده ئ!ډا دبو يخاوند م

د هللا رحمتونه او  ،ېتعجب كو هه كارويل: آيا د هللا ل

ې ب ېدونكو!ې كور اوسې د دپر تاسو وي ا يبركتونه د

 .ئهغه ستايل شوى د عظمت خاوند د يچشكه 

د  السالم عليهو كي د ابراهيم آيتونې په د -(71-61)

ږ گه زموپه توگي ېلې بلي تاريخي بي برخي د يوځينې قص

ې دا ښووني ئمهمي او اساسي الرچي ، ېېښودل شومخي ته ا

 دي: 

  عليه ابراهيم ږل شوو فرشتو ېله لوري لهللا تعالى د

گي ته ټوليوه ې د زلميو فرشت ،ړرى راوېته زالسالم 

ووايو، سالم  ده هم ورته ،چاووې واپرې سالم ئ، ېورته و

ې پرته ئډه ځنڅه له ړ، ې وكگمان پرېلمنو د مابراهيم 

ې د دوى لسونو ته ئ يچخو  ،ړراوورته سخوندر شوى وريت 

 ،ېدوېرې ووڼل او ترگې وشنا ئآځي ناورخونه  يچپام شو 

دا زلميان به په ښه نيت نه وي ښايي ړ چي ې وكگمان ئ

ې په دډډه كوي، قرآن ړلو ۍ له خوډډوراغلي چي زما د 

ېر ستر څپه عليه السالم يي چي د ابراهيم ږ ته واموسره 

ېدا معنوي مقام سره په غيب له پوهړ شخصيت؛ له هغه لو

ې، پېژندې ونه ې فرشتې راغلچي كور ته ئدومره عاجز وو 

ورته ې ړ، وريت شوى سخوندر ئې وكپرې گمان ئد زلميو 
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ۍ ښمنښايي د دړ چي ې وكېدو او گمان ئېرې ووړ، ترراو

د ې د مخه ا همغه مطلب دئ چي تر دپه نيت راغلي، او د

او په  ړهپه اعليه السالم آيت كي د نوح  11په ې سورې د

، چي په ړه راغلىپه االسالم  پيغمبر عليهآيت كي د  71

  .ېدلغيب نه پوه

 په ږ د لوٌ د قوم مون ،ږهېېرويل: مه وفرشتو ورته و

د هغي ې د لوٌ عليه السالم دا فرشت ،ږل شوي يوېلوري ل

چي له  ېې وږل شوېكي او د ده مرستي ته ل بځواه دعاء پ

ې وه، ښتپل مفسد قوم په خالف مرسته غوې د خئهللا تعالى 

ۍ ژغورنه او د كورند ده د مؤمني ې د ده او يت ئمأمور

ې د ده ده پر مفسد قوم د عذاب نازلول او په ضمن كي ئ

ېرى وركول وو، خو ته زتره ابراهيم عليه السالم 

د بلكي  ،ېژندېنه يوازي دوى ونه پالسالم ابراهيم عليه 

ړه ې وكې ترئښتنه يته هم خبر نه وو او پومأموردوى له 

پوه شو چي ې په دې يئ؟ هغه مهال پاره راغلڅه لچي د 

لوري په ږ د لوٌ د قوم مونفرشتو په خپله ورته وويل: 

 ږل شوي يو. ېل

  دا هر ړه وهولهملته ېرمن معليه السالم د ابراهيم ،

ې، دا هم په ېدې اورځ خبري ئې ليدل او د دوى ترمنئڅه 

 رفعې تشويش ېشانه وه، خو هغه مهال ئې پرړي سر كلوم

و ترتيب آيتوند دغو ېدو، ې واورځواب ئشو چي د فرشتو 

ېري ېرمني د زمښيي د ابراهيم عليه السالم داسي دئ چي 

ځان هغه مهال خندلي چي فرشتو خپل او  ېدو د مخهله اور

شوى خو كله  رفعې سره د دوى تشويش ړى او په دمعرفي ك

اسحاق او تر اسحاق  له لوري دهللا تعالى چي فرشتو د 

په آيا  ،واى واىې ويل: وئ ،ړوركېرى وروسته د يعقوب ز

ۍ او خاوند ډپله بوپه خ يچږوم ېبه زوى ز يحال ك يداس

وويل: آيا فرشتو ! ؟دا خو عجيبه خبره ده ئ!ډا دبو يم

پر  يد هللا رحمتونه او بركتونه د ،ېتعجب كو هره كاد هللا ل

هغه ستايل شوى د  يچشكه ې ب !ېېرمنمكور ې د تاسو وي ا

 .ئعظمت خاوند د

 و كي ويل شوي چي آيتون (71-52)په ې د الحجر د سور

ته هم دا زيرى عجيب غوندي عليه السالم ابراهيم 

په داسي حال كي د زوى ې دي: آيا ېدلى او ويلي ئېښبر

ې له فرشتو بيا ئ ړ شوى يم؟مسي زيرى راكوئ چي زواو ل

څه دئ؟ هغوى ورته ويلي: د يت مأمورچي ستاسو ښتلي پو
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ږل شوي يو، د لوط ېقوم په لوري ل يوه مجرم او بدكار

هللا په شمول؛ د ېرمني پرته به نور؛ د ده د م ۍله كورن

ږ ته موې سره قرآن ږي. او په دېپه عذاب اخته كتعالى 

ېرمني ته د غيب او د ده معليه السالم راهيم چي ابوايي 

ېدل پوهې هم نه حتى په دې، ړ وخبري د حيرت او تعجب و

ې هم به دوى ته زوى او لمسى وركوي، په دهللا تعالى چي 

پر قوم به الهي عذاب عليه السالم چي د لوط ېدل پوهنه 

ږي او ېژغورل كۍ به كورنعليه السالم ږي، د لوط ېنازل

   ږي!! ېېر په الهي عذاب اخته كڅپه د نورو  ېئېرمن به م

  عليهابراهيم ښايي چي ځينو مفسرينو ويلي څه هم كه 

الس نه د ړو ته ېلمنو له لوري خوې امله د مله دالسالم 

چي پوه شوى ې سره چي په همدېدلى ېرپه سبب وږدولو او

الهي عذاب ښايي د دي او ې فرشتانسانان نه بلكي دا 

ې وي، خو دا تفسير نه له الفاظو غلپاره رانازلولو ل

په الفاظو كي مضمون سره،  لهگوي او نه ړخ لسره ا

ېر ډښيي دا ميلمانه له هغه وروسته چي نكرهم( راغلي )

 ږدالس نه دئ اوې ډي ته ئډوچي په نظر ورغلي ناآشنا 

غيب د په نه السالم  عليهاو مضمون خو له ابراهيم ړى، ك

  ښايي. ير نه ورسره نفي ده، او داسي تفسېدا پوه

    

  

   

    

   

   

     

     

   

    

ې پر ېرىېده او زښتېره وتله ابراهيمه و يچنو كله 

ړ ېچړه په اې د لوط د قوم ږ سره ئله مونوشو نو 

 ،زغم خاوندېر د ډابراهيم  يچيقينًا  ،ړپيل كړ چا

له ې ابراهيمه! ا ،او انابت كوونكى وو ړىېر نرم زډ

ې او ړه شوېكپرستا د رب  يچده خبره دا  ،ېر شهتې د

 .ږيېنه رد ك يچ ئعذاب راتلونكى د يدوى ته داس
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ېده ښتېره وتو السالم چي د ابراهيم عليهكله  -(61-67)

 هللاړل او له ړ كې لوې وشو نو د دعاء السونه ئپرېرى او ز

ې قوم ته ډوي او دځنچي دا عذاب وښتل ې وغوئ تعالى

گار او اصرار ټينې ړه ئې اړي، په دمزيد مهلت ورك

 هللاځوروي: له ې الفاظو انپه دې ئ چي قرآندومره وو 

 ،ړپيل كړ چاړ ېچړه په اې د لوط د قوم ئسره تعالى 

او  ړىېر نرم زډ ،زغم خاوندېر د ډابراهيم  يچيقينًا 

ورته له لوري تعالى  هللاد چي خو كله  ،انابت كوونكى وو

 يچدا ده خبره  ،ېر شهتې له دابراهيمه! شول: وويل 

عذاب راتلونكى  يې او دوى ته داسړه شوېكپرستا د رب 

په ې د لوط عليه السالم . نو بيا ئږيېنه رد ك يچ ئد

ې قوم پر دږي؟ آيا ېڅه كچي له هغه سره به پوښتل ړه وا

دوى كي په چي دى به هم ځي عذاب راكي حال په داسي به 

ه ۍ بچي هغه او كورنړ خو فرشتو اطمئنان وركېشت وي؟ م

ږ موې سره قرآن دپه ږي. ېژغورل كپرته ېرمني ې له مئ

ې ېدونكړي بدلېكپرتعالى  هللاد  -1ښووني كوي: څو الرته 

ېر د ستر شخصيت څپه السالم  عليهد ابراهيم  ،نه دي

په چا د  ،ې هم نشي بدلولىگار ئټيناصرار او  ،دعاء

څ او هيڅوك ې وي هيړړه كېكپرد عذاب تعالى  هللاچي ړه ا

په السالم  عليهابراهيم  -2ې مخه نه شي بدلولى. ئڅه 

څه سره به السالم  عليهچي له لوط ېدو پوهې هم نه د

 ،ټولچي عذاب داسي نه وي تعالى  هللاد  -1 ږي!ېمعامله ك

 بالاستثناء كافر او مؤمن به ،صالح او طالح ،ښه او بد

چي د ږي ېې اخته كپرڅوك نه بلكي يوازي هغه  ،نيسي

څه كه  ،ږيېژغورل كمؤمنان او صالحان به  ،ړ ويعذاب و

ستر  ې سيمي كي اوسي او عذاب دومرهپه يوځاى او هم يو 

ډبرو ړي او د ځى الندي باندي كگنډ استوگد دوى چي ي و

 ږي.ېې وورپرباران 

وينا هم راواخلو او  چي دلته د بايبلبه وي ښه 

ې د دغي برخي د قصالسالم  عليهچي هغه د ابراهيم گورو و

او د  هې خوندچه، بڅومره كې څه وايي، وينا ئړه ا په

ړه، خوندوره وينا څومره لو قرآن، او د عقل او علم خالف

 پير؟! ژور توڅومره ځ و تر منړېزناكه او د دوااو اغ

الندي او وعده(  اسحاق د تولد ې عنوان )دتر د بايبل

د  ابراهيم د ممري چيهغه وخت ليكي: په اتلسم فصل كي 

ځل بيا ورته خداى يو  ؛ېدواوسكي ېړيو څپه  سيمي

غرمه كي په  وه: ابراهيم ې داسيقصه ئ چي ،گند شوڅررا
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ې ې وليدل درپي ئڅانا چيناست وو ې خوله كي د خپلي خيم

پورته شو او د ځايه له  ،كسان د ده خوا ته راروان دي

ښود او ېزمكه كپر ابراهيم تندى  ،دوى استقبال ته ورغى

د  ،ږ تم شئل چيكوم له ښاغلو! هي ېې وويل: ادوى ته ئ

ښو پځم او ستاسو د زه  ،سيوري ته دمه شئ ې ونيد

ړم هم راوۍ به ډډوۍ ړيوه م ،ړمپاره اوبه راوځلو لوين

تاسو زما  ،گه شئې خورئ او د سفر د دوام جووئ چي

 وويل همغسي يدچي هغوى ورته وويل: څه  ،ېلمانه يئم

څه ابراهيم  يچېر شوى .. الزيات وخت نه وو ت،.ړهوك

او د دوى تر  لړېلمنو ته راوپلو مخې او كباب شيد ،چكو

په خوراك ېلمانه م چيحال كي  په داسي او لښودېې كمخ ئ

 ،ېدوودرگ كي څنپه  ې ونيد يوخوا ته ې ئگيا ول دى ل

هغه وويل  ،چېري دهښتل: ساره وپلمنو له ابراهيمه وېم

ا وخت به : راتلونكى كال دې وويليوه كس ئ ،ېمه كيپه خ

ساره د دوى  ،ږويېستا خوا ته راشو او ساره به زوى وز

ېر عمر ډابراهيم او ساره ې وخت كي په د ،ېېداور خبري

 ،په برخه شيې ئاوالد  چيې نه وه ساره د د ،ړلي ولخو

ېدى شي آيا كې ويل: وخندل او وئړه كي پل زپه خساره 

نده ړه سره د اوالد خاوېډا مبو ځه له داسيښپه عمر زما 

ې وخندل او وئ وليساره شي؟! خداى ابراهيم ته وويل: 

ځه د اوالد خاونده شي؟ ښپه عمر ېدى شي زما ويل: آيا ك

گه څنگران وي؟ لكه خداى ته  چيكوم كار شته  گر داسيم

تا ته وويل راتلونكى كال به ستا خوا ته بيا مي  چي

ې ېدلېرو چيساره  ،راشو او ساره به د زوى خاونده شي

ته ور ،ما نه دي خندليويل: ې ړ او وئوكې نكار ئا ،وه

 !!خندل( ينه؛ ودې ويل: ولي وئ

 لرم: عرائض ړه الندياپه خبرو ې د د

ې خوا د انسان خداى له يو دلته هم بايبل چيگورئ 

 ،چكو ،ځلېې ورمنښپې ابراهيم ئ ،ړىځور كانېره كي څپه 

گونى ې درې خوا ئ له بلي ل اوړې وخوئاو كباب ې شيد

د  ،ړهوك هدابراهيم ورته سج ،ې كسان راغللدر ،ىڼلگ

ړه د ساره د ز ،ته وويل ځه خداى ابراهيمدوى له من

ساره انكار كوي او  ،ېدهاور ې له لريخندا او وينا ئ

 ې خندل!! ود ،نهخداى ورته وايي: ولي 

د  چيڼي او فرمايي گ دروغجني خبري ټوليدا  قرآن

 عليهد ابراهيم  ڼه كيبپه ځوانانو گى د ټولفرشتو يو 

د لوط عليه  چيې دا وو يت ئمأمور ،خوا ته راغى السالم
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ې هالك ژغوري او مفسد قوم ئهغه و ،ته ورشي مرستي السالم

د په دوران كي هلته د تلو  ،ړيې رانسكور كپراو كلى 

په څو د ده تر  ،ېخوا ته راغل ابراهيم عليه السالم

د  ،ړيرى وركېېدو زپيدا كپيغمبرانو د د دوو ۍ كي كورن

ېدو ږېد ز السالم ماعليهاسحاق او د هغه د زوى يعقوب 

 ،ړې وكپرگمان وانانو ځد  السالم عليهابراهيم  ،رىېز

دعاء د بايبل دا ا چيپاره كوي ې لدا خبره د د قرآن

گورئ دا دئ  ،پيغمبران له غيبه خبر دي چيړي تكذيب ك

ښه غووريته  ،ېژندېپې ونه فرشت ابراهيم عليه السالم چي

هغوى د زوى او لمسي  چيكله  ،ښودهېته ك ې د دوى مخيئ

د ده او د ده د مېرمني باور نه  ې خبريپه دړ ېرى وركز

د  چيېدو پوهنه ړ ځان ورمعرفي كفرشتو  چيكله  ،راتلو

پاره څه لد  چيې كوي ښتنه ترپو!! ې ديپاره راغلڅه ل

د  په قوم بانديئې ويل: د لوط ورته و ،ې يئږل شوېل

ورته وويل:  السالم عليهابراهيم  ،كلى رانسكوروو دوى

په هغه به  ،ېر صالح انسان هم شتهڅپه هلته خو د لوط 

ۍ به هغه او كورن ،ويل: نه ئېرته وو ؟ې هم رانسكوروئئ

 چيخلي اپاره راې لد د خبري ټوليدا  قرآن !ژغورو!ې ئ

 په غيب له هللا چيښيي وړي او غلطه وينا تصحيح ك د بايبل

 ږي. ېپوهپيغمبران هم نه څوك حتى پرته هي ىتعال

 عليههيم ښتنه كوو: كه ابراپوله منونكو  بايبلد 

ې سجده ورته ئڼل ولي گسانان نې كسان ادا در السالم

 ،چې كوړى ولي ئې كپرگمان ې د خداى ړه؟ او كه ئوك

  ؟يښته ورته اي ې او كباب مخيشيد

د ځاى يو پلو دوو شريكانو سره كه خداى له خ

د عالم  ،په خوراك بوخت ووخوا ته  السالم عليهبراهيم ا

رلى وو؟ آيا ستاسو عقل پاچا ته سې الولو كار ئمبد س

تر  وني ېد يوۍ ړېڅې خدايان د در چيدا خبره مني 

 ،ۍ خوريډډو ،ږيېستومانه ك ،ږيېځائ سيوري الندي

پر عقل وي نو ستاسو  كه داسيځي؟ ې ورمينښپې ابراهيم ئ

 په كار ده.ړا ژ

په دې ړه په اد ترديد  خبريد دغي  بايبلد  قرآن

ړ وي څوك خوراك ته اقاطع دليل او حجت استدالل كوي چي 

 ،گمان مه كوئپه هغه د خداى  ،ىېدهغه خداى نه شي ك

ې خوراك كاوو همدا كافي ده او مور ئ السالم عليهعيسى 

خوراك د  ،ړئ هغوى انسانان وو نه خدايانباور وك چي

همدا راز فرمايي: كه په  ،ښه دهنقص نضعف او  ،عجز
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پرته نور خدايان وى نو  خداىزمكي او آسمان كي له يوه 

مختل او هر څه به  يحتمًا به د زمكي او آسمان ټولي چار

دا ځكه چي په هغه صورت كي به هر خداى  ،تباه شوي وو

پل خ ،عالم اداره غوښتله ېله خپلي خوښي سره سم د د

حتمًا  ،خوښي مطابق كارولو پليې د خځواك به ئواك او 

په  ،ېدوړځ د آراوو اختالف راوالبه د دوى تر من

ې اجراءاتو او تصرفاتو كي به د دوى بېلي بېلي اراد

او دا به په كائناتو  ېدېحتمًا په ټكر او تصادم منتج ك

كي  كائناتسبب جوړيدو. په هستي او  ۍتباه يكي د لوي

ي چي د مخلوقاتو د دا حاكم نظم او نسق په دې داللت كو

په امورو د تدبير واك او اختيار له يوه ذات سره دئ. 

 ې فرمايي:ك22االنبياء:

     

     

    

    

 ؛له هللا پرته نور خدايان وىزمكي كي كه په آسمان او 

د عرش  لونو د دوى له ستاي ،دلېواړه حتمًا تباه كد

 پالونكي هللا لره پاكي ده.

 دا د توحيد د اثبات او د متعددو خدايانو د غلطي

څ عاقل هي چي ئد ترديد دومره مضبوط دليل د يېرنگان

 ې انكار نه شي كولى.انسان تر

گ جې كسان دا درې وخت كي په د) ليكي:ې سپور بايبل

څو دوى گ شو تر ابراهيم هم ج ،ړ شيوالته  څو سدومشول تر 

پله خ چيخو خداى وويل: آيا دا سمه ده  ،ړيگه كبدر

.. نو خداى ابراهيم ته .ټه وساتم؟پمنصوبه له ابراهيمه 

په ضد د ظلم  چيغيوفرمايل: د سدوم او عموره د خلكو 

ځم  ځكه الندينو  ،ې زيات شويگناهونه ئ ې دي اوپورته شو

ې ږ شوزما تر غو چيځواب ووايم ې ته ثاستغا څو هغيتر 

ېدل او ځپه لوري وخودوه كسان د سدوم ې وخت كي دپه  !!هد

 (شو!! هپاتخداى د ابراهيم خوا ته 

خداى وايي زه الندي ښتنه كوو: پود بايبل له منونكو نه 

گر م ،ږيكې هپاتخو بيا نه ځي او د ابراهيم خوا ته  ،ځم

! كه ړي؟!ژر واوژر كېدى شي خداى له خپلي خبري داسي 

په خدايي دا دوه نور كسان هم خدايان او  چيبايبل وايي 

نو  ،په معنى دئگ گ د خداى د تشريك دي او د دوى تكي 

دا مغالطه او ضد او  په نامه يادوي؟د فرشتو  وليئې بيا 

 پاره؟ څه لنقيض خبري د 
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 ېداښار وراند سدوم 

ې فرشت دوه چيليكي: )كله  ې عنوان النديتر د بايبل

ې ته ښار دروازد سدوم د په وخت كي ېدو لمر لود 

پورته په ليدو سره د دوى  ،لوط هلته ناست وو ،ېېدلورس

ې ويل: شو او د دوى استقبال ته ورغى او ورته وئ

ېلمانه شئ او زما م ړښاغليو! نن شپه له ما سره وال

خو د لوط د  ،نه منلهدا بلنه وپه سر كي ... دوى ،شئ

هغه ورته  ،ړهې موافقه وكپه وجه ئگار نټياصرار او 

 ،ړې ورته تيار كښامنى ئړه او مكلف ماپخه كۍ ړره ميپت

و د لوط ځوانانړو او ز ،وښار خلكپه مهال د ېدو ديد و

ېلمانه م چيښتل ې وغوړ او له ده ئكور محاصره ك

لوط له كوره  ړي!!څو بدكاري ورسره وكتر  ،پاريوروس

ې دوستانو! هيله كوم له دې وويل: ورووت او هغوى ته ئ

 چي ،دا دي زما دوه لوڼي دي ،كركجن كار نه الس واخلئ

خو د دغو دوو كسانو  ،ړئې كړي ورسره وئړه غواڅه مو ز

ږئ!! هغوى ورته ېې مه مزاحم كړپناه راوې ما ته ئ چي

ې او ړپناه دركدلته  موږ ،شه لري له مخي وويل: زموږ

څه نه!! اوس به ړو او څه وك چيې اوس ته راته امر كو

ښتل مو له دغو دوو كسانو غو چيكوو څه له تاسره هغه 

د  ړ اوپر لوط بريد وكې ړو!! نو دغه وخت ئې وكسره ئ

هغو دوو ې وخت كي په د ،ړهې وكڅه ئې د ماتولو هدرواز

ړ او ې كور ته دننه كلوط ئ ،ړږد ككسانو الس وراو

ې دړنې ورئ ړه او د هغو كسانو سترگيې بنده كدروازه ئ

څو د كور دروازه ونه شي تر  ،له كوره بهر ول چيې ړك

زومان  ،لوڼي ،ې لوط ته وويل: زامن.. بيا ئ،.موندلى

ږلي ېخداى رال موږ ،ښاره وباسهله  يپلوان دټول خاو 

.. د لوط زومانو د ده خبره ،.ړوښار وران كدا  چييو 

 ېرمن او دوه لوڼي دينو فرشتو ورته وويل: م ،ونه منله

څلور سره فرشتو  ،ړډ وكځن... ده ړهك يسره روان ځانله 

ځاى ته ې خوندي ښاره بهر ئله السونو ونيول او له 

پاره ژغورلو لځان د پل ې ورته وويل: د خئ ېيو ،ورسول

په دشته كي كه  ،گورئشا ته مه  ،ئړ شغره ته وال ،ښتئوت

 ،.. لوط وويل: تمنا كومشوئ هالكت مو حتمي دئ!! پاته

غره ته  ،شو پاتهړه كلي كي په دغه وا يچږدئ ېپر موږ

ښتنه ستا غو ،ښهېر ډورته وويل:  ې.. هغ،.ېدلىشو رسه ن

ېدو سره خداى .. لمر لو،.دا كلى نه ورانوم ،مو ومنله



 

 

                                                                                                       هود                                  

 ېلوشپد قرآن 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

112 

ښارونه او كلي ټول  ،ېوورول يټپه عموره او سدوم سكرو

 ،ځه يووړلېدونكو او نباتاتو سره له منټولو اوسې له ئ

بدله  يڅلپه  يگاو د مال ته وكتل ېرمن شاخو د لوط م

 !(شوه!

 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 ويليپه اې ې قصقرآن د د چيړئ مقايسه ك

 ئكالم د تعالى هللاقرآن د  چيگران نه وي ېدل به درته پوه

د  قرآن. خبري يډو يډگزوري انسان د يوه كم بايبلاو 

ې د يوځاى كي په هغه ه برخه ژوند دغد  السالم عليهلوط 

 ړي د حق د الريغوا چيگه رااخلي توپه  بېلگي تاريخي

نه  څكله يوازيمو هي مبارزينو ته ووايي: هللا تعالى

كه خلك مو  ،ذمه وار دئ ژغورنيستاسو د  ،ږديېرپ

گډه په پاره الفت لړي او ستاسو د مخكه گرتيا ونمل

هغه  ،ږيېرالته  به ستاسو مرستي يمالئكنو ړي مالوت

گر د لوط م ،ېدونكى او منونكى دئگانو اورستاسو د دعا

ې ئۍ كي ځوانپه  چيې خبر نه يئ له قص عليه السالم

 چيې ته تيار شو دى د ټول قومه يوازيله  ،ړايمان راو

د ر كي په السره د حق  السالم عليهپل تره ابراهيم د خ

ځاى هجرت ې يو له هغه سره ئ ،ړيپاره مال وتگرتيا لمل

 ،ښودېپرپاره چلولو لد دعوت كي  سيميپه دغي هغه  ،ړوك

ۍ او له بدكار ،ږئېېروو تعالى هللاويل: له ې قوم ته ئ

ستاسو  هللا تعالى چيښځي آيا هغه  ،ۍ الس واخلئبدلمن

د ري په لوږدئ او د نارينه وو ېپرې هغه ړپيدا كپاره ل

له تاسو  چي ئدا هغه كركجن كار د ؟!!ئپاره درومشهوت ل

ړوئ گند محفلونه جوڅرۍ د بدكار ،ړىچا نه دئ كهيمخكي 

څه نه وو پرته بل ې ې له دځواب ئد قوم  ،شكوئ او الري

ۍ او پاكدا د  ،ړئپله ملكه وشې له خگري ئلوط او مل چي

ږونه آرام پل غوېدو خله مكرر اورخبرو  دۍ پاك لمن

ړه يا خو ك يبند دا خبري يې وويل: يا دهغه ته ئ ،ړئك

پل رب شړو!! هغه خو يپل ملكه دله خ چيې ته تيار شه د

 هللا! ې مفسد قوم بريا را!دپه زما ربه! ړه: ته دعاء وك

څو تنكيو د ې ې ئفرشت ،ړهد ده دعاء قبوله ك تعالى

د فرشتو  ،ېږلېته راول ڼه كي د ده مرستيپه بځوانانو 

د ده خوا ته راشي ابراهيم  چيې له دگى مخكي ټولدغه 

 ،ړې وكپرگمان لمنو ېهغه د م ،ېته ورغل عليه السالم

متوجه شو  چي ،ښودهېته ك ې د دوى مخيښه ئوريته غو
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ې گمان ئ ،ېدوېروو ،ړيۍ ته الس نه وروډډوې ميلمانه ئ

ۍ ته ډډو چيپه نيت راغلي ۍ ښمنښايي دا خلك د د چيړ وك

ې ړه او ورته وئك عېشاني رفپرې تو ئفرش ،ړيالس نه ورو

د لوط قوم  چيې يو ږلېرال هللا تعالى ،ې يوفرشت ويل: موږ

ې ږي!! وئېهغه وويل: هلته خو لوط هم اوس ،ړوهالك ك

ې هلته له يو ،ژغوروگري به ويل: هغه او د ده مؤمن مل

تا ته زېرى  ،ۍ نشتهې كورنپرته بله ايمان لرونكۍ كورن

 ماد اسحاق او يعقوب عليه يبه دي ۍ كپه كورن چيدركوو 

ې ځه ئښدى او  ،بران پيدا شيمپيغېر دوه څپه  السالم

ړه ېپڅپه پل تندى ېره حيرته خډې له ښځي ئ ،حيران شول

گه ډا! څنبوۍ او خاوند مي ډې ويل: زه بووواهو او وئ

 هللاږو؟!! هغوى ورته وويل: آيا د ېبه د اوالد خاوند ك

 عليهد لوط  ،ېې رخصت شوتر شك كوئ؟ې كي په وعد تعالى

 ،ړې وكپرگمان هغه هم د زلمو  ،ېخوا ته راغل السالم

ېشانه او پرسخت په راتلو د دوى خو  ،ې بوتللكورته ئ

له كوره  ،گه شوهې تنپرې سينه ئ چيهومره  ،غمجن شو

ځان ې لو ئساتله ڼو او گاې د مروت خالف كار ايستل ئ

 ،ړې محاصره كئ د ده كور ،ې خبر شوپرقوم  ،ڼوگاعاجز 

سر مخنيوى  په يوازيې ده ئ ،ښتلې غوې ترلمانه ئېم

هغو  ،ړوئپكاوى مه رااې: ما ته ساو ورته ويل ئ وكاو

 ،ېړپيدا كپاره ې لد همد هللا تعالى چيړئ ځو ته مخه كښ

 چيښيار او عقلمن انسان نشته كوم هوپه تاسو كي آيا 

قوم پل نه وى او خ كاش دلته يوازي ،زما خبره واوري

دغه وخت كي په  ې وى!!نيولمي  هستاسو مخ چيراسره وى 

ې ستا مرستي ته راغل ،ې يوفرشت فرشتو ورته وويل: موږ

سبا خو به  ،پر دوى دا كلى رانسكورووسبا سحر به  ،يو

ورسره ې ئ ښځي ،ژغورلهې وۍ ئدى او كورن نه وي؟!! لري

شوه او له هغوى  پاتهله قوم سره  ،ړهكه گرتيا ونمل

ې ږتي او ې رانسكور شوپركلى  ،ځاى هالكه شوهيو سره 

 ې!!ېدې وورپر
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ې غمجن پر ،ي لوط ته ورغللزږ استازمون يچكله  او

ې گه شوه او وئسينه تنې په راتلو ئشو او د دوى 

ډه په منې او قوم ئځ ده. ېره سخته ورډويل: دا خو 

هم بدكارونه ې ئ يې مخكاو تر د ورته راغىډه من

دوى  ،دي يڼلو يې زما قومه! دا مې ويل: اوئ ،كول

ېلمنو د مږئ او ېېرهللا ووله  ،دي ياو حالل يپاكدرته 

تاسو په  آيا ،ړوئمه رااسپكاوى شرم او  يړه مپه ا
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 يچې ږېپوهښه ويل: ې كوم عقلمن كس نشته؟! وئ يك

څه كولو( حق نه لرو او ته ړه )د په اڼو ستا د لو

پر ويل: كاش ې ړو! وئڅه غواږ مون يچې ږېپوهښه 

 هپناې اسر يد مضبوط يزور بر وى او يا م يتاسو م

ستا د رب ږ مونې لوطه! ويل: اې سه وى! وئترال

ې په يوې پد ش ،ړىڅكله الس نه شي دروهي ،يو زياستا

څوك مو شا ته ونه هي ،ړهۍ روانه ككورن يد يك يبرخ

څه ې ته به همغه د يچيقينًا  ي،ېرمن دگر مم ،گوري

پاره د دوى ل يچې شكه ب ،هغو )نورو( ته رسي يچرسي 

ې نه ږديا سباوون نآ ،ئسباوون د لټاكل شوى مها

ږ حكم صادر شو دا سيمه مو زمون يچ؟! نو كله ئد

پرله مو  يهغه ډبرټو پخو خړه او د ك يباند يالند

ې ې وښه شوستا د رب خوا ته په ن يچې ې وورولپرې پس

 .نه ده يځ له دغو ظالمانو هم لرور يهمداس او

ې دا برخي د قصعليه السالم دلته د لوط  -(66-11)

 ې:راغل

 عليه السالم لوط ې د فرشتي زاستاهللا تعالى د  يچ كله

ې په راتلو ئې غمجن شو او د دوى پر ،ېته ورغلخوا 

ځ ده. ېره سخته ورډې ويل: دا خو گه شوه او وئسينه تن

پر ړي، ې غواځوانان ترې دا ېدو قوم به ئچي پوهځكه دا 

ې له مخنيوي عاجز وي، ډ شي، دى به ئې راغونكور به ئ

له ې ساتى شي، ئن له كوره ايستى شي او نه نه دا زلميا

ې سينه تنگه شوه، د ده له ئونو ېښنو او غمېرو اندډ

لل او پر ورته راغډه ډه منپه منې قوم ئگمان سره سم 

 يې مخكتر دښتل، ې غوې ترډ شول، زلميان ئې راغونكور ئ

ې ويل: او ورتهعليه السالم لوط  ،هم بدكارونه كولې ئ

 ،دي ياو حالل يپاكدوى درته  ،ڼي ديمي لوزما قومه! دا 

څوك چي كه په تاسو كي ې الفاظو معنى يا دا ده چي د د

په شرعي نكاح سره د واده اراده لري زه تيار يم خپلي 

 يمچي د قوم نجوني ې مراد دا دئ ړم او يا ئڼي وركلو

خو د هغه مهال وضعيت ته ړئ، دوى په نكاح ك ،دي يڼلو

، ډ شويپر كور راغونې خلك ئېر ډپه پام سره او دا چي 

ځينو مفسرينو څه هم ، كه ښيېړى تعبير سم نه برلوم

له هللا  هغوى ته وويل:عليه السالم لوط  .ړىغوره ك

مه سپكاوى شرم او  يړه مپه اېلمنو د مږئ او ېېروو
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داسي كوم عقلمن كس نشته؟!  يكتاسو په  آيا ،ړوئراا

ان تر مؤمن انسكوم نه ې قوم كي ږي چي په دېمعلوم

ځواب كي قوم په ېدو، نه غيرتمن او نه عقلمن، سترگو ك

څه ړه د په اڼو ستا د لو يچې ږېپوهښه ورته وويل: 

ږ مون يچې ږېپوهښه ته نه اراده، حق لرو او نه كولو 

زور بر وى او يا  يپر تاسو مويل: كاش ې ړو! وئڅه غوا

ې قوم كي دى په دترالسه وى!  هپناې اسر يد مضبوط يم

ې نه څوك ئوو، له بلي سيمي راغلى وو، داسي پردى 

ړي، داسي صالح په وجه له ده دفاع وكۍ درلود چي د خپلو

ړي، په ړ وكچي د ده مالتټول قوم كي نه وو م په كس ه

ېشانه وو فرشتو دغه وخت كي چي سخت مأيوس، غمجن او پر

 ،يو زيستا د رب استاږ مونې لوطه! ويل: اورته و

 يد يك يې برخپه يوې پد ش ،ړىڅكله الس نه شي دروهي

گر م ،گوريڅوك مو شا ته ونه هي ،ړهۍ روانه ككورن

هغو  يچرسي څه ې ته به همغه د يچيقينًا  ي،ېرمن دم

 لټاكل شوى مهاپاره د دوى ل يچې شكه ب ،نورو ته رسي

عليه السالم لوط ؟! ئې نه دږدآيا سباوون ن ،ئسباوون د

ۍ درسره ره كورنپرته دي نوېرمني ته ويل شوي چي له م

څ التفات او اعتناء مي ړه، د قوم په لوري هيروانه ك

ڼو مور په كي ېرمن او ستا د لوڅه هم ستا مكوئ، كه 

له لوري د عذاب هللا تعالى د  يچنو كله ې وي، پاته شو

ړه او د ك يباند يالندې ئحكم صادر شو دا سيمه ېدو نازل

ستا د رب  يچ ېدېې ووروپرې پسپرله  يهغه ډبرټو پخو خ

ې پاره تياري شوې قوم لې او د همدښه شوخوا ته په ن

  ې.و

 نه ځ له دغو ظالمانو ور يهمداسزما پيغمبره! ې ا او

  .چي ستا مخالفت كوي نه ده يهم لر

  پر قوم باندي سخته زلزله راغله، عليه السالم د لوط

ړو ېناسته، دوى الندي او زمكه ورباندي، له لوښزمكه ك

و نه ډبرله ټو پخو خد ښايي او ې، ېدرې ووډبري پرنه 

په وجه د زمكي ېدوچي د زمكي د چاودډبري وي مراد هغه 

، ې ويراوتلډبري ټو ته ورته د اور سكروړه نه ه زل

څه همغه ېوتي وي، پر دوى راپرېرته ې وي او بړي تلللو

پر مهال و دېچي د سترو سترو زلزلو او د زمكي د چاود

 ږي. ېتر سترگو ك

  او  يڅومره عبرتناكپه دا قصه  رآنې قچگورئ
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ې ستر ئ يك يبرخ يپه هر ،ېړك يړاندو يك يڼب يېزمناغ

 ،ښكليې الفاظ ئ ،ې طبيعيڅه ئهر  ،پراتهستر درسونه 

د صبر او نه ته مجاهد  يد حق د الر ،ې دقيقبيان ئ

حالت  يښايي داسېدو درس وركوي او ورته وايي: مأيوسه ك

ټن نه ځ هيڅ واتر من ې ستا او د بريچې راشي درباند

ې نه پرې وي خو ته ېدلخوا ته رس يې دد نصرت فرشت ،وي

ړي تا غوا هم هللا تعالى يپه همدغه حالت كې او ږېپوه

ښمن د دمه  ،ئحتمي د يبرى د ،ړصبر وك يكه د ؛وآزمويي

ړو د گرو او مالتپلو ملد خږه او مه ېېرله زياتوالي و

هللا  يېر به دڅه پ السالم عليهد لوط  ،پروا كوهږوالي ل

 ييواز يبه د يړاندپه وښمنانو مرسته كوي او د د تعالى

 ږدي. ېپرنه 

 گورئ چي ږ ته دا هم ويل شوي څ كي موپه ترې قص ېد د

ې د ده ې خبره وو، فرشتهم له غيبه بالسالم  عليهلوط 

ې په خوا كي ئې، پاره راغلي لپه دعاء او د ده د مرست

غمجن شوى، ې راتلو ئ پرژني، پېې نه ړي، خو دى ئوال

ېدى نو پوهپه غيب كه ې، گه شوې تنپرې چي سينه ئدومره 

ځان ې ېدو او نه به ئېدو، نه به مأيوس كنه به غمجن ك

 !!ڼوگا ې عاجزاو د قوم له مقابلې ې اسريوازي او ب
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شعيب د دوى ورور په لوري مو او د مدين )والو( 

ړئ ې زما قومه! د هللا عبادت وكې ويل: اږو(، وئې)ول

ې پيمانپه ود درته نشته، او پرته بل معبده له چي 

ښه حالت كي په كي كمى مه كوئ، زه خو تاسو  تلياو 

ځي درباندي ور لهېدونكي عذاب راتاود زه گورم، او 

په انصاف او تله پيمانه  ې زما قومه!. او اږمېېرو

په زمكي كي پړوئ او د خلكو شيان مه كموئ او سره بش

ې شو تهپاږئ. د هللا له لوري ېفساد خوروونكي مه ك

كه مؤمنان يئ، او زه  درته غوره ده ()جائز برخه

  څارندوى نه يم. درباندي 

 چي هللاښوونه كوي ږ ته الرمو آيتونهدا مبارك  -(11-17)

شعيب د دوى ورور په لوري ېدونكو د مدين د اوس تعالى

 پيغام خالصه دا وه:ږو، قوم ته د ده د ېول

 پرته بل ده له چي ړئ ې زما قومه! د هللا عبادت وكا

 معبود درته نشته، 

  پيمانه څه هم كي كمى مه كوئ، كه  تليې او پيمانپه

پيمانه پر مهال د توكو د تللو او پلور ېر پاو تله د 

پلور خبره ېر پچي نه د ځي، خو كله په ارتباط راكولو 

په خوا كي د جنس او توكي يادونه ې مطرح وي او نه ئ

ړه په اږي او د نورو ېپه مجازي معنى نيول كې وي نو شو

چي هغه ړه دا ويل په اچا ، د وركويهم د قضاوت معنى 

په مجازي معنى تلل شوى، په حقيقت كي ړى دئ، دروند س

ڼل شوى، د گتلل شوى او دروند  ېئاو متانت هيبت ، وقار

د  په ولس كي منلى اوچي مخور دئ، ړه دا ويل په اچا 

پيمانه معنى  په مجازيپه حقيقت كي هغه نوم خاوند دئ؛ 

ي كي له ې او تلمانپه پيپه داسي مواردو كي شوى، 

ڼو نه گښېله ړه ناروا قضاوت، د هغه په اچا د  لوكمو

نه ړتياوو گځانړتياوو او له و هغهد ټول، پگي ستر

ته ځاى هغه په او د هغه د ستايني او توصيف انكار 

ې پيمانې آيت كي د پسپه ورعيبونه منسوبول مراد دي، 

د چي ې دا خبره كول گ كي ئڅنپه بيا يادول او  او تلي

په يوه پيمانه او تله چي دلته ښيي مه كموئ  خلكو شيان

   ې. ړل شوپه بلي معنى راومعنى او هلته 

  خو  ؛ژوند لرئښي او هوسا ېبرښه اوس خو ستاسو حالت
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چي دا ږم ېېرپام سره وپه ستاسو كفر، شرك او ظلم ته 

چي ځ به راشي او هغه ورړي ېر دوام ونه كډحالت به 

ټولي الري الهي عذاب درباندي راتاو شي او د وتلو 

 ړل شي. درباندي وت

 په او تله پيمانه پلور كي پير په  ې زما قومه!ا

 پړوئ، او د خلكو شيان مه كموئ، انصاف سره بش

  ړئ ډډه وكړنو ئ، له هغو كخورومه په زمكي كي فساد

ږي، ېباعث كامنيو ې باو ېدو په زمكي كي د فساد خورچي 

په چي گه ويل شوي په عامه توې كي ې فقرپه دڅه هم كه 

او مخكي ې ږئ، خو تر دېخوروونكي مه كفساد زمكي كي 

په تلي چي معنى دا ده ې ئپام سره په وروسته فقرو ته 

پاره مفاسدو ل وېرډټولني كي د په ې كي خيانت پيماناو 

ځ خلكو تر منړوي، د ړي او منازعات راوالالر آواروي، شخ

په دوى كي كركه او نفرت ړي، ځه وباور او اعتماد له من

ه تلي او پې يل ئپچي ږي ېړو منتج كگپه داسي جږوي، ېز

 وي. ې كي له خيانت نه پيمان

  چي د هللا تعالى له ړئ پلي هغي برخي قناعت وكخپه

څه هللا تعالى چي ې، له جائزو الرو ڼل شوگجائز لوري درته 

 كه مؤمنان يئ،  درته غوره دهدا كوي  برخهپه در

  چا د گناه نه د ، له څارندوى نه يمزه درباندي

ږى يم، مخنيوي وس او توان نه لرم، زه فقط ستاسو خواخو

، باقي ښيمتاسو ته سمه الر وچي زما كار يوازي دا دئ 

په غلطه، د په سمه الر درومئ كه چي دا ستاسو كار دئ 

 په لور كه د شقاوت.سعادت 

  گان چي ايراني شيعه په كولو ارزي دا خبره هم دلته

نه  !!په نامه يادوياوالد د )بقيت هللا(  هللا عنه رضىد علي 

ې له كومه ړ خبره ئږو دا مسخره او د خندا وېپوه

پر اوالد  ې د علي رضى هللا عنهگه ئڅناو  ېرايستل

پاره دا اصطالح د كوم انسان ل قرآننه خو  تطبيقوي؟!

د شعيب پاره، علي او د ده د اوالد ل او نه دې كارول

پيمانه پلور او تللو او ېر پد چي دا وينا السالم  عليه

په گند دئ، څركاماًل ې ې او مراد ئړې كړه ئپه اكولو 

چي  ېالصلحت( صيغه راغل تاقيابد )ځايونو كي نورو 

اعمال  حاو دوام موندونكي صالېدونكي ك پاتهې مراد ئ

الفاظ  (اولوا بقية)كي  يتآ117په ې سورې دي، د همد

په مخكنيو قومونو كي ولي  دا دئ:ې چي مراد ئراغلي 
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ړى وى، ې كچي د فساد مخنيوى ئخلك نه وو عقلمن داسي 

د اهل  هللا عنه رضىگه دا الفاظ د علي څنږو شيعه ېپوهنه 

آخوندانو  چي ايرانيستونزه دا ده ؟! پاره كارويل بيت

 تقيقي معنى له اهل بيپه ح قرآند چي شيعه وو ته ويلي 

ې ظاهر او باطن لري ږي، هر لفظ ئېپوهڅوك نه پرته بل 

ې بطون، له بطونو نه يوازي اهل بيت خبر او هر باطن ئ

 هللاچي له بقيت ېدلى ږ ته دا روايت رارسمو دوىدي، له 

گو دا مسخره ټو سترپپه او هغو هم  مراد اهل بيت دي!!

  ې ده!!خبره منل

   

   

   

   

    

    

   

گماري ې په دځ دي ې شعيبه! آيا ستا لمونې ويل: اوئ

 ونپلروږ چي زموږدو ېپرځنه څه لمان ږ د هغهچي مو

ږدو ېپرپلو مالونو كي داسي تصرف په خځل، يا لمان

ښيار هو رېډته خو چي ړو، يقينًا ې غواپله ئپه خچي 

   .ېيپه سمه الر روان انسان او 

ېر له يوه څپه ځواب كي ورته وويل: ستا په قوم  -(16)

ښايي په سمه الر روان انسان سره خو دا نه ښيار او هو

چي ږدو ېپرځنه څه لمان د هغهچي  ړيغواه ونږ موله چي 

پلو مالونو كي له داسي په خځل، يا لمانو پلرونږ زمو

ږو ېپوهنه ړي، غواې ړه ئږ ززموچي تصرف نه الس واخلو 

پوهي خالف خبري له تا ولي داسي ناسمي او د عقل او 

څه دي له چي داسي ې باعث شوى د دځ ؟ آيا ستا لموناورو

  ښايي؟ چي له تاسره نه ځي ې وخول

ته د  السالم عليهځينو درنو مفسرينو شعيب ه هم څكه 

ې ړداسي تعبير كې چي ته حليم او رشيد يقوم دا وينا 

ېر ډې، خو دا تعبير ې وهلپرډي گواكي هغوى ملنچي 

ته د دوى دا  السالم په حقيقت كي شعيب عليهكمزورى دئ، 

چي هغه ته قوم  السالم عليهوينا داسي وه لكه د صالح 

    ويلي وو: 
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     :ې وئ

ې ږ كي داسي وپه موې دمخه ې صالح! ته خو تر دويل: ا

گه مو د هغو معبودانو له څن ېده،هيله درته كچي 

دوى هم ځل؟! پلرونو لمانږ زموچي ې كو منعو لځلمان

ښيار، چي ستا غوندي له هوته ويلي السالم  عليهشعيب 

ږ ته داسي چي موښايي ړي سره دا نه ېك سلمن او نعق

 ې.ړري وكبخ

     

    

   

    

   

     

    

    

    

   

    

   

    

     

     

    

  

   

     

  

پل د خزه چي كه مو دئ پام ې زما قومه! اې ويل: وئ

ې پل لوري ئځ وم او له خښانه دريرو پهرب له لوري 

له ړم ، او زه نه غواړى ويپه برخه كغوره رزق را

 منعې زه مو ترچي ړم مخالفت وكڅه نه ستاسو هغه 

څه پرته بل ږم له اصالح ېچي توانزه خو تر هغه كوم، 

په مرستي ړم، توفيق )بريا( مي يوازي د هللا نه غوا

په او د ده پر هغه مي توكل دئ ى( دئ، ړل)پوري ت
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زما مخالفت دي ې زما قومه! ه. او الوري مي رجوع د

خته شئ ا څهپه داسي چي ونه رسوي ته ړاو پې تاسو د

د ې اخته شو، يا د هود قوم، يا پرد نوح قوم چي 

ېر درنه لري نه دئ. ډصالح قوم، او د لوط قوم خو 

ړئ بيا د ده لوري ته مخه ښنه وغوابخ بپل راو له خ

  مهربان محبت كوونكى دئ.چي زما رب ړئ، يقينًا ك

 ځواب كي ويلي: په د دوى  السالم عليهشعيب  -(11-11)

 په داسي چي پروا نه لرئ ې آيا د دې زما قومه! ا

ې، ړښوونه كزما رب زما الرچي حال كي زما مخالفت كوئ 

ښانه او روگالره مي ړى، تراكد تلو توفيق ې په سمه الر ئ

سم ې ې، هم ئړپيرزوينه كې پر ما ئگند دئ، څرپيغام مي 

ړي او هم په برخه كېك اخالق رافكر، سمه عقيده او ن

بدو اخالقو او له حرام رزق نه  لهپاكيزه رزق، غوره او 

څه ته زه هغه چي پام نه كوئ ې ته آيا د ې ساتلى يم.ئ

داسي خو مي نه ې عمل كوم، پرپله په خچي تاسو رابلم 

زه چي ړم ستاسو مخالفت وككي څه ه هغه چي پښتي دي غو

چي ېر نه يم څپه زه خو د هغو خلكو كوم،  منعې مو تر

ې ساتي، ځان نه تر پلهپه خكوي خو  منعنور له بدو 

څه پرته بل ږم له اصالح ېچي توانزه خو تر هغه  گورئ چي

)پوري په مرستي ړم، توفيق )بريا( مي يوازي د هللا نه غوا

پرته بل مرستندوى لرم او نه له ى( دئ، نه له ده ړلت

په لوري او د ده پر هغه مي توكل دئ څه هيله، نه بل 

ې الفت دي تاسو دزما مخې زما قومه! ه. او امي رجوع د

د چي خته شئ اپه همغه برخليك چي ونه رسوي ته ړاو پ

 ې اخته شو،پرد صالح قوم يا د هود قوم، يا نوح قوم، 

د لوط قوم چي پند واخلئ څه خو ږه له هغه ږ تر لل

پلوه درنه لري ې له ورسره مخامخ شو، دا خو نه د زمان

ېرو د ت بپل ر. له خپلوهدئ او نه د موقعيت له 

تعالى  هللاد ې وروسته ړئ او له دښنه وغوابخاهونو گن

مهربان محبت چي زما رب ړئ، يقينًا لوري ته مخه ك

  كوونكى دئ.
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ږو ېپوهېرو هغو خبرو نه ډپه شعيبه! ې اې ويل: وئ

ځو كي پلو منپه خخو تا ږ ې او موې كوچي ته ئ

ټبر نه وى نو حتمًا به مو او كه ستا كمزورى مومو 

 . ېيگران نه ې او ته راباندي ړى وگسار كسن

 ځواب دا وو: د قوم  -(11)

 ې چي ته ئږو ېپوهېرو هغو خبرو نه ډپه شعيبه! ې ا

 دي او نه د منلوړ ېري ويناوي نه د فهم وډې، ستا كو

 ړ، و

  ږ ې، زموچي لويي لويي خبري كوړى شي دا جرأت دركڅه

ږ د الهي عذاب د مو پرې، پلرني دين نيوكي كوپر 

پلويانو د بريا پلو ې، د خښونه راكوگواېوتو پررا

نه ې، ټولو كمزورى يځ كي تر منږ زموې، ته خو ادعاء كو

څو ږي، د ولس ځواكمن خواخوې او نه پلويان لرور زور

نه وى خاطر ټبر كه ستا د ړى، پر تا ايمان راوكمزورو 

ډ وجه ځنې كي د په دې، ړى وگسار كېر د مخه به مو سنډ

گسارول راته چي تا ته درناوى لرو، يا دي سندا نه ده 

 كار دئ. گران 

 ې د دغي سورچي ږي مېمعلو لوړې له راوې قصدلته د د

ته له ورته ې د السالم عليه پر مهال پيغمبرد نزول 

ې ړړه كېكپر ژلوحالت سره مخامخ وو، قريشو د ده د و

په بنوهاشم ټبر پل د خ السالم عليه پيغمبروه، خو د 

ډډه كوله او مناسب فرصت ته ژلو ې د ده له وخاطر ئ

ړو سره قريشو ته ويل شوي په راوې ې قص، د دمنتظر ول

چي مدين والو كوئ څه همغه پيغمبر سره پل له خچي تاسو 

سره كول، ستاسو برخليك به همغسي  السالم له شعيب عليه

 وي لكه د دوى.  
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تر هللا هم درته ټبر آيا زما ې زما قومه! : اې ويلوئ

 يځوله غورد شا تمهم دئ، او هغه مو گران او ېر ډ

احاطه  هڅپه هغه چي زما رب ځولى، يقينًا گرېر څپه 

په تاسو ې زما قومه! او اې كوئ. چي تاسو ئلري 

ړئ او زه هم عمل كوونكى ړنالري عمل وكي كپلپلي خخ

اخته  په داسي عذابڅوك  چيپوه شئ ژر به ېر ډيم، 

او څوك دروغجن دئ؟ ړي او ې كپك به ئچي سږي ېك

هم له تاسو سره انتظار كوونكى چي زه ړئ انتظار وك

 يم.  

 هغوى ته وويل:السالم  عليهشعيب  -(12-11)

  درته ړ پام وېر مهم او د ډتر هللا تعالى ټبر آيا زما

پروا نه تعالى  پروا كوئ او د هللاټبر ښي، زما د ېبر

په چي ې اعتناء شوي يئ ړه بپه اتعالى  هللاكوئ، دومره د 

شا ته مو چي سي لكه ړى، داېر كگه مو هړه توپبش

  ؟!!ويځولى غور

  ړنو او ټولو كپه ستاسو چي زما رب پوه شئ ې دپه

د څه مو د هغه له واكه او څ ځلو حاوي دئ او هيهلو 

ټو پپه ستاسو ې وتلى نه دئ، ې له دائرقدرت او سيطر

پايلي خبر دئ او لو پوه دئ، ستاسو له هلو ځتدبيرونو 

 ږي، ېټاكل كې د ده له لوري ئ

 څو هپلو ړئ او خړنالري عمل وكي كپلپلي خپه خو تاس

ړنالري پلي كپه خړئ او زه هم ځلو ته دوام وركهلو او 

په به څوك  چيدرته معلومه شي ژر به ېر ډعمل كوم، 

څوك دروغجن ړي او ې كپك به ئچي سږي ېاخته ك داسي عذاب

ېر څپه تاسو سزه هم او ړئ تاسو هم انتظار وكدئ؟ 

   .انتظار كوونكى يم
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په خپل رحمت سره مو  ،او كله چي زموږ امر راورسېد

چي له ده سره ول او ژغورل شعيب او هغه مؤمنان و

نو په خپلو  ،ظالمان يوې اوچتي چيغي ونيول

له )چي داسي لكه  كي پړمخي مړه پرېوتل.ځيو گناستو

چي مدين والو ته واوره ېدلي، هلته نه وو اوس (رهس

لكه چي ثموديان ورك په برخه شو ور همغسي وركوالى

 شول. 

ټه ېړي نېكپرد تعالى  چي د هللايعنى هغه مهال  -(11-15)

په خپل ې شعيب عليه السالم او هغه مؤمنان ئ ،ېدهراورس

ې رحمت سره وژغورل چي له ده سره ول او ظالمان يو

غي ونيول، په مرگ محكوم شول او ړي چيهيبتناكي لو

 .وتلېمخي پرړپ

چي شعيب عليه السالم او د ده مؤمنو ښيي  دا آيت

ه كول او د عالم مؤاخذظالمان  ،ملگرو ته نجات وركول

ټولول د هللا د رحمت له آثارو او ټغر له صفحې نه د دوى 

همدا چي تاسو گورئ مظلومان چي د خپل حق  ي،د وعالئم

او برى تر السه  فتح ،ږيېڅپاپه ضد لپاره د ظالمانو 

خره د ظالمانو سلطه ال~ابرېږي چي باحالت داسي بر ،كوي

دا په  ،او د اقتدار كرسۍ ئې رانسكوره شي رسيوپاى ته 

خپله د دې خبرې ثبوت وړاندي كوي چي دلته يو حكيم ذات 

هغه ذات  ،ېښو او حوادثو كي تصرف كويپد دې عالم په 

كه دا  ،چي د انسان په نسبت رحمت او پېرزوينه لري

يوه حكيم رحمان رب د عالم د حوادث طبيعي حوادث وى او 

حالت په بدلېدو رابدلېدو كي تصرف نه كولى او د 

نو مظلوم  ،حوادثو په تلو راتلو كي ئې الس نه درلودى

به د تل لپاره مظلوم پاته واى او هيڅ كله به د 

ختمېدو او د هالكت او د دوى د اقتدار د ظالمانو 

ول به بس په طبيعي ډ ،نسكورېدو بندو بست نه واى شوى
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ظالم تل ظالم او په اوضاع مسلط او مظلوم به تل مظلوم 

وو. خو دا چي هللا جل شأنه حاالت داسي برابروي چي ضعيف 

د ظالمانو او باغيانو په مقابل كي  ،او مظلوم انسان

او برى تر السه كړي او د ظالمانو له منگولو ئې  فتح

په  دا په خپله ثابتوي چي دلته رحمن هللا د رب ،وژغوري

هغه د مظلوم ملگرتيا كوي او ظالم په  ،تصرف كويگه تو

دا راز حوادث دا حقيقت ثابتوي چي دلته  ،مرگ محكوموي

يو داسي ذات شته چي د خپلو بندگانو په اړه رحمان او 

مهربان دئ او د همدې رحمن رب په اراده دا غيرطبيعي 

 حوادث تر سره كېږي. 

   

  

    

  

     

   

   

  

   

   

   

   

   

    

گند حجت څرو او آيتونپلو چي موسى مو له خاو يقينًا 

په لوري، ږو، د فرعون او د ده د درباريانو ېسره ول

په داسي حال ړ، چي هغوى د فرعون د حكم متابعت وك

په و صحيح نه وو، د قيامت چي د فرعون حكم سم اكي 

ې په اور كي به ئاو كوي  يښمخكقوم پل د خځ به ور

 دنياې په دځى، او څومره بد ننوتد ننوتو ننباسي، 

د ځ هم، په وراو د قيامت  ړى شوكې پسروكي هم لعنت 

  !څومره بد انعام انعام وركوونه

گه ډه توپه لنقصه  السالم عليهدلته د موسى  -(17-11)

موسى ې: داسي راغلگه په توگي ېلۍ تاريخي بتاو د وروس
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گند څرو او آيتونله لوري له  تعالى هللاد  السالم عليه

ږل ېول په لوريد فرعون او د ده د درباريانو  ؛حجت سره

ې، هم د ده د رسالت د اثبات ې وړى شوې وركهم معجز شو،

په داسي حال هغوى ښود كتاب، گند حجت او هم الرڅرپاره ل

ې ېښوده او د هغه متابعت ئړه كن حكم ته غاد فرعوكي 

ې د دوى سمه حكم سم او صحيح وو او نه ئې چي نه ئړ وك

پل د خځ به په ورد قيامت چي ښوونه كوله، هغه فرعون الر

ې ننباسي، په اور كي به ئښ شي او پلويانو مخكقوم او 

ېر بد چي ډپسي روان شول ښ په داسي مخكدوى چي ې گورنه 

پايله  ؟ړيپه برخه كېره بده ننوتا ورډځي ته به ننوت

او هم ږي ېې ورپرې دنيا كي لعنت په دبه چي هم ې دا ئ

به انعام د فرعون د متابعت صله او ځ، په ورد قيامت 

! څومره بد انعاملعنت وي،  ىپاتد دوزخ اور او تلې ئ

چي شاهي فرعون متابعت كولو ې هيله د په ددوى خو 

ې پايله ئچي خو ومو ليدل په برخه شي ې انعامونه به ئ

  څه شوه؟!

   

    

   

   

   

    

  

     

    

    

   

   

    

    

   

ې درته چي قصه ئړوند( خبري دي دا د دغو كليو )ا

ږ ېبل شوي، او موې رني ئځيړ دي او ې والځيني ئ، ووك

ځان پل پر خپله په خړى، ليكن دوى ك ېرپظلم نه دئ 

پلو حكم راغى نو خچي ستا د رب نو كله ړ، وكظلم 
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پرته چي له هللا  ټه ورونه رسولهگڅ هيمعبودانو هغو 

څه ې بل پرته ئۍ او له تباهې مرستي ته وربلل، ئ

او ستا د رب نيونه همداسي وي ړل، ورته زيات نه ك

 ېي ظالمان وي، بچپه داسي حال كي نيسي چي كلي له ك

 سخت دردوونكى دئ. چي د ده عذاب شكه 

په و كي د مخكنيو قصو آيتونې مباركو په د -(111-112)

 :ېښووني شوڅو مهمي الرپاى كي 

 ووكې درته چي قصه ئړوند خبري دي دا د دغو كليو ا ،

ې ئېدونكي ، نه دي نسكور شوي، اوسړ ديې ال والځيني ئ

او شوي،  پاتهپه ميراث ې نورو ته هالك شوي خو كلي ئ

لې، ځه تلې هم له منښي ئچي نداسي نسكور شوي ې ځيني ئ

 ېبل شوى فصل، رلكه 

  له لوري دا سخت سخت عذابونه د دوى د  تعالى هللاد

ظلم نه دئ عملونو عادالنه بدله او سزا وه، هللا ورباندي 

 ړ، كوځان ظلم پل پر خپله په خړى، دوى ك

  ړه وشوه نو ېكپرۍ له لوري وروستچي ستا د رب كله

چي  ټه ورونه رسولهگڅ هيمعبودانو هغو دروغجنو پلو خ

چا ښتله، ې غوې تره ئځل او مرستلمانې پرته ئله هللا 

چا پيران او چا قصرونه، چا ونه، چا قبرځل، لمان بتان

بل پرته ۍ خو دغو دروغجنو معبودانو له تباهفرعونان، 

 ړل، ه زيات نه كڅه ورت

  خلك د ظلم الر چي ستا د رب نيونه همداسي وي؛ كله

ړي نو له ړه وكپركتعذيب ې د ئ تعالى هللاړي او غوره ك

چي د ده عذاب شكه  ېړي، بې مخامخ كداسي برخليك سره ئ

نيو كچي د مخټول هغه خلك سخت دردوونكى دئ. قريش او 

پوه يد په الر درومي بااو ظالمانو  ، مشركانوكافرانو

 سخت دردوونكى عذاب ورته منتظر دئ. تعالى هللاچي د شي 
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چي د ښه ده گنده نڅرچا ته كي هغه  ېپه دچي يقينًا 

به چي خلك ځ ده ، دا هغه ورږيېېرآخرت له عذابه و

. ې دهېدونكځ ليدل كدا ورړى شي، او ك ډورته راغون

 . ېټېنډي( ې )لنېرلشمگر تر ډوو مځنې او نه ئ

پاره چا لپېښو كي د هغه په دغو تاريخي  -(111-111)

، د دنيا دا ږيېېرچي د آخرت له عذابه وده  ښهگنده نڅر

په چي د آخرت عذاب حق دئ، ظالمانو ته يو ښيي عذابونه 

چا سره له هر  تعالى چي هللاښيي پسي سزا وركول بل 

د ظالمانو د اقتدار سبه كوي، ظالم ته سزا وركوي، امح

په پالو ته بريا ورژغوري، حقمظلوم ۍ نسكوروي، ڼما

ه ، دغه هللا بې خوندي ساتيبرخه كوي او له عذابونو ئ

ړه پبشټولو سره چي له ځ راولي هرومرو د قيامت هغه ور

ړه بدله پړنو بشپلو كچا ته د خمحاسبه وشي او هر 

به چي خلك ې ده هرو مرو راتلونك ځهغه ورړى شي، ورك

گو پلو سترپه خځ ټول به دا ورړى شي، ك ډورته راغون

 ده.  پوريې مودډي ې لنېرلشمتر ې ئېدا ډځنگوري، و

      

    

   

   

    

   

   

   

     

    

   

   

    

   

     

    

 ېله اجازد ده څوك به نو هيراشي ځ( )دا ورچي كله 

بد بخته وي او ې ځيني به ئنشي كولى، نو  ريبخپرته 
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په اور كي به بدبخت شوي چي ې بختور، نو هغه ځيني ئ

ېروي وي )داسي گځچيغي او ې په هغه كي به ئوي چي 

په هغه كي،  پاته(، تلېدااو كور ېداگه د خرو هنكل

كله چي گر دوام كوي، م زمكه او چي آسمانونهتر هغه 

ښه كار چي ستا رب د هغه ړي، يقينًا ې وغواستا رب ئ

چي ړي. او هغه ې وكچي اراده ئه كوونكى دئ تر سر

په هغه كي،  پاته؛ تلپه جنت كي به وينو بختور شوي 

كله چي گر دوام كوي، م زمكه او آسمانونهتر هغه چي 

ې پرې( نه ړۍ ئچي )لړه ړي، داسي وركې وغواستا رب ئ

  ده. ېېدونكك

ډلو حالت او ځ د دوو په وردلته د قيامت  -(115-111)

ې د ډله او بله ئد بختورو ې شوى، يوه ئر ځووضعيت ان

په دوزخ كي وي، كله به له تندي ې به ئيوه بدبختانو، 

څه به ېدو له درده كوكاري، چيغي وهي او كله به د سوز

ېدا ته ېدا او كورگهنې د بوده وو چيغي به ئويلى نشي، 

د تل ډله به بله ې حالت كي وي، په همدورته وي، تل به 

 .وي پاره په جنت كيل

ښودل ا داسي ېدپاته كتل په جنت او دوزخ كي دلته 

چي ږئ ېپوهي دوام، تاسو زمك اوو آسمانونې لكه د شو

مراد  زمكه او آسماني نه د دنيا زمك او دلته له آسمان

ې په دنه دي، بلكي د آخرت آسمان او زمكه مراد دي، او 

په جنت او دوزخ كي به خلود داسي وي چي ويل شوي سره 

ې چي تر دآخرت د آسمان او زمكي خلود، خو دا لكه د 

ې چي ستا رب ئگر دا يل شوي: اال ما شاء هللا: موروسته و

ې استنثاء معنى د خلود نفي نه ده، بلكي ړي؛ د دوغوا

څ دئ، هي (فعال ما يريد) تعالى چي هللاې دا دئ مراد ئ

او د خاص كار ې مخه نشي نيولى، ې د ارادقيد او بند ئ

پاى كي د په و آيتونړو ړ كولى. د دوانشي اې په كولو ئ

ې مقصد ئچي ښيي )فعال لما يريد( او )عطاء غيرمجذوذ( 

 همدا دئ. 

دلته سعيد او شقي چي وي پام ته مو هم بايد ې د

په جنت كي چي تل به ژندل شوي، سعيد هغه دئ ېپانسان را

په دوزخ كي وي، د هغو خلكو چي تل به شقي هغه او وي 

دوزخ كي په څه موده به چي دي ويل شوي  څه نهړه په ا

په ږي او بيا به جنت ته درومي، اال ماشاء ربك ېك پاته
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ړه په ابلكي د همدغو اشقياءو نه دئ راغلى، ړه ې اد

پورته تشريح شوه، يعني چي ې همغه ده راغلى خو معنى ئ

 پاره نه دئ. دا قيد د خلود د نفي ل

     

    

    

    

  

   

 

دا خلك چي ځه ېوپرپه شك كي مه ړه په اڅه نو د هغه 

چي د دوى لكه ې فقط همغسي ده ئځنه ځي، لمانې لمانئ

ږ دوى ته ځنه كوله، او مولمانې د مخه پلرونو تر د

 وركوو. پرته ښت پړه له كمپله برخه بشخ

د كومو معبودانو  او ړىچي كوم دين غوره كدوى  -(111)

څ شك مه كوه، د ړه هيپه اپايلو ې د عبادت كوي، د د

پلرونو، دوى عبادت همغسي دئ لكه د دوى د مخكنيو 

ې هرومرو همغسي وي لكه د دوى د پايله او برخليك به ئ

ې چي مخكنيو ئترالسه كوي څه لرونو، دوى به همغه پ

 پرته. تښڅ كمړ، له هيترالسه ك

   

   

     

    

    

     

  

    

   

په هغه كي چي ړ چي موسى ته مو كتاب وركاو يقينًا 

وينا نه وى ۍ او كه ستا د رب مخكنړى شو، اختالف وك

، او هې وړه شوېكپرځ نو هرومرو به د دوى تر من

، شك كي ديكوونكى  په دوكهړه اې په دي دوى چيقينًا 

د دوى هر يوه ته د دوى چي ستا رب به او يقينًا 
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چي هغه د دوى ، يقينًا ړيگه وركپړه توپه بشعملونه 

 ښه خبر دئ.ړنو په ك

له الهي كتاب سره راغى،  السالم موسى عليه -(111-111)

له هغه چي ى كتاب، خو تاسو وليدل په لوحو كي ليكل شو

هغو  تعالى هللاړ، او لفت وكمخاېرو ډسره هم كتاب  الهي

كه دا ړ، پل سنت مطابق مهلت وركد خمخالفت كوونكو ته 

او د الهي كتاب  السالم عليهالهي سنت نه وى نو د موسى 

ړه ېكپرپرته ډه ځنې فورًا او له په سبب به ئد مخالفت 

د سزا وركوله، پل مخالفت د خې كوله او دوى ته به ئ

ې په دمخالفين هم بايد  قرآناو د  السالم عليه پيغمبر

په الهي عذاب نه چي ولي له مخالفت سره سره ي دوكه نش

پلو شوي، خدوكه ړه اې په دي دوى چيقينًا ږي، ېاخته ك

د دوى هر ستا رب به گمانونو او شكونو غولولي، غلطو 

څ عمل به پړه سزا وركوي، هيبشعملونو پلو يوه ته د خ

ړنو په كغه د دوى چي هږي، يقينًا ېپاته كې سزا نه ې بئ

 ښه خبر دئ.

   

    

    

    

   

   

      

    

 

ې گمارل شوى يچي ړه لكه نو هم ته همغسي استقامت وك

پل رب ته( )خځاى يو ې چي له تا سره ئهغه هم او 

هغه  دى دچي يقينًا ړاوى مه كوئ، ې، او سرغړمخه ك

او د ظالمانو ې كوئ، تاسو ئچي ښه ليدونكى دئ څه 

اور به اخته په كوئ كه نه نو په لوري تمايل مه 

څ اولياء نه پرته هيله هللا اسي حال كي چي په د ،شئ

 ى شي. څوك مرسته ونه كړبيا به مو هي ،ئلر

او مؤمنانو ته  السالم عليه پيغمبردلته  -(112-111)

  :چيويل شوي 
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لكه چي  ئړداسي استقامت وكښوونو سره سم له الهي الر

ي او انحراف ړاوي يئ، له هر راز سرغگمارل شوې پر

ذات له هغه چي معامله مو پام وي د مو بايې ته دپرته، 

پوه ښه ړنو گندو كڅرټو او پټولو پر ستاسو چي سره ده 

ې د همد شرحې مزيد د د، ښه ليدونكى دئڅه هر د او 

 گورئ.په تفسير كي وآيت 121ې د سور

د دوزخ كوئ كه نه نو په لوري تمايل مه د ظالمانو 

ړ او مالتله تأييد تعالى  هللااو د  شيپه برخه مو اور به 

ستاسو چي څوك به ونه مومئ داسي  او نه به محروم شئ

نه يوازي چي دلته مؤمنانو ته ويل شوي . ړى شيمرسته وك

ۍ ړي او له دوى سره له دوستگرتيا ونه كد ظالمانو مل

وى له پر دپه لوري له ميالن او د دوى ړي بلكي ډډه وك

د كافرانو او ځان لري وساتي، باور او اعتماد نه هم 

چي له هر ښيي ړل صيغه راوځاى د ظالمانو په مشركانو 

 ښودو ممانعت مراد دئ.له تمايل ظالم سره 

    

   

    

   

   

     

   

  

د ې( ږدې نپسړو خواوو كي او )وردواپه ځي او د ور

ڼي بدي گښېچي ، يقينًا ځ كوهځيني برخي كي لمونې پش

او پند دئ پاره پند اخيستونكو لړي، دا د ځه وله من

 كوي.  ضائعېكانو اجر نه نًا هللا د نيچي يقړه صبر وك

 عليه پيغمبرړاندي په وته د مخالفتونو دل -(111-115)

 ې: ې شواو مؤمنانو ته دوه مهمي توصي السالم

 ځيني ې پد شې ږدې نپسړو خواوو كي او ورځي دواد ور

چي له معنوي ه ده ڼگهغه ښېځ ، لمونځ كوهبرخي كي لمون
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ځه ې له منپلوه د انسان روزنه كوي او بد بد خصلتونه ئ

په معنى گناهونو د ئات سيځينو مفسرينو څه هم كه ړي، و

چي دلته ې دليل كمزورى دئ په ددا تعبير ړي خو تعبير ك

په ي د مخالفتونو ښنه نه بلكد بحث موضوع د گناهونو بخ

ۍ، ې صبربپه سيئات سره ده، ړاندي د استقامت موضوع و

ېدا، ظالمانو ته تمايل او ښمن ته تسليمضعف، دېري، و

ځ چي لمونويل شوي ې او ته اشاره شوړو كارونو نورو ناو

ړيكي ځ د انسان المونړي، ځه وړه خصلتونه له مندا ناو

په برخه گوي، ثبات او استقامت ورټينپل رب سره له خ

ښني بخ)ذنب( او د پاره لگناهونو معموًل د  قرآنكوي، 

صيغه كاروي، لكه )يغفر الذنوب او ( انغفر)ې د پاره ئل

يئات او د پاره سغافر الذنب...( او د بدو خصلتونو ل

لكه )يكفر  ړيصيغه راوې د )تكفير( پاره ئېدو لمحوه ك

چي وايي دا څوك ، عنكم سيئاتكم، كفر عنهم سيئاتهم(

په ې ې يوه ده رأيه ئړه مترادف الفاظ دي او معنى ئدوا

په يوه آيت ې كله كله ئ چي قرآنې دليل صحيح نه ده د

ه ې يوه نه دښيي معنى ئچي ړي پسي راوپه بل كي او يو 

 يْجَعل هللاََّ  َتتَُّقوا ِإن َءاَمُنوا الَِّذينَ  َيَأيَهاې آيت كي: په دلكه 

 اْلَفضلِ  ُذو هللاَُّ  َلُكْم وَ  َيْغِفرْ  وَ  سيَِّئاِتكمْ  َعنكمْ  ُيَكفِّرْ  وَ  ُفْرَقاناً  لَُّكمْ 

 پهكي ې آيت په دې ، د هود د سور21االنفال:  اْلَعِظيمِ 

او بدو خصلتونو محو او سره د سيئاتو  (يذهبن السيئات)

چي پاى كي ويل شوي په د آيت  ړل افاده شوي.ځه وله من

ې آيت كي پسورپه  او پند دئپاره پند اخيستونكو لدا د 

دلته همدا چي ښيي ړه هم دواې دا شو سپارښتنهد صبر 

  خصلتونه مراد دي.

 چي له )طرفيږي ېد آيت له الفاظو داسي معلوم 

ې مخكي خواوي دي، له غرم ړهځي دواد ورمراد  (النهار

ين او ښپسځ، ماگهيې سره د په دي چې، ئ او وروسته برخي

ې او له )زلفا من ځونو ته اشاره شوگر لمونمازدي

چي ۍ برخه مراد ده ړنهغه لومې پالليل( نه مراد د ش

ښام او ماخستن د ماسره ې په دچي ې وي، ږدځي ته نور
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  ې. ځونو ته اشاره شولمون

 د كوي.  ضائعېكانو اجر نه نًا هللا د نيچي يقړه صبر وك

ړه په اپايلو و او نتائجد ، جهاد او دعوت څوهپلو خ

څي به چي ستا هگمان مه كوه څكه دا تشويش مه لره او هي

پلو مخالفتونو سره په خښمنان به د ،شي پاتهې ې نتيجب

په ېدو ستا د بريا مخه ونيسي او وروستي منزل ته د رس

ېكانو اجر نه هللا د ن چياوسه ډه ډ شي، ډاړاندي به خنو

   شي. ضائعۍ ېكانو قربانچي د نږدي ېپر، نه كوي ضائع

    

   

   

    

   

   

   

   

    

   

  

   

داسي عقلمن نه ول كي ېړيو پتاسو مخكنيو  ترنو ولي 

ږ ېر لډگر مكولى، د فساد مخنيوى ې په زمكي كي ئچي 

څه د هغه ې كولو چي ظلم ئهغو  ژغورل، اوچي ومو ې ئ

په برخه ې عيش عشرت په هغه كي ئچي ړ ې وكمتابعت ئ

چي ، او جنايتكاران ول. او ستا رب داسي نه دئ ېدوك

ې مصلحين گن ئچي استوړي په داسي حال كي تباه ككلي 

 وي.

ړه اپه ې حالت دلته د مخكنيو قومونو د د -(117-116)

كسانو  وږله لى كي په دوچي ولي ې ښودل شورانتيا يح

ې چي په زمكي كي ئداسي صالح او عقلمن خلك نه وو پرته 

ژغورل گى وټول، دغه عقلمن او صالح كولىد فساد مخنيوى 

چي په او نور هالك شول!! هالك شوي هغه ظالمان ول شو 

ړنالره گالره او كداسي ظالمانه تې شول، پسپل عيش عشرت خ

. ړيپه برخه كور دوى ته عيش عشرتچي ې وه ړې غوره كئ
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گوته ته ړتياوو گځانڅو د دغو هالك شوو  قرآندلته 

ټه كي ول، په لنيسي: ظالمان ول، د عيش عشرت 

ړى وو. ې فساد خور كپه زمكي كي ئجنايتكاران ول او 

پاره د ظلم او ي هوسايني او ترفه لپليعني دوى د خ

ې وه، د دغو ظالمانو او مترفينو د ړجنايت الر غوره ك

د  او څه له السه وركولپل هر ېرو خډپاره رت لعيش عش

د فساد كي ټولني په ېدل، دوى دوى د هوس قرباني ك

ځان له الري ېري په حق د تد نورو جناياتو او خورولو، 

ټولني كي د هغو  پهژوند برابرولو، هوسا او مرفه ته 

چي د فساد ږ وو ېر لډېر عقلمنو او صالح كسانو شم

او د ژغورو وږكى همدا لتعالى  هللا، ې كولهمقابله ئ

مفسدينو، ظالمانو، مترفينو او جنايتكارانو د عيش 

ېدونكى سنت ړ. دا ستا د رب نه بدلټول كې ټغر ئعشرت 

تر هغه عذاب نه ېدونكو په اوسې سيمي چي د يودئ 

ړه ېكپرږلو ېې صالحان وي، د عذاب لگن ئچي استوږي ېرال

د ترفه او عيش ټولني غالب اكثريت د چي هغه مهال كوي 

ړه د زړي، الر غوره كجنايت  او د فساد، ظلمپاره عشرت ل

پلي خوا كي په خټولى ړوكى صالح وگرانو دعوتو دسوان

ړي، هللا تعالى يوازي ونه زغمي او د دوى مخالفت ته مال وت

ژغورني او د ظالمانو د كلكي ټولي د د صالح غه مهال د

 ړه كوي. ېكپرې او نيوني اخذؤم

    

    

   

      

   

   

   

  

  

ې به ئنه  و( خلكټولو)له ښتى نو او كه ستا رب غو

پلو كي خپه ړى وو، خو تل به ړ كيو )متحد( امت جو

ړى، او ې رحم كپرچي ستا رب گر هغه ممختلف وي، سره 

پاى او ستا د رب وينا ړي، پيدا كې پاره ئې لد همد

ريانو او خلكو ېپدوزخ به هرومرو له چي ې ېدلته رس
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  ډكوم.ډ گ

 پام كي ولرئ:په څو خبري دلته  -(111-111)

چي د ړي پيدا كانسانان داسي نه دي تعالى  هللا

ې ټاكلې په يو)انتخاب( او )اختيار( واك ورسره نه وي، 

ې او عمل له مخي سره ورته ټول د عقيداو ړ ته االر تلو 

ه گالرتپله چي خې ړړتيا وركگځانې دا وي، بلكي دوى ته ئ

او له  ړي،ښه او اراده انتخاب كوپله خپه خړنالره او ك

ښتى كه ستا رب غوپير ولري، پل انتخاب كي توه خپبل نه 

ړى وو، ړ كې يو متحد امت جوبه ئنه  وټولو خلكله نو 

په ښه او بد څه اختالف وو او نه د په دوى كي نه به 

ې له مخي سره ورته ول ړه او نزاع، هم به د عقيدړه شخا

چي يو ړي پيدا كې داسي خو دوى ئد عمل له مخي، هم او 

ړتيا ده، گځانې يوه فطري او طبيعي الف ئله بل سره اخت

تعالى  هللاد چي ږي ېژغورل كڅوك ې اختالف نه هغه له د

ښود شي ې الرښوونه ئپه برخه شي، الهي الرې پېرزوينه ئ

 هللاد چي په نصيب شي ې په هغي الر د تلو توفيق ئاو 

نه ښه او د خلكو د يووالي او وحدت ضامد رحمت نتعالى 

 ده.

سرينو دا فقره )و لذلك خلقهم( داسي درنو مفځينو 

پاره انسانان د اختالف لښيي هللا تعالى چي ې ړتعبير ك

په هغه صورت كي صحيح خو دا تعبير يوازي ړي، پيدا ك

ې )وال يزالون مختلفين( نه ې فقرتر دچي ېدى شو ڼل كگ

ې مخكي )اال من رحم( ې وى، او تر دوروسته او متصل راغل

ښيي چي ي د فقرو ترتيب داسي دئ چې، حال دا نه وى راغل

له )من رحم( سره دئ، يعني امخ خړاو م( تد )لذلك خلقهم

ې انسانان به تل سره مختلف وي، يوازي هغه به له د

رحم تعالى  چي د هللاږي او متحد به وي ېژغورل كاختالف نه 

دوى د تعالى  هللااو ې وي، په برخه شوې ېرزوينه ئپاو 

چي دوى د اختالف الر كله ړي، ا كپيدپاره همدغه يووالي ل

ې د تصادم پل خلقت له اصلي مقصد سره ئړي نو د خغوره ك
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ژوند كولو حق نه پر سر د ، بيا نو د زمكي ېړالر غوره ك

تعالى  هللاچي گورئ او دا دئ  ټول شي.ې ټغر ئلري، بايد 

ړي، متحده مؤمنه ټولو مخكنيو امتونو سره همداسي كله 

ښتي د مشركانو، اختالف كي ن پهې او ژغورلې ډله ئ

 ې دي.ړځه وې له منډلي ئكافرانو، ظالمانو او مفسدينو 

په الهي عذاب اخته په دنيا كي به چي يوازي دا نه 

ستا د رب ړه په ابلكي د دوى ږي ېې ټولټغر به ئاو 

په دوزخ كي ټول به چي وينا دا ده ېكنده پرۍ او وروست

، او دوزخ ې همئانسانان او ې هم ئ ريانېپډوي، راغون

چي كه د ډكولو معنى دا ده . د ډكويټولو په دوى به 

په ې نه يوازي څومره زيات شي نو دوزخ ئېر هر دوى شم

د وينا له مخي به ځايولى شي بلكي د قرآن ږ كي ېپلي غخ

ډك )هل امتلئت: آيا :ښتنيپوې د دتعالى  هللاهغه د 

د نور ووايي: )هل من مزيد: آيا مزيځواب كي په ې؟(، شو

  هم شته؟(  

    

   

    

   

  

    

ې چي د هري يوړوند( خبرو نه انو له )اپيغمبراو د 

په ه مضبوطوو، او ړې سره ستا زپه دقصه درته كوو 

پاره موعظه ې كي تا ته حق راغلى او د مؤمنانو لد

  پند.او 

 ې:ښووني شوې مبارك آيت كي دا الرپه د -(121)

ي چي تا ته ړوند خبراالسالم  معليهانو پيغمبردا د 

 و، ړمضبوط كې پرړه ستا زچي پاره دي ې لد د ؛ې بيانووئ

 ،ق ديې حټول ئڅه ويل شوي قصو كي چي تا ته ې په د

  .ونه ديپنداو ې پاره موعظد مؤمنانو لكي ې په داو 

 ښي:ېړه دوه خبري ضروري برپه اې آيت د د
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 (هذه)ۍ فقره كي د درنو مفسرينو د آيت وروستځينو 

ځكه غوره نه ا تعبير ڼي خو دگدا سوره مشار اليه 

گند مشار اليه )انباء څرې او ږدچي دلته نښي ېبر

ځانه ورته بل مشار غلى، له راپه مخكني آيت كي الرسل( 

 ول صحيح نه دي. ړجواليه 

ځينو ترمذي او د احايثو ړه په اې ې مباركي سورد د

چي راغلى ې مضمون يو روايت په دنورو كتابونو كي 

  وايي: 

 هللاَِّ  َرس ولَ  َيا عنه هللا رضى َبكْر   َأب و َقالَ  َقالَ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ 

 وَ  َواْلم ْرسالَت   َواْلَواِقَعة   ه ود   ْتِنىشَيَّبَ  » َقالَ . ِشبْتَ  َقدْ 

 .«( ك وَِّرتْ  الشَّْمس   ِإَذا) وَ ( َيَتسَاَءل ونَ  َعمَّ )
 رضىابوبكر چي دئ  روايت هللا عنه رضىله عبدهللا بن عباس 

ې وئپين شول!! دي ستان ښېوې د هللا رسوله! وويل: ا هللا عنه

إذا الشمس  فرمايل: د هود، المرسالت، عم يتسائلون او

  ړل.پين كان راسوېښتسورتونو 

ړه راغلي روايات هم د ې ادپه چي پام وي ته مو ې د

متعارض دي او هم د سند له كي پلو په خپلوه متن له 

ښتني پوځوابه ې څو بپلوه غريب او متعارض؛ او 

 ي: وړراوال

عليه السالم  په وخت كي د پيغمبرې د نزول ې سورد د -1

ې گمان تر دپه غالب و شاوخوا كي او كلونځوسو پنعمر د 

عليه  چي دا مهال د پيغمبرڅه كم وو او روايات وايي 

گو ښته نه ترسترېپين وڅ سږيري كي هيپه سر او السالم 

 ېدو.ك

ې مضامين چي د هود د سوروايي تر بحث الندي آيت غه د -2

ړوند االسالم  معليه انوپيغمبرد ې راغلې كي په هغاو 

مضبوط ې پرړه زعليه السالم  پيغمبرد چي دي ې داسي قص

په (، ې مضبوطووپرړه ى شوى، )نثبت به فؤادك: ستا زړك

ۍ ېشانپرد چي ږي ېگو كڅه نه تر سترې سوره كي داسي د

ډ او ډاد پايه او تشويش باعث وي، بلكي له سره تر 

ډكه ده، كه احيانًا دا روايات صحيح ېرو اطمئنان له ز

ورته موندلى شو او هغه دا  وي نو بيا يوازي يوه توجيه

چي: ته ويل شوي ې سوره كي پيغمبر عليه السالم په دچي 

 مأمورې پرچي ړه استقامت وك)فاستقم كما امرت: داسي 



 

 

                                                                                                       هود                                  

 ېلوشپد قرآن 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

171 

ږي ېك پاتهځوابه ې ښتنه بپوخو دلته هم دا  ،ې(شوى ي

په ېرو سورتونو كي ډپه  قرآنوينا خو د ورته ته ې چي د

 لكه:  ،ېېلو الفاظو راغلېلو بب

                          ...        َأْهَواَءه مْ  َتتَّبِعْ  ل أ ِمْرت وَ  كَما اسَتِقمْ  َفاْدع  وَ  َفِلَذِلك

 16الشورى: 

  َما اتَّبِعْ  
َ
                   ...                                        رَّبِّك ِمن ِإَليْك أ وحِى

  117االنعام: 

                                                                     ...ِإَليْك حَىي و َما اتَّبِعْ  وَ 

  111يونس: 

                                        ...ِإَليْك ي وحَى َما اتَّبِعْ  وَ 

  2االحزاب:                              

    

   

   

  

    

پلي په خووايه: تاسو ړي چي ايمان نه راواو هغو ته 

ږ هم عمل كوونكي يو، او ړئ؛ موړنالري عمل وكك

 . ږ هم منتظر يوچي موړئ انتظار وك

هغو و وروسته دالئلټولو دغو نو اوس او له  -(121-122)

پلي په خووايه: تاسو ړي چي ايمان نه راومخاطبينو ته 

په گالري درومو او پلي تپه خږ هم ړئ؛ موړنالري عمل وكك

ړئ ې ته انتظار وكتاسو هم راتلونكعمل كوو، پل دين خ

په برخه كوي او څه درړنالره چي ستاسو دا كگورئ او و

 ږ او لهله موتعالى  هللاچي گورو وبه  ؛ږ هم منتظر يومو

 . تاسو سره كوي

   

   

   

    

   

     

ټول ي غيب هللا لره دي او او زمك وآسمانوناو د 

ړه او ې وكږي، نو عبادت ئېكارونه ده ته راجع ك
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چي غافل نه دئ څه ړه او ستا رب له هغه ې وكپركل وت

 ې كوئ.تاسو ئ

ټولو له پاى دئ او ې تتمه او چي د سوردا آيت  -(121)

ټولو د ې ، د سورژوره رابطه لريې و سره ئآيتون

 ږدي؛ ړاندي په وږ زموپه دريو فقرو كي مضامينو خالصه 

ټول غيبي و پوه دئ اپه غيب چي  هړد هغه هللا عبادت وك

په د ده ټ دي پگو چي ستاسو له سترهغه شيان امور او 

پاى او ، ږيېكارونه ده ته راجع ك ټولاو واك كي دي 

 ږي.ېټاكل كلوري ده له ې د پايله ئ

په ښمنانو ځواكمنو دد  ،هړتوكل وكتعالى  پر هللا

     ڼه، گته كافي وځان هللا تعالى ړاندي و

، ستا ې كوئچي تاسو ئغافل نه دئ څه ستا رب له هغه 

ۍ وروستبه پام سره ړنو ته په ښمنانو كاو ستا د د

به مؤمنان او تعالى  چي هللاډه اوسه ډاړه كوي، ېكپر

په برخه كوي او د حق ور بهاو بريا ي ژغورصالحان 

به وركوي. دا همغه سخته سزا سي او ښمنان به كلك نيد

شوي، په وار وار تكرار ږدو كي په اوچي د تاريخ څه دي 

 معليهنوح، هود، صالح، ابراهيم، لوط، شعيب او موسى د 

 ږي. ېځلړاندي په وگوالى ستاسو څرنې په قصو كي ئالسالم 

 الَّ َأْنَت َأسَْتْغِفُركَ أشهد أن الَ ِإل َه إِ  ،سُْبَحاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدكَ 

 َوَأُتوُب ِإَلْيكَ 
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 يوسف

 

 

 يادونه:

په ېل كتاب ې د مخه د بير تر دې دا تفسد يوسف د سور

دا دئ  ،ې سريزي سرهله يو ،پ شوىچاځلي ڼه كي دوه ب

پلي سريزي ېيم جلد كي له خپه درې پلوشې د قرآن اوس ئ

 ړاندي كوو.سره و
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 !لمىز صحرايي پلورل شوى

 وېدله زندانه قصر ته ورس گهڅن

 

 شو؟ چاپا ملكاو متمدن ټولو د ستر تر ړۍ د ناو 

 

 !ړوې زده كې ئراشئ د يوسف له سور
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 سريزه
گه وكتل شي نو په عاميانه سترېښو ته پكه تاريخي 

په چي اقتدار به تل ړوي كي راوالانسان  پهگمان دا 

ږي او له ېكي له يوه نه بل ته انتقالې واكمني طبق

ږي، دا ېپاته كپه ميراث دوى اوالد ته واكمنانو به د 

چا ې كي الندي طبقچي په ښي ېمحال برران او حتى ورته گ

د عاميانه ذهن خاوندان دا د  .په الس ورشيته اقتدار 

واكمنه طبقه به تل حكومت چي ڼي گحكم ېكنده پرتاريخ 

 .ږديړه ۍ ته غاكوي او محكومه طيقه به تل د دوى واكمن

او  وگراناو د مصلح دعوت لسالما معليه انوپيغمبرد 

په گه خلك څنچي و يوه لويه ستونزه تل دا وه انقالبيون

دا يو غلط ذهنيت دئ، دا ذهنيت د چي ړي ې قانع كد

دوى كولى شي ړى، پيدا كپه دوى كي راټولني روان وضعيت 

د ظالمو واكمنانو تخت او تاج ړي، دا حالت بدل ك

سوي، خو عام ولس پاى ته ورې و اقتدار ئړي ارانسكور ك

چي ولى قانع ك وې خبري نه شپه دپه استدالل سره يوازي 

ې حالت د بدلولو او د يوه انقالب راوستو ه دوى كي د دپ

په خالف ړي، د ظلم ړي، مال وتكه دوى همت وكتوان شته، 

باور د ې وينا په د، ىې مرسته كوبه ئ څي نو هللا تعالىپا

يتونه د دوى مخي ته بايد داسي تاريخي واقعپاره لكولو 

په مخكنيو چي دا حقيقت ثابتوي، دلته ده چي ښودل شي ېك

ځي او همدا سبب ښو د استناد ضرورت مخي ته راېپتاريخي 

 قرآنږدي، مخي ته  ې زموږېرو امتونو قصد ت قرآنچي دئ 

 السالم عليهاو موسى  السالم عليهپاره د يوسف ې لد همد

ې همدا څ كي ئه ترپېر تفصيل سره رااخلي او ډپه قصه 

گه يو څنگورئ و :ته وايي موږته ثابتوي،  حقيقت موږ

د او  ېدوله زندانه قصر ته ورس لمىز صحرايي پلورل شوى

د ئ رگوو شو؟ چاپا ملكټولو د ستر او متمدن تر ړۍ ن

ې په دى زلم يگه يو فرارڅنډلي نه فرعون د غالمانو له 
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څون پاو په ضد متحد اچي مظلومان د ظالمانو موفق شو 

ې د ښكري ئږي او فرعون او لې، بري ته ورسړيچمتو كته 

 پو كي غرق شي؟!! څپه سيند 

يوسف سوره په مكه مكرمه كي هغه وخت نازله شوې د 

د قريشو له سخت مخالفت سره  عليه السالم پيغمبر يچ

د قريشو هغو ښوونه د دغو مخالفتونو الر ،مخامخ وو

غمبر عليه السالم او پي يكوله چمذهبي او قومي مشرانو 

 ،واښ بالوگخپل زعامت لپاره ستر  د هغه دعوت ئې د

صلي هللا عليه وسلم د فكري او اخالقي عظمت  هغوى د رسول هللا

رله چي ېگاو داسي ئې ان واحساساو په وړاندي ځان وړوكى

عدالت  ،اركچت افاو ،ړ اخالقلو ،څلى شخصيتېپس دهد 

ې فساد او ب ،ظلم رتيا او لهگد مظلومانو مل ،ښتنهغو

ې مبارزه به د دې سبب شي ېدونكپخال كنه  ېئۍ سره عدالت

او مشران له  ءاو قبيلوي زعماذهبي چي د قريشو م

د  السالم عليهپيغمبر  به زعامته خلع شي او ټول خلك

د ې پاره ئې لد همد ،ه غوره كړيگزعيم او مشر په تو

او د ه ته لمن وهلپه ضد مخالفتونو  عليه السالم پيغمبر

 كولې هلي ځليې ئلپاره الزياتولو 

دغو مخالفتونو هغه وخت زور واخيست چي د قريشو 

د قوم ځوانان او د ټولني صالح او  چيوليدل مشرانو 

دعوت ته په پراخه  السالم عليهك شخصيتونه د پيغمبرېن

لمنه په چټكۍ سره  گد غورځن ،پيمانه لبيك وايي

تعذيب او  ،واښلگ پراختيا مومي او د مؤمنو ځوانانو

دو مخه ېدونكي خپرېفشار هم د دغه دعوت د مخ په زيات

څه كوله هډلي  ېله همدې امله د دوى يو ،نه شي نيولى

 هبل ،يړكچي رسول هللا صلي هللا عليه وسلم له مكې نه تبعيد 

بندي په او نورو د ده  ې وهپسوژلو په ده ې د ئ هډل

 .گار كاووټينكولو 

ښتنو ته پوڅو اساسي د انسان  كيې سور يې مباركه دپ

 شوى:  ځواب ويل

 چا ۍ بريا د وروست ه فكري او سياسي مبارزاتو كيپ

پل حريف تر خ ،په وسلو سمبال وي چيږي؟ هغه ېپه برخه ك

ې ئ وسائلزيات او  امكاناتمادي او مالي ې او رقيب ئ

پر پلوه له فكري او اخالقي  چياو كه هغه  مخكي تللي؟

 وي؟ پل حريف برالسىخ

 ړاوونو څكله له كېك شخصيتونه به هيآيا صالح او ن
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ړاو كي به پپه هر ژوند او د تل  ،ږيېسره نه مخامخ ك

په الر تلونكي به هم ري او د دوى گوي؟ د دوى مل بريالي

ې مخالفت نه څوك به ئ ،ږيېله ستونزو سره نه مخامخ ك

څوك د او كه ړي؟ پاره به مال نه تۍ لښمند دوى د د ،كوي

 تل به ناكام او نامراده وي؟ ړي نو ۍ ته مال وتښمند دوى

 ښتونو سره ېستونزو او آزم ،ړاوونوآيا له ك

 ،اشتباهاتود  ډليې د يوه شخصيت يا يو اېدمخامخ

 ڼو؟ او داسيگوښه ناسموالي ن او ېروتنوت ،غلطيو

د  ،په عذاب اخته شويله لوري  د هللا تعالى چيېرو گوان

يد له تأي د هللا تعالى او ېوړى شناهونو سزا وركگپلو خ

 او حمايت محروم شوي؟ 

 و له مصيبتونو سره د دوى د نه وي ن كه داسي

 دا يو طبيعي بهيرآيا څه توجيه لرو؟ پاره ېدو لمخامخ

ښتونو ېان له آزمېكهم ن چيدئ  سنت داسي دئ؟ د هللا تعالى

او  ستونزيپاره چا لآيا د  سره مخامخ كوي او هم بدان؟

د درجو  ته دچا دو عملونو سزا وي او ړاوونه د بك

ې فكري او عملي ودد  او كمال ته د رسولو ،ړولولو

 وركولو ذريعه؟

په او دقيق ځواب نه موندل او ښتنو ته د سم پوې د

انسان د  چيې باعث شي ړه ناسم او غلط قضاوت د دې اد

غلط  ،ړياشتباه وكپلو قضاوتونو كي په خړه په اښو ېپ

ه او گپه ستركام ته د كامياب نا ،ړيځ غوره كدري

 وري!! گه وگپه ستربريالي ته د نامراد 

ې ښتنو ته ئپوې اساسي د چينه دئ  قرآن دا يوازي

بل ستر  ۍړد ن بايبل ،ړيځوابونه وركدقيق او علمي 

ځواب ښتنو ته دغو پو چيې ړڅه كې همذهبي كتاب هم د د

 څ مخاطب نشي قانعپل هيخ چيځواب ناقص  خو داسي ،ووايي

ې ي دڅ كپه ترې قصد  السالم عليهد ايوب  بايبل ،كولى

كه  ،څهخو ناكامه ه ،ېړڅه كځواب ويلو هښتنو ته د پو

په ويلو  چيټولو غوره برخه كي تر  بايبلهم په څه 

د يوسف  بايبل ،قصه ده السالم عليهارزي همدا د ايوب 

خو  ،ېېر تفصيل سره رااخيستډپه قصه هم  السالم عليه

پېښو يا د  ،د يوه قوم شجره بيانوي يچوك څلكه  داسي

ي په كپند او نصيحت نه مخاطب ته كوم  ،تاريخ ليكي

نه د عقل  او ې اخلينه د ادب مينه وال خوند تر ،ښتىنغ

ې په مقابل كي ئخو  ،ړه ته الر موميخاوندانو زپوهي او 
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تصحيح  ړنيېڅتاريخي  غلطي د بايبلخوا ې له يو قرآن

خوا دا بلي له  ،كوي ړانديځور ونښو حقيقي اېپد  ،كوي

ځواب كي په ښتنو پوېرو اساسي او مهمو ډڅو قصه د 

ته پوښتني ې كي يو برخي په هريې او د قص كوي ړانديو

مخي  ه زموږگېلبد يوه ستر حقيقت تاريخي  او ځواب وايي

ړه ې بيان هومره جالب او زپلوه ئله بله  ،ږديته 

ړه تل انسان د ز ېدو سره دځل اورپه يو  چيښكونكى را

ړه د په اد قصو  ،ځاى نيسيې كي په حافظ او ته رسي

ژور پلوه ې له د ځ نه يوازيتر من قرآناو  بايبل

الفاظ  ،د بيان اسلوب ،وينا قرآند  چيپيرونه شته تو

هر لفظ  ،ېزناك ديخوندور او اغ ،ېر دقيقډې ښت ئړاو جو

پل مناسب او په خېر دقت سره غوره شوى او ډپه ې ئ

كارول شوى او هر يو خاص مطلب افاده ځاى كي يسته ښا

 برخيبلي ې د يوه برخه ئ چي داسي بايبلد  خو ،كوي

 ،ډكنو وې له ركاكتالفاظ او د جملو تركيب ئ ،متناقض

ې خاوند ې عقلمن انسان منلى شي او نه د ادبي سليقنه ئ

ړو پلوه به هم د دواې له د بلكي ،ې خوند اخيستى شيتر

او موخي ې ړگځان ېقص قرآند  چيورئ گير وپژور توځ ترمن

ښه توضيح هره قصه د يوه ستر مطلب د  ،داف تعقيبويها

الرښووني او درسونه ې كي قص په هري ،كوي ړانديپاره ول

د يوسف  ،ې ديې او شجرې فقط قصقص خو د بايبل ،لري

 په قرآندا قصه  ،ه دهگېلښه بې يوه قصه ئ السالم عليه

د  چيې راغلكي  يڼب يو خوندورښايسته اكي په دومره 

 ،ۍ سره حفظ كولى شيآسان يېرډپه ې هر مينه وال ئ قرآن

اكثر  چيدئ  خو وضعيت داسيېوادونو كي په عربي ه

له قرائته ې ې سورځه كي د دپه لمانې خاطر په د انامام

خواوو  وېرډغلط شي نو له په كي كه احيانًا  چيډډه كوي 

ې سور ياو آسان وندوريهمدغي خپه  .ږيېوركول ك فتحبه 

ې توصيپراخي او ژوري مجاهدينو ته هومره الري كي د هللا د 

ې يادول ضروري هر مجاهد ته ئ چيې او الرښووني شو

  ښي.ېبر

د نزول له نېټې  چييو ستر اعجاز دئ  قرآندا هم د 

په تاسو به  ،ړىوو خلكو هغه حفظ كهانپه مليوتر ننه 

مذهبي او  څ داسيهيۍ او ټول بشري تاريخ كي ړټولي ن

د  چيد شعر يا د نثر كوم كتاب ونه مومئ  ،غير مذهبي

له منونكو  بايبلد په اندازه حافظان ولري!!  قرآن

د ږده تاريخ كي پل اوپه ختاسو ولي ښتنه كوو: دا پو
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ند گڅرمحدود شمېر حافظان هم نه لرئ؟!! ځواب ئې  بايبل

ړه ئې دړه چي د زژر حفظ كولى شي دئ؛ انسان هغه كالم 

محتوى  ،ويگړخ ولله عقل سره ئې ا ،شي ېپرانيستلورته 

ړئ باور وك ،ې خوندور ويړه او د الفاظو تركيب ئئې لو

د مزامير داسي ؤكي يوازي د دا بايبلټول په چي ما 

ړه دروازه ورته خالصه څه د انسان د زڅه نا  چيوموندل 

ښكال احساس په هغه كي معنوي او ادبي خوند او شي او 

څوك كي  بايبلپه ټول پرته نور پاڼو څو له دغو  ،يړك

 ښكال نه شي موندلى.دا خوند او 

 چيچايي پاستر او متمدن ملك  ړۍ د يوه داسيد ن

په الس كي صحرايي زلمي  د يوه داسي ،ې نه درلودسيال ئ

د يوه  ،ووځاوغوركي څاه  پهڼو پلو وروخ چيېوتل پر

په جرم ۍ لمن پاكد  ،څ شوخر بيع هږپه له گپه تو مريي

په تورو ې د زندان ې لس كاله ئږدن او ړزندان ته وال

 چيړوي ښتنه راوالپوچا سره دا له هر  ،ړلېر كتخونو كي 

يو ثابت او نه  تعالى هللاف وو؟ او كه د آيا دا يو تصاد

په دنيا او آخرت په خداى او  يچېدونكى سنت؟ څوك بدل

ښو ېپ داسيپه الهي مكافات او مجازات باور لري نه كي 

ېښو پنورو ړۍ وري او نه د نگه گپه سترته د يوه تصادف 

ښي دي او كه ېپطبيعي په عالم كي كه دا  ،او حوادثو ته

ېك ښه او نكه دا د  ،يژورلوړي ژوند كي په د انسان 

ېدل دي او كه د ړاوونو سره مخامخانسان له ستونزو او ك

دا ه ك ،ژوندمرفه او آرام  ،شرير او بد انسان سوكاله

په  چيخو هغه  ،نامستحق برياكه د او ده  هد مستحق مات

ټولو باور لري او هغه د عالم او د عالم د  تعالى هللا

ړه نه په اښو ېپد  ،ڼيگپالونكى او سمبالوونكى ښو ېپ

هغه د  ،قضاوت كولى شي باور ساتلى شي او نه داسي داسي

صالح انسان د مكافات او د بد عمله ېك عمله او ن ،ښه

پاره مضبوط دليل لري ېدو لانسان د مجازات ك او طالح

 ڼيگله لوري مكافات او مجازات  تعالى هللااو دا د عادل 

ه گپه توړه د دليل په اد شته والي  تعالى هللاهمدا د  او

ېكان له ن چيې عكس حالت او هلته د دخو  ،كوي ړانديو

ېواده له ه ،ځيزندانونو ته  ،ړاوونو سره مخامخ ويك

مفسدين او  او اليگ ستونزيې پسپر له او  ږيېك ړلش

ژوند ۍ ناست او مرفه او سوكاله دگپر اقتدار د ظالمان 

 ړانديړ توجيه وپاره د منلو وې لچار بايد د دنا ،لري

ړي او هم د ك رفعې ښنېپل تشويشونه او اندخهم  چيړي ك
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 ځواب ووايي.ښتنو ته پومخالفينو 

ټولو مصلحينو ول د په شم السالم معليهانو پيغمبرد 

په حقه وى نو چي كه دوى ړه د دوى مخالفينو ويلي په ا

ام گپه هر ېدل او د ولس له مخالفت سره به نه مخامخ ك

 ،ېوان نه ولرگړاوونو او ستونزو سره الس او به له ككي 

 دعوتد ده له و عليه السالم اپيغمبر هغو خلكو چي د 

او  وسائلټول پل خ ،وه ېړلسره مخالفت ته ئې مالت

لپاره كارول او  ېد مقابلامكانات ئې د دې الهي نهضت 

 ،وادي يپه مبارك ېد مكياران ئې د پيغمبر عليه السالم 

 ،ترشديد تعذيب الندي نيولي وو ي،كحرم دا د هللا د كور 

محمدعليه  ړو چيوكباور ه گڅنپه دې خبري : ويل به ئي

د جبرئيل  ټولو مالئكو مطاعد  ،پيغمبر دئد خداى  السالم

 يكو دعاءادا  ،هللا له لوري ده ته د الهي وحي قاصد دئ

چي الر ئې حقه او هللا ئې مل دئ!! په داسي حال كي چي دى 

ړاوونو او ستونزو سره او ياران ئې له دغو سختو ك

ورته ابتالءات ونه او ام كي مصيبتگپه هر ،مخامخ دي

ژل ږي او وړل كېله ملك نه ش ،ېږيتعذيب ك ،منتظر

ولي د ده خداى د ده مرسته نه كوي؟ ولي دا ږي!! ېك

هللا د ده مخالفين د ولي ځي؟ د ده مرستي ته نه را يمالئك

ې دې كي په سورد يوسف  ږي؟ قرآنپه عذاب نه اخته كې

ړاوونو او ستونزو له كځواب وركوي او وايي: ښتنو ته پو

هم چي پيغمبران  الهي سنت دئداسي دل يو ېسره مخامخ

 چي ىړداسي پيدا ك انسان تعالى هللا .مخ شويورسره مخا

ونو له مشقتونو او محنتبه د راز راز  هرو مرو

ړاوونه ك او يورگبه لوړي ژوري  ،ږيرېېېچونو نه تږلك

له مصيبتونو سره د چا د مخامخ كېدو معنى دا  ،اليگبه 

نه محروم او الره ئې ناسمه  تأييدنه ده چي هغه د هللا له 

د خپلو رنه مو ېگدا ان چي ېړشتباه كده!! تاسو سخته ا

 عليهيوسف ر گم ،ېځولرگقضاوتونو لپاره مالك او معيار 

او هم د عزيز مصر  ړانديپه وڼو پلو وروهم د خ السالم

پلو آيا خ ؟په حقه نه وو ړانديپه واو د ده د مېرمني 

 چيچاوو وانه په كوهي كي ې خاطر په دڼو وروجفاكارو 

په ۍ پاك لمنمصر واكمنانو د  ر دگمران وو؟ گپالر پر 

څه وه؟ د ده او د ده د ه پايلخو ړ؟ جرم زنداني نه ك

 صحرايي ،پلورل شوىدا  ،؟ آيا دغه مظلوم انسانڼوورو

قصر ته ونه ۍ چايپاخوني د  ي! د زندان له تورلمىز

ټولو د ستر او متمدن د هغه مهال ترړۍ ند  او ېدوورس
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 نه شو؟ چاپا ملك

د هرچا ژوند  ،ئړبهير ته پام وكد ژوند انسان د هر 

محتاج دنيا ته و اضعيف  ،كمزورى ،ډكو ژورو ړله لو

له يوه نه  ،وهي ېښالس پ ،ړڅه كي ابل ته په هر ،راشي

سته څوك بايد د ده مربل  ،ښتىړخ ته نه شي اوبل ا

چي  ،غو ترالسه كويړا او چيژ ،ښكوپه او غذاخپله  ،يړوك

پورته ډېر زحمت په  ماگهردو شي نو ېپورته كي د زمكله 

له راز راز بيماريو  ،ېږيپه هر قدم كي پر مخ لو ،كوي

ونه او دردكي، ۍ ئې په مخ ړل ېمقابل يسره د دوامدار

پيل ړاو د ژوند بهير ئې نوى پ ،ځوان شيڅو ر ت ،ځونهرن

له يوې  ،ڼه او پېچلي ابعادب ېئې نو ستونزيړي او ك

يو مشكل ئې  ،سر شيبلي  نزاع ال نه وي فارغ شوى چي په

 ۍله يوې بيمار ،ال نه وي حل چي له بل سره مخامخ شي

دغه دئ د انسان د ژوند حقيقي  ،اختهبلي  روغ شي په

له ستونزو سره مخامخ كېدل ئې د ژوند طبيعي  ،ځوران

 جل. خداى د الهي سننو مطابق او د ژوند الزمه ،بهير

 النو دگتل به د  چي ىړداسي نه دئ پيدا كشأنه انسان 

د  ،ړياغزي پيدا ك گڅنالنو ترگهللا د  ،څمليپه بستر ڼو پا

 ۍد سوكال ،غم گترڅن ۍد خوشحال ،ړاژ گڅن خندا تر

 .ستونزي گڅنتر

اقتدار صالحانو ته  يزمكد  هللا تعالى چيفرمايي  قرآن

اران اقتدار گناهگ چېريكه  ،ارانو تهگناهگپاري نه س

دا  ،ف حالت دئد مرضي خال ړي نو دا د هللا تعالىترالسه ك

ناهونو گپلو غلطو تصرفاتو او حالت د انسانانو د خ

انسان آزاد او د اختيار خاوند  تعالى هللا ،نتيجه ده

ې او ړپل اختيار نه غلطه استفاده كده له خ ،ړىپيدا ك

ې او بل ړيوه د ظلم الر غوره ك ،ړىپيدا كې رادا حالت ئ

 چيږي ېكې راضي په دنه  تعالى هللا ،ظلم ته تسليم شوى

څوك ظلم ته تسليم شي او  چيې په دړي او نه څوك ظلم وك

 چيږي ېې نه راضي كپه د تعالى هللاړي. رتيا وكگد ظالم مل

برعكس له مصيبتونو نه د  ،په مصيبتونو اخته شيڅوك 

انو ته امر كوي گپلو صالح بندښوي او خژغورل خوانسان 

ى ته دو ،ړيپه مصيبتونو د اخته انسانانو مرسته وك چي

ښاك او جامه څ ،څ ته خوراكاو لو يږت ي،ږوفرمايي: 

د مظلوم  ،ړي ويما ته مو راك چيڼئ لكه گو وركول داسي

 ،ې ويړزما مرسته مو ك چيېرئ لكه وشم رتيا داسيگمل

ې ې عدالتي د دد ده ب ،قاضي ته د عدالت كولو امر كوي
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يوه مظلوم ته  ،وشي ړي همداسيخداى غوا چيپاره نه ده ل

ې سزا خوشحاله په دړي او په الس سزا وركم قاضي د ظال

خالف عمل  ءد حكم او رضا تعالى هللاظالم قاضي د  ،ږيېك

 هللا تعالى چيې ړې غلطه استفاده كله هغه اختياره ئ ،ړىك

كه له ظالم او  ،ىړېر وركڅپه هغه ته د نورو انسانانو 

او  يږمظلوم نه دا اختيار سلب شي بيا خو انسان د تي

ږي!! ېه يوه محكوم او مجبور مخلوق بدلپېر څه پ يون

په هغه خداى په وجه د انسان د بدو كارونو  چيڅوك 

ې ئ!! او هغه ته ړىپيدا كې انسان ئ چياعتراض كوي 

ځه د يوه د غوره كولو واك ښه او بد له مناختيار او د 

ړخ ته ې يوه اد قضي ،د سطحي نظر خاوند دئهغه  ،ړىورك

پام ې ې ته ئد ،ځولىپامه غورې له ئړخ بل ا او ې كتليئ

 ده چيدا د انسان د هغه اختيار نتيجه  چيړى نه دئ ك

ټولو مخلوقاتو شرف او غوره پر ې انسان ته په سبب ئ

په سبب هغه ې اختيار د همد ،ىپه برخه شووالى ور

ېر حساس ډيو  چا چيڼل شوى. گترمالئكو هم غوره 

تر نورو  او ږيېې نه موندل كئه گېلب چي داسي ،ټرپيوكم

د انسان  چي ړىړ كجوې موخه په د ،زيات كارونه كولى شي

خلك په سلو كي اتيا كه اوس  ،ړيرونه ورته آسانه كاك

پاره استفاده ېكو مقاصدو لد نټر نه پيوې حساس كمله د

آيا سمه ده  ،پاره كارويې د غلطو مقاصد لكوي او شل ئ

ې ړ ئض وړو او د اعتراړوونكى مالمت كټر جوپيود كم چي

 ڼو؟!!گو

 عليه السالم پيغمبرېده نو د يوسف سوره نازل يچكله 

ستونزو سره  وسخت له داسيري گاو د ده ياران او مل

مان كولو گا چا دپرته نه ږو كسانو له ل چيمخامخ ول 

پلو ړى شي او پر خمقاومت ته دوام وركبه دوى  چي

 چيې دا جرأت كولو نه ئ او غالب شيبه ښمنانو زورورو د

ماتوونكو  ږي او د هغو مالېكي ودر گڅنپه د دوى 

  دوى ورسره مخامخ ول. چيچمتو شي زغملو ته  نووړاوك

 ېدږېر د رسول هللا صلي هللا عليه وسلم نڅپه د ابو لهب 

ړ رتيا او مالتگخپلوان هم د دې په ځاى چي د ده مل

دل؛ د ېكي ودرقطار د ده د خورا بدو دښمنانو په  ،ړيوك

فتونو او دښمنيو په طوفان كي د يوسف سوره همدغو مخال

له څ كي په ترې ږي او د يوسف عليه السالم د قصېنازل

ي ستاسو برخليك به چمخالفينو ته وايي ې خوا د ده يو

هغوى هم  ،ېر ويڅهم د يوسف عليه السالم د مخالفينو په 
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رخې او كينې الره ونيوله او  د يوسف عليه السالم پرضد د

ي ئې له هيڅ ډول ظلم او جفا نه ډډه ونه د هغه په حق ك

كوهي  ،ه ئې جوړه كړهئد هغه د وژلو او شړلو توط ،كړه

په شان په لږه  مرييپرې ئې ښود چي د  ،چاووته ئې وا

زندان ته ئې كش كړ او پرله پسې كلونه  ،وپلورل شي بيع

ر په دې بريالي نه شول چي گئې په زندان كي وساتو؛ م

او هغه مقام ته د يوسف عليه  الهي مقدرات بدل كړي

 وو.ړ سره وله ده  چيدو مخه ونيسي ېالسالم د رس

په د يوسف سوره هغه وخت ښه جاجولى شو او د هر آيت 

ښه هغه وخت ئې  وابعاد وپراخپه مفهوم او د مضامينو 

مكې  دې سورې د نزول په وخت كي د چي دېدلى شو پوه

قينو او وافم گحاكمه فضا او هغه پيغام چي د غورځن

په نظر كي  ،اخيستلى آيتد دې سورې له هر مخالفينو 

 ولرو.

دا مباركه سوره د هغو كسانو پوښتنو ته دقيق 

ړه پوه شي له مصلح او زړي ځوابونه وركوي چي غوا

څوك  ؟څه ويرانو سره د شديد مخالفت وجه گسواندو دعوت

څه ه به پايلې مخالفت ؟ او د ديې مخالفت كوي او ولئ

پوه شي صالح قيادتونه كوم او ړي غوا چيوي؟ هغه 

څه دي او د ناصالح سياسي او اجتماعي ې مواصفات ئ

په ې سورمباركي ې د ددي؟  كومي ځانگړتياويزعامتونو 

د سياسي او اجتماعي زعامت  ټولنيد جاهلي څ كي تر

ه گېره دقيقه او حكيمانه توډپه  ځانگړتياوياخالقي 

ې مفسد مشران به د د د قريشو چيخداى خبر  ،ېځور شوان

ې څومره غصه شوي وي؟ دوى ته د دېدو سره په اورې سور

د عزيز مصر او د مصر د نورو  كي چي برخي يپه هغې سور

پلو د خ ،ځور شوىانپه كي مشرانو د كورنيو اخالقي حالت 

ې نه ې سورېدو او له همدو كگكورنيو بد حالت ترستر

كله د يوه  چيدا درس اخيستى وو  عليه السالم پيغمبر

ټول قريش د ده  ،ې ته داخل شوه مكگپه توړي فاتح سرلو

ې خوا ته د كعبل وپه شمښمنانو ښو دد سختو كينه ك

عليه  پيغمبروري گو چيظر تې ته منډ وو او دراغون

سرونه  ،و څه سزا وركوييښمنېرو دد ت به د دوى السالم

پيغمبر عليه  چيكله  ،اخيستي يېرټ او وټيې له شرمه ئ

له څه انتظار لرئ؟ ړه: له ما ښتنه وكپوې تر المالس

ځواب ې ډك غږ ئپه عجز او انكسار نه  ،خجالت ،عذر

له يوه مهربان او كريم مشر  چيړ: هماغه انتظار ورك
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ورته وويل: زما ځواب كي ېدى شي!! او هغه په وروره ك

پلو خ زما ورور يوسف عليه السالم چيځواب همغه دئ 

ځئ تاسو هبوا و انتم الطلقاء: اذ ،ړى ووڼو ته وركورو

  آزاد يئ!!

و ډېرد دې سورې روښانه او مدلل آيتونه د هغو 

كسانو پوښتنو ته دقيق ځوابونه وركوي چي دسياسي 

او د خلكو د ژوند كوي ډلبنديو او رقابتونو په فضا كي 

سياسي مشرانو او لپاره د قيادت او زعامت ترالسه كولو 

شاهد دي او غواړي ابتونو رقټكر او  زعامتونو ترمنځ د

او  پايلي ،محركات عوامل،ړو او رقابتونو شخچي د دې 

 ژني.ېوپعواقب 

 

                                                    

 حكمتيار
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 هد يوسف سور

 :ژندنهېپد سورې 

و يله درآيتونه لري چي د سريزي  111يوسف سوره د 

د  ېئله اتو آيتونو پرته نور ټول ې تتماو د سورې د 

ې بله  چي يشو يړگځانې ته قص هغييوسف عليه السالم 

ونو عبرتېزناكو او اغپراخو ونو او الرښوژورو ېره شم

ې پاره د مقدمې له هم د قصپاى آيتوند سر او  ،ډكه ده

ړيو دوو د لومې ټول آيتونه ئ ،ې حيثيت لرياو تتم

پاى ته په ورته صيغو )مبين( ته يا ېر څپه  آيتونو

ې ته مو خو د ،په ورته صيغوېدلي او يا )تعقلون( ته رس

د ې ې ورته صيغېدلپاى ته رسپه )ن( او )م(  چيپام وي 

لكه )مبين( او  ،ږيېڼل كگشبيه او يو شان پلوه وزن له 

ې د دا صيغكي  قرآنټول په پاره ې لد همد ،)حكيم(

ېرشم او يو نه د ،ېړل شوه راوگپه توهموزنو صيغو 

 غږد  چي يېدلپاى ته رسو صيغ په داسيښتم آيتونه ېڅلو

 دې يو ئ ،پير لريړو اوزانو سره توې له دغو دواوزن ئ

 ،ېدلىپاى ته رس ېپه صيغ (قهار)ې د ( بل ئتستفتيان)

و سره ې آيتونپسچي له ورداسي دي  ړه آيتونهخو دا دوا

وشي. قف وتاى كي بايد پپه د وروستي آيت ړلي دي او ت

او  (يسير)په  ونهېتم آيتپږشپاو شېتم پځه شپنهمداراز 

ڼل گد مبين هموزنه  چي ،ېدليپاى ته رسسره  (وكيل)

 شوي. 

ر( سره  ،ل ،تورو )ا يوه چي دغه سوره په درگلكه څن

دې سورې محوري مضامين چي ټول  ه دگهمدا رن ،ېپيل شو

په بل عبارت دا  ،ديهم درې  ،آيتونه ئې پر مدار څرخي

ې درې كي ې سورپه د چيې ته اشاره كوي ې حروف ددر

ټول مطالب ې د سوركه تاسو  ،ړل شويېڅاساسي موضوعات 

ر به متوجه شئ ېر ژډړئ نو ېر كپه غور سره له نظره ت

او  يگېلپاره تاريخي بدريو مطالبو ل دلته د الندي چي
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ې كښكونړه رااو ز ېښكل ېاو د يو شوي ړانديمثالونه و

 :يشودل اېښوته د مخاطب مخي څ كي په ترې قص

حتمًا له سختو  ،الرويالري د پالونكي او د هللا الف: خداى 

ه ښتونېزمدا آ ،ږيېك ښتونو او كړاوونو سره مخامخېزمآ

ېر څپه  عليهم السالم وپيغمبراند چي كله هومره سخت وي 

س او ناهيلۍ پړاو ته أي دهم اولواالعزمه شخصيتونه 

او پر  يري چي د الهي حتمي مرستېگاو داسي انږي ېرس

 ،د دوى هيليدښمن باندي د حتمي بري او برالسي په اړه 

ړى وو مان كگې ئ هسي ،ځايه ووې او باورونه بانتظارات 

ې د عاجل او حتمي بريا شاهد به وي او مبارز پليد خ چي

وري. خو دا دئ له گو وگپلو سترپه خبه  هښمن ماتد د

ې انتظار د تحقق د د نه يوازيوروسته ې ې مبارزږداو

پرله  برعكس له داسي ږي بلكيېو كگنه تر ستر ښيڅ نهي

 ښي!ېې وتل محال برتر چيړاوونو سره مخامخ يو ې كپس

غه ښتونو په پاى كي او هېزمآسختو همدغو د خو  -ب:

 ۍښمن له برالسپر داو حتمي بريا  پليدوى له خ چيمهال 

په برخه الهي مرسته ې ه ئپڅانا ،ناهيلي او مأيوس شوي

 .دليېاو بري ته رسژغورل شوي ړاوونو له ك ،ېشو

د پيغمبرانو د دعوت  چيځواكونه هغه د شر او فساد  -ج:

د پالونكو سره له خداى دلي ېپه وړاندي در ياو بلن

 ،رنوېگدوى د ان دكي، په پاى  ونوټكرې پسپرله 

له  تعالى هللا دپي څاناخالف او  هپانتظاراتو او باورونو 

دردوونكي شديد او  پهاو مخامخ شوي ې سره مؤاخذ كلكي

او  ووسائلپراخو پلو ، نه خاخته شويالهي عذاب 

پلويانو او پلو خ ژغورلي او نهعذابه ې امكاناتو له د

   مرستندويانو.

مخكي په  آيتدا درې مهم مبحثونه د سورې له وروستي 

 ايجاز او لنډيز سره داسي راغلي:

    

    

    

      

    

تر هغه چي پيغمبران نهيلي شول او گومان ئې وكړ چي 

 ه زموږناببر ،ر ايستي ديې( تانتظار او هيلي)كاذب 

موږ  چيغورل شوى ژڅوك هغه او  ېه برخه شوپ ېئمرسته 

كړى شي نه  دفعزموږ عذاب به له مجرمانو نه  لي اوښتغو
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په هيڅ ځواك او هيڅ تدبير سره الهي عذاب له ظالمانو )

  دى(.ېك دفعشي ه ن

ي كوم چي قرآن راغلي:په وروستي آيت كي ې سوراو د 

ړو په لوتاريخ  د ،ې ديښته ايمخي  ې زموږتاريخي قص

ي ښتو كومځ د تصادم او ند حق او باطل ترمنژورو كي 

د عقل خاوندانو ته ې كي په د ،ې ديړې بيان كئ پېښي

په دا د نورو كتابونو د هغو قصو  ،عبرتناك درسونه دي

قرآن د  ،ېړك يړځانه جوښو له قصه خو چيئ ڼگېر مه څ

او  زړه سواندو او صالحو بلونكو ،تاريخ د ټولو دردمنو

 ،ي الهي دعوت تصديق كويرښتينرانو او د دوى د گدعوت

 چيڅوك  ،ړيېر دقت او تفصيل سره بيان كډپه ې څه ئهر 

ړلو و د ايمان راوحقائقپر وي او ټه كي په لد حق 

ښود وي او د ده ې الردا كتاب به ئ ،اراده لريتلوسه او 

 . ۍډال پېرزوينيد رحمت او  تعالى پاره د هللال
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 

    

   

   

  

    

   

   

   

    

    

كتاب ند گڅراو روښانوونكي ې د دا د ؛ر ،ل ،ا 

 نازل كړىه گپه تو قرآند عربي موږ هغه  .دي آيتونه

ترڅو  ،(كتاب لوستلو لپاره آسانژبه د په عربي )

او ستا په لور د دې  په ښه شان پرې پوه شئ. وتاس

 ،كوودرته ې قصغوره ولو ټترموږ  ،سره يپه وح قرآن

په داسي حال كي چي تر دې مخكي )د نورو په شان له 

 هغو( بې خبره وې 

څو مهمو خبرو ته ړه په او ې مباركو آيتوند د -(1-1)

 : ړومپام رااستاسو 

  له اسالم نه مخكي )په جاهلي( ادبياتو كي وينو چي

طعاتو تورو پيل كړې قپه م يرو ليكواالنو خپلي ليكنېډ

د جاهليت په زمانه كي  ،په ليكنو كي دغه كړنالره ،دي

لكه  )داسيدل؛ ېټول پرې پوه و اودود ومروج اومعمول 

د كلماتو د سر ژبو كي  وېراو نورو ډليسي گپه ان چينن 

ځينو  د قرآن دنو ځكه  ،ه كاروي(گپه توي د مخفف تور

سره كومه هيچا له راتلل ې تورو د دسورتونو په سر كي 

 هيچا هم د كيصحابه وو  پهاو ړه كړه نه راوالوښتنه پ

پوښتنه  دغو تورو په اړه له رسول هللا صلي هللا عليه وسلم
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په دې اړه هيڅ روايت نه چي همدا وجه ده  ،كړهه ون

ښودل ېپردود ورو ورو ليكدا دو سره ېرېد وخت په ت ،لرو

ېر چي خلك هغه رمز هې ېدلځاى ته رسخبره هغه و شوى ا

نوموړو تورو  د ،ېدوورو سره افاده كچي په دغو تړي ك

مفسرينو اختالفات له همدغه ځايه را پورته  په باب د

 كېږي.

 هغه سورتونه چي په دغه ډول حروفو پيل شوي  يرېكه چ

 ندگڅربه درته ه گتو واضحپه  ،ئپه غور سره مطالعه كړ

چي نوموړي توري د سورې له محوري مضامينو سره خورا  شي

 ،ېحرف پيل شو هچي په يو هه سورلري: هغ يدې اړيكږن

او محوري موضوع په ارتباط ئې بحث  يمهم ېوينو چي د يو

په زياتو تورو پيل  له دېدرې يا  ،كړى او كه په دوه

په  يانگر سره سمي موضوعېنو د هماغو تورو له شم ،ېشو

 نيول شوې.  يالند يكي تر بحث او څيړن

  قرآن لومړيو آيتونو كي ددغو دريو د دې سورې په 

 مهمو صفتونو ته اشاره شوې: ږوپشكريم 

خپل مطالب په روښانه ډول  ،"مبين" كتاب دئ قرآنالف_ 

 ،ابهام ،وړاندي كوي؛ داسي چي په هغو كي اغماض

چ له سره نشته او ټول آيتونه ئې ېچلتوب او كړكېپ

دا كتاب بيانوونكى او روښانوونكى  ،روښانه او واضح دي

او  يد انسان له نظره پټ ،ښكاره كوي حقائقپټ  ،دئ

څه ورته  هغهروښانه كوي او هر ورته ې يتروږمۍ زاو

ېدل پوهپه هغه چي  ويواضح كورته  ېئاو حقيقت بيانوي 

 .ديانسان ته ضروري ې ئد حقيقت درك كول او 

پيغام دئ چي  لوري يو داسيله  تعالى هللا ب_ دا كتاب د

 يمكز زموږ مستوى ته چي د او نازل شوى هسمانآله 

ته چي اخيستونكى او  هغه حد ،ښكته شوىرادونكي يو ېاوس

يو "امي" او لومړنى مخاطب ئې هم يو "امي ې ئحامل 

ورئ چي د هللا جلت عظمته لطف او عنايت څومره گو ،ووقوم" 

زموږ په خپله ژبه  ېئلوى او پراخ دئ چي موږ ته  ،عام

په مروجو ې ئهغوى  ،خلكو په ژبه د ،پيغام راليږلى

داسي پيغام چي ټولو  ،رځوليگاتو او لغاتو مخاطب كلم

 .واضحروښانه او  ،ته د فهم وړ دئ

دا  ،چي ځيني حرفوي ديندارانخبره دا ده د تاسف 

ران گپيچلى او  ؛واضح او ټولو ته د فهم وړ قرآن ،سانآ

 يزمك "هسمانآآن له "حال كي چي قر په داسي ،معرفي كوي
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پر مخ د انسانانو  يكزمد  ېئاو الرښووني  ئد ته راغلى

ر هغوى په خپلو گړې دي؛ مگدچارو د تنظيم لپاره ځان

ي نه زمكدغه كتاب له  سره پيچلو تعبيرونو او تفسيرونو

هغه ځاى ته چي د چا الس ور ونه  ،سمان ته پورته كويآ

ته ممكن  هيچا ېئرسيږي او د پيغامونو پوهه او درك 

 .ښيېبرنه و

په لوستلو كي "او  "وستد دې كتاب په نامه كي د "ل -ج

كوالى شئ چي د هغه ښكاره  ،" صفت پټ دئتياساند آ

او كلماتو كي په ښه الفاظو پيغامونه د هغه په روښانو 

الفاظو كي په هغه  د ،شان ولولئ او مفاهيم ئې درك كړئ

 چلتوب او تعقيد له سره نشته.ېپ ،اغماض

د_ د هغه قوم په ژبه نازل شوى دئ چي د دې كتاب 

 په عربي ژبه. وو؛نى مخاطب لومړ

فكر او  ،هغه ويښوي ،د انسان عقل مخاطبوي قرآن_ هه

هيڅ داسي څيز چي د انسان له عقل  ،تعقل ته ئې اړباسي

نه پورته وي او يا ئې له عقل سره مغاير وي په كي 

 نشته.

)اساطير االولين(  قصېد پخوانيو خلكو  ېقص قرآند  -و

دي چي په  احسن القصص""ې ټولو غوره قصتر دا  ،ڼئگمه 

او  شوي ډراغوناو ژور مفاهيم پراخ  ،حقائقهغو كي ستر 

ي گېلو عملي بحقائقڅ كي د دغو په ترښو ېپد تاريخي 

سره مهمو فكري  ېپه داو  ېشوښودل ېنندارې ته ا

خلكو په  دې قصا . دړى شوىاساساتو ته عيني تجسم ورك

 كي دڼئ؛ بلگپه شان مه قصو منځ كي د مروجو تاريخي 

 يوح ديوازي چي هغه اسرار  ،ڼئگغيب د نړۍ اسرار ئې و

حتى عام خلك خو پر ځاى پريږدئ  ،شو ېدىپرې پوه يله الر

له نزول نه مخكي له  يپيغمبران عليهم السالم هم د وح

 دې غيبي اسرارونه بې خبره وو.
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س يولكله چي يوسف خپل پالر ته وويل: پالر جانه! 

( ځان ته د ر او سپوږمۍ )مي په خوب كيستوري او لم

وئې ويل: زويكه! خپل خوب  كي وليدل. سجدې په حال

كوم ضد ه ستا پچي داسي نه  ،ېروهمه تو ته ڼورودي 

چي شيطان د انسان ښكاره يقينًا  ،ټ تدبير ونيسيپ

 دښمن دئ. 

 پام كي ولرئ: په  څو خبريدلته  -(1-5)

 ېر تفصيل سره ډه پقصه  السالم عليههم د يوسف  بايبل

ته ورته  قرآنې وينا ئځينو برخو كي په  ،ې دهرااخيست

په ې قصې مقصده ې محتوى او بې بيوې د خو هغه ئ ،ده

ې دا د يو قرآن حال كي چي داسيپه  ،ېړړاندي كه وگتو

بيانوي او په ضمن كي ې ې قصاو روزونك ډېري عبرتناكي

 ،وركويپه لسهاوو درسونه مخاطب ته ې ئكي  برخي په هري

مبارزينو ته دا الري څ كي د حق د په ترې قص دغيد  قرآن

او د دوى د پالو مل د حق تعالى هللا چيډينه وركوي ډا

چا حالت  د داسيپه حقيقت كي بريا ذمه وار دئ. دا قصه 

ته  ۍچايپا يې خونې تيارد زندان له يو چيځوروي ان

ڼو ورسره مخالفت ته پلو وروخ چيڅوك هغه  ،ېدلىرس

ه گپه تود يوه غالم  ،چاووې واكوهي كي ئپه  ،ړلهوتمال

په جرم زندان ته ۍ پاك لمند  ،څ شوخر بيع په ارزانه

ې له همد چيېر شوي څو كاله نه وو ت. خو ال ..ړوال

 ټولو د ستروخت تر ېدو او د هغه زندانه قصر ته ورس

ې ې كي د دې قصه دپېناستو!! ښپر تخت كۍ چايپاېواد د ه

په د باطل  چيې شو ړانديو بېلگي ياريخپاره تحقيقت ل

 يولرښتينپه خالف ې چل او دوك ،د دروغو ،حقمقابل كي 

هرو  يپاك لمن ړانديپه واو صداقت او د اخالقي فساد 

 .غلبه مومي مرو

ڼو خوب وليد او ورو يوسف عليه السالم چيليكي  بايبل

د هغوى حسادت ې سره په همدړ او ېر كې تئته 

خبره تصحيح كوي او  بايبلد  رآنقخو ېدو!! پارراو

پالر ته پل خ ڼو ته نه بلكيخوب وروپل خده  چيفرمايي 

خوب كي يولس په  پالر جانه! ويل:وې ړ او ورته ئېر كت

پالر  ړي!راته سجده وك چيورم گۍ ږمپوستوري او لمر او س
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 ،هېرووڼو ته مه تور يدرانه زويه! خوب گورته وويل: 

الف كوم خطرناك تدبير ته ې ستا خشيطان ئ چينه  داسي

به تا غوره  هللا تعالى چيدا دئ  يد خوب تعبير د ،څويوه

ېدو پوهپه تعبير د په حقيقت او د خوبونو د خبرو  ،ړيك

 رپپر تا او د يعقوب پل نعمتونه به ړي او خعلم به درك

 ،نيكهاو پالر پرستا  چيلكه  هغسي ،ړيړ كپۍ بشكورن

له وينا  قرآنوو. د ړي ړ كپې بشابراهيم او اسحاق ئ

د ڼو سره د ده د ورو يوسف عليه السالمله چي ږي ېمعلوم

ړ شخصيت وو د ده هغه لو د ده خوب نه بلكيسبب مخالفت 

ه ورته كتل او د گپه درنه سترپه وجه ې پالر د همد چي

 .ېدهځالنده معلومښانه او ې ورته روده راتلونك

 ږدي:ږ مخي ته اساسي مطالب زمودا آيتونه څو 

يا" كي يولس ستوري د ؤالف: د يوسف عليه السالم په "ر

ده د  و لپاره او لمر او سپوږمۍ دڼهغه د يولسو ورو

دا ښيي چي  او ه راغليگپه تورمز د پالر او مور لپاره 

ټول  ،ړى قاموس لريگځان ،خوب ژبه رمزي ده اويا" ؤد "ر

د رموزو او سمبولونو په بڼه نندارې ته  يكه شيان پ

 ېږي.دل كاېښو

لمر او سپوږمۍ  ،ب: يوسف عليه السالم ته د ستورو

 سرهسجدې په لفظ د هغوى د  په وړاندي هانقياد چي د د

و انقياد او د هغه پر ڼهغه ته د ورو ،تعبير شوى دئ

لويوالي او اوچتوالي د كورنۍ د ټولو غړو اعتراف 

 افاده كوي.

او  ښېگڼيپه يوه صالح انسان كي  چيوي  ج: كله داسي

رو او حسودو انسانانو كينه گصفات د كينه  ېكړ نړ لولو

ړو شخصيتونو راپاروي او همدغه كينه او حسد ئې د لو

انسانان  مفسدفاسق او  چيورئ گتل به  .څويدښمنۍ ته ه

 ښمني كوي.ېكو انسانانو سره دله صالح او ن

او رئ چي په انسان كي حسادت يو طبيعي ېگد: داسي مه ان

اسي نه ده؛ بلكي دا شيطان دئ چي نه د ،فطري خصلت دئ

كه چېري په نورو  ،رځيگپه انسان كي د دې ناروغۍ سبب 

په تا كي هم دغو ارزښتونو  ؛او اوچت خصلتونه يڼښېگكي 

او لوړو  گڼيېړي او تا هم ښړه كدو تلوسه راوالېته د رس

 تلوسه ،شوق ،خصلتونو ته وهڅوي او په تا كي نوې ولولې

ر كه د دې گيو طبيعي امر دئ؛ مدا  ،راوپاروياو هيلي 

 ،له خاوندانو سره عداوت ښېگڼيپر عكس تا د فضل او 

نو  ،چار سبب شيړدښمنۍ او كينې ته وهڅوي او د دې بد ك
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 ړولىپام كوه چي شيطان ستا پر زړه او دماغ سيورى غو

 او دغه منفي احساسات ئې در كي راپارولي دي. 

ساته او له : خپل رازونه او اسرار له ځان سره وهه

 اوسياالنو  ،روگدې ملږه نگپه خاصه تو ،ېئكولو  ءافشا

سره د تنافس او رقابت قصد  هغو كسانو ته چي له تا

 ډډه وكړه. ،لري

او د شخصيت پوه يو حساس او چي و: يعقوب عليه السالم 

دقيقه خپل زوى خوب په  درايت خاوند دئ له يوه پلوه د

توصيه كوي چي خپلو  او له بله پلوه ورتهه تعبيروي گتو

وى كينه دنه چي شيطان د داسي  ،وروڼو ته ئې افشا نكړي

ټ تدبير ته پړه كوم ناوخالف ئې  هپده  پاروي او دراو

 څوي.وه

  

   

   

   

   

   

   

    

      

 ي او دړتا غوره كرب ستا پالونكى همداسي به او 

ښه او دقيق تعبير( به )ويل أت)خبرو( احاديثو 

پر تا او د يعقوب ېرزويني به پ يخپل ي اوړدرزده ك

لكه چي پخوا ئې ستا پر ړي ړي كپبشداسي پر كورنۍ 

چي ې شكه ب ،ېړړي كپبشنيكونو ابراهيم او اسحاق 

 .پوه دئ باحكمترب ستا 

س يولدقيق تعبير كي ې په د السالم عليهيعقوب  د -(7)

د د ده  ۍمږلمر او سپو ،ڼوسو ورويولد يوسف ستوري د 

په د ده ې سجده ئاو  ڼل شويگپالر او مور رؤيائي رموز 

 هللا چي ېښه ښودل شون ېانقياد او د دد دوى  ړانديو

هغه  ،ړيپه برخه كمقام ورړ به ده ته ستر او لو تعالى

 السالم عليهاو د يعقوب  ښيته به پر نورو فضيلت وروبخ

په برخه شي. د تأويل ې قيادت او مشري به ئ ۍد كورن

د او  (ېدوپوهپه كنه او حقيقت د االحاديث )د خبرو 
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 ،په برخه شيې قيق تعبير پوهه به ئخوبونو د سم او د

شي ړى يعني له يوه پلوه به د خوبونو د تعبير علم ورك

د هري خبري تل ته د رسېدو استعداد به او له بله پلوه 

او پوهي او دا د يوه انسان د  ړياو توانمني ترالسه ك

 ېله د السالم عليه. يعقوب ړ دئپوړ ټولو لوعلم تر 

د خپل وخت د  ېو اوالد ئ"رؤيا" نه پوه شو چي دى ا

 عليهامله يوسف  ېالندو ستورو په شان دي. له همدځ

به پر تا او د يعقوب پر  تعالى هللاته فرمايي چي  السالم

 هغسي لكه چي ،ړيړه كپېرزوينه بشپباندي خپله  ۍكورن

باندي  السالم ماعليهستا پر نيكونو ابراهيم او اسحاق 

ي د الهي انعام هغو ه چيگڅنلكه  ،ې وهړړه كپبشې ئ

به تاسي  ،او د خلكو د هدايت وسيله شول ېدلځرگمستحق و

مشالونو حيثيت غوره كوئ او  وځالندد الري هم د خلكو د 

ځئ. يعقوب رگميو به د هغوى د ايستلو باعث وږوله تر

په تأويل  چيې خوبه معلومه شوه ته له د السالم عليه

د  ،ويمخكي تر ده هم  السالم عليهاالحاديث كي به يوسف 

ځكه نو  ،ړهتعبير ك ې همداسيپله سجده ئخ ړانديپه وده 

به د تأويل االحاديث علم  ې هغه ته وويل: هللا تعالىئ

 ړي.درك

ږي چي د يعقوب ېندگڅره گتوښه په د آيت له دې برخي 

من سره له دې چي د خپل ورور يوسف زانور  عليه السالم

د الهي بخښنې  ،هړوكجفا ستره ې ئپه حق كي  عليه السالم

 دلي او د معنويت لوړو پوړو ته رسېدلي.ېرځگ ړو

د چي ورئ گڅ كي به وپه تر ېد قص د يوسف عليه السالم

برخي  يثابت شو او ټولصحيح تعبير  يعقوب عليه السالم

  .ېرسره شوپسې تپه بلي يوه ئې 

څه؟ ې ئحقيقت او  هڅه ديا" ؤورو چي "رگبايد و 

راتلونكو  ،ان له قيده باسيه موږ د زمان او مكگڅن

ښو مو ېحوادثو او پراتلونكو او له  بياييته مو زمانو 

په "رؤيا" كي كوم څيز د دې باعث كېږي چي موږ  ؟خبروي

 شو و پوهحقائقخوا پر هغو آ بحجا لهد مكان او زمان 

آيا نه شو درك كولى؟ ونو حواسو ئې گچي په خپلو پنځ

 ؟ږيېويښراحالت كي په خوب  دموږ شپږم حس هم لرو؟ چي 

پښه ې محدودشي چي د زمان او مكان له  ىآيا دا حس كول

پردو تر شا د  او ېر شيتحجابونو له  ،خوا كېږديآ

 ه؟ او يا دا چي "رؤيا" د يوړيدرك ك حقائقوقايع او 

د يوه داسي ذات له شته والي مو  ؛بل حقيقت نښه ده
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چينه د انسان د "رؤيا" او خوبونو د الهام سري چخبروي 

تعبيرونه او توجيهات  داه چېري د "رؤيا" په باب ؟ كده

كومه بله توجيه پاره ې لد ده كولى شو گنو څن ،ونه منو

شته والي انكار كوي له  تعالى هللاد چي څوك ؟ ړوكړاندي و

كوم او د روح په نامه  ڼيگمحض يو مادي توكى انسان او 

د ټولو خوبونو لپاره څه توجيه لري؟  ود دغ ،منيڅه نه 

انسانانو په ژوند  شمېرلږ تر لږه د يو  ،په ژوند كي

و داسي د ټول ،كېږيو گترستروركوونكي خوبونه  ىرېكي ز

حساس چي  ئكافي نه دې ئ فقط يوآيا  ږدئېپرخوبونه خو 

محققين او منصف پوهان وهڅوي چي د دغو خوبونو په اړه 

ې چينه ئسر او ړيورك ځوابړ د منلو وخلكو ته دقيق او 

د دغو دوه ځه له منپلو خوبونو زه به د خ ړي؟وته كگپه 

زه د  ،ړمې وغواځواب به ترږدم او ېمحققينو مخي ته ك

كه ټول ئې  ،موډېر غني پلوه دغه ډول "خوبونو" له 

ي د گېلدوه بې ئدلته  ،وليكم نو يو كتاب ترې جوړيږي

 رااخلم:ه گپه تومثال 

ن كي په دوراۍ د ظاهر شاه د واكمنچي هغه مهال 

يوه  ،د حكم منتظر وم ېبندي او په توقيف كي د محكم

ختر محمد )چي د ازما مشر ورور چي شپه مي خوب وليد 

كي زما له پالر او ړيو په لومكمونستانو د اقتدار 

دو( زما د ېشهادت ورس پهكوچني ورور نورالدين سره 

توقيف خوني ته راننوت او له روغبړ نه وروسته زما د 

ي شهيد ډاكټر عمر پر اوسپنيز كټ رگزندان د مل

 يكه غمى پ ېد فيروزچي ئې  ېوتگد سرو زرو  ،ېناستښك

څو دقيقو خبروآترو نه  له ،وته وهگدلى وو په ېگل

د  ،راوايستله او ماته ئې راكړه ېوتگوروسته ئې دا 

جيب ته ئې الس كړ او  ،ېدوكله چي روانكي  مالقات په پاي

جيبه راوايستل او ماته درې سليز افغاني نوټونه ئې له 

 هغيد  ،كي پاي ته ورسېدځاى دغه په خوب مي  ،ئې راكړل

دې ه او پرته ل يزما همدا مشر ورور ناڅاپ ،په سبا ېشپ

زموږ ليدو ته  ،نه خبر وم گكابل ته د ده له راتچي 

 ټپه هماغه ك ،پوليسو هماغه اطاق ته راوست ،راغى

بو خبرو ېشله څو  ،وتهگئې په  ېوتگهماغه  ،ستانېكښ

ته ئې  راوايستله او ما ېوتگوروسته ئې خپله  آترو

د تلو په وخت كي ئې جيب ته الس كړ او هماغه  ،راكړه

ل. ما تر الس ړونه ئې راوايستل او ماته ئې راكټنو ېدر

 گستا دغه رات يويل: په خداى قسم چ يونيو او ورته وم
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 ،ېې وره شپه په خوب كي ليدلېاو د هغه ټولي صحنى مي ت

ورم او بيا گبرخه ئې هم و يدا آخرچي ته منتظر وم ې د

 ئې تا ته ووايم.

صادقه  د يوسف عليه السالمه گېلبزما د "رؤيا" بله 

 ېما ته خپل شهيد پالر په نو) :ته ورته ده"رؤيا" 

زه د واده خاوند  يك يگپه لسم ټول ،ړكي واده وك ځوانۍ

ځه لمان د سحر له ېبڅو شېفقط  يد واده په شپه م ،وم

په خوب كي  سره ورغلېمي  يگسترچي  ،ړىخوب ك نه مخكي

يرى وو ږسپين چي مي د تره له يوه زوى سره  ورم چې:گ

په لورى اوچت ځاى د آسمان يو ،دوېنذير نوم محمد او

خو زما  ،لراكد و يستور ،دود ستورو ځاى ته ورسې ،ړووال

 روان يورله شرق نه د غرب په ل ،ځيدلدو سره وخوېپه رس

ړه شوه چي د جوټوټه ترې زرينه داسي  څاپينا ،شول

دا زرينه تكه  ،اوږدو او سارو تارونه ئې ټول ستوري ول

امه گ څو ماله  ،په خپله په زرينو خوليو بدله شوه

 ، هغيړه شوهه جوآخوا د دغه زرينو خوليو يوه وړه كوڼ

 څاپينا ،يد ه خولۍگورم دا څنگوچي خوا ته ورروان شوم 

ر ئې تر څلورو پنځو ېشمچي كسان يژانده ناپ څه نور

خوا د خوليو په بلي  را پيدا او له يوې ،زيات نه وو

الس  هپۍ نه يوه خول ې كوڼيهر يوه لد ،لور راروان شول

هم  ما ،ديږېې چي په خپل سر ئې كښسته پرته لديكي واخ

ه ېښوده او پك يم و په خپل سراسته يرا واخ ۍيوه خول

مان گكي مي  ښ شوم. په ابتداءيسره له خوبه راوې همد

 ،يد دې خوب به زما له واده سره ارتباط وچي كولو 

مي  سرچي  يړك اوالد راكېن به ما ته تعالى هللاښايي 

د دې خوب له ليدلو دوه كاله وروسته  ،يو ړلو يورباند

په پوهنتون كي شامل شوم او په پوهنتون كي زما له 

لطف او  تعالى هللاد  ،شمول سره جوخت اسالمي خوځښت پيل شو

رتيا د گد يو شمېر محصلينو وروڼو په ملچي مهرباني وه 

اسالمي نهضت په تأسيس كي لږ يا ډېره ونډه را په برخه 

چي د سردار داؤد د واكمنۍ په مهال او هغه وخت  ،شوه

په تور ونيول ن پاڅوژيم له لوري د ږ ډېر وروڼه د رزمو

ه پاكستان ته هجرت ما له يو شمېر نورو وروڼو سر ،شول

لنډه موده وروسته مو له همغه ځايه د نهضت د بيا  ،وكړ

د غړو په روزنه او تنظيم مو الس  ،منظمولو لړۍ پيل كړه

نيزه دوره پاى زچي به له موږ سره يوه روچا  ،پوري كړ

له لوړو  ،دلېته ستنپلو سيمو بېرته به خ ،ته رسوله
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ستونزمنو الرو  غرونو او ژورو درو اوښتل او له كږو وږو

له رسېدو سره سم به ئې د  او به ټاكليو سيمو ته تلل

په همدغه  ،پوري كاووروزني او انسجام الس په افرادو 

مشران وروڼه راغونډ شول او د يوې ټول دوران كي وو چي 

ته تفويض  په ترڅ كي ئې د اسالمي نهضت مشري ما يغونډ

 مدا وو.خوب تأويل هچي زما د هغه مان مي وكړ گ ،كړه

ډېر  ،د جهاد لمن خوره شوهچي ر وروسته كله ډېخو 

خلك حتى هغه هم د مجاهدينو له ليكو سره يو ځاى شول 

ئې د دې صف وړتيا نه پلوه له فكري او اخالقي ي چ

په پاكستان او  ،و په نهضت تحميل كړلشرائطدرلوده خو 

مشرتابه كسان د  ډېر ،ېشو ړيجو ډلير ڼ شمېگايران كي 

په سر  ړۍگښتل ئې د قيادت پانديد شول او غولپاره ك

زما د هغه خوب تعبير چي ې وخت كي پوه شوم دپه  ،ړىوت

 .څه وو

يا" له چا سره مطرح ؤرش كاله مخكي مي دغه "رېكه د

 خوڼلو گځان عاجز حتمًا به ئې  هنو له تعبير ې وى؛ړك

چي ړم ېر كړاندي تپه وهر هغه چا  دكه نن همدغه "خوب" 

سيس له أن له جرياناتو او د نهضت د تد افغانستا

له بهير نه دو ېجوړ دوندونو گډلو او  والي او دگڅرن

 يبرخ يسره كولى شي د دې خوب ټول ۍسانآنو په  ،خبر دي

 تعبير كړي.

همدغو تجربو  ،زه د داسي خوبونو پراخه تجربه لرم

 يباور وكړم د انسان د روحچي ته رسولى يم  ېنتيج ېد

د ځله ېر ډه كي ښپه وي يچ يهغه برخ جوړښت او د دماغ

ابتكار  ،يوړاندوينه كو ،يزمان او مكان له قيد نه وځ

ر ځله ئې ېاو ډ يحدس وه اړهپه  ېد راتلونك ،يكو

له مقدماتو نه نتائجو  ،يږېحدسونه دقيق او صحيح ثابت

 ،وته كويگپه  ېالميپاو لي يپاو ښېاو د پ يته ځان رسو

ده ه ن ي. داسيهم فعاله و د "خوب" په حالت كي يدا برخ

 يجوړښت ټول يد خوب په حالت كي د انسان د روحچي 

خپل فعاليت متوقف كوي. په خوب كي د دماغ  يبرخ يحساس

 ،ينيمه فعاله ش يځين ،يالس واخل تله فعالي يبرخ يځين

ئې  يبرخ ينور يخو ځين ،يد انتظار حالت غوره كړ يځين

ښه فعاليت كولو  د خوب حالت هغوى ته د ال يچ يد يداس

. د خوب په حالت كي د انسان دماغ د يموقع په الس وركړ

 يونگد ده پنځ ،يورځنيو پراخو مصروفيتونو نه فارغ و

 يپراخ فعاليتونه لر يله لور يهريو ئې د ورځ يحواس چ
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د خوب په وخت كي خپل  ،ياو د دماغ لويه برخه مصروفو

دا موقع  او هغه ته يږدېدماغ آرام پر ،يكار متوقف كړ

و غور ءپه پوره انهماك سره په هغو قضايا يچ يوركړ

د  ،يله لور يد ورځ يهغه چ ،يښېبر يده ته مهمچي  يوكړ

غور  يدو وربانديپراخو مصروفيتونو په وجه نه توان

 ،شاعر ،عالم ،متفكريو لكه  ئڼگو ي. دا داسيوكړ

او شعر لپاره له  يليكن ،ينړېڅ يمهم ېد يوچي ليكوال 

او ځانته د ښه فكر كولو او په خپل كار  يښه شوگخلكو 

. خوب همدا يبرابر كړ شرائطد ښه تركيز لپاره مناسب 

 .يد دماغ لپاره برابرو شرائط

دماغ د پراخو فعاليتونو يوه  يانسان د خپل پيچل

د ده له چي  يداس ،يبرخه په خپل واك كي لر ېوكړو

عاليت دا برخه په خوب كي خپل ف ،سره سم كار كوي ېاراد

د انسان تر چي خو د دماغ هغه لويه برخه  ،يمتوقف كړ

خپلواكه ده او خپل ټول  يكوي بلكه عمل ن يواك الند

دا برخه تل  ،ه ترسره كويگفعاليتونه په اتوماتيكه تو

متوقف كوي.  تلپاره خپل فعالي ېبېش ېاو د يو يفعاله و

د خوب په حالت كي د انسان د دماغ دا برخه د ال ښه 

يت فرصت ترالسه كوي. كه انسان په ويښه كي فعال

 ،يحدس وه اړهه پ ېد راتلونك ،يوړاندوينه كولى ش

 ي، څو مقدماتابتكارات كوي ينو ينو ،اختراعات كوي

د راتلونكو  دېاو له هم يږدېته ك خوا يبلد  هيو يخبر

همدا  يلرو چه قضاوت كوي. هيڅ دليل ن اړهنتائجو په 

د اكثرو  ،كولى يشه وند خوب په حالت كي  يكار د

 . ېتجربو دا خبره ثابته كړ يانسانانو ذات

ړونكو نه ېڅله باانصافه محققينو او له حساسو 

ې ټولو خلكو داسي خوبونه يوړۍ د ښتنه كوم: كه د نپو

ړو وغوا او ې راواخلوي ئگېليوه دوه ب ،ږدوېپرخوا ته 

څه ځواب به مو نو  ،ړوچي د خوب منشأ او حقيقت معلوم ك

ړم؟ چا خبر كښو خبر شوم؟ ېپه له راتلونكو گڅنزه  ؟وي

 ېري ده؟ چچينه ې الهام سرړه؟ د دچا راكدا اطالع 

ره پر دې چي د انسان د روحي ېدغه "خوبونه" سر ب

او مظاهر دي د الهام د سر چينې  يندوونكگابعادو څر

په اثبات رسوي هم  يې بهر دې له محدودماد دوجود چي 

قدير او برخليك" په نامه منعكس او يو بل حقيقت د "ت

په جريان  يښېكي د يوې داسي پ ءياؤته په خپله ر ،كوي

او مصداق  ږيېرسره كره موده وروسته تېږې چي ډېكي لو



 

 

                                                                                                                                   ېپلوش قرآند 

 يوسف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

181 

سان د چي انې معنى دا ده او د دئې په ويښه كي وينې؛ 

 ېئې پخوا ټاكل شو يژور يلوري الروى دئ چي لوړگت هغي

ه د لوري غوره كول دگ. دتريږيېترې ت ىد هرو مرو دي او

په اوږدو كي  يچي دى د الر يژور يهغه لوړ خوكار دئ؛ 

واك او اختيار  ،دي ېله پخوا مقدر شوېر شي ې تتربايد 

دا موضوع د ديني مباحثو  ،په الس كي نه دئې د انسان ئ

ې موضوع د دكسان چي په  ههغ ،ېره مهمه قضيه دهډيوه 

قضاء په چي )وركوم  بلنهلري  قېدو تلوسه او شوپوهښه 

د ې او د التكوير دسور ې(ايمان او مقتضيات ئاو قدر 

ې( كي مطالعه پلوش قرآند "په دي وروستي آيت تفسير 

 ړي.ك

له  ،منفي احساساتڼو د ورو السالم عليهد يوسف  قرآن

ژلو ورقابت او د ده د سيالي او پل ورور سره ناروا خ

پاره ې له د دغلطه ارادپاره د دوى ړلو لځه واو له من

د دوى  ،وساتوله داسي كارونو ځان  چيږدي ته مخي  زموږ

 ځوروي:ه انگې توپه داحساسات 

    

  

   

   

    

    

    

پوښتونكو ته  يكې قصه د وروڼو په دد يوسف او د  

يوسف چي يقينًا كله چي دوى وويل:  دي. يروښانه نښ

ران او محبوب گ ېرډموږ  تراو ورور ئې زموږ پالر ته 

 ه( ډلېړپياوپه داسي حال كي چي موږ )ډېر او  ،دي

اشتباه  يندگڅرپه دې كي شك نشته چي پالر مو په  ،يو

  .دئكي 

د يوسف عليه السالم او د هغه د وروڼو ترمنځ د  -(6-1)

پلټونكو او پوښتونكو ته هغه ډېرو قصه ړي شخاو نزاع 

ړي او غوادي  كي هد املونو په لټړو شخدغه ډول  چي د

 ،څهې ئ پايلي او څه ديې عوامل او محركات ئچي پوه شي 

 رفعه گقه توپه دقيې ښنه ئېهره اند او ځواب واييل لدم

يوسف عليه السالم د وروڼو  و كي دې آيتونپه د ،كوي
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د  ړوشخې د څ كي ئپه ترچي ې وته شوگپه  خبريڅو داسي 

 ږ ته توضيح كويځ موناسم او متجاوز لوري وينا او دري

 چي:هغه دا  او

  ئران دگپالر تر موږ ډېر پر زموږ په ناحقه سره دى . 

  د پالر دئ او د  زيات شمېرپه داسي حال كي چي زموږ

 .ږو دئپر اوږ ټى زموېپدروند او دفاع  يساتن ،ېيحما

 لويه اشتباه زموږ پالر چي ې كار سره يقينًا په د

 كوي.

 وړ دي: يړنېندونو كي څو مهم ټكي د څگپه دې څر

  پل زوى خپه داسي حال كي چي يعقوب عليه السالم له

په خاطر  ړتياووگځاند هغه  يوسف عليه السالم سره د

ې نه په نورو كي ئچي وري گڅه ي هغه په ده ك ،ينه لريم

ې ښياري ئاو هو ښه اخالق ،هړ استعدادوند ده لو ،ليدل

د يوه لوى ې ئړنو كي ې او كېرڅپه د هغه  ،ېدهښخو

خاصه اعتنا ورته ې ئپاره ې لاو د همد ېليد يښشخصيت ن

د خپلو زامنو تر منځ غيرعادالنه  چينه وه  داسي ،كوله

د  ،ړيبل ترجيح ورك رپې موجبه يوه ته ي او بړپير وكتو

ېر له يوه حساس او عادل پيغمبره داسي بې څپه ده 

خو نور زامن ئې چي د يوسف عليه  ،ده يره لرېعدالتي ډ

 ،پارولىړ شخصيت د دوى حسادت ړتياوو او لوگځانالسالم 

ڼي او د گبې عدالتي پاملرنه يوسف ته د پالر خاصه 

 وري. گه ورته گرپه ستپير تبعيض او تو

 اصلي مخالفت  د وروڼو دسره يوسف عليه السالم  له

 په وړاندي ئې د حقارتړ شخصيت ده د لوچي د وجه دا وه 

شو ې نه ړتيا او عظمت ئد ده اخالقي لو ،واحساس كاو

احترام او  ،پالر مينهچي د د ده هغه صفتونه  ،زغملى

ئې  حسادتڼو كينه او د ده د ورو ؛پارولوې رادرناوى ئ

په هر ې او د زمانړو شخصيتونو سره تل . له لوڅولوه

په ړتياوو ته گځانړو د دوى لو ،ږيېړاو كي همداسي كپ

ښيار خلك د دوى درناوى او هو ټولني صالحد پام سره 

د همدغو ې ئ ېوتي شخصيت خاوندان او مفسدينپرد و خكوي 

   ړي.مخالفت ته مال تپه وجه خصلتونو 

 ړ ړ تلو وواصفاتو له مخي د لوهغه كسان چي د ذاتي م

له  ،وزرونه نه لري يړپياوپاره ړ الوت لد لو ،نه دي

خو  ،اهليت نه لريۍ لويو لويو شخصيتونو سره د سيال
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ېدو و ته د تسليمحقائق ،ديلبه طجاه  ،ې غالب دئپرحرص 

ځاى او له پر پر عظمت د اعتراف ړو شخصيتونو او د لو

په رتيا گاو مل ستيد مرېكو كارونو كي په نهغوى سره 

والي د  هځان د غورد  ،ځاى د ناروا رقابت الر غوره كوي

ېر څو په ڼپاره د يوسف عليه السالم د وروثابتولو ل

غلطو توجيهاتو ته پناه وړي او وايي: موږ په دې خاطر 

ر مو زيات ېغوره او د احترام او توجه مستحق يو چي شم

ونو تكيه كوي ېر په عصبيتڅپه دئ!! ځواكمن يو!! د دوى 

ړي گاو د تعصباتو اور ته لمن وهي. په واقعيت كي دغه و

ۍ د زعامت او مشر ،د كمزورو شخصيتونو خاوندان دي

ر جاه طلبه او د گ؛ منه لري ځانگړتياوياو  يړتياوو

ېدو دا دا حرص او اقتدار ته د رسړي غوا ،قدرت وږي دي

 د قومي او ،ړيالرو اشباع ك ووې تنده له نارواژونكو

ږي ېتعصباتو په پارولو سره غواړي قدرت ته ورسژادي ن

ه د قدرت په مسابقه كي پر خپلو رقيبانو گاو په دې تو

برى ومومي. هغه چي د امت او ملت په شامله او پراخه 

ه نه دئ او دا كفايت او گېدو جوكي د منل ك ىمستو

ۍ د مشرچه په كپراخ ملت د يوه  چي نشته په كياهليت 

 ،لږ تر لږه د قوم چيڅه كوي ې هړي نو د دكمقام ترالسه 

 ،ورسويځان په سطح د زعامت مقام ته  ېاو عشير ېقبيل

او  يد كركپه ضد خو دا مقام هم د حسادتونو او د نورو 

 ترالسه كوي!!الري پارولو له نفرت را

 ته وايي: هغه كسان چي  موږې كي ې قصپه د قرآن

په ې قبيل پاره د قوم اوځان لد  ،عصبيتونه عنوانوي

ځ د ړي او تل د قومونو تر مننامه امتيازات غوا

دوى د ځان او خپلو  ،ېش اعتراض كويپر وامتيازاتو 

 ،مرجع قضاوت هم نه مني يرقيبانو په اړه د خورا عادل

 ،و د خپل حكيمڼلكه چي د يوسف عليه السالم ورو داسي

ڼو او اگپالر قضاوت هم ناعادالنه حساس او عادل  ،پوه

پالر ستره  پام نه كولو سره زموږپه ته  موږ: ېويل ئ

 اشتباه كوي؛ ان ابانا لفي ضالل مبين!!

  تاريخي تجربې ښيي چي د قومي عصبيت بيرغچيان سره

ڼه او گله دې چي د هغوى قضاوت او دريځ د خلكو په 

شمېر باندي والړ وي او د هر قوم نفوس د مالك او معيار 

اوت ته غاړه نه ږدي اكثريت قض ر تل دگم ،ه منيگپه تو

نه خپله الره الري د اكثريت له  ،او مخالفت ترې كوي



 

 

            يوسف                                                                                                                         

 ېلوشپد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118 

د ملت په وړاندي مليت  ،د امت په وړاندي ملت ،بېلوي

او قوم او د قوم او قبيلې په منځ كي كورني او عشيره 

ئې حدونه عنوانوي. قرآن فرمايي چي دا شعارونه شيطاني 

نه رامنځ ته املونه لري او د شيطان په تحريك او لمسو

شيطان وو چي د لومړي ځل لپاره ئې نژادي توپير  ،كېږي

، َخَلقَتني ِمن نار و نهمِ  ير  ا خَ نَ أې ويل: ئعنوان كړ او و

له اوره پيدا  يزه د ،زه تر ده غوره يم َخَلقَته ِمن ِطين:

 پيدا كړى دئ. يله خاور يكړى يم او هغه د

  ستر ېر له يوه څپه  السالم عليهكه چېري د يوسف

خپلوانو او دوستانو  ېدږرو نېپيغمبر سره د خپلو ډ

داسي جفا او  ،ې موجبهپرته او بناه گ يله كوم ،لخوا

 هللامجاهده! بايد د الري ې د هللا د نو ته ا ،ږيېظلم ك

په الرو گپه الر كي او د پيغمبرانو د كړنالرو او ت تعالى

ي منتظر واوسې او په ځان كته انو گدغسي جفاكي، تعقيب 

 چينه  داسي ،ېد هغوى د زغملو ځواك او زغم راپيدا كړ

ده ېناام ،ېش ېښتونو او ستونزو پروخت بې حوصلېد آزم

تا  ې اوږدېپرنيمه الره كي ناتمامه په شې او مبارزه 

ۍ ډپر غوند عافيت ې ا چي!تماشاې د دغو صحنو ا :ته

تا ته ويل شوي: داسي  و ته منتظره!پايلناست د مبارزو 

ې په دېري مجاهدين سرتالري رې چي دا د هللا د ېگو نه ان

د عنايت  تعالى هللاد  چيړاوونو سره مخامخ دي خاطر له ك

ېرزوينو پله الهي عنايت او ړ نه دي او او رعايت و

ې برخليك سره سبب له دې دپه او  ړى شوي!!محروم ك

! داسي نه ده؛ ې!ې شوغلطي او اشتباه تر چيمخامخ شوي 

او دا لوړي ژوري دا  ،ېړا اشتباه كت بلكي ،دوى نه

طبيعت او د هللا تعالى د نه الري ښتونه د دې ېآزم

مجاهدين به الري يو سنت دئ. د خداى د  دونكو سننوېبدل

په ړاوونو او ستونزو ژورو او د كړو ښت په دې لوېد آزم

د دوى صبر او  ،ږيېروزل كچونو كي ېږلچومو او كېپې د

ى استعدادونو ته به وده د دو ،ږيېاستقامت به مضبوط

هغه پړاو ته به پوخوالي ږي او د كمال او ېوركول ك

ځي او د بريا رگړ ود نصرت ود هللا تعالى  چيږي ېرس

 ړي. ې وكړه ئېكپر

ې شكيم ته د رم ڼو خپليد يوسف ورو چيليكي  بايبل

ږو ېورول يپسورې يوسف پالر ئې... ې وولېبپاره لڅرولو 

ڼو ورو ،ې شوږدهلته ورن چيه . كل.،.ې واخلياحوال ئ چي
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ې وئ چيځئ را ،وويل: دا دئ لوى خوب ليدونكى راغىې ئ

پالر ته به ووايو  ،چووې وائپه يوه كوهي كي او  ژنوو

په ژلو د وې وويل: يوه ئړلى دئ... ځناور خوكوم  چي

په كي پله به چوئ... په خواكي  هڅاپه ژوندى ې ځاى ئ

ې ړ... جامې وكپرد ې بريېدو سره سم ئړ شي... له وررسم

ې په ئ. ناڅا..چاووې وائكي څاه  پهې او ې وايستلې ترئ

يصله ف. د دوى خوا ته راروان دئ.. چييو كاروان وليد 

ې پلوري... له كوهي ئې وپر دغه كاروان ئ چيړه ې وكئ

ځان سره ړ... او كاروانيانو له ې كڅ ئراوايست او خر

 ړ...(مصر ته روان ك

مشوره پلو كي په خڼو ف ورود يوس چيفرمايي  قرآن

كوم  چيې ږدو ئېپر ،چوواپه كوهي كي يوسف  چيړه وك

 مرييځي او د ملك ته بو يلركوم ځان سره ې له كاروان ئ

ږ ته تر ده پالر مو چيپه كار ده  ،پلوريې وه ئگپه تو

هم  ،ېر زيات دئشم زموږ ،ه كتلىگپه درنه سترزيات 

پالر ته پل خ ،ووكې حفاظت او هم ئټول كارونه كوو دكور 

سره د  يوسف له موږ چيږده ېپرويل: وې راغلل او ورته ئ

ې پالر ئ ،ړ شيپاره صحرا ته والړلو لېوو خولوبو او م

ږم ېېرږم او وېخفه ك يپسزه ور چيږئ ېپوهتاسو وويل: 

دوى  ،ې وخوريئ به هېوې غافله شئ او لتاسو به تر چي

ې ئ هېوه لكې ويل: وته ونيوله او وئگته ېر پل شمبيا خ

ېر يو ډږ كافي مو چيحال كي  په داسيړى شي ږ وخوله مو

 به بال وهلي يو!! ږ نو مو
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تر  ځوئ،ي وغوركي زمك كوميپه ې ژنئ او يا ئيوسف وو

ې تر د او اره شيگوزپاملرنه درته پالر پل خڅو د 

يوه ويونكي وويل: يوسف مه  ،ټولى شئوروسته صالح 

د يوه و ن څه( كوونكي يئپه ضد كه )د ده  ،ژنئو

چي كوم كاروان  ،ځوئې وغوركي ئړي سوتياره په كوهي 

ړه په اد يوسف ولي پالره! ويل: ې وئ ،ړيې ترالسه كئ

ږي ې خواخوږ ئچي موحال دا  ،ېور نه كوباږ پر مو

په ونو ېوو م دچي )ږه ېولږ سره له موې سبا ئ ؟يو

ساتونكي ښه ې حتمًا ئږ مو او ړيڅري او لوبي وككي( و

ځئ دا مي غمجن كوي او ې درسره بوئكه  ې ويل:وئ ،يو

ې غافله ې وخوري او تاسو به ترېوه به ئچي لږم ېېرو

چي سي حال كي وخوري په داې ېوه ئې ويل: كه لوئ ،وئ

ې صورت په دږ به نو مو ،ډله يوې( ړياوپږ يوه )مو

   تاواني )بال وهلي( يو.كي 

ښووني څو مهمي الر ييتونو كآ ې مباركودپه  -(1-11)

 ي:ږېو كگترستر

  متعصب حريف  خو ،كمزورىتل په سياسي مبارزاتو كي

پر ځاى پر پټو  ۍدئ چي د سالم او رغنده رقابت او سيال

خپل رقيبان ترور الري ترڅو له دې  ،الس پوري كوي وئتوط

 ره ئې وباسي.گله ډ ېاو د مبارز ړيك

  دو ېه هم هدف ته درسڅځيني بيا داسي دي چي كه

داسي وي چي ې ئ دعاءر اگغوره كوي؛ مالري لپاره ناروا 
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دو وروسته ېك دئ او هدف ته له رسېد دوى هدف نگواكي 

ر به ښو ېفرادو په څرځي او د صالحو اگبه د خدمت مصدر 

ېدو ك هدف ته د رسېد دوى په نظر ن ،ړيعملونو ته مال ت

ېك والى د هدف ن ،دي جائزپاره هره الره غوره كول ل

په داسي  ،الرو ته مشروعيت وركويگنامشروع او ناروا ت

حال كي چي نه د هدف تقدس كوالى شي چي نامقدسه وسيله 

په پړاو كي توجيه كړي او نه له هغه چا چي د كمزورۍ 

پاره ځولو لد خپلو رقيبانو د پر ،په غلطو الرو درومي

چي د ېدى شي دا توقع ك ،ېلو ته الس كوينارواوو وس

ېر عمل څپه د صالح انسان  يۍ او قدرت پر مهال دځواكمن

اقتدار به د ده د ال زيات  ،وكړي؛ بلكي د دې په خالف

ر چار تړد ده كبه په خالف انحراف سبب شي او د نورو 

 ي.ړكړ الزيات كركجن او د غندلو وهم مخكي 

  په تكرار  چيدا وينا ڼو د ورو السالم عليهد يوسف

 ،(ډله يوې ړپياويوه خو  )نحن عصبة: موږې: ړې كسره ئ

ې سره همدپه ر او عدد تركيز كوي او ېدوى پر شم چيښيي 

پالر د  پلغوره او د خ السالم عليهيوسف ځان تر ړي غوا

! مخكي ئې وويل: ړي!مستحق ثابت ك ءالتفات او اعتنا

ځكه چي هغه يوازي دئ او  ،موږ د يوسف په نسبت غوره يو

وه رانه ېلې ه به ئگموږ يوه ډله يو او بيا وايي: څن

ېر ځواكمنه ډله ئې څوخوري په داسي حال كي چي زموږ په 

ر او ېپر شم تعالى هللاكي او ساتنه ئې كوي!!  گپه څن

څوك  ،خپل بنده بروسه نه خوښوياو عتاد" باندي د  ة"عد

ې چي پر ماسوى هللا باندي تكيه او اعتماد وكړي يوازي ئ

له خپلو  ،مويوې محرئ ږدي او له خپلي مرستيېپر

يوازي ده  ،غواړي چي يوازي د ده عبادت وكړي انوگبند

يوازي له ده  ،ړيچت كاو احتياج السونه او ءته د دعا

تكيه او اعتماد  مرسته وغواړي او يوازي پر ده باندي

 وكړي.

ځير شئ نو وبه وينا ته  د بايبل اړهې په دكه تاسو 

ژمنو پلو په خغولول او  ،چل ول ،دوكه چي بايبلورئ گ

ځوروي خو انېره كي څپه پل داستان د اتل ېدل د خنه ودر

ې ئ بايبل ،ڼيگ ځانگړتياويينو ې د مجرمكريم ئ قرآن

د يوسف عليه  چيته منسوبوي او كله  يعقوب عليه السالم

وته نه گې ته دوك هغيڼو وار رارسي د دوى د ورو السالم

د  چيمان نه كوم گ ،ېړورته اشاره ك قرآن چينيسي 



 

 

            يوسف                                                                                                                         

 ېلوشپد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 

دا باور مي  ،ړى ويدا كار اشتباهًا ك يد ليكونكي بايبل

د ده له نظره خدعه او  ،ړىې عمدًا كدا كار ئ چيدئ 

نه  ،يبايد اتالنو ته منسوب ش ،دوكه يو هنر او كمال دئ

  !!مجرمينو تهعادي خلكو او 

ې ې وزې د يوڼو د ده جامورود يوسف  چيليكي  بايبل

ې ويل: آيا دا الر ته راغلل او وئپې... ړې كپه وينو سر

ې ويل: ې او وئژندېپې و.. هغه جام.ې نه دي؟د يوسف جام

ې ې خپلي جامړلى دئ... نو له ويره ئځناور خوحتمًا كوم 

په ې ورځي ئ ېريډ. ې..واغوست ېې ئې جامړز ،ېړڅيري ك

هغه ته  چيړه څه وكړو هغۍ ... د كورنېړك يرېماتم ت

ه به گې ويل: ترمر.. وئړه.كونه  ېټه ئگړي خو كورتسلى 

دا وينا  بايبلد  قرآنخو  ړم!!ېر نه كد يوسف غم ه

 ڼي او فرمايي: گغلطه 

    

   

    

  

  

    

   

   

   

  

   

   

    

    

    

     

   

     

   

                                                 

چي ې سال شول په دځان سره بوت او ې له چي ئنو كله 

ده ته  او چويواې كي ئړي ې سوپه تياركوهي د يوه 
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ې پل دپه خې حال كي به ئپه داسي چي ړه مو وحي وك

. او ې احساس هم نه كويچي دوى به ئې ړكار خبر ك

ږ ې زموې ويل: اوئ ،ته راغلل پالرپل ړا خژپه ښام ما

زغاسته ېدو چي يو له بله د مخكي ك وړالږ مو الره!پ

نو  ،ښودېپرپلو شيانو سره يوسف مو له خ او ړووك

ې ياو ته به راباندي باور كوونكى نه  ،ړېوه وخول

په دروغجني ې او كميس ئ ،ي يورښتينږ څه هم موكه 

پلو ې ويل: داسي نه ده؛ خوئ ،ړراو ىړلويني ل

نو )زما دي(  ،ړىښايسته كنفسونو كوم كار درته 

ښتل مرسته غو هللاكي خو له څه په هغه  او ويښكلى صبر 

 بيانوئ. ې چي تاسو ئږي ېك

يوسف ې خوا د دغو مباركو آيتونو كي له يو په -(15-11)

چي د خپل ځور شوى و حالت داسي انڼعليه السالم د ورو

نه  ،دو عاجز ديېعواقبو له پوهو او پايلتصميم د بدو 

 او ېدىپلو موخو ته نه شي رسسره خې په دچي ېدل پوه

يوه ورځ به بيا له يوسف چي ومان ئې نه كاوو داسي گ

عليه السالم سره مخامخ شي او دا ټوله ماجرا به د دوى 

ې سخت او په همدچي ښيي خوا  له بلي ،ږديېمخي ته ك

 م ته الهام وشو چييوسف عليه السالنازك حالت كي 

 ،ږهېېردو مه وېله لو يپه كوهي ك ،ې مه كوهښنېاند

 .ېږېژغورل كډاډه اوسه چي له دې ځايه به حتمًا 

ې په د چيطمع دا وه ڼو د يوسف عليه السالم د ورو

پلو موخو او خي ړك يډ لريو ستر خنسره به له خپلي مخي 

 چيېدل پوهخو نه  ،ړيپاره به الر آواره كېدو لته د رس

ه پڅه وي!! د خپل دغه شرمناك كار ه به پايلې كار د د

ومان ئې نه كاوو گدو عاجز وو او داسي ېعواقبو له پوه

چي يوه ورځ به بيا له يوسف عليه السالم سره مخامخ 

ښودى شي!! ېږي او دا ټوله ماجرا به د دوى مخي ته كېك

دو په مهال يوسف ېهمداراز فرمايي چي په كوهي كي د لو

ځايه ې له د ،پروا مه كوه چيعليه السالم ته الهام وشو 

ته دوى به ستا مخي  چيځ به راشي ور داسي ،ېځوبه و

 ې!!په يادووي او دا كار به ورړ ټي او شرمنده والټيسر

ستونزو د ته مبارزينو الري د حق د  چيي څه داو دا هغه 

له ې ئ تعالى هللا ،ږيېالهام كمهال  رپړاوونو او ك

دونه ېاو ام هيليې ئړونو كي په زۍ ساتي او ناهيل
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په بيانولو سره ې د قص السالم عليهسف پيدا كوي. د يورا

پاره انو د اثبات لگد دغو دريو اساسي موضوع قرآن

ڼو مخالفت او د ږدي: د وروته مخي  زموږ گيېلتاريخي ب

په لوري د نامعلوم برخليك  ،ېدلته لو يپه الس كوهدوى 

ونو اړد ستونزو او ك ؛ېدلڅخر بيع په ارزانه ،ېدلځخو

په وخت كي دا الهام چي له  دوېپه څاه كي د لو ،هگېلب

د نجات  ؛ږې او له كوهي وتلېځايه به حتمًا ژغورل ك ېد

حال  په داسيو سره ڼه او په پاى كي له خپلو وروگېلب

انو گنادودو او جفاپلو خپه هغوى به  چيېدل مخامخكي 

ه. گېلب يتاريخ ماتيښمن د شرمنده وي د بري او د د

څ په ترې څ قصد هياو كي  څ برخيپه هي بايبلتاسو به د 

كوم ستر مطلب  ې داسيې ئقص له كومي چيونه مومئ كي 

  .ويپه نظر كي ښوونه كول ثابتول او يوه مهمه الر

و گه ماخستن په اوښلنو سترڼد يوسف عليه السالم ورو

 هيوه بلله  پالره! موږې ويل: خپل پالر ته ورغلل او وئ

خوا ته شيانو  وپليوسف مو د خ ،ېدو لوبه كولهكد مخكي 

ته به  ،ړې وخوراغى او هغه ئ هېولې كي په همد ،ښودېپر

په يقين  څه هم موږې كه باور نه كو په خبري حتمًا زموږ

پلو خ ،نه ده هغه ورته وويل: داسي ،وو يرښتينسره 

 ،ړىك ې درباندينفسونو غولولي يئ او كوم غلط كار ئ

ستاسو  ،پاتهڅه نه دي پرته بل ه صبره ښپاره له زما ل

 ،ړممرسته غوا تعالى هللابه له  ړانديپه و وې خبرد د

ې ترحاالتو كي  داسي په چيهغه ذات دئ  هللا تعالى يوازي

 !!ښتى شيمرسته غو

څومره ځ د ويناوو ترمن قرآناو  بايبلد چي ورئ گ

په حاالتو حساس او  ،ې اتل صابريو د قص ،پير دئژور تو

و حركاتو ې اېرڅ ،پلو زامنو له ويناد خ ،ځورويپوه ان

 ،په خبرو باور كويې نه ئ ،دروغ ورته وايي چيږي ېپوه

 عليهد يوسف ې ږي او نه ئېو غولگښلنو سترپه اوې نه ئ

ې ې سرپه نورو وينو ئچي ې دوكه كولى شي هغه جام السالم

خو  ړي.پناه وپل رب ته خپه غمونو كي  او ې. صبر كويړك

له  چيځوروي انېر څپه  ې صبره انسانب داسيد ې بل ئ

پر تن كوي او ې ې جامړز ،څيريې جام ېره ويره خپليډ

 ړي!!ر نه كېه به دا غم هگتر مر چيژمنه كوي 

 الرښوونيمهمي څو ته  موږڅ كي په ترې ې قصد د قرآن

 كوي:
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 ړوبايد په خپلو قضاوتونو كي تلوار او عجله ونه ك، 

 ياوښلن ،يوازي د متهم ظاهري بڼه ،بايد محتاط واوسو

 او هغه شواهد چي د خپلي گانيادعا ېنكغولوو گي،ستر

د  ،ڼوگوړاندي كوي كافي ونه ې پاره ئد ثبوت ل ءادعا

 ولرو.پام كي په متهم سوابق بايد 

  د يوسف  ،پوه انسان وويعقوب عليه السالم حساس او

د قضيې په باب د  ،و په تصنعي ژړاڼعليه السالم د ورو

د كميس  د يوسف عليه السالم ،واليگدوى د خبرو له څرن

ڼو مخكنيو سره د ورو السالم عليهاو له يوسف  يله وضع

پوه شو چي زامنو ئې رښتيا نه  پام سرهپه ته  حسادتونو

 دي ورته ويلي او اصله قضيه ئې ترې پټه كړې ده.

  د مصيبتونو په وړاندي صبر كول د پيغمبرانو طريقه

 ده.

 پل زوى يوسف عليهښايي يعقوب عليه السالم ته د خ 

 چيښنه الزياته درنه وه ېېدو دا غم او اندتر ورك مالسال

 داسيې ئپل ورور سره له ده او له خ ،دي ې داسيزامن ئ

پاره به د ل د يعقوب عليه السالم چيې شكه ب ،ړيڅه ك

ټى او له ېپې هم دروند او تحمل تر دزامنو زغمل  داسي

د يوه  ،ې ورك شوىچت وو چي يو زوى ترې اوزغم او حوصل

ټى وي ېپېر دروند ډ اپاره دااحساسه انسان لشريف او ب

 داسيوري او له گچت انتظار خالف پل اوپل زامن د خخ چي

 ژوند كولو مجبور شوى وي!! ځاى يو په كسانو سره 

  يعقوب عليه السالم چي په خپله جليل القدره پيغمبر

او د يوه ستر او اولوالعزمه پيغمبر ابراهيم عليه 

ته د نږدېتوب او د معنوي  تعالى هللاالسالم لمسى دئ او 

ې ستر خو سره له د ،مقام په لحاظ خورا اوچت مقام لري

ې له د ،ې خبره دئله غيبه ب ،چت معنوي مقامهاو او

سره  عليه السالميوسف ې له زامنو ئ يپوه ش چيعاجز دئ 

ران گد ده نازولى او  يكيلو متره لرڅو ړي دي؟!! څه ك

ې نه له حاله خبر دئ ى ئخو د ،په كوهي كي پروت دئزوى 

ې په دعجز او ناتواني پل ې مرسته كولى شي!! خاو نه ئ

 يوازينى مستعان او مرستندوى هللا تعالىالفاظو بيانوي: 

ې دپه بايد مرسته وغوښتلى شي.  تفقط له هماغه ذا ئ،د

ړى وزار وركگته سخت  خلكو خولوپوه بيان سره د هغو نا

چا د پرته د بل  الىله هللا تع په غيب باندي چيشوى 

دغه برخه موږ ته د قرآن  ېد قص كوي!! ىېدا دعوپوه
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 ،وته كويگعظيم الشان له اساسي مطالبو نه يو مطلب په 

ه او آسمان كي له هللا تعالى پرته نه زمكهغه دا چي په 

څوك په غيبو علم لري او نه د چارو د سمبالولو واك او 

بل چا ته د هر څوك چي له خدايه پرته  ،اختيار لري

نو ڼي گغيبو د علم نسبت وكړي او هغه د چارو متصرف و

 تكذيب كړى دئ.ې ئقرآن چي يقينًا 

  

  

    

    

    

    

   

  

   

         

 ږوېې ولړونكى ئاوبه راو پلاو يو كاروان راغى او خ

ې وئ ،ړهښته ككي( كڅاه  پهبوكه ) پلههغه هم خ او

ې د ئهغه  او دا دئ يو زلمى ،ېرىزېرى ز ې!ويل: ا

چي هللا د په داسي حال كي  ،ړټ كپه گمتاع په تومال 

څو  بيعڅيزه په نا او پوه دئښه ړو وړو په كدوى 

   .ړه زاهدان ولپه اد ده  او پلوروې ودرهمو ئ

ې د كوهي خوا ته ئ ،په يو كاروان راغىڅانا -(11-21)

د  ،ږوېپاره وللو لراايست واوبې د ئيو كس  ،ړولوا

تنكى زلمى  يوچي پر مهال متوجه شو و ې راايستلبوك

رى دا دئ يو ېې: زېرى زړې كئ يچيغ ،پورته شوراورسره 

په يوه خوندي چي ړ د كاروان مشر امر وك تنكى زلمى!!

ې پر ،ې ورسره كاووښه سلوك ئ ،يړكټ پې ئځاى كي 

په ې ئهلته  ،ځان سره بوتې له مصر ته ئ ،مهربانه ول

 .پلوروو بيعارزانه 

ڼو د كاروان ورو عليه السالم يوسفد  چيليكي  بايبل

په ېرته له كوهي راوايست او له ليدو سره هغه ب

دا خبره هم قرآن ردوي او هم  ،پلوروې وكاروانيانو ئ

اراده پلورلو دوى په كاروانيانو د كه  ،ې عقل نه منيئ

 عليهچاوو؟ يوسف اكوهي كي په ې به ئولي درلودى نو 
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 يچكاروانيانو ته ويلى شو په وخت كي پلورلو د  السالم

. خبر نه دئ..پالر مي  ،ڼه ديورودا مي  ،نه يم ىمريزه 

ل شي او آزاد ېې كي ښكالنج په داسيړي څوك نه غواهي

يوسف  چيفرمايي  قرآنپه نامه واخلي!!  مرييانسان د 

 شو.  څخرپه مصر كي  السالم عليه

كاروانيانو يوسف  چيردوي  ءادعا دا بايبلد  قرآن

برعكس  ءې ادعاد د ،ېدوېرپڼو وپلو وروله خ عليه السالم

ې د موندل شو څاه راوايست اوكاروانيانو له  چيوايي 

په دغو مختصرو  قرآند  ،پټ كړې ېر ئڅپه متاع قيمتي 

د هغه مهال د  چيپراته دي ژور مطالب هومره الفاظو كي 

پاره كفايت د دقيق توضيح لوضعيت  يدردونكد  ټولني

ځوان د يوه تنكي  د كاروان د ساالر يو غالم هغه ته ،كوي

ټ پېر څپه ې د قيمتي متاع هغه ئ ،رى وركويېموندلو زد 

په څو ورځي وروسته د مصر دى به  چيځكه ساتي او دا 

يعني هغه مهال نه  ،پلوري بيعرانه گپه بازار كي 

دومره  رم وو بلكيگپلور بازار ر ېپد غالمانو د  يوازي

تنكى چا ته به كوم ماشوم او  چيې امنيتي خوره وه ب

 ياو عزتمن يآزاد څه هم د كوميكه  ،په الس ورغىزلمى 

 ،به شامل شوكي  ډليپه بس د غالمانو  ،ړى به ووۍ غكورن

د  ،ېدلپاره وشلروابط د تل لې ۍ سره به ئكورن له خپلي

جهول مد  ،ې نه شو ترالسه كولىېدو مجال ئېرته ستنب

وه په ي ،په الس به شوالس  ،ل شوړوپه لوري به يوبرخليك 

حكيم د هغه مهال  قرآن ې سرهپه د ،څ شوبل به خر

 ى.ړك ځورانه گپه دقيقه تواجتماعي وضعيت 

يوسف عليه السالم د  چيږي ېله وينا معلوم قرآند 

د  ،ېو د جفا قصه اورولڼكاروان سردار ته د خپلو ورو

ې نتيجې ته ېدلى او دپارهغه عاطفه او زړه سوى را

ېدو پلي كورنۍ ته له ستندلى چي يوسف عليه السالم خېرس

ځواكمنو پلو د خڅو تر  ،ځيې بوځان سره ئله  ،ړيمنع ك

چي ې ڼلگغوره ې دا ئ ،شي و لخوا ونه وژلڼاو حسودو ورو

مصر په كوم معزز شخصيت د  ،ړيپيدا كيو ښه ځاى ورته 

ښتي ې هم نه دي غودا ئ ،وپلوري بيعباندي ئې په لږه 

پيسو ترالسه كولو  د زياتو ،پلوريې وئ بيعرانه گپه  چي

ې ته ي او بااستعداده زلمي راتلونكښكلې ې د دئځاى په 

 .ېړزياته توجه ك

ښوونه ته الر موږڅ كي په تر برخي دغيې د د قص قرآن

 بيعكله كله ستر ستر شخصيتونه په ډېره لږه  چيكوي 
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ځله ستر ېر ډ ،هد په خداى قسم همداسيړى شي!! هو څ كخر

پلو ضعيف په الس او حتى د خپلوانو د خ ،ستر شخصيتونه

ي او ړى شوپه الس وركښمنانو ته په الس درو گالنفسه مل

  ژل شوي!!و

يوسف عليه كاروانيانو چي كي ويل شوي نولسم آيت په 

نده گڅرپه  له دې ،السالم لكه مال او متاع پټ كړ

ې ماجرا خبر شوي او نه ڼه له دې ورونه ئچي ږي ېمعلوم

ځيني ږ زموچي . عجيبه ده كڅوپرته بل له كاروانيانو 

ېز الندي غلطي وينا تر اغ دغيد  مفسرين هم د بايبل

 هڅاله ې هغه ڼو ئچي وروې ړې كئ ءراغلي او ادعا

 پلورو!!ې وې كاروان ئپه دراوايست او 

   

   

    

   

    

   

   

    

   

    

    

    

  

    

 لورېپې د مصر )له بازاره( وچي دى ئچا او هغه 

ړه ې ورته عزتمن كځاى ئېشت مته وويل:  يېرمنخپلي م

ټه گ يا به ،(ې وساتهپه عزت او درناوي سره ئ)

ه مو گې توپه د ،ڼوگپل زوى وخې ئاو يا به  يوراورس

چي تأويل  او ړتمكين ورككي ي زمك هپيوسف ته 

برالسى دئ خو كار پل په خاو هللا  ،ړواالحاديث ورزده ك

ېد پوخوالي ته ورسچي ږي او كله ېپوهېرى خلك نه ډ

سي همداېكانو ته ټولو( ن) او ړحكم او علم مو ورك

 بدله وركوو.
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د مصر عزيز د  چيږي ېله وينا معلوم قرآند  -(21-22)

 ،ېرېڅه يوسف عليه السالم له ليدو سره سم د هغه ل

هوښيارتيا او زيركتيا نه پوه شوى  ،ناستي والړي ،خبرو

كورنۍ سره تعلق  يبلكي له يوې شريف ،چي هغه يو غالم نه

ښو طوفانونو له دې برخليك سره ېلري چي د حوادثو او پ

ې خپلي ښځي ته وويل: نه ښايي له ځكه ئنو  ،ړىمخامخ ك

ه په كار دبلكي  ،ر چارچلند وشيېپه څ مرييهغه سره د 

هيله ده چي په دې كور كي د هغه شته  ،ېپالښه ئې و

 ينورپه هغه كي كه مو  ،ټور ثابت شيگوالى موږ ته 

نيسو او د ې وبه ئ ۍوموندې په زويول يړتياواو و ښېگڼي

 ړو.ې كخپلو ټولو شتمنيو امين او وارث به ئ

د راوستو دوه  ې كور ته د يوسف عليه السالمد قرآن

ه به ده گې توپه دچي يو دا  ،يوته كوگپه اساسي موخي 

 هللاچي بل دا  او په برخه شيتمكين وركي ي زمك هپته 

 ،ړيپوهه وركبه ده ته د تأويل االحاديث علم او  تعالى

ې دې له ړۍ ئېدو لچي اقتدار ته د رسږي ېمعلوم له دې

ځاى په ځاى ي د ده په كور كد عزيز مصر  ،ېپيل شوځايه 

پر مخ ې ې ئېدو دروازرس چي قدرت ته دېدا باعث شوه ك

او د عزيز دلته چي ښيي همداراز دا  او شي لپرانيست

ېري خبري ډهغه ته ېدو له الري ك پاتهد كي  په كورمصر 

ټولني كي څه په د مصر چي پوه شوى دلته  ،ېمعلومي شو

د واكمنانو  ،په الس كي دئه خلكو گڅناقتدار د  ،ږيېېرت

په وك ناست دي او څپه قصرونو كي  ئ،ه دگڅنژوند شخصي 

ټه گپه چا ټولني قاضي د ې د د ،پراتهڅوك  كيزندانونو 

چيانى په كنعان كي كوده  ،ړي كويېكپرپه ضد چا او د 

 ښاريانو حالتپه مصر كي د  او ژوند وليدواو صحرانى 

ټولني چي د څه ټول هغه  ،پيرونهژور توځ د دوى ترمن او

ې په همد ې زده كول ضروري ديپاره ئد صالح مشرانو ل

 ل. شوه ده ته ورزده گتو

حكيم خداى غوښتل چي يوسف عليه السالم د مصر د 

د سختو آزموينو په  ،ټولني د مشرتابه لپاره تيار كړي

او ځواكونه  ي،ړتياوهغه و ،ړيلوړو ژورو كي وده ورك

په  يوازي چيړي ځال وركړي او ښ كې راوياستعدادونه ئ

 ،د يوه حكيم ،ميځال موږي او ېښو كي راويشرائطسختو 

 ،ړيپيدا كراپه كي  يړتياوړه سواند قيادت ومدبر او ز

نيمه په د كنعان  ،ړيپه برخه كې پوره فهم او بصيرت ئ

په ده كي نه وه هغه استعدادونه  هممكنكي  بدوي ټولني



 

 

            يوسف                                                                                                                         

 ېلوشپد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

707 

 ،ضروري ولپاره ۍ لد مصر د واكمن چيپيدا شوي وى را

يرونه كنعان د مصر له مدني ټولني نه خورا زيات توپ

ې نه په دچي په هغه محيط كي ستر شوى څوك  ،درلودل

او د هغه  ړيدرك ك يد مصر د محيط غوښتن چيېدو توان

د دې لپاره  ،ووځي د خلكو د قيادت له عهدېېواد ستر ه

 ،چي يوسف عليه السالم د مصر د ټولني نبض ښه درك كړي

د سياسي او اجتماعي  ،پوه شيې دقيقًا ټولو اسرارو ئپه 

پوه شي او په هغه ښه په ماهيت ئې كو او مناسباتو ړيا

كي د مصر د متمدني ټولني د زعامت وړتوب او لياقت 

نو ښايي چي د كنعان د نيمه بدوي ټولني نه  ،راپيدا شي

ې د مصر د ې مودمصر ته الړ شي او هلته تر يو

 هپاتكي  يږېي د يوې مرفه كورنۍ په غډلزمامدارانو د 

 تعالى موسى عليه السالم د يوې هماغسي لكه چي هللا ،شي

بيل كړ او د سيند د  يږېكورنۍ له غ ياسرائيلي مظلوم

د هغه جالد له  ،څپو پر اوږو ئې د فرعون كور ته ورساوو

تيغه ئې وژغورو چي د بني اسرائيلو د بچيانو د وژلو 

د دښمن ماڼۍ ئې ورته  ،مارل شوى ووگاو حاللولو لپاره 

كي ئې هغه علم او  ېمدرسدغي همپه رځوله او گمدرسه و

ي او قيادت ښووند الر ټولني دغيد  چيپه برخه شو حكمت 

 عليهې يوسف ئمخكي  دهله  ،درلودضرورت ورته ې پاره ئل

د مصر د عزيز كور  ،له كنعانه مصر ته ورساووهم  السالم

په دلته ئې د تأويل االحاديث علم  ،ړئې ورته مدرسه ك

او دلته  پوه شونبض په ني دلته د مصر د ټول ،برخه شو

په كي  ځانگړتياوياو  يړتياود دې ټولني د زعامت و

ده ديانت او خداى لمانځنه د ابراهيمي ې. شو ېپاللو

 ،مروت ،يگساد ،مينه ،ږ كي زده كړې وهېكورنۍ په غ

د  چي ښېگڼيي هغه ټولقناعت او  ،صبر ،صداقت ،ړورتياز

كنعان كي په ې دا ئ ،دي ځانگړتياويژوند نيمه بدوي 

د  ټولنيد مصر د  چيهغه درايت او فراست  ،ړلترالسه ك

په مصر پله په خې بايد پاره ضروري وو دا ئمشرتابه ل

 ،وى يړترالسه كپه زندان كي په كور او د عزيز مصر كي، 

نه  هړه ورته ممكنريال كي دا زده كېد كنعان په چاپ

غه حكيم خداى په خپل خاص الهي تدبير سره هځكه نو  ،وه

ه يوې واكمني او حكمراني پمصر ته وروست او د مصر 

د دغو په ده كي ې ې سره ئپه دړ او ېشت كې مئكورنۍ كي 

 برابر كړل. شرائطاستعدادونو د ودي 

 چيته دا ستر درس راكوي  موږ قرآنې سره ې قصپه د
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ې څ تدبير او حيلپه هي ،ځواكمن ويڅومره كه هر  ،څوكهي

ډوي او د تحقق ځنو ړيېكپر الىتع هللاسره نه شي كولى د 

ټولني او ملت د ې څوك د يو چي تعالى هللا ،ې ونيسيمخه ئ

غوره كړى او هغه ته ئې د مشرتابه پاره زعامت ل

كوم قدرت كولى شي د هغه په مخ كي  ،ې ويړي وركړتياوو

ر گې ونيسي؟! مېدو مخه ئخنډ شي؟! او دغه مقام ته د رس

پنده ډكه قصه دا نه د يوسف عليه السالم له عبرت او 

خو  ،ثابتوي چي خداى په خپل كار كي برالسى او غالب دئ

 ږي؟ېډېر خلك پرې نه پوه

فرمايي چي كله يوسف عليه السالم د پوخوالي او  قرآن

په قرآن  ،نو حكم او علم وركړ شو ،رشد مرحلې ته ورسېد

پاره دا كي اكثرًا د پيغمبرانو د بعثت د بيانولو ل

ې ه دپى شو او ړحكم او علم ورك چي كارول شوي الفاظ

ته  السالم معليهپيغمبرانو  چيښوونه كوي ته الر سره موږ

هغوى هم  ،هم علم وركړى شوى او هم د حكم او فيصلې قوت

ړو او ېكپرفكري امامان دي او هم سياسي مشران او د 

ويل  اړهپه  السالم عليهدلته د يوسف  ،حكم كولو مرجع

له )علم( نه مخكي د  ،ړى شوورك علم())حكم( او  چي شوي

چي يوسف عليه السالم وته كوي گپه )حكم( يادښت دا مطلب 

لومړى قدرت ته رسېدلى او د مصر واكمن شوى او بيا په 

هللا  چيمبعوث شوى. خو دلته دا هم ويل شوي  ۍپيغمبر

معامله  ېكانو سره همداسيټولو محسنينو او نله  تعالى

پيغمبرانو ته نه ده مختصه  دا الهي معامله يوازي ،كوي

 يد هغوى هڅ ،ږيېكان هم په كي شاملېبلكي ټول ن ،شوې

د  ،كه بدله به وركويېثمر ته رسوي او ن هرو مرو به هم

چومو كي به هغوى ېښو او حوادثو په لوړو ژورو او پېپ

به  ړانديته رشد او وده وركوي او د دښمن د توطئو په و

الره  ۍد بريا او برالس او د دوى ې ساتنه او حفاظت كويئ

 به آواروي.

يوسف او د فوطيفار ) ې عنوان النديتر د بايبل

مشر  ود فرعون د ساتونكپه مصر كي ليكي: ( ېرمنم

ې ه موده وروسته ئڅ... واخيست بيعپه يوسف  ،فوطيفار

ېسته ښا... يوسف ټاكوپل كور او تجارت ناظر ودى د خ

. له هغه لو..ې بايپرړه د فوطيفار مېرمني ز ،ځوان وو

ې . هغه ونه منله او وئړه..ښتنه وكې د مباشرت غوئ

ټولو پلو د خ ،ړىپر ما دومره اعتماد كويل: بادار مي 

ه به دا كركجن كار گڅن. پارلى..راسې شتمنيو اختيار ئ
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ې . خو هغناه ده..گلويه  ړانديپه وكوم... دا د خداى 

يا گپه كارونو لځ يوسف د كور . يوه ورالس نه اخيست..

. نه وو..په كور كي څوك پرته بل ړو . له دوى دواوو..

څمله... يوسف له ما سره  چيچاوو مېرمني الس وروا هغي

ښځي  يې د هغخو جامه ئ ،او له كوره ووت ېدوښتې وتتر

 يچيغارانو ته گخدمتښځي . شوه.. پاتهولو كي گپه من

يو عبراني نوكر ې وويل: خاوند مي هغوى ته ئې او ړك

. ړولو..پكاوى راواې سدا دئ ما ته ئ ،راوستىكور ته 

ې ړچيغي كچاوو... ما ې راوا. الس ئته راغى.. يزما خون

 پاتهپه الس كي ې زما ېدو او دا دئ جامه ئښتاو دى وت

ې ېدواور فوطيفار د خپلي مېرمني خبري چيكله شوه... 

 چيچاوو واپه هغه زندان كي ې يوسف ئ په غصه شو اوېر ډ

 چول شوي وو!!! (اپه كي ديان چا نور بنپاد 

څو سطره ښتنه كوو: تا خو پوله ليكونكي  بايبلد 

نو د فوطيفار  ،څوك نه ووبل په كور كي  چيليكلي مخكي 

ي چيغې په يواران گړ او دا خدمتږ كچا ته غمېرمني 

وينا واوره  قرآنېدل؟!! راشه د ه او له كومه راورسگڅن

د  قرآن ډكه ده:ښونو ژورو الرڅومره دقيقه او له  چي

د  يد ابتالء او آزموين السالم عليهدا برخه د يوسف ې قص

 ،ه رااخليگپه توړاو پېر حساس او خطرناك ډخو  ،يوه بل

ڼو له مخالفت او حسادت سره مخامخ د وروې مخكي تر د

بل  ،څ شوخر بيعپه ارزانه  ،چول شوواپه كوهي كي  ،شو

ژوند بدل ه پۍ غالمې د ژوند ئآزاد  ،ل شوړوملك ته يو

ړ ته ا ۍنوكرۍ ي كورنمصر يې مفسديود پاى كي په  ،شو

ټولو ټولو حساسه مرحله او ترژوند تر شو او دا د ده د 

 ،ښمن سره مخامخ دئاوس له يوه بل د ،خطرناكه آزموينه

خو  ،ورته كينه او حسادت درلودړه كي په زښمن مخكني د

ه پهغه  ،ورته هوس او شهوت لريړه كي په زښمن دا د

ځول غورډ كي ډنپه ناه گې د ځاوو او دا ئوغوركوهي كي 

نكى او جالب دئ او وېر غولوډښمن دام ې دد د ،ړيغوا

 .رانگېر ډې ساتل ځان تر

 ،ې د مېرمنينه ئخلي او اې مصري نوم نه د د قرآن

د نومونو يادول  ،د تاريخ كتاب نه دئ قرآن چيځكه دا 

ې نامه ئ پهد عزيز مصر  ،نه مفيد دئ او نه ضروري

ټول هغه ښيي د مصر و چيپاره ې ليادوي او دا د د

پلو په خ ،ېر ولڅپه د ده  ،ې يو وودا ئ چيشخصيتونه 

 يارانگخدمت يغلېاران او پگې زلمي خدمتكورونو كي ئ
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ې څه فتنې دله  چيې نه وه پروا ئې د د ،ېساتل

 ،كتلنه ه گپه سترناه گد ې ښو ته ئېپ داسي ،ږيېړراوال

په جنسي دا اختالط او حتى  ،ې نه وركاووخاص اهميت ئ

د هغو كورنيو يوه عادي او عامه  آزاديروابطو كي 

ړتيا گځانيوه الزمي ژوند معامله وه او د هر اشرافي 

 ده.

ي خون د عزيز مصر مېرمني يوسف خپلي چيفرمايي  قرآن

ې يوسف ته بيا ئ ،ېړلوت كلكيې ې ئدرواز ،ښتته وروغو

رب مي  تعالى هللاې ويل: وئ ،ړوكهغه انكار  ،ړهبلنه ورك

ې ي ئېرزوينپدومره  ،ې راورسولمځاى ته ئدغه  ،دئ

رل غوژظالمان نه  ،دا كار لوى ظلم دئ ،ېړوك راباندي

 الفاظ دا دي: قرآنږي!! د ېږي او نه بريالي كېك
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نفسي  ،ېدوپه كور كي اوسې دى ئچي ېرمني هغي م

ې ويل: وئ او ېلړې وتې ئدرواز ،ړهې وكې ترئښتنه غو

 ،پناه خداى تههغه وويل:  ،درته تياره يم ،ژر شه

ښه او ښايسته ې راته ځاى ئېشت زما م ،هغه مي رب دئ

هم  چييقينًا  ،ږيېژغورل كچي ظالمان نه يقينًا  ،ړك

پل رب برهان نه كه ده د خړه او د ده تلوسه وكې هغ

ه گتوې ه دپ ،تلوسه كولهې د هغې وى ليدلى حتمًا ئ

هغه  چيې شكه ب ،ځولهرگې وحشاء او بدكاري ترمو ف

الس  لښتغوې )هغ ،وو انوگله مخلصو بند زموږ

په ې ړو د دروازدوا ،(ېدوښتې وتدى تر ،چويوروا

او د(  ونيولو يمنلې تر شا )ئله  ،ېړډي كلوري من

لو سره سم تسپرانله ) ،ولهشكروو (ېلمنه ئ)كميس 

 (كيمخي  په خپلي)ښځي خاوند د  كيې دروازپه ( ېئ

ې به له د سزاچا د هغه  وويل: (ېمېرمني ئ) ،وموند

ې ناك عذاب )ئدچي بندي شي او يا درڅه وي پرته بل 

پكاوى سستا مېرمني ته ې ښتل ئغو چيپه برخه شي( 

ښتنه ې له ما نفساني غو؟! ده وويل: دړويوروا

شهادت  داسي ړو نه يوه شاهدله غ د كورنۍ ،درلوده

ښتيا ې رنو د ،څ شوى ويغوخي ې كميس له مړ: كه ئورك

څ شا غوې له ئاو دى دروغجن دئ خو كه كميس  يويل

 ،نى دئيښتاو دى ر يې دروغ ويلوى وي نو بيا خو دش
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ې خاوند ئنو  ،څ شوىې له شا غوې ليدل كميس ئوئ چي

ستاسو  ،ځو مكرونه ديښمېرمني ته وويل: دا ستاسو 

و ېر شه اې تيوسفه! له د ،ېر ستر ستر ديډمكرونه 

 چييقينًا  ،ړهناه معافي وغواگد خپلي ې! ځښې ته ا

  !!ېې يشوخطاء 

ې ټكريف ظڅو الرښووني او دا برخه  قرآند  -(21-21)

 ږدي:ته موږ مخي ز

 يت او مأموريوسف عليه السالم د خورا ستر  تعالى هللا

د يوه ستر انقالب  ،غوره كړى ووپاره ل يدند يلوي

كري او اخالقي انقالب ف ،اجتماعي ،سياسيد يوه  ،پارهل

له  چيكي  ټولني داسيې په يوېر څپه د مصر  ،پارهل

خو له فكري او اخالقي ې تللېره مخكي ډمدني لحاظه 

پل ې عدالتي خفساد او ب ،ظلم ،پاتهېره وروسته ډلحاظه 

 يپه فساد كي تر ستونې واكمنان ئ ،ړولىې غوپرتور وزر 

د  ،محرومټولو انساني حقوقو پلو مظلومان له خ ،غرق

ناه زندان ته گپه نه  ،قرباني ونوواكمنانو د هوس

كار لي وپه يوه معمي او د اربابانو د مزاج خالف دروم

 ،مهذب ،څلىېيت سپمأموردا ستر  ،ږيېړول كځپه دار 

هغه  ،مدبر او د ډسپلين خاوند قيادت او زعامت ايجابوي

د جوړولو په الره كي مبارزه  يكسان چي د اسالمي ټولن

پر ئې  السالم معليههغه ټولنه چي پيغمبران ) ،كوي

شخصيت ولري او د ړ بايد دغسي لو ،(شوي مأمورجوړولو 

 يندگڅررا يړتياوژورو كي د دوى دا وړو په لوې مبارز

 شي. 

  ناه كي د انسان د گپه  شرائطكه چېري ظروف او

نو د ډېرو  ،ناه ته وهڅويگوتو مشوق وي او هغه ېپر

له  ،دو او سقوط احتمال هم شتهېسترو شخصيتونو د لو

ناه ته رابولي يا گو نه چي انسان شرائطهغو ظروفو او 

 ئې ورته را كاږي بايد ځان وساتو.

  كه چېري يوسف عليه السالم د خپل رب برهان نه وى

راشئ  ،دلى ووېپه لوري به ښويمېرمني  يد هغ ،ليدلى

چي دا الهي برهان څه وو؟ د آيت له فحوى نه ورو گو

دا برهان د يوسف عليه السالم هغه احساس چي ږي ېممعلو

رب مي  ړ: هللا تعالىبيان كې ئپه دغو الفاظو سره وو چي 

ظالمان  ،ې راورسولمې غوره مقام ته ئد ،پالونكى دئاو 
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 ۍباعث شو چي د ځوانې همدغه احساس د د ،ږيېژغورل كنه 

په هغه طوفاني دوره كي د شيطان او نفس له وسوسو 

ړه نور ې اپه دمفسرين  يځينڅه هم كه  شي. هپاتخوندي 

ې معقول دليل نه پاره ئڅ يوه لتعبيرونه لري خو د هي

 گوي.ړخ نه لړى او د آيت له الفاظو سره اړاندي كودئ 

 دى  چيدا نه  ې كار سره يوازيپه د چيفرمايي  قرآن

ې حيايي بې سره په همد ژغورل شو بلكيناه نه وگ دغيله 

دا وينا  قرآنشا وتمبول شوه!! د  په دهاو بدكاري له 

ږ دقت په لخو  ،ښيېي نظر سره انسان ته عجيبه برپه سطح

ژور او ظريف ېر ې الفاظو كي ډپه د چيېدى شي پوهسره 

پل نفس ناروا ځل د خړي په لوم چيڅوك  ،پراته ديمطالب 

 ،ړيصبر وك ړانديپه و يڅونپل هوس د هاو د خ يښتنغو

دغه كار  ،ژغورل شيېدو وښويې له ې ئښپم نه شي او ليتس

ځواك او احساس كمال او قوت هغه  يځان ساتند په ده كي 

 ړانديپه وڅونو ه د داسيې كي په راتلونك چيته ورسوي 

يو د بدې كي ړۍ مقابلپه لوم چيچا  ،ږيېښويې ونه ښپې ئ

ې ځواك ئې د بديو د مقابل ،ړلهونه خو همات ړانديپه و

ې ۍ مقابلړپه لوم چيچا  ړى او مضبوط شي اوپياوالزيات 

او ي ځرا بيا بيا به تر بريدونو الندي ،ړهوخو هماتكي 

ړل تېزي پراند بدكاريو دروازه  چيڅوك  ،به خوري همات

ې د هغپاره ځل لړي د لوم چيڅوك ران شي او گې ورته ئ

 ،شي هپاتې خوندي پاره ترړي د تل لډډه وكپرانستلو له 

ناه ته گې يو ،ېزينپراناهونو ته الر گناه نورو گيوه 

يوسف  ،ږيېځواب ويلو سره د نورو مخه نيول كپه منفي 

ځواب ويلو سره په منفي ته  يۍ بلنړلوم يهغ السالم عليه

كولو  يې الرد ده د ب چيړى ځواب وركټولو هغو كسانو ته 

ښكار ښيار هو اد چيېدلي پوهې په دټول  ،ې كولهطمع ئ

ې ونه په درمن ېد عزيز مصر م چي ،ښلينه نكي  يپه لوم

ه به د گڅنړى شي او ر كاښكه هغه گڅنېده نور به توان

هو؛ په دې سره  كوي؟!!او طمع ښكار كولو جسارت هغه د 

چي ېبو كي ۍ په هغو شځواندى د ې خوا له يو تعالى هللا

ناه گپه  ؛پاندهڅېر ډاحساسات ښه په ځوښ كي وي او هوس 

ۍ ته رې بد كاخوا ئ يېوتو وساتو او له بلپرله كي 

 ړل.ك يپه فرسخونو له ده لرځواكونه بلونكي 

 هغه د مصر د ټولني د زعامت لپاره غوره  تعالى هللا

اخالقي  ء،د فحشا ټولنيپر د مصر د هغه وخت  ،كړى وو
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په خاصه  ،فساد او جنسي آزادۍ تور وزر غوړېدلى وو

ه د ټولني په لوړ پوړيو او اشرافي كورنيو كي دا گتو

له دې پلوه ئې حالت  ،پيمانه خوره وهپراخه په بيماري 

نده ټولنو گي نړۍ د زوو لكه د نن ورځي د لوېدي داسي

ه گناه په سترگد  نه يوازيجنسي بې الريتوب ته  ،حالت

 عليهد يوسف  ،ڼل كېدوگيو عادي كار  نه كتل كېدل بلكي

مېرمني هغه  دا كار د دې باعث شو چي د مصر ټولي السالم

ئې د مصر هر واكمن په آسانۍ سره  چي په خپلو نخرو سره

كولو الري بې شي او د ده د  ښكار كاوو له ده ناهيلي

ېده چي يوسف توانكه د عزيز مېرمن ونه  ،طمع ونه كړي

هغه  ،دوكه كړيپه موسم كي ځوانۍ  عليه السالم د خپلي

چي دى حالت كي  په داسيه وي او دپانڅاحساسات  چيوخت 

له هغه وروسته چي د عمر نو  ،ار ووگاو خدمت مرييئې 

ه به گنو څن ،پوخوالي ته ورسېږي او د مصر واكمن شي

هغوى وكوالى شي چي دى ښكار كړي!! د قرآن دا الفاظ 

  څومره دقيق دي: 

   : ترڅو په

 داسي ري او بې حيائي ترې ايساره كړو!!،ه بدكاگدې تو

 هغه مو له بدكارۍ او بې حيايۍ چيويلي ئې نه دي 

بدكاري او فحشاء ترې ايساره  ينه بلك ،ړراايسار ك

يعني هغه كار ئې وكړ چي نور بدكاري او بې حيايي  ،شوه

 ورته نږدې نه شي.

نو له جملې نه چي يوسف عليه يد هغو ټولو آزمو

همدغه ې خورا لوى او خطرناك ئ ،السالم ورسره مخامخ شوى

څاه  په ،كينه او حسادت ،و مخالفتڼد ورو ،آزمېښت وو

دا... دا ېا او بندي كېدږدېتوب ته لمريي، دلېكي لو

 ېر آسانه ول.ډېر ډټول تر دې آزمېښت 

ژوري څومره په لفظ لفظ كي د وينا  قرآند  چيورئ گ

په ې ې ئېرڅدوه  ،ځيته رامخي  ټكياو ظريف  ښوونيالر

اى ې: يو د خدړځور كه انگېزمنه توېره دقيقه او اغډ

په ښتي او بل ناه تگيو له  ،بنده او بل د نفس بنده

له په جذباتي موسم كي ۍ ځوانيو د  ،زغلي يپسناه گ

څه كوي ناه هگد حال كي  په داسيځان ساتي او بل ناه گ

ړه د دوا ،ېې رفع شوئ ړتياويجسمي او جنسي اټولي  چي

او له پرانستلو ې د ي وهي خو يو ئډوري منلپه ې درواز

 چيپاره ې لد دې په نيت او بل ئژغورلو ځان  ناه نه دگ

دواړو د  ،ځيولو ونه وگې له منښكار ئخالصه نه شي او 
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ښتي ېناه نه د تگيو ئې له  ،وځغاستلپه لوري دروازې 

يو ئې  ،نفس د اشباع لپارهالري لپاره او بل ئې د بې 

او بل ئې د زړه له  ړىښتي ته اړ كېت يله خدايه وير

دوه متضادي  ،عجيبه صحنه ده ،ريېو ودېمراد نه د محروم

 ،د يوه منزل په لور په منډو ،لوري كيگرې په يوه تېڅ

څه عجيبه صحنه نندارې ته  ،لو موخو سرهېال بېر له بگم

 ،هغه صحنه چي زړه په لړزا او درزا راولي ،دل شوېاېښو

. ډېر داسي كسان پارويپه انسان كي وجد را ،څويمشاعر ه

رو سره ورته ېد دې صحنې له څې ئ هڅيدوى او  چيې موم

د يوه هدف او مقصد په لور كي، لوري گټول په يوه ت ،دي

انو گكله نا كله له ورتو شعارونو او ادعاكي، تلوار 

خو يو ئې د رحمن خداي لپاره او بل ئې د نفس او  ،سره

يو ئې په پاك لمنتوب سره او بل ئې له  ،شيطان په حكم

ري ېد و تعالى هللايو ئې له  ،لړلو او ملوثو السونو سره

نده ضمير گخچن او  ،په ډك زړه سره او بل ئې له خيرن

 سره.

ژوند د يوه د  ،ږيېودر ړانديپه وپل محسن ړه د خدوا

ړي او د څه وركې محسن هر يوه ته د ،رى او د بل آقاگمل

 يوازيې خو له بل سره ئ ،ېځولرگې ژوند شريكه ئپل خ

پل محسن ته يو خ ،لىې نيوئۍ په نوكر چيړي دومره ك

مجرم تر  ،ې وفاصادق او وفادار او بل ورته خائن او ب

ناه گې كوي او ب ءځان د برائت ادعاناه مخكي د گې ب

پاك لمنى ښتنه كوي!! پاره د سزا غود هغه ل تورنوي او

ځانه دفاع له  ،ړيبل تورن ك چيډډه كوي ې ناه له دگېب

 ږي.ېړ كته ا

ې و په قصڼهغه د ورو ه چي مو د يوسف او دگلكه څن 

و لخوا ڼرى د يوسف عليه السالم د وروېولوستل چي تكي 

د ده كميس د ې ته وغورځاوو او بيا ئڅاه  هغه ئې ،شوى

 ،ې وغولويپرپالر  چي ړپه "كاذبه وينه" سور كپاره لې د

رى د بدكار او مجرم له پلوه دئ او ېدلته هم وينئ چي ت

هغه تورن شوى او  ،د صالح مظلوم كميس په كي څيري شوى

ښل شوى!! كه تاريخ واگاو دردناك عذاب په زندان هغه 

د دغو دوو انساني ورو گته يو ځغلند نظر واچوو نو وبه 

لوريو ترمينځ د تاريخ د ټولو ټكرونو ماهيت همدغسي 

 دئ.

 ،د مصر عزيز د وره خوله كي وينيړه كله چي دوى دوا

پر عزت او  ږ وايي: يوسف ستاغ گپه جنو مجرمه ښځه ئې 
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ېري ت د داسي ،ري او الس اچولو نيت درلودېناموس د ت

بندي شي يا  چيېدى شي څه كپرته بل ې كوونكي سزا له د

ورئ چي د شر گاو يا سخت تعذيب شي!! په دې صحنه كي هم 

تبليغات او افتراءات د هغه  ،ر دئگاو فساد سمبول يرغل

هاجم لورى تر ت تقوىله لوري دي او د پاك لمنتوب او 

 چيد چا لمن  ،وي ړ شوى!! تل همداسياو دفاع ته ا الندي

ناه تورنوي چي له گناهونو لړلې وي هغه څوك په گپه 

. اكثرًا داسي ېشو ښتي په وخت ئې لمن څيريېناه نه د تگ

د دفاع لپاره د  بڅلتوېږي چي سپيڅلي خلك د خپل سپېك

 تبليغ ډېر لږ احساس كوي او دا ضرورت لږ احساسوي چي د

دا مجرمان او  ،وړاندي كړي دالئلخپل پاك لمنتوب لپاره 

څلتيا د ېاران دي چي د خپل جرم د پټولو او سپگناه گ

دوى د ځان د  ،اثبات لپاره تبليغاتو ته ضرورت لري

 تبرئي لپاره نور خلك تورنوي.

هغه  ،دفاع كويانو گپه خپله له مخلصو بند تعالى هللا

نه ې يوازي ئ ،سره دئارانو گزېتل له متقيانو او پره

ې ژورو سره ئړو په لو ،آزمېښتونه پرې راولي ،ږديېپر

ابتالء او آزمېښت د هللا تعالى سنت دئ  چيځكه دا  ،زموييآ

د متقيانو روزنه په ترڅ كي ونو د آزمېښت چيځكه او دا 

خو  ،ځال وركوي هې سره د دوى شخصيت ته مزيدپه د ،كوي

نه ې اسر ېوازي او بي ړانديپه وښمنانو د دې هيڅكله ئ

تر پايه پوري په دوران كي چا چي د آزمېښتونو  ،ږديېپر

د  ،رسيخوا ته را هرو مرو ېالهي مرسته به ئ ،صبر وكړ

څوك  ځه به داسيرو له منگباطل د پلويانو او مل

د مخالف لوري  ،دفاع وكړيپالونكو چي له حق ړوي راوال

شهادت  ۍپاك لمنۍ او پاك پراو د دوى  ړيتورونه رد ك

شوې چي د  څيري!! د يوسف عليه السالم لمن داسي ړيورك

يوسف عليه السالم پر پاكي او د عزيز د ښځي په 

هماغسي چي په وينو لړلى كميس  ،بدلمنتوب شاهدي وركوي

و ڼبلكي ورو ،وه نه دئ داړلىېئې يعقوب وپوهاوو چي ل

 ئې كوم بل كار پرې كړى.

ډډه كوي ې هم دله  وو، ړېر سوډون گد عزيز مصر غبر

دا خو  ،ړيخپلي مېرمني ته كومه سخته خبره وك چي

يا دا له يوسفه  ،ړيسزا ورك ،ړيې كئ هطالق چيږده ېپر

ې له خپله كوره ئ ،ړيك لريې تراو يا يوسف  ړيك لري

فاجعي له ې تر څو د د ،ږيېته ئې ولځاى او بل وباسي 

 ځوښفقط دومره ورته وايي: د  ،بيا تكراره مخنيوى وكړي
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د ېر مهارت لري!! مكرونو كي ډپه  وي!! مكرونه همداسي

هم په كي ې داسي چي نوري ښځي ئ ،عام خطاب په ډول

ې دا دد وي!!!  ځو مكرونه همداسيښې دي: د ړك يشامل

پل ې خئولي  چي معنىې په دڼي خو گ غلطياو خطاء كار 

دا خو ستا نوكر دئ  ،ړىپام نه دئ كحيثيت او مقام ته 

ړ نه ود اعتراض پل ذات كي په خني دا كار نه سيال!! يع

 چيي ېرړ شمې د اعتراض وئپه هغه صورت كي  يوازي ،ڼيگ

يوسف ته ئې وويل: له دې  پل سيال سره نه وي!!له خ

ړه او ېر كڅه چي درسره شوي هغه ه ،ر شهېخبري نه ت

كړه!! او خپلي ښځي ته ئې وويل: د خپلي  سترگي پرې پټي

كړې ده!! خو د  ياشتباه د ،هناه لپاره بخښنه وغواړگ

چي له چا بخښنه دا وضاحت نشته الفاظو كي په ده 

؟! د ده الفاظ دا ړهېكه له خپل م تعالى هللاله  ،وغواړي

 شووخطاء ته له  چينك كنت من الخاطئين : يقينًا إوو: 

 يناه دگ چينه د ده مقصد دا دئ  ې خبريآيا له دې!! ي

دا  چيده او يا دا ناه گدا عمل خو ذاتًا يوه  ،ېړك

 چيې دا ده ئ معنىڼي او گيوه اشتباه  ناه نه بلكيگ

او غالم باندي زړه بايللى او له  مرييې په يو ئولي 

 ،ېر صريح ديډښتى؟! د آيت الفاظ ړه مراد غود زې هغه ئ

 چيجرم او اثم پر ځاي د "خطا" لفظ كارولى  ،ده د ذنب

 چيېرمن مۍ عزتمنه كورن يې شريفې دا دئ: د يومطلب ئ

  ړه بايلي لويه اشتباه كوي!!ز مرييپل په خ

ږي چي د ده ېد مصر د عزيز له خبرو نه داسي معلوم

بخښنه  دهې بايد په خپله له ېرمن ئقصد دا دئ چي م

ړه نه بخښنه وغواړي چي دا ېمپل دغه بايد له خ ،وغواړي

ټول آرام او له عيش او عشرته ډك ژوند ئې ورته مهيا 

نعمتونه ئې تر پښو الندي اخ او زيات پردومره  ،كړى

بل چا ته زړه ې سره سره دا خو له د ،ورته غوړولي

 ته پر ده ترجيح وركوي!! مرييوركوي او يوه 

ورئ چي يوسف عليه السالم د دغو ټولو نعمتونو پر گ

ېر لږ ډ له دې ټولو نعمتونو ،برخي الس موندلىې ړې ويو

مقابل كي د هللا په ې خو دئ ئ ،په برخه شويڅه د ده هم 

ڼي او ترې گناه كول د نعمت كفران گتعالى پاس ساتي او 

ر د مصر د عزيز ښځه څومره ناشكره ده چي گم ،ځان ساتي

ړه پاس نه ېد دغو ټولو نعمتونو په وړاندي د خپل م

ساتي؟! د نعمتونو وفرت او ډېروالى غالبًا د هغه كفران 

ته  ۍناشكرته الره وباسي او انسان د منعم په وړاندي 
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 رځي.گاو په انسان كي د عصيان او طغيان سبب  څويه

 ياو حساسډېري مهمي ې له يوې قصې دلته د د بايبل

په تفصيل سره بيانوي او ې ئ خو قرآن ،ږيېېرت هسي برخي

ډو او مجلسونو كي پلو غونپه خځو ښځينو ښار فرمايي: د 

پل نوكر په خد عزيز مصر مېرمني  چيې ړپيل كې دا تبصر

ې له )د دې ده!! ړنده غلطي كگڅرې دا خو ئ ،يللىاړه بز

 ،ړيپل غالم سره مينه وكله خ چيښايي شأن سره خو دا نه 

د  دا هسي چيفرمايي  قرآن ،چېري!!(ې چېري او غالم ئدا 

پلو ې خئ هسي ،ېې مرض اخته وپه همد ټولي ،دوى مكر وو

دوى د عزيز مصر د مېرمني  چيښوده  خاوندانو ته داسي

 چيمان نه كوي!! كله گدا بد  يپه دوى د ،ېر نه ديڅپه 

ې مكره خبره شوه نو د ېرمن د دوى له دد عزيز مصر م

ې سر ئ رپې ې صفد يو ،ړې ورته وكېلمستيا بند وبست ئم

ښى ې لوېوې د مته ئې مخي ي يود هر ،ړځاى برابر كورته 

ې يوسف يا وگپه خوراك لدوى  چيكله  ،لودښېړه كچااو 

د  چيكله  ،ړړلو امر وكڅه وروى خوا ته د د دوې ته ئ

پك او ې هك حسن ته ئ ،وليدېرمنو مصر د واكمنو م

د  ،ړلڅ كپل السونه غوې خې اخيتاره ئب ،ېشو يمجذوب

دا هماغه كس دئ چي تاسو پرې ړ: ږ كې غپرعزيز مېرمني 

ر هغه ډډه گهو! ما ترې د زړه مراد وغوښتو م ،مالمتولم

ړه غااو اوامرو ته مي ه مني ښتنه مي ونغوكه وكړه او 

 ،خوار او ذليل به شي ،ې زندان ويځاى به ئږدي ېنښك

اوس نو  چيمتوجه شوى  ې اوېدلاور د دوى خبري چييوسف )

ې مېرمني شو يډدلته راغون ،ېر خطرناك شوډوضعيت ال 

الري ې هم د ده د ب ىېر دي اوس به هغوڅپه ې د د ټولي

چت السونه او ءې د دعاته ئ تعالى هللانو  ،څه كويكولو ه

څه راته غوره ې ويل: زما ربه! زندان تر هغه ړل او وئك

د دوى له مكره ونه ته مي  وربولي! كهدوى مي  چيدئ 

ېر به څپه دوى ته به مايل شم او د نورو جاهالنو  ،ېسات

نده محيطه گې له د ،ړهقبوله ك دعاءد ده  تعالى هللاشم!! 

عزيز مصر سره له  ،ړهړه وكېكپركولو  لريې د ده د ئ

تر  چيړه ند شوي وو دا فيصله وكگڅرورته  حقائق چيهغه 

 ږي.ېې زندان ته ولې ئې موديو

 الفاظ دا دي: قرآند 
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وويل: د عزيز مېرمني له خپل  او د ښار ځينو ښځو

 ،ېواله كړېچي ميني ليقينًا  ،نفسي غوښتنه كړې مريي

ې د چي ئنو كله  ،ڼوگندي غلطۍ كي گموږ ئې په څر

د  ې ورولېږو اوپيغام ئدوى مكرجني خبري واورېدې 

 د دوى هري يوې ته او تكيې ځاى ئې ورته برابر كړ

ې( وويل: )يوسف ته ئ او هړه )په الس كي( وركړچاې ئ

تر  ،چي ئې هغه وليدنو كله  ،د دوى مخي ته ورووځه

 ې غوڅ كړلپل السونه ئخ او وموندمان ئې لوړ گپل خ

دا خو انسان نه بلكي  ،پاكي هللا لره دهوئې ويل:  او

 ،څه نه دئپرته بل ې فرشتو درنې له يوې قدرمني ا

چي ك دئ دا همغه څوويل: و )د عزيز مصر مېرمني(

هو؛ ما ترې د زړه مراد وغوښتو  ،ې مالمتولمپرتاسو 

كه هغه څه ونه كړي چي زه ئې  ،وساتو لرياو ده ځان 

نو هرو مرو به زنداني شي او حتمًا به  ،مارمگې پر

تر هغه څه زما ربه!  )يوسف( وويل: ،پك شيخوار او س

كه ته د  او چي دوى مي وربولي زندان راته غوره دئ

دوى مكرونه رانه وانه ړوې دوى ته به مايل او د 

 او قبوله كړه دعاءنو رب ئې  ،جاهالنو له ډلي به شم

پوه بې شكه چي هغه  ،رځاووگد دوى مكر ئې ترې و

ندو نښو له ليدو وروسته گبيا د څر ،ېدونكى دئاور

  برېښېده چي څه موده ئې بندي كړي.و)دا ورته غوره( 

 ړ دي:ې توجه وړگځاند  څو خبريدلته  -(11-15)

  فقط د  ،نه ټولو ښځو ،ځو يوې ډليښد ښار د

ريال ېخپل چاپ په چيهغه  ،درباريانو او رئيسانو ښځو

 ،ږيېخبرټولو اسرارو ېرمنو له د نورو اشرافي مكي 

م ته ئې ! خپل غالې ده!ړك غلطيوويل: د عزيز ښځي لويه 

د هغې په  ،ئې د زړه مراد غوښتى هغهزړه وركړى او له 

ته زړه  مرييوره او گشان شريفه او لوړ نسبه ښځه و

وره! هيڅوك داسي نه كوي لكه چي هغې كړي دي!! گبايلل و

ڼي او دا گمكر او حيله  قرآن كريم د دوى دا خبري هسي

 يټول ،ېپه دې ناروغۍ اخته و ټوليچي دوى وته كوي گپه 

دا خبري ئې د خپل  ،ېېر وڅپه د عزيز مصر د مېرمني 

خپلو ې او په دې سره ئ ېپاك لمنتوب د اثبات لپاره كړ

ڼي او هيڅ گړونو ته ښودله چي دوى دا كار اشتباه ېم
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 نه شي!! يكله به ئې مرتكب

خبري  يدوى مكرجنې د فرمايي: كله چي د قرآن

د دوى ږو او ېئې استازى ول يدې نو په هغوى پسېواور

ښودل او ) ېبالښتونه ئې ورته ك ،لپاره ئې مجلس جوړ كړ

ته  ې( هري يو ېوو پر دستر خان باندي ئېد غذا او م

او )يوسف عليه السالم ته ئې ( وويل: د  ښودهېړه كچا

 ،يدوگول ېدوى مخي ته ورووځه! كله چي د هغوى نظر پر

 ړومان او تصور نه ( ډېر لوگنو هغه ئې ) له خپل 

وو ېشوې او د م پاته يپرې ښخ سترگي) د ټولو وموندو 

پرې كړې او وئې ويل: خداي ته  يوتگپرځاي ئي( خپلي 

ې فرشت قدرمني ېدا خو له يو ،پناه! دا خو بشر نه دئ

)له كوم شرم او  ېرمن!! د عزيز مصر مڅه نه دئپرته بل 

د مجلسونو سيالو او  ۍد خپل راز او د عياش پرته ءحيا

ه( وايي: زه مو په دې مالمتولم چي رو تگهم مسلكو مل

 ېدا دئ هغه غالم! هو ما تر ،ته مي زړه وركړى مرييخپل 

چي يا ړه كوم لو ،د زړه مراد وغوښتو خو هغه ډډه وكړه

له  ،به مي مراد پوره كوي او يا به زندان ته درومي

ږي او له دې ټولو ېمخامخبه پكاوي سره ذلت او س

 ږي!!ېنعمتونو به محروم

 د مصر د اشرافي كورنيو اخالقي وضعيت  قرآن چيورئ گ

په  ۍړى: د عزيز مصر د مېرمني د عياشځور كه انگڅن

د مصر د اشرافو په  ،آزاد خيالي ،نېلمېممحفل كي 

كورنيو پوري مربوطي بدلمني ښځي چي كله يوسف عليه 

خپل كنټرول له السه  ،خپل حواس بايلي ،السالم ويني

ږي او له ېننداره كي ډوبټول د هغه د جمال په  ،وركوي

بې  ،وتي پرې كويگوو پر ځاى خپلي ېډېري وارخطايۍ د م

احساس وكړي د ده د حسن  ءله دې چي د شرم او حيا

ې ته د عزيز مېرمني ته برائت وركوي او د ،ستاينه كوي

پل كار پر خپوره جسارت سره په  چيږي رېدا مجال براب

  ړي!!اعتراف وك

 سره د مصر د درباريانو  قرآن په دغو څو لنډو جملو

او زعيمانو د كورنيو د بداخالقيو وضعيت او د هغوي د 

او ښكاره زاويې او  يپټ ،شخصي ژوندانه ټول اړخونه

او دا ښيي چي په غير ځوروي وښې په ډېر دقت سره انگ

اسالمي ټولنو كي او د هغو خلكو په منځ كي چي پر خداى 

له اخالقي ې ئاو مشران  ءزعما ،او آخرت ايمان نه لري
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پك او سدومره  ،غرق ويپه فساد كي لحاظه تر دې حده 

ڼل گآزاد جنسي روابط په هغوى كي عادي كار  چي ذليل وي

 ږي او هيڅوك هم پرې اعتراض نه كوي.ېك

 او له هغو  ېله دې قص چيوي پام ي ته مو بايد ې ټكد

په چي د مصر د مشرانو اخالقي وضعيت  تبصرو او تحليلونو

د قريشو د سردارانو انتباه به څه وه؟  ،شوىړل ېڅكي 

حرف حرف  ېقصې څه پيغام اخيستو؟ آيا د دې به ئ ېله د

ڼو او هغه به ئې په ټولني اگځان ته متوجه نه ې به ئ

رسوخ او عزت يو خطرناك بريد او  ،كي پر خپل اعتبار

په  ېنه بالو؟ آيا د مكې عامو خلكو به د دې قصېرى ت

ره ېردارانو او د دوى د كورنيو څي كي د خپلو سهيندار

نه ليدله؟ او هر آيت به ئې د دوى پر بدي وضعي نه 

 تطبيقاوو؟

  و كي د يوسف عليه السالم هغه وضعيت چي ې آيتوندپه

او  يجالب ،ېورسره مخامخ وو په ډېر زړه راښكونك

 11_11هغه چي تازه رسېدلى  ،ځور شوىانكي  يڼب ېښوونك

ږه او د هغې په صافه ېړه غد صحرا په وي ،كلن ځوان دئ

پړاو ته  ۍاو شفافه هوا كي دنيا ته راغلى او د ځوان

و جفا ڼد ورو ،ړىوركښكلى صورت ورته  تعالى هللا ،دلىېرس

د  ،ېاللگدلو بده ورځ ئې ېكي د لوڅاه  په ،ېئې ليدل

او اوس د نړۍ په خورا  ېشپې او ورځي ئې ليدل ۍغالم

( د مصر د عزيز يه كمتمدنه سيمه كي )د مصر په پالزمېن

په هغه كي د بدوي او مدني ژوند  ،په كور كي ژوند كوي

ره ېد هغه راښكونكې څ ،دېېآثار او نښي له ورايه ښكار

 ،ۍوقار او مهربان ،ښايست او تقوى ،د جالل او جمال

هر ليدونكى به ئې  ،متانت او ساده توب ښكلى امتزاج وو

د يوسف  ،وورځاگځان ته راښكو او د ځان مجذوب به ئې 

ورته حادثې او پېښي رامنځته  ښېگڼيعليه السالم ذاتي 

دا ړ او ه مخامخ كې سرڼو له كينورود ې لومړى ئ ،كړې

د عزيز په كور كي له هغه لوي آزمېښت سره اوس  ئد

ناه گد ې به ئېهره ش ،د عزيز ښځه ورپسې شوه ،مخامخ شو

ام كي ئې گپه هر ،وهېره و ودېډ كي د لوډنپه ناولي 

له هغه محفل نه وروسته خو د مصر د  ،خي ته دامم

او د هغه د اغوا  يسردارانو ټولي مېرمني پرې مين

الزياته ې د هغه ستونزه ئ ،ېې ووهلډې رابڅپايې ئپاره ل

ناه ورته خپله گ ،وريگهري خوا ته چي  ،ې وهړك
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ام كي د شر داعي گده او په هر ې نستاپرږه ېغولوونكې غ

په ناز او نخرو ئې  ،ين كي دئاو بلونكى ورته په كم

 ،وهي يمنډ يناه پسگكه نور خلك په  ،ځان ته رابلي

به د دې انتظار ېځغلي او هره ش يناه په ده پسگدلته 

غافل ئې  ،وكړيې پروزار گكوي چي هغه غافل ومومي او 

ناه ته تمايل په كي گ ،كمزورې وويني ېاراده ئ ،كړي

څومره خطرناكه  ،يړراژوندى كړي او ډېر ژر ئې ښكار ك

وونكې آزموينه؟ هغه په دې زسوح صحنه ده او څومره اروا

له هر پړاو  ،سخته مبارزه كي ثابت قدمه او كوټلى دئ

د عزيز د ښځي  ،ږيېرېنه په بري سره سر لوړى او فاتح ت

چي يوسف بايد له دغو  ،دلي او ليدليېواښونه ئې اورگ

 ېد دناه كي سقوط او گيا په  ،دوو نه يو غوره كړي

او د خواريو او  گيا زندان ته ت ،داېغوښتنو ته تسليم

په د يوه  خو هغه د دغو دوو بديلونو ،ذلتونو منل

 ،ړزندان غوره كې بې له ځنډه ئ ،ړانتخاب كي ځنډ ونه ك

ېراوو ې وپر چيپوره اشتياق سره هغه بديل انتخابوي په 

كوي  دعاءپوره سوز او د زړه له تله خپل رب ته په  ،ېئ

ېر ډخدايه! زندان له هغه څه  يوايي: زما پالونك او

 راته محبوب دئ چي دوى مي وربلي!!

 دا راښيي چي له دې ته  دا برخه له يوې خوا موږ

 السالم عليهد يوسف ېرمن محفل نه وروسته د عزيز مصر م

د مصر د سردارانو ډېري  ،يوازي نه وهښكارولو كي په 

ه پلوه يوسف عليه مېرمني ورسره شريكي شوې وې او له بل

له  تعالى هللاڼلې چي د گالسالم دغه صحنه دومره خطرناكه 

ران گپه بل څه خالصون ترې ې لطف او مرحمته پرته ئ

 دعاءې الفاظو په دپل رب ته ې خپاره ئې لد همد ،ليدلى

نو د دوى په  ،ې: كه د دوى مكر را نه دفع نه كړېړك

 ږم. ېدام كي به ولو

  فرمايي:  چيړي صه توجه غوادا وينا هم خا قرآند

الريتوب او شذوذ د جاهليت له  ېيوسف عليه السالم جنسي ب

له نظره په هري ټولني كي چي د دې  قرآند  ،يڼگ مظاهرو

ند شي نو هغه ټولنه له گڅرمظاهر رانده او ناولي عمل گ

او جهل وهلې ټولنه ده. علم او  پاتهتمدن نه وروسته 

د  اړيكيته كاږي او ټولي خوا  ۍتمدن انسان د قانونمند

ې كي تنظيموي او ټولنه له د سيوريپه  ۍقانونمندهمدغي 

 ،ېرى وشيله حدودو ت ،شي ښو النديپقانون تر چيژغوري 
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 ،ړيېرى وكپه حق او حد تيو د بل  ،ړ شيځه والنظم له من

مهمه او اساسي قضيه د ده ټولو د انسان په ژوند كي تر 

ه د نسل ژوند او دوام دي چي د ده او د د اړيكيجنسي 

د دغه اساسي اړخ ژوند تړلى دئ. د انسان د  پوريور

د قانون په چوكاټ كي د هغه تنظيمول او په  ،روغوالى

و دېدې برخه كي د پولو او حدودو د تر پښو الندي ك

ده. جهل او  د علم او تمدن له لومړنيو غوښتنو ىمخنيو

و روغتيا د انسان له فطرت او د هغه د جسم د سالمتيا ا

نه ړتياوو له غوښتنو او د هغه د روح او بدن له صحي ا

دغه اړخ ته  ژوندانسان د د ږي چي ېبې خبري د دې سبب ك

تر پښو الندي شي او له ې ضوابط ئ ،ونه شي ءالزمه اعتنا

نړۍ  لوېديزيچي د  ورئگر دا نه گم ،رى وشيېتې حدودو ئ

له بې مهاره ټولنه له دې جهته څومره رنځ وړي او 

څومره خطرناكو ناروغيو سره مخامخ ده؟ د ايډز وژونكې 

نړۍ  ديزيېد لو ،يوه ده له مظاهرو ټولنيناروغي د دې 

زړه سوانده پوهان په چيغو چيغو د خطر اعالن كوي چي يا 

كنټرول كړئ او يا د هغه د بدو او  اړيكي يجنس يآزاد

 تباه كوونكو عواقبو انتظار وكړئ.

 ده  ،قبوله كړه دعاء السالم يهعلد يوسف  تعالى هللا

زندان ورته  ،اڼوگريال غوره وېزندان تر دې لړلي چاپ

د مصر د واكمنانو له مكرجنو  ،ښكاره شوى ځي پناخوند

د  ،ړهځو نه ئي هللا تعالى ته پناه يووښرو گاو نخره 

 ،اجابت كړه دعاءدونكي عليم خداي د ده ېاورانو گدعا

له سقوط ناه كي گپه  له هغه چټل او لړلي چاپيريال او

پل مخلص بنده د خ تعالى هللا ،وژغوروې دو ئېاو لو

هغه د خپل بنده له هر  ،اوري او قبلوي ئې گانيدعا

 ړږي چي د څه ډول معاملې وېپه دې پوه ،حالته خبر دئ

 او مستحق دئ؟

 چيده ېښېدرباريانو ته دا غوره وبر چيفرمايي  قرآن 

ه پ ،ږيېزندان ته ول ارهپل ېه مودڅد  السالم عليهيوسف 

 عليهد شوي او د يوسف نگرڅورته  حقائق چيحال كي  داسي

له  ړه د قرآناې د پهه شوي ول. پو ۍك لمنپا په السالم

يوازي د مصر عزيز نه؛ بلكي د مصر  چيږي ېالفاظو معلوم

نورو درباريانو هم مصلحت په دې كي ليدلى چي د يوې 

دوى  ،ن كي وساتيزنداپه مودې لپاره يوسف عليه السالم 

دغه تصميم د ځينو نښو نښانو له ليدو وروسته ونيولو!! 
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د يوسف عليه السالم  چيهغه  ،ېو ې كوميښانن يښخو دا ن

 هغي د چيداللت كاوو او كه هغه اطالعات ې ئ ۍپه پاك لمن

له دغو  قرآن؟ د ېدلي ووله وضعيته دوى ته رسېلمستيا م

)ثم بدا لهم( چي الفاظو )من بعد ما رأوا االيات( او 

د زندان ته  چيښيي ې ې راغلصيغ يد جمعړو كي په دوا

نور درباريان هم شريك ږلو كي ېپه ليوسف عليه السالم 

 هغيپه  چيې وه ېدلدوى ته دا اطالع رس چيځكه ول او دا 

ړه ز السالم عليهپه يوسف ېرمنو هم د دوى ملمستيا كي ېم

څو ورځي  چيې ړې كڅه ئڅه كولو ههمغه د بايللى او 

 دا بهير موږ ې مالمتوله!!پرېرمن ې د عزيز مصر مئمخكي 

وته گپه يوه بله توره زاويه هم  ټولني يجاهل يته د هغ

د  يړېكپرفيصلې او ټولنو كي په دغو  چياو هغه دا  كوي

د  ي،نه د عدالت له مخ ،ږيېمصلحتونو له مخي ك

 هوى او هوسد واكمنانو په محاكمو كي ټولنو غيراسالمي 

حاكم او  ،(ءواكمني او حكومت كوي نه )قانون او قضا

تر مودې  يناه انسان د خپلي خوښگ ېواكمن كولى شي يو ب

لكه د مصر واكمنانو  همغسي ،پوري په زندان كي وساتي

و د اداره كولو او له ېرمناو درباريانو چي د خپلو م

 يځاى يوسف عليه السالم د نامعلومپر ځولو رگفساده د را

 ږو!!ېپاره زندان ته ولمودې ل

  هغه شخصيت ته چي الهي تقدير د مصر په ټولنه كي د

او د دې ټولني ړى يوه ژور بدلون راوستو لپاره غوره ك

ضروري ده چي د  ،ږيېپارل كقيادت او زعامت به ده ته س

بدوي ژوندانه د وضعيت له مشاهدې او د مصر د حكامو د 

د محاكمو د د مصر  ،مطالعې نه وروستهژوري له  يوضع

شي او د زندان او پوه والي او ماهيت گڅرنپه ړو ېكپر

زندانيانو له حال او احواله پوره خبر شي؛ او دا ځكه 

چي عوام د حاكمو نظامونو د پراخو تبليغاتو له مخي 

ومان كوي چي )محاكم( آزاد او مستقل دي او قاضي گداسي 

له ه حكم قضاوت كوي او د عدالت د قانون او مقرراتو پ

د دې غلط  ،مين نه پرته هيڅ څيز ته ارزښت نه وركويتأ

ذهنيت تصحيح نه يوازي د عامه خلكو او طبقاتو تر منځ 

؛ بلكي د خواصو او د ټولنيزو انقالبونو د ئضروري د

د زندان وضع  ئ،كچه هم ضروري دپه زعامت او مشرتابه 

د دې ټولنو د محاكمو او  ،او د زندانيانو حالت

د انقالب مشران  ،ندويگه څرگت په ښه توقاضيانو ماهي
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ټولنه كي د  يبايد زندان ته الړ شي تر څو په جاهل

عدالت او قانون ماهيت په خپلو ټولو غړيو او روح سره 

 ې مجال كي كوميپه د چيپوه شي ې په داو  ړياحساس ك

 تبديلي او انقالب ته ضرورت شته!!

 كه  چيته دا درس راكوي  ې سره موږې قصپه د قرآن

كوم صالح بنده د ده په الر كي زندان  تعالى هللاچېري د 

ړه په او پايلبايد ډاډه او مطمئن وي او د  ،ته درومي

 تعالى هللاد  يړه دېكپردا او هره  ،تشويش نه كويڅ هي يد

ې ئې كي په د چيوي  يدې باور په دڼي او گله لوري و

ې پركه نن نه  ،حتمًا حكمتونه او مصلحتونه ايښي دي

زندان ته  چيورئ گر نه گم ،پوه شيې پرژر به  ،يږېپوه

سره  ينه يوازي د ده له غوښتن گد يوسف عليه السالم ت

له ناه كي گپه  ىپه دې سره د تعالى هللاسم وو؛ بلكي 

ې ورته يوه مدرسه كړه او د ئزندان  ،ژغوروېوتو وپر

 يفكري او اخالقي ودډېري له ال ې هغې په غيږه كي ئ

د مصر د ټولني يوه بله تياره ې و هلته ئاړ برخمن ك

زندانه ې زاويه له نږدې وكتله... او په پاى كي له همد

 دو.ېد مصر واكمنۍ ته ورس
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زلمي غالمان هم دوه  (په يو وختاو له ده سره )

ې يو خوب ه ئ)هر يو ،زندان ته ننوتل )بنديان شول(

ويل: وې يوه ئ ،يوسف ته راغلل( ،بيا بيا ليدلى وو

ښم او بل ېگور زبان چيگورم  ځان داسيپه خوب كي زه 

پر  چيگورم  ځان داسيپه خوب كي )ورته( وويل: زه 

ې د د موږ ،ې خوريړم او مارغان ئۍ وډډوپل سر خ

انو له ېكته راته د ن ،ړهك پوهپه تعبير خوبونو 

)معموالً  چيړه هغه وويل: البه هغه خوا ،ېږېمعلومډلي 

تعبير  چيږي درته نه وي راغلى ېځ( دركول كهره ور

دا د هغه علم يوه برخه ده چي  ،درته ووايمې به ئ

ښود ېما د هغه قوم دين پر ،ښودلىزما پالونكي رب را

چي پر هللا ايمان نه لري او پر آخرت كافران شوي. او 
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او يعقوب د دين اسحاق  ،د خپلو نيكونو ابراهيم

موږ ته نه ښايي چي له هللا سره كوم  ،ړوكمتابعت مي 

دا پر موږ او پر ټولو خلكو د خداى  ،شريك كړوڅه 

 ،ده؛ خو اكثر خلك شكر نه كويېرزوينه پيو فضل او 

ته  موږ چيرزوينه ده ېپلويه  تعالى هللا)يعني دا د 

ټوئ او ټيچا ته سر مه پرته بل ې فرمايلي: له هللا ئ

د زندان ملگرو! آيا  ،ږدوئ(ل ته الس لمن مه اوب

غالب خداى چي  ډول اربابان غوره دي او كه يو ،ډول

د پرته خو تاسو و( مسلط دئ؟ له ده كائنات)پر ټولو 

تاسو  چينومونه دي څو  هسي چيڅه عبادت كوئ  داسي

څ دليل ورته نه دئ هللا هي ،پلرونو نومولياو ستاسو 

امر  ،هللا لره دئ خو يوازي حكم )صادرول( ،نازل كړى

سم او  ،چا عبادت مه كوئپرته د هيله ده  چيړى ې كئ

 ږي.ېخلك نه پوه ېرىډخو  ،دئ همداسيده دين 

يوسف د بنديانو ) ې عنوان النديتر د بايبل -(17-11)

ليكي: )فرعون د دربار د ساقيانو او  (خوبونه تعبيروي

هغه په ې ئ ړهرئيسانو غصه شوى وو... دواپه نانوايانو 

دوى زياته وو... په كي يوسف هم  چيول چزندان كي وا

فوطيفار يوسف د دوى د خدمت شول...  پاتهموده هلته 

سهار ړو خوب وليد... په دوايوه شمارلى وو...گپاره ل

ې ې ترښتنه ئوپړه خفه دي... دوا چييوسف متوجه شو 

 موږ چي نشته څوكخوب ليدلى خو  ې ويل: موږړه... وئوك

ړي... يوسف ورته وويل: د خوبونو ې تعبير كئته 

ه خوبونه مو گڅنتعبيرول د خداى كار دئ!! ما ته ووايئ 

تاك مي  ورو داسيگليدلي... د ساقيانو رئيس وويل: د ان

ې او ېدړوغو گيڅانپه څاناې...ې وئ يگڅانې در چيوليد 

له ما سره د فرعون د ېدل... ټوكوپه كي ور گزيات ان

ښل او فرعون ته مي ېوزبپه كي ور مي گنا ،شرابو جام وو

يوسف ورته وويل: ستا د خوب تعبير  ،ښلڅوړل او هغه ورك

 پوريځو تر دريو ور ،ې ورځييعني در يگڅانې دا دئ: در

ړي او بيا به د ده ساقي آزاد كزندانه به فرعون تا له 

فرعون ته زما  ،ېړېر نه كما ه چيدا ده هيله مي ... ېش

ې زندانه آزاد ما له د چيړه غواې وړه او ترقصه وك

ېدو او د نانوايانو رئيس دا تعبير واور چي... كله ړيك

ېر تورته  پل خوب داسيهغه هم خې ښه وموند نو هغه ئ
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ې درډك ۍ ډډوله  پل سر بانديپه خپه خوب كي : ړك

يوسف  ،ېړې وخو.. مرغان راغلل او هغه ئ.ورمگشكورونه 

ې ورځي در ،ځيې وريعني درۍ ټوكرې ورته وويل: در

ې ړي او بدن به دېل كستا سر له تنه بوروسته به فرعون 

به  يښمرغان به راشي او ستا د بدن غو ،ړويځپه دار و

ېدو كليزه ږېې ورځي وروسته د فرعون د زوخوري... در

.. د ښتل.پل حضور ته وروغوړه بنديان ئې خوه... دا دوا

ې بل ئ مارو اوگو دنديۍ مخكن په خپليې ساقيانو رئيس ئ

 ړاوو( ځپه دار و

په ردوي او  برخي د دغو خبرو اكثري بايبلد  قرآن

نه  چيكي بيانوي  يبڼ داسيپه ې اصلي بهير ې د قصځاى ئ

 او د واقعيتونو مطابق دي بلكي بيعيطې ئڅه هر  يوازي

 ،ږديته مخي  الرښووني زموږ يېر ظريف نقاط او مفيدډ

ې ېر دوه نور بڅپه  يوسف عليه السالمد چي  فرمايي قرآن

 ،وخت زنداني شوليوه په له ده سره  ناه كسان همگ

ېك انسان ته د يوه دروند او ن السالم عليهيوسف  ړودوا

پلو پاره ده ته راغلل او د خې لد همد ،ه كتلگپه ستر

له چي  السالم عليهيوسف  او ښتې وغوې ترتعبير ئخوبونو 

ه هره ل ،ړىړ كر جوگې سنپل زندانه د دعوت او مبارزخ

 ،عبادت ته رابلي ې سره خلك د هللا تعالىپه استفادفرصته 

ۍ نه بغاوت ته گله بندېر اربابانو ڼ شمگله شرك او د 

رو گچي د خپل زنداني ملې مخكي له د ،بلنه وركوي

چي د ړي او ورته وايي ې غوامهلت تر ،خوبونه تعبير كړي

خوراك له راتلو مخكي به ستاسو ي نځورراتلونكي وخت د 

ې په استفادې فرصته له د ،د خوبونو تعبير درته ووايم

د  او له شرك نه برائت ،رسالت ،معاد ،هغوى توحيدسره 

مخكي الزم بولي څه خو تر هر  ،عبادت ته رابلي تعالى هللا

معرفي كوي: ما د  اعتماد جلب كړي؛ ځان داسي ىچي د هغو

له  ،ايمان نه لري ىښى چي پر خداېهغه قوم دين پر

د خپلو نيكونو ځاى مي په ې د د ،منكر دي آخرته

اسحاق او يعقوب عليهم السالم د دين متابعت  ،ابراهيم

د پكاوي نه ې او ورته وايي: له ذلت او سړلته مال ت

ته چا پرته بل  له هللا تعالى چيالر دا ده  ۍخالصون يوازين

 ېپه همد يوازي ،ړوله شرك نه ډډه وك ،ړوټ نه كټيسر 

عنايت او فضل زموږ او د ټولو انسانانو  لىتعا هللاسره د 

ېكنده او قاطع پرې په خپل د تعالى هللا ،ېدى شيپه برخه ك

سر  ۍگسره چي له ده پرته هيچا ته د بندحكم او امر 
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الس اوږد ۍ ټيټ نه كړو او هيچا ته د احتياج او نيازمند

خپل خاص احسان  ،ې دهړپيرزوينه كلويه  پر موږ ،نه كړو

زموږ سر لوړي او عزت  ړى اوپه برخه ك موږې زاو فضل ئ

ئي غوښتى دئ. خو ډېر انسانان د دې الهي احسان او ستر 

په او  ږيېډ كي لوډننده گد شرك په  ،نعمت پاس نه ساتي

يوسف عليه  ،ږيېكپه برخه پكاوى ې ذلت او سئې سره همد

 رو ته وايي: گالسالم د زندان مل

  پالونكي رب  ييوازيني او آسمانونو د زمكڅوك چي د

د ډول ډول اربابانو او دروغجنو  ،وكړيډډه له عبادته 

ېر څد هغه چا په  ،ځيېوپرۍ په دام كي گخدايانو د بند

په الري كومي رسۍ په وسيله پورته تللى خو د  شي چي د

 اړيكيې له بره سره ئ ،ېدلېنيمايي كي ناببره رسۍ شل

كي  ولوگيا د ښكاري مرغانو من ،ېوتىپررا ،ېشو يڅغو

 په كومياو پر سر اخيستى او يا توندو سيليو  ير شوىگ

ې د رپ آيا نه وينئ چي زموږ ،ځولىې غوركي ئ يكندژوري 

ټولني څومره ډول ډول  ې خبريب تعالىې او له هللا شرك وهل

اربابان حكومت كوي؟!! آيا غوره نه ده چي د دوى د 

نه د نجات او خالصون لپاره يوه خداى ۍ ظالمانه واكمن

 تعالى هللاته پناه يوسو او يوازي د هغه عبادت وكړو؟ له 

 ،لمانځئې هر هغه څه چي تاسو ئټول معبودان او پرته 

په نامه معبودان تش  ،غواړئ او پناه وروړئې مرسته تر

څ نه هي ،څ حيثيت نه لريهي ،نومونه دي يخوش هسي ،دي

 چيستاسو پلرونه دي  اودا تاسو په حقيقت كي  ،شي كولى

 داسي ،په خاصو نومونو او القابو نومولي مو دوى

 چيړي ورته منسوب كاو خصوصيات مو  ځانگړتياوي ،كرامات

 ،اوري يانگومان كوئ چي ستاسو دعاگ هسي ،نشته په كي

پوره كوي او ستاسي حاجتونه  ،مرسته كولى شي يستاس

پراخي ې د مو قبلوي؛ په داسي حال كي چي نه د دعاگاني

 هللا تعالى چيږي ېو كگدليل تر ستر يږكې داسېپه غ ۍهست

هللا له  چيشريك لري او نه په كوم الهي كتاب كي ويل شوي 

ټول او له هغه ټيهغه ته سر  ،پرته د بل عبادت تعالى

مان گاو  دعاءهغه څوك چي دا ا ،دي جائزښتل مرسته غو

كوم څيز يا كوم څوك په الوهيت ې عالم چي د دړى ې كئ

تعالى سيال او شريك دئ او هللا تعالى او ربوبيت كي د هللا 

له په سمبالولو كي چارو هغه د هستي په اداره او د 

 ېې بمان ئگې پوچه او ئ دعاءا ،ړىځان سره شريك ك
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د  دعاءهستۍ كي به د دې ا ۍداسي چي په ټول ،ټه دئبنس

په دليل وړاندي نه كړى شي!! هغه دين پاره كوم اثبات ل

ه مه ورته گپه سترهي دين څكله د الوال ووهئ او هيېد

 شرك ته بلنه وركوي. چيورئ گ

 يگپاللو واد عالم د ساتلو او  ،ټولواك دئ تعالى هللا 

 ،ږيېړه د ده له لوري كېكپرد هر كار  ،ديپه الس كي ې ئ

پر ټول عالم د  ئ،حكم او فرمان صادرول ده لره مختص د

او حكومت كولو  ۍواكمن ېپه د ،ده جل جالله حكم نافذ دئ

كي هيڅوك ورسره شريك نه دئ. هللا تعالى د قانون جوړولو 

نه دئ چا ته ړو كولو صالحيت او اختيار هيېكپراو 

او د  تعالى هللابايد د ژوند په ټولو چارو كي له  ،وركړى

تر السه كړو او د هغه له ښوونه هدايت او الر دينهغه له 

 حكم او امر سره سم عمل وكړو.

 له  ،نانه حاكمان ظالمان ديستاسي د ټولني مطلق الع

 دعاءا ېد رى كړى او په خپليېخپل حد او حق نه ئې ت

 قانون جوړول د دوى حق دئ.د  چيسره د شرك مرتكب شوي 

  كنده حكم دا دئ چي له ده ېدائمي او پر تعالى هللاد

د بل چا له  ،عبادت مه كوئچا پرته د بل څيز او بل 

پرته  تعالى هللاله  ،ره او طمع مه لرئېدرشل او درباره و

سر مه ټيټوئ او د فرمان او حكم  ۍگهيچا ته د بند

كوم مذهب او دين چي تا ته وايي: له  ،اطاعت ئې مه كوئ

دروغجن دا  چيپوه شه ؛ نو دي جائزښتل غير هللا مرسته غو

چي فقط دين او مذهب  داسي ،دين او كوږ اوږ مذهب دئ

 ږي!!ېپه دام كي ښكار كې ړي ئگجاهل و

د  السالم عليهوروسته يوسف  تېزمن دعوې اغله د

  ړه وايي:په ارو ته د دوى د خوبونو گزندان مل

   

   

    

   

    

    

    

آزاد شي او بيا )ستاسو يو تن به رو! گد زندان مل

بادار د شرابو ساقي شي او بل به په دار پل د خ (به
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دا دئ  ،شكوي يښې د سر غووځړول شي او مرغان به ئ

  ښتنه كوله.پوې تاسو ئ چيهغه كار تر سره شو 

 توجه جلبوي: ټكي زموږڅو ظريف دلته  -(11)

 ه گيوه سترپه ڼو ته ورو عليه السالم يوسف چيورئ گ

د مصر د  وو اواپارړتياوو د هغوى حسادت راد ده و ،كتل

ه ورته گپه بله ستردرباريانو عياشو او بدكارو ښځو 

خو د دوى  ،پاراوود ده حسن د دوى هوس او شهوت را ،كتل

ثر د ده په أپه خالف د دې دوو ستم ځپلو غالمانو تړو دوا

 ،خبرو ،ېرېپه څ السالم عليهوسف د ي ،باب بل شان دئ

محسن او  ،د يوه صالحكي  يپاست يحركاتو او ناست

او آثار د دوى توجه جلبوي او د  يار انسان نښگزېپره

هغه ته د  ،خپلو خوبونو د تعبير لپاره ورته رجوع كوي

 كوكار خطاب كوي.ېمحسن او ن

  چيڅ وزن او وقعت نه لري دا خبره هم هي بايبلد 

سهار يوسف متوجه شو ړو خوب وليد... په دواشيوه وايي: 

ې ويل: ړه... وئې وكې ترښتنه ئوپړه خفه دي... دوا چي

ې تعبير ته ئ موږ چي نشته څوكخوب ليدلى خو  موږ

ليدلي په خوب كي څه  نه خو دوى داسي چيځكه ړي!!! دا ك

په تعبير ېشانه شوي وى او نه د خوب پرې پر وو چي

 چيفرمايي  قرآن خالفپه ينا ې ود د بايبل!! د ېدلپوه

پوه ېك او ن ،صالح ،ته راغلي دوى يوسف عليه السالم

دى كولى شي  چيړى ې كمان ئگ ،انسان ورته معلوم شوى

 .ړيخوبونه تعبير ك زموږ

  ې دوى در چينه دا خبره كوي  قرآنورئ گ چيلكه

ليدلي او نه دا خبره په خوب كي ې شكورونه او در يگڅان

ې ورځي وروسته در چيالم دوى ته وويل يوسف عليه الس چي

دا  د بايبل ،ږيېښتيا كه رگې توپه دبه ستاسو خوبونه 

و او دريو گڅاندريو د  چيڅ وزن نه لري وينا هي

د يوه  السالم عليهيوسف  ،ې ورځي دئشكورونو تعبير در

 په خپليرته به ېبآزاد به شي او  چيېدلى پوهله خوبه 

مان گد يوسف  چيفرمايي  قرآن ،مارل شيگو يۍ دندمخكن

د دوهم كس  ،ې انتباه همدا وهد ده له خوبه ئ ،همدا وو

پر خپل سر د ډوډۍ وړل او د ده  :ېودلدر خوب دوه برخي

ې دا ئ ۍ برخيړله لوم ،د مرغانو خوراك پر سر باندي

پخولو مسئوليت به د ۍ د ډډو يد هغ چيې اخيستانتباه 
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ې د وو او دى ئې غصه شوى پرچا پاځي چي ېوپرپر سر ده 

ې ئ برخي يږلى وو او له دوهمېپاره زندان ته لې لهمد

د ې پر دار به وځړول شي او مارغان به ئ چيې ېرلگدا ان

 او ماغزه خوري.پوستكى سر 

  ړه زلميان هم د دا دوا چيږي ېله وينا معلوم قرآند

له  قرآند  ،ناه ولگې ېر بڅپه  السالم عليهيوسف 

 ږيېله تعبير نه معلوم لسالما عليهالفاظو او د يوسف 

ويل شوي  ،چي يو ئې د دربار ساقي او بل ئې نانواى وو

 پهږل شوي ول چي د دربار ېزندان ته لې خاطر په د چي

ړي ك ړانديېلمنو ته وشراب م ميلمستيا كي يوه داسي ېيو

ېدلى وو او بل ئې داسي ډوډۍ پخه لوپه كي چي مچ وو 

ه الفاظو او د هغو د آيت ل ،ي په كي وېگكړې وه چي ش

صحيح او د ې وينا ږي چي نوموړېدا جوت دواړو له خوبونو

 ،چارو مشران وودوى د دربار د  چيخبره غلطه ده  بايبل

دې په  او په نامه يادويزلميانو ړه د دوى دوا قرآن

 ،ځورويه مهال وضعيت دقيقًا اند مصر د هغته  سره موږ

اكم نظام د يوسف عليه السالم نه وو چي د ح دا يوازي

عياشو او ظالمو واكمنانو د هوسونو قرباني شوى وو؛ 

د دې مفسد ځ كسان هره ورېر ڼ شمگېر څپه بلكي د ده 

دا  ،دلېنظام د مفسدو واكدارانو د هوسونو قرباني ك

ناه او جرم پرته زنداني گ يوازي دى نه وو چي له كومي

شوى او د دې ټولني د ظالمو واكمنانو د غضب او قهر تر 

ېر ډېر نور هم له څالندي راغلى؛ بلكي د ده په  يمتروك

 گرن گرن ،ږيېس تعذيب كپه الد دوى پرته ناه گ كومي

 ږي.ېځورول كڅ په هيالي او هيڅ گعذابونه 

  يوسف عليه السالم د  چيږي ېله الفاظو معلوم قرآند

هره ورځ  چيرو ته وويل: كوم خواړه گزندان دغو دوو مل

مخكي  ېدود هغه وخت تر رارس ،ږيېپه معين وخت دركول ك

له دوى  چييعني دا  ،به ستاسي د خوب تعبير درته ووايم

د دوى د خوبونو په باب فكر وكړي  څوتر  ،ئې وخت غوښتى

او صحيح او دقيق تعبير ئې ورته ووايي. د اټكل له مخي 

دو نه وروسته ده ته خپل ېرو ئې سهار له ويښگدغو مل

مې تر ډوډۍ پوري مهلت ړي او ده د غرېر كخوبونه ت

 چيېدى شو پوهښه په اهميت هغه وخت ې وينا د د ،غوښتى

ړه د يوسف په اچا د خوب د تعبير پاد ې كي په راتلونك

پرته تعبير ته ډه ځنڅه ځواب او له فوري  عليه السالم
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پرته ډه ځنې له ښتى او هلته ئې وخت غودلته ئ ،ځير شو

 وسف عليه السالمد ي چيې معنى دا ده ځواب ويلى او د د

زندان د ده  ،ېځ زياته شوپه ورځ پوهه وربصيرت او 

 ر وو لهگې او دعوت سند مبارزخوا ې پاره كه له يول

په تر هغه مهاله  تعالى هللا ،خوا يوه مدرسه وهبلي 

ې وشي او د هغه ستر او ښه روزنه ئ چيښود ېپرزندان كي 

ه به څه موده وروست چيه شي گپاره جويت لمأمورتاريخي 

د مصر د هغه مهال د لوى ملك زعامت او  ،ږيېپارل كورس

پاره دى له ې لد همد هللا تعالى ،ېدوپارل كقيادت ده ته س

ړاوونو او آزموينو ك ،د ستونزو ،ړى ووكنعانه راروان ك

ې د هغه ئ روو ې وروزو او وروژورو كي ئړو په لو

ې ئ شرائطړه او دا ړتياوو ته وده وركاستعدادونو او و

ږي او له ېله زندانه قصر ته ورس چيړل رته برابر كو

مفسرين هم د  ځيني متأسفانه زموږ ۍ ته.چاهپاۍ نه غالم

دا  تللي او د قرآن ېز الندياسرائيلي رواياتو تر اغ

په  يوسف عليه السالمگواكي  چيې ړتعبير ك ې داسيبرخه ئ

په زه مو  چيې ويلي و ته ئرگد زندان ملېدو او پوهغيب 

او سبا ځي ړه درته رانن به كوم خوا چيولى شم ې خبرد

ړه هر خواپه خوب كي  چيړى تعبير ك ځينو داسيكوم او 

ړه تعبيرونه دا دوا ښيم!!ې تعبير درته ورئ زه ئگو

 ،ويگړخ نه لله الفاظو سره ا قرآند او دي كمزوري 

ې الفاظو رانقلوي: په دقول  السالم عليهد يوسف  قرآن

ي دواړه به د هغه په تعبير خبر تاسنبأتكما بتأويله )

دا الفاظ صريحًا ښيي چي مراد ئې د خوب تأويل او  كړم(،

ږي ېويل كلمه نه استعمالخوراك لپاره د تأ تعبير دئ؛ د

او صحيح نه ده چي ووايو: نبأتكما بتأويل الطعام!! سر 

بيره پر دې دلته زندانيانو له يوسف عليه السالم نه د 

تى او دا صحيح نه ده چي د خپلو خوبونو تعبير غوښ

خوبونو د تعبير پر ځاى هغوى ته ووايي چي د هغه خوړو 

كي دركول  يچي په راتلونك ښيموالى به درته وگڅرن

 ږي!!ېك

د غور او ډك الفاظ هم دا دقيق او له معانيو  قرآند 

 : يفرماي چيښتنه كوي دقت غو
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كاوو ې ومان ئگړو هغه يوه ته چي ې د دوى دوابيا ئ

وويل: خپل بادار )د مصر پاچا(  داسي ؛آزاد به شي

ې خو شيطان د ده وريادول تر ،ته زما يادونه وكړه

 شو. هكلونو په زندان كي پاتڅو نو تر  ،ړلېر كه

 ېر صراحت سره ښيي چي:ډپه  دا آيت -(12)

  قضاء له الهي ړه په اځان يوسف عليه السالم نه د

 ،رو له مقدراتوگپلو دوو زنداني ملخبر وو او نه د خ

په د يوه خوب ته  ،ړىټكل كبلكي د دوى له خوبونو ئې ا

اټكل ئې كړى  حدس ئې وهلى او ،ومان كړىگې پام سره ئ

د "ظن" لفظ كارول همدا  ،چي له زندانه به آزاد شي

دا وينا  بايبلد  ې سره قرآنه دپمطلب افاده كوي. او 

په غيب  السالم معليه انپيغمبر چيې ړځل بيا رد كيو 

ځاى او ځاى په ځير شئ ږ ته ل بايبلكه تاسو  ،ږيېپوه

په غيب  چيورئ گړه به وپه اانو ټولو پيغمبرې د ږدن

 ې خبريپه دهمدومره  قرآنې او ېدا ورته منسوب شوپوه

پر په غيب خبر دي او نه پيغمبران نه  چيتأكيد كوي 

په غيب څوك پرته بل  تعالى هللاله ه او آسمان كي زمك

 ږي.ېپوه

  په ري ته چي د ده گخپل دغه مل السالم عليهيوسف

ږي او بيا به د دربار ساقي ېك يله زندانه خوشمان به گ

خپل بادار  ،ر مي نه كړېېه ،ويل: ما په ياد لرهو ،شي

زما احوال واوروه؛ خو هغه چي د شيطان په الر  يته د

دربار ته  ،ر كړېد خپل زندان يار ئې ه ،تللى وو

 ،ر كړيېوالى د دې سبب شو چي د سختو ورځو ياران هېدږن

وئې نه غوښتل او يا ئې ونه شو كړى چي د يوسف احوال 

 وي.خپل بادار ته واور

  له دغو الفاظو )فلبث في السجن بضع سنين:  قرآند

 داسي ،شو( هنو د څو كلونو لپاره په زندان كي پات

په ږي چي يوسف عليه السالم د خوبونو د تعبير ېمعلوم

په څو كاله ې له امله ئ چيړى كار ك كوم داسيدوران كي 

الفاظ د  دا كوم كار وو؟ كوم داسي ،شو هزندان كي پات

څو ې د زندان موده د له امله ئ چيې وتلي ده له خول
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مفسرين  ځينيڅه هم ؟ كه ېږده شواوپاره نورو كلونو ل

)فانساه وايي:  چيې الفاظو كي په د قرآند  چيوايي 

خو  ،ېته اشاره شو السالم عليهيوسف  ،الشيطان ذكر ربه(

آيته وروسته دوه  له دېځكه  ،ې خبره دهېره كمزورډدا 

روونكى يوسف عليه السالم نه؛ بلكي ېدغه ه چيوضاحت شوى 

موده وروسته ئې خبره څه رى وو چي گد هغه د زندان مل

ري گملد  السالم عليهيوسف ېدا د ېردا ه ،ياد شوهپه ور

د د دوى تعبير  كار. السالم عليهكار وو نه د يوسف 

د  چيهغه يوسف  ،ويگړخ نه لله الفاظو سره قطعًا ا قرآن

س ړه اوپر دربار ترجيح وركدان ته ې زنپاره ئهللا تعالى ل

انسان خو معموالً  ،ېرويه خپل رب هگڅنبه په زندان كي 

په سختيو كي نسبت آسانيو ته الزيات خداى يادوي. د 

ري گېدا د آزاد شوي ملېره چيدئ  و تركيب داسيآيتون

پل بادار خوا د خ چيښتل شوي وو ځكه له ده غو ،كار دئ

سره جوخت ې دا له دېرېنسيان او ه ،ړهته ما ياد ك

 .ېدىچا ته نشي منسوبپرته بل ې ساقي له همد ې اوراغل

  ډېر صريح دي چي په زندان  اړهې په دالفاظ  قرآند

له  چيكېدو دليل دا وو  هكي د يوسف عليه السالم د پات

ري ئې دا مطالبه وكړه چي د ده احوال گخپل زنداني مل

ن نه د ه له زنداگخپل بادار ته ووايي او په دې تو

په داسي حال كي چي څه موده مخكي  ،خالصون په لټه كي شو

 دوى چيئې ويلي وو؛ زندان ته پر هغه څه ترجيح وركوم 

د ولي  ،بې حوصلې شوولي  ،عجله وكړه ئېولي مي وربلي! 

يوه غالم په وسيله له ظالم حاكم نه استرحام كوي؟!! 

 حكيم خداى د هغه دا كار غوره ونه بالو؛ نو ځكه څو

هغه ال  شو او دا ځكه چي هكاله نور هم په زندان كي پات

او  د هغه د معنوي ودي ،ته ضرورت درلود مزيد روزني

كېدل  هپه زندان كي پاته پاره څه نوره مودارتقاء ل

 ېږي چيته الزيات جوت ك ضروري وو. دا مطلب هغه وخت موږ

د  ،څو آيتونه وروستهاو ې سورې كي په همد قرآنورو گ

 داسيلوړ عزم او متين صبر او زغم  السالم ليهعيوسف 

په  ،رىگهمدا زنداني مل ،انځوروي: څو كاله وروسته

پيغام چا د مصر د پا خوا ته راځي چيحال كي د ده  داسي

چا ته له پاخو دى  ،دى ئې دربار ته ورغوښتى ،ورسره دئ

له زندان نه د خالصون په باب عجله نه  ،ورتلو ډډه كوي

استغنا او متانت سره وايي: اول بايد په ډېره  ،لري
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پلټنه  يله هغو د ،زما د زنداني كېدو وجه معلومه شي

 چيكله  ،ې زندان ته لېږلى ومزه ئ چياو تحقيق وشي 

 منم!!وزما برائت اعالن شو هله به دا بلنه 

 ه د هغه الهي گڅومره حكيمانه توپه  قرآن چيورئ گ

ته مخي  زموږ ځانگړتياوينظام د مشرانو او واكمنانو 

ې د د ،ڼيگږدي چي هللا تعالى ئې د انسانانو لپاره غوره 

ېره څپه  ه د يوسف عليه السالمگېليوه بد زعامت  ټولني

ښيي ته  ږدي او موږې ې ته ئنندار ځوروي او زموږانكي 

د هغو شخصيتونو په الس  گيد چارو واې نظام كي په د چي

د خلكو  ،ږيېرېو كي وي چي په پټه او ښكاره له هللا تعالى

حرام ته له  ،عزت او ناموس ساتونكي وي ،مال ،د سر

په كلكه ځان  ريېدو او له الهي حدودو نه د تېنږدې ك

ه كي تمكين او قدرت ته زمكچي په  ىد دې پر ځا ،ساتي

د دې  ،پارويي راوښدوى كي طغيان او سركپه دل ېرس

پر خداى  ،انكسار او تواضع زياتويپه دوى كي اپوټه 

 تعالى هللاې د څه ئمان او دا باور او اعتقاد چي هر اي

نه د دوى د ذاتي كمال  ،احسان او عنايت دئ ،ېرزوينهپ

ناهونو گباور او اعتقاد له  ،دغه احساس ،او هنر نتيجه

هم له غرور او تكبر نه په وخت كي او د اقتدار هم نه 

 رځي.گسبب ځان ساتلو د 

 ليكي:  ،(خوبونهد فرعون ) ې عنوان النديتر د بايبل

 چيپه فرعون خوب وليد يوه ش ،ې دوه كاله وروسته)له د

ورب غويي څ اوهپه له روده ناڅا ،ړ دئوالد نيل خوا ته 

بيا دغو  ...ر غويي راووتلگډن اوهې پسراووتل... ور

. ړل..ېر كت يله ستونغويان  يرو غويانو هغه مزگډن

وليدل ې ځل ئ. خو بيا ويده شو او دا ښ شو..فرعون راوي

ې ئې پس. ور..ېدلټوكراوي ږډك و اوه يگڅانې ه يول چي

چو و ،ړي ولچ كشرقي بادونو و چيي وليدل ږو نازك اوه

ښ .. فرعون له خوبه راوي،.ړلي وخوږډك وو يږاو نازكو و

ران او گټول جادود مصر  ،ېشانه ووپرې فكر سهار ئ ،شو

څوك ړ خو ېر كې ورته تپل خوب ئ... خې راوبللپوهان ئ

ړي... د ساقيانو نه ورته تعبير كودا خوب چيوو  نه

په ياد شول : اوس را ې ويلشو او وئ ړانديرئيس راو

ړل او ځوان تعبير كخوبونه يوه عبراني  .. زموږ.چي

 چيږو ېڅوك ول.. فرعون فورًا .لښتيا وختې رئ ونهتعبير

ې ې ئړي... يوسف سر او صورت برابر او جامر كضيوسف حا
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پل فوعون حضور ته ورغى... فرعون خ .. او د.ېړك يبدل

پله خوبونه نه په خړ... يوسف وويل: زه ېر كخوب ورته ت

. ړي..شم تعبيرولى خو خداى به ستا خوب درته تعبير ك

ړل... او يوسف ورته ېر كتپل خوبونه ورته فرعون خ

مزي  اوه. ړو خوبونو معنى يوه ده..وويل: ستا د دوا

وته گپه كلونه  اوهۍ پريماند  ږيډك و اوهغويي او 

د ۍ چ كالې د وږچ وو اوهر غويي او گډن اوه. او كوي..

ه خداى گې توپه د ،ځيې به راپسور چيښه ده و نكلون اوه

ې ترسره به ئپه مصر كي  چيې ړڅه خبر كته له هغه 

چ كالي ېماني وي او بيا سخته وپركاله به  اوهكوي... 

ښيار كس وپوه او هيو  چيړانديز كوم .. زه و،.او قحطي

په ۍ ېمانپرهغه بايد د  ې اومارگپه دنده وښت كر كد 

په شاهي انبارونو كي ځمه برخه پند محصوالتو كلونو كي 

ړانديز ټولو درباريانو د ده وفرعون او ړي... ذخيره ك

 څوك وي: تر يوسفه به غوره كس او فرعون وويل ړكښ خو

د خداى روح ده كي  پهځي.. ې ووې كار له عهدد د چي

په دغه دنده ې وويل: همدا اوس تا !! يوسف ته ئهد

ې او فرمان به ى كس وړپوړ ته به د مصر دوهم لو ،رمامگ

ې وتگۍ چايپاږي!! بيا فرعون د ېچلځاى كي په هر  يد

ځير د طال زن ،ې ورواغوستفاخره لباس ئ ،ړهوته كگپه ور

ې ئۍ كي ډاگسلطنتي  يمعتبر يپه دوهم ،ړړه كپه غاې ورئ

ې تر مخ چېري به تلو دا اعالن به ئ چي ...ړپور كس

 !!پاره(ډه شئ )د تعظيم لونگپه ېدو: ك

كافي غيرضروري په وينا كي  بايبلورئ د گ چيلكه 

او الفاظ  گونگنامناسب او  ،تكرارځايه ې ب ،تفصيل

ږ ې لانو ته ئگڅو وينادغو  ،شته يندونگڅر ينامعقول

پله خوبونه نه شم په خيوسف وويل: زه ځير شئ: 

. ..!!!ړيتعبيرولى خو خداى به ستا خوب درته تعبير ك

د پله په خې وروسته يوسف ېبڅو ش چيحال كي  په داسيدا 

: تر يوسفه به غوره كس فرعون وويلده خوب تعبيروي!! 

د خداى ده كي  پهځي.. ې ووې كار له عهدد د چي څوك وي

 چيړه دا خبره كول په ا السالم عليه!! د يوسف روح ده

ړ!! دا د هغه ړه كپه غاې د سرو زرو زنځير ورته ئده 

ژني ېپنه  السالم معليه انپيغمبر چيېدى شي چا خبره ك

په جاهالنه دودونو  دوى د داسي چيږي ېپوهې نه په داو 

ليكونكي  ښايي د بايبل ،ږل شويېپاره لې لخالف د مبارز

ټ ټ مد هغو مخالفينو وينا ك السالم عليهدلته د يوسف 
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په ړي شخصيت پوړ د مصر د دوهم لو چي ې ويړرانقل ك

ې نه و سره مخالفت كاوو او دا ئټاكلې د ده له ه ئگتو

پر په اصطالح يو كنعاني غالم د دوى  چيى لشوى زغم

ېدو لكه ښېورته بر دا كار داسي ،ړيحكومت وك يانومصر

 ،چويځير واد سرو زرو زنړه كي په غاد غالم  چيڅوك 

ېرو ډپه ! ې!معنى رااخيستپه حقيقي دغه استعاره  بايبل

ليكونكى همدا  د بايبل چيورئ گبه هم وځايونو كي نورو 

ښه په ركاكت هغه وخت  واظهاراتد  بايبلغلطي كوي. د 

 ،ځير شوورته ڼا كي په رد وينا  د قرآن چيېدى شو پوه

ېرو ډپه او دا جريان  تصحيح كويدا وينا  بايبلد  قرآن

ښكلو الفاظو ه او گوېره معقوله تډمحدودو جملو كي په 

   بيانوي او فرمايي: كي 
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 يغواو يڅورب اوهپه خوب كي ه ا چا وويل: زاو پ

شنه وږي  اوهوخوري او ې ئ يغواو يرگډن اوه چيورم گ

تعبير په خوب پل درباريانو! ما د خ ،نور وچ اوهاو 

ږئ. هغوى )په ېكه د خوبونو په تعبير پوهړئ خبر ك

ډ وډ گۍ ده )ډېگ( وويل: دا هسي د خياالتو يځواب ك

تعبير  خوبونه دي( او موږ د دغو خيالي خوبونو په

 ،ژغورل شوي كسږو. او له هغو دوو نه يوه ېنه پوه

 ،ې وهمودې وروسته خبره ورپه ياد شوڅه له  چي

ما )زندان ته د يوسف  ،ړمې خبر كپرزه به مو وويل: 

ې )هغه وويل(: ا ،ږئ!ې( ولپارهعليه السالم د ليدو ل

 يرگډن اوه چيڅوربو غواوو  اوهد يوسفه! ې رښتين

وچو  اوهشنو وږيو او  اوهو وخوري اې ئ انيگغوا

ښايي )د مجلس له پورته  ،ړهپه تعبير مو خبر كږيو و

پوه شي. ې پرهيله ده چي  ،دو د مخه( ورستون شمېك

پر له )يوسف عليه السالم( وويل: تر اووو كلونو به 

ږيو كي پلو وپه خترالسه كوئ  چيڅه  ،ښت كوئې كر كپس

بيا  ،ېخورئ ئ چيې ئبرخه  هږلر هغه گږدئ مېپرې ئ

چي  ،نور سخت )كلونه( راشي اوهبه له دې وروسته 

ړي يره كورته ذخ چيڅه درنه وخوري ټول هغه هغه به 

ر هغه لږه برخه چي ساتئ ئې. بيا به له گم ،يمو و

په هغه كي به پر خلكو  چيكال راشي  ې وروسته داسيد

وو( ېږي او په هغه كي به )خلك د مېبارانونه وور
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 عصاره وباسي.

مهم مطالب  النديدغو مختصرو آيتونو كي  په -(11-11)

 ځي:ته رامخي  زموږ

 ې دا څلورم خوب )رؤيا( ده چي په دې سوره كي ئ

ظالم او  ،ښيي چي كافر او مسلمان ږي اوېيادونه ك

ټول خلك له خوبونو سره  ،ښه او بد انسانان ،مظلوم

 ېاو د تعبير هڅه ئ يېرگځيني ئې جدي ان ،ږيېمخامخ ك

 ،څه پيغام ورته لريې خوب ئ چيپوه شي ړي غوا ،كوي

ځنيو فعاليتونو ې د وريا ئ ،جدي نه نيسيې ځيني ئ

ې د هغو هيلو ډ وډ خياالت او يا ئگ ييا هس ،ڼيگتسلسل 

په شا تمبول  ،ېونه دي ترسره ش چيانو انعكاس گاو آرزو

پاره ې لد همد ،ښييپه خوب كي ځان  چيڼي گې ئ ې هيليشو

ږي او دا زحمت ېرېت ۍبې پروايه په گد خوبونو له څن

په هغه پيغام د ړي او ې كتعبير ئ چيځان ته نه وركوي 

ځان سره لري. د ې له چي خوبونه ئړي څه وكېدو هپوه

يي چي انسان له محسوس او ملموس برخو ښانسان ))رؤيا(( 

 ې يوازيد فهم او درك دنيا ئ ،څه لريېر ډنه عالوه هم 

درك د فهم او د ده  ،ږيېنه راخالصه كپه محسوساتو كي 

 ،چلي ابعاد او اړخونه هم لريېېر نور پراخ او پډدنيا 

كه هغه په خپلو ظاهري حواسو سره مشهود او ملموس شيان 

نړۍ درك كوي؛ په ال شعور كي د ې ېدونكو كگاو تر ستر

د پردو  ،له غيبي نړۍ نه ،زمان او مكان له پولو اوړي

دا  ،ترالسه كوي نه پيغامونه ءاو حجابونو له ماورا

څوك  ،سرچينه ئې چېري ده ،ږيېپيغامونه څه ډول ور رس

 چيېدى شي پوهڅه په هغه په خوب كي ه گڅندئ؟ څه دئ؟ 

 ،ځواب غواړيپوښتني دا ېدى؟ پوهې پرښه نه شي په وي

 ۍه ئې په بې پروايگړونكي نه شي كوالى چي له څنېمنصف څ

و د تخمينونو اژوند كي پل په خ ر شي. كه موږېت

ځله مو ېر ډكوو او  يوينړاندپه مرسته وېرنو گان

 چيورو گڅه  داسيپه خوب كي كه  ،ژيېې خسم يړاندوينو

څه توجيه پاره ې لد د ،څه موده وروسته تحقق مومي

په  ر كولى شو د يوه كس داسيگكولى شو؟ م ړانديو

 د لكونو خلكو داسيۍ كي ړن ټوليپه خوبونه او  گونولس

ڼو او د تصادف نوم گخبره وهميته ې اخوبونه عادي او ب

په كولو مجبور نه يو  ې خبريږه د دږ تر لړو؟ آيا لورك

كولى  وړاندويني همغسيپه حالت كي مغز د خوب  زموږ چي
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ېهوده او ېره بډې كوي؟ آيا دا خبره ښه ئپه وي چيشي 

ښه كي په ويمغز  څوك ووايي: زموږ چيې خبره نه ده خوش

په حالت ار كوي خو د خوب غور او دقت سره كپه سم او 

ډ گاو پرته ې هر تحليل ناسم او له غور او دقته ئكي 

 خبري ېر نامعقول انسان به د داسيډ ډ خياالت وي؟!!و

د  چيمان كوي گپوه انسان به دا ېر ناډ ،كولو جرأت كوي

په قضاياوو نه  ،ږديېپرپل كار دماغ خپه حالت كي خوب 

الس ته او  نتائجر او تفكې د غور غور كولى شي او نه ئ

د انسان په خوب كي  چيړ دي!! حال دا د اهميت و يړنراو

( standbyچونه بند او د انتظار )څو حواسو سويد  يوازي

پل كار ته ېر خڅنور دماغ د مخكي په  ،شيپه حالت كي 

ښه غور ځينو برخو توقف مغز ته د ښايي د  ،دوام وركوي

. په هر ړيورك په السښه موقع او فرصت ال او فكر كولو 

 چيڅه  ې داسيا ختل ئيښتر ،صورت؛ خوب يو حقيقت دئ

څه توجيه پاره . د هغو خوبونو لران دئگې انكار تر

ښو خبر راكوي او خبر ېپد راتلونكو  چيكولى شو  ړانديو

پر عالم الغيب خداى باندي له  آياېر دقيق؟ ډې هم ئ

 ايمان نه پرته بل تفسير او تعبير ورته درلودى شو؟ د

يو دليل  ودالئلد اثبات لپاره له خورا كوټلو  تعالى هللا

 همدغه د انسان خوبونه دي.

 ږي چي د مصر پاچا پرله پسې يو خوب ېله الفاظو جوت

او  ېرويدرباريانو ته تځينو خره خپل خوب ال~با ،ويني

د بيان انداز  ،ورته وواييې تعبير ئ چيړي غواې تر

كي ځينو درباريانو په كوم مجلس  چا هسيپا چيدئ  داسي

ې دي: كه د خوبونو ړى او ورته ويلي ئېر كپل خوب تته خ

 بايبلد  ،ړئږئ نو زما دا خوب تعبير كېپوهپه تعبير 

ټول سهار وختي چا پا چيڅ وزن نه لري دا وينا هي

د ده خوب  چيښتل ران راوغوگنجوميان او جادو ،درباريان

او عاجل ړي!! نه خو دا خوب د دومره ستر ورته تعبير ك

ښيار انسان د يوه خوب څ هوښتنه كوي او نه هياقدام غو

ې ړوي!! د درباريانو له دډه جوپاره دومره ستره غونل

وويل: دا كوم معنى لرونكى خوب ې پاچا ته ئ چيځوابه 

نه  چيږي ېمعلوم ،ږوېپه تعبير نه پوهې ئ موږ ،نه دئ

 ې درباريانو. ڼلى او نه ئگپل خوب جدي چا خپا

  چا پادا  قرآن چيوړ ده  پاملرني يهم د خاصدا خبره

په چا( پاد ملك ) بلكي ،په نامه نه يادويد فرعون 
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كي  څپه ترد وروستيو علمي تحقيقاتو  ،نامه ئې يادوي

په دور كي  د يوسف عليه السالم دا خبره معلومه شوې چي

ډېر  ،په نامه نه يادېدلچايان د فرعون پاد مصر 

د  تحقيقات ښيي چي ،غوره شوىنوم ورته د فرعون سته ورو

له  چيېدل په نامه يادد هكسوس  يانچاوخت پاهغه 

له  ،له مېالده ئې پر مصر حكومت كړى يمخك1511تر 1611

دا وينا غلطه  د بايبل دغو تحقيقاتو هم معلومېږي چي

  په نامه يادوي.چا د فرعون پاوړى نوم چيده 

 ري گد يوسف عليه السالم د زندان مل ،د دربار ساقي

يوسف عليه السالم  ،دلو سره سمېته د دې خوب له اور

ورپه ياد شو او وئې ويل: زه كوالى شم دا خوب تعبير 

څوك هلته يو  ،ږئېپه دې شرط چي ما زندان ته ول ،كړم

د  ،په ډېر دقت سره تعبيرولې خوبونه ئ چيراسره وو 

 چيږي ېه معلومگډاپه ږئ( ې)ما ول چي ې خبريساقي له د

د وينا له مخي  بايبلكوم مشر او د م دئ نه دى يو غال

خوب ئې ورته  ،هغه يوسف عليه السالم ته ورغى رئيس!!

ار ئې وكړ چي د گتعبير ئې ترې وغوښت او ټين ،ړېر كت

درباريانو د مجلس له پورته كېدو نه مخكي د خوب تعبير 

چا پاځنډه د  څهله  ېورته ووايي او يوسف عليه السالم ب

بركتي  اوهد  ر كړ: اوه څوربي غواويتعبي خوب داسي

او كاليو  چو اوهد  يغواو يرگډن اوهكلونو نښه ده او 

حاصل  اوه يشنه وږ اوه ،ندونه كويگقحطي كلونو څر

وچ وږي د ذكر شويو  اوهوته كوي او گلرونكي فصلونه په 

چي په وږو وته كوي گپه فصلونو هغه وچ شوي حاصالت  اوه

په كلونو كي به استفاده  ږي او د قحطېكي به ساتل ك

 اوهپه بركتي كلونو حاصالت به د قحط  اوهد  ،ږيېترې ك

خو په دې شرط چي په وچو وږو كي  ،نو كي مصرف شيوكل

وروسته  هغهله  ،كاله دوام كوي اوهقحط  ،وساتل شي

بارانونه به پيل شي او مصر  ،عادي حالت رامنځ ته كېږي

ځي او خلك به د رگاو سمسورتيا راوېماني پرته به بيا 

ړي ښايي محتاط وي او د گښي. د مصر وېې زبېوو عصارم

و دانو له مصرفولو ډډه قحط په كلونو كي د ټولو غل

ه گبايد يوه اندازه غله دانه د تخم په تو وكړي، هغوى

د  چيه متوجه وي گهمدارن ،وساتي پارهد راتلونكي كال ل

 چيده غلو دانو د ساتلو او ذخيره كولو غوره طريقه دا 

 په خپلو وږو كي وساتل شي.
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  ړه د په اد وتلو  السالم عليهله زندانه د يوسف

ستر شخصيت له شانه د د هغه  چيده  وينا داسي بايبل

 چيلكه ړى معرفي ك ې داسيهغه ئ ،ويگړخ نه لڅ اسره هي

د  ،ووې ته منتظر ې اشارفقط يو ،وو ې شوىې حوصلېر بډ

پل خ ،ړىځان تيار ك ېئسم ېدو سره پيغام له اورچا د پا

ې دي ې اغوستې ئې جامړى او نوې برابر كسر او صورت ئ

 قرآن!! خو چا حضور ته حاضر شوىپاپه تلوار سره د او 

 بيا وايي: 

    

    

   

    

   

    

   

     

    

      

     

  

   

   

   

   

    

    

   

    

    

    

     

     

راولئ؛ خو كله چي )د پاچا( ې وويل: ما ته ئ چاپا

رته ورشه او ېب يوئې ويل: بادار ته د ،قاصد ورغى
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خپل  چيه وي گڅنوئې پوښته چي د هغو ښځو حال به 

څه هم (؟ كه ږيپرې كړل )څه به ورسره كېې السونه ئ

 ،ږيېښه پوه زما پالونكى رب د دوى په هغه مكر ډېر

ويل: هغه وخت چي تاسو  ې( وئې)پاچا هغه ښځي راوبلل

ه گڅنخبره مو  ،له يوسف نه د زړه مراد غوښتى وو

وه؟! هغوى وويل: خداى ته پناه وړو! موږ په هغه كي 

د مصر د عزيز ښځي وويل: اوس  ،هيڅ بدي نه ده ليدلې

د زړه مراد وغوښت او هغه ې ما تر ،ند شوگحقيقت څر

)زما دا اعتراف(  ،دئ و انسانانورښتينله  يچيقينًا 

پوه شي په غياب كي مي خيانت  چي پاره دئد دې ل

ږم( خداى ېوهپورسره نه دئ كړى او د دې لپاره چي )

ږدي د ېپرانو تدبيرونه نه هدايتوي )نه خائند 

( او زه پل مقصد ته ورسويانو تدبيرونه دوى خخائن

چي نفس د  نشته په دې كي شك ،خپل ځان نه سپينوم

ر هغه چي زما گم ،په لور ډېر هڅوونكى دئ ۍبد

شكه چي زما پالونكى  ېب ،ږيېورحم ېپالونكى خداى پر

 ېر مهربان بخښونكى دئ.ډرب 

رته ېرى بگد يوسف عليه السالم د زندان مل -(51-51)

امر وكړ چي  چاپا ،د خوب تعبير ئې واوراوو ،دوېرځگو

اصد د ده له پيغام قچا پا د ئ،ولايوسف عليه السالم ر

ته وايي: د  السالم عليهيوسف ځي او سره زندان ته ور

ستا تعبير ئې خوښ كړى اوس ستا  ،ېيمصر پاچا غوښتى 

هغه د زندان  ؛ليدو ته منتظر دئ!! خو يوسف عليه السالم

څه ړه په اله زندانه د وتلو  ،د اولو ورځو يوسف نه دئ

خپلي مبارزې تلوار او عجله نه لري؛ بلكي زندان ئې د 

پرته بل پل موال ه غوره كړى؛ له خگر په توگلپاره د سن

له زندانه  چيې دا دئ باور ئ ،ته طمع او اميد نه لري

په ځكه نو  ،ږيېله لوري ك تعالى هللاړه د ېكپرد وتلو 

رځه او خپل گرته وېېر متانت سره قاصد ته وايي: بډ

ي چي ه وگووايه: د هغو ښځو برخليك به څن يبادار ته د

ږو؟ ېولې او زندان ته ئكړه ده ته ئې هغه توطئه جوړه 

زما )برائت(  ،سپيناوى وشي خبري يړى د هغبايد لوم

هغه د دوى  ،راته كافي دئ تعالى هللاكه څه هم  ،اعالن شي

د يوسف عليه السالم  چيورئ گ. ښه خبر دئله توطئو 

چي اوس  ېبدله كړ داسي وضعټوله صبر او زغم  ،متانت
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 يوسف عليه السالمله  چيړي هغه غوا ،تلوار لريپاچا 

ښځي  ههغ ،د ده شرط مني ،ړيسره ژر تر ژره مالقات وك

 يډمحفل كي راغونپه چي د عزيز مصر د مېرمني ړي راغوا

كوي: په كومه ورځ چي تاسو له ې ې او پوښتنه ترې وشو

ه گڅنخبره  ،يوسف عليه السالم نه د زړه مراد غوښتى وو

مو دا كار وكړ؟ د ولي ه وو؟ گيان څند پېښي جر ،وه

د يوسف عليه السالم  چيدئ لكه  پاچا وينا او دريځ داسي

نه مخكي د هغه  يله تحقيق او پلټن ،مدافع وكيل وي

تصديقوي او له ښځو نه داسي استفسار كوي چي  يخبر

ند دئ او گڅرثابت او ه گد دوى جرم په بشپړه تو يواكگ

ښځي وضع  يټول نشته، ه كيپڅ مجال ې هيد شك او شبه

ڼي چي له اعترافه پرته بله چاره نه لري؛ نو گداسي 

وايي: خداى ته پناه وړو! موږ په هغه كي هيڅ بدي ځكه 

اصلي مجرم وروړاندي كېږي او په ټول  ،ېنه ده ليدل

 ،ند شوگصراحت سره اعتراف كوي او وايي: اوس حقيقت څر

او صادق ى رښتيند زړه مراد وغوښت او هغه  هغهما له 

هغه ړم په دوه دليلونو اعتراف كوم: يو دا چي غوا ،دئ

پوه شي چي په غياب كي مي خيانت ورسره نه دئ ې په د

په كړى او تور مي نه دئ ورپوري كړى او بل دا چي اوس 

په مكر او ږدي خائنان ېپرنه  هللا تعالى چيې باور يم د

نه غواړم چي ځان  ،ږيېپلو موخو ته ورسچل ول سره خ

ړو ړو ود انسان نفس تل هغه بدو ك ،پين او تبرئه كړمس

څوك ژغورل كېږي چي زما هغه  له شره ئې يوازي ،څويته ه

يقينًا  ،په برخه شيې رحم ئېرزوينه او پد مهربان رب 

 زما پالونكى رب مهربان بخښونكى دئ.  چي

څو ۍ وروستن چيړى مان كگځينو مفسرينو دا څه هم كه 

د  ،مېرمني نه د هغي ،الم خبري ديد يوسف عليه الس خبري

له شأن نه مېرمني  دوى دليل دا دئ چي دغه خبري د هغي

 و كمزورې ده: دالئلڅو  پهډېري اوچتي دي؛ خو دا توجيه 

 كي داسي كومه نښه يا قرينه نه  څ برخيد بيان په هي

 دي. يمومو چي ثابته كړي دا د يوسف عليه السالم خبر

  د كالم لړۍ له دې توجيه د آيتونو سياق او سباق او

دا  چيښيي ټول صراحت سره په برعكس  ،ويگنه ل ړخسره ا

 مېرمني د خبرو دوام دئ. يد هغ

  يوسف عليه السالم ال په په دوران كي د دغو خبرو

زندان كي دئ او له پاچا سره نه دئ مخامخ شوى او مجلس 
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 وته كوي.گوروستى آيت همدغه راپه  ،ته نه دئ حاضر شوى

 هيڅ دليل نه شو موندلى چي يوسف پاره ل يبرې خد د

عليه السالم ووايي: غواړم چي د مصر عزيز پوه شي چي د 

 ،هغه په غياب كي مي له هغه سره هيڅ خيانت نه دئ كړى

له حقيقته خبر شو ځ په ور پېښيځكه چي د مصر عزيز د 

ې او د يوسف عليه السالم پر پاك لمنتوب او سپيڅلتيا ئ

 باور راغى.

 په هيڅ  ،ت دا برخه )إن هللا ال يهدي كيدالخائنين(د آي

دا كالم  ،ڼوگشان نه شو كوالى د يوسف عليه السالم قول و

هغه بايد ووايي: كه  ،ښاييسره مېرمني  هغيفقط له 

چېري دا ځل هم له يوسف عليه السالم سره خيانت وكړم او 

تورن كړم او د دې پر ځاى چي پر خپل  ېپه كوم تور ئ

په  پېښيۍ نو د پخوان ،اف وكړم هغه متهم كړمجرم اعتر

حيلې  ،ېانو توطئخائنخداى د  ،ند شيگڅرېر به حقيقت څ

ږدي چي د توطئو ېكوي او نه پر ىاو بهانې رسوا او خنث

 ږي.ېناولو موخو ته ورس پلوخپه مرسته 

  ندوني په واقع كي دا گمؤمنانه څرمېرمني  هغيد

كړو وړو او د  حقيقت ثابتوي چي د يوسف عليه السالم

او جهاد د مصر په  ېر نه د ده مبارزگزندان له سن

په كي ژوره تبديلي  ،دي ېزې كړېژوري اغ ټولني باندي

 داسيېرمن نن پرون ورځي هغه مد  چيدومره  ،ېراغل

د رو سره گله دوو زنداني مل ،ي كويندونگڅرمؤمنانه 

يوسف عليه السالم بحث او د خوبونو له تعبيرولو مخكي 

په په دومره تفصيل او هغه هم  ،ته بلل د هللا الري دوى

دا ښيي چي هغه په زندان كي  ،مضبوط استدالل سرهدومره 

پرله پسې او نه ستړي  ،په جدي ،آرام نه دئ ناست

ه ئې دعوت چلولى او په دې بريالى شوى چي گدونكې توېك

پراخه او ه فكري او اخالقي لحاظله كي  ټولنيپه د مصر 

يوه ستر بدلون او انقالب ته الر  ،ي راوليژوره تبديل

له همدغه زندانه د يوه سياسي او  ړي اوآواره ك

برابر  شرائطاجتماعي انقالب او بدلون راوستو لپاره 

 .ړيك

  د مسيحيانو او يهودانو  چيه گڅنمتأسفانه لكه

له  د هللا تعالى)احبار او رهبان( و مشائخعلماوو او 

 چي داسي ،ېړك يړې جوو شجرې اقص بكتاښود مقدس او الر

د مقدس كتاب  د هللا تعالىپه مذهبي كتابونو كي نن د دوى 
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ښي هم د قصه خو زموږ ،ږيېو كگنه تر سترهم ړه برخه و

 دغيله  السالم عليهراغلي او د يوسف  ېز النديدوى تر اغ

بدكاري  د يوې داسيې نه ئې ې قصښوونكاو الر عبرتناكي

چي غوښتل ئې يو ښايسته  ښځي د ميني داستان جوړ كړى

د زړه مراد ترالسه  هغهپه دام كي واچوي او له ځوان 

كړې  دعاءځينو اښو چي د دغو قصه خو يپورتر دې  ،ړيك

پر چي يوسف عليه السالم د ژوند په وروستيو كي همدغه 

!! دا په داسي حال كي چي ړه!په نكاح كېرمن ده مينه م

او نه په نه په قرآن كي داسي كومه اشاره مومو 

نكل  داسيې نه ي تاريخي قصښتناكزې اررواياتو كې. له د

راايستل نه يوازي د ناروغو  ې داسيه ئپايلړول او جو

بلكي د دوى تعبير  ،ږنده دهېاذهانو د بيمارو سليقو ز

موخو سره ټيزو له روح او بنسې سل په سلو كي د دې قص

مخالف دوه  چيړه ده وال ټبنسقصه اصالً په دې  ،تصادم كوي

ږدي او ېككي  گڅنپه او متضاد شخصيتونه يو د بل 

ړ دئ يو څومره لو چيښيي راو ،ړيوته كگپه ې پيرونه ئتو

امين او صادق دئ  ،پاكيزهڅومره يو  ،ټټيڅومره او بل 

يو د خداى مخلص  ،ې وفاخائن او ب ،څومره ناولىاو بل 

 چيعجيبه ده  ،بنده او بل د شيطان او نفس مطيع بنده

ترې اخلي او  نتائجغلط او معكوس  داسييمار كسان دغه ب

ي او متفاوت شخصيتونه سره پخال كوي!! گېلدا متضادي ب

آيا دا شونې ده چي يو پيغمبر له هغه جالل او عظمت سره 

څ په ترپلو شجرو هم د خ بايبلداسي ښځه په نكاح كړي؟ 

صفنات  ،په يوه مصري نومفرعون يوسف  چيليكلي كي 

ې وو او د فوطي فارع كاهن لور اسنات ئونوما ،فعنيح

 ړه!!!ورته راواده ك

ړه په اد ورتلو  السالم عليهدربار ته د يوسف  قرآن

 فرمايي:  داسي
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ې پاره ئځان لاو پاچا وويل: هغه ما ته راولئ چي د 

ې ئ خبري چيخو له هغه وروسته  ،ټاكمخاص )مشاور( و

 ۍ ورځي زموږ( نننېويل: ته )له همد ې وئېړورسره وك

 چا معتمد باپاې )د واكمن امين يپه دربار كي 

!! ټولو دولتي شتمنيو امين(چارواكى او د صالحيته 

چارو پر ده وويل: ما )يوازي( د دولت د خزانو 

 ومپوه ساتونكى به ښه او  چيړه باور وك ،گمارهو

د سم  ېې وتلى شم او هم ئله عهد يساتنې د )هم ئ

پوهه ى د لگولو بصيرت او ځاپل مناسب په خمصرف او 

هغه ملك كي متمكن  هپم( او په دې توگه مو يوسف لر

ېدى ېشت كپه هر ډول ئې غوښتل مځاى او چي هر  ،ړك

رزوينه ېچا ته چي مو خوښه شي خپل رحمت او پ ،شو

كانو اجر او بدله نه ېاو موږ د ن په برخه كووور

كوو. او د هغو لپاره چي ايمان ئې راوړى او  ضائع

ې هم اخروي اجر او بدله تر د ،كولهې پرهيزگاري ئ

  .ده غورهېره ډ

پاچا له يوسف عليه السالم سره تر مالقات مخكي  -(51-56)

ه وټاكي؛ گتصميم درلود چي هغه د خپل خاص مشاور په تو

تصميم بدل شو او ې خو له هغه سره له خبرو وروسته ئ

هغه ئې د دربار د معتبر او باصالحيته وزير او د ځان د 

 ه وټاكو او خپله فيصله ئې ورته ابالغگمعتمد په تو

او منصب له  ړيېكپرر يوسف عليه السالم د دې گم ،كړه

منلو انكار وكړ او وئې ويل: ما د دې منصب پر ځاى 

احتياط پوره زه به په  ،مارهگد مصر پر خزانو و يوازي

زه په ځان كي د  ،سره د هغو ساتنه وكړم ۍاو امانتدار
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پاچا له  ،د اداره كولو صالحيت او توان وينم گيدې څان

سره  يږي او د يوسف عليه السالم له رأيېرېت خپل نظره

صالحيت ړ پبش گيڅان توافق ښيي او د دولت د دغي

 ورسپاري. 

  د آيت له دې برخي )يتبوأ منها حيث يشاء( دوه

 مطلبونه اخيستل كېږي:

په كړۍ  ۍواد د ده د صالحيت او واكمنېالف_ د مصر ټول ه

مصر د  ،دلى شوېغوښتتل اوسې چېري چي ئ ،كي شامل وو

او اختيار له ساحې بهر نه  ۍهيڅ سيمه د ده د واكمن

 وه.

ښتى چي هره وظيفه او هر مقام غوې ب_ په هغه نظام كي ئ

او هيڅ څه  څوكهي ،ترالسه كولى شوې بې له ځنډه ئ ،وى

 دى نه شو.ېئې په مخ كي خنډ ك

  حكيم خداى جل شأنه په تدريج سره يوسف عليه السالم

پر د ده  ،ه مصر كي متمكن شيپ چيهغه مقام ته ورساوو 

ېدو قدرت ته د رس ،يستى شيپرانالري  ټولي ۍمخ د واكمن

شخصيت ړ د هغه د ستر او لو ،اسباب ورته برابر شي ټول

ټولني د مختلفو طبقو او  هغيد  ې برخيټولي جلبوونك

 ،د خلكو اعتماد او باور ،ره شيېاصنافو لپاره رابرس

س له هغه چي د مصر پ ،احترام او محبت ورته راجلب شي

پاك  ،امانت ،صداقت ،ونواستعداد وچتولس د ده له او

په  ،نه خبر شول ېدالمنتوب او نفس او هوس ته نه تسليم

ټولو ثبات او متانت  ،مقاومت ،زغم ،زندان كي د ده صبر

خلكو وليدل چي د مصر پاچا د مالقات بلنه  ،ند شوگڅرته 

ربار ته له تلو دې وركړه؛ خو ده ونه منله او تر هغه ئ

نه  ۍله پاچاه ،د ده برائت اعالن شي چيړ انكار وك

ېده لوړه عهده ورته سپارل كټولو واد تر ېد ه راالندي

ته مال  دندي ې داسيئځاى پر ې ونه منله او د دخو ده 

ړى خپل مظلوم ولس خدمت وكد الري ې له د هغ چيړله وت

 بصيرت او درايت ټولو ته ثابت او ،د ده پوهه ،شي

پياوړى شخصيت او فكري او ړ او د ده لو ،ند شوگڅر

رقابت او سيالي نه چا ورسره چي هيوو  اخالقي عظمت داسي

د مصر ټوله واكمني ئې عماًل په الس كي  ،شوى كولى

 ،پاچا له يوه سمبول نه زيات حيثيت نه درلود ،ېوتهپر

د قحط په كلونو كي د اقتصادي چارو په اداره او سمون 

غه ستر بحران نه د خلكو په ايستلو كي د ده كي او له ه
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هغه  ،ند شوگپه بشپړ ډول راڅرړتيا او اهليت و ،درايت

ه وروسته ده گد پاچا له مر ،نور عمالً د پاچا وليعهد وو

په دې  ه،پاتږد كي هيڅ خنډ نه وو ېته د قدرت په ل

واد ېد هغه وخت د لوى ه شأنه جله مالك الملك خداى گتو

يه السالم ته وسپارله او د ده بالمنازع واكمني يوسف عل

 .ړهواكمني ئې پر هغه پراخ او ستر ملك محققه ك

  دئ چي د خپل رحمت او  شأنه جل تعالى هللاهو! دا

ې په خپله ئ ىچي دړوي چا غوپر هغه ېرزوينو سيورى پ

هغه نه  ،ړ ومومياهل او وې پاره ئې لړي او د دښ كخو

كوي؛ بلكي  ضائعنه انو اجر گد خپلو صالحو بند يوازي

څو برابره زياته پل حق ې تر خدنيوي او اخروي بدله ئ

غوره ېكو او پر ندنيا كي د دوى په  نه يوازي ،وركوي

په آخرت كي تر  بلكي ،مرتب كوي نتائجكړنو باندي مثبت 

د دوى تقوى او ځان ساتنه د دې  ،دنيا غوره بدله وركوي

ې تر السه باعث شي چي په دنيا او آخرت كي غوره بدل

شو او د  پاتههر څوك چي د ايمان په الر كي ثابت  ،كړي

خوا ته بلي  ېيو ،ژورو كي مأيوس نه شوړو مبارزې په لو

لوري ته منحرف نه شو او په  ڼكيښي او  ،دېونه ښوي

مطمئن اوسي  يهغه د ،اراده او عزم كي ئې تزلزل رانغى

 ۍانږدي چي قربېنه پر ،چي عزيز خداى ئې د بري ضامن دئ

 .شي پاتهې نتيج ېئې ب هڅيشي او  ضائعئې 

 ته ڼه مصر د يوسف وروچي ) ې عنوان النديتر د بايبل

ناست يئ ولي پلو زامنو ته وويل: ليكي: )يعقوب خ ،(ځي

په مصر  چيدي ېدلي مي ورئ... اورگيوه بل ته  هسياو 

ړ ؛ والومرو لوږيله  چيې له دېره ده... مخكي غله ډكي 

ې لس زامن ئ ړئ...يه غله راوځاشئ او له هغه 

ږو... دوى د ېيعقوب بنيامين ورسره ونه لېدل... ځوخو

ړه... يوسف ې ورته وكيوسف خوا ته ورغلل... سجده ئ

ې دوى ته وويل: له كوم ې سره ئصپه غندل... خو ژېپو

ې دوى ورته وويل: له كنعانه د غلځايه راغلي يئ؟ 

په وبونه ورپل خپاره راغلي يو... يوسف ته خاخيستلو ل

تاسو جاسوسان يئ او د احوال ويل: وې ياد شول.. ورته ئ

د  هغوى وويل: ساالره! موږ پاره راغلي يئ...معلومولو ل

يوسف  ،جاسوسان نه يو ،پاره راغلي يوې اخيستلو لغل

ورته وويل: نه تاسو جاسوسان يئ!! هغوى وويل: باداره! 

يو  ،دئپه كنعان كي پالر مو  ،ووڼه ټول دولس ورو موږ
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ه به گڅنړ شوى... يوسف ورته وويل: بل م ،شو پاتههلته 

په هغه صورت  ښتيا وايئ؟ يوازيتاسو ر چيدا معلوموو 

.. .ئكشر ورور مو هم راول چيبه ستاسو خبره ومنم كي 

له مصره د  چيقسم په سر مي ړئ د فرعون ونه ك كه داسي

پل ي او خړ شوال ي.. يو كس دم.وتلو اجازه به درنه كړ

... بيا ويپه زندان كي نور به دلته  ،راولي يورور د

ځ ېيمه ورپه در... ،ړلبنديان كځو ور وټول تر دريې ئ

.. ېدونكى انسان يم.ېرې ورته وويل: زه له خدايه وئ

 ،وي پاتهپه زندان كي كوم... يو كس به  يټول خوشتاسو 

 پل كشر ورور به راولئخو خ ،نور مو غله كور ته ورسوئ

يئ او تاسو صادق  چيسره به ما ته ثابته شي ې په داو 

دوى دا شرط ومنلو!!  ېر شم!!ژلو تزه به ستاسو له و

ې خاطر مخامخ په دې ستونزو سره سره وويل: له دې بيا ئ

ړل... يوسف د دوى له يوسف سره مو بد وك چيشوي يو 

ې پريوسف  چيېدل پوهې او دوى نه ېداور خبري

پلو نوكرانو ته وويل: خټه پپه .. بيا يوسف .ږي!!ېپوه

هم د ې پيس د دوى خپليړئ او ډك كې له غلو ورجوالونه ئ

پر خرو بار ې ږدئ... غله ئېې كټپځ كي په منې غل

تم شول... يوه ځاى پر مهال يو ېدو . د لمر لوړه..ك

خره ته دانه  خوله پرانستله چيپل جوال د خې ورور ئ

په جوال ې د ې ئپيس چيې وليدل په ئړي... ناڅاې وركتر

.. هغوى له .ې وويلڼو ته ئ. وروې دي..وله كي پرتخ

 څه بال رابانديخداى دا ال  چيېدل ړزې لېرو

پالر ته ې ټوله قصه ئ. ېدل.... كنعان ته ورس.!!هراوستل

ې ې ئپيس پرانستل خپليې بارونه ئ چيړه... كله ېره كت

ولي : ې ويلشو او وئخطاء ېر وار ډپالر هم . ې..وموندل

 . (ځي..را تونه رابانديدا مصيب

ېر ډهم له ادبي لحاظه كي  برخيې په د بايبلد 

پالر ته او د ده  السالم عليهركاكت شته او هم يوسف 

د  چيې منسوب شو خبري حركات او نامناسبي نامناسب داسي

 ،ښلواگ گپه مرڼه ! ورودي! لريي ېرډدوى له شأنه 

 بريدا خپه شته والي كي د يوسف  ،ږلېې لزندان ته ئ

ې مصيبت ځكه له دړي ول له يوسف سره مو بد ك چيكول 

ي ټول... دا ړه كولپه سر لود فرعون  ،سره مخامخ شوو

ه له قص اد چيښيي  بلكي دي نامعقولي نه يوازي خبري

څومره  اړهې په د قرآن چيورو گ. راشئ وېړه شوځانه جو

ټولي او د بايبل دا  وينا لرياو درنه  پوريړه په ز
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داسي  ،ه راغلل او د هغه محضر ته ننوتلڼد يوسف ورو

ې ژاندو او چي كله ئېپژندل خو دوى ونه ېچي ده وپ

ويل: خپل هغه وورته ئې  ړلپلو بارونو سمبال كپه خ

ورئ گنه  ،ره مو )ورور( دئالپله  چيئ ورور هم راول

لمه پال يم؟ ېپيمانې وركوم او ښه م يډك يډكزه  چي

ما ته را نه ولئ؛ نو نه به له ما سره ې خو كه ئ

ته رانږدې  تاسو ته كومه پيمانه وي او نه به ما

حتمًا د ده )د  ېپالره به ئږئ. هغوى وويل: له ېك

كار  ېږلو( غوښتنه وكړو او موږ هرومرو د دېل

كي يو. خپلو )مؤظفو( زلميانو ته ئې وويل: د كوون

)په  ،وركړى(ې دوى هغه مال چي )د غلې په بدل كي ئ

داسي چي كور ته د  ،ټو كي كېږدئېپپټه( د دوى په 

 رځي. گرته راوېترڅو ب ،دو پر مهال پرې پوه شيېستن
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آيتونو او مختصرو ډو په دغو لن چيورئ گ -(51-72)

ړي بيان ك حقائقڅومره  نقرآالفاظو سره؛ عظيم الشأن 

ه گڅني او ښته ايمخي  ې زموږالرښووني ئ يژورڅومره او 

د  چيه گڅنې؟! لكه ړي تصحيح كويناو غلطي ې د بايبلئ

 چيې پرته له د ده قرآن تقاضايوه جامع او بليغ كالم 

د  ،ړپيل كه گڅنپل كار خ ووايي يوسف عليه السالم

چ كاليو او د وړل څه وكې ئپه دوران كي ېرازه كالونو ښ

ې ړه ئې اپه د چيې څه تيارى ونيو؟ سره له دې پاره ئل

د  چيې ړپيل كځايه ې له هغه څ نه دي ويلي او خبره ئهي

پاره مصر ته راغلي او د ده ې اخيستلو لڼه د غلده ورو

ښيار هر هو قرآند  دېله هم ،ېدليودرپه حضور كي 

ې په د السالم عليهيوسف  چيږي ېپوهې لوستونكى په د

آيتونو نه ې له د ،ړيكوم كوم كارونه كموده كي 

 :چيي ېږمعلوم

 انه استعدادونو قائد ړويوسف عليه السالم په خپلو لو

رازه كولو او د ېو ښزمكد مصر د  ،سره په كار پيل كړى

د  ،ېړكپاملرنه ې خاصه ښه كولو ته ئوضعيت ښت كر ك

 اوهپه لومړيو ې پاچا د خوب تعبير ته په پام سره ئ

ودامونو كي ئې گنو كي پريمانه غله اخيستلې او په كلو

پوره تيارى د قحط د كلونو لپاره ئې  ،ېذخيره كړ

ړي: د كدا كارونه ې ئېدو سره په رارسد قحطي  ،نيولى

غلې  هغيد  ،ېټاكل بيعغلو دانو لپاره ئې مناسبه 

 يچي ښايي يوه يوه كس ته د مناسبټاكلى مقدار ئې 

په څوك بايد هر  ،ړى شيوركپه مقابل كي  عيبيدولتي 

ۍ ړپلورلو لې د غل ،پاره حاضر شيې اخيستلو لپله د غلخ

په داسي حال  ،ېړالندي پيل ك يتر خپل نظارت او څارنې ئ

سره  ۍقحط يكي چي د مصر په نورو سيمو كي خلك له سخت

 ۍپه مصر كي د غلې د زياتوالي او ارزان ،مخامخ ول

 ،و سيمولريو لريه خلك ل ې اوېدخوا ته رس ې هريازگان

ډله د غلو اخيستلو لپاره مصر ته راتلل او د ډله 

ترالسه كوله او د  بيعره ارزانه ېپه ډې ضرورت وړ غله ئ

 يلمه پالنېښو اخالقو او ښې م ،مصر د چارواكو د ښه نظم

 .ېله ځانه سره وړلې ښې خاطرې ئ

 رلو لپاره ېه هم د غلې د پڼد يوسف عليه السالم ورو

په خپل نوبت سره د يوسف عليه السالم  ،يمصر ته ورځ

خو  ،ژندلېيوسف عليه السالم هغوي وپ ،حضور ته منل كېږي
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راغلل چي په كوهي  پاتهكه ځژندلو كي ېه پپدوى د هغه 

ر ېې شل كلونه تږدكي د ده له غورځولو تر دغه دمه ن

ځوان په هغه وخت كي يوسف عليه السالم تنكى  ،شوي وو

ې ږدن ،يز مصر په كور كي تېره كړهموده ئې د عزڅه  ،وو

نه ئې  ۍله واكمن ،ړلېر كپه زندان كي تې لس كلونه ئ

ې اوږد دغي ،ې وهره شوېتر اوو كلونو زياته موده ت

له خپلو لوړو ژورو سره د يوسف عليه السالم په ې مود

هغوي  ،هگتو ېړگپه ځان ،ډېر بدلون راوستى ووكي  ېرېڅ

زلى ورور ېد دوى جفا س ښاييدا تصور هم نه شو كولى چي 

د حضور هيبت او د  ،دلى ويېبه داسي ستر مقام ته رس

ځان ږدي چي انسان تر ېاحتياج او ضرورت احساس هم نه پر

په دقت سره ې خطونه ئ ېرېد څځير شي او ړ لوري ته لو

 ژني.ېوارزوي او وئې پ

  د غذايي موادو د تجارت او احتكار د مخنيوي لپاره

ړي به په ټاكلي اندازه غله گود هري كورنۍ پر هر 

هر بالغ نارينه بايد په خپله د خپلي ټاكلې  ،دلهېخرڅ

و د خپل ڼد يوسف ورو ،رلو لپاره حاضر شوى وىېغلې د پ

هم پاره ړوند پالر او ناسكه ورور لو گپه سترمعذور او 

د پالر عذر ئې ومنل شو؛ خو د ورور په اړه  ،غله وغوښته

 ،ل بايد هغه هم دلته راولئورته وويل شو: په وروستي ځ

نو  ،كه چېري مو دروغ ويلي وو او هغه مو حاضر نه كړ

ې تر السه كولو طمع زموږ خوا ته نور مه راځئ او د غل

د ويناوو تر  قرآناو  د بايبل چيورئ گ!! هم مه كوئ

 عليهد يوسف  بايبل ،پيرونه شتهژور توڅومره ځ من

انسان  رفهكم ظلكه د يوه ړى ځور كان چلند داسي السالم

 چيړي ې هغه ته منسوب كالفاظ او كارونه ئ داسي ،چلند

عظيم  قرآنخو د  ،دي لريېر ډد يوه ستر شخصيت له شأنه 

ستر  السالم عليهد يوسف  چيدي  داسي يندونگڅرالشأن 

د  ،ښكاريله ورايه په كي زغم او تدبر  ،صبر ،شخصيت

پلو خ يوسف عليه السالم له چيږي ېله وينا معلوم قرآن

د  چيڅه كوي ه ،په معامله كي ډېر محتاط دئڼو سره ورو

ڼو حساسيت او وينا او حركت نه د ده د ورو ده له كومي

په ږي او مصر ته له راتلو او د ده ېپارحسادت راونه 

دا انديښنه هم ورسره  ،ړيډډه ونه كېدو ېشتله مخوا كي 

كوم ضرر ورسوي. هغو كسانو ې ورور ته ئنه  ده چي داسي

ته چي د بدوي او صحرايي ژوند په باب پوره او دقيق 
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ران دئ چي گږ دل لېدې مطلب پوه په ،معلومات نه لري

مالقات كي خپلو ړني په هماغه لومولي يوسف عليه السالم 

د هغه وخت د نيمه بدوي  ړ؟و ته ځان معرفي نه كڼورو

له  السالم عليهدا وه چي يوسف  تقاضاژوند غوښتنه او 

د دوى  ،ړيچلند وكېر احتياط ډپه سره  ڼوپلو وروخ

له داسي تدبيره كار واخلي چي لومړى  ،ړياعتماد جلب ك

مصر ته په  ،ورسويټ ورته راد ده سكه ورور روغ رم

 په ترالسه كولو سرهمرستو ړيا مكررو تلو راتلو او د و

ډه او مطمئن شي ډاپه ليدو سره ښه سلوك ېر ډاو د ده د 

وى ته د ضرر رسولو او انتقام چي يوسف عليه السالم هغ

اطمئنان او  ،بشپړ ډاډپه نيت نه لري او كولى شي 

 ۍلوگكي ژوند وكړي او د ورور  گدرناوي سره د ده په څن

 له معاملې ئې مطمئن او ډاډه وي.

  په نيمه بدوي كورنيو كي كله كله يو ناسنجول شوى

 ۍتباه يد بشپړۍ كورن يې لوياحتياطه حركت د يو ېاو ب

 ،يوسف عليه السالم يوه ترخه تجربه درلوده ،شي باعث

ښايي هغه وخت ئې ځان  ،ښايي محتاطانه عمل ئې كړى وى

و ته معرفي كړى وى چي له يوه پلوه ئې خپل ڼخپلو ورو

ورور په الس ورغلى او له بله پلوه ئې پر خپلو كينه 

 يبندالري  گو باندي د هر ډول شاته تڼاو حسودو وروښو ك

ړه په اد ده  چيړي ڼو ته ثابته كې ورول ئښتغو ي،و ېكړ

دا  ،ړىې حسادت ورسره كې موجبه ئب ،ېړې اشتباه كئ

ړي د غوا ،لريړه كي په زورور دوى ته مينه او درناوى 

ژوند په عزت او درناوي سره په خوا كي پاره د ده تل ل

ۍ الر ښمنمهربان ورور سره د د ښايي له داسينه  ،ړيوك

پر  چيړ ځان معرفي نه كهغه تر ې دوى ته ئ ،ړيغوره ك

له دې پرته بله الره  ،پوه شيخپلو اشتباهاتو او قصور 

ځاى وروري ورسره پر ۍ ښمند د چينه وي  پاتهورته 

ژندوى سړي د ېكله چي هغوي هر يو د دې ناپ ،پاليو

فضيلت او احسان په اړه په خپلو  ي،لمه پالنېم ،شرافت

هم په مكرر  انديړپه وكورنۍ  د خپليهم او منځونو كي 

پس له هغه  ،ډول يادونه كړې او په وار وار ئې ستايلى

دوى ورسره حسادت  چيچي دوى پوه شي دا همغه كس دئ 

په بده دوى  چيهمغه  ،ځاوووغورې ئڅاه كي په كاوو او 

دا يو مهربان  ،ڼواگې ړ ئۍ وښمند د ،ه ورته كتلگستر

 ېدل شوژنېنه پپه دا دئ  ،ړ شخصيتد ستايلو و ،ورور دئ



 

 

            يوسف                                                                                                                         

 ېلوشپد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

767 

ځاى او د هر هر  ،ېړڅومره ستاينه كې د ده ئې كي رېڅ

ر دا له عقل او انصافه گدى ستايلى؛ مې ئ ړانديپه وچا 

ې شخصيت سره د يوسف عليه له همد چيخبره نه ده  لري

ه به دوى په گې توپه د؟! ړيالسالم په څېره كي حسد وك

به بدلون ځ كي پل دريخپلي اشتباه پوه شي او په خ

 .راولي

  پل د خ دوىيوسف عليه السالم نه يوازي دا چي له

كلك تعهد اخلي بلكي داسي تدبير كاروي ورور د راوستلو 

دا  ،ږلو توافق وكړيېچي ټوله كورنۍ د ده د ورور په ل

ې بضاعه )هغه جنس چي د ړد دوى راو چيې ونيولو ترتيب ئ

ېرته ي وو( بړله ځان سره راوې رلو لپاره ئېغلې د پ

پلو ې خكه ئ چي يېرې وخو له د ،مسترد شيۍ ته كورن

پالر ته ووايي پل شي او خ ضائعښايي پاري ڼو ته وسورو

د خپلو  ،ې دهاخيستپه بدل كي ې د همغه جنس غله ئ چي

پلو ې خځكه ئنو  ،بې باوره وو ۍو په امانتدارڼورو

په د غلو ړي توكي د دوى راو معتمدو زلميانو ته وويل:

دو ېفقط كور ته له رس چيړئ كى ځاپه ځاى  داسيټو كي ېپ

 ،پرانيزي پېټيپل پوه شي چي خې پروروسته او هغه وخت 

ټوله كورنۍ تشويق شي او مصر ته د ده ې سره به په د چي

 .ړيږلو سره به توافق وكېد سكني ورور له ل

  د )درهم( او )دينار( پر ځاى د ))بضاعه(( د كلمې

د جنس په ر پلور جنس ېاستعمال دا ښيي چي هغه مهال پ

دا وينا  د بايبل ،ېشو رائجبدل كي وو او ال سكه نه وه 

 د يوسف عليه السالم چيڅ وزن او اعتبار نه لري هي

دا هم  ې خبريله د ،ېې وړځان سره وله ې سكڼو ورو

ړو توكيو حجم هومره وو چي د راود د دوى  چيږي ېمعلوم

ټولو ې له د ،ران كار نه ووگټول پې ئټو كي ېپپه ې غل

اڼې وي چي د گږي چي د دوى )بضاعه( بايد ېرو دا جوتخب

احتماالً  ،ېې وړمجبوريت له مخي ئې د غلې په بدل كي ورك

او تصميم ځورولى د دې صحنې ليدل يوسف عليه السالم سخت 

ه د ده گړه توپپه بشاڼې سالمت او گئې نيولى چي دا 

د ڼو او هم هم د وروې سره په دږي او ېته ورسۍ كورن

 اعتماد تر السه كړي.ړو باور او نورو غ كورنۍ د

 ې فرمايي:پسور قرآن
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وئې ويل: پالره!  ،دلېگرځروكله چي خپل پالر ته ونو 

پل ورور مو نو خ ،پمولهپيمانه وسې يوه له موږ نه ئ

 موږ ،ړوپيمانې ترالسه ك( يړپږه تر څو )بشېولراسره 
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آيا د پالر ورته وويل: و. يساتونكي  هرو مرو ېبه ئ

مي  ړم لكه مخكي چيوك باور درباندي ړه داسيپه اده 

همدا )ړى وو؟ ك ړه باور دربانديپه اده د ورور  د

خداى خورا ښه ساتونكى دئ او هغه تر  (څه نه؟او بل 

دوى  چيهر رحم كوونكي زيات مهربانه دئ. خو كله 

ې بضاعه )جنس( ئپله ستل؛ نو خيپران ټيېپپل خ

نور نو پالره! ې اويل: ې وئ ،ځول شوىرگور چيو وموند

رته راكړى ې)جنس( چي بڅه غواړو؟ دا هم زموږ بضاعه 

بيا والړ شو( او خپله كورنۍ له  چيږده ېپر) ،شوى

ښ او د يوه او ړود خپل ورور ساتنه وك ،وژغورو لوږي

دا خو يوه آسانه ړو، ك پيمانه رازياته)بار( 

ې وئې ويل: تر هغه به ئ پيمانه ترالسه كول دي!!

 چيړئ ژمنه راسره وكږم چي كلكه الهي ېلدرسره ونه 

محاصره او ايسار  چيمگر دا ې رارسوئ ه ئېرته بب

پر وئې ويل:  ،كلك قول وركړې شئ او چي كله ئړى ك

وايو هللا وكيل او ذمه وار دئ. وئې ې هغه څه چي موږ ئ

له  ،ئځمه ننوښار ته( ويل: زامنو! له يوې دروازې )

د ې وينا سره( په دزه ) ځئ اومختلفو دروازو ورننو

ړو واك ېكپرد  ،م دفع كولىړه درنه نه شېكپرهللا كومه 

پر هغه مي توكل دئ او هر  ،له هللا سره دئ خو يوازي

 توكل كوونكى بايد پر هغه توكل وكړي.

كورنۍ ته  ه خپليڼيوسف عليه السالم ورو د -(71-76)

د اوږدې  چيې وه دومره غله ئې له ځان سره وړ ،دلېرځگو

ې ه ئخپل پالر ت ،كافي نه وهته ۍ كورن ټوليمودې لپاره 

نوره  ،ړ شويا مصر ته والژر بېر ډ چيپه كار ده ويل: و

د هغه  چيږه ېكشرى ورور هم راسره ول زموږ ،غله راوړو

ه به ئې گډاډ دركوو چي په ښه تو ،ړوبرخه هم ترالسه ك

ساتنه كوو. پالر چي د يوسف عليه السالم د بيلتون داغ 

پر زړه لري او پر خپلو زامنو باور نه شي كولى او د 

بولي؛ په ځواب كي وايي: آيا له ما ې نه اعتماد وړ ئ

اعتماد  پر تاسو همغسيړه هم په ادا توقع لرئ چي د ده 

همدا او  ،ړپر تاسو وكړه مي په اد ده د ورور  چيړم وك

 هللاځايه انتظار دئ! ې څه نه؟ دا خو عجيبه توقع او ببل 

ښه ساتونكى چا پله وساتي هغه تر هر په خبه مو  تعالى

پال كس نوم ېلمه ما ته د مصر د هغه مهربان او م ،ئد
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تر هر رحم كوونكي زيات مهربان  تعالى هللا ،ېر مه اخلئډ

 پر موږهغه به  ،قحطي كي وساتي ېهغه به مو په د ،دئ

د خپل رحمت له بې پايه سمندر نه به مو  ،مهربانه شي

حل بلي الري  ړي او زموږ مشكل او ربړه به لهړوبه كخ

ې په ئڅاپرانستل او نا پېټيكله چي دوى خپل . خو ړيك

پل خ چيېر څپه چا نو د هغه  ،كي وموندو پهخپل مال 

په پياوړى دليل مضبوط او ستر هدف ته رسېدلى وي او يا 

زيات ې : نور نو تر دوويلې ئپالر ته پل خ ،الس ورغلى وي

 ،ېڅه غواړو؟ دا دئ مال او متاع مو هم رامسترد شو

 ،خپل ورور هم له ځان سره بوځو ،ږده چي الړ شوېپر

 ټوليموجوده غله مو لږه ده او  ،وژغورو لوږيكورنۍ له 

 ،كفايت نه كوي! يعقوب عليه السالم مجبور شو ۍ تهكورن

له پل كشر زوى له خپل دريځ نه كوز شو او مصر ته د خ

نه زړه توافق وكړ او خپلو زامنو ته  پهې ږلو سره ئېل

په  تعالى هللاږم چي د ېسره لدرې وويل: په دې شرط ئې ئ

ټ ې روغ رمبه ئ هرو مرو چيړئ منه وكژنامه راسره 

څوك  ،له كومي پېښي سره مخامخ شئ چير دا گم ،رارسوئ

ې د وتلو محاصره شئ او له محاصر ،ړيپه زور ايسار كمو 

پل كشر زوى . يعقوب عليه السالم مصر ته د خالر ونه مومئ

د  ،ېرو انديښنو سرهډ خو له ،ږلو سره توافق وكړېله ل

لتون درد ئې ال نه وو ېيوسف عليه السالم د هجران او ب

ر كړى چي اوس په دې ناموافقو حاالتو كي خپل ټول ېه

په وجه د سختو مجبوريتونو ځاى ډه او يو گزامن په 

 ،له دې پرته بله چاره نه لري ،ږيېناچار سفر ته ل

ئ نو ټول خپلو زامنو ته توصيه كوي چي كله مصر ته ننوت

ل له مختلفو ېب ،لېبلكي ب ،له يوې دروازې مه ننوځئ

نه ويل كېږ ي ستاسي ډله ييز  ،دروازو او لوريو ننوځئ

او داسي  ړيد شريرو خلكو توجه ځان ته جلب ك گورت

د ډېرو غلو د  هرو مرو ډله بهري چي دا لويه ېگوان

ي او ښايي ې ورلو لپاره له اطرافه ښار ته راغلېپ

 چينه  داسي ،وي ىل ئې هم له ځان سره راوړمانه ماېپر

ې الس توطئ يخطرناك په كوميپه ضد پاره ستاسو د همدې ل

نه يم چي په  يپه دې پس ،ړي او ضرر درورسويك پوري

توصيې سره به الهي تقدير بدل كړم او هغه څه  دغيخپلي 

 هللا ،به ئې دفع كړمتاسي ته غوښتي دي له تاسي چي خداى 

 ،تر سره كېږي هرو مرو ې هغهړړه كېكپركومه  چي تعالى

د  ،ږيېد ده له لوري ك يړېكپرواكمن دئ او  يوازينىدى 
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ړو په صادرولو ېكپراو د حكمونو او ې كي په ادار ۍهست

 ،ما پر خداى توكل كړى ،كي هيڅوك ورسره شريك نه دئ

 هللاڅوك چي غواړي پر چا او څه توكل وكړي نو يوازي پر 

 دې توكل وكړي. تعالى

  ورئ چي يعقوب عليه السالم له هغه ستر معنوي گدلته

پيغمبرانه مقام او منزلت سره او له هغه ړ شخصيت او لو

ې ئپه دربار كي  د هللا تعالى چيدې والي سره ږقرب او ن

ېر خپل څد نورو عادي خلكو په كي، په دنيوي چارو  ،لري

نه له غيبه خبر دئ او نه  ،انساني تدابير په كار وړي

لري او نه د دې مدعي دئ چي  دعاءچارو كي د تصرف اپه 

پر خپل خداى توكل كوي او ټول  ،الهي تقدير بدلولى شي

 خلك پر خداى باندي توكل او اعتماد ته رابلي.

 ورئ چي د پيغمبرانو په مكتب كي د گه گهمدارن

تدابيرو غوره كول نه پر الهي مقدراتو د اعتقاد منافي 

د دې  ،ه باندي د توكل منافيدئ او نه پر خداى جل شان

دونكو الهي ېمكتب پلويان په داسي حال كي چي پر نه بدل

ر گخداى خپل وكيل او چاره  ،مقدراتو كلكه عقيده لري

له دې سره سره په چارو كي  ،بولي او پر هغه توكل كوي

 باندي تعالى هللاپر ې نه ئ ،انساني تدابير په كار اچوي

له چارو كي پلو په خ چيي ايساروې توكل او بروسه له د

او قدر باندي قضاء پر ې نه ئتدبيره كار واخلي او 

 اعتقاد او باور.

  ورئ چي قرآن په دغه تاريخي درس او د گهمدا شان

موږ ته دا رازده كوي ژوند كي يوه ستر پيغمبر په عملي 

چي د )توكل( ځاى له )تدبير( نه وروسته دئ اول بايد 

 توكل وكړې. تعالى هللار )تدبير( خپل كړې او بيا پ

 د كشر زوى له  يعقوب عليه السالم) چيليكي  بايبل

 چيړي ې ويل: كه خداى غواړه او وئږلو سره موافقه وكېل

ې اوالده شم... زامنو ب چيږده ېپرې اوالده شم نو زه ب

ې هم درسره واخلئ او همدومره پيسۍ مخكنوويل: ې ته ئ

او  ټيونكي بوعطر لر ،ېپست ،بادام ،ي هم... شهدنور

ړي... ې ورود مصر حاكم ته ئ چيې ړې وركې ئي تحفنور

نن به دوى  :له يوسف سره مخامخ شول هغه وويل چيكله 

ناظر دوى د يوسف قصر ته ۍ خوري... ډډوله ما سره غرمه 

ېدل... ېرېر وډپه وخت كي وروستل... قصر ته د تلو 

 په وجه به موپيسو ښايي د هغو  كاوو چيې مان ئگ
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نو ې... ې وښودل شوېاټو كي ېپپه  زموږ چيړي يان كبند

 چيناظر ته وويل: مخكي په دروازه كي ې د قصر ئځكه 

ټو كي ېپپلو په خې هغه مو ې وړې دركپيس كومي موږ

ې... هغه ورته ړځانه سره راوېرته مو له ې... بوموندل

ښايي ستاسو او ستاسو د نيكونو  ،وويل: انديښنه مه كوئ

 چيځكه  ،ې ويښياټو كي ېپپه ې ستاسو پيسدا به خداى 

ې ې هدييوسف ته ئې دي... ړې ترالسه كپيس خپليما 

ې ې ترښتنه ئپوۍ د احوال پالر او د كورنې... د ړورك

آيا دى  چيوته ونيوله گې پل كشر ورور ته ئړه... خوك

په حساب يو يوسف دوى د عمر همغه ستاسو كشر ورور دئ؟ 

ېر ډې كار په دل...دوى ېنوښپر دسترخان كتر بل مخكي 

ځه پنتر نورو ورور ته سكه پل يوسف خحيران شول... 

پل ۍ وروسته يوسف خډډوله ښود...ېبرابره زيات خوراك ك

ې ې ئيسپړئ... ورته بار ك پېټيډك ډك  چيناظر ته وويل 

او زما جام د ږدئ... ېورته كپه خوله كي ټو ېپهم د 

ړل... وك داسيناظر همږدئ... ېټ كپكي  پېټيپه بنيامين 

ړل او پر خرو بار ك پېټيپل خڼو سهار وختي ورو

ې ورغى پسناظر ور چينه وو تللي  لريېر ډخو ال ،ېدلځوخو

په و گڼېښمو د ولي ې: ړې ورته وكئ د يوسف دا خبرياو 

مو زما د بادار هغه ولي ړه؟ بدي راسره وكبدل كي 

وري غال گې پرښي او فال په كي څشراب  چيمخصوص جام 

دا كار نه دئ  موږ چيړه كوو دوى ورته وويل: لو ړى؟ك

ژنه او تا دا جام وموندو هغه وو چيچا سره ... له ړىك

..هغه ورته وويل: پل بادار غالمان وو.به هم د خ موږ

به درومي...  غل به زما غالم وي نور صحيح ده خو يوازي

په ... د بنيامين ړهپيل ك پېټيد مشر ورور له ې تالشي ئ

.. د ېدل.ځرگښار ته راوېرته .. بې وموند.ئكي  پېټي

ولي ړه... هغه ورته وويل: ې سجده وكئ ړانديپه ويوسف 

له زه د فال  چيېدئ پوهر نه گړ؟ ممو دا كار راسره وك

ې .وئړى..چا غال كزما جام  چيېدى شم پوهې په دالري 

. ړى..ې غال كجام ئ چيڅوك زما غالم وي ويل: اوس به هغه 

ېر څپه ته د فرعون  چيږو ېپوهساالره!  ڼو ورته ويل:ورو

ته پل كور پرته خله بنيامين نه  . كه موږې..واكمن يځ

ېره غمه ومري... نو يوسف ډپالر به مو له ړ شو وال

ڼو ته ې وروځان ئپل خ ...ړيصبر وكنور  چيېدو ونتوان

پالر ما ته ړ شئ او ژر وال ويل چيوې ... ورته ئړمعرفي ك

ې . يوسف ته ئخبر شو.. پېښي ېفرعون له دراورسوئ. 
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پله خ ،ړ شيكنعان ته وال چيووايه  يڼو ته دوويل: ورو

څو . ړم..ه وركزمكېرازه ښزه به  ،ۍ دلته راوليكورن

په كي ښځي او ماشومان  چيږه ېۍ هم ورسره ولډاگ

ې وئ. ورته ېدل..پالر خوا ته ورسپل . دوى د خراولي..

ې پالر ئ. دئ..ټول مصر حاكم ژوندى دئ او د ويل: يوسف 

ډيو اگپر ې ئ سترگي چيخو ې خبرو باور نه كاوو په د

ژوندى يوسف  چيراغى  باوراوس مي ې ويل: ... وئېېدگول

 ې ووينم!!(  ئه مخكي گمرله  چيځم  ،دئ

 ټيې بنساو ب غلطيزياتي ې ويناوو كي په د بايبلد 

 ې دا دي:ئ بېلگيڅو  چيشته  خبري

  ر كي يولس زامن پل كوپه خيعقوب خو دغه وخت هم

په وخت كي ږلو ېد يوه بنيامين د لې ه به ئگڅن ،درلودل

ږده ېپرې اوالده شم ړي بخداى غواكه  چيدا خبره كوله 

 ې اوالده شم؟ ب چي

 چيحالت سره مخامخ ول  له داسي يږدوى د فقر او لو 

پاره ې د غلو لې ئڼاگځو ښد  ،ېدلېرو گپل مرپه خ

ې هدي يعطر او نور ،ېپست ،بادام ،دومره شهد ،ېپلورل

 ړي؟ې بار كپر خرو ئ چيې ړك ې له كومهئ

  به ستاسو ې پيس دا چيد يوسف ناظر ورته دروغ وويل

 ې وي!!ښېاټو كي ېپپه خداى ستاسو 

  پر په حساب مشر تر كشره مخكي يوسف دوى د عمر

شول.  پاتهې كار ته دوى حيران ېنول او دښدسترخان ك

ځه برابره پنرتله پپه ې د نورو پل سكه ورور ته ئخ

ښودل!! آيا كوم شريف انسان به ېه مخي ته كړازيات خو

پل يوه د خ په يوه دسترخان باندي چيړي كار وك داسي

ړه ځه برابره خواپنپرتله په ېلمه تر مخ د نورو م

پاره ڼو لكار شوى وى نو د يوسف د ورو ږدي؟ كه داسيېك

 څكله رانه شي!!د ده خوا ته هي چيهمدا كافي وو 

 يټپپه خوله كي ټو ېپې د پيسبه بيا هم د دوى لي و 

 ږدي؟

  ې جام سره به په د ،ړىټ كپدوى د يوسف د شرابو جام

نه خو  چيحال كي  په داسي! يوسف فالونه نيول!

د  ،وريگښي او نه فالونه څشراب السالم  مپيغمبران عليه

څوك دئ ې هغه ليكونكى ئ چيږي ېې وينا معلومله د بايبل

غولوي او  نكو فالونووروغجنو او غولوپه دخلك  چي
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ته دا خبره  السالم عليهې شكوي. يوسف ې ترشكران

ې نه وئ خبر په در گم ،ې وويلڼو ته ئورو چيمنسوبول 

ې زما جام ئ چيژندى شم ېپڅوك په فال سره هغه زه  چي

 انپيغمبر چيېدى شي چا كار ك د داسي يوازي ،ړىغال ك

 رو خبر نه وي.الگاو د دوى له ت السالم معليه

 ليكلي ه گه تومكررپه ې مخكي ئ چيحال كي  په داسي

خو  ،و ړوند شوى ووگپه ستر يعقوب عليه السالم چيدي 

پلو په خۍ ډاگ كله يعقوب عليه السالم چيدلته ليكي 

 يوسف عليه السالم چي ې راغىې نو باور ئو وليدگستر

  !!ژوندى دئ

په ي او تصحيح كو خبري غلطي ټوليدا  بايبلد  قرآن

 فرمايي:جزو او بليغو الفاظو سره ومېرو ډ
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پالر ورته پل او كله چي )مصر ته( هماغسي ننوتل چي خ

دا  ،دفع كولهې ړه نه ترېكپرهغه د هللا هيڅ  ،ويلي وو

له يوې هيلي  خو د يعقوب عليه السالم په زړه كي هسي

 چياو يقينًا  ړهكې پرته بل څه نه وو چي تر سره ئ

خو ډېر  ،ښودلى ووور ږمو چيد هغه علم خاوند وو دى 

ږي. او كله چي د يوسف محضر ته ننوتل؛ ېخلك نه پوه

ناوو او وئې ښېخپل سكه ورور ئې په خپل څنگ كي ك

پر هغه څه  ،ويل: زه ستا هماغه )ورك شوى( ورور يم

په ږه! او چي كله ئې دوى ېچي دوى كول مه مأيوسه ك

پل ورور ې د خښى ئنو د اوبو لو ،سامان سمبال كړل

جارچي غږ كړ: كاروانيانو! بيا  ،ښودېكټي كي ېپپه 

تاسي حتمًا غله ياست! دوى مخ ورواړاوو او وئې ويل: 

هر  ،: شاهي پيمانه لټووې ويلئوڅه شى لټوئ؟ ورته 

څوك چي هغه راوړي د يوه اوښ بار د هغه شو او زه د 

تاسي  ،ذمه وار يم. دوى وويل: په خداى قسمې د

نه يو راغلي چي په زمكه ږئ چي موږ د دې لپاره ېپوه

يل: كه وې ئوكي فساد وكړو او موږ غله نه يو. ورته 

چېري درواغجن وئ نو جزا به ئې څه وي؟ هغوى وويل: 

پيدا شو هغه كي  پېټيپه چا جزا به ئې دا وي چي د 

 موږ ظالمانو ته داسي ،ږيېاخيستل كپه بدل كي به 

 وركوو. سزا 

م زامن د پالر له د يعقوب عليه السال يعني -(71-65)

توصيې ې پالر په خپلي د ،سره سم ښار ته ننوتلې توصي

فقط د دې توصيې  ،ړيسره نه شو كوالى له دوى څه دفع ك
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د  ،چي تر سره ئې كړ ،ړاحساس كړه كي زپل حاجت ئې په خ

چي هللا تعالى  ېد هغه علم له مخي و يده توصيې او ويناو

ډېر خلك  ،نه وېعالماې ټولي خبري ئ ،كړى ووپه برخه ور

كله تدبير د توكل منافي  ،ږيېو نه پوهحقائقپه دې 

او قدر قضاء په كله احتياط په الهي مقدراتو او  ،ڼيگ

 هللار پد ايمان مغاير بولي او كله پر خداى ايمان او 

نيسي چي ځان تقدير ته وسپاري  توكل په دې معنى تعالى

 .په سر شياو له هر ډول تدبير نه الس 

  پل يوسف عليه السالم خ چيږي ېله وينا معلوم قرآند

د  ،ښتىخپلي خوا ته غوپه مناسب وخت كي سكه ورور 

په ضمن كي ده د نورو خبرو  ،ېترې كړې احوال پوښتنه ئ

ې او يوسف عليه ړدو قصه ورته كېد وركپل ورور خد 

د  ،السالم ورته ويلي: زه ستا هماغه ورك شوى ورور يم

داسي  ،ږهېړو مه مأيوسه كړو وپه نارواوو كڼو پلو وروخ

 يڼه داو ورو ېش پاتهترتيب نيسم چي ته له ما سره څه 

ې ځانه سره يوسي. د همدړ شي او غله له والكور ته 

د )غلې  چيې ړښوونه كخپلو موظفو كسانو ته الرې پاره ئل

پټه په كي  پېټيپه او اوبو پيمانه( د ده د سكه ورور 

هي پيمانه وركه شوې ده شا چي ئږدي او بيا اعالن وكړېك

چا چي راوړه او يا ئې  ،او حتمًا كاروانيانو غال كړې ده

د  ،وښودله د يوه اوښ بار غله به ورته انعام وركوو

و وويل: موږ نه غله يو او نه د ڼيوسف عليه السالم ورو

كه  ،دلته مجبوريت راوستي يو ،فساد لپاره راغلي يو

 چيې دا وي به ئ سزا ،چېري په موږ كي هر څوك غل وخوت

 ... پاروې تاسو ته سبه ئپه بدل كي ې غال د همد

 :ړيتوجه غوازياته  چيلري  څو خبريدلته  قرآن

 فرمايي:
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)دنورو( له  ېټي نه مخكي ئېپله ورور پل نو د خ

 ،ټي راوايستهېپې د ورور له يا ئب ،ړهپيل كټو ېپ

د ې ور ئورپل خ، ښودداسي مو يوسف ته تدبير ورو

چي هللا گر دا م ،له مخي نه شو نيولى نچا د ديپا

ړو ې غواږ ئچي موړوو ې لوچا درجد هغه  ،ىښتي وغو

 پوه شته. ښه سر بل پر پوهندوى او د هر 

ړى د لوم ،ېپيل شوو خالصه دا ده: تالشي ې آيتوند د -(67)

 د ده د سكه ورور اوپاى كي په ټل شوي او پل پېټينورو 

دا يو الهي تدبير  ،ېې پيمانه راايستلئ يپېټله  د هغه

د مصر د قوانينو  ،ښودل شوىته  يوسف عليه السالم چيوو 

چا  چي تعالى هللا ،ځولىرگپل ورور نه شو راده خله مخي 

 ېهمدپه په برخه كوي او وهه او حكمت ورپړي ته وغوا

په  يدڅوك خو هي ،ړويحكمت سره د هغه مقام او منزلت لو

د  چيوي ي خبر ې دپه د ،ږيېنه غره كت علم او حكمپل خ

 .پوه شتهبل ړ نه لوپوه هر 

 ولرئ:كي  مپاپه  څو خبريړه په اې وينا د د

 د وينا برعكس دا ورك شوى شى كله د  بايبلد  قرآن

پيمانه( ) ې صواعاو كله ئښى( ښلو لوڅسقاية )د اوبو 

ې كاس يښى سطل يا لويدا لو چيږي ېمعلوم له دې ،بولي

ېدو او هم د پاره كارهم د اوبو ل چيښى وو وته ورته ل

دا د  چيغلطه ده  دعاءدا ا بايبلد  ،پارهې لپيمان

چا د شرابو پاد  ،ڼيگد شرابو جام  السالم عليهيوسف 

ېرلو دانو پد غلو  چيپروت په ميدان نه وي  جام داسي

 ړى شي!!ې غال كپاره راغلي خلك ئل

 په ټولنه  د مصردغه مهال  چيږي ېدا هم معلوم له دې

په كي او قانون نظم  ،وهې بدله شو يټولنمدني  ېيو

ځواكمنو واكدارانو چارواكو او  او اوس نو ووشوى حاكم 

 يوسف عليه السالمد  ،شو كولىه هم د قانون خالف كار ن

ې دليله پل ورور بشو كولى خه ځواكمن كس هم نېر څپه 

 ړ ووې ته اد ،ړيځان سره تم كې له ړي او يا ئبندي ك

السالم  عليهكه د يوسف  ټوي.چاره ورته ولڅه قانوني  چي

پام كي ولرو په قصه ېدا او هغو دوو زلميانو د بندي ك

په نظام كي دغه بدلون هم د يوسف چي د مصر نو ويلى شو 
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چارواكو كولى شو په وجه راغلى وو، مخكي السالم  عليه

ږي خو اوس د يوسف ېگناه زندان ته ولپه نه ې وزلي ب

داسي كار نشي هم ځواكمن شخصيت ېر څپه السالم  عليه

 . كولى

  له ځان پل سكه ورور غواړي چي خ السالم عليهيوسف

دا موضوع ورته خاص اهميت لري؛ خو د مصر د  ،سره وساتي

 حاكم نظام او موجوده قوانينو له مخي نه شي كولى هغه

د ده د  ،په اسارت ونيسي او له ځان سره ئې وساتي

او ستونزه ئې ورته حل ا ورته كار آسانه ې وينو دڼورو

پيمانه پيدا شوه د  چيې ويل: له هر چا سره وئ چيكړه 

الهي تدبير د ده مرسته  ،زنداني شي يغال په جرم د

الهي تدبير داسي دئ چي د دښمن خبره په خپله د  ،وكړه

ښه پې دام كي ئښي په خپل اي ،شي ړوندىغ يدښمن د غاړ

ې خپله پښه پرړي خو رته كوپ پارهېشه د بل لت ،ښليون

 ږي.ېگه چي پورته كوي پر خپل سر ئې لږووهي او هره تي

 د مصر پاچا ال ژوندى دئ او  چيږي ېوينا معلومې له د

يوسف عليه السالم  ،د هغه قوانين په ټولني كي نافذ دي

نه دئ مبعوث شوى او د مصر په نظام كي د  ۍپه پيغمبر

د هغو  ،تر سره كويحيثيت سره وظيفه نه  ۍ لهپيغمبر

په دې نظام كي د يوسف عليه  چيخلكو رأيه سمه نه ده 

په غير اسالمي نظامونو ړي السالم د كار په استناد غوا

مخكي  تد ده له بعثځكه دا  ،كي كار كول توجيه كړي

  .حالت وو

 دلو ېو د ځواب له اورڼيوسف عليه السالم د خپلو ورو

بارونه وپلټئ، د  ساتونكو ته هدايت وركوي چي ،وروسته

پيدا نه چا ته شك راكار بايد داسي وي چي هي پلټني

لټنه د يوسف عليه السالم د نورو پې ځكه ئنو  ،ړيك

ټو پيل كړه او په پاى كي د ده د سكه ورور ېپو له ڼورو

وار راغى او وركه شوې پيمانه ئې ترې وښكله او د 

 سره سم ئې په اسارت ونيو. يژمنو له ڼورو

 د دين  چيكارول شوى  كي د دين لفظ داسي په دې آيت

 (فى دين الملك) ،ه بيانويگتو واضحډېره په حقيقت 

دين يعني پر ټولني حاكم د اسالم له نظره  چيښيي فقره 

يعني هغه نظام چي د انسان فردي او ټولنيز  ،نظام

تنظيموي او مشاجرې ئې حل و فصل  اړيكيمناسبات او 

ڼي گن خاص مذهبي مراسم وڅوك دي چيكوي. دا سمه نه ده 
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 اورادو او اذكارو كي ئې خالصه كړي.  ،او په عباداتو

  پر نورو خلكو چا ته چي كي  برخي ه هريپژوند د

متوجه  ينو دې ته د ،په برخه شيفضيلت او لوړوالى ور

ڼي او پرې مغرور گوي چي دا فضيلت خپل ذاتي كار ونه 

السي او د دې بر چيې باور وي په دنه شي؛ بلكي بايد 

 ،ېرزوينه دهپفضيلت منشأ او سرچينه الهي عنايت او 

د هر سر د پاسه سر پيدا  تعالى هللابايد باور ولري چي 

دا باور په  ،عالم نه بر بل عالمپوه او كړى او د هر 

انسان كي د غرور او تكبر احساس له منځه وړي او نه 

 ړي اوالندي خلك تحقير كځان په ټولنه كي د  چيږدي ېپر

 وري. گه ورته وگپكه سترپه س

 چي ال ئې د يوسف عليه ڼو د يوسف عليه السالم ورو

السالم په باب په زړه كي كينه درلوده او د ده سكه 

پل د دې صحنې په ليدو سره د خ ،دوېسيښه نه اې ورور ئ

 ،ېر ووڅپه : ورور ئې هم د ده ېوايست داسي يړاسړه بز

نه دفاع پل ورور هغه هم غل وو!! د دې پر ځاى چي له خ

د دې پر ځاى چي  ،د هغه په ضد شهادت وركويټه پووكړي ا

ندونه وكړي او په دې گد پېښي په اړه د شك او شبهې څر

پر هغه باندي وارد  ،ړيپل ورور الس لرل رد ككار كي د خ

كوي چي  دعاءڼي او اگشوى اتهام تصديقوي او صحيح ئې 

 ،ې هم غل ووورور ئ ،نه دئ لريدا كار د هغه له شأنه 

مجازات شي او  چيپه كار ده  پاته،د هيڅ شك ځاى نه دئ 

 ،شي!! يوسف عليه السالم ځواب نه وركوي په اسارت ونيول

له ځان  ،ې غوښتلړه ئچي زډډه كوي له ويلو څه د هغه 

ال  ،هغه مخكنى بد خوى نه دئ بدل شوى سره وايي: ال مو

ستاسو  تعالى هللا ،ځه نه يئ راكوز شويپله ناروا دريله خ

 ږي. ېد خبرو په حقيقت ښه پوه

  ې خوا د له يو ،ځوروييوه عجيبه صحنه ان قرآندلته

خوا د ده بلي  لوى زغم او صبر او له السالم عليهيوسف 

 ،ېځور شوانپه كي  كينهژوره ړه او ڼو زوروپه ضد د 

 فرمايي: 
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نو سكه ورور  ،ېړكه ده )نن( غال ك ې وويل:ڼو( ئورو)

غال كړې!! )يوسف عليه السالم( دا ې تر ده د مخه ئ

وى د دې تور او خبره په خپل زړه كي وساتله )د د

اتهام په ځواب كي ئې څه ونه ويل( او هغوى ته ئې 

وويل: تاسو په ډېر بد مقام او حالت ( ړهپه خپل ز)

پوه ښه په حقيقت ستاسو د وينا  تعالى هللاكي يئ او 

 دئ. 

ژوره كينه پله وڼو ال خورې ې خوا ئله يو چي ورئگ -(66)

په  اسيړبړه په ضد د زاوس هم د ده  ې اوړېره كنه ده ه

خوا يوسف بلي  ناروا تورونو سره راباسي او له داسي

ړي ځواب وركړي غوانه  ،ې مهربانه دئپرال  السالم عليه

بيا  ،په حال افسوس كويد دوى  ،ړياع وكفځانه داو له 

ې ڼه ئښ ورودغه حسود او كينه ك چيې هم تصميم دا دئ ئ

ه پ قرآنړي!! كي ژوند وك گڅنپه خوا ته راشي او د ده 

 معليه انود پيغمبر چيښوونه كوي ته الر ې سره موږد

په الر السالم  معليه انود پيغمبر ،وي شأن داسي السالم

ړتيا گځاند يوه صالح مشر  ،وي تلونكي مشران بايد داسي

له  ړه ولري اواو لوى زلوى زغم  بايد داسي ،دغه ده

چ او انتقام پل غخ چاله ې سره په استفاد رتپل قدخ

 وانخلي. 

  

    

   

    

   

      

    

   

      

ښتيا درته وايو و( وويل: عاليقدره! رڼف ورو)د يوس

)د ده  پالر لريړلى سپين ږيرى ېر عمر خوډدى  چي

له موږ نه يو ځاى د ده په  ،نه شي زغملى(ېلوالى ب
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بولو. وئې  كانوېموږ دي له ن ،تن په اسارت ونيسه

پرته بل چا ويل: خداى ته پناه )وړم( چي له هغه 

مو ورسره په اسارت ونيسو چي خپله متاع څوك 

 ډليپه هغه صورت كي خو به د ظالمانو له  ،موندلې

 وو.

په دې آيتونو كي څو اساسي مطالب د غور وړ  -(61-61)

 دي:

 يوه  چيچا ته ځور شوى؛ ېر عجيب انډو حالت ڼد ورو

ڼي؛ وايي: د قدر وړه! د هغه پر ځاى گېبه مخكي ئې غل ش

 ،ريهغه سپين ږيرى پالر ل ،زموږ يو تن په اسارت ونيسئ

په دې باب هم له موږ  ،دي ېليدل ډېري ښېگڼي تاموږ له 

احسان ېر له يوه محسن نه د څپه ستا  ،سره احسان وكړه

 هللايوسف عليه السالم په ځواب كي ورته وايي:  طمع لرو!!

ناه سړى د يوه مجرم پر گ ېته پناه وړم چي يو ب تعالى

 ظالمان په هغه صورت كي خو به موږ ،ځاى مؤاخذه كړو

يو د بل  چيښوونه كوي ته الر ې سره موږپه د قرآنو!! ي

 السالم معليه انپيغمبر ،لم دئظمجازات كول په بدل كي 

ړي او دا هغه ستره ټول كټغر ظلم  د داسي چيراغلي 

ځاى كي په بل ې پرته ئ ټولنيې اسالمي له يو چيخبره ده 

ړۍ كي د ېپ يېشتمپه يوودا اوس  ،مثال نه شو موندلى

د  ،ږيېځورول كزوى او ورور  ،پالرځاى د ده ر پمجرم 

د  ،ږيېژل كوزوى او ورور  ،د ده پالرپه بدل كي قاتل 

قوم او حتى ملت  ،په كليپه مقابل كي يوه كس د جرم 

 ږي.ېژل كاو سلهاوو كسان وپه لسهاوو  ،ږيېبريد ك
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ې ښوگپاره ټو خبرو لپد  ،شول ترې ناهيلي چيو كله ن

ې ته مو دوويل: مگر ې مشر ئ ،شولېل( ته )له خلكو ب

ژمنه درنه په نامه الر مو د هللا پپل خ چيپام نه دئ 

ېرى ړه تپه ا فد يوس چيې د مخه مو او تر دې؟ اخيست

هيڅكله پرې نږدم زمكه زه خو به تر هغه دا  ؟ړى ووك

په زما  ړي او يا هللا تعالىپالر اجازه راكيا مي  چي

ټولو غوره حكم  ړي او هغه ترړه وكېكپرړه كومه ا

 يه ووايئ: زوى دكوونكى دئ. پالر ته مو ورشئ او ورت

څه نه دئ په بل پرته دا شهادت مو له هغه  ،غال وكړه

پلو په خپوه شوي يو )ې پرپه خپله  موږ چيړ وال

 پېټيغال شوى مال د ده له  چيگو مو وليدل ستر

او موږ خو  (ړىكپه غياب كي  ې زموږدا كار ئ ،راووت

. له هغه كلي چي ونكي نه ووڅار (د ده)غياب كي په 

او له هغه كاروانه چي په كي راغلو په كي وو 

ي يو. وئې رښتينموږ  چيډاډه اوسه  ،پوښتنه وكړه

ويل: داسي نه ده؛ بلكي ستاسو نفسونو كوم كار درته 

چي  ېد دئام ،( غوره صبر ويينو )زما د ،ړىښايسته ك

 باحكمتهغه  چيې شكه ب ،ټول راته راولي تعالى هللا

 پوه دئ.
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 و خالصه دا ده:نې مباركو آيتود د -(11-11)

  ږي او د ېك پاتهنتيجې  ېار بگو ټينڼد ورو چيكله

نو له خلكو  ،ږيېك ېدو ناهيليك يله خوشورور پل خ

يا گپه خبرو لږ ټ غټيې كي په ښوگې په يوږي او ېېلب

: آيا له پالر سره مو ې ورته واييمشر ورور ئ ،ږيېك

په د يوسف مو  هې د مخره كړې؟ تر دېخپله كلكه ژمنه ه

؟ ما هوډ كړى چي تر هغه پوري به دا ړرى وكېهم ته ړا

 هللاږدم چي يا مي پالر هدايت راكړي او يا ېځاى نه پر

زه د الهي فيصلې انتظار  ،خپله فيصله صادره كړي تعالى

په  يپالر ته ورشئ او ورته ووايئ چي زوى دتاسي  ،كوم

صحيح ده  ،كړىې ږو چي دا كار ئېښه پوه ،غال نيول شوى

خو هغه دا  ،ساتنه كړې وىڅارنه او بايد د ده چي موږ 

ه گموږ څرن ،تر سره كړى لريكار پټ او زموږ له نظره 

په غياب كي د ده ساتنه كولى شوى؟ ته د هغه كلي له 

ښه په ېدو او دا پېچي موږ په كي اوسړه خلكو پوښتنه وك

له هغه كاروان نه وپوښته چي موږ ورسره يو  ،كي وشوه

 ند شي او زموږگحقيقت درته څرترڅو  ،ځاى راغلو

 څو خبريې وينا نه ولي درته ثابته شي. له درښتين

 چيدا وينا غلطه ده  د بايبل چيدا  ۍړږي: لومېجوت

يوه بل ته  ړانديپه و ې د يوسف عليه السالمڼو ئورو

ې خاطر له دغو مصيبتونو سره مخامخ په د موږ چيويلي 

څ خبره هي داسي ،ړلبد وكمو له يوسف سره  چيشوي يو 

ې دا مان ئگڅه هم كه  ،نه كوي ړانديپه ومجرم د نورو 

ته ې ويلو كه ئ ،ږيېپوهپه خبرو نه نور د دوى  چيوي 

 هغسي ،ې كويئږ ټ غټيپه ډو كي او ټو غونپپه ړ شي نو ا

 اړهپه ڼو د ورو السالم عليهد يوسف  قرآن چيلكه 

پر ې د دوى مشر ورور ئ چيفرمايي. او دوهمه خبره دا 

ې ڼلگې يوه غلطي ړى او دا ئاعتراض كشهادت  يغه فوره

په غال تورن ې ئ السالم پل كشر ورور او يوسف عليهخ چي

  ل!!ړك

  ځينو درنو مفسرينو )و ما شهدنا إال بما څه هم كه

علمنا و ما كنا للغيب حفظين( داسي تفسيروي: موږ د 

شهادت وركوو چي علم پرې لرو او په ړه په اهغه څه 

خبر نه يو چي د څه خو له هغه  ،و مو ليدليگخپلو ستر

ټي د پيمانې د ېپموږ د خپل ورور له  ،پردې تر شا شوي

ې ده؛ خو ړهغه غال ك چي ځكه وايونو  ،وتلو صحنه وليدله
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له دې  ،دا چي د پردې شاته څه شوي او چا دا كار كړى

ړخ نه له روح سره اې راز نه خبر نه يو. دا تعبير د قص

 : ږيېې كپرتراضونه وي او څو اعگل

ېر وضاحت سره ډپه ې الف: د )إن ابنك سرق( له فقر

ورور پر غال تأكيد لري او په پل ږي چي دوى د خېندگڅر

 هغه كي د شك او ترديد ځاى نه ويني.

ب_ دوى داسي نه دي ويلي چي )وما شهدنا اال بما 

په  چيشهادت وركوو څه د هغه  خو يوازي رأينا(: او موږ

)و ما شهدنا اال ې ويلي: ئ بلكي داسي ،دليو مو ليگستر

پوهي د  اړهغال په  يزموږ شهادت د هغ بما علمنا(( يعني

ې باور په حقيقت ئ ،ږو چي دا كار شوىېپوه ،ئدله مخي 

 .لرو

نه دي ويل شوي چي: )و ما كنا للغيب  ،هگج_ همدارن

بلكي ويل شوي  ،عالمين( يعني موږ له غيبه خبر نه يو

موږ څه ډول كولى  يللغيب حافظين( يعنچي )و ما كنا 

ې چي دا كار ئحال كي  په داسيد ده ساتنه وكړو  چيشوى 

 تر سره كړى؟ټه پپه او په غياب كي  زموږ

  حساس او هوښيار پالر د دوى خبرو ته  چيورئ گبيا هم

ځكه چي هم ې نه كوي دا پرباور  ،وريگه گپه سترد شك 

س وهي چي خبره حد ،ژني او هم دوىېپښه پل كشر زوى خ

د دوى شهادت د عقدو او  ،حقيقت بل څه دئ ،داسي نه ده

ني او ورته وايي: داسي نه ده؛ گنفساني اغراضو محصول 

نو )زما  ،ړىسته كيښابلكي ستاسو نفسونو كوم كار درته 

ټول راته  تعالى هللاچي  ېد دئام ،( غوره صبر وييد

 تعالى هللاپوه دئ. يعني  باحكمتهغه  چيې شكه ب ،راولي

ه ټولو رازونو خبر دئ او د هغه په هر كار كي پ

اميد دئ هغه مي په دې مصيبت كي  ،حكمتونه نغښتي دي

 مرسته وكړي او ټول روغ رمټ راته راولي.

  د هللا تعالى دوه صفات يادوي  السالم عليهدلته يعقوب

په دې سره د يعقوب  ،پوه( دئ( )باحكمتاو وايي: هغه )

ښه  تعالى هللا -1 افاده شوې: خبريه دوې عليه السالم د زړ

د  -2ه رامنځ ته شوې؟! گاو څنولي پېښه ا د چيپوهېږي 

كي  په دېدئ  امېد ،هيڅ كار بې حكمته نه وي تعالى هللا

او مصلحت مضمر وي. او دا هغه څه  ته كوم خير هم موږ

ې بايد له مصيبتونو سره د مخامخ هر مسلمان ئ دي چي

 . په مهال وواييكېدو 
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حالت  السالم عليهد وينا خالف د يعقوب  بايبلد  قرآن

 ځوروي: ان داسي

    

   

   

    

   

    

    

   

   

    

     

   

   

    

     

     

                                                                                      

وئې ويل: واى افسوس د  ړاوو اومخ واې او له دوى ئ

يوسف په حال! له غمه ئې د سترگو تور سپين شو 

و زغمونكى ( او هغه د غمونېې نوره شوې ب)سترگي ئ

)زامنو( ورته ويل: په  ،وو )خپل غمونه ئې زغمل(

پلى )او له ځغم  چي ېتل يوسف دومره يادو ؛خداى قسم

. وئې ېاو يا به هالك ش ېښنو به ويلي( شېېرو اندډ

ويل: زه خو خپل غم او خفگان خداى ته ژاړم او له 

نه  ېږم چي تاسي پرېالهي علومو نه په هغه څه پوه

 هللا تعالى هللا تعالى شكايت نه كوم بلكيږئ )زه له ېپوه

زما زامنو! الړشئ! يوسف او د هغه  ،ته شكايت كوم(

 ،ورور ولټوئ او د خداى له رحمته مه نااميده كېږئ

دخداى له رحمته له كافري ډلي پرته بل څوك نه نا 

 اميده كېږي.

د كشر زوى  ،يعني نوي داغ زوړ داغ تازه كړ -(11-16)

ليه السالم د زړه زخمونه نورهم ژور د يعقوب ع ينيون



 

 

                                                                                                                                   ېپلوش قرآند 

 يوسف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741 

ې الفاظو په دې ند درد ئزژور او سوړه پل زكړل او د خ

ئې چيغه خو دا د زړه  ،ړ: )يا اسفى على يوسف(بيان ك

سره  تعالى هللااو له  لريله خپلو زامنو نه كي، وښه گپه 

په داسي  ،د زړه له تله وايسته ،د راز او نياز پر وخت

ه غمه ئې دومره ژړلي وو چي د حال كي چي د يوسف ل

هره  ،شوى وو ېدږېدو ته نړوندو ليد ئې كم شوى او گستر

ښوده ېخپل زړه كي زغمله او نه ئې پرپه ې به ئښنه ېاند

ند شي. خو دا ئې نه گان ئې نورو ته څرگچي غم او خف

د خداى پيغمبران  ،كړي يتم يو اوښكگشوى كولى چي د ستر

و آزموينو سره مخامخ له سخت ،او اولياء همدغسي دي

خو له  ،د خداى په الر كي دردونه او رنځونه ويني ،كېږي

د خپل  ،تل صابر او شاكر وي ،صبر او زغم نه كار اخلي

شكوه  ،غم او غصې په باب يوه خبره هم پر ژبه نه راوړي

ر غم او درد سره ېڅومره چي له ډ ،او شكايت نه كوي

ع او زاري پل رب ته تضرې خهمدومره ئ ،مخامخ كېږي

پل صالح او مخلص بنده دغه د خ تعالى هللاږي او ېزيات

 ،د خپل بنده قرب خوښوي تعالى هللا ،حالت خوښوي

پل رب ته انسان خ ستونزيړاوونه او ك ،ښتونهېآزم

وي گسره مزيد ټين ې له هللا تعالىئ اړيكيې كوي او ږدورن

سره د ړاوونو له دردونو او ك ،او مزيد قوت وربخښي

الره همدا گدو پر وخت د هغو مؤمنو مبارزينو تېكمخامخ 

 ،صبر كوي ،ده چي د انبياوو عليهم السالم خط تعقيبوي

خپل  ،نه وهي جزع و فزع نه كوي، چيغي ،پل غمونه زغميخ

خپل  ،نه شلويې خپلي جام ،ړو نه وهيېپڅپه سر او مخ 

په  ،ندولو ئې ډډه كويگان زغمي او له څرگغم او خف

پل كوي او د خ ړانديته خپل شكايتونه و خلوت كي خپل رب

بسنه او  ېدويوازي د اوښكو په به ،ړيې غوادرد عالج تر

 تعالى هللاږي. ېچي بې اختياره به اكتفاء كوي، هغه اوښكي

ان گتويول او په خلوت كي د غم او خف ته اوښكي

په شكايت او  تعالى هللاندونه د ايمان نخښه ده او له گڅر

 ول د نفاق عالمه ده.توي يښكريا سره او

 په وار وار  ،ېپالر له خولد  ،زامنښ حسود او كينه ك

ېدو او د ده له غمه د عليه السالم د نوم له اورد يوسف 

ه تويولو الزيات عقده من كېږي او ورته وايي: پښكو او

ې حالت د ،ږدهېپرره يادونه ېدا د يوسف )عليه السالم( ډ

ې ا تر هغه به ئآي ،ړهځان رحم وكپر  ،ېې ورسولته ئ



 

 

            يوسف                                                                                                                         

 ېلوشپد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

747 

ستا دا بې صبري ې؟ ې او ومرږېښو ولوپله  چيې وير كو

چي ې ورسوي به ستا د هالكت سبب شي او هغه ځاى ته به د

د ې باندي اعتراض كوي او همدا ئقضاء انسان پر الهي 

 هللاه ځواب كي ورته وايي: زه له پشي! پالر باعث هالكت 

ته  تعالى پل شكايتونه هللاشكايت نه كوم؛ بلكي خ تعالى

 ،ړمې غوادردونو د عالج درمل ترپلو د خ ،كوم ړانديو

پر دين او غوښتنو ئې او پر ايمان  ،هغه ته زاري كوم

 ،ږم. زامنو! والړ شئېر ښه پوهېاو لوازمو ئې تر تاسو ډ

له  تعالى هللاولټوئ او د ې يوسف )عليه السالم( او ورور ئ

 تعالى هللار د كاف رحمته مه مأيوسه كېږئ؛ ځكه چي يوازي

 ده كېږي.ېله رحمته ناام

 د يوسف  چيپه خالف فرمايي د وينا  بايبلد  قرآن

ې په همدپاره تللي او ې لغلد مصر ته  يځلې ڼه درورو

ړى او جريان ځان ورمعرفي ك ځل يوسف عليه السالمېيم در

 :معرفي كوي داسي
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كله چي د ده محضر ته ننوتل؛ نو وئې ويل: 

له  ،يو يپلځړاوونو قدره! موږ او زموږ كورنۍ كعالي

په )زموږ ستونزو ته  ،متاع سره راغلي يو يڅيزنا

د متاع مقدار او  زموږ چيې پرته له دپام سره او 

څه( د ې( پوره پيمانه را او )ړنظر وكښت ته زار

خداى صدقه  چيې شكه ب ،ړهكگه راپه توې صدق

ل: آيا وركوونكو ته اجر او بدله وركوي. وئې وي

ۍ پوهپه ناپوهېږئ چي تاسو له يوسف او ورور سره ئې 

څه وكړل؟ هغوى وويل: آيا په رښتيا ته يوسف يې؟ كي 

يقينًا  ،وئې ويل: هو! زه يوسف يم او دا مي ورور دئ

څوك چي تقوى غوره كړي  ،خداى پر موږ احسان وكړ چي

نو خداى  ،بو په وړاندي( صبر وكړيئاو )د مصا

ع كوي. هغوى وويل: ئكانو اجر نه ضاېهيڅكله د دغو ن

ړى موږ غوره والى دركپر پر خداى قسم چي هللا تا ته 

كوونكي وو. وئې ويل: نن هيڅ خطاء موږ  چياو يقينًا 

 ړي اوبخښنه درته وك يخداى د نشته، ړه دربانديپ

 وونكي زيات رحم كوونكى او مهربانهغه تر هر رحم ك

ر پرمخ ئې دئ. زما دا كميس يوسئ او زما د پال

ليدونكى به شي او خپله ټوله كورنۍ ما ته  ،ړوئوغو

 راولئ.

بيا په وينا ه د پالر ڼد يوسف عليه السالم ورو -(11-11)

هم له  شتمنيڅيزه نا پاتهخپله  ،ږيېخوځپه لوري د مصر 

او  لوږي ،ځانه سره اخلي تر څو نوره غله پرې واخلي

وتل او د مصر ته نن وضعشانه ېپه ډېره پر ،پليځفقر 

ې يوسف عليه السالم په حضور كي حاضر شول او هغه ته ئ

څه مو  ،وويل: عالي قدره! پر موږ ډېره بده ورځ راغلې
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شتمنۍ سره  يله لږ ،چي كور كي درلودل ټول خالص شوي

ته  يگپان يڅيزنا هيله من يو چي زموږ ،درته راغلي يو

د  تاله  ،ېړپرته هماغه پخوانى مقدار غله راكپامه له 

و خوار و ڼيوسف عليه السالم د خپلو ورو ،ې طمع لروصدق

په وړاندي خپل سيك  ښتلوې او خيرات غود صدق ،زار حالت

د هغوى له دردو ډكو خبرو بې تابه كړ  ،له السه وركړ

ې بله پرته ئې دې او له دېو وخوټگئې له ستر ياوښك

: ړي او ورته وواييځان ورمعرفي ك چيچاره نه موندله 

پر مهال مو له يوسف او د هغه  ۍږئ چي د ناپوهېآيا پوه

و ئې دا تصور نه شو كولى ڼله ورور سره څه وكړل؟ ورو

په حيرت  ،چي دا اوس يوسف عليه السالم ته مخامخ والړ دي

سره ئې وپوښتل: آيا په رښتيا ته يوسف يې؟!! هغه په 

ځواب كي وويل: هو! زه يوسف يم او دا مي ورور دئ! 

دونكى ېنه بدل تعالى هللاسان وكړ او دا د خداى پر موږ اح

او ثابت سنت دئ چي څوك د تقوى الر غوره كړي او د 

نو اجر ئې د ده په خوا كي  ،ستونزو په وړاندي صابر وي

 هللا تعالى ،رالسه كويتې حتمًا به ئ ،ندي او محفوظ دئخو

 كوي. ضائعهيڅكله نه عبث كوي او اجر ئې نه  هڅيې ئ

ټول تفصيل سره ې له د ،قصه السالم عليهد يوسف  قرآن

 يوسف عليه السالم چيپاره كوي څو خبرو د اثبات لد دغو 

او صابرانو د متقيانو  تعالى هللا: ېړڼو ته وكپلو وروخ

ټ سر ټيې ړله دوى سره جفا ك چيچا  ،كوي ضائعاجر نه 

په او د دوى خطاء  په خپلي ،ږيېودر ړانديوپه ې به ئ

د تقدير  چيورئ گدا دئ  حقانيت به اعتراف كوي.

ه هغه ځاى ته ڼځواكمنو السونو د يوسف عليه السالم ورو

مو او ارادو خالف ئپلو عزابې خبره او د خ ،ناببره

 هغهرسولي او د هغه حقيقت په اعتراف ئې اړ كړي چي له 

نه وې چي له يوسف  گانيښتي لپاره ئې كومي جفا ېد ت

ئې و چيې نه و هڅيكومي  ،عليه السالم سره ئې ونه كړې

ئې نه سنجول... خو و چينه كړې او كوم تدبيرونه نه وو 

دا دئ نن د تقدير مضبوطو او ځواكمنو السونو د هغه چا 

و له اعتراف نه ښېگڼپه وړاندي ودرولي چي دوى ئې پر 

ومني هللا تعالى  چيښته كوله او دې ته حاضر نه وو ېت

چا له  ،ىيوسف عليه السالم ته پر دوى غوره والى وركړ

ې د هغه ئ ،او سيالي كولهرقابت ناروا دوى  چيسره 

د ده  ،نن د هماغه چا د صدقې طمع لري ،ڼواگړ ژلو وو

هغه په پرله پسې ډول  ،دي ېنيول سترگياحسان ته ئې 
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ڼي او غوره شخصيت ئې بولي او هر ځل د خپلو گخپل محسن 

خبرو په پيل كي هغه ته عزيز او عالي قدر وايي. دا 

هماغه  ،ه يوسف دئ چي دوى ورسره كينه او حسد كاووهماغ

كلونه ئې د  ،كوهي كي واچاوو او كلونهپه شخص چي دوى 

هغه كينه په زړه كي وپاللهه او فقط څو ورځي مخكي او 

له شلو كلونو وروسته ئې هغه ته )غل( وويل!! عجيبه له 

ونه څومره ځواكمن عبرتونو ډكه صحنه ده!! د تقدير الس

متعصب او كينه ور غاړه غړوونكي په  ،مغرور هگڅن دي!

 ړ كوي؟!!ې د حقيقت اعتراف ته اه ئگڅن ونډو كوي!گ

 عليهيوسف  ،ې اتلې قصد د د قرآن چيورئ گخو راشئ و 

پل مغلوب سيال او په وخت د خ يد بريا او فتح السالم

څه ته  ې سره موږپه د قرآنچلند كوي او ه گڅنرقيب سره 

 درسونه راكوي؟!!ښوونه كوي او كوم الر

  د يوسف عليه السالم كريمانه او له عظمته ډك ځواب د

ه نندارې ته گده د شخصيت جالل او عظمت په ډېره ښه تو

ئې  گانيو ټولي جفا ڼږدي او دا ښيي چي د خپلو ورو

سره چلند ړه سوي او ز ۍمهربان ،دي او په لطف ېكړ يرېه

نه كوم نه مو مالمتوم او  چيفرمايي: ډاډه اوسئ  ،كوي

هم  دي تعالى هللا ،ما بخښلي ياست ،لرم اعتراض درباندي

ېر ډ هللا تعالى چيباور ولرئ  ېه دپ ،يړښنه وكتاسو ته بخ

دا قصه ولي  قرآن چي. دا چا زيات مهربانه دئاو تر هر 

پل مخاطب ې كي خپه دې او په دومره تفصيل سره رااخيست

 چيى شو ېدپوهښه ې هغه وخت په د ،پيغامونه لريڅه ته 

ته مخي  هغه وينا خپليهللا صلى هللا عليه و سلم  رسولد 

ښمنانو ړو دپلو زې خوروسته ئ ې له فتحيمكد  چيږدو ېك

حال  په داسيځ سره كله چي له لس زره فاتح فو ،ړهته وك

پلو خپه ې توان ې د مقابلچا ئهي چيې ته ننوت مككي 

د ې دل او يا ئېې يا وتښتښمنان ئد ،نه ليدوټو كي م

ړه پناه يووځايونو ته پناه هغو لپاره ژغورلو ځان د 

الهي وعدې ترسره  ،ټاكلي وو پيغمبر عليه السالم چي

ې شو يويندړانو كومي چيڅ كي ترپه  ېد يوسف د سور ،ېشو

ړى ډ او اطمئنان وركډاته دا  عليه السالم پيغمبرې او و

د  ستا مخالفين به هم د يوسف عليه السالم چيشوى وو 

 همداسي ،ږيېټ سر ودرټي ړانديپه وېر ستا څپه  ڼوورو

 ،په دوهمه ورځ يرسول هللا صلي هللا عليه وسلم د فتح ،وشول

د قريشو ټول مغرور سرداران د ده  چيحال كي  په داسي
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له  ،په يوه ليكه ،ېرڅپه د مغلوبو اسيرانو  ړانديپه و

ده د يوه مهربان  ،ړ ووځوړند سرونه وال تشرم او خجال

د كومي  ما: له ه ورته وويلگپه توند ورور او درو

معاملې توقع كوئ؟ هغوى په ځواب كي وويل: له خپل كريم 

او  يد عفو ،ورور نه چي زموږ د كريم ورور زوى دئ

ئې وفرمايل: هغه څه پرته ډه ځن! له انتظار لرو يبخښن

در ته وايم چي زما ورور يوسف عليه السالم خپلو وروڼو 

 ته ويلي وو: 

 اذهبوا وانتم الطلقاء، يب عليكم اليومالتثر

 درومئ تاسو آزاد ياست! ،تهنش مالمتيا دربانديڅ نن هي

  له  ځ نه يوازيتر من قرآناو  بايبلړه د په اد قصو

د بيان  ،وينا قرآند  چيپيرونه شته ژور توپلوه ې د

خوندور او  ،ېر دقيقډې ښت ئړالفاظ او جو ،اسلوب

ر دقت سره غوره شوى او ېډپه ې هر لفظ ئ ،ېزناك دياغ

كارول شوى او هر يو ځاى كي ښايسته پل مناسب او په خ

ې يوه برخه ئ چي داسي بايبلد  خو ،خاص مطلب افاده كوي

ې له الفاظ او د جملو تركيب ئ ،متناقض برخيبلي  د

ې عقلمن انسان منلى شي او نه د نه ئ ،ډكنو وركاكت

ې له د يبلك ،ې خوند اخيستى شيې خاوند ترادبي سليق

 قرآند  چيورئ گپير وژور توځ ړو ترمنپلوه به هم د دوا

هره قصه د يوه  ،داف تعقيبويهاو اموخي ې ړگځان ېقص

ې قص په هري ،كوي ړانديپاره وښه توضيح لستر مطلب د 

ې ې فقط قصقص خو د بايبل ،الرښووني او درسونه لريكي 

 هگېلښه بې يوه قصه ئ السالم عليهد يوسف  ،ې دياو شجر

 خوندوريښايسته او كي په دومره  په قرآندا قصه  ،ده

ډېري په ې هر مينه وال ئ د قرآن چيې راغلكي  بڼي

خو ېوادونو كي په عربي ه ،ۍ سره حفظ كولى شيآسان

ځه په لمانې خاطر په د اناماماكثر  چيدئ  وضعيت داسي

په كي كه احيانًا  چيډډه كوي له قرائته ې ې سوركي د د

په  .ږيېوركول ك فتحخواوو به  وېرډغلط شي نو له 

مجاهدينو الري ې كي د هللا د سور آسانياو  همدغي خوندوري

هر  چيې ې او الرښووني شوتوصيپراخي او ژوري ته هومره 

  .ديې يادول ضروري مجاهد ته ئ

  د نزول له نېټې  چييو ستر اعجاز دئ  قرآندا هم د

په به  تاسو ،ړىوو خلكو هغه حفظ كهانپه مليوتر ننه 

مذهبي او  څ داسيۍ او ټول بشري تاريخ كي هيړټولي ن
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د  چيد شعر يا د نثر كوم كتاب ونه مومئ  ،غير مذهبي

له منونكو  بايبلد په اندازه حافظان ولري!!  قرآن

د ږده تاريخ كي پل اوپه ختاسو ولي ښتنه كوو: دا پو

ند گڅرمحدود شمېر حافظان هم نه لرئ؟!! ځواب ئې  بايبل

ړه ئې ړه دچي د زژر حفظ كولى شي سان هغه كالم دئ؛ ان

محتوى  ،ويگړخ ولله عقل سره ئې ا ،شي ېپرانيستلورته 

ړئ باور وك ،ې خوندور ويړه او د الفاظو تركيب ئئې لو

د مزامير داسي ؤكي يوازي د دا بايبلټول په چي ما 

ړه دروازه ورته خالصه څه د انسان د زڅه نا  چيوموندل 

ښكال احساس ي معنوي او ادبي خوند او په هغه كشي او 

څوك كي  بايبلپه ټول پرته نور پاڼو څو له دغو  ،ړيك

 ښكال نه شي موندلى. دا خوند او 

 و له خبرو پوه شوى وو ڼيوسف عليه السالم د خپلو ورو

خو دى په  ،چي عزتمن پالر ئې د ده په فراق كي ړوند شوى

ران گخپل ږدي او د ېچي مصر پرنه وو داسي موقعيت كي 

ې په د چيي ږېله وينا معلوم قرآند  ،پالر ليدو ته ورشي

خو د  ،پر تخت ناست ووۍ دى د مصر د واكمنوخت كي 

ېر له څپه وينا دلته هم د نورو مواردو  بايبل

د  السالم عليهد يوسف ې خوا ته يو ،هډكه دتناقضاتو 

ې وويل: يوسف پالر ته ئحكايت كوي:  داسيڼو له قوله ورو

خوا بلي  خو له ،دئ او د ټول مصر حاكم دئ ژوندى

د فرعون حضور ته ورغى او ورته يوسف  چيوروسته ليكي 

لو او هر گ ،پلو رموله خڼه او وروپالر ويل: زما وې ئ

په له كنعانه دلته راغلي او ې درلودل ئ سره چيڅه 

ې هم ڼه ئوروه ځپنهغه پل خ ،ځاى شويپه ځاى جوشن كي 

 بايبلراوستي وو!! د ې سره ئ له ځان چيړل ورمعرفي ك

ڼو ورو چيپلوه تناقض شته ې له د نه يوازيپه وينا كي 

له  بلكي ؛ې هغه خبره منسوبوي او بيا دا خبره كويته ئ

لو او هر گ ،ڼه له رموپالر او ورو: وايي چيپلوه هم ې د

په ې ې د مخه ئله د چيحال كي  په داسي ،سره راغليڅه 

 گې د مراو فقره ئ لوږيډېري له  چيوار وار ليكلي 

به د غلو دانو ولي ې لري ې او رملگ چيڅوك  !!ېره وهو

خو تر انسانانو مخكي قحطي  ،څويې خرڼاگ پاره خپليل

او فقر  لوږي ،مالداران هغه وخت له ستونزو ،پيڅاروي ځ

ړي. د مصر د څاروي له السه وركپل خ چيږي ېسره مخامخ ك

له يوه غلطي ده پپه خړل پاره د فرعون نوم راوچا لپا
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ځكه د غرب د دائرة المعارف له مخي هم په دې وخت كي د 

 مصر پاچايان د فرعون په نامه نه يادېدل.

  لو وروڼو ته وويل: زما دا كميس پخ السالم عليهيوسف

 سترگيچي  ،ئړوله ځان سره يوسئ او د پالر پر مخ ئې وغو

بيا ټوله كورنۍ زما خوا ته راولئ. د  ،شيښانه ئې رو

و گپلو سترد خې امله له دې پالر ئ چيه احساس دا وو د

په ې خبر ئ گران زوى د مرگد  چيړى نور له السه ورك

كميس ئې  څيريپه وينو سور  چيحال كي اورېدلى  داسي

پالر ته درنه ډا بومهربان ه د ددا  ،پروت وومخي ته 

وزار د گد ده پر زړه او دماغ دا سخت  ،پي صدمه وهڅانا

له السه و نور گله امله ئې د ستر چي ې باعث شوىد

يوسف عليه السالم په خپل پيغمبرانه فراست سره  ،وركړي

ېرله چي د زوى د ژوند زېرى او هغه كميس چي د زوى گوان

چي ړي دا به هغه لويه صدمه جبران ك ،بوى ترې احساسېږي

په بې نوره شوې. نو ځكه ئې  سترگيپالر له امله ئې د 

به ئې روغې او  سترگييأت بصيرًا: اطمئنان سره وويل: 

 .ښانه شيرو

  ې داسي ړه يوپه ا السالم عليهد يعقوب  قرآندلته

كريم  قرآن ،ړيخاصه توجه غوا چيخبري ته اشاره كوي 

ه گپه تود يوه دراك او حساس شخصيت  السالم عليهيعقوب 

له مصره كاروان د ده د ورك شوي  چي داسي ،معرفي كوي

 لريډېر نه دئ ال له مصره  ،ږيوځېزوى له كميس سره راخ

پل زوى د كميس بوى د خپه كنعان كي دى  چيشوى 

وايي: زامنو  داسي اړهپه بيا د ده  بايبلخو  ،احساسوي

ټول مصر حاكم دئ!! خو ژوندى او د ئې ورته وويل: يوسف 

ډۍ ئې اگ چيې خبري باور نه كاوو د هپده تر هغه 

 داسي فرمايي: قرآنوليدې!! 
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ئې وويل: پالر شو؛ نو  لريكله چي كاروان له )مصره( 

ږ( ڼئ زه خو )نن( د يوسف )خوگكه مي بې عقله ونه 

ئې ويل: په خداى قسم چي ته په واحساسوم! ورته بوى 

ه دې خيالون هړخپلي پخوانۍ اشتباه كي يې )زا

غلطوي(!! نو كله چي زېرى وركوونكى قاصد راورسېد 

ناڅاپه ړاوو او )د يوسف( كميس ئې د ده پر مخ وغو

وئي ويل: نه مي وو درته ويلي  ،رڼې شوې سترگيئې 

په وجه په ړل شوي علم له لوري د راك تعالى هللاد  چي

چي تاسو پرې نه پوهېږئ. دوى وويل: ږم هغه څه پوهې

( بخښنه تعالى هللاو لپاره له ناهونگپالره! زموږ )د 

ژر خطا كاران وو. وئې ويل:  موږ چييقينًا  ،وغواړه

هغه  چيبې شكه  ،بخښنه درته وغواړم بله خپل ربه 

 مهربان بخښونكى دئ.

كله چي كاروان له مصر نه د كنعان په لور  -(11-11)

د يوسف عليه  ،شو لريد او له ښار نه لږ څه ېوخوځ

ن مي د يوسف عليه السالم بوي السالم پالر وويل: ن

يرتوب له ږېر سپين ډهيله من يم چي د  ،مو كېږيږپترس

ته ړو د كورنۍ غ ،امله مي په كم عقلتوب متهم نه كړئ

په ډېر  ،ران كار ووگدې خبري پوهېدل او باور كول په 

تېر وختونه  ،تأكيد سره ئې ورته وويل: اشتباه كوې

تيرو وختونو ستا د خيال په فضا كي د  ،دريادېږي

ته ئې د  ،د كوم غولوونكي بوى احساس دركوي ،يادونه

ڼې!! الزيات وخت نه وو تېر گږ بوى خو السالم عليهيوسف 

ناڅاپه زېرى وركوونكى را ورسېد او د يوسف  چيشوى 

ې په همداو  ړاووكميس ئې د پالر پر مخ وغو السالم عليه
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او ړ جور داغ گلتونه راټوكېدلى د ځېسره د زوى له ب

ړ نو د كورنۍ غړو ته ئې مخ ك ،ېښانه شورو سترگيړندې 

او وئې ويل: ما درته نه وو ويلي چي زه له الهي علم 

ما دا  ،پرې نه پوهېږئتاسو نه په هغه څه پوهېږم چي 

احساسوله چي يوسف عليه السالم ژوندى دئ او آخر به ئې 

او دواړه ولټوئ او له ړ شئ درته ويل مي چي وال ،ورمگو

ويل چي د يوسف  رحمته مه ناامېده كېږئ، درته ومي ياله

دا  ،نه منلهتاسي  ،عليه السالم عطر مي تر سپږمو كېږي

ند او گې او حقيقت ئې درته څرښتيا وختدئ ټولي خبري ر

 ښكاره شو!! 

  ه گتو واضححقيقت په پوهي دا جريان د هغه فراست او

اوو ته ندوي چي هللا تعالى ئې خپلو پيغمبرانو او اوليگڅر

خو د غيب  ،چي هغوى پر غيب علم نه لريښيي وركوي او 

لورى ئې چينه او سر چيې احساسوي ږمله عالمه داسي و

ښه احساسوي او ې په ويږمكله دا و ،ند نه ويگڅرورته 

پيغامونه په خپلو خوبونو كي د غيب له عالمه ه كل

دا  ،خو دا )علم( نه بلكي )احساس( وي ،ترالسه كوي

مرجع او  ،ونو حواسو كار نه دئگځپنهري احساس د ظا

 ،څ تسلط نه لريې هيپربنده  ،نده نه ويگڅرچينه ئې سر

پو سره احساس څپلو په خې ئې ږموو حقائقپټو د 

پيدا ه ورسره راگڅنږي دا احساس ېپوهنه  ،پارويراو

 ،نه ويپه اختيار كي د انسان  يگشوى؟!! د دې احساس وا

ې احساس كي په د چي ې نه شي قانع كولىپه دنور هم 

هماغسي لكه چي يعقوب عليه السالم يو  ،ورسره شريك شي

وخت نه شو كولى څو متره آخوا په كوهي كي د يوسف عليه 

واټن  لريېر ډپه السالم له لوېدو خبر شي؛ خو بل وخت 

له مصر نه د كنعان په لور د كاروان له خوځېدو كي، 

و نه په دې خ ،د كميس بوى احساسويزوى پل سره سم د خ

 چيې په ددا بوى له كومه راځي او نه  چيباندي پوهېږي 

ې كومه او منبع ئ ،پيدا شوىنن دا احساس ورسره راولي 

ډ او ډاپوره په لورى ئې كوم دئ او نه نورو ته 

غواړي د خپلي  چيكله  ،اطمئنان سره كومه خبره كولى شي

ړه نا ز ،ړيى احساس شريك كنپل ننكورنۍ له غړو سره خ

كمعقلۍ متهم نه كړئ زه نن د په ړه ورته وايي: كه مي ز

دكورنۍ غړي ورسره توافق  چيورئ گيوسف بوى احساسوم!! 

تأكيد سره ورته پوره نه كوي او په ښكاره ډول او په 
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 ږي!! ېتير وختونه درياد ،وايي: اشتباه كوې

  كله داسي واقع به ښايي ستاسو د هر يوه په ژوند كي

ناڅاپه د يوې پېښي د رامنځ ته كېدو زړه مو  چيشوي وي 

خبر دركوي او تاسو له كوم خاص دليل نه پرته د كومي 

ناڅاپه وينئ چي ستاسي د زړه احساس  ،پېښي انتظار كوئ

مثالً  ،رښتيا ثابت شو او ستاسو انتظار پر ځاى وخوت

ومان گيو تن وايي:  ،دخپلي كورنۍ له غړو سره ناست يئ

د  ،يا سبا له سفره راشي كوم چي ورور جان به مي نن

 ،نيت نه لري گهغه ال د رات ،كورنۍ نور غړي وايي: نه

خو نه  ،ېرمگدى ورته وايي: هو! زه هم همداسي ان

مي زړه راته وايي چي هغه له سفره ولي پوهېږم چي 

ورور ئې د  ،راځي!! ناڅاپه ويني چي حدس ئې صحيح وخوت

سره سم  احساسده له ېرنو خالف او د گمحاسباتو او ان

 ،محض يو تصادف وي دا احساس دي راغى!! ممكن نه دئ چي

په چي دې ته د تصادف ږ نه وي ېر لښايي د هغو كسانو شم

چي دا ږي له دغو ويناوو معلومې قرآنخو د  ،وريگه گستر

ې مواردو كي د پسپر له څو په  چيدا  ،تصادف نه دئ

 ،يژ)احساس( سم او د حقيقت مطابق خې السالم عليهيعقوب 

ځو حواسو نه عالوه د پنچي په انسان كي د ده له ښيي دا 

ښو نه ېپد راتلونكو  چياحساس داسي يوه )مَلكه( شته 

چي نه د دې ه گپه داسي توخو  ،اطالع ترالسه كوي

پرې نه كوم سلطه  ،پيغامونو له لوري او منبع خبر وي

ړي دى ئې غوا چياو هغه وخت په امر لري او نه د ده 

 ځي.ورته را

 په تقوى سره وده كويې ه ئكړوند ملدا احساس او ا، 

كي كمال  پيغمبرانوارانو او گېزپره ،صالح انسانانوپه 

چي نه په برخه شي دوى ته داسي فراست ور ،ږيته رسې

خبرو په حقيقت چلو او مبهمو پې ،رانوگ ،يوازي د ملمع

ېرو تر څپوهېدل ورته آسانوي بلكي د ملمع او غولونكو 

 عليهد يعقوب  ،ېژندى شيپموخي ه او د هغوى ټ زړونپشا 

 يگېلڅو بليد  لريد دغه حساس ته  ې كي موږپه قص السالم

 مخي ته راغلې. 

  چي دوى هم د يوسف پوه شول ېر وروسته ډزامن ئې

په پالر پل ړه اشتباه كوله او هم د خپه ا السالم عليه

پلو غلطيو اعتراف كوي او پر خ ړانديپه وپالر د  ،ړها

ې ئپالر  ړي.ورته بخښنه وغوا تعالى هللاله  چيي ړغوا ترې
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ړم، دلته ښنه درته وغوابخ بپل رژر به له خورته وايي: 

همغه مهال السالم  چي ولي يعقوب عليهوايي ځيني مفسرين 

ې ته محول راتلونكې ږدنې ښته، ولي ئښنه ورته ونه غوبخ

په او  ېدلى ووځورې ېر ترډچي ې دا وه آيا وجه ئړه؟ ك

پاره ې لاو كه د دړي؟ چي دوى تأديب كښتل ې غوئسره ې د

ېدو ته ې د نورو خبرو اورنه ئي كنوېري وركوله زچي 

ې همدا دوهمه چي وجه ئږي ې؟ داسي معلومتلوار درلود

ځي او په ارتباط راې مستقبل ږدله د نځكه سوف ك، وه

ې مطلب تأخير او تأديب كه ئپاره، ل د تأكيديوازي كله 

 فاظ ورسره مناسبت نه لري. وى نو دا ال

  له  السالم عليهچي يوسف ي ږله وينا معلومې قرآند

ړ منتظر والپاره كورنۍ د استقبال ل خپلي د ،ښاره بهر

 ډۍ كي،اگئې په خپلي پالر مور او  ،چي راورسېدلوو 

د  ،په لوري وخوځېدلښار ېنول او د ښخپلي خوا ته ك

 وينا داسي ده: قرآن
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مور او پالر ئې  ،نو كله چي د يوسف محضر ته ننوتل

ېنول او وئې ويل: كه خداى كول ښكي ك خپلي خواپه 

ډ او امن سره مصر ته داخل شئ. او خپل مور او ډاپه 

ړل او ورته په سجده شول او ړ كپالر ئې تخت ته لو

وئې ويل: مهربانه پالره! دا هماغه زما د پخواني 

ى كړ او له ما رښتينپالونكي رب خوب تعبير دئ چي 

ندانه ئې چي له زړ سره ئې هغه وخت هم احسان وك

وروسته  ،وايستم او تاسو ئې له بېديا دلته راوستلئ

ړه له هغه چي شيطان زما او زما د وروڼو تر منځ شخ

څه بې شكه چي زما پالونكى رب د هر  ،راوالړه كړه

سره او دقت په لطافت ) ،پاره چي وغواړي لطيف دئل

ېدى( يقينًا ډ كڅه ئې مخي ته نه شي خنڅ ورته رسي هي

 ي. زما پالونكيه! پاچاهي دپوه دئ متباحكچي هغه 

د آسمانونو  ،رازده كړ يراكړه او تأويل االحاديث د

ي خالقه! ته مي په دنيا او آخرت كي موال او زمكاو 

ما مسلمان وفات كړه او له  ،كار جوړوونكى يې

 صالحانو سره مي يو ځاى كړه. 

لږ دقت سره څو اساسي  پهپه دې آيتونو كي  -(11-111)

 :ږيو كېگتر ستر مطالب

پاره د خپلي كورنۍ د استقبال ل السالم عليهالف: يوسف 

 ښاره بهر وروتلى.له 

وسيلې كي  په داسيئې په خپلي خوا كي پالر او مور ب: 

 ورسره يو ځاى وي. ږدو كي په اوالري د  چيېنولي ښك

كي هم او په ټول مصر كي هم داسي خاص الري ټولي په ج: 

نښانې ئې له  يوي چي آثار او نښامنيتي تدابير نيول ش

ايه ښكاري او يوسف عليه السالم هغه ته په اشارې سره رو

سره سم په  يخپل مور او پالر ته وايي: د خداى له غوښتن

 امن او امان سره ښار ته ننوځئ.

ه د )العرش( گد دې آيتونو له الفاظو او په خاصه تو :د
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ي چي يوسف ږېپه وضاحت سره معلوماو )الملك( له الفاظو 

په عليه السالم اوس د مصر پاچا دئ او د مصر اقتدار 

ږ چي موڅه ته هغه ځكه ه واك كي دئ. په د ده گړه توپبش

ږي: ېې نومونو يادپه درپه عربي كي دا ټ وايو؛ ك

ښېني چا كپاچي په كوم تخت ، سريرالنعش او العرش، ال

ځي هغه وېپرې پرچي انسان عرش وايي، كوم تخت هغه ته 

ږي هغه ته ېړل كې وپرى ړچي مسرير وايي او كوم تخت ته 

 نعش وايي.  

هه: مخامخ شاهي ماڼۍ ته تللي او هلته يوسف عليه 

ېنولي او په خپله ښالسالم خپل مور او پالر پرشاهي تخت ك

الندي ودرېدلى او د هغوى احترام ئې پر ځاى  تله تخ

و ړ اپالر او وروڼو ئې دى د دې درناوي و ،خو مور ،كړى

ځاى كړي. په ڼلى او هغه ته ئې د تعظيم مراسم گمستحق 

مفسرين د )خروا له سجدًا( په تفسير كي الندي مختلف 

 نظريات لري:

 پالر او وروڼو  ،ځيني په دې باور دي چي د يوسف مور

 ،ئې د شكرانې سجده وكړه او هللا جل جالله ته په سجده شول

هللا جل جالله  خو د يوسف لپاره او د هغه نعمت په خاطر چي

 پر دوى پېرزو كړ.په وجه د يوسف 

  دې عقيده دي چي له اسالم نه په مخكي  پهځيني

 ،ڼل كېدهگشرايعو كي د تعظيم سجده د غير هللا لپاره روا 

خو اسالم د غير هللا لپاره هم د عبادت او هم د تعظيم 

رځوله او فقط د خداى جل شانه لپاره ئې گسجده حرام و

پالر او وروڼو يوسف  ،د يوسف مورواكي گړې كړه؛ گځان

 عليه السالم ته د تعظيم سجده كړې نه د عبادت سجده.

  د مفسرينو يوه بله ډله په دې عقيده ده چي سجده؛

د دلو او د چا په پښو كي اېښوي باندي د تندي زمكپر 

په هيڅ آسماني شريعت كي غير هللا ته  لوېدلو په معنى،

يعو كي هم د هغې د جواز په مخكنيو شرا ،نه وه جائز

هغوى وايي چي نه ښايي په هر  ،هيڅ سند نه شو موندلى

دلو په معنى اېښوي باندي د تندي زمكځاى كي سجده پر 

 ،ستورو ،سپوږمۍ ،تعبير كړو؛ لكه چي په قرآن كي د لمر

.. سجده په مكرر ډول راغلې؛ خو د .او غرونو ،ونو

شو اخيستى  معنى نه هغينوموړو موجوداتو دا سجده په 

ځكه دا موجودات  ،ي باندي ايښىزمكدوى سر پر گواكي چي 

نونه چي د دغو غړو گنه مال او نه هم زن ،نه شمزۍ لري
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په وسيله ركوع ته الړ شي او بيا سجده وكړي او نه 

د هغوى د سجدې معنى  ،ه ئې كېږديزمكوچولى لري چي پر 

 ،ىهللا ته له كامل انقياده پرته بل مفهوم نشي درلود

پالر او وروڼو  ،ه يوسف عليه السالم ته د مورگهمدارن

سجده د تعظيم او انقياد اظهار وو نه د عبادت سجده او 

كه تېرو بحثونو ته  ،نه د هغه پښو ته د پرېوتلو سجده

پام لږ ځير شو او د يوسف عليه السالم هغه )رؤيا( په 

س ستوري ئې د ځان په يولسپوږمۍ او  ،ونيسو چي لمركي 

صحنې  دغياندي د سجدې په حالت كي ليدلي وو او نن د وړ

رانه پالره! دا زما د هغه گد مشاهدې پر وخت وايي: 

 ،كړى رښتينخوب تعبير دئ چي زما پالونكي رب پخواني 

سجده به د خوب )رؤيا( سجدې ته ورته  يچي د ويښښيي دا 

نه هغه تندى  ،شباهت ووڅه ځ ړو ترمنحتمًا به د دوا ،وه

 دل وو او نه دا.اېښو يزمكپر 

  فرمايي: په ليدو سره يوسف عليه السالم د دې حالت

و ئې ښېگڼپالونكي خداى مي پر ما احسان وكړ )پر خپلو 

زه ئې له زندان نه بهر كړم او دغه مقام ته  ،ونازولم(

وروسته  ،ئې له صحرا نه دلته راوستلئتاسي  ،ئې ورسولم

نزاع را  ر منځله هغه چي شيطان زما او زما د وروڼو ت

نه چي دكوم كار اراده وكړي منځته كړه، زما رب جل شأ

. پوه دئ باحكمتهغه  ،په لطافت او دقت ئې تر سره كوي

 ندونو كي هم څو ټكي د غور وړ دي:گپه دې څر

احسان او عنايت  ،نعمتونو پهالف: د خپل پالونكي خداى 

اعتراف كوي او د دې پر ځاى چي قدرت ته رسېدل او 

كمال او لياقت نتيجه  ،نه ترالسه كول د خپلو هڅونعمتو

 برعكس هغه الهي احسان بولي. ،ڼيگو

 گب: د ده خوا ته د وروڼو په شمول د ټولي كورنۍ رات

هغه نه يوازي ټولي  چييعني دا  ،ېريگلوى نعمت ان

ېرزوينه او پبلكي دا الهي  ،دي ېكړ يهېر گانيجفا

له همدغه  ،يكي د گڼي چي نن ئې وروڼه په څنگاحسان 

ولي ې پوه شو چي يوسف عليه السالم په دځاى نه كولى شو 

ېر احتياط سره ډپه  ،چلند كاووڼو سره هغه پلو وروله خ

مخكي ځان دوى  تنه ئې غوښتل چي ژر او له وخ ،خوځېدو

له ښايي رله چي ېگ؛ ځكه هغه داسي انړيته معرفي ك

و د مقدماتي كارونو نه مخكي ځان معرفي كول به د وروڼ

ېدو سبب شي او د ده خوا ته له پارد را ېحسادت او كين
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 راتلو به ډډه وكړي.

ڼو او ځان ترمنځ د منازعې او شخړي ج_ هغه د خپلو ورو

ړه د ې اپه دڼي او گاو تحركات  عامل شيطاني لمسوني

وته نيسي او وروسته د گپه دوران كي اول ځان ته بحث 

نكته او حساس  ڼو نوم اخلي؛ دا په خپله يوه ظريفهورو

چي له وروڼو سره په معامله كي ښيي ټكى افاده كوي او 

له هر هغه عادي حركت ه گڅنڅومره محتاط دئ او 

اومعمولي اشارې نه چي د دوى د احساساتو په ژوبلېدو 

 ځان ساتي. ،منتج شي

 ،د_ وايي: په دې ټولو پېښو كي الهي حكمت مضمر وو

ه بېديا نه مصر ما له گه دې توپحكيم خداى غوښتل چي 

ته راولي او د مصر واكمني راوسپاري. يعني هغه نه 

ئې  گانييوازي دا چي تېر هېر كړي او د خپلو وروڼو جفا

غورځولې اوهيڅكله هم د غچ په پامه ه له گړه توپپه بش

داسي  ي،ژورلوړي او  پېښيفكر كي نه دئ؛ بلكي نوموړې 

شوې او  مخكي له مخكي مقدر چيڼي گ پېښيعادي او طبيعي 

 هللاد  ،له الهي مقدراتو سره سم د ده مخي ته راغلې

ترې تېر شوى او دغه اوسني په لطف او توفيق  تعالى

 مقام ته رسېدلى دئ.

  د يوسف عليه السالم دا له  قرآنعظيم الشأن

نه ډكه قصه د ده په جامع ښوونو پندونو او الر ،عبرتونو

 جل جالله پر په پيل كي د هللا دعاءپاى ته رسوي: د  دعاء

پرې نازولى اعتراف كوي: )زما ې دوو نعمتونو چي دى ئ

ښود( ې راوړه او تأويل االحاديث دې راكربه! پاچاهي د

له ې او دا همغه )حكم( او )علم( دئ چي هللا جل شأنه ئ

ژمنه  يانبياوو او د دوى له صادقو پلويانو سره د وركړ

او آخرت كي  بيا هللا جل جالله په دنيا ،وعده كړې دهاو 

 له هللا جل شأنهې خپل موال او كار جوړوونكى بولي او ورپس

غواړي چي د ژوند تر پايه پوري همدغسي مطيع او منقاد 

شي ارحالت كي ورته په هغه هغه وخت او  گشي او مر پاته

فرمان وړونكى او  ،تسليمپل رب ته ه خگړه توپه بشپ چي

انو په گو بنده د هللا د صالحې منقاد وي او په پاى كي ئ

او د هغوى مقام او منزلت ته د ېدو كي د ودرقطار 

 . په برخه شيېدو افتخار رس

 ځانگړتياويد صالح مشرانو ته  موږ ې سره قرآنپه د 

 ژورواكمنانو تر منځ ښيي او د دوى او د فاسدو را
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ړتيا گځانۍ ړدا د دوى لوم ،وته كويگپه توپيرونه را

نه شي ته بغاوت  بپل رخ ې لهېدا ئاقتدار ته رس چيڼي گ

ړوي او د راوالپه كي غرور او مستي نه اقتدار  ،څولىه

 ،ړيړاوى وكپل رب له اوامرو سرغځي چي د خرگدې سبب نه 

ضوابطو او مقرراتو ته  ،ڼيگوچت ځان له قانون نه او

التزام ونه لري او په خپله د قانون او شريعت ځاى 

لوړو پوړو كي ونيسي؛ بلكي دوى داسي دي چي د قدرت په 

الزيات شريعت او قانون ته  تله نورو او تر مخكني وخ

ې هغه ړتيا ئگځاندوهمه  ،التزام لري او ورته غاړه ږدي

په قطار كي وي د صالح كسانو دوى  چيتمنا وي  پاتهتل 

رو گملپلو . هر مشر له خياو صالح كسان د دوى په خوا ك

او ړه د ده له هيلو په اوالي گڅرنرو د گد ملاو 

ري او گمل چيد كوم مشر  ،ندى شئژېپتمنياتو نه 

ري او گصالح مل چيي ړك او صالح وي او غواېمشاورين ن

ېك ن ،هغه صالح مشر دئ ،كي وي گې په څنېك مشاورين ئن

ظالم  چيځان ساتي به  له دې ،ماريگچارو به په كسان 

 يخائنږدي چي هغه ېنه پر ،ړيپر خلكو مسلط كي چارواك

شامل شي او د ده شا په )بطانه( كي ې ې ئېرڅ ياو مكار

چي دربارونو او واكمنانو ته د تقرب او  ،و خوا ونيسي

 ،ۍېدو په الرو چارو پوه دي او په غوړه مالې كدږن

ړو لو ،ځان دربار ته رسويسره  ۍاو چاالك ۍچاپلوس

الر كي ې په دړو بلد دي او په سوېدو مقاماتو ته د رس

به د بد مشر خوا كي ه كوي. ډډه ن تڅ ذلت او رذالله هي

هغه  ،ئورگري او مشاورين وگبده )بطانه( او ناصالح مل

 ،ېدليرس پوريتر دربار  ،تلليالرو مخكي له نارواوو  چي

 ېدږد دربار قرب او ن ،ېې نيولد مشرانو شا وخوا ئ

ې سره ئې ه همدپاو  ىړپه برخه كوالي شهرت او قدرت ور

 دي. ېپرانيستن ته ځاالري ټو ترالسه كولو گد ناروا 

 او د كومو ې دا قصه رااخيستموخي  كومي په چي قرآن

ښه توضيح او د يوه تاريخي مهمو مطالبو د اثبات او 

ته مخي  پاره زموږې د بيانولو لئڅ كي په ترمثال 

 بيانوي: ې داسيپاى كي ئپه ې قصد  ،ېښاي
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ښيو ې تا ته دروحي سره ئپه دا د غيب خبري دي چي 

په خپل او ته هغه مهال د دوى په څنگ كي نه وې چي 

تدبير او  ټپ چيحال كي  ه داسيپ متفق شولكار 

رى خلك داسي دي چي كه ته هر ېتوطئه ئې جوړوله. ډ

ايمان نه ې هدايت باندي( حريص و پرڅومره )د دوى 

( كومه بدله نه يراوړي. او ته ) د دعوت په عوض ك

 څهرته بل پخو عالميانو ته له پنده دا  ،غواړې ېتر

 نه دئ.

د  لوړې له راود قص السالم عليهيوسف  د -(112-111)

د پورتنيو مهمو مطالبو تاريخي  چيموخه دا وه  قرآن

د دغو مطالبو شرح او تفصيل  ،يږدېته كمخي  زموږ گيېلب

پر مهال او هغه وخت ېدو و د نازلآيتوندا دئ: د دغو 

ې  عليه وسلم د يوسف عليه السالم د قصرسول هللا صلي هللا چي

؛ ېخلكو ته بيانوللوړي ژوري او  برخي ياو حساس يمختلف

 2511ې ږدښت او وفاته نېادپيد اتالنو له ې نو د دې قص

دا قصه له ټولو دغو تفصيالتو سره  ،ر شوي ووېكلونه ت

خلكو ته بيانوله نه په  السالم عليهاو هغسي چي پيغمبر 

له يوه نه ده او نه په خلكو كي ېوندل ككوم كتاب كي م

په ليك لوست بلد  السالم عليهپيغمبر  ،ېدهبل ته ويل ك

مخكنيو مسخ  ،ې وىاقتباس كړې نه وو چي له كوم كتابه ئ

ې ړك ړانديوكي  ڼيب غلطي ېريډپه شوو مذهبي كتابونو 

ه دا له گڅرن پيغمبر عليه السالم چيښتنه دا ده پو ،وه

په دومره دقت او تفصيل سره ي قصه عبرتونو ډكه تاريخ

ه گڅنړه؟ ك ړانديوكي  ڼيب ېزناكياغ په داسياو 

د مكې د ې خوا له يوڅ كي په ترې ې قصد د چيېدو وتوان

په هغه څه خوا بلي  له ،ړيځور كهغه مهال وضعيت ان

د ده او مخالفينو تر منځ  چيړي ه بيان كگېزناكه تواغ

 عبرتناكيين د دې د دعوت مخالفخوا بلي  دل او لهېرېت

وري او گو ېره او راتلونكېكي خپله څ هينداريې په قص
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متوجه شي او  ،ړياو محتوم برخليك درك ك يليخپلي پا

بلي  ټولي برخي يوه پهې ه د دې قصگڅنعبرت واخلي؟ او 

شوې؟ د قريشو مشرانو هم د يوسف عليه  ۍپسې رښتيان

ليه وسلم سره ېر له رسول هللا صلي هللا عڅو په ڼالسالم د ورو

د هغه پر ضد ئې د عناد او  ،د رخې او كينې الره ونيوله

په خپلو منځونو كي ئې وويل:  ،ېوتړل يدښمنۍ لپاره مالو

كړئ او يا ئې له مكې  ښيا هغه ووژنئ يا ئې زندان ته ك

هغه او ياران ئې له مكې مكرمې نه هجرت  ،نه تبعيد كړئ

شوي چي ټول د  رېال زيات كلونه نه وو ت ول؛ خړته اړ ك

د رسول هللا صلي هللا  ،و په شانڼد ورو السالم عليهيوسف 

او عذر  ېدلېدلي ودرټ سر او شرمټيته عليه وسلم مخي 

ئې ترې وغوښت او ده هم دوى ته د يوسف عليه السالم 

 !!؟وينا تكرار كړه: )التثريب عليكم اليوم(

ه او گڅنټولو خبرو باندي  ېپه د السالم عليهپيغمبر 

ه كوم ځاى نه پوه شو؟ قرآن فرمايي: دا غيبي اخبار ل

دا قصه ښيي  ،ښييدي چي هللا تعالى ئې د وحي په وسيله در

ښوونه الهي وحي ستا الر ې اود هللا رسول يښتيا ه رپچي ته 

پرته څوك په غيبو باندي نه شي حي ځكه چي له و ،كوي

 پوهېدى.

ي نونكمستر ستر انكار نه څ كي په ترې ې قصتا د د

رى خلك داسي وي چي ېډخو  ،ښيته ايد خلكو مخي  حقائق

ېدو سره ايمان نه په ليدو او اورو حقائقد  يوازي

ړه د ز ،ې نه شي قانع كولىبرهان او استدالل ئ ،ړيراو

د  چيبلونكو او داعيانو هغه سخت حرص او تلوسه سواندو 

دا هم د دوى د هدايت  ،ئې لري ړهپه ادوى د هدايت 

داسي نتيجه نه وركوي چي د  نه كوي او پاره كفايتل

ړه او پل زاو په محض ليدلو سره ايمان راوړي او خحقائق

رى خلك له ېډ ،ځويشا ته وغور قائدغلط افكار او ع

له روان  ټولني د خپلي ،سره جوړ جاړى كوي يوضع يحاكم

له نورو سره  چيې ته ترجيح وركوي د ،ځيبهير سره خو

په غلطو څه هم هغوى ي كه ړ شاوږه په اوږه پر مخ وال

ځان عادي له غوښتنو سره ې د خپلي زمان ،الرو روان وي

د دوى د ټولني په حالت  ،دا نه خوښوي چي په دوى ،ړيك

ران بايد د دې گدعوت ،بدلون راشيكي  يوضع ياو په حاكم

ر خلك چي له ېهغه لږ شم ،په ليدو نااميده نه شي يوضع

او شهامت لري او همت  ،سره د ټكر جرأت يوضع يحاكم

 د خپلي ،سره مقابله وكړي يوضع يبد يله روانړي غوا
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د وتلو ځواك په ېز نه جاذبو له اغځواكمنو ټولني د 

ځان كي ويني او د حاكم نظام په جوړښت كي او د حاكم 

 ،كي د بدلون راوستلو ضرورت احساسوي ياو محكوم په وضع

حو همدغه خلك د اسالمي نهضتونو د مشرانو او د مصل

كي  وضعيپه همدوى دي چي  ،رانو لپاره كافي ديگدعوت

ا هغه ښت مسير بدلوي او بيځد خو ټولنيد  ،بدلون راولي

ږي او د دوى الر ېروان مخالف اكثريت هم په دوى پسي

 تعقيبوي.

ته  چيپاره دا هم كافي ده ستا د حقانيت د اثبات ل

د دعوت په عوض كي له خلكو نه د بدلې او عوض غوښتنه 

او د صالحو او  السالم معليهاو دا د پيغمبرانو  ېه لرن

ې سره يو صالح په همد ،ښه دهبلونكو يوه ستره نو رښتين

 ،ېلولى شومار بلونكي نه بگټر له يوه گاو حقيقي دعوت

قرآن كريم له ټولو پيغمبرانو نه دا قول رانقلوي چي 

 ،څه طمع نه لروخپلو قومونو ته ئې ويلي: له تاسو نه 

موږ د عالميانو له  ،ړودرنه غوانه و بدله اجر ا

 السالم معليهد پيغمبرانو  ،د اجر طمع لرو بپالونكي ر

ې په دڅ كي په تربيانولو  ړتياوو دگځاند مواصفاتو او 

دا  چيښيي ه د هغه يادونه گپه مكرره توز او يصفت ترك

ې ته متوجه د اهميت لري؛ او موږړتيا خاص گځانصفت او 

په ته ې و الرښود په انتخاب كي بايد دد مشر ا چيكوي 

هغه څوك د مشر او د  يوازي ړو اوپاملرنه وكه گجدي تو

ړو چي نه له خلكو نه ه غوره كگپه توټولني د الرښود 

لري چي ې نه دا هيله تر ،مادي طمع لري او نه معنوي

خپلو ځان او د وئې ستايي او مداحي ئې وكړي او نه د 

هغه  ،يازاتو په فكر كي ويخپلوانو لپاره د مادي امت

پل ديني مسئوليت او شرعي ښوونه خد خلكو الر چيڅوك 

د حق په الر كي  ،غواړي تعالى هللاله ې اجر ئ ،ڼيگتكليف 

نه دا چي نور خلك  ،تر نورو زياته قرباني وركوي

ته دعوتوي خو په خپله د نورو د خولو او وينو  ۍقربان

نه  ،ږيېغذيه كين دسترخانه تگرنړ شوي جوله  بيعپه 

ښو كي پپه چو او عياشيو ړچړي خلك د دوى د غوا چيهغه 

جاه او جالل دوى  چيړي پاره قرباني وركې لد د ،ذبح شي

تر ړي په جامو او خوړو كي غوا چينه هغه  ،ږيېته ورس

نورو غوره  ترې ځاى ئېدو امتيازات ولري او د اوسنورو 

 .او مرفه وي
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نښانې  ،نښي كي څومره داسي او په آسمانونو او زمكي

اسوي ئې( او احسې ږي )ويني ئېرېشته چي دوى پرې ت

. ړوي( مخ ترې اپرتهمل نه خو دوى )له اعتناء او تأ

شرك  چيپر هللا ايمان نه راوړي؛ مگر دا ې ېرى ئډاو 

د كوم  چيڼي گان خوندي ې ځكوونكي وي. آيا له د

داسي  پهي او يا قيامت ړېږوغو ېپرعذاب سيورى  الهي

 بې خبره وي. چيراشي ې حال كي ناڅاپه پر

ې خور داسي ېريډي كي زمكپه آسمانونو او  -(115-116)

په ږدو كي چي د زمانې په اوږي ېو كگنښي نښانې تر ستر

 چياوړي ، راښكاره كېږي او اوړي راښييځان وار وار 

د  ،حق ته بلنه وركوي ،بلي په لوريانسان د هللا تعالى 

ې ئ يليپا عبرتناكيرول كوي او ېو لوكفر له بدو پاي

انسان ته انځوروي؛ خو ډېرى خلك د دغو نښو نښانو تر 

په نه فكر  ،ږيېسره تېرۍ ې باكۍ او بپه بې پرواي گڅن

 كوي او نه عبرت ترې اخلي.كي 

كه چېري انسان د خپل چاپيريال ښكارندو مظاهرو ته 

و لږ غور او گېلي او د خپلو كړنو په تاريخي بشځير لږ 

ونو بلونكي او داعيان به په كي مومي گپه زر ،فكر وكړي

الري  يته دعوتوي او د سمالري لوري او  تعالى هللاچي دى د 

ږ ېر لډكي ئې مرستي ته ورځي. خو  يپه تشخيص او ټاكن

د دغو محدودو  ،ت او اهليت ترالسه كويئكسان دا كفا

مشرك شي او  ېډېرى ئ ،ملې نه چي ايمان راوړيړو له جگو

داسي وي چي ې ځيني ئ ،لړييو گدنگخپل ايمان د شرك په 

ې مرسته تر ،لري طمعهم  هللاكي له غير  گد هللا تعالى په څن
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له غير ې ځيني ئ ،ي ته پناه وړيگغواړي او د هغوى كور

ره له غير هللا سې ځيني ئ ،تعالى هللاږي لكه له ېرېداسي و هللا

له هللا  او محبت يوازيمينه  داسي مينه كوي چي داسي

د غير هللا په وړاندي داسي ې يوه ډله ئ ،ښاييسره  تعالى

 تعالى هللاوي چي داسي انقياد له ړونكي منقاد او فرمان و

ړو په پرتله گپرته بل چا ته جواز نه لري... د مشركو و

په  ېر چي ايمان ئېد هغو سوچه او مخلصو مسلمانانو شم

و غرونو گو دنگدومره دئ لكه د دن ،ړل شوىشرك نه دئ ل

 !!ېرد قيمتي كاڼو شمډبرو كي ښتو ې ارزېرو بډپه 

 معليهدغه كافر او مشرك عناصر چي د پيغمبرانو 

له حق دين  ړي اوله دعوت سره مخالفت ته مال ت السالم

د ولي څه شي له الهي عذابه ډاډه كړي؟  ،ږيېگسره جن

ې نه د امنيت احساس كوي؟ آيا د گي راتقيامت له ناڅاپ

 چيړى ې وركئناه كولو جسارت گړي او د ې باكه كب خبري

ڼي او د گځان خوندي ېره نه لري او له الهي عذابه و

 ېپي راتلو باور نه لري؟! دا څومره بڅاپه ناقيامت 

 بنياده ډاډ دئ او دا څومره جاهالنه بې باكي!!

    

     

   

    

   

   

    

    

    

   

   

   

   

   

    

    

د هللا لور ته په بصيرت  ،ورته ووايه: همدا مي الره ده

زه هم او هغه هم چي زما متابعت  ،سره بلنه وركوم
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 چيمخكي مو  تا. او له نه يم كوي او زه له مشركانو

ړو له سې ړږلي او وحي مو ورته كېڅوك ل لوله كليوا

نه ول؛ آيا د زمكي پر مخ نه ې( )فرشتڅوك پرته بل 

دلي او نه ئې دي ليدلي چي تر دوى د مخكنيو ېدي گرځ

وه؟ او د استوگني اخروي ځاى خو د هغو گه څنه پايل

ه آيا تعقل ن ،ې كولهېر غوره دئ چي تقوى ئډلپاره 

 كوئ؟

دوى ته ووايه: موږ له تاسو نه خپله الر  -(111-111)

د سره پوهي زه او زما پلويان په بصيرت او  ،له كړېېب

له هر عيب او نقص نه  تعالى هللا ،هللا لوري ته بلنه وركوو

و كي د كائناتموږ په  ،ځان ساتوڼو او له شرك نه گپاك 

په  او مطالعې يړنېڅ يژور غور او د تاريخ د دقيق

د هللا تعالى د قدرت له نښو  ،نتيجه كي خپله الر ټاكلې ده

د دغو نښو  ،ږوېرېېر سطحي نه تڅنښانو نه د ړندو په 

نښانو پيغامونه په غور او تعمق سره اورو او د هغوى 

 . ټاكوپه رڼا كي خپله الر 

مخكي هم ډېر  له دې ،دا دعوت او بلنه نوې نه ده

ې په وحي سره به ئستر ستر شخصيتونه تېر شوي چي 

آيا ستا مخالفين او هغه ځواكونه چي  ،دهېالرښوونه ك

جبهه  گڼي او ستا پر ضد د جنگستا دعوت درواغ 

له تاريخي حوادثو او د خپلو پخوانيو كافرو  ،ېزيپران

په عبرت نه اخلي؟!! آيا و پايلله بدو رو گاو مشركو مل

په  پالود حق هرو مرو وروستى برى به چيږي ېپوهې نه د

اخروي  هم اوپه آخرت كي هم او په دنيا كي  ،ږيېبرخه ك

 ېر غوره وي؟!!ډېر ډپرتله په د دنيا ې اجر خو به ئ
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ې ده ئ ېرلېده شوي او انگېمتر هغه چي پيغمبران ناا

ناڅاپه زموږ  ،ر ايستي ديېچي درواغجن انتظار ت

ژغورل شوى چي څوك او هغه  ېدلېنصرت او مرسته وررس

غوښتل او زموږ عذاب له مجرمينو نه شي  موږ

د دوى په قصو كي د عقل  چي. يقينًا ېدىايسار

دا  ئ،د پروت(پند او عبرت )ړى گځانخاوندانو ته 

ځان د بلكي تر  ،وينا نه دهې ه شوړجوځانه له  هسي

تصديق او تأييد دئ او د هر څه تفصيل او د مخكنيو 

 او رحمت. ښود الرپاره لړونكو ايمان راو

ړاوونو ك ،ستونزوله  چيې ته نه ي دا يوازي -(111-111)

ېرو پيغمبرانو باندي ډپه  ،ېاو مخالفتونو سره مخامخ ي

راغلي او د  ړاوونهچت كسخت او له زغملو او داسي

مخالفت سره مخامخ شوي چي د شديد  مخالفينو له داسي

 ۍدېد يأس او ناام السالم معليه انوپيغمبراولواالعزمه 

سره مخامخ  وضعيهغوي له داسي  ،اسباب ئې برابر كړي

د دعوت د بريا په اړه د دوى باور ړى ې كمان ئگشوي چي 

ې ن ئځا ،مان او غولوونكو هيلو پرته بل څه نه ووگله 

مخي  پر خپليئې الري  ټولي ،موندلىې كي محاصر يپه كلك

د بري امكان او احتمال ورته په نشت  ې اوليدل يبند

او  يې ستونزمنبرابر او محال معلوم شوى. په همدغسي يو

يأس  ،دلېېالهي مرسته وررسې كي مرحل يډك له كړاوونو

ې رښتينې ئ ۍ هيليې او مخكنې ختمه شوېدي ئاو ناام

ې او د ېره شوله طوفانونو تې ړۍ ئېد نجات ب ،ېختل

د ې كي مرحلهمدغي او په  ېدلېنجات او بريا ساحل ته رس

دوى پر دښمنانو او مخالفينو باندي الهي عذاب نازل 

چي پيغمبران نه دي څو مؤاخذه شوي. تر په كلكه شوى او 

د دعوت كار ئې پر مخ بوولى؛ او د خپل قوم  ،مأيوس شوي

پر د دوى  تعالى هللا ،ېېدلطمع نه ده شكله هدايته ئې 

خو كله چي قوم دوى ته  ،ډولىځنږل ېد عذاب لفينو لمخا

په خالف ي او د دوى ړلش ،دوى ئې رټلي ،د رد ځواب وركړى

 ،ې نازل شوىپرالهي عذاب  ،ېپرانيستجبهه  گې د جنئ
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 . ټول شوىې ټغر ئدلى او ېپاى ته رسې مهلت ئ

د  ،ې ديښته ايمخي  وږې زمتاريخي قص كومي چي قرآن

ځ د تصادم د حق او باطل ترمنژورو كي ړو په لوتاريخ 

د عقل ې كي په د ،ې ديړې بيان كئ پېښي ښتو كومياو ن

دا د نورو كتابونو د  ،خاوندانو ته عبرتناك درسونه دي

 يړځانه جوښو له قصه خو چيئ ڼگېر مه څپه هغو قصو 

اندو او زړه سو ،قرآن د تاريخ د ټولو دردمنو ،ېړك

ي الهي رښتينرانو او د دوى د گصالحو بلونكو او دعوت

ېر دقت او تفصيل سره ډپه ې څه ئهر  ،دعوت تصديق كوي

و د حقائقپر وي او ټه كي په لد حق  چيڅوك  ،ړيبيان ك

ښود وي او ې الردا كتاب به ئ ،ړلو اراده لريايمان راو

 . ۍډال پېرزوينيد رحمت او  تعالى پاره د هللاد ده ل

ۍ )يوسف د كورن ليكي:پاى كي په ې ې قصد د بايبل

 ،پني كولهتاسو ش چيړو ته وويل: زه فرعون ته وايم غ

اوس له ده...  پاتهميراث درته په دا دنده له نيكونو 

تاسو به هم فرعون پلو رمو سره مصر ته راغلي يئ... خ

ړئ نو هغه به ځواب ورككه دا ړئ... ته همدا خبره وك

د نورو سيمو شئ...  پاتهپه جوشن كي  چيړي اجازه درك

د په جوشن كي فرعون دوى ته پنو كركه لري... خلك له ش

پالر هم فرعون ته پل يوسف خړه...ېدو اجازه وركك پاته

په ځ .. قحطي ور.ړ!!راوست او هغه فرعون ته بركت ورك

 ټوليېده... يوسف د مصر او كنعان د خلكو ځ زياتور

په خزانه كي عون رسه او د فترالپه بدل كي ې ې د غلپيس

يوسف  ،ېشو يې ختمپيسد خلكو  چيې... كله ړې جمع كئ

ې غله ئپه بدل كي  چيړئ څاروي مو راكورته وويل: 

د په بدل كي ې د يوه كال غل ...دوى مجبور ووړم...درك

. خلك بيا شول..په واك كي فرعون د څاروي ټول ولس 

ې پيسخو نه اوس  چيې ويل ښته او وئې وغوغله ئ ،راغلل

څه نه دي پرته بل و زمكځان او له  ،څارويلرو او نه 

پاره د فرعون ل يزمك ټولي... يوسف د دوى پاتهراته 

ټول مصريان د فرعون ه گې توپه دې... او ې واخيستتر

ې تر يزمكد كاهنانو  .يوسف يوازيغالمان شول..

ړه وركول نو ړيا خواې وهغوى ته ئ چيځكه دا  ،ېوانخيست

.نو يوسف خلكو ته ړ نه ول..پلورلو ته او زمك پلود خ

ې ېرلپپاره د فرعون ل يزمكاو ستاسو تاسي وويل: ما 

په ې كرئ او د لو وئ چياوس به تاسو ته تخم دركوم 

ې به ئ پاتهځمه برخه فرعون ته وركوئ او پنمهال به 
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د راتلونكي كال د څارويو خوراك او ستاسو او ستاسو د 

ې ړه كښېگڼورته وويل: تا راسره . دوى پاره وي..تخم ل

ې وروسته د فرعون غالمان وو!! له د يو چيراضي  موږ ،ده

) 

انسان  د يوه داسي السالم عليهيوسف  بايبل چيورئ گ

د ولس له  ،د فرعون خادم دئ چيړى ځور كانېره كي څپه 

د ولس  ،ړهټه استفاده وكگپه ې د فرعون ئ مجبوريتونو

ړل ورك ېپه واك كي ئفرعون  ې واخيستل او دې ترڅه ئهر 

ې د ستر ړل!! آيا تر دې د ده غالمان كټول مصريان ئاو 

عون رانسان تر ف آيا داسيېدى شي؟ ېري تصور كظلم او ت

عادل او  چيآيا دا ممكنه ده هم لوى ظالم نه دئ؟ 

ې ؟!! له دړيغوره ك ۍپيغمبرپه څوك  داسي خداىمهربان 

پلو خ چيدا ده خه مو يد ليكونك بايبلد  وينا يدروغجن

 غورلژاسرائيليان و چيمهمه دا ده ته ووايي: پلويانو 

 بيعپه رتيا گحتى د فرعون د مل ،وي بيعپه هره كه  ،شي

او د ځولو يوه لوى ولس د غورښو ته د پاو حتى د فرعون 

 چيځكه !! بيعچولو په ۍ اړۍ د كد غالمړه كي په غادوى 

ښايي وو!!  ړيك همداسي ستاسو جد يوسف عليه السالم

و د دولتي كولو نظريه د زمكل د گيهودي ماركس او هي

دا  بايبلخو تاسو د ې وي!! اخيست برخي دغيله  بايبل

چا ه د هغه زمك ،وايي چيړئ نظر له اسالم سره مقايسه ك

عشر او  يوازي ه شتمنيوې!! واكمن د خلكو لكري ئ چيه د

د  خو دا د واكمن حق نه بلكي ،زكات ترالسه كولى شي

ې له شتمنو اخلي او حكومت ئ چيدئ  او مسكين( حق ر)فقي

دا د يوه ظالم او فرعوني  ېشي. قرآنې وېستمنو ئپه ن

ټولواك وايي ځان ته ې واكمن ئ چيڼي گړتيا گځاننظام 

 قرآن ،ځان بوليۍ د شتمن ټولياو د ملك او ولس 

الره د موسى عليه گاو د دوى ت السالم معليه انپيغمبر

 ،هم د ظالم فرعون چيځوروي ان داسيېره كي څپه  السالم

يو  ،مار هامان او هم د شتمن قارون مقابله كويگټهم د 

مارو مذهبي گټې د بل ئ ،هگېلې د ظالمانه اقتدار بئ

ډايانو ې د حريصو شتمنو او بېيم ئه او درگېلمشرانو ب

تل دغو ږدو كي په اود تاريخ  چيوايي  قرآنه. گېلب

خو  ،ېړمقابله ك السالم معليه وانپيغمبردريو طبقو د 

رى گد فرعون او كاهنانو مل وسف عليه السالمي بايبل

ۍ مصادره ټه د عام ولس شتمنگپه د فرعون  ،معرفي كوي

نه په اسالم كي  ،كوي او كاهنانو ته امتيازات وركوي
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ړي گځانپاره خاصه مذهبي طبقه شته او نه د دوى ل

 چياطر محكوموي ې خه دپاسالم فرعوني نظام  ،امتيازات

ځته رامنې طبقاتي نظام ئ ،وو يلېشډلو وډلو په ې ئخلك 

په شتمنيو ڼو او د ولس اگټولواك ځان چارواكو  ،ووړى ك

 ځان ته وركاوو.  ې د هر راز تصرف حق كي ئ

ېهوده ې بپه دښت( كتاب ېپيدادا قصه او د ) بايبل

  پاى ته رسوي:خبرو 

ما  چيړه ړه وكلويوسف ته وويل: ه مخكي گ)يعقوب له مر

ې بركت ې... د ده دوو زامنو ته ئكنعان كي ښخوپه به 

ڼ ې كيپر سر ئښى الس او د مشر ې پر سر ئړ... د كشر ورك

ښى ې... ړا اشتباه كتپالره .. يوسف وويل: ښى وو.الس اي

ږم ېپوهږده... هغه ورته وويل: زه ېپر سره كالس د مشر 

ېرو ډر وي او د څه كوم... كشر به تر ده مخور او ست چي

ټوله پله زه خې وويل: ... يوسف ته ئپالر به ويولسونو 

ې وويل: زما خوا ئ و تهزامن.. پارم.ه هم تا ته سزمك

څه حالت ووايم پر تاسو به درته  چيشئ ډ ته راغون

ېر څپه پو څې وويل: ته د سيند د شي!!... رؤبي ته ئرا

 يني دې مېرميو پرزما  چيې خاطر په د.. خو ې.پانده يڅ

ڼو برالسى پلو وروپه خې وروسته به ړى له دېرى كجنسي ت

ې رحمه او ې وويل: تاسو بې... شمعون او الوي ته ئنه ي

ېر دئ څپه ي چب هيئ... يهودا د زمري د هغې انصافه ب

څوك دا جرأت كولى  ،ېده شوى ويښكاره وروسته وله  چي

 ۍ عصا به تلچايپا... د سلطنت او ړيښ كهغه راوي چيشي 

ېشت م.. بولون به د دريا ساحل كي وي.په الس كي  د ده

ېر دئ...دان د څپه ړونكي حيوان شي...يساكار د بار و

چي... چيې ښپد آسونو كي  يپه الر چيېر دئ څپه هغه مار 

 يزمكېرازه ښاشي به  ونه وشي...دبه بري جاد بانديپه 

چيان ب ښكلي چيڅه دئ لري...نفتالي هغه غر

پر ې د ويال چيې ونه ده ېوه لرونكه مږوي...يوسف هغېز

څيرونكي بنيامين د ړولى وي... و سيورى غوگڅانې ړه ئغا

ړي او دا ښمنانپل دپه سباوون كي خ چيېر دئ څپه وه ېل

!!! بيا د ې ديړي ئترالسه ك چيېشي څه وښام هغه ما

خبره  يړيند م السالم عليهاو يوسف  السالم عليهيعقوب 

 پاى ته رسوي.قصه او دا كتاب ې سره دا په همدكوي او 

ښتنه كوو: كه دا د بركت پوله منونكو  بايبلد 

واك ې د د السالم عليهښتيا وى او يعقوب وركولو خبره ر

ې ړي او بختور ئچا ته بركت ورك چياو اختيار درلودى 
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پمولى ړي سغ ۍ له كومخپلي كورن آيا ده به دنو  ،ړيك

ې محروم شي؟ رت ځيني چيوو  پاتهآيا دا مجال به  و؟و

ې ئ بايبل چيې كول هغه خبري اړهپه ځينو ې د به ئولي 

ښه او ې زامن ئ ځيني چيړي نه غواپالر هيڅ كوي؟  دعاءا

 زوى بدبختي او له سعادتڅ پل هيد خپالر  ،بد وي ځيني

ټه او ې بنسدا خبره ب بايبلد  !!ښويمحروميت نه خو

پالر بد ښه وي او د ټول اوالد به پالر ښه د  چيواهي ده 

 السالم عليهوى نو د يعقوب  كه داسي ،ټول بد وينسل به 

د  چيېدو يدا كپنه  به يو هم داسياوالد كي ټول په 

د  ڼلى!!گې ې او بد ئړېرا كښورته ې ئپه وينا  بايبل

ي ې او روزنپه تربيښه والى او بد والى د ده انسان 

شرير او بد دنيا ته  څوك له خپلي مورهي دئ، ړلىت پوري

ېدى ې وجه له نورو غوره نه شي كپه د كڅوهي ځي اونه را

په كور كي د آذر  ،پيدا شوىۍ كي ې كورنړگځانپه  چي

زوى او  داسيپه كور كي ږي او د نوح ېپيدا كابراهيم 

 رتيا كوي. گځاى د كافرانو ملپه د ده  چيېرمن م

 چيښتنه كوو: آيا ممكنه ده پوله ليكونكي  بايبلد 

پلو د خ يېر ستر شخصيت دڅپه  المد يعقوب عليه الس

وايي:  يوته ونيسي او ودگيوه زوى ته  ړانديپه وزامنو 

ړى؟!! آيا كوم شريف انسان به ېرى كت په مېرمنيده زما 

ځان سره وساتي؟ آيا كوم غيرتي ورور بد زوى له  داسي

ومني او له هغه خوا كي  په خپليبدكار ورور  به داسي

كي  بايبل پهتاسو به  ؟!!ژوند ته تيار شيډ گسره به 

ې ضد ئپه  السالم معليه انوټولو پيغمبرچي د گورئ دا و

بلي او ې په يوې ې دي او هر يو ئړخبري كني كركجېري ډ

د كوم مسيحي لخوا نه  چي بايبلښيي ړى، دا گناه متهم ك

په زه ښمن له لوري ليكل شوى، بلكي د مسيحيت د ستر د

په د روميانو  بايبلچي ډ او يقين سره ويلى شم ډاېر ډ

په الس ېر د داسي خلكو څپه  پولساو د ښت گاو لښوونه الر

پاره لې كار د روميانو له لوري د همدچي كل شوى لي

ټول د مسيحيانو چي ې ړى شوگمارل شوي او وظيفه ورك

گناهونو په سترو سترو ړ شخصيتونه ړ لوپيغمبران او لو

تر  السالم عليهكي له آدم  ټول بايبلپه ، ما ړيمتهم ك

داسي پوري  السالم عليهاو عيسى  السالم عليهابراهيم 

ښى وي او ېپردي روغ  بايبلچي پيغمبر ونه موندو كوم 

ړى!! ۍ نه وي متهم كگناه او غلطپه كومي ستري ې هغه د

د  تعالى هللاد پال انسان به يو خداى چي گه ممكنه ده څن
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ت كوي او داسي جسار اړهپه رسوالنو او معصومو لمنو  پاك

گناهونو تورنوي؟!! ستونزه په داسي لويو لويو دوى به 

پېښو او له داسي په وار وار چي بني اسرائيل دا ده 

ې د ټول مذهبي كتابونه ئچي شوي ځو سره مخامخ بدو ور

پل ې وران شوي، د خمعابد ئېدلي، په الس سوزښمنانو د

چي د دوى د ېدلى ښمن توانړ شوي، او ده اېښودو تپرملك 

ېر كتابونه څپه ځاى د بايبل په مخكنيو مذهبي كتابونو 

د بايبل اصلي عبري نسخه نشته، ړي، ك رائجپه دوى كي 

ځكه ې، نو ړل شوژبا ې له يونانيۍ عبري نسخه ئدا اوسن

ه برخه ږېره لډد اصلي بايبل ې كتاب كي په دچي گورو 

و او د ېره خرافاتې شمبږي، له ېهم نه موندل ك

ډك له كركجنو تورونو ړه په االسالم  معليه انوپيغمبر

 دئ.
 عليهوو او يعقوب ېهوده وينابې د د بايبلد  قرآن

ټو ې بنسپكو خبرو او بچو او سپو ته د داسي السالم

يعقوب عليه  چيد منسوبولو په خالف فرمايي ړاندوينو و

ې ړل او ورته ئډ كپل زامن راغونخه مخكي گله مر السالم

ځواب په چا عبادت كوئ؟ هغوى د وروسته به  ويل: له ماو

ستا او  چيرب عبادت به كوو  يوازينيوويل: د هغه كي 

 اسمعيل او اسحاق رب دئ او موږ ،پلرونو ابراهيمستا د 

ړه د اپه او بيا د مخكنيو شخصيتونو  ورته منقاد يو.

ونه كوي او د هغو خلكو ښوېره جامع الرډيوه  اړهپه بحث 

ځان ېكو شخصيتونو ته د ن چيتصحيح كوي  يېرنگان غلطي

ځان تر او د امتيازاتو ترالسه كول الري منسوبولو له 

 چيېرنه ده گدغه غلطه ان ،ړينورو غوره ثابتول غوا

ږوي او د سترو سترو فتنو او ېژادي تعصبات زقومي او ن

 فرمايي:  قرآن ،ځيرگړو باعث گلويو لويو ج

       

     

    

     

 217: البقرة

السته  دوى ته خپلي ،ېره شوهت چيډله وه دا يوه 

ړو ك پلو)دوى به د خ دي او تاسو ته خپلي يړنراو

له  ،ړو(ړو وپلو كړو بدله ترالسه كوي او تاسو د خو

 څه كول؟!! وى هغ چيږي ېښتنه نه كپودا  تاسو

 ،ږيېښتل كپوړه پلو عملونو په اد خبه څوك يعني هر 
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ړو ړو ود كځواب وركولى شي او نه يو د بل نه يو د بل 

د  بايبلږي!! او دا د ېپه وجه مكافات او مجازات ك

په ټولو هغو خلكو د منونكو او د  بايبلليكونكي او د 

اور په نسلي امتيازاتو ب چيوزار دئ گې ستر او سخت خول

معنوي او مذهبي مقام او منزلت يو  چيمان كوي گلري او 

 ،ږيېپالره اوالد ته انتقالله  چي موروثي توكى دئ داسي

 يېرنگي انې غلطپه همدټ بنس د بايبل چيه گڅنلكه 

به ټولو جاهالنه او محرفو مذهبونو كي په  ،دل شوىاېښو

مذهبي او معنوي  ،ټ دئې بنسېرنه ئگدا ان چيورئ گو

 ،په نسلي امتيازاتو باور لري ،ڼيگموروثي توكى مقام 

ې د عمل او عقيد ،پر نورو ترجيح وركويټبر ته يوه خاص 

ي او معروفو شخصيتونو ته انتساب ړيكژادي اځاى نپر 

ټولو دغو محرفو په  ،خداى ته د تقرب وسيله بولي

توكم  ه خاصخداى له يو چيدا خبره شريكه ده مذاهبو كي 

 ،هغه ورته تر نورو نازولى دئ ،ريسره خاص تعلقات ل

ټول توكمونه  ،ړيپيدا كټول خلك يو برابرنه دي خداى 

ې كي په د پير يوازيد دغو مذهبونو تو ،يو شانته نه دي

ړى توكم د خداى نازولى گځانپل خاص او هر يو خ چي دئ

   ڼي.گتوكم 

اصلي او  ،صحيح او ناصحيح مسلك ،د سم او ناسم مذهب

په دا د يوه ستر اصل ړه په اد قضاوت  ځجعلي دين تر من

پير په توكميز توې چي: كوم يو ئولرئ پام كي په ه گتو

پر نورو ترجيح وركوي او كوم خاص توكم ته باور لري او 

كوم يو  ،ڼيگپالر اوالد ټول انسانان برابر او د يوه يو 

ې د انسان ڼي او كوم يو ئگمذهبي مقام موروثي توكى 

 ،ڼيگاو منزلت معيار معنوي مقام د ه د ده عمل او عقيد

په  ړه د بايبلپه اد معنوي مقام  چيناسم مذهب هغه دئ 

 قرآنې قضاوت ئ چيمذهب هغه دئ ېر قضاوت كوي او سالم څ

   ته ورته وي او وايي: 

      

     

    

سُْبَحاَنكَ اللَُّهمَّ َوِبَحْمِدكَ، أشهد أن الَ ِإل َه ِإالَّ َأْنَت 

 َأسَْتْغِفُركَ َوَأُتوُب ِإَلْيكَ 
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