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بسم هللا الرحمن الرحيم

التوبه
د سورې پېژندنه
دا سوره په دوو مشهورو نومونو ياده شوې :البراءة
او التوبة ،لومړى نوم ئې د سورې له لومړي آيت اخيستل
شوى چي په هغه كي له مشركينو د برائت او بې زارۍ
اعالن شوى او دوهم ئې له 111آيته چي د دريو مؤمنانو
توبې ته پكي اشاره شوې 121 .آيتونه لري ،د آيتونو
فواصل ئې د لومړي او اتم آيتونو (مشركين) او (فسقون)
ته ورته دي ،او څو آيتونه ئې (رحيم) او (حكيم) ته
ورته اوزان لري چي دا هم مشركين ته نږدې وزن لري .د
سورې له متنه په ډېر صراحت سره معلومېږي چي د دې
سورې ځيني برخي د مكې له فتحي لږ مخكي او ځيني ترې
وروسته ،ځيني په نهم هجري كال كي ،ځيني د حنين له
جگړي وروسته او ځيني د تبوك له جگړي مخكي او وروسته
نازلي شوې او په هغو قضاياوو بحث كوي چي مسلمانان پر
مكې له تسلط وروسته ورسره مخامخ ول ،لومړۍ مهمه قضيه
له هغو ډلو سره د مخكنيو ژمنو قضيه وه چي ځينو د
هغوى درناوى كړى وو او ځينو په وار وار ترپښو الندي
كړې وې.

د االنفال او التوبه تر منځ تړاو
ځيني خلك د سورې په سر كي د بسم هللا الرحمن الرحيم
د نه راتلو له امله داسي انگېري چي ښايي دا دواړه
سورې به په اصل كي يوه سوره وي ،خو ځيني نور بيا په
دې عقيده دي چي د سورې په پيل كي بسم هللا الرحمن
الرحيم د نه راتلو وجه دا ده چي د سورې د نزول په
وخت كي پيغمبر عليه السالم دا نه وو ويلي چي په سر كي
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ئې بسم هللا الرحمن الرحيم راوړئ او دا ئې هم نه وو
ويلي چي دا سوره د االنفال برخه ده ،د قرآن د جمع
كولو پر مهال د صحابه وو تر منځ دوه رأيي وې :ځينو
دا مستقله سوره گڼله او ځينو د االنفال برخه ،اتفاق
پر دې راغى چي نه ئې په سر كي بسم هللا الرحمن الرحيم
راوړل شي او نه له االنفال سره يو ځاى كړى شي.
كه د التوبې د سورې مضامينو ته ځير شو نو راته
جوته كېږي چي لدې مضامينو سره د بسم هللا الرحمن الرحيم
راوړل مناسب نه وو ،دا د ټولو مشركينو په وړاندي د
برائت اعالن دئ او طبيعي ده چي د برائت اعالن او بسم
هللا الرحمن الرحيم يو له بل سره نه ښايي ،دا د صلح او
روغي جوړي لوري ته د بلني يا د جگړي د پاى ته رسېدو
اعالن نه دئ چي په بسم هللا الرحمن الرحيم پيل شي،
مناسبه همدا وه چي د برائت په لفظ سره دا سوره پيل
شي.
دا سوره د االنفال يوه برخه گڼل اشتباه ده ،ځكه كه
د دغو دواړو سورتونو د آيتونو تركيب او د مضامينو
ژورو توپيرونو ته ځير شو نو په بشپړ اطمئنان سره
ويلى شو چي دا دواړه سورتونه مستقل سورتونه دي ،ځيني
مهم توپيرونه ئې دا دي:
 االنفال د جهاد په لومړنۍ او د پيل په مرحلې پوري
مربوط قضايا څېړلي او التوبه د جهاد ډېري پرمخ تللې
مرحلې او د مكې له فتحي لږ مخكي او وروسته قضايا
څېړلي.
 په االنفال كي د معاهداتو د درناوي يادونه شوې او
په التوبه كي د معاهداتو پاى ته رسېدل اعالن شوي.
 د دواړو سورتونو د آيتونو تركيب او غږ ډېر توپير
لري.
 د االنفال د سورې آيتونه په اوسطه توگه نږدې 76
حروفه اوږدوالى لري ،حال دا چي د التوبه د سورې د
آيتونو اوسط اوږدوالى نږدي  11حروفه دئ.
 كه دا دواړه سورې يو وگڼل شي نو د قرآن د سورتونو
شمېر به  111شي ،حال دا چي د  111رقم خاص اهميت لري،
دا ځكه چي د دې عالم د عناصرو شمېر هم 111دئ ،دې ته
مو بايد پام وي چې هللا تعالى د قرآن يوه مكمله جمله هم
آيت گڼلى او د دې عالم هر توكى ئې هم د آيت په نامه
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ياد كړى ،يو د مقروء كتاب آيت دئ او بل ئې د مشهود
كتاب آيت ،يو له حروفو او تورو جوړ شوى او بل ئې له
توكو ،يو لوستل كېږي او بل ليدل كېږي ،يو كتاب هومره
وړوكى چي ته ئې په خپل جيب كي وړى شې او بل ئې هومره
ستر چي ته ،ستا زمكه او لمر او سپوږمۍ ئې د تورو او
ټكيو حيثيت لري ،خو په دغه واړه كتاب كي دا ستر كتاب
راغونډ شوى ،كه ووايو چي په دې واړه كتاب كي هومره
اسرار دي چي په دې ستر كتاب كي نشته نو مبالغه مو نه
ده كړې!! دا ستر غوړېدلى كتاب د دغه واړه كتاب شرح
ده او دا ووړ كتاب د دغه پراخ كتاب خالصه .ته پوهېږې
چي دا ستا زمكه له داسي يوسل څوارلسو عناصرو جوړه
شوې چي شمېر ئې ثابت دئ او تر دې نه شي زياتېدى او د
هللا مقروء كتاب قرآن له يو سل څوارلسو سورتونو او د
فاتحې سوره له يو سل څوارلسو حروفو!! تا ته دا هم
معلومه شوې چي زمكه اوه طبقې ده ،آسمان ئې اوه طبقې
او د زمكي او آسمان د هر وړوكي جزء؛ اتم ،انتهائي
مدارونه هم اوه او د فاتحې د سورې آيتونه هم اوه ،دا
يو تصادف مه گڼه ،دا هغه حقيقت درپه گوته كوي چي د
دواړو كتابونو مرجع يوه ده ،دواړه يو د بل شرح او
تفصيل.
مقروء كتاب ئې د دې لپاره ووړ كړى چي ته ئې په
خپل جېب كي هم وگرځولى شې او لوستل ئې درته آسان وي
او مشهود كتاب ئې د دې لپاره خور او ستر كړى چي ته
هري خوا ته سترگي وغړوې نو د ده د قدرت نښي وگورې او
هرڅه ئې هره شېبه درپه ياد كړې.

شأن نزول:
په شپږم هجري كال كي د قريشو او مسلمانانو تر منځ
د حديبيې د صلحي معاهده السليك شوه ،د دې معاهدې له
مخي به نه يوازي تر لسو كلونو يو پر بل له بريد نه
ډډه كېده ،د مسلمانانو او قريشو تر منځ به اوربند وو
او په پټه او ښكاره به ئې يو د بل په ضد له تېري ډډه
كوله بلكي د دواړو لوريو حليف قومونه به هم د دوى له
بريدونو خوندي وو ،په معاهده كي ويل شوي وو چي د
عربو هر قوم ته به دا حق وركول كېږي چي له كوم لوري
سره يو ځاى كېږي او د دې معاهدې برخه گرځي .په دې لړ
كي د بني خزاعه قبيله له مسلمانانو سره او د بني بكر
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قبيله له قريشو سره حليف او په معاهدې كي شاملي شوې،
قريشو دا معاهده نقض كړه ،بني بكر پر بني خزاعه بريد
وكړ ،قريشو د دوى مرسته وكړه او په دې توگه دواړو د
حديبيې معاهده ماته كړه ،هسي هم قريشو هغه برياوي
نشوى زغملى چي له دغي معاهدې وروسته د مسلمانانو په
برخه شوې ،مدينه له يهودو تصفيه شوه ،د عربو له
څلورو نږدې درې برخي د اسالم تر واكمنۍ الندي راغلې ،د
عربو ډېري قبيلې له مسلمانانو سره يوځاى شوې ،خبره د
شام تر پولو او له روميانو سره مخامخېدو ته ورسېده،
د قريشو جذباتي زلميانو غوښتل د دې معاهدې له قيده
آزاد شي او له مسلمانانو سره په يوې پرېكنده نښتي كي
خپل مخكنى حيثيت راژوندى كړي ،د دې لپاره ئې تيارى
پيل كړ ،پر خزاعه د بني بكر بريد د دې تياري مقدمه
وه ،خو پيغمبر عليه السالم په خپل ژور تدبر او درايت
سره دا موقع ورنه كړه او په اتم هجري كال ئې پر مكې
بريد وكړ او هغه ئې په ډېره آسانۍ او د قريشو له
لوري له كوم مقاومته پرته فتح كړه ،حمله دومره ستره
او منصوبه ئې دومره دقيقه وه چي قريشو نه د مقابلې
او مقاومت توان په ځان كي ليدو او نه ئې له تسليمېدو
پرته بله چاره درلوده .د مكې له فتحي وروسته د هوازن
له جگړماري قبيلې سره د حنين په تنگي كي كلكه نښته
رامنځته شوه ،چي په لومړي سر كي د مسلمانانو په ماتي
منتج شوه خو بېرته وضع بدله شوه او دا سخته جگړه هم
د مسلمانانو په گټه پاى ته ورسېده ،د طائف خلكو هم د
مسلمانانو په ضد د جنگ پرېكړه وكړه خو رسول هللا صلى
هللا عليه و سلم په خپل حكيمانه او مدبرانه سياست سره
دا منصوبه شنډه كړه او طائف د مسلمانانو په الس فتح
شو .دا سوره په همداسي ظروفو او شرائطو كي نازله
شوې.
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د هللا او د رسول له لوري ئې هغو مشركينو ته د برائت
اعالن دئ چي معاهده مو ورسره درلوده .نو په زمكي
كي تر څلورو مياشتو پوري تگ راتگ كوئ او په دې
پوه شئ چي د هللا ناتوانه كوونكي نه ياست ،او دا چي
هللا د كافرانو سپكوونكى دئ.
( -)2-1په دې مباركو آيتونو كي څو اساسي خبري زموږ
مخي ته راځي:
له هغو مشركينو سره د مخكنيو معاهدو د فسخ كېدو اعالن
شوى چي په وار وار ئې له خپلو ژمنو سرغړاوى كړى.
دوى ته څلور مېاشتي فرصت وركړى شوى چي د خپلي
راتلونكې په اړه له غور او فكر وروسته پرېكړه وكړي
چي د دښمنۍ الر غوره كوي او په خپل شرك ټينگار كوي كه
له شرك او كفر الس اخلي او ايمان راوړي.
ورته ويل شوي چي كه د مخالفت او دښمنۍ پر دوام
ټينگار وكړئ نو هللا تعالى نشئ ناتوانه كولى او له
سپكاوي او رسوايي سره به مخامخ كېږئ.
بايد وگورو چي له دغو څلورو مياشتو مراد هغه څلور
حرامي مياشتي دي چي د ابراهيم عليه السالم له دوران
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راوروسته د حج او عمرې لپاره ټاكل شوې وې او عربو تل
د هغوى احترام كاوو كه نوري څلور مياشتي؟ كه نوري
څلور مياشتي وي نو د پيل نېټه ئې كومه ده ،د دغو
آيتونو د نزول نېټه كه د برائت د اعالن ورځ؟ دې
پوښتني ته د ځواب لپاره بايد ووايو :په دې اړه څو
رأيي وړاندي شوې دي چي تر ټولو غوره ئې دا ده -1 :دا
څلور مياشتي همغه معروف او له مخكي پېژندل شوې څلور
مياشتي دي ،ځكه د دې سورې په پنځم آيت كي دغه څلور
مياشتي د االشهر الحرم په نامه يادي شوې دي او په 17
آيت كي د همدې االشهر الحرم په اړه مزيد وضاحت شوى،
 -2د دغو څلورو مياشتو پاى همغه د محرم د مياشتي پاى
دئ ،هغه رأيه كمزورې ده چي وايي دا څلور مياشتي له
لسم د ذي الحجې پيل شوې او په لسم د ربيع الثاني پاى
ته رسېدلې -1 .د مشركينو يوې ډلي ته د حرام مياشتو
تر پاى پوري مهلت وركړى شوى ،خو د هغو ډلو په اړه چي
نه ئې له مسلمانانو سره خپلي معاهدې نقض كړې او نه
ئې د مسلمانانو په ضد د دوى د دښمنانو مرسته او
ملگرتيا كړې؛ د دوى په اړه مسلمانانو ته الرښوونه شوې
چي تر پايه پر خپلو ژمنو او معاهدو ودرېږئ ،د څلورو
مياشتو قيد د دوى په ارتباط نه دئ وضع شوى ،د
متعارضو رواياتو له مخي دا پرېكړه گرانه او ناشونې
ده چي دا آيتونه څه وخت نازل شوي ،ځيني وايي چي دا
آيتونه په نهم هجري كال د شوال په مياشت كي نازل شوي
او ځيني نور وايي چي د ذي القعدې په مياشت كي او هغه
مهال نازل شول چي پيغمبر عليه السالم د حاجيانو قافله
د ابوبكر رضى هللا عنه په مشرۍ مكې ته لېږلې وه ،خو د
آيتونو له فحوى داسي معلومېږي چي دا به د رجب له
مياشتي مخكي نازل شوي وي ،دا ځكه چي يوازي په دې
صورت كي ويلى شو چي مشركينو ته د همغه كال د څلورو
حرام مياشتو مهلت وركړى شوى .دغو خبرو ته په پام سره
ويلى شو چي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ابوبكر رضي هللا
عنه په دې گمارلى وو چي د حج په موسم كي به دا
آيتونه خلكو ته اوروي ،خو وروسته ئې دا غوره وگڼله
چي د برائت دا اعالن د خپلي كورنۍ د يوه غړي له لوري
د حج په ورځو كي په مكه كي وكړي ،علي رضى هللا عنه ئې
په دې كار وگمارو ،هغه دا آيتونه په لسم د ذي الحجې
د ټولو حجاجو په لويي غونډي كي واورول،
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د همدې سورې په پنځم آيت كي دغو څلورو مياشتو ته
د اشهر الحرم نوم وركړى شوى او ويل شوي چي د حرام
مياشتو له تېرېدو وروسته په هر ځاى كي چي دا مشركان
مومئ وئې وژنئ ،وئې نيسئ ،محاصره ئې كړئ او په هر
كمين ځي كي ورته كښېنئ ،نو كه ئې توبه وكړه ،لمونځ
ئې قائم كړ او زكات ئې وركړ ،نو الره ئې خوشې كړئ ،بې
شكه چي خداى بخښونكى مهربان دئ .همداراز د دې سورې
ً چي د هللا خوا ته او د هللا
په  17آيت كي ويل شوي :يقينا
په كتاب كي د مياشتو شمېر دولس مياشتي دئ ،له همغي
ورځي چي آسمانونه او زمكه ئې پيدا كړل ،څلور ئې
حرامي (د درناوي وړ) مياشتي دي ،له دغو دوو آيتونو
معلومېږي چي له څلورو مياشتو همغه مخكنۍ څلور حرام
مياشتي مراد دي ،همداراز د اعالن ورځ د پيل ورځ نشو
گڼلى ،ځكه د برائت اړوند آيتونه تر اعالن د مخه نازل
شوي وو ،د نزول دقيقه نېټه هم د رواياتو له مخي نشي
ټاكل كېدى ،ځكه ځيني ئې وايي چي په ذي القعده كي
نازل شوي او ځيني ئې وايي چي په شوال كي نازل شوي،
په دې توگه ويلى شو چي يا خو د دغو آيتونو د نزول له
ورځي د حرام مياشتو پاته درې مياشتي ذي القعده ،ذي
الحجه او محرم الحرام پوري مشركينو ته مهلت وركړى
شوى او يا دا آيتونه هغه مهال نازل شوي چي د حرام
مياشتو څلورمه هم احتوى كوي.
د بخاري له  7664روايت داسي معلومېږي چي ابوهريرة
رضى هللا عنه د ابوبكر رضى هللا عنه له لوري له ځينو نورو
سره په دې گمارل شوى وو چي په منى كي حجاجو ته دا
خبري اعالن كړي چي له سږ كال وروسته به نه مشرك حج ته
راځي او نه به څوك بربنډ طواف كوي ،روايت داسي دئ:
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له ابوهريره (رضي هللا عنه) روايت دئ چي وايي :له حجة
الوداع مخكي په هغه حج كي چي رسول هللا صلى هللا عليه و
سلم؛ ابوبکر (رضي هللا عنه) د حجاجو امير ټاكلى وو ،زه
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ئې په يوې ډلي كي ولېږلم چي په خلكو كي دا خبري اعالن
کړي چي له دې کال وروسته به مشرک حج ته نه راځي ،او
نه به څوک لوڅ د بيت هللا طواف کوي.
په نورو رواياتو كي راغلي چي ورپسې علي رضى هللا عنه
راغلى او له ابوهريرة رضى هللا عنه سره ئې يو ځاى دغه
خبري په منى كي اعالن كړې دي ،د دې معنى دا ده چي دا
اعالن هم د علي رضى هللا عنه له راتلو مخكي شوى او هم
وروسته ،له دې په واضح توگه معلومېږي چي د برائت
اړوند آيتونه هغه مهال نازل شوي وو چي د ابوبكر رضى
هللا عنه تر مشرۍ الندي د حجاجو كاروان ال له مدينې نه وو
خوځېدلى ،ځكه د علي رضى هللا عنه له رارسېدو د مخه
مشركينو ته په منى كي دا اعالن شوى ،علي رضى هللا عنه
لومړى په عرفات كي د ابوبكر رضى هللا عنه له خطبې
وروسته او بيا په منى كي دا اعالن خلكو ته اورولى.
دې ته مو هم بايد پام وي چي دا اعالن د قريشو
لپاره نه دئ ،ځكه له هغوى سره كومه معاهده نه وه
پاته ،دوى ته د خپلو ژمنو د ماتولو سزا الدمخه او په
اتم هجري كال كي وركړى شوې وه ،چي په نتيجه كي ئې
مكه فتح شوه ،دا اعالن د هغو قبايلو په اړه دئ چي له
مسلمانانو سره ئې خپلي ژمني او معاهدات نقض كړي وو
خو د دوى په ضد كوم اقدام نه وو شوى.
په دې اعالن كي چي كومي خبري شاملي وې د رواياتو
له مخي دا وې:
 -1هغه څوك به جنت ته داخل نشي چي مسلمان نه وي،
(مشركان دوزخيان دي جنت پرې حرام دئ).
 -2له دې وروسته به هيڅ مشرك د حج لپاره مسجدالحرام
ته نه نږدې كېږي.
 -1هيڅوك به په داسي حال كي طواف نشي كولى چي بربنډ
او لوڅ وي.
 -1له هغو لوريو سره به د مسلمانانو معاهدې تر خپلي
نېټي پاته وي چي خپلي ژمني ئې نه دي ماتي كړې.
 متأسفانه غالتو شيعه وو په دې اړه هم يوه النجه
راوالړه كړې او وايي چي د علي رضى هللا عنه له لوري د
برائت اعالن ښيي چي هغه د پيغمبر عليه السالم ځاى
ناستى ټاكل شوى!! په داسي حال كي چي نه صحابه وو له
دې دغه انتباه اخيستې او نه په خپله علي رضى هللا عنه،
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له مشركينو سره په معاهداتو كي له يوه لوري پيغمبر
عليه السالم او له بل لوري د مشركينو د مختلفو قومونو
مشرانو السليكونه كړي وو ،د معاهداتو د فسخي اعالن هم
بايد په خپله د دوى له لوري او يا د دوى د كورنۍ د
كوم غړي له لوري شوى وى ،د همدې لپاره پيغمبر عليه
السالم د خپلي كورنۍ يو غړى په دې وگمارو ،هغه دا
اعالن په داسي حال كي كړى چي د حجاجو د كاروان امامت
او امارت د ابوبكر رضى هللا عنه په واك كي وو ،هغه مهال
چي علي رضى هللا عنه مكې ته ورسېد ابوبكر رضى هللا عنه ترې
پوښتنه وكړه چي د امير په توگه راغلى يې كه د مأمور
په توگه؟ وئې ويل :د مأمور په توگه ،دا اعالن ئې هم د
ابوبكر رضى هللا عنه په امر خلكو ته واوراوو ،د دغه سفر
په دوران كي هم او تر هغي ورځي چي دى د صحابه وو له
لوري د امير المؤمنين په توگه غوره شو؛ د ابوبكر،
عمر او عثمان رضى هللا عنهم تر امارت او قيادت الندي ئې
ژوند كړى او په لمونځونو كي ئې په هغوى پسي اقتداء
كړې.




  







  


















  
او د هللا او رسول له لوري ئې خلكو ته د ستر حج په
ورځ اعالن دئ چي هللا او رسول ئې له دغو مشركانو بې
زار دئ ،بيا كه توبه وكړئ نو دا درته غوره دئ ،او
كه مخ واړوئ نو پوه شئ چي د هللا عاجزوونكي نه ياست،
او هغو ته چي كافران شوي د دردناك عذاب زېرى
وركړه.
( -)1دا مبارك آيت الندي الرښووني لري:
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 د برائت د اعالن ورځ د حج االكبر ورځ ښودل شوې ،د
ذي الحجي په ټاكلو ورځو كي د حج مناسك ترسره كولو ته
حج االكبر او له دې ورځو پرته د كال په نورو ورځو كي
دا مناسك ترسره كول د حج االصغر (عمرې) په نامه
يادېدو.
 دلته له يوم ځينو درنو مفسرينو يوه ورځ (يوم
النحر) اخيستې او ځينو د حج ټولي ورځي ،له رواياتو
معلومېږي چي دا اعالن هم د يوم النحر په ورځ شوى ،هم
په عرفات كي او هم په منا كي ،په عرفات كي ابوبكر
رضى هللا عنه له امامت او خطبې وروسته علي رضى هللا عنه ته
وويل چي د منبر خوا ته راشي او دا اعالن وكړي ،په منا
كي هم صحابه د مشركينو خېمو ته ورتلل او د معاهدو په
اړه ئې دا پرېكړه هغوى ته اوروله.
 مشركينو ته ويل شوي :كه توبه وكړئ نو دا درته
غوره ده او كه مخ واړوئ نو پوه شئ چي د هللا عاجزوونكي
نه ياست.
 دوى ته د دردناك عذاب خبر وركړى شوى خو دا خبر د
زېري په نامه ياد شوى او دا د دې لپاره چي كه دوى له
مخالفت د كومي بريا او السته راوړني انتظار لري نو
پوه دي شي چي له دردناك عذاب پرته به د بل څه زېرى
وانه وري.

   






  


   
   

مگر د مشركينو هغه چي معاهده مو ورسره درلوده،
بيا ئې ستاسو په اړه نه د كوم څه كمى كړى او نه
ئې ستاسو په خالف د چا مرسته كړې ،نو تر خپلي مودې
ً چي هللا له
پوري د دوى معاهده ورته بشپړه كړئ ،يقينا
داسي متقيانو سره محبت كوي.
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( -)1له دې مبارك آيت څو خبري معلومېږي:
 په مخكنيو آيتونو كي د معاهدو د الغاء وينا د هغو
مشركينو په اړه شوې چي خپلي ژمني ئې په وار وار
ترپښو الندي كړې ،په خپله ئې تېرى كړى او د نورو تېري
كوونكو مرسته ئې كړې.
 له هغو مشركينو سره د معاهداتو د بشپړولو او تر
خپلي نېټې د هغوى مراعاتولو الرښوونه شوې چي نه ئې په
خپله د معاهداتو مخالفت كړى او نه ئې د مسلمانانو په
ضد د دوى د دښمنانو مرسته كړې.
 هغو مسلمانانو ته د متقينو نوم وركړى شوى چي د
خپلو ژمنو او له دښمن سره د خپلو معاهداتو درناوى
كوي او له هر هغه كار ځان ساتي چي د ژمنو او
معاهداتو خالف وي.
 هللا تعالى له داسي متقيانو سره محبت كوي.
 له دې معلومېږي چي د "تقوى" لمن ډېره پراخه ده ،د
ژوند په ټولو فردي او اجتماعي برخو كي ،د دوست او
دښمن په اړه د هللا تعالى د اوامرو اطاعت احتوى كوي،
تقوى يعني له هر هغه كار ځان ساتنه چي د هللا تعالى له
اوامرو سرغړاوى گڼل كېږي .لكه چي دلته له مشركينو
سره د خپلو معاهداتو درناوى او له داسي كار ځان ساتل
چي د معاهدې د غوښتنو خالف وي تقوى گڼل شوې؛ په نورو
آيتونو كي به وگورئ چي كله د هللا تعالى په الر كي په
خپل سر او مال جهاد كول تقوى گڼل شوي ،كله په خپلو
ژمنو وفا كولو ته تقوى ويل شوي ،كله له غلطو افكارو،
بدو اخالقو ،حرام ،ناروا او د بل پر حقوقو له تېري
ډډه كول د تقوى په نامه ياد شوي ،كله له بې صبرۍ او
له هللا تعالى پرته بل ته له طمعي درلودو او له بل درشل
د مرستي له غوښتلو ځان ساتنه تقوى گڼل شوې او كله له
دښمن سره په خپل چلند كي له نرمښت ډډه كولو ته د
تقوى نوم وركړى شوى .د دې سورې په گڼ شمېر آيتونو كي
به د دې بېلگي وگورئ.
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نو كله چي دا محترمى مياشتى تېري شوې نو هر ځاى
چي دا مشركان مومئ وئې وژنئ ،وئې نيسئ ،محاصره ئې
كړئ او په هر كمين ځي كي ورته كښېنئ ،نو كه ئې
توبه وكړه ،لمونځ ئې قائم كړ او زكات ئې وركړ ،نو
الره ئې خوشې كړئ ،بيشكه چي خداى بخښونكى مهربان
دئ.
( -)5دلته څو خبري په پام كي ولرئ:
 له دې معلومېږي چي دا څلور مياشتي همغه د اشهر
الحرام څلور مياشتي دي ،مشركينو ته يوازي د همغه نهم
هجري كال څلور مياشتي مهلت وركړى شوى ،خو د دغو
مياشتو درناوى تر قيامته پوري په خپل حال پاته دئ.
 د حرام مياشتو له تېرېدو وروسته د دغو مشركينو د
وژلو ،محاصره كولو او په هر مناسب ځاى كي دوى ته د
كمين نيولو امر شوى ،دې ته مو بايد پام وي چي دا حكم
د هغو مشركينو په اړه دئ چي له مسلمانانو سره
جنگېدلي او خپلي ژمني ئې په وار وار ماتي كړې ،دې
خبري ته په دې خاطر بايد توجه ولرو چي ځيني بادئ
الرأى كسان چي د شرك ټاپه په جيب كي گرځوي او د خپل
هر مخالف په تندي ئې لگوي؛ په دې آيت استناد كوي او
د هغوى د وژلو او محاصره كولو فتوى وركوي.
 لدې آيت په څرگنده توگه معلومېږي چي د لمانځه له
تاركينو او د زكات له مانعينو سره جگړه كېدى شي،
ابوبكر صديق رضى هللا عنه په همدې آيت باندي استناد وكړ
او د هغو خلكو په خالف ئې د جگړي فيصله وكړه چي د
اسالم دعوى ئې درلوده خو د زكات له وركړي ئې امتناع
كوله.رسول هللا ﹽ فرمايي:
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له ابن عمر روايت دئ چي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم
وفرمايل :په دې گمارل شوى يم چي له خلكو سره تر هغه
وجنگېږم چي په دې گواهي وركړي چي له هللا پرته بل معبود
نشته او دا چي محمد د هللا رسول دئ او لمونځ وكړي او
زكات وركړي ،نو كله چي دا وكړي خپلي ويني او مال ئې
له ما خوندي كړل؛ مگر د اسالمي حق په وجه (كه بل څوك
ووژني يا د چا مال تلف كړي) او (نوره محاسبه او)
حساب ئې له هللا سره دئ.
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متفق عليه
له ابو هريره روايت دئ چي رسول هللا صلى هللا عليه و
سلم وفرمايل :زما دي په هغه ذات قسم وي چي زما
ژوند د ده په واك كي دئ چي ډېر ځله مي اراده كړې
چي د لرگيو راغونډولو امر وكړم ،نو چي راغونډ كړى
شى؛ بيا د لمانځه ادا كولو هدايت وركړم ،نو آذان
وشي ،او بيا چا ته ووايم چي د خلكو امامت وكړي،
خلك په مسجد كي پرېږدم او والړ شم او د ځينو خلكو
كورونه وسوزوم (په بل روايت كي راغلي :د هغو
كسانو كورونه وسوزوم چي جومات ته ندي حاضر شوي).
پر لمانځه هومره تأكيد شوى چي پرېښودل ئې له اسالم
د وتلو نښه او په ادا كولو كي ئې كسالت د نفاق عالمت
گڼل شوې ،پيغمبر عليه السالم فرمايي:

يقول «
ْت الن
ِع
يقول سَم
ْ جَاب
َن
ع
َّبِىَّ-صلى هللا عليه وسلمَ -
ِر َ
ِ ».
َّالَة
ْكَ الص
تر
ْر
لكف
ْكِ و
َ الشِّر
بيْن
ِ و
َّجل
َ الر
بيْن
ِن
إ
َاْ
ِ َ
ََ
َّ َ
رواه مسلم
له جابر رضى هللا عنه روايت دئ چي وايي :له رسول هللا ﹽ
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مي واورېدل چي ويل ئې :د سړي او د شرك او كفر تر
منځ د لمانځه پرېښودل دي ،يعني چا چي لمونځ
پرېښود يا مشرك دئ يا كافر.
 دې ته مو هم بايد پام وي چي د زكات اخيستل د
اسالمي حكومت دنده ده ،اسالمي حكومت يوازي له هغو خلكو
زكات او عشر ترالسه كولى شي چي د اسالمي حكومت
ترواكمنۍ الندي د اتباعو په توگه ژوند كوي او امنيت
ئې د حكومت له لوري تأمين كېږي ،داسي نه چي د كومي
جبهې يا ډلي امير له خلكو په زور عشر او زكات ترالسه
كړي او څوك چي اجتناب كوي هغه مباح الدم وگڼي!! داسي
نه چي ولس عمالً د بل حكومت تر واكمنۍ الندي ژوند كوي
او هغه ته ماليه او ټكس وركوي خو له بل لوري د كومي
جبهې او جهادي ډلي له لوري په دې مكلف شي چي خپل
زكات او عشر به دغه جبهې ته سپاري ،نه پيغمبر عليه
السالم داسي كار كړى او نه راشدينو خلفاوو ،او نه
فقهاءو د داسي عشر او زكات اخيستو او د مانعينو د
مباح الدم گڼلو خبره كړې .متأسفانه ځيني ډلي چي د
اسالم په نامه ميدان ته راوځي ،داسي افراد په خپلو
ليكو كي مني چي د مالي اغراضو په موخه له مجاهدينو
سره يو ځاى كېږي ،دوى نه د حالل او حرام پروا كوي ،نه
حالل او حرام پېژني او نه د دې هڅه كوي چي د جهاد په
اړه د اسالم له احكامو ځان خبر كړي او په هغوى عمل
وكړي ،گمان كوي چي كولى شي د خپلي سيمي له وگړو عشر
او زكات په زور او جبر ترالسه كړي او مانعين مباح
الدم او د وژلو وړ وگڼي ،غله ،داړه ماران ،شوكماران
او غارتگران داسي ډلي ډېر خوښوي چي د دوى نارواوو ته
د حالل او جائز كار په سترگه گوري ،د جواز فتوى وركوي
او د دوى مخكنيو كارونو ته مذهبي رنگ وركوي ،يوازي د
ږيري په پرېښودو ،پټكي پر سر تړلو او اوږدو وېښتانو
پرېښودو سره نه يوازي مخكنى بد نوم ئې په مجاهد بدل
شي بلكي تر مخكي زيات څه له خلكو په زور او جبر
ترالسه كوي ،هغه هم د حالل او جائز عمل په توگه!! حال
دا چي جهاد د هغو خداى پالو كار دئ چي د هللا تعالى د
رضاء لپاره خپل سر او مال قرباني كوي ،غواړي مظلومان
د ظالمانو له منگولو وژغوري ،نه دا چي له يوه ظالمه
ئې ژغوري خو د بل ظالم او بې رحمه په منگولو كي ئې
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غورځوي.
كه اسالمي حكومت نه وي نو مسلمانان به په خپله
خوښه خپل زكات پر مستحقينو وېشي ،خو دې ته ئې بايد
پام وي چي د زكات د مصرف تر ټولو غوره مورد له هغي
ډلي سره مرسته ده چي د اسالمي حكومت د قائمولو لپاره
د هللا تعالى په الر كي جهاد كوي .هيڅوك حق نلري چي په
زور او جبر سره له خلكو زكات او عشر ترالسه كړي.
دلته ويل شوي چي كه ئې توبه وكړه ،لمونځ ئې قائم
كړ او زكات ئې وركړ ،نو الره ئې خوشې كړئ ،خو په11آيت
كي ويل شوي :كه ئې توبه وكړه ،لمونځ ئې وكړ او زكات
ئې وركړ نو په دين كي ستاسو وروڼه دي .دا ښيي چي په
لومړي سر كي بايد يوازي دومره وشي چي له وژلو او
محاصره كولو ئې ډډه وشي ،خو كله چي دوى په خپلي
توبې ،لمونځ او زكات ټينگ پاته شول او عمالً ئې وښوده
چي په رښتيا او اخالص سره ئې توبه كړې او ايمان ئې
راوړى؛ نو هغه مهال بايد د وروڼو په څېر ورسره چلند
وشي ،د احتياط تقاضا دا ده چي داسي كسان بايد تر
بشپړ اعتماد مخكي څه مراحل تېر كړي او د خپل اخالص
ثبوت وړاندي كړي ،دا صحيح نه ده چي په هر نوي ملگري
په بشپړه توگه اعتماد وشي ،په هر صف او ډلي كي نوي
غړي بايد وروزل شي ،وآزمويل شي او له يوې مودې روزني
او آزموينو وروسته د مزيد اعتماد وړ وگڼل شي .همدا
وجه ده چي د دې آيت په تتمه كي ويل شوي چي خداى
بخښونكى مهربان دئ ،يعني لدوى سره بايد د دغو دوو
صفتونو (بخښني او مهربانۍ) له مخي چلند وشي ،نه د
مخكنيو غلطيو په وجه مؤاخذه شي او نه د ترحم او
عاطفي خالف معامله ورسره وشي ،خو د  11آيت په تتمه كي
ويل شوي :هغو وگړو ته آيتونه په تفصيل سره بيانوو چي
پوهېږي .او په دې سره قرآن دوه الرښووني موږ ته كوي:
لومړى دا چي دا آيت د مخكني تفصيل دئ او دوهم دا چي
د دې حكم په مفاد د علم خاوندان پوهېږي.
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او كه د مشركينو كوم يو له تا پناه وغواړي نو
پناه وركړه؛ ترڅو د هللا كالم واوري؛ بيا ئې خپل امن
ځاى ته ورسوه ،دا د دې لپاره چي دوى داسي خلك دي
چي نه پوهېږي.
( -)7دا مبارك آيت ښيي چي:
 كه له همدغو محاربو مشركينو كوم يو له مسلمانانو
پناه وغواړي؛ نو نه يوازي دا چي بايد پناه وركړى شي
بلكي بايد تر خپل خوندي ځاى پوري ئې ورسوي.
 يوازي دا هم نه بلكي بايد هغه ته د هللا تعالى كالم
واورول شي او د دين په حقيقت پوه كړى شي .دا ځكه چي
د دوى د مخالفت اصلي وجه دا ده چي د الهي دين له
حقيقته خبر نه دي.
 له دې آيته په صراحت سره معلومېږي چي مشرك
مخالفين هم بايد سره تفكيك شي ،له هغو سره بايد د
(مغفرت) او (رحمت) له مخي چلند وشي چي د ناپوهۍ په
وجه له اسالم او مسلمانانو سره مخالفت كوي ،مجرم او
مفسد مشران ئې غولوي او د اسالم په ضد ئې جنگوي ،او
له اصلي مجرمينو سره بايد هغه معامله وشي چي د څلورم
آيت په سر كي ورته اشاره شوې ،وژل ،محاصره كول او په
كمين كي ورته كښېنستل.
 ځينو درنو مفسرينو دا آيت په داسي بڼي كي تعبير
كړى چي د آيت له تركيب او د الفاظو له ترتيب سره ئې
اړخ نه لگوي ،وايي :كه له مشركينو كوم يو د دې لپاره
له تاسو پناه وغواړي چي د هللا كالم واوري نو پناه وركړئ
او بيا ئې تر خپل خوندي ځاى پوري ورسوئ .دا تعبير
يوازي په هغه صورت كي صحيح گڼل كېدى شو چي (
 )  په لومړۍ فقرې پسي
متصل راغلې وى او تر منځ ئې د ( )صيغه نه
وى.
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څنگه به دغو مشركينو ته د هللا او د هغه د رسول په
وړاندي كومه (د اعتبار وړ) ژمنه وي ،مگر هغه چي د
مسجدالحرام خوا ته مو معاهده ورسره كړې ،نو ترڅو
چي تاسو ته استوار پاته كېږي تاسو هم دوى ته
ً چي هللا داسي پرهېزگاران
استوار پاته شئ ،يقينا
خوښوي .څنگه (به وي)؛ په داسي حال كي چي كه پر
تاسو برالسي شي نو نه ستاسو په اړه د دوستۍ پروا
لري او نه د ذمه وارۍ ،په خوله خو تاسو راضي كوي
حال دا چي زړونه ئې ډډه كوي او ډېرى ئې فاسقان
دي .د هللا په آيتونو ئې ناڅيزه بيع وپېرله نو د هللا
ً هغه څه چي دوى ئې كوي
له الري په ډډه شول؛ يقينا
ډېر بد دي .د هيڅ مؤمن په اړه نه د خپلوۍ پروا
كوي او نه د ذمه وارۍ ،او همدا دوى تېرى كوونكي
دي.
( -)11-6په دغو مباركو آيتونو كي څو الرښووني شوې:
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د مشركينو ژمني د هللا تعالى او د هغه د پيغمبر په
وړاندي هيڅ اعتبار نه لري ،مگر د هغو مشركينو چي د
مسجدالحرام خوا ته مو معاهده ورسره كړې ،نو ترڅو چي
دوى د معاهدې درناوى كوي تاسو هم په خپلو ژمنو
ودرېږئ.
هللا تعالى متقين خوښوي ،دلته له متقينو هغه مسلمانان
مراد دي چي د خپلو ژمنو او معاهداتو درناوى كوي او
له ماتولو ئې ځان ساتي.
تېرو تجربو وښوده چي دا مشركين د ضعف او كمزورۍ په
وخت كي له مسلمانانو سره معاهدې كوي خو د برالسي پر
مهال نه د خپلوۍ پروا كوي او نه د هغو ذمه واريو چي
د معاهداتو له مخي ئې پر ځان منلې دي .دوى په خوله
يو څه وايي او په زړونو كي بل څه لري ،د مسلمانانو د
غولولو لپاره داسي خبري كوي چي دوى خوشحاله كړي ،پر
معاهدو د التزام اطمئنان وركوي خو نه پر معاهدو د
ودرېدو اراده لري او نه له دوى سره د روغي جوړي
غوښتونكي دي ،ډېرى ئې فاسقان دي ،نه د معاهداتو پروا
لري او نه كوم ديني اخالق چي له خيانت او تخلف ئې منع
كړي.
هغه خلك چي د دنيوي اغراضو لپاره د هللا تعالى دين
پلوري ،د ناولو اغراضو لپاره الهي احكامو ته شا كوي،
څنگه به له مسلمانانو سره په خپلو ژمنو ودرېږي؟! له
دې آيت ځينو درنو مفسرينو دا انتباه اخيستې ده چي
گواكي دلته د اهل كتاب علماءو ته گوته نيول شوې ،دوى
ته د دين پلورونكو او د هللا تعالى په الر كي د خنډ
اچوونكو نوم وركړى شوى او د برائت په دې حكم كي شامل
كړى شوي .خو مخكنيو آيتونو ته په پام سره داسي
معلومېږي چي په دې كي هم خبره د مشركينو په اړه ده
ځكه تر دې مخكي او وروسته آيتونو كي د مشركينو په
اړه خبره شوې ،د آيتونو نظم دا تقاضا كوي چي دا آيت
هم په مشركينو پوري مربوط او دوى د هغو كسانو له ډلي
وگڼل شي چي دين پر دنيا او د هللا تعالى آيتونه په
قليلي بيعي پلوري ،دا انگېرنه صحيح نه ده چي د مكې
مشركينو هيڅ دين نه درلود او گواكي د دوى په اړه دا
خبره نشي كېدى چي د هللا آيتونه ئې په قليله بيع پلورل،
دوى خو ځان د بيت هللا مجاورين ،د مسجدالحرام متوليان،
د ابراهيم خليل هللا اوالد او د حجاج بيت هللا خدمتگاران

د قرآن پلوشې
التوبة
11

گڼل ،همداراز د هللا تعالى د آيتونو د پلورلو معنى
يوازي دا نه ده چي څوك د دين په نامه غلطه فتوى
وركړي ،د هللا د كتاب آيتونه پټ كړي ،آيت يو څه وايي او
دى د كومي بدلې په طمع هغه غلط توجيه او تعبير كړي،
بلكي په دې معنى هم دئ چي د هللا تعالى د كتاب آيت يو
حكم كوى او دى د كوم مادي غرض په طمع د هغه خالف عمل
وكړي ،هللا تعالى حكم كوي چي دروغ مه وايئ ،دوكه مه
كوئ ،خلك مه غولوئ ،د خلكو مال په ناروا طريقه مه
خورئ ،سود مه اخلئ؛ خو دى د هللا تعالى د دې ټولو
احكامو مخالفت د دې لپاره كوي چي څه گټه ترالسه كړي،
دا هم د هللا تعالى د آيتونو د پلورلو په معنى ده،
قريشو او د دوى قومي او مذهبي مشرانو همدا كار كاوو.
دوى نه يوازي له تاسو سره په كړو ژمنو صادقانه عمل
نه كوي بلكي د هيڅ مؤمن په اړه نه د خپلوۍ پروا كوي
او نه د ذمه وارۍ.
كله چي ئې له وسه پوره شوې او پر نورو برالسي شوي نو
تېرى ئې كړى ،او چي كمزوري شوي او د تيري كولو امكان
ئې له السه وركړى نو د روغي جوړي پيغام ئې لېږلى او
معاهدې ته چمتو شوي ،عمالً مو په وار وار ليدلي چي د
دوى ژمني هيڅ ارزښت او اعتبار نه لري.












  

نو كه ئې توبه وكړه ،لمونځ ئې وكړ او زكات ئې
وركړ نو په دين كي ستاسو وروڼه دي او هغو وگړو ته
آيتونه په تفصيل سره بيانوو چي پوهېږي.
( -)11په پنځم آيت كي ويل شوي چي كه ئې توبه
وكړه ،لمونځ ئې وكړ او زكات ئې وركړ نو الر ئې
خوشې كړئ ،بې شكه چي خداى بخښونكى مهربان دئ ،او
دلته ويل شوي چي كه ئې توبه وكړه ،لمونځ ئې وكړ
او زكات ئې وركړ نو ستاسو ديني وروڼه دي ،له دې
معلومېږي چي په لومړي سر كي بايد يوازي د دوى له
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وژلو او محاصره كولو ډډه وشي؛ خو كله چي په خپلي
توبې ،لمونځ او زكات ټينگ پاته شول او عمالً ئې
وښوده چي په رښتيا او اخالص سره ئې توبه كړې او
ايمان ئې راوړى نو هغه مهال بايد د وروڼو په څېر
ورسره چلند وشي ،او دا ډېره حكيمانه الرښوونه ده،
د پوهي او علم خاوندان پرې پوهېدى شي.


















 
او كه ئې له خپلو ژمنو وروسته خپلي لوړي ماتي كړې
او ستاسو په دين ئې ملنډي ووهلې نو د دغو كافرانو
ً چي دوى هيڅ داسي لوړه نه لري
مشران ووژنئ ،يقينا
چي (له ماتولو ئې) ډډه وكړي.
( -)12دا مبارك آيت كه له يوې خوا مسلمانانو ته وايي
چي كه پاته معاهد قومونه چي تر اوسه په خپلو ژمنو
والړ او تاسو مكلف شوي يئ چي تر خپلي ټاكلې مودې
معاهدې بشپړي كړئ ،كه دوى د نورو مشركينو په څېر
خپلي ژمني تر پښو الندي كړې او ستاسو پر دين ئې تيري
ته مال وتړله او د اسالم په ضد ئې د طعن او بد و رد
ويلو لړۍ پيل كړه نو د دوى په ضد وسلې ته الس كړئ ،خو
له بلي خوا مجاهدينو ته الرښوونه كوي چي له محارب
دښمن سره په جگړو كي بايد ډېره توجه د دښمن هغو
مشرانو ته وي چي د كفر د جبهې زعامت او قيادت په الس
كي لري ،هغه چي بې عقله او ناپوه كافران ستاسو په ضد
جگړو ته هڅوي ،د دوى په وژلو سره دا جبهه له قيادت
محرومېږي او متالشي كېږي .دا يوه ستره له حكمت ډكه
الرښوونه ده ،په اهميت ئې هغه څوك ښه پوهېږي چي په
جهاد كي ئې برخه اخيستې او د كفر له جبهې سره د
تصادم او ټكر تجربه لري ،ځيني بې تجربې مجاهدين د دې
په ځاى چي دا الهي الرښوونه مراعات كړي او اصلي دښمن
ته توجه وكړي په داسي ځاى گوزارونه كوي چي د دښمن
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عام وگړي په كي وژل كېږي ،تر دې هم مخكي درومي او په
داسي ځاى له گوزارونو هم ډډه نه كوي چي بې خبره
مسلمانان په كي ژوبل يا وژل كېږي ،حتى د يوه دښمن د
وژلو لپاره د جومات په څېر سپېڅلو ځايونو او
بازارونو كي هم له لويو چاودنو ډډه نه كوي!! داسي بې
تجربې جنگيالي د دې په ځاى چي اسالم او مسلمانانو ته
گټه ورسوي؛ دښمن ته گټه رسوي ،د اسالم او مسلمانانو
نوم بدوي ،له مجاهدينو سره د عام ولس خواخوږي له
منځه وړي او دښمن ته دا موقع په الس وركوي چي د عام
ولس احساسات وپاروي او د دوى مالتړ ترالسه كړي.
د آيت له دې فقرې (طعنوا في دينكم) معلومېږي چي د
دښمن هغه مبلغين هم بايد د اصلي دښمنانو په فهرست كي
ونيول شي چي د دين په ضد تبليغات كوي .د پيغمبر عليه
السالم له سنت معلومېږي چي د داسي دښمنانو د وژلو امر
ئې كړى او مجاهدو صحابه وو هغوى وژلي.
په دې اړه گڼ شمېر روايات لرو چي يو ئې دا دئ:
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له ابو اسحاق روايت شوى چي وئې ويل :له براء بن
َِّهللا ﹽ
َسول
عازب رضى هللا عنه مي واورېدل چي وئې ويل :ر
د يهودي ابو رافع (د وژلو) لپاره عبدهللا بن عتيك،
عبدهللا بن عتبة له ځينو خلكو سره ولېږو ،روان شول،
كله چي كال ته نږدې شول نو عبدهللا بن عتيك ورته
وويل :تاسو دلته تم شئ ،زه ځم چي وگورم او كال ته
د ننوتو لر ولټوم( ،د كال اوسېدونكو) خر ورك كړى
وو ،نو د هغه په لټه كي د اور له يوې رڼا سره
ووتل ،ووېرېدم چي وبه پېژندى شم ،نو سر مي په
(څادر) داسي پټ كړ لكه چي د قضاى حاجت لپاره ناست
يم ،بيا دروازه وان ژغ كړ :څوك چي غواړي ننوځي نو
مخكي له هغه چي دروازه بنده كړم داخل دي شي ،نو
زه ننوتم ،بيا د خرو مربط (د تړلو ځاى) كي چي د
دروازې په خوا كي وو پټ شوم ،نو (خلكو) د شپې
ډوډۍ له ابو رافع سره وخوړه ،تر هغه ئې ورسره
خبري وكړې چي د شپې يو ساعت تېر شو ،بيا خپلو
كورونو ته ستانه شول ،كله چي ږغونه دپ شول او د
وتلو هيڅ ږغ مي نه اورېدو ،د كليانو ساتونكى مي
لېدلى وو چي د كال كلياني ئې په يوې تاخچې كي ايښې
وې ،هغه مي راواخيستې ،د كال دروازه مي پرانيسته،
د دې لپاره چي كه خلك راخبر شي نو سوكه به له كال
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ووځم ،بيا مي د دوى د دروازو په لوري مخه كړه او
ِع
َاف
َبو ر
ټولي مي له بهر پر دوى بندي كړې ،بيا د أ
د برنۍ خوني په لور زينو ته وختم ،گورم چي كوټه
تياره ده او ډېوې ئې مړې كړى شوې دي ،نه پوهېدم
چي دا سړى چېري دئ ،نو ومي ويل چي اې ابو رافع!!
وئې ويل :دا څوك دئ؟ نو ما د ږغ لوري ته مخه كړه،
او د توري په يوه گوزار سره مى وواهو ،هغه چيغه
كړه ،گوزار مي نور څه ونه كړى شو ،بيا په داسي
توگه ورغلم چي گواكي زه ئې مرستي ته ورغلى يم،
ومي ويل :ابو رافع! څه درباندي شوي؟ خپل ږغ مي
بدل كړى وو ،هغه وويل :آيا د مور په بوري كېدا دي
خوښ نشم؟ يو كس مي خوني ته راننوت او زه ئې په
توري ووهلم ،بيا مي د ده لوري ته مخه كړه او په
توره مي وواهو ،گوزار مي نور څه ونه كړى شو ،چيغي
ئې كړې او عيال ئې راپورته شو ،بيا ورغلم او ږغ
مي د يوه مرسته كوونكي په څېر بدل كړ ،كه گورم چي
هغه ستوني ستغ پروت دئ ،نو توره مي د ده پر نس
كېښوده ،زور مي پرې وكړ تر هغه چي د هډوكو ږغ مي
واورېدو ،بيا په بيړه ووتم ،تر هغه چي زينې ته
راورسېدم چي پرې كوز شم ،له زينې ولوېدم ،پښه مي
ووته ،ومي تړله ،بيا خپلو ملگرو ته راغلم ،په
داسي حال كي چي كرشېدم ،ورته ومي ويل :لړ شئ او
ََِّهللا ﹽ ته زېرى وركړئ ،زه تر هغه نه ځم چي د
َسول
ر
مړيني اعالنوونكي ږغ وانه ورم ،نو كله چي سباوون
كېدو د ماتم اعالنوونكى پورته شو او وئې ويل :د
ابورافع مړينه اعالنوم ،نو پورته شوم چي روان شم،
په داسي حال كي چي كومه اندېښنه راسره نه وه ،،نو
خپل ملگري مي مخكي له هغه وموندل چي نبي ﹽ ته
ورشي ،نو زېرى مي وركړ.
په بل روايت كي دا قصه داسي ده:
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له براء بن عازب رضى هللا عنه روايت دئ چي وئې ويل:
َِّهللا ﹽ د انصارو يو ټولگى د يهودي ابو رافع (د
َسول
ر
وژلو) لپاره ولېږو ،چي عبدهللا بن عتيك ئې د ټولگي
ََّهللا ﹽ ځورولو او د ده
ِ
َسول
امير وټاكو ،ابو رافع به ر

د قرآن پلوشې
التوبة
25

په خالف به ئې د دښمنانو مرسته كوله ،د حجاز په
يوې كال كي اوسېدو ،كله چي هغه ته ورنږدې شول په
داسي حال كي چي لمر لوېدلى وو ،او خلك له خپلو
رمو سره ولړل نو عبدهللا خپلو ملگرو ته وويل :پر خپل
ځاى كښېنئ ،زه درومم ،د دروازه وان څارنه كوم،
هيله ده ننوځم ،نو مخكي ولړ تر هغه چي دروازې ته
نږدې شو ،بيا ئې څادر داسي پر ځان واچاوو لكه چي
قضاى حاجت كوي ،دا په داسي حال كي چي خلك خپلو
كورونو ته ننوتي ول ،دروازه وان پرې ږغ كړ چي اې
د خداى بنده! كه غواړي چي ننوځي نو داخل شه چي زه
دروازه بندوم ،نو ننوتم او په يوه ځاى كي پټ شوم،
كله چي خلك ننوتل ،دروازه ئې بنده كړه بيا ئې
كلياني پر يوه مېخ وځړولې ،وايي :د كليانو د
اخيستو لپاره پورته شوم ،هغه مي راواخيستې نو
دروازه مي پرانيسته ،او د ابورافع خوا ته به د
شپې ناسته كېده ،او هغه د ده په ېوې پورتنۍ حجرې
كي ،نو كله چي د ده د شپې د ناستي ملگري ووتل ،زه
وروختم ،نو چي هره دروازه به مي پرانيستله په ځان
پسي مي له د اخل كلپوله ،له ځان سره مي وويل چي
كه خلك راخبر شول نو تر ما راونه رسېږي او وئې
وژنم ،په پاى كي ده ته ورسېدم ،هغه په يوې تيارې
خوني كي د خپلي كورنۍ په منځ كي وو ،نه پوهېدم چي
دى به د خوني په كوم ځاى كي وي ،نو ومي ويل :اې
ابورافع! وئې ويل :دا څوك دئ؟ نو ما د ږغ لوري ته
مخه كړه ،او د توري په يوه گوزار سره مى وواهو،
زه دهشت وهلى شوم ،نور څه مي ونه كړى شوى ،هغه
چيغه كړه او زه له خوني ووتم ،ډېر ځنډ مي ونه كړ
چي بېرته ورننوتم او ورته ومي ويل :اې ابورافع!
دا ږغ د څه لپاره وو؟ هغه وويل :مور دي بوره شه،
يوه كس په خوني كي څو شېبې مخكي په توري ووهلم،
بيا مي په توره وواهو خو مړ نشو ،نو د توري څوكه
مي داسي د هغه په نس كي ننايسته چي له شا ئې
ووته ،نو پوه شوم چي هغه مي ووژلو ،بيا مي دروازې
يوه په بلي پسې پرانيستلې تر هغه چي د وروستۍ

التوبة
27پلوشې
د قرآن

دروازې زينې ته ورسېدم ،په دې گمان چي پښه پر
زمكه ږدم پښه مي مخكي كړه او په تياره شپه كي
ولوېدم ،د پښې ساق مي مات شو ،نو په خپلي پگړۍ مي
كلكه وتړله ،بيا وخوځېدم تر هغه چي د دروازې خوا
ته كښېنستم او له ځان سره مي وويل :دا شپه تر هغه
نه وځم چي پوه شم هغه مي وژلى دئ ،كله چي چرگانو
بانگ وركړ نو د مړيني اعالنوونكى پر دېوال وخوت او
اعالن ئې وكړ چي د ابورافع د حجاز تاجر مړينه
اعالنوم ،نو د خپلو ملگرو په لوري وخوځېدم او ومي
ويل :د بريا زېرى! هللا تعالى ابورافع ووژلو ،نو د
رسول هللا ﹽ خوا ته راغلم او قصه مي ورته وكړه ،هغه
وفرمايل :پښه دي وغزوه ،ما پښه وغزوله ،هغه مسح
كړه ،داسي روغه رمټه شوه لكه چي هيڅ شكايت مي ترې
نه درلود.
كه لږ ځير شئ نو په دې دواړو روايتونو كي به ډېر
توپيرونه وگورئ ،حال دا چي د يوې قصې په اړه دي او
اصلي راوي ئې هم يو دئ!! له دغو دواړو روايتونو نه
يوازي يو د منلو وړ گڼلى شو ،د دوهم روايت ډېري برخي
صحيح نه برېښي ،لكه دا چي عبدهللا بن عتيك په كال كي
دروازې په ځان پسي بندولې! حال دا چي د كال دروازه
يوه وه ،د خلكو د كورونو دروازې بېلي بېلي وې ،د
ابورافع د كور دروازه هم يوه كېدى شي نه ډېري ،په
ځان پسي د دروازو بندول معقول نه برېښي ،بايد د خلكو
د كورونو دروازې ئې بندي كړې وي چي له اقدام وروسته
ئې څوك مخه ونشي نيولى .په دې دواړو رواياتو كي ډېر
تعارضات تر سترگو كېږي :په يوه روايت كي ويل شوي چي
دروازې ئې په (نورو) پسي وتړلې ،او په بل كي ويل شوي
چي دروازې ئې په (ځان) پسي وتړلې ،په يوه كي ويل شوي
چي د كال دروازه ئې (پرانيسته) او په بل كي دا چي د
كال دروازه ئې (بنده) كړه ،په يوه كي ويل شوي كلياني
ئې (پر مېخ وځړولې) او په بل كي دا چي (په تاخچه كي
ئې كېښودې) ،په يوه كي ويل شوي چي خپلو ملگرو ته له
رسېدو مخكي د كال د دروازې خوا ته تم شو تر څو د
مړيني اعالن واوري او په بل كي ويل شوي چي ملگرو ته
له رسېدو وروسته تم شو ،ملگري ئې رخصت كړل بيا ئې غږ
واورېدو او ورپسې وخوځېدو .....او ډېر نور تعارضونه،
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د لومړي روايت دا وينا دقيقه برېښي چي هغه لومړى د
كال دروازه خالصه كړې او بيا ئې د خلكو د كورونو
دروازې له بهر په اوسېدونكو پسي تړلې دي .متأسفانه
بخاري دې ته اشاره نه ده كړې چي له دغو متعارضو
رواياتو كوم يو ئې د درايت او عقل په رڼا كي صحيح
دئ!! كاش درنو محدثينو داسي متعارض روايات له چاڼ
وروسته راوړي وئ ،لوستونكي به له دې تشويش سره نه
مخامخېدل چي كوم يو ئې ومني.
همدا راز د يوه بل خطرناك دښمن؛ كعب بن االشرف د
وژل كېدو قصه په رواياتو كي په دې توگه راغلې:
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له عبدهللا بن كعب بن مالك روايت دئ چي يهودي كعب بن
الشرف شاعر وو او په خپلو شعرونو كي به ئې د رسول
هللا ﹽ هجو كوله او قريش كفار به ئې هڅول ،او رسول
هللا ﹽ په داسي حال كي مدينې ته راغى چي اوسېدونكي
ئې سره گډ وډ ول ،ځيني ئې مسلمانان ول چي د
پيغمبر عليه السالم بلني راغونډ كړي ول ،او ځيني
ئې مشركان ول چي بتان ئې لمانځل ،او ځيني يهودان
ول چي د حصارونو او كالگانو خاوندان ول ،چي د اوس
او خزرج حليفان ول ،نو رسول هللا ﹽ وغوښتل چي د دوى
ترمنځ صلح او روغه جوړه حاكمه وي ،وضعيت داسي وو
چي يو سړى به مسلمان وو ،پالر به ئې مشرك وو ،بل
به مسلمان خو ورور به ئې مشرك وو ،كله چي پيغمبر
عليه السالم راغى نو د مدينې مشركانو او يهودو
رسول هللا ﹽ او د هغه ياران ډېر ځورول ،هللا تعالى خپل
رسول او مسلمانانو ته د دې اذيتونو په وړاندي د
صبر او عفوى كولو امر وكړ ،چي په همدې اړه ئې دا
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آيت راولېږو ...( :ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب
من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا ) ...او د
دوى په اړه ئې وفرمايل( :ود كثير من اهل الكتاب
لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند
انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا)،
نو كله چي كعب بن الشرف د پيغمبر عليه السالم او
مسلمانانو له ځورولو لس وانه خيست؛ رسول هللا صلى هللا
عليه و سلم سعد بن معاذ ته امر وكړ چي د هغه د
وژلو لپاره يو ټولگى ولېږي ،نو سعد بن معاذ داسي
يو پنځه كسيز ټولگى ولېږو چي دا كسان په كي وو:
محمد بن مسلمة النصاري ،ابو عبس النصاري او حارث
د سعد بن معاذ وراره .نو ماخستن د هغه مجلس په
دوران كي ورغلل چي په خپلي پورتنۍ خوني كي ئې جوړ
كړى وو ،كله چي كعب بن الشرف ولېدل ناآشنا ورته
معلوم شول او ترې ووېرېدو ،او ورته وئې ويل :څه
شي دلته راوستئ؟ ورته وئې ويل :تا ته يوه حاجت
راوستي يو ،وئې ويل :نو له تاسو دي څوك رانږدې شي
چي ما ته ئې ووايي ،ځيني ورنږدې شول او وئې ويل:
تا ته د دې لپاره راغلي يو چي خپلي زغري درباندي
وپلورو او پيسې ئې په خپلو اړتياوو ولگوو ،هغه
وويل :وهللا كه دا كار وكړئ ،نو تاسو د دې سړي له
درتلو وروسته له كړاوونو سره مخامخ شوي يئ ،نو
وعده ئې ورسره وكړه چي ماخستن داسي مهال ورشي چي
خلك ترې تللي وي ،نو ورغلل او يوه ئې ورږغ كړ ،نو
له خپله ځايه پورته شو چي ووځي ،مېرمني ئې ورته
وويل :په دې وخت كي به څوك دروازه د داسي كار
لپاره نه درټكوي چي ستا د خوښي كار وي ،وئې ويل:
مد
نه؛ دوى خپله خبره ما ته كړې ده ،نو ورووت ،محََّ
َ غېږ وركړه او خپلو ملگرو ته ئې وويل :كه
مة
مسْل
ََ
بن َ
ما هم له ده سره يو ځاى وژنئ پروا ئې نشته خو چي
درنه خالص نشي ،نو ځينو په خپلو تورو په شا كي
وواهو ،كله چي ئې هغه وواژو نو مشركين او يهودان
ووېرېدل ،سبا پيغمبر عليه السالم ته ورغلل ،او وئې
ويل :تېره شپه زموږ دوست چي زموږ له مشرانو وو
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ووژل شو ،رسول هللا صلى هللا عليه و سلم هغه خبري ورپه
ياد كړې چي ده به په خپلو اشعارو كي كولې ،په دې
سره ئې دوى له داسي كولو منع كړل او دې ته ئې
وبلل چي د پيغمبر عليه السالم ،دوى او مسلمانانو
ترمنځ يوه پاڼه وليكل شي چي ټول به دغي معاهدې ته
التزام كوي ،نو پيغمبر عليه السالم د لسو كلونو
لپاره داسي يوه معاهده وليكله.
دا روايت په بخاري كي پنځه ځلي راغلى ،چي ما ته
پورتنى تر ټولو غوره او دقيق معلوم شوى.











   
    
   
آيا له هغو وگړو سره نه جنگېږئ چي خپل قسمونه ئې
مات كړل ،د پيغمبر د ايستلو اراده ئې وكړه او دا
دوى ول چي له تاسو سره ئې په لومړي ځل (جگړه) پيل
كړه ،آيا ترې وېرېږئ؟ په داسي حال كي چي هللا ترټولو
زيات د دې وړ دئ چي ترې ووېرېږئ كه مؤمنان يئ.
( -)11د دې مبارك آيت په وړاندي بايد لږ توقف وكړو
او وگورو چي د چا په اړه حكم شوى چي ولي به د هغه
قوم په ضد نه جنگېږئ چي خپلي ژمني ئې ماتي كړې ،د
پيغمبر عليه السالم د ايستلو اراده ئې وكړه او جگړه د
دوى له لوري پيل شوې وه؟ كه مراد قريش وي نو له
قريشو سره خو د مكې له فتحي وروسته جگړه پاى ته
رسېدلې وه ،او لدې وروسته د دوى په اړه مسلمانان
جگړي ته هڅول بې مورده برېښي ،او كه مراد ترې قريش
ً د مكې
وي نو په يقين سره ويلى شو چي دا آيتونه حتما
له فتحي مخكي نازل شوي ،په څرگنده توگه برېښي چي لدې
آيت نيولې د درېيمي ركوع تر پايه يو مضمون دئ چي ټول
به د مكي له فتحي وړاندي نازل شوي وي .بله د منلو وړ
توجيه ورته نشو موندلى ،ځكه بل داسي قوم نه وو چي د
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مكې له فتحي وروسته د دې آيتونو مصداق وو او د دوى
په ضد مسلمانانو ته د جنگ دا الرښووني شوې وي .د مكې
د فتحي لپاره د تياريو په دوران كي بايد دا الرښووني
مسلمانانو ته شوې وي.



  








   





   
ورسره وجنگېږئ؛ هللا به ئې ستاسو په الس تعذيب كړي،
رسوا به ئې كړي ،تاسو ته به پر دوى برى دركړي او
د مؤمنانو سينو ته به شفاء وركړي او د دوى د
زړونو غيظ به ختم كړي ،او د هغه چا توبه به قبوله
كړي چي دى ئې غواړي ،او هللا باحكمت پوه دئ.
( -)15-11دلته هللا تعالى له مؤمنو جنگياليو سره د څو
خبرو وعده كړې ده:
 د دوى دښمنان به د دوى په الس تعذيب كړي،
 دښمنان به ئې له ذلت او سپكاوي سره مخامخ كړي،
 پر دښمنانو به دوى ته برى وركړي،
 د دوى سينو ته به شفاء وركړي ،چي له دې شفاء يا
له سينو د هغو خيرو لري كول او د دوى معنوي او اخالقي
روزنه ده چي هللا تعالى به ئې د يوې ستري بريا په سبب د
دوى په برخه كړي ،يا هغه تمحيص او عيارول دي چي د هللا
د الري د مجاهدينو په برخه كېږي .قرآن فرمايي چي د هللا
په الر كې له كړاوونو سره مخامخېدل د تمحيص او د
ابرارو مقام ته د رسېدو سبب دئ .پدغو لوړو ژورو كي هللا
تعالى د مؤمنانو روزنه كوي ،دوى د ايمان لوړو څوكو
ته رسوي ،د دوى ايمان او عقيدې ته مزيد پوخوالى او
ځال وركوي ،دا د دوى د تربيت او روزني يوه مؤثره
ذريعه ده .د دې مطلب تفصيل د آل عمران د سورې په 111
او 151آيتونو كي وگورئ.
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 د دوى د زړونو غيظ او غصه به له منځه يوسي ،د
دښمن پر ماته به د دوى پرهر پرهر زړونه تسل شي.
 ځينو كافرانو ته به هللا تعالى د توبې توفيق وركړي
او د ايمان راوړو سعادت به ئې په برخه شي .په دې سره
د جهاد يوه لويه او اساسي موخه بيان شوې او هغه دا
چي د كافرانو هدايت او ايمان راوړل به د جهاد اصلي
هدف وي ،له مجاهدينو سره د دغو شپږو وعدو په پاى كي
د كافرانو هدايت او ايمان راوړل ښيي چي له جهاد به د
مجاهد موخه دا وي چي مقابل لورى له كفر او بغاوت الس
واخلي ،توبه وكړي ،خداى ته مخه كړي او هللا تعالى د خپل
رب په توگه ومني.
 د قتال امر د هغه هللا له لوري شوى چي د علم او حكمت
خاوند دئ .پوهېږي چي په څه كي ستاسو خير او ښېگڼه
مضمر ده او له كومي الري دې خير او ښېگڼي ته رسېدى
شئ .نو خپل خير په همدې قتال كي ولټوئ.














    






 
آيا گمان مو كړى چي همداسي به پرېښودل شئ ،حال دا
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.
او هللا ستاسو له كړو وړو ښه خبر دئ.
( -)17په دې مبارك آيت كي د مخلص مجاهد او غير مخلص
مؤمن د پېژندو لپاره دوه نښي په گوته شوې:
 د هللا تعالى په الر كي جهاد او
 له هللا تعالى ،د هغه له پيغمبر او له مؤمنانو پرته
بل څوك خپل نږدې دوست او د خپلو اسرارو محرم نه
نيول.
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ً داسي حالت راولي
 او ويل شوي چي هللا تعالى به حتما
چي مؤمنان له كافرانو سره نښتو ته اړ شي ،د دوى تر
منځ جگړه پيل شي ،مسلمانان تر بريد الندي راشي ،هر
څوك له دښمن سره د مقابلې ضرورت احساس كړي ،او د هللا
تعالى له لوري جهاد فرض شي ،تر څو واقعي مؤمن له هغه
چا بېل شي چي په درواغو د ايمان دعوى كوي ،چا چي په
دې مرحلې كي جهاد ته مال وتړله ،له كافرانو سره ئې
خپلي ټولي څرگندي او پټي اړيكي وشلولې ،له هللا تعالى،
د هغه له پيغمبر او له مؤمنانو پرته ئې بل څوك خپل
نږدې دوست او د خپلو اسرارو محرم ونه نيولو؛ نو هغه
په امتحان كي بريالى شوى او د رښتينو مؤمنانو له ډلي
دئ او چا چي دا كار ونه كړ؛ د دوى له ډلي وتلى دئ.
له دې مبارك آيت او د قرآن له گڼ شمېر نورو آيتونو
په ډېر وضاحت سره معلومېږي چي صادق او مخلص مؤمن
يوازي په لمانځه ،روژې ،زكات او نورو عباداتو سره
نشي پېژندى ،دا عبادات په ايمان كي د اخالص وروستۍ
نښي نه دي ،وروستۍ نښي دوه دي :د هللا تعالى په الر كي
جهاد او له هللا تعالى ،د هغه له پيغمبر او مؤمنانو
پرته بل څوك په دوستۍ نه نيول .د هغه چا لمونځ،
روژه ،زكات او حج هيڅ ارزښت نه لري چي د خداى له
دښمنانو سره دوستي كوي او د هللا تعالى په الر كي له
جهاد ډډه كوي.
تر څو چي هللا جل شأنه د مؤمنانو په ډلي كي دغه كسان
نه وي تفكيك كړي ،مجاهدين ئې نه وي معلوم كړي او هغه
ئې نه وي بېل كړي چي له هللا تعالى ،د هغه له پيغمبر او
له مؤمنانو پرته بل څوك د پټ دوست په توگه نه نيسي،
گمان مه كوئ چي هللا جل شأنه به تاسو همدغسي خپلي مخي
ته پرېږدي او له ابتالءاتو او آزموينو سره به مو
مخامخ نه كړي!!
د قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي د هغه چا ايمان بې
اعتباره گڼل شوى چي له كافرانو ،يهودانو ،نصاراوو او
مشركانو سره دوستي پالي ،په پټه او ښكاره د دوستۍ
پيغامونه ورلېږي ،همداراز فرمايي :چا چي له مؤمنانو
پرته له بل چا سره دوستي وكړه؛ د اسالم له دائرې وتلى
او د هغو خلكو له ډلي به گڼل كېږي چي دوستي ورسره
كوي.
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پيغمبر عليه السالم فرمايي چي له مؤمنانو سره مينه
د ايمان نښه ده ،هغه څوك جنت ته ننوتى شي چي له
مسلمان سره مينه لري:
ََّ
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ُل
دخ
ل
ل ر
ل ق
ة ق
ير
هر
َب
ْ أ
َن
ع
ُوَ
ََ
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له ابوهريره ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل:
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
او محبت و نه لرئ ،آيا داسي څه دروښيم چي په كولو
سره به ئې په تاسو كي مينه او محبت راپيدا كېږي؟
په خپلو منځونو كي سالم خور او عام كړئ.
يعني هللا جل شأنه به ستاسو ايمان په هغه صورت كي
قبلوي چي په خپلو منځو كي مو مينه او محبت وي ،چي
همدا د ايمان تقاضا ده او د همدې په وجه به جنت ته
ځئ.
َ
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له ابوهريره ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :يو
كس د خپل داسي ورور ليدو ته والړ چي د هللا لپاره ئې
له هغه سره وروري وه او په بل كلي كي اوسېدو ،نو
هللا د ده د ورتلو په الر كي يوه فرشته ولېږله ،كله
چي هلته ورسېدو ورته وئې ويل :چېري د تلو اراده
لرې؟ وئې ويل :په دې كلي كي مي د خپل يوه ورور د
(ليدو) اراده كړې( ،فرشتې) وويل :آيا له هغه كس
سره دي كوم نعمت (لكه مال ،زمكه ،او بل څه) دي چي
پالنه ئې كوې؟ وئې ويل :نه (هيڅ څه مو ترمنځ
نشته) مگر دا چي زه د هللا لپاره له هغه سره مينه
لرم ،فرشتې ورته وويل :زه د هللا استازى يم ،چي ستا
ً هللا جل
په لوري (له دې زېري سره راغلى يم چي) يقينا
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شأنه له تا سره داسي مينه ساتي لكه ته چي د هللا
لپاره له ده سره مينه كوې.
په بل حديث كي راځي:
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ابوهريره ﹽ له معاويه ﹽ روايت كوي چي رسول هللا ﹽ د
خپلو يارانو په يوې حلقې او ډلي راووت او وئې
ويل :څه شي يو ځاى سره كښېنولي ياست؟ وئې ويل:
ناست يو هللا يادوو او د ده شكر اداء كوو چي موږ يى
د اسالم په لوري هدايت كړو او پر موږ ئې ستا په
ً همدا
وسيله پېرزوينه وكړه ،وئې فرمايل :آيا واقعا
د هللا ذكر او خاطر سره راغونډ او يوځاى كښېنولي يئ؟
وئې ويل :په هللا قسم چي موږ نه يو كښېنولي مگر همدې
شي ،وئې فرمايل :ما د دې لپاره قسم درنكړ چي تاسو
ته كوم تهمت (راجع كوم) خو ما ته جبرئيل راغى او
ً هللا د فرشتو په وړاندي په
دا خبر ئې راكړ چي يقينا
تاسو فخر كوي.

همدا راز فرمايي:
ِ
ِه
ِيل
ِينِ خَل
َى د
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له ابوهريره ﹽ روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :هر
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
فرمايي چي د هللا لپاره يو له بل سره مينه ساتي:
لخَطَّنابِ َقنال
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ً چي د هللا له بندگانو ځيني داسي دي چي كه څه
يقينا
هم نه انبياء دي او نه شهداء ،خو د قيامت په ورځ
به حتى انبياء او شهداء پدوى غبطه كوي ،د هغه
مقام او منزلت له امله چي د هللا په خوا كي به ئې
لري .صحابه وو وويل :يا رسول هللا! موږ پوه كړه چي
دوى څوك دي؟ وئې فرمايل :دا هغه ډله ده چي په
الهي فيض او پېرزويني سره ئې يوه له بل سره مينه
ساتله ،پرته لدې چي د دوى ترمنځ د خپلوۍ اړيكي وي
او پرته له دې چي د دوى ترمنځ د مال د راكړي
وركړي معامله وي (يوازي په هللا ايمان په خپلو
منځونو كي سره نږدې كړي او يو له بل سره مينه
لري) په هللا قسم چي د دوى مخونه به د نور په شان وي
او دوى به په نور او رڼا وي ،كله چي خلك وېري
اخيستي وي دوى به نه وېرېږي او كله چي خلك غمجن
شي دوى به نه غمجن كېږي او بيا ئې دا آيت تالوت
ً د هللا دوستان داسي دي چي نه پر
كړ :پوه شه چي يقينا
دوى خوف او وېره شته او نه به دوى غمجن شي.
په حديث قدسي كي راغلي:
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رواه احمد
له معاذ بن جبل ﹽ روايت دجئ چي له رسول هللا ﹽ مي
واورېدل :هللا تعالى فرمايلي :زما محبت هغه چا ته
واجب او الزم شو چي په خپلو منځونو كي زما لپاره
مينه او محبت ساتي او زما لپاره په خپلو منځونو
كي سره كښېني او زما لپاره يو د بل زيارت او ليدو
كتو ته درومي او زما په خاطر يو د بل لپاره بذل
كوي ،قرباني وركوي او خپل مال لگوي.
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يعني د چا چي دا څلور صفات وي د هغوى لپاره زما
محبت واجب شوى دئ ،زه به له هغه چا سره مينه او محبت
ساتم چي :زما لپاره خپلو منځونو كي مينه ساتي ،خپلو
منځونو كي ناسته والړه لري ،يو د بل زيارت او ليدلو
ته ځي او زما په خاطر په خپلو منځونو كي مالونه
لگوي ،هديه او تحفه وركوي او يو خپل مال بل ته
وركوي .د چا تر منځ چي همدغه تعلقات وي هللا جل شأنه
خپل محبت هغوى لره الزم كړى.

   
















مشركينو ته نه ښايي چي د هللا جوماتونه په داسي حال
كي آباد كړي چي پر ځان د كفر گواهي وركوي ،دا هغه
وگړي دي چي عملونه ئې حبط شول او په اور كي به
تلپاته وي.
( -)16له دې مبارك آيت څو خبري په ډېر وضاحت سره
معلومېږي:
 دا آيت په خاصه توگه د قريشو په اړه دئ چي ځان ئې
د بيت هللا او مسجدالحرام متوليان گڼل خو مشركان ول او
عقيده او عمل ئې د كافرانو په څېر وو ،كعبه ئې له
بتانو ډكه كړې وه ،د دوى عقيدې او عمل گواهي وركولو
ُ
چي كافران دي ،او په عامه توگه د هر هغه چا په اړه
دئ چي عقيده او عمل ئې د كافر وي خو جوماتونه جوړوي
او يا ځان د جومات متولي گڼي او د جومات امامت او
خطابت په غاړه لري .په دې كي د جوماتونو ظاهري اعمار
او معنوي اعمار دواړه شامل دي.
 د الهي معيارونو له مخي د دوى عملونه حبط دي او
هيڅ ارزښت نه لري ،نه ئې د جوماتونو ظاهري آبادول څه
ارزښت لري او نه ئې امامت او خطابت ،له دغو كافرانو
سره اصالً دا كارونه نه ښايي ،دوى د دې وړ نه دي ،دوى
بايد له دې مقام او منصب عزل كړى شي.
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 په دې سره له يوې خوا د قريشو مشركينو ته ويل شوي
چي ستاسو دا د مسجدالحرام ساتنه او د حجاجو خدمت د هللا
تعالى په وړاندي هيڅ ارزښت نه لري او له دې وروسته
تاسو د دې سپېڅلي ځاى د پالني ،ساتني او خدمت له
دندي عزل شوي يئ ،له بلي خوا د مؤمنانو هغه اندېښنې
رفع شوې چي د مسجدالحرام له متوليانو سره د نښتو په
اړه ئې درلودې.










  











 
ً چي د هللا جوماتونه خو يوازي هغه څوك آبادولى
يقينا
شي چي پر هللا او د آخرت پر ورځي ئې ايمان راوړى،
لمونځ ئې كړى ،زكات ئې وركړى او له هللا پرته (له
هيچا) نه وېرېږي .نو ښايي چي همدا خلك به له
هدايت شوو وي.
( -)11په دې مبارك آيت كي د هغو كسانو مواصفات بيان
شوي چي په مادي او معنوي لحاظ د جوماتونو د آبادولو
وړتيا لري:
 پر هللا تعالى ئې ايمان راوړى،
 د آخرت پر ورځي باور لري،
 لمونځ ئې كړى،
 زكات ئې وركړى او
 له هللا تعالى پرته له بل چا نه دئ وېرېدلى.
په چا كي چي دا پنځه صفات نه وي هغه د هللا تعالى د
جوماتونو رښتينى خدمتگار نشي كېدى ،هو؛ هغه څوك به
څنگه له جومات د حق سنگر جوړ كړي او له منبر به د حق
ږغ لوړ كړي چي ډارن دئ او له هللا تعالى پرته له بل چا
وېرېږي؟! له بل چا د رزق او روزي طمع لري ،له بل چا
په خپل رزق او روزي وېره لري ،د بل جيب ته ئې سترگي

د قرآن پلوشې
التوبة
11

وي؟ څوك چي په خپله پر خداى او آخرت رښتينى ايمان نه
لري بل به څنگه رښتيني ايمان ته هدايت كړي؟! د چا چي
خپل لمونځ رښتينى لمونځ نه وي څنگه به په لمانځه كي
د بل سم امامت كوي؟! څوك چي د مال قربانولو ته چمتو
نه وي بل به څنگه د خپل سر او مال قربانولو ته چمتو
كړي ،ډارن او جبون انسان نه په مسجد كي د خلكو سم
امامت كولى شي ،نه په سنگر كي او نه په نورو ديني
چارو كي د مسلمانانو سمه الرښوونه.
يعني له معنوي پلوه د جوماتونو او مساجدو د
اعماركار هغه خلك كولى شي چي صفات ئې په دې آيت كي
ښودل شوي ،د جوماتونو ظاهري آبادي او اعمار بېل كار
دئ او د هدايت له پلوه ئې رغول او اعمار بېل .لكه چي
په يوه روايت كي راغلي چي په آخره زمانه كي به
جوماتونه په ظاهر كي ښه آباد ،مزين او ښايسته وي خو
د هدايت له پلوه به خراب او وران وي.
جوماتونه د هدايت له ناحيې هغه څوك آبادولى شي او
هغه داعي د هللا د دين خدمت كولى شي چي د مخكنيو صفاتو
ترڅنگ ،دا صفت هم ولري چي له هللا جل شأنه پرته له بل
چا ونه وېرېږي .د آيت په پاى كي دا وينا چي هيله ده
دغه كسان هدايت موندونكي وي ،ښيي چي له دغو صفاتو
عالوه هم داسي څه شته چي د هدايت لپاره ضروري دي،
يوازي دغه صفات كفايت نه كوي ،پر دغو صفاتو سربېره
ځيني داسي پړاوونه شته چي له هغوى د تېرېدو په صورت
كي دا ثابتېږي چي آيا دوى له هغو كسانو دي چي الر ئې
موندلې كه نه؟ يوازي دا څو خبري كافي نه دي ،بلكي
مزيد څه ته ضرورت شته ،چي هغه په ورپسې آيت كي توضيح
كېږي ،عملي جهاد به دا ثابتوي چي د چا په زړه كي له
هللا جل شأنه وېره ده او څوك په رښتيا هدايت شوى دئ او
ايمان لري ،په جهاد كي دا معلومېږي ،جهاد هغه مالك او
معيار دئ چي د هغه په ترڅ كي د چا د ايمان حقانيت او
حقيقت څرگندېږي ،د جهاد په دوران كي به دا معلومېږي
چي څوك په خپل ايمان كي رښتينى دئ او څوك دروغجن،
څوك مخلص مؤمن دئ او څوك منافق؟ په همدې خاطر د دغو
صفاتو له بيانولو وروسته ويل كېږي چي :




 :ښايي

موندونكي وي.

دغه

كسان

به
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د (عسى) په اړه دا توجيه كمزورې ده چي وايي :كله
چي دا لفظ د هللا تعالى له لوري ويل شوى وي نو د يقين
معنى افاده كوي ،يعني دا چي دا كسان په يقين سره
الرموندونكي دي! غوره تعبير دا دئ چي دا لفظ په خپلي
اصلي معنى ونيسو ،دا هيڅكله صحيح نه ده چي په قرآن
كي راغلي الفاظ د اصلي معنى په ځاى په بلي معنى
ً دا كسان
واخلو ،كه هللا تعالى غوښتلى چي ووايي :يقينا
هدايت موندونكي دي نو هرو مرو به آيت داسي وو :اولئك
هم المهتدون.












     
    



 
آيا د حاجيانو خړوبه كول او د مسجدالحرام آبادول
مو د هغه چا په څېر گڼلي چي پر هللا او د آخرت پر
ورځي ئې ايمان راوړى او د هللا په الر كي ئې جهاد
كړى؟ د هللا په خوا كي برابر نه دي ،او هللا دا ظالم
قوم نه هدايتوي.
( -)11دلته څو خبري په پام كي نيول ضروري دي:
د مشركينو په اړه دا بحث د دې لپاره پيل شوى چي
مؤمنان د دوى په ضد يوه پرېكنده اقدام ته چمتو كړي،
داسي نه چي د مشركانو هغو كړو وړو ته په پام سره چي
د مسجدالحرام د ساتني ،اعمار او مجاورت او د حجاجو د
خدمت په اړه ئ ې كول؛ مسلمانان مذبذب نه شي او د
وروستي او پرېكنده اقدام په كولو كي زړه نازړه نشي.
دوى ته ويل شوي چي دا عملونه خو په هغه صورت كي
ارزښت لري چي پر هللا تعالى او د آخرت پر ورځي ايمان او
د هللا تعالى په الر كي جهاد ئې منشأ او محرك وي ،نه د
هغه چا له لوري چي ظالم دئ ،په شرك كي غرق دئ او له
الهي هدايت محروم.
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په دې مبارك آيت كي څو الرښووني شوې:
 د حاجيانو خدمت او د مسجدالحرام آباد ساتل د هغه
چا له جهاد سره برابر نه دي چي پر هللا او د آخرت پر
ورځي ايمان راوړي او جهاد ئې د هللا تعالى په الر كي وي،
دا دواړه په الهي معيارونو كي سره برابر نه دي.
فقره ( 
 د آيت په پاى كي دا
 )  ښيي
چي له دغو ظالمانو مراد مشركين دي ،د قرآن له نظره
شرك تر ټولو لوى ظلم دئ ،يعني دا د قريشو مشركين چي
ځان ته د بيت الحرام مجاورين ،د مسجدالحرام ساتونكي
او جوړونكي او د حاجيانو خدمتگاران وايي او د همدې
كارونو په سبب ځان په حقه او د هللا تعالى مخلص بندگان
گڼي بايد پوه شي چي د مشركانو داسي نېك كارونه هيڅ
ارزښت نه لري او دوى له هغه چا سره برابر نه دي چي
پر هللا تعالى او د آخرت پر ورځي ايمان لري او د هللا
تعالى په الر كي جهاد كوي .د آيت له دې فقرې په
څرگنده توگه معلومېږي چي دا آيت د مشركينو په اړه دئ
او هغه روايت صحيح نه دئ چي وايي دا آيت د بدر له
غزا وروسته نازل شوى او يا وايي د صحابه وو د هغي
مباحثې په اړه نازل شوى چي يوه ويلي ما ته له ايمان
راوړلو وروسته حاجيانو ته اوبه وركول تر ټولو غوره
عبادت برېښي ،بل ويلي چي ما ته د مسجدالحرام آبادول
غوره برېښي او بل ويلي چي ما ته جهاد تر ټولو غوره
برېښي ،گواكي دا آيت د دوى په ځواب كي نازل شوى.
روايت داسي دئ:
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دا روايت په هغه صورت كي صحيح گنلى شو چي د صحابه
وو تر منځ مناقشه د دې آيت له نزوله وروسته شوې وي
او په روايت كي داسي ويل شوي وى چي پيغمبر عليه
السالم دا آيت وراورولى ،نه دا چي د دوى په ځواب كي
دا آيت نازل شوى .دا ځكه چي د ټولو محققينو له نظره
د برائت سوره وروستۍ نازله شوې سوره ده ،او د آيت
متن گواهي وركوي چي د مشركينو په اړه نازل شوى.
دا آيت ښيي چي د هللا تعالى په الر كي جهاد د ټولو
عباداتو په سر كي او تر ټولو لوړ دئ ،كه د بيت
الحرام ساتنه ،د مسجدالحرام آبادونه په عبادت سره او
په مادي لحاظ او له شخصي عبادت عالوه د حاجيانو خدمت
كول؛ دا ټول له جهاد سره برابر نه وي نو له
مسجدالحرام بهر ،د كوم بل جومات په كونج كي يا په
كومي خانقاه كي به د چا عبادت څنگه له جهاد سره
برابر وي؟!
له دې آيته په څرگنده توگه معلومېږي چي د دې سورې
دا برخه د قريشو په اړه ده او د مكې له فتحي مخكي
نازله شوې.



  



  




  
هغه چي ايمان ئې راوړى ،هجرت ئې كړى او د هللا په الر
كي ئې په خپلو مالونو او نفسونو سره جهاد كړى د هللا
په خوا كي تر ټولو لوړه درجه لري او همدا دوى
بريالي دي.
( -)21دا مبارك آيت په دې اړه مزيد وضاحت
جهاد تر ټولو ستر عبادت دئ ،د مجاهد درجه
لوړه ده او د د نيا او عقبى بريا د جهاد
ترالسه كېدى شي ،دا بريا به يوازي د مجاهد
كېږي .لوړ معنوي مقام ته د رسېدو او د دنيا

كوي چي
تر ټولو
له الري
په برخه
او عقبى
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بريا تر السه كولو كي ايمان مقدمه ده ،هجرت له ماسوى
هللا خپل تعلق شلول او د خداى په لوري تگ دئ او په خپل
مال او نفس سره د هللا تعالى په الر كي جهاد كول وسيله
ده ،له دې وسيلې پرته هغه لوړ مقام ته رسېدل ممكن نه
دي.



  
   



    
   
د دوى رب له خپل لوري د رحمت ،رضايت او داسي
جنتونو زېرى وركوي چي دوى ته په كي تلپاته
ً چي له هللا سره
نعمتونه دي .په هغه كي تلپاته ،يقينا
ستر اجرونه دي.
( -)22-21په دې مباركو آيتونو كي له دوى سره څو وعدې
شوې دي:
 هللا تعالى به د خپل رحمت وزر پر دوى وغوړوي.
 هللا تعالى به د دوى پر ايمان ،هجرت او جهاد راضي شي
او دوى به د هللا تعالى پر پېرزوينو.
 داسي جنتونه به ئې په برخه شي چي دوى ته په كي
تلپاته نعمتونه دي.
 په دې جنتونو كي به د تل لپاره اوسېږي او له
نعمتونو به ئې د تل لپاره برخمن وي او
 داسي مزيد ستر اجرونه به ئې په برخه شي چي هللا
تعالى له ځان سره ساتلي ،نه چا ليدلي ،نه ئې
اورېدلي ،نه ئې څكلي او نه ئې تصور كولى شي.
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اى مؤمنانو! كه مو پلرونو او وروڼو كفر تر ايمان
غوره وگڼلو نو هغوى خپل دوستان مه نيسئ ،او له
تاسو چى هرچا لدوى سره دوستي وكړه ،نو هغوى
ظالمان دي.

( -)21دا مبارك آيت څو الرښووني زموږ مخي ته ږدي:
 مؤمنانو ته الرښوونه شوې چي له خپلو خپلوانو سره
به په هغه صورت كي دوستي نه پالي چي كفر ته پر ايمان
ترجيح وركوي؛ كه څه هم د دوى پلرونه او وروڼه وي.
 څوك چي د خپلوۍ په وجه له داسي كافرانو سره دوستي
پالي؛ ظالم دئ ،پر خپل ځان ظلم كوي ،له خپل دين او
ايمان سره جفا كوي ،او له خپل رب سره ئې چلند
ظالمانه دئ ،ځكه د خداى له دښمن سره دوستي كوي.
له دې مبارك آيت هم معلومېږي چي دا برخه د برائت
له اعالن او د مكې له فتحي مخكي نازله شوې ،په دغو
الرښوونو سره مجاهدين له قريشو سره د اړيكو شلولو او
د دوى په ضد پرېكنده اقدام ته هڅول شوي.
د عبد او مريي يو مهم خصوصيت دا دئ چي هغه به خپل
دوست او دښمن د خپلو تمايالتو په بنسټ او د هوى او
هوس له مخي نه ټاكي ،په دې اړه له ده اختيار سلب شوى
او هغه د خپل آقا او مالك د پرېكړي او حكم محكوم دئ،
كه كوم غالم او مريي د خپل آقا دښمن په دوستۍ ونيسي،
هغه بغاوت كړى ،او كه هغه د خپل آقا دوست دښمن وگڼي
بيا ئې هم بغاوت كړى .نو ځكه دلته هغه څوك ظالم گڼل
شوى چي له كافرو خپلوانو سره دوستي پالي.
له دې مبارك آيت په څرگنده توگه معلومېږي چي د
اسالم له نظره له كافر سره دوستي د ايمان منافي او
داسي خطرناك عمل دئ چي د ايمان نفى كوي.
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ورته ووايه :كه مو پلرونه ،زامن ،وروڼه ،مېرمني،
خپلوان ،راغونډ كړي مالونه مو ،هغه تجارت چي د
بازار له سوړوالي ئې وېرېږئ او هغه كورونه مو چي
خوښوئ ئې ،تاسو ته تر هللا ،د هغه تر پېغمبر او د ده
په الر كي تر جهاد زيات محبوب وي ،نو د هللا پرېكړي
ته انتظار وكړئ چي هللا داسي فاسق قوم نه هدايتوي.
( -)21په دې آيت كي د دنيا هر هغه څه راخالصه شوي چي
انسان ورسره مينه ساتي؛ كه تعلقات دي ،دوستان او
خپلوان دي ،كه شتمني ،مال ،دولت ،تجارت او بنگلې دي،
هر څه چي دي دا ټول يوې خوا ته او هللا ،د هغه پيغمبر
او د هللا په الر كي جهاد بلي خوا ته ،كه د چا مينه او
محبت له هغو سره وي او هغوى ورته تر هللا ،د هغه تر
پيغمبر او د هللا تعالى په الر كي تر جهاد غوره وي ،نو
دا كسان فاسقان دي او د الهي هدايت دروازې د هغوى
پرمخ تړل شوې دي ،هللا ئې نه هدايتوي او له الهى هدايت
محروم دي.
دا د انسان د ايمان د تللو لپاره ستر او دقيق
معيار او مالك دئ ،په دې سره هره لحظه انسان خپل
ايمان سنجولى شي ،هره لحظه د دې سؤال راپيدا كېږي چي
آيا ته ايمان ته ترجيح وركوې ،هللا ته ،د هغه پيغمبر
ته ،او د هللا په الر كي جهاد ته او كه پالر ،زامنو،
وروڼو ،خپلوانو ،ښځي ،مال ،تجارت او بنگلو ته ترجيح
وركوې؟ انسان هره شېبه د خپل ايمان په اړه د همدغه
معيار او مالك او تلي په اساس قضاوت كولى شي ،د چا چي
تر هللا ،پيغمبر او جهاد له دې شيانو سره محبت زيات وي،
هغوى فاسقان دي ،د هللا له هدايت محروم دي ،د هغوى پرمخ
د هدايت دروازې تړل شوې دي.
له دې آيت په څرگنده توگه معلومېږي چي هغه څوك
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بايد د الرښود په توگه غوره نه كړو او د فتوى لپاره
هغه ته رجوع ونه كړو چي د هللا تعالى په الر كي ئې جهاد
نه وي كړى ،جهاد ئې تر هر څه غوره نه وي گڼلى ،د هللا
په الر كي ئې قرباني نه وي وركړې او له كافرانو سره
ئې د خپلوۍ او دوستۍ اړيكي نه وي شلولې .دا آيت تا
ته وايي :پام كوه هغه څوك د امام ،پير ،مرشد ،الرښود،
مشر او مفتي په توگه مه نيسه چي هللا تعالى ،د هغه
پيغمبراو د هللا په الر كي جهاد د خپل ژوند تر هر څه
غوره نه گڼي او قرباني كولو ته ئې چمتو نه وي .چا چي
جهاد نه دئ كړى هغه نه يوازي عالم او مرشد نه دئ
بلكي د هدايت دروازې ئې پر مخ تړل شوې ،كه دې كس ته
څوك عالم وايي نو د قرآن د وينا له مخي به داسي وي
ً.
لكه په كتابونو بار خر :كمثل الحمار يحمل اسفارا













   







   
   




   





 
ً چي هللا په ډېرو ځايونو كي ستاسو مرسته وكړه
يقينا
او د حنين په ورځ هم ،هغه مهال چي خپل ډېرښت
حيران كړي وئ ،خو هيڅ څه ئې له تاسو دفع نه كړى
شو او زمكه سره له پراخوالي ئې پر تاسو تنگه شوه،
بيا (د تېښتي لپاره دښمن ته) شا اړوونكي شوئ .بيا
هللا خپله ډاډېينه پر خپل رسول او پر مؤمنانو نازله
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.
( -)27-25د دې مباركو آيتونو په اړه څو خبري په پام
كي ولرئ:
 دا آيتونه د حنين له جگړي وروسته نازل شوي ،د
حنين جگړه د مكې له فتحي وروسته؛ د اتم هجري كال د
شوال د مياشتي په لسمه هغه مهال ونښته چي د هوازن،
ثقيف ،طائف او ځينو نورو قبيلو پر مسلمانانو د يوه
پريكنده بريد پرېكړه وكړه او څلور زره جنگيالي ئې د
دې بريد لپاره چمتو كړل ،ښځي او ماشومان ئې هم له
ځان سره روان كړل تر څو هيڅ جنگيالى د تېښتي هوس ونه
كړي ،او دا وېره ورسره وي چي د تېښتي په صورت كي به
د ده مېرمن او ماشومان د دښمن په الس كي پرېوځي،
هوازن د غشو په ويشتو كي ډېر ماهر او په ټولو عربو
كي نوميالي ول ،جگړه د حنين په ناو كي ونښته،
مسلمانان په ناڅاپي توگه تر بريد الندي راغلل ،كه څه
هم د دوى شمېر نږدې دولس زره وو ،لس زره له مدينې نه
راغلى فوځ او دوه زره د مكې هغه جنگيالي چي د مكې له
فتحي وروسته په اسارت ونيول شول خو بېرته آزاد كړى
شول او له مسلمانانو سره يو ځاى شول ،بريد ناڅاپي
وو ،د غشو تر باران الندي راغلل ،د مسلمانانو په ليكو
كي وېره او بدنظمي خوره شوه ،لومړى هغو دوه زرو آزاد
شوو جنگياليو له ميدان نه پښې سپكي كړې او وتښتېدل،
او بيا نور يو په بل پسي ترشا شول ،پيغمبر عليه
السالم ئې له څو ملگرو سره يوازي په ميدان كي پرېښود،
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم هغوى د ځان لوري ته بلل او
ويل ئې :الي عبادهللا ،الي انا رسول هللا :زما خوا ته راشئ
اې د هللا بندگانو! ،زما لوري ته راشئ زه د هللا رسول يم!
خو هغوى په داسي بد حالت كي ول چي زمكي ځاى نه
وركاوو ،د زمكي پر سر هيڅ خوندي پناه ځى په نظر نه
ورتلو ،هري خوا ته تښتېدل ،خو هللا تعالى يو ځل بيا خپل
عميم فضل ورپه برخه كړ ،خپله پېرزوينه او سكينه ئې
پرې نازله كړه ،وېره ئې په ډاډ او اطمئنان بدله شوه،
بېرته راوگرځېدل ،د خپل خوږ او زړه ور قائد خوا ته
راغونډ شول ،دښمن ئې په شا وتمباوو ،ډېر ئې ترې ووژل
او پاته ئې په اسارت ونيول.
د حنين په جگړه كي د مسلمانانو شمېر هومره وو چي
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دوى ئې په تعجب او حيرت كي غورځولى وو ،خو ناڅاپي د
ً درېيمي
حنين په ناو كي د خپل شمېر په نسبت له تقريبا
برخي دښمن سره مخامخ شول ،د دوى شمېر تر دولس زره نه
ً څلور زره كسان وو ،خو
اضافه وو او د دښمن فوځ تقريبا
د دوى له ناڅاپي حملې نه دومره پرېشانه شول چي
پيغمبر عليه السالم ئې په ميدان كي يوازي پرېښود،
زمكي ځاى نه وركولو ،قرآن عظيم الشأن د دوى د
پرېشانۍ په اړه فرمايي :زمكه له خپلي پراخۍ سره سره
په تاسو تنگه شوه ،دا د هللا تعالى پراخه زمكه په تاسو
تنگه شوه ،د ټېكي او د پناه ځاى مو نه موندلو او
پيغمبر عليه السالم مو په ميدان كي يوازي پرېښود.
قرآن عظيم الشأن فرمايي چي له دې وروسته هللا تعالى پر
خپل پيغمبر عليه السالم او مؤمنانو باندي سكينه نازله
كړه .په لومړيو شېبو كي مضطرب او پرېشانه ول ،زمكي
ځاى نه وركولو ،د ټېكي او د امن پناه ځاى ئې نه تر
سترگو كېدو ،خو په دې پسي متصل د دوى په زړونو كي
سكون ،ډاډ او اطمئنان راپيدا كېږي .دا هم د ايمان
يوه نښه ده ،هللا تعالى په سختو حاالتو كي د ايمان په
وجه د انسان په زړه كي ډاډ ،اطمئنان او سكون راپيدا
كوي .په دغو مباركو آيتونو كي دغي پېښي ته اشاره شوې
او ويل شوي :هللا تعالى په ډېرو ځايونو كي ستاسو مرسته
وكړه او د حنين په ورځ هم ،هغه مهال چي خپل ډېرښت
حيران كړي وئ ،خو هيڅ څه ئې له تاسو دفع نه كړى شو
او زمكه سره له ارتوالي ئې پر تاسو تنگه شوې وه ،په
تېښته شوئ او دښمن ته مو شا كړه ،بيا هللا تعالى خپله
ډاډېينه پر خپل استازي او پر مؤمنانو نازله كړه او
هغه فوځونه ئې راولېږل چي تاسو نه ليدل او هغه كسان
ئې تعذيب كړل چي كافران شوي وو او همدا د كافرانو
سزا ده.
 په دې جگړي كي د مسلمانانو شمېر شاوخوا دولس زره
وو ،په ځينو رواياتو كي راغلي چي پيغمبر عليه السالم
فرمايلي :د مسلمانانو دولس زره كسيز فوځ به د قلت او
لږوالي په وجه ماته ونه خوري ،خو ځينو محققينو دا
روايات ضعيف گڼلي ،روايات دا دي:

عن ابن عباس رضى هللا عنهما قال قال رسول هللا ﹽ خير
الصحاب اربعة خير السرايا اربعمائة وخير الجيوش
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اربعة آلف ولن يغلب اثنا عشر الفا من قلة
له ابن عباس رضى هللا عنه روايت دئ چي رسول هللا ﹽ
وفرمايل :غوره ملگري څلور دي ،غوره سريه څلور سوه
كسيزه ده ،او غوره لښكر څلور زره كسيز او دولس
زره كسيز فوځ د لږوالي له امله ماته نه خوري.
دا مطلب په بل روايت كي داسي راغلى:

عن اكثم بن الجون الخزاعى ثم الكعبي قال قال رسول
هللا ﹽ يا اكثم بن الجون! ...خير الرفقاء اربعة وخير
الطالئع اربعون وخير السرايا اربعمائة وخير الجيوش
اربعة ال~ف ولن يؤتى اثنا عشر الفا من قلة
له اكثم بن الجون روايت دئ چي وئې ويل :رسول هللا ﹽ
وفرمايل ...:اې اكثم بن الجونه! غوره ملگري څلور
دي ،غوره (اطالعاتي) ډلگى څلوېښت كسيز دئ ،غوره
سريه (ټولى) څلور سوه كسيز دئ ،غوره لښكر څلور
زره كسيز دئ ،او دولس زره كسيز فوځ د لږوالي له
امله ماته نه خوري.
اصلي خبره دا وه چي دوى تر دې د مخه په ډېرو نښتو
كي په وار وار ليدلي وو چي شمېر ئې د دښمن د
جنگياليو د شمېر په پرتله ډېر كم وو خو تل ئې بريا
په برخه شوې ،اوس دولس زره په وسلو سمبال مجاهدين د
اسالم تر بيرغ الندي د دښمن مقابلې ته درومي څنگه به
نه بريالي كېږي! خو هللا تعالى له مسلمانانو نه هيڅكله
دا نه خوښوي چي له خپل رب پرته په بل څه بروسه وكړي،
د جنگياليو شمېر او د وسائلو ډېرښت د بريا ضامن
وگڼي ،د حنين د جگړي د نښتي په ترڅ كي ئې هغوى ته
وښوده چي بايد يوازي پر خپل رب توكل وكړي او د هللا
تعالى مرسته ځان ته كافي وگڼي.
دې ته مو بايد پام وي چي د دې ماتي لويه او اساسي
وجه د هغو دوو زرو جنگياليو تېښته وه چي په مكه كي
له مسلمانانو سره يو ځاى شوي وو ،الئې ايمان د زړونو
تل ته نه وو كوز شوى ،ال ئې سمه روزنه نه وه شوې ،ال د
ايمان په حقيقت سم نه وو پوه شوي ،او د دې احتمال هم
ً دا كار كړى وي او
ً او قصدا
شته چي له دوى ځينو عمدا
دا ئې غوښتي وي چي په خپلي تېښتي سره د مسلمانانو په
لښكر كي بدنظمي او وېره خوره كړي .ډېر ځلي داسي كسان
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د يوه لوى فوځ د ماتي باعث گرځي.
كه دا آيتونه د مخكنيو دوو آيتونو په رڼا كي
وڅېړو نو په اصلي معنى ئې پوهېدل راته آسانه كېږي،
په مخكنيو آيتونو كي له كافرانو سره د خپلوۍ اړيكو
له پاللو مسلمانان منع شوي او پر دې تأكيد شوى چي هللا
تعالى او د هغه پيغمبر ته به پر خپلوانو او د هللا په
الر كي جهاد ته به پر تجارت ،مال ،بنگلو ترجيح وركوئ،
د حنين د جگړي په دوران كي د هغو دوو زرو جنگيالو
ډېرى د مهاجرينو خپلوان ول ،د دوى ډېرو د خپلويو په
وجه د مجاهدينو ملگرتيا كړې وه ،د حنين په جگړي كي د
ماتي اصلي سبب هم دوى ول ،په دې وينا سره قرآن دوى
ته ويلي چي د بدر په جگړي كي تاسو د خپلوانو له داسي
مجهز لښكر سره وجنگېدئ چي ستاسو درې برابره وو ،بريا
مو په برخه شوه ،دا ځكه چي هلته مو ويسا ،اعتماد او
توكل يوازي پر هللا تعالى وو ،او د لته مو د داسي فوځ
په وړاندي ماته وخوړه چي تاسو تر دوى درې ځلي زيات
وئ ،دا ځكه چي د خپلوانو ملگرتيا او د خپل لښكر
ډېرښت ډاډه كړي وئ!! خو همدغه خپلوان مو د ماتي باعث
شول.
د حنين په جگړي كي پيغمبر عليه السالم له صفوان بن
اميه نه چي ال ئې ايمان نه وو راوړى خو مسلمانانو ته
تسليم شوى وو او پيغمبر عليه السالم امان وركړى وو؛
څو زغري او ځيني وسلې په عاريت واخيستې چي د جگړي په
پاى كي ئې بېرته وركړې .دا په داسي حال كي چي عائشة
رضى هللا عنها وايي چي پيغمبر عليه السالم وفرمايل :موږ
له مشركينو مرسته نه غواړو.

عن عائشة قالت  :قال رسول هللا ﹽ  " :إنا ل نستعين
بمشرك " رواه ابن ماجه و غيره
د دې دواړو رواياتو تلفيق داسي دئ چي يو ئې په
جگړي كي د مشرك برخه اخيستل دي چي پيغمبر عليه السالم
په دې ارتباط ويلي چي موږ له مشركانو استعانت نه
غواړو او بل ئې له مشرك نه وسلې په عاريت او امانت
اخيستل دي ،لږ تر لږه دومره ويلى شو چي له هغه مشرك
نه وسله او جنگي وسائل په عاريت اخيستلى شو چي د
صفوان په څېر وي ،نه له هغه مشرك نه چي محارب وي،
مسلمانان ځان ته اړ گڼي او د برالسۍ احساس كوي.
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د حنين په اړه يو بل روايت هم ډېر په زړه پوري
َيم رضى هللا عنها چي
دئ ،په كوم كي چي ويل شوي :أم سُل
يوه مجاهده بي بي ،د انس بن مالك مور او د ابو طلحه
انصاري مېرمن وه ،نېزه په الس پيغمبر عليه السالم ته
راغله او وئې ويل :يا رسول هللا! هغه طلقاء ووژنه چي ته
ئې له ماتي سره مخامخ كړې! طلقاء هغه آزاد پرېښودل
شوي قريش ول چي د مكې په فتح كي اسيران شول او آزاد
پرېښودل شول او د حنين په جنگ كي ئې برخه واخيسته،
ً
َيم! يقينا
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وفرمايل :اې أم سُل
هللا راته كافي شو او ښېگڼه ئې راسره وكړه (هللا تعالى له
دوى پرته زموږ مرسته وكړه او پر دښمن ئې برى راكړ).
روايت دا دئ:
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بيا له دې وروسته هللا د هغه چا توبه قبوله كړه چي
ده غوښتل ،او هللا مهربان بخښونكى دئ.
( -)26د دښمن په ليكو كي ډېرو ته د توبې او د اسالم
لوري ته د گرځېدو توفيق او د ايمان راوړو سعادت ورپه
برخه شو.
په دې جگړي كي نيول شوي اسيران هم آزاد كړى شول،
په اسيرانو كي د پيغمبر عليه السالم يوه رضاعي خور هم
وه چي كله ئې وپېژنده نو خپلي خوا ته ئې په خپل څادر
كښېنوله او په ډېر درناوي او عزت سره ئې رخصت كړه.
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اې مؤمنانو! مشركين ناولي او پليت دي ،نو له
سږكال وروسته دي مسجدالحرام ته نه نږدې كېږي ،او
كه له نادارۍ وېرېږئ نو كه هللا وغواړي له خپل فضل
ً چي هللا باحكمت پوه دئ.
به مو شتمن كړي ،يقينا
( -)21دا آيت مسلمانانو ته څو الرښووني لري:
مشركان پليت او ناولي دي ،له دې كال وروسته به هغوى
مسجدالحرام ته (د حج او عمرې د مراسمو ادا كولو په
موخه) نه نږدې كېږي.
كه د دې حكم له پلي كېدو نه دا اندېښنه لرئ چي په دې
سره به د مكې ستر تجارتي بازار سوړ شي او تاسو ته به
له اقتصادي پلوه تاوان ورسېږي ،نو پوه شئ چي كه هللا
تعالى وغواړي نو نه يوازي د دې حكم پلي كېدا او
مسجدالحرام ته د مشركينو په ننوتو بنديز به تاسو ته
كوم تاوان ونه رسوي بلكي د پراخ فضل له خزانو به
تاسو ته هومره څه دركړي چي شتمن شئ ،او هيچا ته اړ
او محتاج نه وئ .په دې سره حكيم خداى جل شأنه
مسلمانانو ته الرښوونه كوي چي كه د دښمن له لوري په
اقتصادي محاصرو وگواښل شوئ ،او له دښمن سره مقاطعې
او پرېكون دا وېره درسره راپيدا كوله چي ښايي له
فقر ،لوږي او اقتصادي ستونزو سره به مخامخ شئ ،هيڅ
پروا ئې مه كوئ ،ډاډه اوسئ چي هللا تعالى به ستاسو
ستونزي او مشكالت حل كوي.
دلته يوه بل ټكي ته هم پام كول ضروري دي او هغه
دا چي د مشركينو نجاست او پليتوالى معنوى نجاست او
پليتوالى دئ ،هدف ترې د دوى شركي عقائد او ناپاك
افكار او اخالق دي ،او له نږدې كېدو مراد د حج لپاره
مسجدالحرام ته راتگ دئ ،له دې دا حكم راايستل چي هيڅ
مشرك مسجدالحرام او حتى نورو مسجدونو ته نشي ننوتى
او مسلمانان بايد دا اجازه ورنه كړي؛ كه دا اجازه
وركړي نو گناه ئې كړې!! صحيح انتباه نه ده ،نه د دې
آيت له الفاظو نه دا انگېرنه استنباط كېدى شي او نه
پيغمبر عليه السالم داسي كړي ،پيغمبر عليه السالم له
ډېرو كافرانو او مشركانو سره په نبوي جومات كي ليدني
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كتني كړې او هغوى ته ئې بلنه وركړې ده.

















   



   
  
له هغو سره چي كتاب وركړى شوى؛ خو نه پر هللا ايمان
لري او نه د آخرت پر ورځي ،او نه هغه څه حرام گڼي
چي هللا او پيغمبر ئې حرام كړي او نه حق دين ته غاړه
ږدي ،تر هغه وجنگېږئ چي له خپله السه په داسي حال
كي جزيه وركړي چي ځان ووړ گڼي.
( -)21له دې آيت تر  15آيت پوري د بحث مخه له
مشركينو نه د اهل كتابو په لورى اوښتې ،داسي
بتپالو مشركينو د ټغر له
معلومېږي چي له حجاز نه د ُ
ټولېدو وروسته د دې وخت رارسېدلى وو چي له مشركو اهل
كتابو نه هم پاكه شي ،حجاز د توحيد په ډاډمن مركز
بدل شي ،له كورنيو دښمنانو تصفيه شي ،له هغو خطرناكو
دښمنانو نه چي په تېرو كلونو كي په وار وار له اسالم،
توحيد ،مسلمانانو او موحدينو سره جنگېدلي وو ،له
مسلمانانو سره ئې خپلي ژمني او معاهدې په وار وار تر
پښو الندي كړې وې ،په حجاز كي ئې د شوكو ،غارت ،جگړو،
بې امنيو ،فساد او ظلم بازار گرم كړى وو ،نه د بې
وزلو سر په كي خوندي وو ،نه مال او نه عزت ،يهودان
او مسيحيان په هغو بهرنيو دښمنانو پوري تړلي ول چي
غوښتل ئې دا سيمه د دين او مذهب تر غولوونكي نامه
الندي اشغال كړي ،دوى د شتمنيو خاوندان ول ،د سود له
الري ئې د عربانو شتنمۍ لوټلې ،ښېرازه زمكي ئې ترې
اخيستلې ،ورځ په ورځ ئې په دې سيمي د سلطې دائره
پراخېدله ،دوى تر مسلمانانو مشركين غوره او ځان ته
نږدې گڼل ،تل به ئې د مسلمانانو په ضد د هغوى مرسته
او مالتړ كاوو ،د مشركينو له ځپلو وروسته اوس د دوى
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له شره د اسالمي نظام د خوندي كولو وخت رارسېدلى وو،
د همدې لپاره هللا تعالى مسلمانان له دغه خطرناك دښمن
سره د مقابلې لپاره چمتو كوي ،دوى ته وايي چي دا اهل
كتاب نه پر خداى ايمان لري ،نه پر آخرت ،نه هغه څه
حرام گڼي چي هللا تعالى او د ده پيغمبرانو حرام كړي او
نه د حق دين متابعت كوي ،نه ئې پر هللا تعالى او آخرت د
ايمان دعوى رښتينې او د اعتبار وړ ده ،نه ئې دين ته
د التزام دعوى ،او نه هغه څه حرام گڼي چي هر الهي
دين حرام كړي ،له دوى سره تر هغه وجنگېږئ چي يا حق
دين ته غاړه كې ږدي ،له شرك ،كفر ،ظلم او فساد نه الس
واخلي يا په داسي حال كي جزيه وركړي چي زور ئې ځپل
شوى ،د اسالمي نظام په وړاندي خاضع او خاشع دي او له
اطاعت او تسليمېدا پرته بله چاره نه لري.
له دې مبارك آيت په ډېر صراحت سره معلومېږي چي د
هغه مهال اهل كتاب هسي په نوم اهل كتاب وو ،نه په
خپلي عقيدې كي واقعي اهل كتاب ول او نه د حالل او
حرام په مراعات كي ،عقائد او افكار ئې د كتاب خالف او
عمل ئې د كتاب په ضد .دا د هللا تعالى سنت دئ چي تر هغه
نوى پيغمبر او نوى الرښود كتاب نه رالېږي چي خلك
مخكنى كتاب په بشپړه توگه شا ته وغورځوي ،د مخكني
كتاب هيڅ څه روغ او سالم پاته نه وي ،د مخكني پيغمبر
ټولي الرښووني په كامله توگه هېري شوې وي او پر ټولني
د شرك او خرافاتو تيارې ورېځي داسي نه وي خورې شوې
چي خلكو ته د حق او باطل تر منځ تفكيك گران او دې ته
اړ شوي وي چي هللا تعالى د دوى د نجات لپاره نوى پيغمبر
او د دوى د الرښووني لپاره نوى كتاب راولېږي.
اهل كتاب په جزيې مكلف شوي ،جزيه هغه مال دئ چي د
اسالمي حكومت تر سيوري الندي اوسېدونكي اهل كتاب ئې
بايد حكومت ته وركړي ،او دا د هغه امنيت او حفاظت په
بدل كي چي اسالمي حكومت ئې د دوى لپاره تأمينوي،
مسلمانان اسالمي حكومت ته زكات او عشر وركوي او اهل
كتاب جزيه ،د جزيې مقدار هم د دوى مالي حالت ته په
پام سره ټاكل شوى ،له غنيانو نه هر كال  11درهمه ،له
متوسط الحال نه 21درهمه او له فقيرو كسبه كارانو نه
 12درهمه ،مسكين ،ړوند ،گوډ ،شل ،بوډا ،ښځه او ماشوم
نه يوازي معاف دي بلكي د مرستي مستحق گڼل كېږي،
همداراز كه اسالمي حكومت د كومي سيمي د اوسېدونكو د
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تأمينولو عاجز شي
غوښتلى بلكي ترالسه
مسترد كړي ،البته
تأمينولو عاجز شوى

نه يوازي دا چي له هغوى
كړې جزيه هم بايد بېرته
د هغي مودې برخه چي د
او د سيمي پرېښودو ته اړ

امنيت له
جزيه نشي
هغوى ته
امنيت له
شوى.
د دې آيت له دې فقرې (و هم صغرن) معلومېږي چي
جزيه د هغو وگړو لپاره وضع شوې چي د مسلمانانو بر
السي ته غاړه ږدي او د اسالمي حكومت د يوه تبعه په څېر
ژوند كوي.

  















    
    
او يهودانو وويل :عزير د خداى زوى دئ او مسيحيانو
وويل :مسيح د خداى زوى دئ ،دا هسي د دوى د خولو
خبري دي ،له هغو كافرانو سره خپله خبره ورته كوي
چي (تر دوى) مخكي ول ،هللا دي دوى هالك كړي ،څنگه
دوكه كېږي؟!!
( -)11دا آيت الندي الرښووني د يهودو او نصاراوو د
پېژندني لپاره موږ ته راكوي:
 يهودانو د خپل پيغمبر عزير عليه السالم په اړه غلو
وكړه ،هغه ئې د خداى زوى او ځاى ناستى وگڼلو او
نصاراوو مسيح عليه السالم د خداى زوى او ځاى ناستى
وگڼلو ،دوى هغه صفات دغو پيغمبرانو ته منسوب كړل چي
يوازي له هللا تعالى سره ښايي.
 دا د دوى د خولو خبري وې ،له خپله ځانه ئې جوړي
كړې وې ،نه هللا تعالى په خپل كتاب كي كړې وې او نه دغو
پيغمبرانو دوى ته ويلې وې.
 د پيغمبرانو په اړه دا عقائد دوى له مخكنيو كافرو
او مشركو قومونو اقتباس كړي ول.
 دوى د تباهۍ او هالكت وړ دي.

التوبة
57پلوشې
د قرآن

 د دوى په دې غلطو عقائدو حيرت او افسوس په كار
دئ ،څه شي د دوى پر عقل پرده غوړولې او داسي غلطو
عقائدو ته ئې اړ كړي؟ څنگه يو انسان هغه مقام ته
رسوي چي د خداى زوى او ځاى ناستى ترې جوړ كړي؟!
بايد وگورو چي د يهودانو ،نصاراوو او نورو مشركو
او كافرو قومونو چي په شخصيت پالني او شرك كي دې
پړاو ته رسېدلي چي له انسان نه خداى جوړ كړي؛ د دې
عقيدې معنى څه ده او د دې انحراف وجه څه ده؟
څوك چي كوم انسان ته هغه صفات منسوب كړي چي يوازي
له هللا تعالى سره ښايي ،دومره ستاينه ئې وكړي چي د
انسانيت له مقامه ئې لوړ كړي او د خدايي تر مقامه ئې
ورسوي ،په داسي صفاتو سره ئې وستايي چي هللا تعالى نه
دئ ستايلى ،په داسي نومونو ئې ياد كړي چي هللا تعالى نه
دئ ياد كړئ ،داسي افعال ورته منسوب كړي چي انسان ئې
له كولو عاجز دئ او يوازي هللا تعالى ئې كولى شي ،د
داسي آفاقي اختياراتو واكمن ئې وبولي چي يوازي له هللا
سره دي ،په غيب پوه ،د دعاگانو اورېدونكى او إجابت
كوونكى ،د مشكالتو حلوونكى ،د ضرر دفع كوونكى ،د
منفعت رسوونكى ،د ټول عالم او يا د يوې برخي د چارو
متصرف او سمبالوونكى او له لري او په غياب كي ئې د
چيغو او دعاگانو اورېدونكى وگڼي؛ په حقيقت كي ئې هغه
د الوهيت مقام ته رسولى ،غلو ئې كړې او د شرك مرتكب
شوى .قرآن په مكرره توگه او په وار وار او د بېالبېلو
پيغمبرانو د قصو په ترڅ كي خپل مخاطب ته وايي چي
پيغمبران په غيب نه پوهېدل ،په خپله ئې خلكو ته ويل
چي موږ په غيب نه پوهېږو ،د گټي او ضرر واك راسره
نشته ،نه پوهېږو چي له موږ سره به څه كېږي او له
تاسو سره به څه كېږي ،تاسو هم انتظار وكړئ او موږ هم
منتظر يو.
د زمانې په هر پړاو كي چي خلكو د انسان په بڼي كي
ځان ته معبود جوړ كړى ،د كوم انسان په ستايني كي ئې
دومره غلو او افراط كړى چي هغه ئې د خداى زوى او ځاى
ناستى او د الهي صفاتو خاوند گڼلى ،دا كاذب او
دروغجن معبودان يا ټگمارو مذهبي مشرانو جوړ كړي ،يا
مكارو سياسي مشرانو؟! كاذب معبود هم د مذهبي مشر په
الس كي دام وي او هم د مكار سياسي مشر په الس كي د خپل
حريف د ماتولو توره او ډال ،او دا دواړه د انساني
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نړۍ عجيبي او حيرانوونكي كرشمې دي .يو داعي او مصلح
به د ظلم خالف قيام وكړي ،د محكومو او مظلومو
انسانانو لپاره به آزادي او عدالت وغواړي او په اوچت
غږ به ووايي :انسانان ټول برابر پيدا شوي ،ظلم او
جهل دوى په خپلو كي وېشلي ،له يوه ئې بادار او له بل
نه مريى جوړ كړى ،دا د ظلم نظام ړنگ كړئ ،دا د
مظلومانو په الس پښو كي پراته زنځيرونه مات كړئ،
انسان بايد له خپل رب پرته بل ته سر ټيټ نه كړي...
مظلومان به ده او د ده دعوت ته د شك په سترگه وگوري،
ظالمان به ئې خطرناك وگڼي ،د پاچا او امپراطور له
نظام ،دين او مذهب د بغاوت په جرم به متهم شي ،مذهبي
مشران به ئې د وژلو فتوى وركړي ،قاضي به ئې په قتل
محكوم كړي ،په دار به شي ،جسد به ئې په اور كي واچول
شي ،په صليب به وځړول شي ،خو همدا باغي ،مطرود،
محكوم او په صليب خېژول شوى به له لنډي مودې وروسته
د يوه نوي پاچا او امپراطور لپاره د خپل مخكني رقيب
په ضد يوه مؤثره وسيله شي ،هغه به د ظلم قرباني
وگڼي ،مجسمې به ئې جوړي كړي ،هماغه مخكني مذهبي
مشران به ئي يوه سپيڅلې هستي وگڼي ،د ده د لمانځني
فتوى به وركړي ،له ده سره به هر مخالفت او د ده په
ضد هره وينا او له عظمت ئې هر انكار به له خداى او
له نوي نظام او له نوي دين او مذهب بغاوت وگڼي،
هومره تبليغات به ورته وكړي او په داسي نومونو به ئې
وستايي چي عوام به ئې خداى وگڼي ،د هغه مجسمې به
جوړې كړي ،يو به ئې د مجسمو دكان جوړ كړي ،دا به ئې
حرفه شي ،په خرڅولو به ئې ډېر څه ترالسه كړي ،بل به
ئې د څه ترالسه كولو لپاره مجسمې ته په سجده شي ،هغه
ته به خپل حاجتونه وړاندي كوي ،مرستي ته به ئې
رابلي ،د خداى ځاى ناستى به ئې كړي ،په دې ترتيب به
د نوي سياسي نظام په څنگ كي نوى مذهب رامنځته شي ،د
زوړ نظام باغي به د نوي نظام (اله) شي ،ټگمار مذهبي
مشر به هم د (باغي) گرځولو په فتوى سره خپله اجوره
ترالسه كړي او هم له هغه (باغي) نه د (اله) جوړولو په
فتوى سره!! پرون د مخكني نظام د معبد مجاور وو او نن
د هغه (باغي) د قبر مجاور او متولي ،دا د طاغوت په
الس د هر محرف مذهب د رامنځ ته كېدو قصه ده او دا د
شخصيتونو ،قبرونو او بتانو د لمانځونكو قصه ده .له
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عزير عليه السالم سره همداسي وشول ،له عيسى عليه
السالم سره همداسي وشول ،له بودا سره همداسي وشول ،له
محمد عليه السالم سره بريلويان او متصوفين همداسي كوي
او له علي رضى هللا عنه سره شيعه گان همداسي كوي ،او له
ډېرو نورو سره ټگمارانو ،جاهالنو او مشركانو همداسي
كړي!!
آيا دې ته مو توجه كړې چي څنگه نن د هري كليسا په
هر دېوال د عيسى عليه السالم هغه مجسمه ترسترگو كېږي
چي په صليب ئې ځوړند ښيي ،په السونو او پښو ئې مېخونه
ټك وهل شوي ،وجود ئې تغمې تغمې ،زخمي زخمي او په
وينو سور؟ له مجاور نه پوښتنه وكړه چي دا څوك دئ؟
ولي په داسي دردوونكي حالت كي ښودل شوى؟ ځواب ئې دا
دئ :دا مسيح ،د خداى زوى او په خپله خداى دئ ،زمكي
ته راغلى وو ،د خپلو بندگانو د ژغورني لپاره!!
پوښتنه وكړه :مگر څوك كولى شي چي خداى په دار كړي،
په السونو ئې مېخونه ټك وهي ،په درو ئې ووهي؟ ځواب ئې
دا دئ :هيڅكله نه ،ده په خپله ځان قربانۍ ته وړاندي
كړ ،چي زمونږ د گناهونو فديه وركړي او د قيامت په
ورځ د ده ټول منونكي له مؤاخذې او مجازات پرته مخامخ
جنت ته والړ شي!! پوښتنه وكړه :آيا دا د عدل او عقل
خالف كار نه دئ چي يو بې گناه د بل گنهگار په جرم
مجازات شي ،ولي به خداى خپل زوى د گنهگارانو لپاره
مجازات كوي؟ ولي به عادل خداى گنهگاران بې مجازاته
پرېږدي او د دې پر ځاى به يو بې گناه په داسي
دردناكه توگه مجازات كوي؟! پوښتنه وكړه چي دا نورې
مجسمې د چا دي ،دوى ولي په صليب ځوړند ښودل شوي ،دوى
هم هر يو بېل خداى وو كه همغه يو خداى په بېلو بېلو
څېرو كي؟ وايي به :دا د مسيح حواريون وو ،د ده
ملگرتيا ئې وكړه او په همدې جرم په صليب ځوړند او په
اور كي وسوځول شول ،پالر خداى او زوى مسيح همداسي
غوره گڼله!! پوښتنه وكړه :د دوى او د مسيح تر منځ
توپير په څه كي دئ؟ د صليب پر سر خو ټول يو رنگ
برېښي ،مظلوم انسانان ،د ظالمانو په الس په دار ځړول
شوي ،پر السونو او پښو ئې مېخونه ټك وهل شوي او!!...
دا ولي د هغه صليب نښه نن د هر مسيحي په سينه ځوړنده
ده؟ په دې صليب خو بايد د هغه امپراطور جسد ځوړند
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
ماتولو دئ نه د لمانځلو ،دا خو د وحشت او ظلم نښه
ده ،سپكول او سوزول ئې پكار دي ،نه په غاړه ځوړندول
ئې؟ پوښتنه وكړه :هغه خداى به ستا حاجتونه څنگه
ترسره كړى شي چي ځان ئې ونه ژغورو ،خپل ملگري ئې ونه
ژغورل؟ څنگه ومنو چي د زمكي او آسمانونو پيدا كوونكى
خداى د مسيح د وړوكي جسد په اندازه وړوكى كېدى شي،
پر خپل ځان داسي لوبي هم منلى شي؟ او دې ته ورته
سلهاوو نورو پوښتنو ته هيڅ ځواب نه شې ترالسه كولى،
يو ځواب به واورې :كليسا ته راشه ،د زېړو اوبو غسل
وكړه ،د كشيش د الس مقدس خواړه وخوره ،مسيح ته په خپل
زړه كي ځاى وركړه ،په تندي او د خپلي سينې په ښي او
كيڼ لوري داسي الس كېده چي د صليب نښه ترې جوړه شي،
حقيقت به درك كړې او د خپلو پوښتنو ځوابونه به ترالسه
كړې!! او نور هيڅ!!
قرآن دوى ته په څومره اغېزمنه توگه وعظ كوي او
فرمايي:
    
    
    
    

!




   




    
    
      




    

النساء161:

اې اهل كتابو! په خپل دين كي غلو مه كوئ او د هللا
په اړه له حق نه پرته بل څه مه وايئ ،بې شكه چي
مسيح د مريمي زوى خو يوازي د هللا رسول او د ده هغه
كلمه وو چي مريمي ته ئې القاء كړې وه او د ده يوه
روح ،نو پر هللا او پېغمبرانو ئې ايمان راوړئ او مه
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وايئ چي (خدايان) درې دي ،ډډه وكړئ ،چي دا درته
غوره دئ ،هللا خو يوازينى اله دئ ،له دې منزه دئ چي
كوم زوى ئې وي ،څه چي په آسمانونو كي دي او څه چي
په زمكي كي دي ټول د ده دي او هللا د وكيل په توگه
كافي دئ.




   



  
    
    
 
له خپلو ماليانو او پيرانو ئې له هللا پرته خدايان
جوړ كړل ،او له مسيح د مريمي له ځويه هم ،په داسي
حال كي چي يوازي په دې گمارل شوي وو چي د هغه
يوازيني معبود عبادت به كوي چي له ده پرته بل
معبود نشته ،له هغه څه منزه دئ چي (دوى ئې ورسره)
شريكوي.
( -)11په دې مبارك آيت كي د شخصيت پالني په اړه دا
الرښووني شوې :يهودانو خپل علماء او ماليان(احبار) او
نصاراوو خپل مشائخ او پيران (رهبان) او مسيح عليه
السالم په ربويبت ونيول ،هغوى ته ئې د رب او معبود په
سترگه وكتل ،يهودانو د حالل او حرام په اړه د خپلو
ماليانو او علماءو خبره وروستۍ خبره وگڼله ،چي د الهي
معيارونو له مخي همدا شرك او په داسي صفت كي له هللا
تعالى سره د بل چا شريكول دي چي يوازي له هللا تعالى
سره ښايي ،نصاراوو خپل مشائخ او پيران په غيب پوه او
د حاجتونو ترسره كوونكي وگڼل او په الهي معيارونو كي
همدا شرك او په هغه صفاتو كي له هللا تعالى سره د بل چا
شريكول دي چي د هللا تعالى لپاره مختص دي .دا په داسي
حال كي چي دوى ته امر شوى وو چي له هللا تعالى پرته به
د هيچا عبادت نه كوئ.
دا مبارك آيت موږ ته د (عبادت) دقيقه معنى راښيي،
عبادت يوازي لمانځنه او د چا په وړاندي تندى پر زمكه
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اېښودل نه دي ،له قيد او شرط نه پرته اطاعت ،د چا په
اړه دا عقيده ساتل چي په غيب پوهېږي او د ده حاجتونه
ترسره كولى شي ،له همدې باور سره له چا طمع او وېره
درلول هم عبادت گڼل شوى .يهودو او نصاراوو د خپلو
علماءو ،پيرانو او پيغمبرانو په اړه همدا عقيده
درلوده نو ځكه قرآن هغوى ته د مشرك خطاب كوي.
دا مطلب په يوه روايت كي داسي توضيح شوى:
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له عدي بن حاتم روايت دئ چي وايي :رسول هللا صلى هللا
عليه و سلم ته په داسي حال كي راغلم چي په غاړه
مي د سروزرو صليب ځړېدو ،نو وئې فرمايل :اې عدي!
بت) دي له غاړي لري وغورځوه ،نو ما لري
دا نښه (ُ
كړ ،بيا په داسي حال كي د ده خوا ته ورغلم چي د
براءة سوره ئې قرائت كوله او دا آيت ئې ولوست:
ْ دونَِّهللا :خپل
ِن
ابا م
َر
ْ أ
نهم
ْ و
َهم
َحْبَار
اتخَذوا أ
( َّ
هبَاَ
ب ً
َْ
َرْ
ماليان او پيران ئې له هللا پرته ځان ته خدايان
وگرځول) ،تر هغه چي ترې فارغ شو ،نو ما ورته
وويل :موږ خو د دوى عبادت نه كوو ،وئې فرمايل:
آيا هغه څه حرام نه گڼي چي هللا تعالى حالل كړي او
تاسو ئې هم حرام گڼئ او هغه څه حالل نه گڼي چي هللا
تعالى حرام كړي او تاسو ئې هم حالل گڼئ؟ ومي ويل:
هو؛ وئې فرمايل :همدا د دوى عبادت دئ.
يعني اهل كتاب د خپلو علماءو او مشائخو په وينا
هغه څه حالل وگڼل چي د هللا په دين كي حرام ول او هغه څه
ئې حرام وگڼل چي هللا حالل كړي ول ،همدا كار په حقيقت كي
هغوى ته د دوى عبادت وو.
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غواړي د هللا نور په خپلو خولو سره مړ كړي ،په داسي
حال كي چي هللا تر هغه الس نه اخلي چي خپل نور بشپړ
كړي كه څه هم كافران (ترې) كركه ولري.
( -)12دا مبارك آيت مسلمانانو ته الرښوونه كوي چي:
 يهودان او نصارا غواړي په خپلو تبليغاتو سره د
اسالم د خورېدو مخه ونيسي ،خو د دوى هڅه دې ته ورته
ده لكه څوك چي وغواړي د هللا نور د خولې په پوكي سره مړ
كړي ،په داسي حال كي چي هللا تعالى په قطعي توگه پرېكړه
كړې چي خپل نور بشپړ كړي.
 ډاډه اوسئ چي د دوى هلي ځلي به هدر كېږي او دا
نور به نړۍ روښانه كوي ،كه څه هم كافران له دې كركه
ولري او خپل ټول توان طاقت د دې لپاره وكاروي چي د
خورېدو مخه ئې ونيسي.








  



 
دى هغه ذات دئ چي خپل پيغمبر ئې له هدايت او حق
دين سره لېږلى چي پر ټولو دينونو ئې غالب كړي كه
څه هم مشركان (ترې) كركه ولري.
( -)11دا آيت موږ ته وايي :پيغمبر عليه السالم له دوو
شيانو سره راغلى( :حق دين) او (هدايت) ،يعني هغه هم
(قانون) راوړى او هم (تگالره) ،هغه موږ ته وايي :د
اسالمي ټولني په فردي او اجتماعي برخو كي به كوم
(قانون) حاكم وي او د دې ټولني د جوړولو لپاره به
كومه (تگالره) غوره كوو .په پيغمبرانو باندي د ايمان
تقاضا دا ده چي موږ به د خپل فردي او اجتماعي ژوند
په ټولو اړخونو كي ،اهداف او اهدافو ته د رسېدلو
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تگالره ،د پيغمبر په دعوت او سنت كي لټوو ،له خپلي
خوا او په خپله خوښه به نه اهداف ټاكو او نه اهدافو
ته د رسېدلو تگالري او كړنالري ،بلكي د دواړو په اړه
به د پيغمبر عليه السالم سنت او الرښوونو ته رجوع كوو.
ځيني كسان داسي دي چي كه اهداف له دين اخلي ،نو
هدف ته د رسېدو طريقه او تگالره په خپله خوښه ټاكي،
گمان كوي چي په دې برخه كي انسان ته كامالً آزادي
وركړى شوې او په څه قيد او شرط ملزم او مكلف نه دئ،
كولى شي پ ه خپلو خاصو ظروفو او شرائطو كي څنگه چي ئې
زړه غواړي عمل وكړي او د خپل تشخيص او درك په رڼا كي
چي څه كول غواړي هغه وكړي او چي كومه تگالره غوره گڼي
اختيار ئې كړي ،هر څه كول ځان ته جائز گڼي ،حال دا
چي مسلمان مكلف دئ د شرعي او نېكو اهدافو د السته
راوړلو لپاره نېكي او شرعي وسيلې اختيار كړي ،نه
ناجائزي وسيلې او هر هغه څه چي د ده زړه ئې غواړي.
همداراز دا آيت موږ ته وايي :د پيغمبر عليه السالم
په الس لېږل شوى الرښود حقيقي دين نه له نورو اديانو
سره د روغي جوړي لپاره راغلى او نه د دې لپاره چي
دنيا له نورو اديانو سره ووېشي ،چي په يوه برخه ئې
دا دين حاكم وي او په نورو برخو كي نور اديان ،د دې
لپاره هم نه دئ راغلى چي د انسان ژوند له نورو
اديانو سره ووېشي چي د ژوند په ځينو اړخونو دا دين
حاكم وي او په نورو ابعادو كي ئې نور اديان ،بلكي دا
دين راغلى چي پر ټولو نورو اديانو غالب شي ،كه څه هم
مشرك عناصر له دې كركه ولري ،مشرك عناصر يا هغه دي
چي اديان سره خلطوي ،څه برخه له يوه دين اخلي او څه
له بل ،اهداف په دين كي لټوي خو تگالره په خپله خوښه
او د خپل ذهن او تصور مطابق ټاكي ،او يا هغه چي په
الوهيت او ربوبيت كي له هللا جل شانه سره بل څوك
شريكوي ،كه څه هم دا مشركين له دې كركه لري چي د هللا
دين دي پر ټولو اديانو غالب شي ،پر ټولي نړۍ او د
ژوند پر ټولو برخو دي يوازي دا دين حاكم وي ،خو د هللا
جل شأنه فيصله دا ده چي دا دين به په ټوله زمكه او
په ټولو اديانو غالبوي .دې مطلب ته په بل ځاى كي
داسي اشاره شوې:
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الفتح21:
هللا هغه ذات دئ چي خپل پيغمبر ئې له هدايت او حهق ديهن
سره لېږلى چي پر ټولو اديانو ئهې غالهب كهړي .او هللا د
شاهد په توگه كافي دئ.
يعني هللا تعالى په دې خبري شهادت وركوي چي د خپل
پيغمبر په الس لېږلى دين ئې د غلبې او حاكميت لپاره
لېږلى ،نه له نورو اديانو سره د روغي جوړي لپاره.
څوك چي د دين په اړه له دې پرته بله خبره كوي ،دروغ
وايي او حقيقت مسخ كوي.



   






    





   
  

اې مؤمنانو! د احبار (ماليانو) او رهبان (پيرانو)
ډېرى د خلكو مالونه په ناحقه خوري او د هللا له الري
مخنيوى كوي او هغه چي سره او سپين زر ذخيره كوي
او د هللا په الر كي ئې نه مصرفوي نو د دردناك عذاب
زېرى وركړه.
( -)11د دې مبارك آيت په ترڅ كي هللا تعالى موږ ته د
اهل كتابو ټگمار علماء او دوكه مار پيران معرفي كوي
او فرمايي:
 د دوى ډېرى د خلكو مالونه په ناحقه خوري.
 د هللا له الري مخنيوى كوي.
يعني له دين ئې ځان ته دكان جوړ كړى ،خلك غولوي
او شكرانې ترې اخلي ،د پيسو په مقابل كي فتوى گاني
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پلوري ،د حكامو په خدمت كي وي ،د هغوى د تخت او تاج
د بقا دعاء كوي چي څه زهر او زقوم په خوله كي
ورواچوي ،د سودخورو په گټه سودي معامالت روا گڼي ،د
دې لپاره چي سودخورو هغوى ته كومه چپنه او پگړۍ
وركړې وي.
دغو ټگمارانو به په دې توگه حرام مال ترالسه كاوو:
رشوت ،سود ،د هللا په نامه څه ترالسه كول او په خپله ئې
خوړل ،د گناهونو د بخښلو ،جنت ته د ننوتو او له دوزخ
نه د ژغورل كېدو اسناد پلورل ،د حكامو لپاره فتوى
گاني وركول ،په فال ،تعويذ ،كوډو او دم شكرانې او
نذرانې ترالسه كول .قرآن د همدې لپاره د دوى په اړه
فرمايي:








    




  



    



المائدة71 -72 :

او ډېرى به ئې وگورې چي په گناه،
په خوړلو كي تلوار كوي ،څومره بد
دوى ئې كوي .ولې ئې خداى پالونكي
له وينا او د حرامو له خوړلو منع
هغه څه چي دوى ئې كوي.

تېري او د حرامو
دئ هغهه څهه چهي
او علماء د گناه
كوي؟! ډېر بد دئ

په  72آيت كي د ايمان منافي درې ستر ستر كارونه په
گوته شوي:
 په گناه كي تلوار.
 د بل پر حق تېري او تجاوز كي تلوار.
 د حرامو په خوړلو كي تلوار.
له دغو بدو كړو وړو سره سره به هللا تعالى څنگه د
دوى د ايمان دعوى قبلوي؟
د دوى د علماوو او مشائخو حالت هم داسي دئ چي نه
خلك له بدي او غلطي وينا منع كوي او نه د حرامو له
خوړلو ،د چا په ښه او بد كار نلري ،له بدو نه حساسيت
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پكي مړ شوى او له وضعيت سره ئې روغه جوړه كړې ،د حكامو
په خدمت كي دي ،په يوه مفسد او گنهگار قوم كي هغه څوك
د منلي عالم او پير په نامه شهرت مومي چي د عام ولس په
څېر وي ،د دوى د خوښي خبري كوي ،نه د غلطي وينا مخالفت
كوي او نه سمي او حق وينا ته خلك رابلي ،له حكامو سره
ئې الس يو كړى وي ،د كومي ټولني علماء او مشائخ چي داسي
وي ،حكام او عام ولس به ئې څنگه وي؟
كه تاريخ ته رجوع وكړو نو په څرگنده توگه به
وگورو چي دين يا ظالمو واكمنانو تباه كړى ،يا دين
پلورونكو بدو علماءو ،يا دوكه مارو پيرانو ،او دا
همغه څه دي چي عبدهللا بن مبارك رحمه هللا په خپلي كښلې
(ښكلې) وينا كي ويلي :و هل افسد الدين االالملوك و
احبار سوء و رهبانها؟؛ هركله چي د هللا دين د ټگمارو
علماءو او دوكه مارو پيرانو په الس كي پرېوتى ،له دين
ئې دام او دكان جوړ كړى ،خلك ئې پرې غولولي او خپل
جيبونه ئې ډك كړي ،په دين كي ئې داسي السوهني كړې چي
خلك دوى د خداى استازي وگڼي او په خپلو مالونو كي د
هللا تعالى برخه دوى ته وسپاري ،زكات ،عشر او صدقات د
بې وزلو ،فقيرانو او مسكينانو په ځاى دوى ته وركړي،
هللا تعالى هغه مهال نوى كتاب له نوي پيغمبر سره
رالېږلى چي دغو ټگمارانو د هللا مخكنى دين تحريف كړى او
دوى پدې توانېدلي چي له دين د خلكو د تحميق او ناوړه
گټي ترالسه كولو وسيله جوړه كړي ،د پيغمبر د لېږلو
وجه ئې دا ښودلې چي هم الهي دين او هم د هللا مظلوم
بندگان د ټگمارانو له منگولو وژغوري ،د دوى له خوا
جوړ شوي خرافات او په دين پورى تړل شوي تورونه له
منځه يوسي ،د خلكو پر اوږو په ناحقه اېښودل شوي
درانه بارونه كوز كړي او د همدې مكارو او دروغجنو له
خوا د خلكو په الس پښو كي اچول شوي زنځيرونه مات كړي،
د هللا تعالى او خلكو ترمنځ جوړ شوي هغه حجابونه او
خنډونه نسكور كړي چي خلك له خپل رب لري كوي او د دغو
ټگمارانو پښو ته ئې غورزوي ،خلكو ته دا وښيي چي دا د
دېن دروغجن او مكار ټيكه داران ،د بندگانو او هللا تر
منځ واسطه ندي ،هللا تعالى ته د رسېدو الره له دوى نده
تېره شوې ،هر بنده كولى شي له خپل رب سره مخامخ او
له واسطې پرته ،او چا ته له شكرانې او نذرانې وركولو
پرته راز او نياز وكړي او دا ورته په ډاگه كړي چي
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خداى د ټولو رب دئ ،هر چېري د هرچا دعاء او فرياد
اوري ،هر بنده ته د غاړى تر رگ ورنږدې دئ ،هغه ته د
رسېدو لپاره هيڅ وسيلى ته اړتيا نشته ،هيڅوك د هغه
له اجازې او امر پرته د هيچا شفاعت نه شي كولى ،چا
ته چي هللا تعالى د زيان اراده كړې وي هيڅوك خير نشي
وررسولى او چا ته ئې چه خير غوښتى وي هيڅوك ضرر نشي
وررسولى .او ټولو ته اعالنوي چي خداى ته رجوع وكړئ،
يوازي د ده عبادت وكړئ او يوازي له ده مرسته وغواړئ.
بايبل په دين او الهي كتاب كي د احبار او رهبان
په ناولو السونو د تحريف څرگنده بېلگه ده ،محرف بايبل
د زمكو او باغونو لومړى حاصل او د څارويو لومړي
بچيان د خداى حق گڼي ،خو دا نه وايي چي دا به د خداى
په نامه د ده بې وزلو او نادارو بندگانو ته وركوئ او
د هللا تعالى په الر كي به ئې مصرفوئ ،بلكي دا د معبد د
مجاور برخه گڼي .د بايبل له دغي برخي په ډاگه
معلومېږي چي دا كتاب د هغه چا له لوري تحريف شوى چي
له دين دام جوړوي او جاهل عوام پرې غولوي ،هر هغه
دين او مذهب چي يوه مفت خوره ډله رامنځ ته كوي ،د
خلكو د قربانيو په اړه ئې د خداى ځاى ناستې گڼي او
عوامو ته وايي :د خداى برخه دغي مذهبي ډلي ته
وسپارئ ،دا يو غولوونكى دين او مذهب دئ ،دا همغه
مذهب دئ چي ټول پيغمبران عليهم السالم ئې مقابلې ته
لېږل شوي ،دا همغه دين دئ چي تر ټولو د مخه ئې د
الهي دين مقابله كړې.
په دې مبارك آيت كي يو بل ظريف ټكى هم زموږ مخي
ته ځلېږي او هغه دا چي احبار ،رهبان او د سرو سپينو
زرو كنز كوونكي ئې يو ځاى ياد كړي او ټولو ته ئې په
گډه د دردناك عذاب زيرى وركړى .حقيقت دا دئ چي په
هري ظلم ځپلې او جهل وهلې ټولني كي مخكني دوه د
وروستني درېيم په خدمت كي وي او دوى په گډه د ظالمو
واكمنانو د ښي او كيڼ الس مرستياالن او مدافعان وي ،يو
ورته فتوى وركوي ،بل ورته دعاء كوي او درېيم د هغو
پيسو يوه برخه وركوي چي د عام ولس د شكولو او غارت
كولو له الري ئې ترالسه كوي.
كنز هغه مال ته وايي چي كه څه هم له حاللو الرو
ترالسه شوى وي خو هغه حق نه وي په كي اداء شوي چي هللا
تعالى الزم كړى او په هغه ځاى كي نه وي مصرف شوى چي هللا
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تعالى ئې د مصرفولو امر كړى .كه د دې كنز كوونكي سزا
دومره سخته وي نو د هغه چا سزا به څنگه وي چي له
حرامو الرو حتى د دين پلورني له الري ئې ترالسه كوي،
خپل ايمان پرې پلوري ،خپل عزت پرې بايلي او خپل آخرت
پرې تباه كوي؟!
خو دې ته مو بايد پام وي چي كه دلته قرآن د مال
كنزول غندلي ،په بل ځاى كي ئې ويلي چي څه تر حاجت او
ضرورت زيات وي هغه انفاق كړئ ،خو د دې ترڅنگ مؤمنانو
ته الرښوونه كوي چي مه بخل كوئ او مه په پراخ الس
دومره مصرف چي سبا حيران او بل ته اړ وئ ،د دواړو تر
منځ وسط الر غوره كړئ ،دا د انسان او د ده د ټولني
حالت ته پرېښودل شوې ،كله داسي حالت راشي چي په كار
ده مؤمن انسان له خپل ضرورت زيات هر څه د هللا په الر كي
وقف كړي ،او كله ئې لږ برخه او كله يوازي هومره چي
پرې فرض دي ،دا داسي وگڼئ لكه فرض لمونځ او تهجد او
نفل ،تهجد او نفل د انسان ظروفو او شرائطو او خپلي
خوښي ته پرېښودل شوى .همداسي په مال كي له فرائضو او
واجباتو عالوه انفاق د انسان خوښي او د ده او د ده د
ټولني ظروفو او شرائطو ته پرېښودل شوى.





   






  
   
هغه ورځ چي د دوزخ په اور كي به سرې شي او بيا به
ئې تندي ،اړخونه او شاگاني پرې وداغل شي ،دا هغه
څه دي چي د ځان لپاره مو زېرمه كړي وو ،نو د هغه
څه خوند وڅكئ چي زېرمه كول مو.
( -)15له حرامو الرو چي چا سره او سپين زر راغونډ كړي
او ذخيره كړي ،په آخرت كي به د همدغو سرو او سپينو
زرو په سرو سكو سره د دوى تندي ،اړخونه او مالگاني
داغل كېږي ،خو پوښتنه دا ده چي ولي تندى ،اړخ او مال؟
او د چا چا؟ ولي ئې زړه ،خېټه او السونه نه؟ په داسي
حال كي چي حرام مال ئې په خپلو السونو ترالسه كړى ،په
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خېټه كي ئې اچولى او زړه ئې پرې ښاد شوى او همدغه
زړه دې گناه ته هڅولى؟! يوه او معروفه توجيه دا ده
چي كنز كوونكي درې دي :هغه چي د انفاق پر مهال ئې يا
تندى تريو شوى ،يا ئې اړخ گرځولى يا ئې شا اړولې ،نو
ځكه به د چا تندى داغل كېږي ،د چا اړخ او د چا مال،
خو يوه بله توجيه هم شته او هغه دا چي :ځينو د مال
په ترالسه كولو كي خپل مخ سپېره كړى او د سپكاوي منلو
ته چمتو شوى ،چا د حرامو په خوړلو كي د بل ملگرتيا
كړې ،د مال په غونډولو كي د حرام خور اړخ ته ودرېدلى
او د هغه مرسته ئې كړې او چا په خپلي فتوى سره د بل
د گناه پېټى په شا كړى او هغه ته ئې د حرام خوړلو
فتوى وركړې .نو ځكه به د چا تندى ،د چا اړخ او د چا
مال داغل كېږي.

   
   
    


   
  







  



   
 
ً چي د هللا خوا ته او د هللا په كتاب كي د مياشتو
يقينا
شمېر دولس مياشتي دي ،له همغي ورځي چي آسمانونه
او زمكه ئې پيدا كړل ،څلور ئې حرامي (د درناوي
وړ) مياشتي دي ،دا رغنده دين دئ ،نو په دې كي پر
ځان (يو پر بل) ظلم مه كوئ ،او په دغو ټولو كي له
مشركانو سره همغسي وجنگېږئ چي په ټولو كي له تاسو
سره جنگېږي ،او (په دې) پوه شئ چي هللا له داسي
متقيانو سره دئ.
( -)17دلته څو خبري په پام كي ولرئ :د مياشتو لپاره
دوه معروف تقويمونه دي ،يو ئې د لمر پر محور د زمكي
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په حركت پوري او بل ئې د زمكي پر محور د سپوږمۍ په
حركت پوري مربوط دئ ،زمكه په درې سوه پنځه شپېته
ورځو او څه د پاسه شپږو ساعتونو كي يو ځل د لمر پر
محور څرخي ،دې ته ځينو د يوه كال نوم وركړى ،هغه ئې
پر دولسو مياشتو وېشلى ،ځيني ئې دېرش او ځيني ئې يو
دېرش ورځي دي .او سپوږمۍ په څه د پاسه نه ويشتو ورځو
كي يو ځل د زمكي پر محور راڅرخي ،دا موده ثابته ده،
كه څوك علمي محاسبې ته ارزښت وركړي نو د بشپړ كال
ټولي قمري مياشتي داسي ټاكل كېدى شي چي كمى او زياتى
به په كي نه راځي ،د محاسبې له مخي دا معلومېدى شي
چي سپوږمۍ كله خپل مياشتنى مدار بشپړوي ،په كوم ځاى
كي ،په كوم ساعت ،دقيقه او ثانيه له سترگو پټېږي او
چېري ،په كوم ساعت ،دقيقه او ثانيه راڅرگندېږي او د
نوې مياشتي مدار پيلوي .دا چي اسالم د مياشتي د پيل
او پاى لپاره رؤيت ته اعتبار وركړى دا ډېره دقيقه او
علمي وينا ده ،ځكه د سپوږمۍ په ليدو سره ثابته كېږي
چي هغه د نوې مياشتي مدار ته داخله شوې .څوك چي رؤيت
ته اعتبار نه وركوي او د هري سيمي لپاره د مستقل او
بېل رؤيت خبره كوي ډېر كمعقله او له دين او علم نه
بې خبره دئ .اوس او د پرمخ تللو وسائلو په مرسته خو
هغه ثانيه او سيمه هم په دقيقه توگه معلومولى شو چي
سپوږمۍ له محاق نه وځي ،د مخكنۍ مياشتي مدار ئې بشپړ
كېږي او د نوې مياشتي مدار پيلوي .دا هم ډېره علمي
خبره ده چي د رؤيت لپاره د يوه متقي انسان شهادت هم
كافي گڼل شوى .احمقان او هغه ټگماران چي د دښمن له
لوري گمارل شوي چي په امت كي اختالفات راوالړ كړي له
دې موضوع هم د اختالف وسيله جوړوي ،شيعه او بريلويان
له سعودي او سلفيانو سره د سياسي او مذهبي اختالف په
وجه روژه او اختر يوه او حتى دوه ورځي وروسته
اعالنوي ،دوه مليونه حاجيان به په عرفات كي د عرفې په
ورځ راغونډ وي ،په ټلويزيونو كي به د عرفې لويه
غونډه ،لمونځ او خطبه گوري او اوري خو سره له دې به
دوى د عرفې او لوى اختر لومړۍ ورځ يوه او دوه ورځي
وروسته لمانځي!! عجيبه دا ده چي په عربي نړۍ كي به
روژه او اختر وي خو د پاكستان رؤيت هالل كميټه به يوه
ورځ وروسته په كراچۍ او اسالم آباد كي غونډه كوي!! او
د هغو خلكو شهادتونو ته به هم اعتبار نه وركوي چي په
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پېښور كي ئې سپوږمۍ په خپلو سترگو ليدلې!! دا نه
مذهبي اختالف دئ نه علمي ،بلكي سياسي اختالف دئ او تر
شا ئې د اسالم د خطرناكو دښمنانو الس دئ .كه اوس
پيغمبر عليه السالم حيات وى او په مدينه او مكه كي ئې
د روژې پيل او پاى اعالنولى او ټولو خلكو د ټلويزيون
او راډيو له الري دا اعالن اورېدلى نو بيا به هم دغو
خلكو په خپل جاهالنه دريځ ټينگار كولو او د پيغمبر
عليه السالم مخالفت ته به ئې مالتړله.
يو ځل بيا اشهر الحرم ته اشاره كول ښيي چي له
مخكنيو څلورو مياشتو نه چي د سورې په سر كي ذكر شوې؛
همدغه څلور حرام مياشتي مراد دي.
د آسمانونو او زمكي د پيدا كېدو له ورځي د مياشتو
شمېر دولس دئ او په دې كي څلور حرامي (د احترام وړ)
مياشتي دي ،همدا څلور مياشتي مشركينو ته مهلت وركړى
شوى ،د قيم دين غوښتنه همدا ده ،هللا او د هغه دين تاسو
ته حكم كوي چي په دې كي به يو پر بل له تېري ډډه
كوئ.
دلته د دې فقرې (  
 ) نه مراد دا دئ چي په دغو څلورو
مياشتو كي به هيڅ ډله بر بلي تېرى نه كوي ،دواړه
لوري به د هغوى درناوى كوي ،مراد يو پر بل عام ظلم
او تېرى نه دئ ځكه داسي تيرى خو په هر وخت كي حرام
او منع دئ.
آيا دلته (كافة) مؤمنانو او مشركانو ته راجع دئ،
په دې معني چي تاسو ټول له مشركانو سره داسي وجنگېږئ
چي دوى ټول له تاسو سره جنگېږي؟ كه (كافة) مياشتو ته
راجع دئ په دې معنى :لكه چي مشركين په ټولو مياشتو
كي له تاسو سره جنگېږي او د حرام مياشتو پروا نه كوي
تاسو هم په ټولو مياشتو كي له دوى سره جنگېدى شئ؟ كه
څه هم ډېرى مفسرينو لومړۍ رأيه غوره كړې ،خو د آيت
مخكنۍ او وروستنۍ برخي ته په پام سره داسي معلومېږي
چي مراد ترې ټولي مياشتي دي ،يعني كه دوى د حرامو
مياشتو احترام ونه كړ او په ټولو كي له تاسو سره
جنگېدل نو تاسو هم ورسره وجنگېږئ ،د حرامو مياشتو
درناوى خو په هغه صورت كي صحيح دئ چي مقابل لورى هم
د دغو مياشتو درناوى وكړي او پر تاسو له بريد نه ډډه
وكړي .د آيت له وروستۍ برخي هم دغه خبره معلومېږي چي

التوبة
62پلوشې
د قرآن

كه تاسو په دغو څلورو مياشتو كي له تېري نه ځان
وساتئ نو د هللا تعالى معيت او تأييد به ترالسه كړئ.
جاللين هم له كافة نه همدا تعبير لري .نور تعبيرونه
نه له الفاظو سره اړخ لگوي او نه د آيت له فحوى او
سياق او سباق سره.
معموالً د يوه شي په اړه د كافة كلمه هغه مهال
كارول كېږي چي تر دې د مخه د همغه شي د يوې برخي په
اړه څه ويل شوي وي ،دلته تر دې مخكي د دولسو مياشتو
يادونه شوې ،بيا څلور مياشتې ترې مستثنى شوي او د
داسي مياشتو په نامه يادي شوې چي ټول خلك ئې بايد
درناوى وكړي ،جگړي متوقف كړي او يو پر بل له تېري
ډډه وكړي ،بيا ويل شوي چي له مشركينو سره داسي (كافة
وجنگېږئ لكه چي دوى كافة له تاسو سره جنگېږي) ،دلته
په كافة سره د څلورو مياشتو مخكنۍ استنثاء نفي شوې
نه بل څه ،او له كافة مراد ټولي مياشتي دي نه بل څه،
د بل څه لپاره اصالً كوم مجال نه تر سترگو كېږي ،او
هيڅ دليل ورته نه مومو ،كه چېري تر دې د مخه د
مشركيو د يوې ډلي په اړه څه ويل شوي وى نو بيا مو حق
درلود چي له كافة ټول مشركين مراد كړو.
او دا همغه خبره ده چي د البقرې په سورې كي په دې
توگه راغلې:

























البقرة111 :

د حرام (محترمه) مياشت د محترمي مياشتي په مقابل
كي او محترم شيان سره برابر دي ،نو چا چي پر تاسو
تېرى وكړ ،نو داسي تېرى ورباندي وكړئ لكه ده چي
درباندي تېرى كړى او له هللا ووېرېږئ او پوه شئ چي
هللا له متقيانو سره دئ.
يعني كه دښمن د شعائرو او مقدساتو احترام نه كاوو
او په حرام (محترمو) مياشتو كي يا په مسجدالحرام كي
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ئې په تاسي تېرى كاوو نو تاسو مكلف نه ياست چي په
يوه اړخيزه توگه به د هغوى احترام كوئ او له مقابلې
او دفاع به الس اخلئ ،نه ،تاسو دا حق لرئ چي ځواب
وركړئ ،بالمثله معامله ورسره وكړئ ،خو په دې كي به
تر هرڅه د مخه د هللا د محاسبې خيال ساتئ ،داسي څه به
نه كوئ چي هللا ورباندي ناراضه كېږي ،كه مو تقوى درلوده
نو د هللا تعالى مرسته او مالتړ به درسره وي.
دې ته مو هم پام وي چي قمري تقويم څو ځانگړتياوي
لري او مراعات ئې د مهال وېش په توگه گټور دئ چي په
نورو تقويمونو كي هغه نشي ترالسه كېدى:
 هر څوك؛ لوستى او نالوستى ،په هر ځاى كي پرې
پوهېږي او د سپوږمۍ له حالته نېټه معلومولى شي.
 په دې سره د كلونو حساب ډېر آسانه وي ،داسي چي كه
څوك سږ كال د دوبي په وروستۍ مياشت كي روژه ونيسي نو
شپږ دېرش كاله وروسته چي كله بيا په همدغه مياشت كي
روژه پرې راشي نو پوهېږي چي شپږ دېرش كاله پرې تېر
شوي .دا حساب د بل تقويم له مخي يوازي په هغه صورت
كي كولى شي چي له ځان سره ئې وليكي او يا ئې په
ليكلي تقويم كي په نښه كړي په دې شرط چي دا ليكنه
ترې وركه نشي!!

  
    













    
    


 
ً چي دا ځنډونه (يوه مياشت د بلي پر ځاى حالل
يقينا
او حرام نيول) په كفر كي زياتوالى دئ ،هغه پرې بې
الري كېږي چي كفر ئې كړى ،يو كال ئې حاللوي او بل
كال ئې حراموي ،ترڅو د هغو شمېر بشپړ كړي چي هللا
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حرامي كړې ،نو په دې سره هغه څه حالل وگرځوي چي هللا
حرام كړي .شيطان د دوى بد عملونه ورته ښايسته
كړي ،او هللا دا كافر وگړي نه هدايتوي.
( -)16مشركينو د حرام مياشتو په اړه مذهبي خدعه
كوله ،كه به ئې په دغو مياشتو كي پر خپل دښمن د بريد
ضرورت احساس كړ او غوښتل به ئې كومه قافله تاالن كړي؛
نو ناڅاپي او په داسي حال كي به ئې بريد وكړ چي
مقابل لوري به د حرام مياشتي په طمع د دفاع لپاره
هيڅ تعبيه نه وه كړې ،بيا به ئي په بلي مياشتي كي دا
كمى بشپړ كړ ،په دې توگه به ئې گواكي هم خپل مقصد
ترالسه كړ او هم به ئې د خپل مذهب له غوښتني سره سم د
څلورو حرام مياشتو شمېر بشپړ كړ!! خو قرآن فرمايي
داسي مذهبي حيله په كفر كي د زيادت په معنى ده ،هغه
څوك به داسي كار كوي چي د ايمان له دائرې ډېر لري
وتلى وي او د كفر په گنده ډنډ كي ژور غرق شوى وي .په
د ې سره به د دوى مذهبي مشرانو هغه كسان غولول او بې
الري كول چي له بنسټه كافران ول ،يو څه په يوه وخت كي
حالل گڼل او همدغه څه په ورته بل وخت كي حرام گڼل د
هغه چا كار دئ چي كافر وي او د حالل او حرام لپاره له
خپل هوس پرته بل معيار او مالك ونه لري .لكه چي قرآن
د قريشو په اړه فرمايي :يو كال ئې حاللوي او بل كال
ئې حراموي ،ترڅو د هغو مياشتو شمېر بشپړ كړي چي هللا
حرامي كړې ،نو په دې سره هغه څه حالل وگرځوي چي هللا
حرام كړي .داسي خلك شيطان غولولي ،د دوى بد عملونه
ئې ورته ښايسته كړي ،دوى له الهي هدايت محروم دي.




















    



   
اې مؤمنانو! څه درباندي شوي چي كله درته وويل شي:
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د هللا په الر كي ووځئ! نو د زمكي په لور درنېږئ؟!!
آيا تر آخرته د دنيا پر ژوند راضي شوي يئ؟! د
دنيوي ژوند مال متاع خو د آخرت په پرتله له
ناڅيزه شي پرته بل څه نه دي.
( -)11په دې مبارك آيت كي مسلمانانو ته ويل شوي:
كله چي د هللا په الر كي جهاد ته بلل كېږئ ولي سستي او
لټي كوئ او ناستي ته زړه ښه كوئ ،خو په دې آيت كي دا
مطلب په داسي ښكلي انداز او الفاظو سره بيان شوى چي
جهاد ته د نه چمتو او غيرمجاهد روحي حالت په ډېر
ښكلى انداز انځوروى ،د هغه چا په انځور كي ئې زموږ
مخي ته ودروي چي زمكه ئې د ځان لوري ته كښوي او نه
ئې پرېږدي چي سريع او چټك پورته شي او توند او تېز د
هللا په الر كي وخوځېږي .له داسي كسانو د پوښتني اسلوب
هم داسي دئ لكه چي د دې حالت لپاره هيڅ توجيه نه
لري ،په دې الفاظو ورته خطاب كوي :ولي د زمكي لور ته
درنېږئ؟ ولي سريع او چټك نه پورته كېږئ؟ د دې لټي او
سستي لپاره څه دليل لرئ؟ څه شي دې ته اړ كړي يئ؟!!
دا حالت خو له مؤمن سره نه ښايي!!
 آيا د دنيا په ژوند راضي شوي يئ او تر آخرت مو
غوره گڼلئ؟ دنيا خو د آخرت په پرتله قليله متاع ده،
دا خو وسيله ده نه هدف ،ستاسو هدف خو د هللا تعالى رضاء
ترالسه كول او اخروي سعادت ته رسېدل دي ،ولي مو اصلي
هدف هېر كړى او هغه ته په رسېدو كي لټي كوئ؟! له
مؤمن سره خو دا حالت نه ښايي.
دا مطلب د هغو كسانو په اړه ويل شوى چي كله ورته
وويل شي :د هللا په الر كي د جهاد لپاره ووځئ ،نو هغوى د
زمكي طرف ته درانه كېږي ،د دې په ځاى چي په شور ،ځوږ
او شوق سره اوچت شي او وخوځېږي او په وتلو كي ئې
پوره تحرك او نشاط وي ،برعكس لټ او كسل وي ،د زمكي
لوري ته درانه كېږي ،په شور او شوق سره د هللا په الره
كي نه خوځېږي ،د همدغو كسانو په ځواب كي فرمايي چي
آيا تاسو د دنيا په ژوند راضي شوي يئ او آخرت ته مو
شا كړې؟ دنيا ته مو ترجيح وركړى او هغه تر آخرته
غوره گڼئ؟ حال دا چي د دنيا ژوند د آخرت په تناسب نه
دئ مگر قليله متاع.
يعني هغه څوك چي دنيا ته په آخرت ترجيح وركوي ،د
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هغه يوه عالمه دا ده چي كله د هللا په الر كي جهاد ته
راوبلل شي ،د زمكي طرف ته دروند شي او په شور شوق
سره د هللا په الره كي د جهاد لپاره نه خوځېږي.
دا كسالت ،لټي او د زمكي طرف ته درنېدل ،په شور،
ځوږ او په شوق او رغبت سره د هللا په الره كي جهاد ته نه
وتل ،د نفاق عالمه ده او له دغي عقيدې سرچينه اخلي چي
انسان دنيا ته په آخرت ترجيح وركړي.
دې ته مو بايد پام وي چي له دې آيت د اتمي ركوع
تر پايه د تبوك له غزوې مخكي نازله شوې چي په ترڅ كي
ئې مؤمنان هغي نښتي ته هڅول شوي چي په لومړي ځل د
روم په څېر يوه بهرني زبرځواك سره رامنځته كېده .چي
تفصيل ئې په دې توگه دئ:
د خندق په جگړي كي د قريشو ماته داسي وه چي د
مسلمانانو او قريشو تر منځ د جنگ انډول د مسلمانانو
په گټه واوښت ،پيغمبر عليه السالم وفرمايل چي له دې
وروسته به قريش پر مسلمانانو د بل بريد مجال ترالسه
نه كړي ،له دې وروسته به دوى د مسلمانانو تر بريدونو
الندي وي ،د حديبيې معاهده د همدغو ظروفو زېږنده وه،
دې معاهدې د قريشو او مسلمانانو تر منځ لس كلن
اوربند تضمين كړ او مسلمانانو ته ئې دا موقع په الس
وركړه چي له دې فرصت په استفادې سره د دعوت لمن نورو
لوريو ته خوره كړي ،په همدغي مودې كي د عربو نږدې
درېيمه برخه د مسلمانانو تر اغېز الندي شوه ،له
مسلمانانو سره د بېلو بېلو قبيلو يو ځاى كېدا او په
ډېري جټكتيا سره په ځواكمن طاقت د مسلمانانو بدلېدا
دومره تونده او تېزه وه چي د قريشو نوي نسل او
ځوانانو ته د زغملو وړ نه وه ،دوى غوښتل دا معاهده
ماته شي او دا فرصت ترالسه كړي چي له مسلمانانو سره د
يوې پرېكنده نښتي له الري دا بهير ودروي او خپل تېر
عظمت او شوكت راژوندى كړى ،د مسلمانانو په حليف
قبيلې (خزاعه) باندي د قريشو د حليف قبيلې (بني بكر)
تېرى د همدې هڅي يوه برخه وه ،خو پيغمبر عليه السالم
هغوى ته مزيد فرصت ورنه كړ ،له لس زره جنگياليو سره
ئې پر مكې بريد وكړ ،مكه له مقاومت پرته فتح شوه ،دې
ستري فتحي كه له يوې خوا د عربو ستر مذهبي ،سياسي او
اقتصادي مركز د مسلمانانو الس ته وركړ؛ له بلي خوا ئې
ټول مشرك عرب قبايل وهڅول چي د مسلمانانو په ضد
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وروستى گوزار وكړي ،د حنين نښته له همدې عزم او
احساس نه راوالړه شوه ،خو هغوى دلته ماته وخوړه ،طائف
هم د مسلمانانو الس ته ورغى ،دا درې پرله پسې برياوي
داسي وې چي نور په ټول حجاز كي داسي ځواك پاته نشو
چي له مسلمانانو سره د ډغرو وهلو جسارت وكړي ،خو دغو
برياوو اسالم له يوه بل گواښ سره مخامخ كړ ،روم چي د
هغه مهال ستر زبرځواك وو ،د عربو سيمي د روم تر
مستقيم او غيرمستقيم اغېز الندي وې ،او پر عربو ئې د
تسلط لړۍ د خورېدو په حال كي وه ،د عربو ټاټوبى له
كلونو كلونو راايسي د روم او فارس تر منځ د سياسي،
مذهبي او نظامي نښتو په ډگر بدل شوى وو ،عرب خواره
واره او په خپلمنځيو جگړو بوخت او له يوه داسي
ځواكمن مشرتابه نه محروم ول چي ټول عرب راغونډ او له
ځانه دفاع ته چمتو كړي او د روم او فارس له بريدونو
ئې خوندي كړي ،د داسي يوه ځواك راوړاندي كېدا هم د
روم لپاره گواښ وو او هم د فارس لپاره ،خو روميانو د
دې لپاره تر فارس زيات د خطر احساس وكړ او د اسالم په
ضد تر فارس مخكي ميدان ته راووتل چي د شام او فلسطين
په څېر سيمي ئې له فارس نه نېولې وې او په دې مهال
كي د اسالم له برياوو نه گواښ دوى ته متوجه وو ،په
همدغو ظروفو كي پيغمبر عليه السالم ته اطالع ورسېده چي
روميانو په شام كي څلوېښت زره فوځ پر مدينې د بريد
لپاره چمتو كړى ،پيغمبر عليه السالم دا غوره وگڼله چي
پر مدينې د يوه لوى فوځ تر بريد مخكي هملته په شام
كي ورسره مخامخ شي ،ځكه چي پر مدينې د بريد په صورت
كي به ډېرو قبايلو هم د مسلمانانو په ضد د روميانو
ملگرتيا كوله او مسلمانانو ته به دا جگړه په گرانه
بيع تمامېده .پيغمبر عليه السالم له دېرش زره فوځ سره
د شام په لوري وخوځېدو ،دې حكيمانه او په شجاعت او
شهامت والړ حركت نه يوازي پر مدينې د روميانو د تېري
مخه ونيوله بلكي په شام كي هم له دې جرار او زړه ور
فوځ سره له مخامخېدو ووېرېدل او د جگړي ميدان ته
راونه وتل .دا په حقيقت كي له جگړي پرته د يوه ستر
ځواك په وړاندي داسي ستره بريا وه چي ټول عرب ئې په
بشپړه توگه د اسالم تر سلطي الندي كړ ،كورني دښمنان ئې
نه يوازي له هرراز مخالفت الس اخيستو ته اړ كړل بلكي
له دې پرته د بل هر انتخاب مجال ئې ترې سلب كړ چي
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اسالم ته غاړه كېږدي او ايمان راوړي ،د قرآن هغه وعده
بشپړه شوه چي د النصر په سورې كي ورته اشاره شوې:







    




   
  

هغه وخت چي راشي الهي بريا او فتح .او خلك وگورې
چي ننوځي به فوځ فوځ د خداى په دين كي .نو لگيا
شه د خپل رب په ثناء ،او ترې وغواړه بخښنه ،بې
شكه چي هغه دئ د توبې ښه قبلوونكى.
په دې آيتونو كي پيغمبر عليه السالم ته ويل شوي:
ډاډه اوسه چي الهي نصرت راروان دئ ،پر دښمن به ستا
بريا تحقق مومي ،خلك به ستاسو بريا او فتحي ته په
پام سره ډله ډله د هللا په دين كي ننوځي ،تر اوسه عام
ولس د نهضت له ليكو سره په پيوستون كي محتاط وو ،له
دې وېري چي داسي نه نهضت له ماتي سره مخامخ شي ،دښمن
پرې غالب شي ،زړه نا زړه او متردد ول او له پايلي ئې
وېره درلوده ،د دوى له منځه يوازي محدود شمېر با
همته ،زړه ورو او مصممو خلكو ايمان راوړ ،له گواښونو
ونه وېرېدل او له كاروان سره يوځاى شول ،خو اوس او د
برياوو له ليدو او د خطر له منتفي كېدو وروسته به په
پراخه پيمانه او فوځ فوځ له نهضت سره يو ځاى كېږي او
تعهد به كوي .د تبوك له بريا وروسته همداسي وشول.
د سورې دا برخه په دغو ځانگړيو شرائطو كي نازله
شوې او هغه الرښووني ئې مسلمانانو ته كړې چي په دغو
ظروفو كي ورته ضرورت وو.






  
    
    
كه ونه وځئ نو په دردناك عذاب سره به مو تعذيب
كړي او ستاسو په ځاى به بل قوم راوړاندي كړي ،هيڅ
ضرر نه شئ وررسولى او هللا په هر څه ښه قادر دئ.
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( -)11په دې مبارك آيت كي له جهاد د الس اخيستو بد
عواقب په دې توگه په گوته شوي:
 كه د هللا تعالى په الر كي د جهاد لپاره ونه وځئ په
دردناك عذاب به مو اخته كړي ،دردناك عذاب عام دئ ،هم
دنيوي عذابونه احتوى كوي او هم اخروي عذاب ،دنيوي
عذابونه لكه د دښمن په الس له ذلت او سپكاوي سره
مخامخېدل ،په داخلي جگړو اخته كېدل ،له فقر او لوږي
او بې امنيو سره مخامخېدل .او اخروي عذاب د جهنم په
اور كي لوېدل.
 د هغو خلكو ټغر به ټول كړي چي د هللا تعالى په الر كي
له جهاد ډډه كوي ،د دغو بې همتو او ډارنو وگړو پر
ځاى به داسي مجاهدين راوړاندي كړي چي د هللا په الر كي د
جهاد وړتيا لري او هللا تعالى به د دوى په الس خپل دين
غالبوي.
 تاسو له جهاد په الس اخيستو سره نه هللا ته زيان
رسولى شئ او نه د ده غوره دين ته ،فقط خپل ځان ته
تاوان رسوئ ،په دې سره به تاسو له سپكاوي او ذلت سره
مخامخ كېږئ.
 هللا تعالى په دې كار توانمن او برالسى دئ ،له تاسو
پرته له خپل دين دفاع كولى شي ،دښمن ته ماته وركولى
شي ،ستاسو پر ځاى بل مجاهد او قربانيو ته چمتو ډله
رامنځته كولى او هغوى ته پر دښمن بريا وركولى شي.
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ً چي هللا هغه مهال هم د
كه ئې مرسته ونه كړئ نو يقينا
ده مرسته وكړه چي كافرانو په داسي حال كي وايست
چي د دوو دوهم وو ،هغه مهال چي دواړه په يوه غار
(سوړي) كي ول ،هغه مهال چي خپل ملگري ته ئې ويل:
ً چي هللا له موږ سره دئ ،نو هللا خپله
غم مه كوه ،يقينا
ډاډېينه پرې نازله كړه او په داسي لښكرو ئې د ده
مالتړ وكړ چي نه مو ليدل ،او د كافرانو شعار ئې
ټيټ كړ او د هللا شعار خو (تل) لوړ دئ ،او هللا باحكمت
غالب دئ.
( -)11دلته څو خبرو ته ځير شئ:
 مسلمانانو ته ويل شوي چي كه تاسو له جهاده الس
واخلئ ،په جهاد كي د پيغمبر عليه السالم ملگرتيا
پرېږدئ ،نو پوه شئ چي په دې سره د پيغمبر عليه السالم
دعوت او مبارزه له هيڅ خنډ او مشكل سره نه مخامخ
كېږي ،هللا تعالى به له داسي الرو د ده مرسته كوي چي
تاسو ئې گمان هم نه كوئ ،مگر په ياد مو نه دي چي هللا
تعالى هغه مهال هم د ده مرسته وكړه چي له دوو نه يو
وو ،له يوه ملگري پرته بل انسان ورسره نه وو ،هغه
ملگرى هم غمجن او محزون او په دې اندېښنه كي چي دلته
به څنگه د دښمن په الس كي له پرېوتو خوندي پاته كېږو،
كه راپسي راشي او د غار خولې ته سر راټيټ كړي نو موږ
ويني او نيسي ،كينه كښو دښمنانو د ده د وژلو لپاره
خپلي توري له تېكو ايستلې وې ،د غره له يوې سمڅي
پرته ئې د پناه بل ځاى نه درلود ،آيا هللا تعالى په
دغسي سخت حالت كي د ده د مرستي لپاره كفايت ونه كړ؟!
كه نن ئې تاسو يوازي پرېږدئ نو هللا تعالى به له نورو
الرو په نورو خلكو د ده مرسته كوي.
 دلته په (فانزل هللا سكينته عليه) كي ضمير ابوبكر
رضى هللا عنه ته راجع دئ ،ځكه چي د آيت لومړۍ برخه وايي
چي دى غمجن وو او پيغمبر عليه السالم ورته اطمئنان
وركولو ،نو سكينه هم پر ده نازله شوې او تشويش ئې
رفع شوى .د پيغمبر عليه السالم زړه ال د مخه ډاډه وو
او هللا تعالى سكينه ورپه برخه كړې وه.
 او د (ايده بجنود لم تروها) نه مراد يا په بدر كي
د مالئكو په لښكرو سره د ده تأييد دئ او يا د همدې
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سفر په دوران كي د ده تأييد ،د آيت وروستۍ برخه ښيي
چي دلته د بدر جگړي ته اشاره شوې او د آيت لومړۍ
برخه مخاطب ته دا انتباه وركوي چي ښايي دا هم په دغه
سفر پوري تړلې وينا ده ،خو د دې لپاره چي د سفر په
دوران كي يوازي دوه كسان وو نو دا خبره مناسبت نه
لري چي په داسي لښكرو ئې د ده مالتړ وكړ چي تاسو نه
ليدل ،همدا راز هلته لښكرو ته هم ضرورت نه وو ځكه نه
جگړه وه چي د لښكرو لېږلو ته ضرورت وي او نه د قريشو
شمېر دومره وو چي په لښكرو سره د هغوى ماتولو ته
ضرورت وو ،همداراز د كفارو بيرغ نسكورول په بدر كي
واقع شوي نه په دغه سفر كي او د پيغمبر عليه السالم
په نيولو كي د قريشو ناكامي په دې صيغه يادول مناسب
نه برېښي ،نو ځكه په يقين سره ويلى شو چي دلته د بدر
جگړي ته اشاره شوې .خو د دې پوښتني ځواب به څه وي:
ولي ويل شوي چي كه تاسو د ده مرسته ونه كړئ نو هللا
تعالى د هغه مرسته وكړه ،په بدر كي خو مؤمنانو د هغه
مرسته او ملگرتيا كړې وه؟! ځواب دا دئ چي د بدر په
جگړي كي ډېرو غوښتل چي نښته ئې د لښكر په ځاى له
تجارتي قافلې سره وي ،له لښكر سره د مخامخ كېدو رأيه
د پيغمبر عليه السالم وه ،نورو ډېر وروسته ورسره
توافق وكړ ،همداراز په بدر كي بريا داسي وه چي چا ئې
گمان نه كولو او له شكه پرته چي دا د هللا تعالى له
لوري له پيغمبر عليه السالم سره يوه ستره مرسته وه،
او دا ورسره ښايي چي وويل شي :كه تاسو ئې مرسته ونه
كړئ نو هللا تعالى به ئې داسي مرسته كوي لكه په بدر كي.
 لكه چي په بدر كي د دښمن بيرغ نسكور شو او د اسالم
بيرغ سرلوړى او رپانده او برى د پيغمبر عليه السالم
په برخه شو ،همداسي به تل د اسالم بيرغ لوړ او رپانده
وي او هللا تعالى به تل او په هر ډگر كي او پر هر دښمن
خپل پيغمبر ته برى وركوي ،دا ځكه چي هللا تعالى؛ عزيز؛
يعني برالسى او غالب دئ او حكيم يعني د حكمت خاوند
دئ ،پوهېږي چي پيغمبر ته څنگه او له كومي الري بريا
ورپه برخه كړي.
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سپك او درانه ووځئ او د هللا په الر كي په خپل سر او
مال جهاد وكړئ ،دا درته غوره دئ كه پوهيږئ.

( -)11په د ې آيت سره مسلمانانو ته امر شوى چي د جهاد
لپاره له ډېرو يا لږو وسلو او وسائلو سره ،له لږ يا
ډېري توښې سره ووځئ او په خپل مال او ځان د هللا په الر
كي جهاد وكړئ ،كه پوه شئ نو همدا درته غوره دئ .دا
آيت له يوې خوا موږ ته وايي چي جهاد د هغه چا كار دئ
چي خپل سر او مال د هللا په الر كي قرباني كوي ،مجاهد نه
د چا اجير جنگيالى دئ او نه له خپل جهاد نه كومه
مادي او مالي طمع او موخه لري ،جهاد ته د هللا تعالى له
لوري د يوه مأموريت او وجيبې په سترگه گوري ،داسي ئې
گڼي لكه لمونځ ،روژه ،زكات او حج ،دې ته چمتو دئ چي
په خپلي وسلې او د خپل سر په بيع د خپل رب په الر كي
وجنگېږئ .له بلي خوا مسلمان ته وايي چي ستاسو خير په
جهاد كي مضمر دئ ،كومه ښېگڼه چي د جهاد په نتيجه كي
ترالسه كولى شئ له بلي الري ئې نشئ ترالسه كولى.
دلته بايد يوې پوښتني ته ځواب وركړو چي له جهاد
في سبيل هللا مراد يوازي قتال في سبيل هللا دئ كه هر جد و
جهد؟ آيا هر جد و جهد ته جهاد ويلى شو؟ آيا تبليغ او
دعوت ته هم د جهاد فى سبيل هللا نوم وركولى شو؟
 قرآن د هر كار او عمل لپاره ځانگړي او خاص
اصطالحات لري ،هره اصطالح بايد په خپل ځاى او خپل خاص
مورد كي استعمال شي ،څوك چي په قرآن ايمان لري هغه
ته پكار ده چي د قرآن هره اصطالح په خپل ځاى كي
وكاروي او له خپل خاص مورد نه پرته ئې د بل څه لپاره
استعمال نه كړي.
 په قرآن كي د جهاد فى سبيل هللا اصطالح يوازي د دښمن
په خالف د مسلحانه جهاد په معنى راغلې ،كه قرآن ته
مراجعه وكړئ نو وبه گورئ چي د (جهاد فى سبيل هللا) ذكر
له (هجرت) نه وروسته راځي او دا ټول په هغو سورتونو
كي راغلي چي په مدينه كي او د جهاد له فرض كېدو
وروسته نازل شوي ،د مكي دور په څو محدودو آيتونو كي
د (جهدايمانهم) ( ،وان جهدك)( ،جاهدوا فينا) او (ومن
جاهد) په صيغه راغلي چي هلته ئې مراد زيار او زحمت
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ايستل دي.
 د اسالم ټول ائمه په دې متفق دي چي له جهاد فى
سبيل هللا مراد قتال فى سبيل هللا دئ نه بل څه.
 د قرآن له هيڅ آيت دا نه معلومېږي چي (تبليغ) او
(دعوت) ته دي (جهاد فى سبيل هللا) ويل شوي وي.
 د هللا په الر كي مالي قربانۍ ته (انفاق فى سبيل هللا)
ويل شوي نه جهاد فى سبيل هللا او دا هم هغه انفاق ته چي
د جهاد په الرو چارو كي وي.
 په مكي دور كي (دعوت) او (انفاق) وو خو دې ته په
مكي سورتونو كي د جهاد نوم نه دئ وركړى شوى ،جهاد په
مدينه كي فرض شوى او اساسي او تفصيلي ذكر ئې په مدني
سورتونو كي راغلى ،له دې معلومېږي چي جهاد بېل شى دئ
او دعوت او انفاق بېل.
 دا خبره چي (دعوت ،تبليغ او انفاق) هم ( جهاد فى
سبيل هللا) دي ،په حقيقت كي هغه كسان كوي چي يا په دې
نه پوهېږي چي د قرآن هره اصطالح بايد په خپل خپل ځاى
كي استعمال شي او يا د هللا په الر كي د جهاد كولو اراده
او همت نه لري .د دې لپاره چي په نه جهاد سره ئې څوك
مالمت نه كړي نو وايي :زما دعوت او تبليغ ،زما وينا
او ليكنه او زما سياسي او اجتماعي مبارزه هم جهاد فى
سبيل هللا دي!! دوى ته وايو :ستا دا ټول كارونه د قدر
وړ دي ،هللا تعالى دي مزيد توفيق دركړي ،خو هيڅ يو ئې
جهاد فى سبيل هللا نه دئ.





  









  



  
كه نږدې متاع او لنډ سفر وى نو هرومرو په تا پسي
درتلل خو واټن ورته لري وبرېښود ،ژر ده چي د هللا په
ً درسره
نامه به لوړه كوي چي كه توانېدلى حتما
ً دوى
وتلو ،خپل ځان هالكوي ،او هللا پوهېږي چي يقينا
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دروغجن دي.
( -)12دا آيت د نيمي الري ملگرو په اړه دئ ،هغه كسان
راښيي چي كه مزل نږدې ،سفر لنډ او خپلو موخو او
اغراضو ته ژر رسېدل وي نو ستا ملگرتيا كوي ،خو كه
مزل لري ،سفر اوږد ،او مقصد ته رسېدل گران وبرېښي؛
له ملگرتيا الس اخلي او تا يوازي پرېږدي ،په خپلي
اشتباه اعتراف هم نه كوي بلكي د هللا په نامه قسمونه
كوي او وايي :كمزوري ،بې وسي او ناتواني باعث شوه چي
ملگرتيا په نيمايي كي پرېږدو او تر آخري منزل تگ
ونشو كړى!! خو هللا تعالى فرمايي چي دوى دروغجن دي،
مالي او جسمي ناتوانۍ له ملگرتيا نه دي محرومه كړي
بلكي عدم صداقت او د اخالص ضعف او د ايمان كمزورتيا
منع كړي .دوى د نيمي الري او آسان سفر ملگري ول ،په
دې موخه له تا سره يوځاى شوي وو چي ډېر ژر به ډېر څه
په الس ورځي :غنيمت ،دولت ،شهرت ،نوم ،كرسۍ ،او ډېر
نور څه چي ستا په ملگرتيا كي ئې ترسترگو كېدل .دوى
له جهاد نه په پاته كېدو او دروغجنو قسمونو سره ځان
هالكوي.
دا وينا د هغو خلكو په اړه ده چي له ځان سره ئې
پرېكړه كړې وه چي د تبوك په جگړي كي به له برخي
اخيستو ډډه كوي ،تبوك نږدې شپږ سوه كيلومتره له
مدينې لري د شام په پوله پروت وو ،نښته د روم له
څلوېښت زره كسيز فوځ سره وه ،د دوبي گرمي وه ،فصلونه
يا رسېدلي وو يا ئې حاصل ټولول نږدې وو او پاملرنه
ئې غوښته ،هر چا داسي ستري جگړي ته په داسي سخت وخت
كي زړه نه ښه كاوو ،يوازي د مضبوط ايمان خاوندان دې
ته چمتو كېدل چي دا هر څه ومني او په دې گران او له
خطرونو ډك سفر كي د خپل خوږ او گران قائد ملگرتيا
وكړي او د خپل رب رضاء ترالسه كړي.

    




  
 
هللا دي درته عفوه وكړي! ولي دي اجازه وركړه؟! ترڅو
هغه درته څرگند شوي وى چي رښتيني دي او دروغجن دي
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پېژندلي وى.
( -)11دلته څو خبري زموږ مخي ته راځي:
 پيغمبر عليه السالم ته ويل شوي چي هللا دي د دې كار
عفوه درته وكړي چي دغو كسانو ته دي رخصت وركړ ،دوى
درته درغلل چي د څه عذر په وجه په دې جنگ كي برخه
نشي اخيستى ،تا ورسره موافقه وكړه او اجازه دي
وركړه ،غوره دا وه چي دا اجازه دي نه وى وركړې ،ترڅو
صادق او كاذب درته معلوم شوي وى.
 په دې آيت كي يو ځل بيا جهاد د هغه معيار په توگه
معرفي شوى چي د خلكو ايمان پرې تلل كېږي ،په ايمان
كي صادق هغه دئ چي د هللا تعالى په الر كي جهاد كوي او
دروغجن هغه دئ چي له جهاد نه ډډه كوي!!
ً يا
تاسو به د ټول قرآن په هيڅ آيت كي صراحتا
ً ونه مومئ چي بل عبادت د معيار په توگه معرفي
اشارتا
شوى وي او داسي ويل شوي وي چي په هغه سره په ايمان
كي صادق له كاذب بېلولى شئ.











   
 
هغه چي پر هللا او د آخرت پر ورځي ايمان لري دا
اجازه نه درنه غواړي چي په خپلو مالونو او ځانونو
سره د جهاد له كولو (معاف شي) ،او هللا په دغو
متقيانو ښه پوه دئ.
( -)11د مخكي آيت مطلب دلته په الزيات صراحت سره بيان
شوى او ويل شوي:
 څوك چي پر هللا تعالى او د آخرت پر ورځي ايمان لري؛
تل به دې ته چمتو وي چي د هللا په الر كي د خپل سر او
مال په بيع جهاد وكړي ،دا واقعي مؤمن به هيڅكله له
تا دا اجازه ونه غواړي چي له جهاد نه د شا ته پاته
كېدو رخصت وركړې.
 په الهي معيارونو كي واقعي متقي او پرهيزگار

التوبة
17پلوشې
د قرآن

مسلمانان همدغه مجاهدين دي ،هللا تعالى د دوى په حال ښه
پوه دئ او د همدغي پوهي په اساس وايي چي دوى له
جهاده شا ته پاته كېدا نه خوښوي.
 كوم قوم چي له قرآن او قرآني مفاهيمو نه لري پاته
شي نو معيارونه ئې بدل شي ،د ايمان ،اسالم ،تقوى،
صبر ،توكل ،احسان ،او نورو مفاهيمو په اړه ئې
انگېرنه داسي نه وي لكه چي قرآن ئې موږ ته انځوروي،
لكه دلته چي قرآن هغه مجاهد د متقي په توگه معرفي
كوي چي د هللا په الر كي خپل سر او مال قرياني كوي ،خو
كه تاسو له كوم تبليغي ،بريلوي ،صوفي ،او ټولو هغو
ډلو او اشخاصو نه چي په جهاد باور نه لري؛ د تقوى په
اړه پوښتنه وكړئ نو په ځواب كي به واورئ چي ځيني
تقوى په اورادو او اذكارو پوري تړي ،ځيني ئې په دعوت
او تبليغ كي خالصه كوي ،ځيني ئې له خلكو گوښه كېدا او
د كوم جومات او خانقاه په كونج كي په نوافلو بوختېدا
كي لټوي ،يو به هم درته ونه وايي چي د هللا په الر كي
خپل سر او مال قرباني كول ،د شر او فساد له ځواكونو
سره دائمي او نه پخال كېدونكې مبارزه ،له طاغوت
بغاوت ،له كافر او منافق برائت ،له هللا تعالى پرته نه
له چا وېره درلودل نه طمع ،له هللا پرته له بل چا مرسته
نه غوښتل او ټول هغه جامع تعبيرونه چي قرآن ئې د دغو
مفاهيمو په ترڅ كي زموږ مخي ته ږدي ،هيڅ يو به ترې
وانه ورئ ،دا په داسي حال كي چي له دې پرته نه هللا
تعالى د چا لمونځ ،روژه ،زكات او حج قبلوي او نه ئې
د ايمان دعوى رښتينې گڼي.
 په كار ده چي د قرآن دغه آيت د يوه دقيق مالك په
توگه په پام كي ولرو ،هغه داعي ،مبارز ،مبلغ ،او هغه
سياسي او مذهبي ډله او جماعت د اعتماد او اعتبار وړ
ونه گڼو چي په وينا او عمل كي او د مبارزې په تگالري
كي ئې جهاد مطرح نه وي ،له جهاد نه يا انكار كوي او
يا د جهاد په اړه له څه ويلو او كولو ډډه كوي ،هغه
ډله يوه اسالمي ډله مه گڼئ چي د دعوت تر څنگ په هجرت،
جهاد او شهادت باور نه لري او دا خبره نه مني چي د
اسالمي نظام د جوړلو الر همغه ده چي قرآن ئې موږ ته
راښيي او پيغمبر عليه السالم غوره كړه ،چي لومړۍ
مرحله ئې دعوت ،دوهمه ئې هجرت او درېيمه ئې د هللا
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تعالى په الر كي وسله وال جهاد دئ .دې ته مو هم بايد
پام وي چي استعماري ځواكونو گڼ شمېر داسي ډلي د اسالم
تر نامه الندي جوړي كړې دي ،مرستي ورسره كوي،
او
راډيوگاني
او
امكانات
او
وسائل
تبليغاتي
ټلويزيونونه ئې په واك كي وركړي ،د لندن په څېر
ښارونو كي ئې دفاتر ورته پرانيستي او په مالي او
سياسي لحاظ ئې پالي چي د جهاد نفي او منتفي گڼل ئې
مأموريت دئ .دا عادي او تصادفي خبره مه بولئ چي
امريكا د وزيرستان په څېر لري پرتې سيمي كي د يوه
محلي مجاهد د خپلوانو كور په ډرون جهازونو سره په
نښه كوي ،هغه راكټي پرې وروي چي نيم غني شوي يورانيم
په كي كارول شوي ،ماشومان ،ښځي او بوډاگان ئې
وروژني ،خو په مقابل كي ئې د اسالم په نامه د جوړو
شوو ځينو ډلو مشران او مشهور مبلغين په لندن او
واشنگټن كي مني ،نه ئې په ورتگ بنديزونه لگوي او نه
په غونډو او تبليغاتو ،آيا دا عادي خبره ده چي
بريلويانو ،قاديانانو او د اسالم په نامه ځينو نورو
ډلو ته په لندن كي د ټلويزيوني چينلونو د پرانيستلو
اجازه وركوي ،غړو ته ئې داسي ويزې وركوي چي هر وخت
وغواړي دغو هېوادو ته سفر كولى شي!!!
غربي هېوادونو په سر كي ئې امريكا؛ پاكستان،
سعودي ،مصر ،اردن ،عمان او گڼ شمېر نور هېوادونه دې
ته اړ كړي چي له تعليمي نصاب په جهاد او اسالمي تاريخ
پوري اړوند مفاهيم حذف كړي ،د قرآن د هغو سورتونو
لوستل پاى ته ورسوي چي د جهاد خبره كوي ،د احاديثو
له كتابونو نه د جهاد باب وباسي ،دا اوس ئې په يوه
اسالمي هېواد كي د احاديثو يوه داسي سلسله راايستلې
چي د جهاد اړوند هيڅ حديث په كي نشته ،ښه ډېر
تبليغات ورته كوي چي همدا سلسله د صحاح سته ځاى
ونيسي.
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يوازي هغه كسان درنه اجازه غواړي چي پر هللا او د
آخرت پر ورځي ايمان نه لري ،زړونو ئې شك كړى او
په خپل شك كي اللهانده او متردد دي.
( -)15دلته ويل شوي :له جهاد به هغه څوك ځان ډډي ته
كوي او په حيلو او بهانو سره به رخصت ترالسه كوي چي
ځيني خصلتونه ئې دا دي:
 پر هللا تعالى ايمان نه لري،
 پر آخرت باور نه لري،
 په زړونو كي ئې شك دئ ،د هللا تعالى په اړه ،د آخرت
په اړه ،د هللا تعالى د وعدو په اړه ،او د اسالم د
حقانيت په اړه ،او
 په خپلو شكونو كي متردد دي.
يعني منافق به له جهاد ډډه كوي!! او له جهاد به د
رخصت ترالسه كولو هڅه كوي!! د دې آيت په اورېدو سره د
هر باايمانه انسان وېښتان ځيږ كېږي ،له يوه جهاده
پاته كېدا ورته داسي برېښي لكه له ايمانه وتل ،گوري
چي كه د هغه چا په اړه الهي قضاوت داسي وي چي له
جهاد د رخصت ترالسه كولو لپاره د پيغمبر عليه السالم
په حضور كي حاضرېدل ،نو د هغه چا په اړه به د هللا
تعالى او د الهي دين حكم څه وي چي له جهاد انكار
كوي ،نه ئې په تگالري كي د جهاد پړاو شته ،نه ئې په
درسونو كي د جهاد باب شته ،نه ئې په تبليغ كي د جهاد
موضوع؟!! د جهاد په ځاى وايي چي اسالم د صلحي او روغي
جوړي دين دئ نه د توري دين ،د اسالم جنگونه دفاعي ول
نه تعرضي ،اسالم كافرانو ته وايي ستاسو خپل دين او
زموږ خپل دين ،مه تاسو پرموږ غرض لرئ نه به موږ پر
تاسو!! دا خبري په داسي وخت كي كوي چي صليبي ځواكونو
فلسطين نيولى ،افغانستان ئې نيولى ،عراق ئې نيولى،
دا اوس د دوى نږدې څلور لكه فوځ په اسالمي هېوادو كي
مستقر دئ!! ټول اسالمي هېوادونه له سياسي ،اقتصادي او
فرهنگي پلوه د دوى مستعمرې دي ،چي د خالفت له زواله
وروسته تر نن پوري په مستقيمه او غير مستقيمه توگه
دوى پرې حكومت كوي ،خپل منافق او مفسد الس پوڅي ئې پر
مسلمانانو مسلط كړي ،د ژوند په ټولو برخو كي دوى د
تعرض په حال كي او موږ له دفاع هم عاجز!!،
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ً به ئې (اړوند) سامان
او كه ئې وتل غوښتى نو حتما
ورته تيار كړى وو ،خو هللا د دوى پاڅېدل كركجن وگڼلو
نو سست او منصرف ئې كړل او (ورته) وويل شو چي له
ناستو سره كښېنئ.
( -)17دا آيت څو الرښووني لري:
 وايي كه منافقينو په جهاد كي د برخي اخيستو اراده
درلودى نو هرومرو به ئې د هغه لپاره ضروري سامان
برابر كړى وو ،يعني منافقين له دې هم پېژندى شئ چي
هغوى په جهاد كي نه د برخي اخيستو اراده لري او نه
تيارى ورته نيسي ،د جهاد لپاره چي كومو وسائلو او
وسلو ته ضرورت دئ او كومه روزنه او تيارى غواړي دوى
به ترې بې برخي ومومئ .د وسلو په استعمال نه پوهېږي،
د ټوپك په ليدو سره وېره پرې راشي!!
 د (ارادې نشتوالى) او د (جهادي سامان نه برابرول)
د دې باعث شو چي هللا تعالى دوى ته په جهاد كي د برخي
اخيستو سعادت ورپه برخه نه كړي او سستي او لټي ئې په
شور او شوق بدله نه كړي .او دې ته ئې پرېږدي چي د
خپل نفس ،خپل شيطان او خپلو منافقو ملگرو دا خبره
ومني چي ورته ويل ئې :له نورو ناستو كسانو سره تاسو
هم كښېنئ او په جهاد كي برخه مه اخلئ.


















 
كه ستاسو په ليكو كي وتلي وى نو له تاوانه پرته
به ئې بل څه نه وو درزيات كړي ،هرو مرو به ئې د
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فتنو په لټه كي په تاسو كي ځغلول كول او په تاسو
كي د دوى لپاره اورېدونكي شته ،هللا د دغو ظالمانو
په حال ښه پوه دئ.
( -)16دا آيت د دې ډلي او د دوى د فتنو راوالړولو د
هڅو او تحركاتو په اړه څو اساسي مطالب بيانوي:
الف :د دوى شته والى ستاسو قوت او ځواكمني نه
زياتوي ،بلكي د فساد او بدنظمۍ باعث كېږي.
ب :د دوى هڅه دا وي چي په تاسو كي فتنې راوالړي كړي،
د شرارت آسونه به هر لوري ته ځغلوي.
ج :ستاسو په ليكو كي داسي كسان شته چي د دوى د
تبليغاتو تر اغېز الندي راځي ،ځيني د سفاهت او سادگۍ
په وجه ،ځيني د خپلو عقدو او حسادتونو په وجه او
ځيني په دې خاطر چي په يوه او بل څه ناراض دي ،دوى
ئې تحريك كړي او د اختالفاتو د راوالړولو په الر كي ترې
كار واخلي.
د :دوى ظالمان دي.
هه :هللا تعالى چي د دې ظالمي ډلي په اړه څه ويلي دي دا
په الهي علم والړ وضاحت دئ ،دا د هغه عليم خداى وينا
ده چي هم دا خلك ښه پېژني او هم ئې په كړو وړو ښه
پوه دئ.
د ( ) په تفسير كي ځيني مفسرين
وايي :دا منافقين د دښمن لپاره جاسوسي كوي او اطالعات
راغونډوي او د هغوى په امر ستاسو په منځ كي فتنې
راوالړوي .خو غوره تفسير ئې هغه دئ چي موږ تر دې د
مخه ذكر كړى ،دا ځكه چي دلته نه په دې آيت كي او نه
تر دې مخكي او وروسته د دښمن يادونه شوې ،نو په
(لهم) كي اشاره په خپله دغو منافقينو ته ده نه دښمن
ته ،له منافقينو نه پرته بل داسي اسم نه مومو چي د
(هم) ضمير ورته راجع شي .سماعون د جاسوس او اطالعاتو
راغنډوونكي په معنى رااخيستل او داسي ويل چي ستاسو
په ليكو كي د منافقينو يا كافرانو لپاره جاسوسان
شته ،صحيح تعبير نه دئ؛ دا ځكه چي دلته خبره د فتنو
راوالړولو ده او منافقين هغه مهال كولى شي چي فتنې
راوالړي كړي چي په مسمانانو كي كمعقله خلك د دوى د
زهرجنو تبليغاتو تر اغېز الندي راشي او د دوى دروغجني
خبري ومني او د فتنو باعث شي .د لته د (سماع) صيغه د
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ښه غوږ نيوونكي او د خبري اورېدونكي او منونكي په
معنى ده.
















 
ً چي تر دې د مخه ئې د فتنې لټه كړې وه ،او
يقينا
كارونه ئې درته اړولي(الندي باندي) كړي وو ،تر هغه
چي حق راغى او د هللا كار په داسي حال كي څرگند او
غالب شو چي (دوى ترې) كركه كوونكي ول.
( -)11د منافقينو له لوري د فتنو د راوالړولو د هڅو
لپاره ډېر مثالونه په گوته كېدى شي ،د حقائقو
مغشوشولو په اړه هم د دوى د هلو ځلو ډېري بېلگي په
گوته كېدى شي ،يو مثال ئې په همدې سورې كي د حنين
جگړه ده ،د منافقينو تېښته د ټول لښكر د موقتي ماتي
باعث شوه .د عائشې رضى هللا عنها په اړه اتهام ئې بله
بېلگه ،د احد په جگړي كي د عبدهللا ابن ابى بن سلول دا
خبره منل چي دا جنگ جنگ نه دئ بلكي ځان وژنه ده،
بايد د مدينې له منځه مو دفاع كړې وى او په همدې
بهانه له ميدانه وتل او درې سوه مسلمانان دوكه كول
او د ځينو نورو په زړونو كي هم بې همتي راوالړول ،او
بيا د دوى دا تبليغات چي د دښمن لوى لښكر ستاسو په
خالف راغونډ شوى ،له مقابلې ئې عاجز يئ ،د احزابو په
جگړي كي د دوى دا تبليغات چي راځئ عبدهللا بن ابى ابن
سلول ته ورشو چي هغه له قريشو نه موږ ته امان
وغواړي ،د بني المصطلق په غزوې كي هفه فتنه چي نږدې
وه مهاجر او انصار سره ونښلي ،منافقينو هڅه وكړه چي
د كوهي پر سر د دوو مسلمانانو تر منځ يوه وړه
خپلمنځي شخړه په لويي فتنې بدله كړي ،خو هللا تعالى د
هغه مخه ونيوله .دا ټولي ئې بېلگي دي.
له (قلبوا لك االمور) نه مراد دا دئ چي د امورو او
كارونو په اړه ئې پيغمبر عليه السالم ته غلط او غير
حقيقي معلومات وړاندي كړي ،كله به ئې د مسلمانانو د
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اغفال لپاره ويل :دښمن له موږ سره د جگړي اراده نه
لري ،د حملې تيارى ئې نه دئ نيولى ،كله به ئې د لږ
شمېر دښمن په اړه ويل چي دومره لوى فوځ زموږ په ضد
راغونډ شوى چي د مقابلې توان ئې نه لرو ،كله به ئې د
امن په حالت كي د وېري خبري خورولې او كله به ئې د
خوف او خطر پر مهال د مسلمانانو د اغفال په موخه د
ډاډ او اطمئنان افواهات خورول.

   
     
   


 
او د دوى ځيني داسي دي چي وايي :اجازه راكړه او
په فتنې كي مي مه غورځوه! خبردار چي (دوى الدمخه)
په فتنې كي پرېوتي دي ،او جهنم هرومرو پر دغو
كافرانو احاطه كوونكى دئ.
( -)11دا مبارك آيت موږ ته الرښوونه كوي چي له
منافقينو نه ځيني داسي دي چي له جهاد نه د تقوى تر
نامه الندي ځان خالصوي ،داسي څه به وايي چي ته گمان
وكړې دوى د ډېري تقوى او له گناه او فتنو نه د ځان
ساتني لپاره له جهاده ډډه كوي ،كله به وايي :نه
غواړم زما په الس د مظلوم او بې گناه انسان وينه تويه
شي ،زه نه غواړم د جهاد په نامه د چا مال غصب كړم،
داسي نه چي پر يوې سيمي د سلطې په دوران كي پر چا
تېرى رانه وشي ،غواړم لمن مي بې داغه پاته شي ،خداى
رانه ناراضه نشي ،د جهاد په ځاى له نورو الرو د خداى
رضاء ترالسه كوم ...،په دغو تبليغاتو سره هغه د هللا د
الري مجاهدين په همدغو گناهونو تورنوي ،د دښمنانو
توري ته الستى جوړوي ،په عام ولس كي دا ذهنيت راوالړوي
چي مجاهدين په دغو نارواوو كي بوخت دي او د تقوى دغه
دروغجن او ټگمار مدعيان د همدې لپاره د دوى تر څنگ
په جهاد كي برخه نه اخلي!! خو قرآن د دوى په اړه
فرمايي :دوى ال ډېر د مخه د فتنو په ډنډ كي پرېوتي،
زړه او لمن ئې داغجن دي ،په زړه كي ئې خيري دي،
كافران شوي ،گناهونو داسي احاطه كړي لكه چي تيار د
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جهنم اور پرې راتاو وي.
كه څه هم د دې آيت په اړه ځينو مفسرينو يو خاص
شأن نزول بيان كړى او د جد بن قيس دا وينا ئې رانقل
كړې چي د تبوك د غزا پر مهال پيغمبر عليه السالم ته
ورغى او وئې ويل :يا رسول هللا! ما ته اجازه راكړه چي
په دې غزا كي برخه وانه خلم ،ځكه زه له ښځو سره مينه
لرم ،د روميانو ښځي ښايسته دي ،داسي نه چي هلته كومه
گناه رانه ونشي ،په عوض كي به څه مالي مرسته وكړم،
پيغمبر عليه السالم په نه زړه دا ورسره ومنله او ده
ته ئې اجازه وركړه .خو ماته دا شأن نزول ډېر وارد او
مناسب نه برېښي .يوازي دلته نه بلكي په بې حسابه
مواردو كي به ومومئ چي په رواياتو كي راغلي شأن
نزولونه نه يوازي داسي دي چي عام مطلب ئې خاص كړى
بلكي ډېر ئې د حقيقت خالف دي ،داسي چي سوره سږ كال
نازله شوې خو د همدې سورې د ځينو آيتونو شأن نزول ئې
د لس كاله مخكي قضيه ښودل شوې!! د همدغه برائت په
سورې كي چي تر ټولو وروستۍ نازله شوې سوره ده؛ د
ځينو آيتونو په اړه ئې داسي شأن نزولونه ښودل شوي چي
د بدر په جگړي پوري مربوط دي ،زه د تحقيق په دوران
كي دې نتيجې ته رسېدلى يم چي كه څه هم د شأن نزول
بيانول په ځينو محدودو مواردو كي د آيت په مفهوم
پوهېدا آسانه كوي خو څو ستونزي راوالړوي :عام مطلب ته
د خاص مطلب بڼه وركوي او په يوې ځانگړې قضيې او شخص
پوري ئې محدودوي .لوستونكي ته دا انتباه وركوي چي
ښايي دا آيت به يوازي په همغي خاصي موضوع پوري
ارتباط لري نه دا چي تر قيامته پوري په ټولو ورته
قضاياوو پوري مربوط دئ.
شأن نزول په اصل كي د يوه كس رأيه ده چي گمان ئې
كړى دا آيت به د دې قضيې او يا د هغه كس د يو خاص
عمل په ارتباط نازل شوى وي ،حال دا چي كېدى شي داسي
نه وي ،كېدى شي دا ئې يوه بېلگه وي او هغه هم ناقصه
بېلگه ،نه په بشپړه توگه مكمله بېلگه .د قرآن اعجاز
په دې كي دئ چي خپل مخاطب په دې پوه كوي چي خبره ئې
چا ته متوجه ده ،د چا په اړه بحث كوي او په دغه
ځانگړي آيت كي كوم كار او عمل ته گوته نيسي ،دا
ضرورت منتفي كوي چي څوك ورته ووايي دا آيت د فالن كس
يا فالن پېښي په اړه نازل شوى .ما ته د تحقيق په
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دوران كي دا هم جوته شوې چي په ډېرو مواردو كي داسي
شأن نزولونه بيان شوي چي په كار ده په ډېر احتياط
سره هغه ومنو يا ئې رانقل كړو يا ئې بل چا ته ووايو،
كه دا احتياط ونه كړو او په رواياتو كي ذكر شوي شأن
نزولونه په بې احتياطۍ سره رانقل كړو نو كېدى شي
زموږ حال به هم داسي شي لكه د شيعه وو چي د قرآن د
درې سوو آيتونو شأن نزول علي رضى هللا عنه او د ډېرو
نورو فاطمه رضى هللا عنها بولي!! او وايي :الشمس اى
علي ،القمر اى فاطمه!!! يعني روايت وايي چي له الشمس
نه مراد علي دئ او له القمر نه مراد فاطمه ،له التين
نه مراد علي دئ او له الزيتون نه مراد فاطمه!! يعني
دا چي هللا تعالى ويلي :د علي په سر قسم ،د فاطمې په
سر ،بيا هم د علي په سر قسم ،بيا هم د فاطمې په سر
قسم!! چي خبره داسي ده!! آيا دا د خندا وړ مسخره
روايات او شأن نزولونه نه دي؟!! مگر قرآن مبين او
آسان نه دئ؟ او آيا داسي غلط تعبير له مبين قرآن
معما نه جوړوي؟! دا خو هر چا ته د دې مجال برابروي
چي څه ئې زړه غواړي د قرآن د الفاظو په اړه ئې ووايي
او خپل غرضي او مرضي تعبير د يوه آيت او يا كوم لفظ
شأن نزول وگڼي!!!

   














كه كومه ښېگڼه درورسېږي ناراضه كوي ئې ،او كه كوم
مصيبت درورسېږي نو وايي :موږ الدمخه د خپل كار
(واگي په خپل الس كي) نيولې دي ،او په داسي حال كي
مخ اړوي چي خوشحالي كوونكي دي.
( -)51دا مبارك آيت د منافقينو او د جهاد د مخالفينو
څو خصلتونه په گوته كوي:
 كه مسلمانانو ته كومه ښېگڼه ورسېږي دوى پرې
ناراضه كېږي ،پر مسلمانانو ئې خير او برى نه لورېږي.
او كه مسلمانانو ته كوم مصيبت ورورسېږي نو پرې
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خوشحالېږي او وايي :موږ الدمخه خپله چاره كړې ده،
دښمن ته د دوستۍ پيغامونو په لېږلو سره مو دا
بندوبست كړى چي د هغوى له غچ خوندي پاته شو،
 دوى وايي :موږ د خپلو احساساتو مهار په خپل الس كي
ونيو او په دې ناكام جنگ كي مو د برخي اخيستو غلطي
ونه كړه،
 په سختو شېبو كي به مسلمانان يوازي پرېږدي ،مخ به
ترې اړوي او په دې بې مروتۍ به د شرم او خجالت پر
ځاى فخر كوي او په ډېره خوشحالۍ سره به له دوى مخ
اړوي.

















(ورته)ووايه :هيڅكله له هغه پرته څه نه رارسېږي
چي هللا راته ليكلي ،هغه مو موال دئ او مؤمنان خو
بايد پر هللا توكل وكړي.
( -)51قرآن مؤمنانو ته الرښوونه كوي چي دغو منافقينو
ته په بشپړ ډاډ او اطمئنان سره ووايي :هيڅكله كوم
داسي مصيبت نه رارسېږي چي هللا تعالى له مخكي نه وي
راته ليكلى ،كه دا مرگ ژوبله وي يا په جگړي كي ماته
او يا كوم بل مصيبت ،مؤمنان به پر خداى توكل كوي ،د
مصيبتونو په اړه به هيڅكله دا شك نه كوي چي دا په
خپل سر او د هللا تعالى له عادالنه پرېكړي پرته نازل
شوي.
همداراز دا مبارك آيت مؤمنانو ته وايي چي د
كافرانو د گواښونو په وړاندي به ستاسو ځواب دا وي:
      
 :له هغه څه پرته چي هللا تعالى راته ليكلي او
مخكي له مخكي ئې راته مقدر كړي ،بل هيڅ مصيبت نه
رارسېږي ،دا د هر مؤمن بنده د عقيدې او ايمان يوه
برخه ده چي باور وكړي هيڅ مصيبت نه وررسېږي؛ مگر هغه
چي هللا تعالى الدمخه ده ته مقدر كړى.
 دوى به پدې خبرې باور لري چي هللا مو موال دئ ،هغه به
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موږ يوازي نه پرېږدي ،هغه به زموږ هلي ځلي نه ضائع
كوي ،موږ به د دښمن په وړاندي يوازي نه پرېږدي.
 دوى به پر هللا توكل كوي .دښمن ته به وايي :زموږ
ويسا او اعتماد پر هللا دئ ،دا ځكه چي موږ ايمان لرو او
د ايمان تقاضا دا ده چي انسان به پر هللا تعالى توكل
كوي.
د دې مبارك آيت مهمي الرښووني دا دي:
 د هللا تعالى له اذن نه پرته هيچا ته كوم مصيبت نه
رسېږي.
 انسان ته يوازي هغه مصيبت وررسېږي چي له مخكي هغه
ته مقدر او د ده په تقدير پاڼي كي ليكل شوى وي.
 دا مقدرات نه بدلېږي.
 او دا چي هللا زموږ موال او چاره گر دئ ،موږ به يوازې
نه پرېږدي ،په هره پرېكړه او فيصله كي ئې زموږ لپاره
خير مضمر دئ ،دا ځكه چي هللا زموږ موال دئ او هر څه د
هغه په اراده كېږي ،كه په موقتي توگه له ماتي سره
مخامخ كېږو ،زموږ خير په همدې كي مضمر دئ او كه فتح
او غلبه را په برخه كړي خير په همدې كي دئ ،دا ځكه
چي هللا زموږ موال دئ.
او دا چي د ايمان خاوندان بايد پر هللا تعالى باندي

توكل وكړي ،له نتائجو نه مطمئن وي ،كار به هللا ته
حواله كوي او له دې به ډاډه وي چي هللا جل شأنه به په
هغه باندي نېك نتائج مرتب كوي.

   
   
   













(ورته) ووايه :آيا مونږ ته د دوو ښېگڼو له منځه
له يوې پرته د بل څه انتظار لرئ او مونږ خو ستاسو
لپاره يا دې ته سترگي په الر يو چي هللا مو له خپل
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لوري په كوم عذاب اخته كړي او يا زمونږ په الس ،نو
انتظار وكړئ چي مونږ هم درسره انتظار كوونكي يو.
( -)52د داسي كسانو په ځواب كي بايد ووايئ:
 مونږ ته له دې پرته د بل څه انتظار نه لرئ چي له
دوو ښېگڼو نه به مو يوه په برخه شي :يا برى يا د هللا
په الر كي شهادت ،هر يو ئې زموږ لپاره ښېگڼه.
 خو موږ ستاسو په اړه دوو حاالتو ته منتظر يو:
يا دا چي هللا تعالى به تاسو له خپل لوري په كوم

عذاب اخته كړي او يا زمونږ په الس.
 د هللا تعالى پرېكړي ته تاسو هم انتظار وكړئ او موږ
هم انتظار كوو.

   
    



 
(ورته) ووايه :زړه نا زړه انفاق وكړئ؛ هيڅكله به
ً تاسو يو فاسق قوم ياست.
درنه قبول نشي ،يقينا
( -)51له دې مبارك آيت معلومېږي چي په مخكنيو آيتونو
كي هم خطاب منافقينو ته متوجه وو ،دلته مسلمانانو ته
ويل شوي چي دوى ته ووايئ:
 كه په خپله خوښه څه انفاق كړئ يا ئې له كركي سره؛
هللا تعالى ئې نه قبلوي ،دا ځكه چي تاسو فاسقان يئ.
 قرآن په ورپسې آيت كي فرمايي چي دوى انفاق نه كوي
مگر دا چي له انفاق نه كركه لري ،ځان مجبور گڼي،
وضعيت داسي وي چي ناچار خپل صدقات او زكات به سپاري
او څه به د خداى په نامه لگوي ،د دې دواړو خبرو
تلفيق داسي دئ :دوى هيڅكله د ايمان او عقيدې په حكم
او خپله خوښه او له زړه نه څه نه انفاقوي ،انفاق ئې
ً په خپله خوښه
تل د مجبوريت له مخي وي ،خو كه احيانا
هم څه لگوي نو انگېرنه او محاسبه ئې دا وي چي ښه ده
د كوم معمولي او كم ارزښته څه په وړاندي كولو سره د
مسلمانانو اعتماد ترالسه كړو او د دوى له گواښونو ځان
وژغورو! او د مسلمانانو تأييد او مالتړ الس ته راوړو،
دوى له ځان سره داسي پتېيلې وي چي كېدى شي د زكات او
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صدقاتو په وركولو سره له هغو امتيازاتو نه برخمن شو
چي د مسلمانانو په برخه كېږي.





















  
او له دې چي نفقات ئې قبول شي بل څه نه دي منع
كړي مگر دې چي د هللا او د ده د پيغمبر په اړه ئې
كفر وكړ ،لمانځه ته نه راځي مگر په داسي حال كي
چي لټ وي او انفاق نه كوي مگر په داسي حال كي چي
كركه كوونكي وي.
( -)51دلته د جهاد د هغو مخالفينو څو خصلتونه په
گوته شوي چي غواړي له جهاد پاته كېدا په داسي انفاق
جبران كړي چي محرك ئې اخالص او صداقت نه بلكي يا رياء
وي يا د مسلمانانو له گواښ ځان ژغورل ،وايي چي د دوى
انفاق له دې امله نه منل كېږي چي:
 دوى نه پر هللا تعالى ايمان لري او نه د هغه پر
پيغمبر،
 لمانځه ته په داسي حال كي ودرېږي چي لټ او كسل وي
او
 له داسي انفاق نه ډډه كوي چي ايمان او د هللا تعالى
رضاء لټول ئې تر شا وي ،كه څه انفاق كوي نو په نه
زړه او له كركي سره وي.
دا مبارك آيت د منافق ستري نښي زموږ په واك كي
راكوي :په لمانځه كي لټي او كسالت او په شوق او ميني
سره انفاق نه كركه درلودل .قرآن په دوو خبرو ډېر
تأكيد كوي او هغه د نورو الهي وجائبو د اداء كولو
لپاره مقدمه گڼي :لمونځ او مالي قرباني چي كله ئې د
زكات په نامه يادوي او كله د صدقې په نامه ،هو؛
لمونځ ترټولو مهم او ستر عبادت دئ ،په اسالم كي تر بل
هر عبادت پر لمانځه زيات تأكيد شوى ،هومره تأكيد چي
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پرېښودل ئې له اسالم نه د وتلو نښه او په ادا كولو كي
ئې كسالت او لټي د نفاق عالمت گڼل شوې ،گواكي دا
لمونځ دئ چي مسلمان له كافر نه او مؤمن له منافق نه
بېلوي .تل د لمانځه تر څنگ د زكات يادونه كېږي او د
ايمان نښه گڼل كېږي ،دا ځكه چي زكات او صدقات هغه څه
دي چي مسلمان د هللا تعالى په الر كي نورو قربانيو ته
چمتو كوي.
















  

نو نه دي د دوى مالونه تا حيران كړي او نه ئې
ً چي هللا يوازي دا غواړي چي په دې سره
اوالدونه ،يقينا
ئې په دنيايي ژوند كي تعذيب كړي او په داسي حال
كي ئې سا وخېژي چي كافران وي.
( -)55په دې مبارك آيت كي مسلمانانو ته الرښوونه شوې
چي :د منافقينو د مال ډېروالى او د اوالد او پلويانو
زياتوالى دي تاسو حيران نه كړي او داسي ونه انگېرئ
چي دا د دوى د ښه والي او هللا تعالى ته د نږدې والي
نښه ده ،خبره داسي نه ده بلكي حقيقت دا دئ چي دغه
دواړه به له يوې خوا په دنيا كي د دوى د تعذيب سبب
شي او له بلي خوا په كفر كي د پاته كېدا باعث ،په
داسي حال كي به ئې روح له بدنه وځي چي كافران وي!!
دا ځكه چي د هللا تعالى سنت همدا دئ ،څوك چي د نفاق الر
غوره كړي نو هللا تعالى غواړي چي همداسي ورسره وكړي.
حقيقت دا دئ چي مال او اوالد د چا لپاره په دنيا
او آخرت كي د سعادت وسيله شي او د چا لپاره په دنيا
او آخرت كي د عذاب سبب ،هم ئې په راغونډولو ستومانه
شي او هم په ساتلو ،هم ئې په راټولو كي سپكاوى او
ذلت ومني هم ئې په خوندي ساتلو او له السه نه وركولو
كي ،د همدې لپاره هللا تعالى هېر او آخرت ته شا كړي،
حاصل ئې له پرېشانۍ پرته بل څه نه وي ،خالي الس ترې
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درومي او داسي بد او مفسد اوالد ته ئې په ميراث
پرېږدي چي خلك د همدغه نااهله او مفسد اوالد د غلطو
كړنو په سبب پر ده لعنت وايي.

  




  











 
او پر هللا لوړه كوي چي دوى ستاسو له ډلي دي ،حال دا
چي دوى ستاسي له ډلي نه دي؛ خو دوى هغه وگړي دي
چي وېرېږي .كه ئې كوم پناه ځى ،څه سوړي يا د
ننوتلو كوم ټاټوبى موندلى وى هرومرو به ئې هغه ته
مخه كړې وه په داسي حال كي چي ځغستل به ئې.
( -)56-57دا مبارك آيتونه موږ ته روښانه كوي چي د
منافقينو يو عام خصلت دا دئ چي قسمونه كوي ،د دې
سورې په څو آيتونو كي د دوى دغه خصلت ته گوته نيول
شوې ،دلته ويل شوي چي دوى به د هللا په نامه لوړه كوي
چي د مسلمانانو ملگري او د دوى د ډلي صادق او مخلص
غړي دي ،په داسي حال كي چي نه مسلمانان دي او نه د
مسلمانانو ملگري دي ،له مسلمانانو سره د دوى د يو
ځاى كېدا سبب راښيي او وايي چي هغوى له مسلمانانو
وېرېږي ،دغي وېري دې ته اړ كړي چي د مسلمانانو په
خوا كي ودرېږي ،بل پناه ځى نه لري ،داسي سوړه په نظر
نه ورځي چي پناه وروړي ،بل داسي ځاى نه مومي چي ورشي
او له هغوگواښونو ځان خوندي كړي چي د مسلمانانو له
زياتو برياوو ئې احساسوي .كه ئې كوم پناه ځى ،كومه
سوړه يا د ننوتلو كوم ټاټوبى موندلى وى نو هرومرو به
ئې هغه ته په داسي حال كي مخه كړې وه چي ځغستل به
ئې.
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او د دوى ځيني هغه دي چي د صدقاتو په اړه پر تا
نيوكه كوي؛ نو كه څه ترې وركړى شي راضي كېږي او
كه ترې ورنه كړى شي نو ناڅاپه غصه كېږي.
( -)51دلته د منافقينو بل خصلت په گوته شوى :د
صدقاتو د وېش په اړه به د مسلمانانو پر مشرتابه
نيوكي كوي ،حتى كه دا مشر په خپله پيغمبر عليه السالم
وي ،او وېش هم كامالً عادالنه ،د نيوكو وجه ئې دا نه وي
چي عدالت نه دئ مراعات شوى ،بلكي وجه ئې دا وي چي
دوى ته په زړه پوري برخه نه ده وركړى شوې ،كه داسي
څه ئې په برخه شي نو بيا كامالً راضي وي او د عدالت د
نه مراعات خبره نه كوي ،خو كه ئې برخه د دوى د
غوښتنو مطابق نه وي نو غصه كېږي كه څه هم عدالت
مراعات شوى وي او دوى ته د عدالت له مخي خپله برخه
وركړى شوې وي!! د دوى قضاوت هم د وېش په اړه د هوى
او هوس له مخي وي او هم د مشرتابه د تصرفاتو په اړه.

   
  



   



  
او كه دوى په هغه څه راضي شوي وى چي هللا او رسول ئې
وركړي او ويلي ئې وى :ژر به هللا له خپل فضل نه (څه)
راكړي او پيغمبر ئې هم ،موږ د هللا په لوري رغبت او
تلوسه كوو.
( -)51دلته د مالي تصرفاتو او د صدقاتو د وېش په اړه
د يوه مؤمن ځانگړتيا زموږ مخي ته ږدي او هغه دا چي:
 د هللا تعالى او د ده د پيغمبر له لوري چي كومه برخه
ورته ټاكل شوې په هغې راضي وي.
 خبره ئې دا وي :خداى راته كافي دئ ،هللا تعالى به
ً له خپل عميم فضل موږ برخمن كړي ،پيغمبر عليه
حتما
السالم به هم زموږ برخه راكړي.
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 موږ د مال او غنيمت تر السه كولو هڅه نه كوو بلكي
د خپل رب په لوري رغبت او تلوسه كوو.



 






  




    
  
صدقات خو يوازي د فقيرانو ،مسكينانو ،پرې (گمارل
شوو) كاركوونكو (د زكات اړوند مأمورينو) ،هغه چي
زړونه ئې (پرې) رانږدې كېږي ،غالمانو ،پوروړو ،د هللا
په الر كي او د مسافرانو لپاره دي ،د هللا له لوري
يوه فريضه ،او هللا باحكمت پوه دئ.
( -)71په دې مبارك آيت كي د زكات د مصرف موارد او
مستحقين ئې په دې توگه معرفي شوي:
فقيران :هغه چي هيڅ نه لري،
مسكينان :هغه چي څه لري خو ورته كفايت نه كوي،
د زكات اړوند مأمورين،
مؤلفة القلوب :هغه چي په څه مرستو سره ئې د اسالم
لوري او د مسلمانانو ملگرتيا ته د دوى راغب كول مفيد
او گټور وي،
د غالمانو آزادول ،او له هغه غالم سره مرسته كول چي
غواړي له مالك سره د مكاتبې له الري خپله آزادي
وپېري،
د پوروړو ژغورل،
د هللا په الر كي :په جهادي امورو او په عام المنفعه
چارو كي،
او له هغو مسافرانو سره مرسته چي محتاج شوى وي.
دا يوه الهي فريضه ده ،د هللا تعالى له لوري ټاكل
شوې ،د هغه هللا له لوري چي باحكمت پوه دئ ،يعني د زكات
په فريضې او د وېش د څرنگوالي په اړه پرېكړه په الهي
جامع او كامل علم مبتني پرېكړه ده او ډېر حكمتونه په
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كي مضمر دي.
يادونه :ځينو د دې آيت له دغي برخي (عاملين
عليها) نه دا انتباه اخيستې ده چي په امامت باندي
اجوره ترالسه كول جائز او داسي ده لكه د زكات مأمور
چي معاش ترالسه كوي ،خو حقيقت دا دئ چي نه دا قياس
صحيح قياس دئ او نه دا انتباه سمه انتباه ،قياس به
ئې په هغه صورت كي صحيح وو چي ويلي ئې وى :د دولت هر
مأمور ته معاش وركول داسي دئ لكه د زكات اړوند
مأمورينو او عاملينو ته معاش وركول .په امامت سره
څوك نه له بل كاره منع شوى او نه ئې كوم اضافي كار
كړى ،د ده او نورو لمونځ كوونكو تر منځ په دې كي هيڅ
توپير نشته ،ولي به دى له نورو اجوره ترالسه كوي؟!
همدا راز دا وينا د هغه حديث خالف ده چي پيغمبر عليه
السالم فرمايي :داسي مؤذن غوره كړه چي پر خپل آذان
اجوره نه غواړي.
دا خبره هم په پام كي ولرئ چي مؤلفة القلوب ته د
اسالمي دولت له لوري څه وركول هر هغه وخت جائز دي چي
د مسلمانانو وضعيت داسي وي لكه د پيغمبر عليه السالم
په وخت كي ،خو كه ئې حالت داسي شو لكه د ابوبكر رضى
هللا عنه په وخت كي نو دا لړۍ بندېدى شي ،دا انتباه هم
صحيح نه ده چي ووايو :د ابوبكر رضى هللا عنه د خالفت پر
مهال د صحابه وو په اجماع سره دا لړۍ بنده شوه نو
اوس دوى ته څه وركول جائز نه دي .د صحابه وو اجماع
حكم نه دئ منسوخ كړى بلكي په يوه داسي حكم ئې عمل
كول متوقف كړى چي د يوه خاص ضرورت له مخي الزم شوى
وو ،كه دا ضرورت بيا راوړاندي شي نو مسلمانان همغسي
پرې عمل كولى شي لكه د پيغمبر عليه السالم په وخت كي
چي پرې عمل كېدو.
په دې اړه الندنى جالب روايت نه يوازي پورتنى مطلب
ښه واضح كوي بلكي د بيت المال په اړه د راشدينو
خلفاوو معامله هم زموږ مخي ته ږدي ،دا روايت په
مختلفو كتابونو كي په بېلو بېلو صيغو او بڼو راغلى
چي ما ته ئې دا بڼه د نقلولو وړ برېښي :د پيغمبر
عليه السالم له رحلت وروسته عيينة بن حصن او اقرع بن
حابس ابوبكر رضى هللا عنه ته راغلل او ورته وئې ويل:
زموږ خوا ته داسي شاړه زمكه ده چي نه كرل كېږي او نه
څه بله گټه ترې اخيستل كېږي ،كه ئې مناسب گڼي موږ ته
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ئې راكړه چي وئې كرو او كه خداى كول چي د گټي وړ ئې
كړو ،نو هغه ورته منظور كړه ،خط ئې وليكو ،السليك ئې
پرې وكړ ،خو د عمر رضى هللا عنه په شمول ئې د څو نورو
كسانو السليك هم ضروري وگڼلو ،دوى د نورو السليكونه
ترالسه كړل او د عمر رضى هللا عنه خوا ته ورغلل ،هغه ليك
ولوست او هملته ئې پرې كړ ،او ورته وئې ويل :اوس
مؤلفة القلوب ته د څه وركولو وخت تېر شوى ،دوى
ابوبكر رضى هللا عنه ته راغلل د شكايت تر څنگ ئې دا هم
ورته وويل :نه پوهېږو چي خليفه ته يې او كه عمر؟!
ابوبكر رضى هللا عنه ورته وويل :هللا تعالى دي پر عمر رحم
وكړي؛ د خالفت وړ خو دى وو خو هغه انكار وكړ نو ځكه
دا بار زما پر غاړه پرېوت ،د عمر رضى هللا عنه په دې
كار نه ابوبكر رضى هللا عنه اعتراض وكړ او نه نورو
صحابه وو ،احناف په همدې پېښي استناد كوي او وايي چي
د صحابه وو په اجماع سره مؤلفة القلوب ته څه وركول
متوقف شوي.






























او له دوى ځيني هغه دي چي پيغمبر ځوروي او وايي:
دى (خو هسي يو) غوږ دئ! (ورته) ووايه :ستاسو د
ښېگڼي غوږ ،چي پر هللا باور كوي ،د مؤمنانو (پر
وينا) باور كوي ،او ستاسو د هغو وگړو لپاره د
رحمت (باعث) چي ايمان راوړي ،او هغه چي د هللا
پيغمبر ځوروي دوى ته دردناك عذاب دئ.
( -)71منافقينو يوازي د مرستو د وېش په اړه د پيغمبر
عليه السالم په ضد تبليغات نه كول بلكي له هر فرصت په
استفادې سره او په هر مورد كي به ئې دا كار كاوو،
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ويل به ئې :دى (خو هسي يو) غوږ دئ! د هر چا خبره
اوري ،هر څوك كولى شي د خپلي خوښي خبره ورته وكړي او
پرې وئې مني!! هللا تعالى د هغوى په ځواب كي فرمايي:
 ستاسو د ښېگڼي غوږ ،ستاسو لپاره خو همدا غوره ده
چي خبري مو واوري ،د هغو مشرانو په څېر نه وي چي
عادي خلك ئې ليدى هم نشي ،په وړاندي ئې خبري هم نشي
كولى ،او كه د هغه خوا ته د ورتلو او خبري كولو فرصت
ترالسه كړي هغه ئې په بې اعتنائي سره اوري.
 دا هغه غوږ دئ چي پر خپل هللا باور لري او الرښوونو
ته ئې غوږ ږدي،
 دا هغه غوږ دئ چي د مؤمنانو پر وينا باور كوي ،نه
د هر منافق او بې ايمانه دوكه مار انسان پر خبري.
 دا د ده د زړه سوي او ترحم نښه ده ،خو د هغو وگړو
لپاره د رحمت باعث چي ايمان راوړي،
 او د هغو وگړو لپاره دردناك عذاب دئ چي د هللا
پيغمبر ځوروي.












 
پر هللا درته لوړه كوي چي راضي مو كړي؛ حال دا چي
هللا او رسول ئې ترټولو زيات د دې حقدار دي چي راضي
ئې كړي كه مؤمنان وى.
( -)72دلته يو ځل بيا ويل شوي چي منافقين د هللا په
نامه لوړه كوي او په دې سره غواړي چي مؤمنان له ځانه
راضي او خوشحاله كړي ،يا كومه څرگنده غلطي ترې شوې
او غواړي په قسمونو سره ئې توجيه كړي ،يا د
مسلمانانو د اعتماد ترالسه كولو لپاره قسمونه خوري چي
په خ پل ايمان كي صادق دي او مسلمانانو ته اخالص لري.
خو هللا تعالى د دوى په اړه فرمايي :كه پر هللا او د هغه
پر رسول ايمان لرئ نو د خلكو په ځاى د هللا او د هغه د
رسول رضاء ولټوئ ،هغه كار وكړئ چي هللا او د هغه رسول
پرې راضي كېږي.
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آيا په دې نه پوهېږي چي څوك له هللا او رسول سره ئې
دښمني وكړي نو هغه ته د جهنم اور دئ چي په هغه كي
به تلپاته وي ،دا ستر سپكاوى دئ.
( -)71دلته د دغو قسم خورو منافقينو په اړه ويل شوي:
آيا دوى په دې نه پوهېږي چي په خپلو منافقتونو سره
په حقيقت كي له هللا تعالى او د هغه له پيغمبر سره
دښمني كوي او د دې دښمنۍ سزا د هغه جهنم اور دئ چي
په هغه كي به تلپاته وي او دغه ستر سپكاوى به ئې په
برخه شي؟! په كار خو دا وه چي له دې ئې ځان ساتلى،
نه دا چي ټول هم او غم ئې په رياء او قسمونو سره د
مسلمانانو راضي كول وي.

  












   
منافقين له دې حذر كوي چي كومه داسي سوره پرې
نازله شي چي دوى په هغه څه خبر كړي چي په زړونو
ً
كي ئې دي( ،ورته) ووايه :ټوكي (مو) وكړئ؛ يقينا
چي هللا د هغه څه راايستونكى دئ چي حذر ترې كوئ.
( -)71منافقينو به كله كله په خپلو خاصو او سري
غونډو كي په ټوكو ټوكو ويل :پام كوئ چي پيغمبر بيا
ستاسو په اړه داسي څه ونه وايي چي ستاسو د زړه خبري
په كي بربنډي شوې وي او دې ته د هللا له لوري د نازلي
شوې سورې نوم وركړي ،زموږ په ضد خپله خبره د هللا له
لوري نازله شوې خبره گڼي ،زموږ د كړو وړو افكارو او
نظرياتو په ضد خلك پاروي خو دا د هللا تعالى له لوري
بولي!! هللا تعالى د هغوى په ځواب كي فرمايي :دوى ته
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ً چي هللا د هغه څه
ووايه :ټوكي مو وكړئ؛ يقينا
راايستونكى دئ چي حذر ترې كوئ ،هغه څه چي ستاسو
منافقتونه به بربنډ او ستاسو پټي خبري به افشاء كړي.

  
   
   


 
ً به وايي :هسي لگيا وو او
او كه ئې وپوښتې نو حتما
لوبي مو كولې( ،ورته) ووايه :آيا پر هللا ،په آيتونو
ئې او د ده پر پيغمبر مو ملنډي وهلې؟!
( -)75دوى په خپلو پټو غونډو او مجلسونو كي داسي څه
وايي چي پر هللا تعالى ،په آيتونو ئې او د ده پر پيغمبر
له ملنډو او استهزاء سره ورته دي ،خو كه پوښتنه ترې
وكړې چي ولي؟ نو وايي به :موږ هسي ټوكي ټكالي كولې،
په بد نيت او بدغرض مو نه دي كړې! د دوى په اړه ويل
شوي :آيا پر هللا ،په آيتونو ئې او د ده پر پيغمبر مو
ملنډي وهلې؟! آيا په دې اړه هم ملنډي كېدى شي؟!
له دې آيت د منافقينو يو بل خصلت او نښه موږ ته
ښودل شوې او هغه دا چي دوى د هللا تعالى ،پيغمبر عليه
السالم ،دين ،مقدساتو او شعائرهللا په اړه ډېر بې باكه
او بې اعتناء وي ،هغه درناوى ،تعظيم ،احترام او
احتياط چي په دغو مواردو كي د ايمان غوښتنه ده د دوى
په كړو وړو او ويناوو كي نه تر سترگو كېږي .څوك چي
په دې اړه بې احتياطي كوي په هغه كي د نفاق يوه نښه
ده.

   




   


  

ً چي له خپل
بهانې او عذر مه وړاندي كوئ؛ يقينا
ايمان وروسته كافران شوي يئ ،كه له يوې ډلي مو
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تېر شو؛ بله به له دې كبله تعذيبوو چي مجرمان ول.
( -)77دا آيت د نفاق يوه بله ځانگړتيا زموږ مخي ته
ږدي :يو په بل پسي غلط كارونه كول او بيا ئې د توجيه
لپاره دالئل وړاندي كول او په عذرونو او بهانو سره
ځان تبرئه كول ،دا غلط كارونه كله دومره ستر ستر چي
د مقدساتو په نسبت سپكاوى او بې احترامي وي؛ خو دوى
ئې د ژبي دې خوا آخوا خوځولو او چټي عذرونو سره
توجيه كوي ،هللا تعالى د دوى په اړه فرمايي :دوى په
حقيقت كي له ايمانه وروسته كافران شوي ،كه ئې يوې
ډلي ته عفوه وكړو بله به ئې د دې لپاره تعذيبوو چي
مجرمان دي .هللا تعالى داسي سخت او بدضميره منافقين هم
په دوو ډلو وېشي :يوه ئې د عفوى او بخښني وړ گڼي ،كه
توبه وكړي او په اخالص سره ايمان راوړي نو هللا تعالى به
ورته عفوه وكړي ،خو بله ډله ئې داسي ستر مجرمان دي
او د نفاق هغه پړاو ته رسېدلې چي د توبې دروازې ئې
پر خپل مخ تړلې دي ،نه به د توبې توفيق ترالسه كړي او
نه به هللا تعالى ورته عفوه وكړي.















    


 
نارينه منافقين او ښځي منافقيني ځيني د ځينو نورو
له ډلي دي ،د منكر سپارښتنه كوي ،له ښېگڼو مخنيوى
كوي ،خپل السونه (د خير له كار او د مال له انفاق)
بندوي ،دوى خداى هېر كړى او خداى دوى هېر كړي،
ً چي منافقين فاسقان دي.
يقينا
( -)76دلته د منافقينو څو ستر ستر خصلتونه په گوته
شوي:
 منافقين (نارينه او ښځي) ځيني د ځينو نورو له ډلي
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دي ،د مسلمانانو په ليكو كي ځانگړې ډله جوړوي او يو
د بل خوا ته ودرېږي ،خو الفاظ داسي دي چي ښيي هسي
ډله ئې يوه ده ،نه ئې ترمنځ خواخوږي شته ،نه يو د بل
مرسته كوي ،نه يو له بل سره مينه لري .د دوى په
مقابل كي كله چي د مؤمنانو يادونه كېږي نو هللا تعالى
فرمايي چي دوى يو د بل دوستان دي ،د دوى ترمنځ مينه
او مواالت وي.
 د منكر سپارښتنه كوي ،د داسي كارونو سپارښتنه او
مالتړ كوي چي بدوالى ئې څرگند وي او هر د سالم طبيعت
خاوند ترې كركه لري.
 له ښېگڼو مخنيوى كوي ،په خپلو تبليغاتو سره هم،
په خپلو كړو وړو سره هم او له خپلو امكاناتو په
استفادې سره هم.
 د خير له كار او د مال له انفاق ډډه كوي ،د خير
لوري ته الس نه غزوي ،د خير په كار كي له انفاق خپل
السونه راتموي.
 دوى خداى هېر كړى ،نه به ئې په وينا كي د خداى
نوم واورئ ،نه په خپلو تبصرو او تحليلونو كي د قدير
خداى د وعدو يادونه ،نه به ئې عمل داسي ومومئ چي ښيي
خداى ئې په ياد دئ نو ځكه ئې دا عمل وكړ.
 خداى دوى هېر كړي ،نه ئې دعاء او عبادت ته اعتناء
كوي او نه ئې له كړاوونو او ستونزو د وتلو په الر كي
مرسته كوي.
 دوى فاسقان دي ،د ژوند په ډېرو برخو كي به وگورئ
چي دوى د هللا تعالى له اوامرو سرغړاوي كوي.





  




   
    
هللا له نارينه منافقينو ،ښځينه منافقينو او كافرانو
سره د دوزخ د اور وعده كړې چي پكي به تلپاته وي،
همدا ورته بس دئ ،هللا رټلي او دوى ته تلپاته عذاب
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دئ.
( -)71دوى په اصل كي د كافرانو ملگري دي ،د
مسلمانانو په ضد چي څه كوي يا ئې د كافرانو په وينا
كوي يا د هغوى د خوشحالولو لپاره او يا دا چي گټه ئې
هغوى ته رسېږي ،نو ځكه به د قيامت په ورځ چي هر څوك
به له خپل دوست سره يو ځاى كېږي او يو ځاى به دوزخ
يا جنت ته درومي ،دوى به له كافرانو سره د تل لپاره
په دوزخ كي وي ،د هللا تعالى په لعنت به اخته وي او
تلپاتى نه سړېدونكى عذاب به ئې په برخه وي.




   











  








  
  
لكه هغه چي ترتاسو مخكي ول چي د ځواك له مخي
ترتاسو مضبوط ول او مال او اوالد ئې (ترتاسو)
زيات ،نو له خپلو برخو ئې گټه واخيسته او تاسو هم
له خپلو برخو همغسي گټه واخيسته لكه چي ترتاسو
مخكنيو له خپلو برخو گټه اخيستې وه او همداسي په
كي لگيا شوئ لكه چي هغوى په كي لگيا شوي وو ،دوى
همغه دي چي عملونه ئې په دنيا او آخرت كي هدر شول
او همدا دوى زيانمن دي.
( -)71د منافقينو ډېرى هغه كسان وو چي شتمن ول ،لږ
ئې د نيستمني طبقې ول ،خپلو شتمنيو ،جاه او جالل دې
ته هڅولي ول چي د صادقانه ايمان په ځاى د نفاق الر
غوره كړي ،خپلو شتمنيو ،جاه او جالل له جهاد ،انفاق
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او د اسالم په الر كي د خطرونو او كړاوونو له گاللو
منع كول ،دا مبارك آيتونه د دغو شتمنو منافقينو په
اړه فرمايي:
 ستاسو د نفاق پايله به همغسي وي لكه د هغو
منافقينو چي ترتاسو مخكي ول چي د ځواك له مخي ترتاسو
مضبوط ول او مال او اوالد ئې (ترتاسو) زيات،
 هغوى هم له هغو فرصتونو ،مهلتونو او امكاناتو گټه
واخيسته چي په برخه شوي ئې وو او تاسو هم له خپلو
برخو د دوى په څېر گټه واخيسته ،او داسي په كي لگيا
شوئ لكه چي هغوى په كي لگيا شوي وو ،د هغوى هلي ځلي
په دنيا او آخرت كي هدر شوې او له دنيوي او اخروي
تاوانه پرته بل څه په الس ورنه غلل ،ستاسو پايله به
هم د دوى په څېر وي.




   







  
  
   
  
 
آيا د هغو خبر نه دئ وررسېدلى چي تر دوى مخكي ول؛
د نوح قوم ،عاد ،ثمود ،د ابراهيم قوم ،مدين وال
او الندي باندي شوي؟! چي پيغمبرانو ئې څرگندي نښي
وروړې ،او هللا ظلم نه دئ پرې كړى بلكي دوى پر خپل
ځان ظلم كاوو.
( -)61دلته د منافقينو په اړه ويل شوي چي آيا دوى د
مخكنيو قومونو عبرتناكو بدو پايلو ته پام نه دئ كړى،
همغه چي تر دوى مخكي تېر شوي ،هغه چي د كفر ،نفاق او
له خپلو پيغمبرانو عليهم السالم سره د مخالفت الر ئې
غوره ك ړه او هالك شول؛ لكه د نوح قوم ،عاد ،ثمود ،د
ابراهيم قوم ،مدين وال او الندي باندي شوي د لوط قوم
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(چي كورونه پرې رانسكور شول او سيمه ئې الندي باندي
شوه)؟! ټول هغه قومونه چي پيغمبرانو ئې څرگندي نښي
ورته راوړې ،خو دوى له كفر او نفاق نه الس وانه خيست
او د هللا تعالى له لوري په سخت عذاب اخته شول ،په دې
دردناك عذاب سره هللا تعالى پر دوى ظلم نه دئ كړى بلكي
دوى پر خپل ځان ظلم كاوو.

























   
او باايمانه نارينه او باايمانه ښځي؛ ځيني ئې د
ځينو نورو دوستان دي ،په معروف امر كوي ،له منكر
نه ممانعت كوي ،لمونځ قائموي ،زكات وركوي او د هللا
او د هغه د پيغمبر اطاعت كوي ،همدا كسان دي چي
ً چي هللا باحكمت
ډېر ژر به هللا پر دوى رحم وكړي ،يقينا
عزتمن دئ.
( -)61د منافقينو د خصلتونو او د نفاق د دنيوي او
اخروي پايلو له څېړلو وروسته دلته د مؤمنانو مواصفات
او ځانگړتياوي ښودل شوې چي په دې سره نه يوازي مخلص
او واقعي مؤمنان پېژندى شو بلكي د دوى او منافقينو
تر منځ ژور توپيرونه هم پېژندى شو ،د باايمانه
نارينه او باايمانه ښځي ځانگړيتاوي دا دي:
 ځيني ئې د ځينو نورو دوستان دي ،د مؤمنانو ترمنځ
تل د دوستۍ او واليت ،يو له بل دفاع او حمايت او يو د
بل مرستي ته د راوړاندي كېدو اړيكي وي.
 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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كوي ،دوى د هللا تعالى د پېرزوينو وړ دي ،ډېر ژر به هللا
ً چي هللا باحكمت عزتمن دئ،
تعالى پر دوى رحم وكړي ،يقينا
په خپل حكيمانه تدبير سره به مسلمانانو ته عزت او
غلبه وركوي.
قرآن فرمايي چي هره انساني ډله د خاصو اخالقي او
فكري مواصفاتو پر بنسټ جوړېږي ،لكه څنگه چي د
مؤمنانو ترمنځ به د دوستۍ او ميني اړيكي وي ،همدا
راز به د منافقينو د ټولگي ترمنځ خاص روابط وي،
مناف قين به يو د بل په څنگ كي ،مفسدين به يو د بل
خوا ته ،كافران به يو د بل خوا خوږى او مؤمنان به د
يوه حزب غړي او يو د بل دوست او ولي ومومئ.









  
   
    




  
هللا له نارينه مؤمنانو او باايمانو ښځو سره د داسي
جنتونو وعده كړې ده چي ترې الندي ويالې بهېږي،
تلپاته په هغه كي او په تلپاته جنتونو كي پاكيزه
مېشت ځايونه ،او دا الهي رضاء خو ترټولو ستره ده،
همدا ستره بريا ده.
( -)62دا مبارك آيت له مؤمنانو سره د هللا تعالى څو
وعدې زموږ مخي ته ږدي :داسي جنتونه چي ترې الندي
ويالې بهېږي ،په هغه كي تلپاته او دائمي ژوند ،دا
جنتونه هم تلپاته او دائمي چي نه ئې خزان وهي او نه
ئې مېوې ختمېږي ،د تل اوسېدو په دغو جنتونو كي
پاكيزه مېشت ځايونه ،او تر ټولو ستر ئې د هللا تعالى
رضاء.
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اې نبي! له كافرانو او منافقينو سره جهاد وكړه او
ځيږوالى پرې كوه ،د دوى استوگنځى دوزخ دئ او دا
څومره بده پايله!!
( -)61دلته پيغمبر عليه السالم او د ده له الري
مسلمانانو ته ويل شوي چي :له كافرانو او منافقينو
سره جهاد وكړئ ،په ژبه ،قلم ،مال ،الس او توري سره،
له هر يوه سره د حاالتو له غوښتنو سره سم او د دوى
وضعيت ته په پام سره ،له محاربو كافرانو سره په توره
او له منافقينو سره په ژبه ،او له ټولو سره په خپل
چلند كي له ځيږوالي ،شدت او غلظت كار واخلئ او نرمي
مه كوئ .اسالم نه يوازي دا چي موږ له كافر ،منافق،
مفسد او ظالم سره له ملگرتيا ،دوستي او مرستي منع
كړي يو بلكي له دې ئې هم منع كړي يو چي له دوى سره
نرمي وكړو او په ورين تندي ئې استقبال كړو ،خو د دې
معنى دا نه ده چي موږ ئې له دې منع كړي يو چي دغو
خلكو ته په ښه او نرمه لهجه بلنه وركړو ،وعظ او
نصيحت ورته وكړو او د اسالم لوري ته د دوى د راغب
كولو په موخه ښه سلوك ورسره وكړو ،معنى ئې دا ده چي
كله وگورو چي دوى له اسالم سره د دښمنۍ لپاره مال تړلې
ده او يا وگورو چي دوى په خپل كفر ،نفاق ،فساد او
ظلم كي زموږ له مسلسل دعوت سره سره ټينگار كوي نو د
نرمښت په ځاى له شدت او غلظت كار واخلو ،دا ځكه چي د
قرآن په نورو آيتونو كي موږ ته الرښوونه شوې ده چي په
غوره او ښايسته توگه هغوى د حق لوري ته دعوت كړو ،و
جادلهم بالتي هي احسن.
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د هللا په نامه لوړه كوي چي ويلي ئې نه دي ،حال دا
ً ئې د كفر وينا كړې ،له خپلي مسلمانۍ
چي يقينا
وروسته (بېرته) كافران شوي او د هغه څه هڅه ئې
كړې ده چي نه ورورسېدل ،او نيوكي ئې يوازي له دې
كبله وې چي هللا او پيغمبر ئې دوى له خپل فضل برخمن
كړل ،نو كه ئې توبه وكړه ورته غوره ده او كه ئې
مخ واړاوو نو هللا به ئې په دنيا او آخرت كي په
دردناك عذاب سره تعذيب كړي او په زمكي كي به ئې
نه كوم دوست وي او نه كوم مرستندوى.
( -)61گورئ چي دلته يو ځل بيا د منافقينو يو بل قسم
او لوړه زموږ مخي ته اېښودل شوې ،دا ځل ئې لوړه په
دې باندي ده چي د كفر وينا ئې نه ده كړې او د اسالم
او مسلمانانو په ضد ئې داسي څه نه دي ويلي چي د كفر
بوى ترې راځي ،او داسي څه ئې نه دي كړي چي د دوى د
كفر څرگندونه كوي ،خو هللا تعالى فرمايي :دوى دروغ
ً داسي څه ئې ويلي او كړي دي چي په هغه
وايي ،يقينا
سره له مسلمانۍ وروسته بېرته كافران شوي او د هغه څه
هڅه ئې كړې ده چي نه دي پرې برالسي شوي ،غوښتل ئې د
اسالم او مسلمانانو په ضد ډېر څه وكړي خو نه دي
توانېدلي ،منافقينو دې ته هم نه كتل چي هللا تعالى د
پيغمبر عليه السالم د راتلو او په مدينې منورې كي د
اسالم د نور ځلېدو سره څومره ښېگڼي د دې ولس په برخه
كړې ،له جهل ،شرك او خرافاتو وژغورل شول ،خپل منځي
جگړي ئې په ورورۍ بدلې شوې ،د يوه ضعيف ،كمزوري او
نوم وركي قوم له سطحي د قوت ،عزت او نېك نوم لوړو
څوكو ته ورسېدل ،نه يوازي د دغو الهي پېرزوينو پاس
نه ساتي بلكي د پيغمبر عليه السالم په ضد له دښمنۍ ډك
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تبليغات كوي ،د دوى تبلغيات ،اعتراضات او نيوكي په
حقيقت كي د هغه ستر احسان يوه ناروا او ظالمانه بدله
ده چي د هللا تعالى او پيغمبر عليه السالم له لوري د دوى
په برخه شوى!! دوى ته دا غوره ده چي توبه وكړي ،خو
كه له توبې مخ واړوي نو هللا به ئې په دنيا او آخرت كي
په دردناك عذاب سره تعذيب كړي او په زمكي كي به ئې
نه كوم دوست وي او نه كوم مرستندوى.





   












  
او له دوى ځينو له هللا سره ژمنه وكړه چي كه له خپل
فضل نه څه وركړي هرومرو به صدقې وركوي او له
صالحانو به وي .خو كله چي ئې له خپل فضل څه
وركړل؛ بخل ئې پرې وكړ او په داسي حال كي ئې مخ
واړولو چي ډډه كوونكي ول.
( -)67-65دا منافقين نه يوازي له مؤمنانو سره
دوكه كوي او خپلي ژمني ترپښو الندي كوي بلكي له هللا
تعالى سره هم خدعه كوي او خپلي ژمني ماتوي ،چي په
دې مباركو آيتونو كي ئې يوه بېلگه داسي ښودل شوې:
له هللا تعالى سره ژمنه كوي چي كه ورباندي فضل وكړي
او شتمن ئې كړي نو صدقه به وركوي او صالح او نېك
بنده به ترې جوړ شي ،خو كله چي هللا تعالى له خپل فضل
څه وركړي؛ نو بخل كوي او په داسي حال كي مخ اړوي چي
ډډه كوونكي وي.
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نو په پايله كي ئې داسي نفاق ورپه برخه كړ چي تر
هغي ورځي به د دوى په زړونو كي وي چي ورسره مخامخ
شي ،له دې امله چي له هللا سره ئې په كړو ژمنو كي
مخالفت وكړ او له دې امله چي دروغ ئې ويل.
( -)66هللا تعالى د دوى د دغو وعده خالفيو او درواغو په
سبب؛ داسي نفاق د دوى په زړونو كي واچاوو چي تر
قيامته به ترې ونه وځي! دا آيت موږ ته الرښوونه كوي
چي وعده خالفي او درواغ انسان د نفاق په لوري بيايي،
يوازي د نفاق په مرض اخته انسان به دروغ وايي او
خپلي ژمني به تر پښو الندي كوي.

   
  
   

آيا په دې نه پوهېږي چي هللا د دوى پر اسرارو او پټو
خبرو پوهېږي او دا چي هللا په غيبو ډېر ښه پوه دئ؟
( -)61دا مبارك آيت د نفاق يوه اساسي وجه موږ ته
راښيي ،او هغه دا چي د هللا تعالى په اړه غلط
باورونه او ناسمه عقيده د دې باعث شي چي انسان د
نفاق په مرض اخته او په دې گنده ډنډ كي پرېوځي او
وعده خالفي او درواغ ئې عادت شي ،د همدې لپاره
دلته ويل شوي :آيا دوى په دې نه پوهېږي چي هللا ئې پر
اسرارو او پټو خبرو پوهېږي او دا چي هللا په غيبو ډېر
ښه پوه دئ .كه دوى د زړه له تل په دې خبري ايمان
درلودى او په دې باور وى چي معامله ئې له هغه رب سره
ده چي په پټو خبرو پوه دئ او د هيچا هيڅ څه ترې پټ
نه پاته كېږي ،نو هيڅكله به ئې د نفاق الر نه وه غوره
كړې.
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هغه چي د مؤمنانو پر ايثارگرو (په پراخ زړه انفاق
كوونكو) نيوكي كوي او پر هغو د دې لپاره ملنډي
وهي چي د خپل زيار (له حاصل نه عالوه) څه نه مومي،
هللا پر دوى تمسخر كړى او دوى ته دردوونكى عذاب دئ.
( -)61دا آيت د منافقينو د مخكنۍ ډلي يو بل كرغېړن
خصلت داسي بيانوي :دوى نه يوازي د شتمن كېدو په صورت
كي له هللا تعالى سره خپلي ژمني ماتوي ،نه صدقه وركوي
او نه صالح بنده ترې جوړېږي؛ بلكي له يوې خوا پر هغو
ايثارگرو مؤمنانو نيوكي كوي چي په پراخ زړه او خالص
الس خپلي شتمنۍ د هللا تعالى په الر كي وقف كوي ،وايي:
دوى د رياء او ځان ښودني لپاره دا كار كوي او زيات
مال وقف كوي!! خو له بلي خوا پر هغو بې وزلو مؤمنانو
د دې لپاره ملنډي وهي چي د نيستمنۍ په وجه ډېر لږ څه
د هللا تعالى په الر كي وقف كولى شي ،څوك د كجورو يو
وږى ،څوك يو سېرلى ،څوك څو درهمه او څوك د خپل ورځني
زيار او كار د مزد او اجورې يوه برخه ،نور څه نه
مومي چي د هللا تعالى په الر كي ئې قرياني كړي ،منافقينو
به پرې خندل چي دوى غواړي د مړز په ورون سره روم فتح
كړي ،خو هللا تعالى فرمايي چي د منافقينو حالت د تمسخر
وړ دئ نه د دغو مخلصو مؤمنانو!! دا ځكه چي نفاق ئې
له هغه دردناك عذاب سره مخامخ كوي چي هللا تعالى
منافقينو ته ټاكلى.











    
   
   



 
بخښنه ورته وغواړه او يا بخښنه مه ورته غواړه؛ كه
اويا ځله هم بخښنه ورته وغواړې هللا به هيڅكله بخښنه
ورته ونه كړي ،دا د دې لپاره چي د هللا او د ده د
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پيغمبر په اړه ئې كفر كړى او هللا داسي فاسق وگړي نه
هدايتوي.
( -)11ځيني منافقين داسي هم وو چي د تقوى دعوى به ئې
كوله ،پيغمبر عليه السالم ته به راتلل او ويل به ئې:
له موږ قصور او غلطي شوې ،پرې پښېمانه يو ،د جبران
په لټه كي يو ،بل ځل به وگورې چي داسي څه وكړو چي
ستا سترگي پرې روښانه شي او موږ مخكنۍ گناه پرې
جبران كړو!! هللا تعالى د دغي منافقي ډلي د دې ادعاء په
رد كي فرمايي :اې پيغمبره! خوښه دي چي بخښنه ورته
غواړي كه نه ،خو پوه شه چي كه اويا ځله هم بخښنه
ورته وغواړې نو هللا به هيڅكله بخښنه ورته ونه كړي ،دا
ځكه چي دوى د هللا او د ده د پيغمبر په اړه كفر كړى او
دا د هللا سنت دئ چي داسي فاسق وگړي نه هدايتوي.
دا آيت موږ ته ښيي چي د بخښني په اړه د هللا تعالى خاص
سنن دي ،دا سنن د هيچا په خاطر نه بدلېږي ،څوك چي د
الهي سننو له مخي د مغفرت او بخښني مستحق نه وي كه
پيغمبر هم د هغه لپاره دعاء وكړي نو هللا تعالى دا دعاء
نه قبولي ،همداسي د شفاعت په اړه هللا تعالى خاص سنن
لري ،د دغو سننو مطابق چا ته د شفاعت كولو اجازه
وركوي او د چا په اړه د بل شفاعت مني ،كه پيغمبر هم
د كوم غير مستحق انسان په اړه شفاعت وكړي هللا تعالى دا
شفاعت نه قبلوي ،دا خبره د دې لپاره بايد په پام كي
ولرئ چي يوه كمعقله او د شرك په ډنډ كي پرېوتې ډله د
شفاعت په اړه غلو كوي او د پيغمبر عليه السالم په اړه
همغه څه وايي چي د مسيحيانو بايبل ئې د عيسى عليه
السالم په اړه وايي .د شفاعت اجازه د هللا تعالى له لوري
وركول كېږي ،شفاعت كوونكي او د شفاعت وړ خلك د هللا له
لوري ټاكل كېږي ،كه ستا عقيده او عمل د بخښلو وړ نه
وي نو نه څوك ستا شفاعت كولى شي او نه هللا تعالى ستا
په اړه د چا شفاعت مني.
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شا ته پرېښودل شوي (وگړي) د هللا د رسول په خالف په
خپلي ناستي خوشحاله شول او له دې ئې كركه وكړه چي
د هللا په الر كي په خپل مال او ځان سره جهاد وكړي او
وئې ويل :په گرمي كي مه وځئ( ،ورته) ووايه :د
دوزخ اور تر ټولو زيات گرم دئ؛ كاش دوى پوهېدى.
( -)11د دې آيت په اړه څو خبري ضروري برېښي:
 د آيت له فحوى داسي معلومېږي چي د سورې دا برخه د
تبوك له غزوې وروسته او هغه مهال نازله شوې چي رسول
هللا صلى هللا عليه و سلم له تبوك بېرته د مدينې په لوري
خوځېدلى او ال مدينې ته نه وو رسېدلى ،ځكه په دې آيت
كي ويل شوي چي منافقين په دې خوښ شول چي وروسته پاته
شي او په دې غزوې كي برخه وانخلي ،ورپسې رسول هللا صلى
هللا عليه و سلم ته ويل شوي چي كه هللا تعالى هغوى ته
ورستون كړې او دوى درنه وغوښتل چي په نورو غزواتو كي
له تا سره برخه واخلي نو د رد ځواب وركړه.
 په دې مبارك آيت كي منافقين په دې نامه ياد شوي:
مخَ
لفين :شا ته پرېښودل شوي ،يعني دوى د دې وړتيا نه
درلوده چي مخكي والړ شي او په جهاد كي د برخي اخيستو
سعادت ئې په برخه شي ،هللا تعالى د دې سعادت وړ ونه گڼل
او دا توفيق ئې ورپه برخه نكړ ،كه څه هم دوى په خپلي
ناستي خوښ دي او دا خپله زيركتيا او هوښياري گڼي چي
په جهاد كي ئې له برخي اخيستو ځان گوښه كړ او داسي
حيلې او بهانې ئې وړاندي كړې چي له جهاد نه د وروسته
پاته كېدو اجازه او رخصت ترالسه كړي ،دا ئې د كمعقلۍ
نښه گڼله چي څوك په جهاد كي برخه واخلي ،ځان له
خطرونو سره مخامخ كړي ،د جهاد ستونزي او كړاوونه
وگالي او خپل سر او مال د يوه مجهول هدف لپاره
قرباني كړي ،دوى په خپله هم له جهاده ډډه كوي او
نورو ته هم وايي چي په جهاد كي له گډون نه ډډه وكړئ،
كله ورته وايي چي گرمي ده او شرائط د جنگ لپاره
مناسب نه دي ،كله ورته وايي :دښمن ډېر ځواكمن دئ او
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موږ ئې ال د مقابلې توان نه لرو ،بايد څه وخت نور صبر
وكړو او هغه مهال له دښمن سره د مقابلې پرېكړه وكړو
چي كافي وسائل مو ورته برابر كړي وي!! خو هللا تعالى د
دوى په ځواب كي فرمايي :تاسو خو د دوبي گرمي بهانه
كوئ خو د دوزخ د تاوده اور به څه چاره كوئ؟!! له
جهاد نه د مخ اړولو او مخنيوي سزا خو د دوزخ اور دئ
چي تر هر څه ئې تودوخه زياته ده؛ كاش پوهېدى.









 
نو لږ دي وخاندي او ډېر دي وژاړي؛ د هغه څه سزا
چي ترالسه كول ئې.

( -)12خندا او خوشحالي پرېږدئ ،په خپل بد عاقبت
وژاړئ ،هغه بد عاقبت چي ستاسو د السته راوړنو پايله
ده ،د دوزخ اور چي د نفاق او له جهاد نه د الس اخيستو
سزا ده!!




















  



 
نو كه هللا دي د دوى كومي ډلي ته وروگرځوي او د وتلو
لپاره اجازه درنه وغواړي (نو ورته) ووايه :ترپايه
به هيڅكله له ما سره ونه وځئ او له هيڅ دښمن سره
ً چي تاسو په
به زما په خوا كي جهاد ونه كړئ ،يقينا
لومړي ځل په ناستي راضي شوئ نو (اوس هم) له
وروسته شوو سره كښېنئ.
( -)11كه داسي وخت راشي چي ته د دوى له كومي ډلي سره
مخامخ شې او له تا په جهاد كي د برخي اخيستو اجازه
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وغواړي؛ نو ورته ووايه :هيڅكله به له ما سره يو ځاى
د جهاد لپاره ونه وځئ او له هيڅ دښمن سره به زما په
خوا كي جهاد ونه كړئ ،تاسو په لومړي ځل په ناستي
راضي شوئ نو اوس هم له وروسته شوو سره كښېنئ .زما او
ستاسو ترمنځ به ترپايه همدا فيصله وي! دا آيت ښيي چي
دا برخه له تبوك نه د راستنېدو پر مهال او د الري په
اوږدو كي نازله شوې ده.
















  
 
او چي ومري پر هيڅ يوه ئې (د جنازې) لمونځ مه كوه
ً چي دوى پر هللا او
او پر قبر ئې مه ودرېږه ،يقينا
پيغمبر ئې كفر كړى او په داسي حال كي مړه شوي چي
فاسقان ول.
( -)11په دې آيت كي پيغمبر عليه السالم ته الرښوونه
شوې چي كه دا منافقان ومري نو مه د جنازې لمونځ پرې
كوه او مه ئې پر قبر ودرېږه ،دا ځكه چي دوى پر هللا او
پيغمبر ئې كفر كړى او په داسي حال كي مړه شوي چي
فاسقان ول.
كه څه هم دا حكم پيغمبر عليه السالم ته متوجه دئ،
او دا منافقان هغه ته معلوم ول ،خو هر مسلمان ته په
كار ده چي د هغه چا په جنازه كي له برخي اخيستو ډډه
وكړي چي نفاق او فسق ئې ورته څرگند وي ،مسلمان ته په
كار ده چي نه په ژوند كي د فاسق او منافق درناوى
وكړي او نه ئې له مړيني وروسته ،د كافر او منافق
لپاره د مغفرت او بخښني له دعاء نه هم بايد ډډه
وكړي ،هسي هم ايمان انسان ته اجازه نه وركوي چي له
منافق او فاسق انسان سره د پېرزويني او لورېيني
اړيكي ولري ،خو دا كار بدي پايلي هم لري ،د فسق او
نفاق په وړاندي حساسيتونه له منځه وړي ،د ساده
مسلمانانو د غولېدو باعث كېږي ،منافقينو ته دا فرصت
وركوي چي دوى دوكه كړي ،د دوى له درناوي او دوى ته
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له دعاء نه ډډه كول د دې موجب كېږي چي منافقين او
فاسقان له فسق او نفاق نه الس واخلي.
د دې آيت په تفسير كي ډېرو درنو مفسرينو د عبدهللا
بن ابى بن سلول د مړيني او د هغه په جنازه كي د
پيغمبر عليه السالم گډون او په قبر ئې ودرېدل او خپل
كميس د تبرك په توگه وركول چي هغه ته كفن ترې جوړ
كړي ،رانقل كړي او خپل خپل توجيهات ئې په دې اړه
وړاندي كړي چي كه دا آيتونه د هغه له مړيني نه مخكي
نازل شوي وي نو پيغمبر عليه السالم څنگه دا كار وكړ؟!
كه عبدهللا بن ابي بن سلول د تبوك له غزوې وروسته مړ
شوى وي نو په يقين سره ويلى شو چي دا آيت د ده له
مړيني مخكي نازل شوى .ځكه له دې مخكي او وروسته په
څو آيتونو كي داسي څرگندي اشارې گورو چي ښيي دا برخه
د تبوك له غزوې وروسته نازله شوې .راشئ هغه روايات
هم له نظره تېر كړو چي د ابن ابى د مړيني په اړه
راغلي:
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ْ َلُ
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َى أ
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ِّ ع
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هم
َالَ ُ
َ
ْ َ
ُْ
َلُ
دا )( .بخاري)1271:
أ
بً
ََ
له ابن عمر (رضي هللا عنهما) روايت دئ :کله چي عبدهللا بن
ابى (د منافقانو رئيس) مړ شو ،زوى ئې (عبدهللا بن
عبدهللا بن ابى) رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) ته راغى او
وئې ويل :يا ر سول هللا! کميس دي راکړه چي ورته کفن ئې
کړم او جنازه ئې هم وکړه او بخښنه ورته وغواړه ،نو
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
جنازې لمونځ ئې وکړي ،عمر (رضي هللا عنه) راونيو او
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ورته وئې ويل :آيا هللا تعالى پر منافقانو له لمانځه نه
يې منع کړى؟ رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) وفرمايل :ماته
دوه اختياره راکړل شوي او راته فرمايلي ئې دي:
(بخښنه ورته غواړې او که نه ،که اويا ځله هم بخښنه
ورته وغواړې نو هللا تعالى به هيڅكله بخښنه ورته ونه
كړي ،بيا الړ او د هغه منافق د جنازې لمونځ ئې وکړ،
ً:
نو دا آيت نازل شو( :وال تصل على احد منهم مات ابدا
له دوى چي څوك مړ شي هيڅكله ئې د جنازې لمونځ مه
کوه.
دا روايت په بخاري كي درې ځلي نور هم په دغو
شمېرو  5617 ،1762 ،1761راغلي ،خو له ډېرو توپيرونو
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دا روايت د سند له مخي داسي دئ چي په څلورو طبقو
كي يو يو راوي لري ،د متن له پلوه څو ستونزي لري:
روايت له يوې خوا وايي چي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم د
ابن ابى د جنازې لمونځ وكړ بيا دا آيت نازل شو چي د
منافقينو د جنازې لمونځ مه كوه ،له بلي خوا وايي چي
عمر رضي هللا عنه وويل :هللا تعالى د منافقينو د جنازې له
لمانځه منع كړى يې!! د عمر رضي هللا عنه د وينا معنى دا
ده چي دا آيت تر دې د مخه نازل شوى!! ځكه له دې پرته
بل داسي آيت نشته چي د منافقينو د جنازې له لمانځه
نه ئې ممانعت كړى وي ،څوك چي وايي عمر رضي هللا عنه په
بل آيت استناد كړى ادعاء ئې بې دليله ده ځكه داسي
كوم سند نشته چي وښيي د (استغفر لهم او ال تستغفر
ً) آيتونه په
لهم) او (و ال تصل على احد منهم مات ابدا
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بېلو بېلو وختونو كي نازل شوي ،دا دواړه د التوبې د
سورې  11او  11آيتونه دي ،د يوه مضمون دوه آيتونه،
كه دا آيتونه په خپل ځاى كي ولولئ نو په بشپړه توگه
به درته واضح شي چي دواړه په يو وخت او متصل نازل
شوي ،هيڅ مفسر دا خبره نه ده كړې چي دا دواړه آيتونه
په بېلو بېلو وختونو كي نازل شوي ،هيڅ روايت هم دا
خبره نه كوي ،نه نقل دا خبره مني او نه عقل چي دا
آيتونه بېل بېل نازل شوي ،د دې تصور هم نشي كېدى چي
دا آيتونه دي تر دې د مخه نازل شوي وي او بيا دي هم
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم د ابن ابى جنازه كړې وي!!
كه دا آيتونه د جنازې تر لمانځه مخكي نازل شوي وو نو
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم به هيڅكله د هغه د جنازې
لمونځ نه كولو او كه وروسته نازل شوي وي نو عمر رضي
هللا عنه څنگه او ولي او د كوم آيت په استناد د جنازې
له لمانځه نه منع كولو؟!! دغو خبرو ته په پام سره
ويلى شو چي دا روايت نه د سند له پلوه زيات وزن لري
او نه د متن له پلوه د منلو وړ دئ ،دا روايت خلكو ته
دا انتباه وركوي چي گواكي عمر رضي هللا عنه تر رسول هللا
صلى هللا عليه و سلم هم د هللا تعالى د حكم په منشأ زيات
پوهېدو او زيات ورته منقاد وو ،حاشا و كال.
په دې اړه بل روايت داسي دئ:
َ
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له جابر (رضي هللا عنه) روايت دئ چي وايي :كله چي
عبدهللا بن ابى دفن شو ،رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) راغى
هغه ئې له قبر نه راوايست ،د خپلو الړو دم ئې پرې وكړ
او خپل کميس ئې ور واغوست.
دا روايت هم په بخاري كي درې ځلي نور په دغو
شمېرو  5615 ،1111 ،1151راغلى ،چي دا توپيرونه په كي
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ِى جِْ
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دكَ په يوه كي أ
يل
الذ
َكَ َّ
ِيص
َم
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ن ُ
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ِيص
َم
َّاسًا ق
َب
َسَا ع
ك
دا روايت هم د سند له مخي مطلق غريب دئ ،په دريو
طبقو كي يو يو راوي لري ،د متن له مخي له مخكني سره
په بشپړه توگه تعارض لري ،هغه وايي چي رسول هللا صلى
هللا عليه و سلم د جنازې له لمانځه مخكي خپل كميس د ده
زوى ته وركړ او دا وايي چي له قبر نه ئې راوايست او
خپل كميس ئې ورواغوست ،كه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم د
هغه د جنازې لمونځ كړى وي نو د تدفين په مراسمو كي
به ئې هم برخه اخيستې وي نو له قبره ئې بېرته رايستل
يعني څه؟! آيا كېدى شي په داسي كمزورو او يو له بل
سره متعارضو رواياتو استناد وكړو او ووايو چي د دوهم
كفن لپاره له قبر نه د مړي راايستل جواز لري؟!! دا
دواړه روايات نه يوازي د استناد وړ نه دي بلكي د
اسالم له ډېرو بنيادي اصولو سره تعارض لري ،د اسالم
څرگند او پرېكنده اصول دا دي چي هللا تعالى له بنده سره
په خپلي محاسبې كي نه د هغه رنگ ته گوري ،نه حسب او
نسب ته او نه جامې او كفن ته ،د پيغمبر عليه السالم
جامه خو پرېږدئ چي څوك د هللا تعالى له مؤاخذې او عذاب
نشي ژغورلى بلكي د پيغمبر له وجود نه جوړ شوى د هغه
اوالد هم د هللا تعالى له عذاب نشي ژغورل كېدى ،دا هغه
څه دي چي قرآن ئې موږ ته وايي او هغه څه دي چي رسول
هللا صلى هللا عليه و سلم خپلو لوڼو او خپلوانو ته ويلي،
څه چي انسان ژغوري يوازي د ده ايمان او عمل دئ ،ليس
لإلنسان إال ما سعى .په ډېر يقين سره ويلى شو چي كه د
عبدهللا بن ابى زوى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ته د دې
لپاره ورغلى وى چي خپل كميس دي د تبرك لپاره زما پالر
ته راكړه نو رسول هللا صلى هللا عليه و سلم به ورته ويلي
وو چي زما كميس هيچا ته گټه نه رسوي ،له هر چا سره
به د ده د عمل له مخي معامله كېږي .خو كه دا كميس ئې
د دې لپاره ترې غوښتى وى چي د كفن لپاره څه نه لري
ً چي خپل كميس به ئې وركړى وو.
نو يقينا
په همدې اړه دې ته ورته يو بل روايت هم شته چي
راوي ئې واقدي دئ او وايي :ابن ابى په خپله له رسول
هللا صلى هللا عليه و سلم نه د هغه كميس غوښتى وو چي ځان
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ته كفن ترې جوړ كړي او گواكي رسول هللا صلى هللا عليه و
سلم خپل كميس وركړى وو!! د واقدي په اړه محققين
مالحظات لري ،كه دا مالحظات نه وى نو ښايي په بخاري كي
به دا روايت هم راوړل شوى وو ،پرته له دې چي وويل شي
په دې دريو متعارضو رواياتو كي كوم يو ارجح دئ؟!!
لوستونكي به حيران ول چي كوم يو ترې غوره كړي او عمل
پرې وكړي.
څوك چي دا روايات صحيح گڼي څو پوښتني ترې لرو:
 په دوى كي كوم يو صحيح دئ؟ په څو متعارضو او
متضادو رواياتو كي خو يوازي يو صحيح كېدى شي!!
 آيا رسول هللا صلى هللا عليه و سلم په دې پوهېدو چي ابن
ابى منافق دئ او د ده استغفار ،لمونځ او كميس هيڅ
گټه نه وررسوي؟ كه داسي وي نو رسول هللا صلى هللا عليه و
سلم به څنگه او ولي يو بې فائدې كار كولو؟
 آيا عمر رضي هللا عنه د هللا تعالى د حكم له منشأ ښه خبر
وو كه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم؟
 روايت خو وايي چي عمر رضي هللا عنه رسول هللا صلى هللا عليه
و سلم ته وويل :هللا تعالى پر منافقينو له لمونځ كولو
منع كړى يې ،د دې معنى خو يوازي دا كېدى شي چي د
منعي اړوند آيت ال د مخه نازل شوى وو ،په دې توگه ستا
د خبري معنى دا شوه چي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم د
صريح الهي حكم مخالفت وكړ!! (نعوذ باّلل من ذالك)
 دا روايت يوازي په هغه صورت كي د اعتبار وړ گڼلى
شو چي ابن ابى د تبوك له جگړي او د دغه آيت له نزول
نه مخكي مړ شوى وي ،په دې صورت كي به هغه روايات
صحيح نه گڼو چي وايي دى د تبوك له جگړي وروسته مړ
شوى ،دې ته مو هم پام وي چي بخاري په دې اړه يو بل
روايت هم راوړى چي له مخكني سره په بشپړه توگه تعارض
لري ،روايت دا دئ:
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(بخاري)1177 :
له عمر رضي هللا عنه روايت دئ چي وايي :كله چي عبدهللا بن
ابى بن سلول مړ شو ،رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ته بلنه
وركړى شوه چي پر ده د جنازې لمونځ وكړي ،كله چي رسول
هللا صلى هللا عليه و سلم ودرېدو نو زه ورپورته شوم او
ورته ومي ويل :يا رسول هللا! آيا د ابن ابى د جنازې
لمونځ كوې حال دا چي په دې او هغي ورځي ئې دا او هغه
ويلي وو؟! د ده ويناگاني مي ورته تكرارولې ،نو رسول
هللا صلى هللا عليه و سلم موسكى شو او وئې فرمايل :له ما
درشا ته شه اې عمره! خو كله چي ما ډېر ټينگار پرې
وكړ وئې فرمايل :ما ته اختيار راكړى شوى او يو مي
ترې غوره كړ ،كه پوه شم چي تر اويا ځلي زيات استغفار
سره ده ته بخښنه كېږي نو زه به ئې زيات كړم ،عمر رضي
هللا عنه وايي :نو رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ئې د جنازې
لمونځ وكړ بيا له لمانځه فارغ شو ،لنډه موده ال نه وه
تېره شوې چي د براءة د سورې دا دوه آيتونه نازل شول:
َ )
ِقون
َاس
َهمْ ف
دا ) تر (و
َ أ
مات
ِن
َحَد م
َى أ
َل
ِّ ع
َل
َلَ تص
( و
بً
ََ
ْهمْ َ
پوري ،نو زه له هغه وروسته حيران وم چي څنگه مي د
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم په اړه هغه جسارت وكړ ،هللا
تعالى او د هغه رسول ډېر ښه پوهېږي.
لكه چي گورئ دا روايت هغه خبره نه كوي چي په بل
روايت كي راغلې او گواكي عمر رضي هللا عنه رسول هللا صلى
هللا عليه و سلم ته ويلي وو چي څنگه د يوه منافق د
جنازې لمونځ كوې حال دا چي هللا تعالى ترې منع كړى
يې؟!! له دې هم معلومېږي چي د ابن ابى د مړيني په
وخت كي دا آيت نه وو نازل شوى او عمر رضي هللا عنه دا
خبره نه ده كړې.
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او د دوى مالونه او اوالدونه دي تا حيران نه كړي،
ً چي هللا يوازي دا غواړي چي په دې سره ئې په
يقينا
دنيا كي تعذيب كړي او په داسي حال كي ئې سا وخېژي
چي كافران وي.
( -)15دا همغه مطلب دئ چي تر دې د مخه په  55آيت كي
هم له لږ توپير سره راغلى او ښيي چي دا خبره ډېر
اهميت لري او مسلمانان بايد هغې ته جدي توجه ولري.

   







  









  
   

او كله چي كومه داسي سوره نازله شي چي (وايي) په
هللا ايمان راوړئ او د ده له پيغمبر سره يوځاى جهاد
وكړئ؛ نو د دوى وسي او توانمن به اجازه درنه
غواړي او وايي به :موږ پرېږده چي له ناستو سره
وو .په دې راضي شول چي له وروسته پاته ښځو سره
وي! او پر زړونو ئې مهر لگول شوى نو ځكه نه
پوهېږي.
( -)17كله چي داسي سوره نازله شي چي د هللا تعالى په الر
كي د جهاد حكم كوي ،يعني د جهاد وخت راورسېږي ،حالت
د دې تقاضا وكړي چي مسلمانان جهاد ته مال وتړي ،هر پر
دين پوه مؤمن ته دا جوته شي چي اوس نو د دين غوښتنه
دا ده چي وسلې ته الس كړو او د هللا تعالى په الر كي
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وجنگېږو ،نو د منافقينو شتمن او توانمن به وگورې چي
غواړي په جهاد كي له برخي اخيستو معاف شي ،په دې
راضي كېږي چي د هغو ښځو په څېر وروسته پاته شي چي له
جهاد معافي دي ،د مېړنو مجاهدينو په څېر جهاد ته مال
نه تړي ،بلكي دا پيغور مني چي د وروسته پاته ښځو په
قطار كي محسوب شي ،د دې بې همتۍ او منافقت وجه دا ده
چي د منافقتونو په سبب ئې پر زړونو مهر لگول شوى او
پر حقيقت له پوهېدا عاجز دي .معيارونه ئې بدل شوي،
دوى سره له دې چي شتمن او توانمن دي په جهاد كي برخه
نه اخلي او همدا د بې همتۍ كار ته د پوهي او زيركتيا
نوم وركوي ،دا ځكه چي د دوى معيارونه بدل شوي او دا
ځكه چي د قرآن د معيارونو له مخي دوى هوښيار او پوه
نه بلكي كمعقله دي او نه پوهېږي.

  
  





  










  



 
خو پيغمبر او هغه مؤمنان چي له ده سره دي په خپل
مال او نفس ئې جهاد كړى ،دوى ته ښېگڼي دي او همدا
دوى بريالي دي .هللا دوى ته داسي جنتونه تيار كړي چي
ترې الندي ويالې بهېږي ،تلپاته په كي ،همدا ستره
بريا ده.
( -)11-11دلته د جهاد په اړه د پيغمبر عليه السالم او
د ده په خوا كي د مجاهدو مؤمنانو صفت بيان شوى چي په
ترڅ كي ئې موږ ته د ايمان غوښتنه او د پيغمبر عليه
السالم په سنت د عمل كولو حقيقت راښيي ،پيغمبر عليه
السالم او د هغه مؤمنو ملگرو د هللا په الر كي په خپل سر
او مال جهاد كړى ،كه څوك غواړي د پيغمبر عليه السالم
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په سنت عمل وكړي او په خپل ژوند كي د هغه تگالره غوره
كړي نو بايد په سر او مال جهاد ته چمتو شي ،كه څوك
غواړي د صحابه وو په منهج عمل وكړي بايد دې ته تيار
شي چي خپل سر او مال د هللا په الر كي قرباني كړي ،د
ايمان حقيقت همدا دئ ،د پيغمبر عليه السالم په سنت د
عمل كولو معنى همدا ده ،د صحابه وو په مسلك د تلو
معنى همدا ده ،هغه څوك دروغجن دئ چي وايي زه له
پيغمبر عليه السالم سره مينه او محبت لرم ،نعتونه ئې
وايي ،په داسي نومونو ئې ستاينه كوي چي هللا تعالى نه
دئ پرې ستايلى ،خو په عمل كي به گورې چي د پيغمبر
عليه السالم دين ترپښو الندي كېږي ،د ده او د ده دين
ته سپكاوى كېږي ،هره ورځ د ده په لسگونو بې وزلي او
مظلوم امتيان په وينو كي رغړول كېږي ،عراق او
افغانستان د صليبي ځواكونو په الس نيول كېږي،
فلسطينيان ،افغانان او عراقيان وژل كېږي؛ خو د دې
دروغجن مدعي تندى هم نه تريو كېږي ،د منبر پر سر
معمولي د ژبي عكس العمل هم نه ښيي ،د دښمن پر ځاى
هغه مجاهدين مالمتوي چي له دښمن سره جنگېږي ،خپل سر
په الس كي نيسي او د دښمن په ليكو بريدونه كوي او په
شهادت رسېږي!! دا دروغجن مدعي وايي چي زه د پيغمبر
عليه السالم په سنت عمل كوم خو نه ئې جهاد كړى او نه
د جهاد اراده لري ،وايي زه له خداى سره مينه لرم ،خو
د هللا تعالى په الر كي ئې يوه ټنگه نه ده مصرف كړې ،سر
او ويني خو پرېږده ،قرآن پيغمبر عليه السالم ته
فرمايي :دوى ته ووايه :كه په رښتيا له خداى سره مينه
لرئ نو زما متابعت وكړئ ،يعني څوك چي د پيغمبر عليه
السالم په څېر جهاد ته چمتو نه وي نه ئې له هللا تعالى
سره د ميني درلودو ادعاء رښتينې ده او نه ئې د
پيغمبر عليه السالم په سنت د عمل كولو ادعاء ،څوك چي
د هللا او د هغه د دين له دښمنانو سره همغه سلوك نه
غوره كوي چي پيغمبر عليه السالم غوره كړى وو؛ د
پيغمبر په سنت د عمل كولو ادعاء ئې دروغجنه ده ،په
وړو وړو ،آسانو او خوندورو سنتونو؛ لكه عطر
استعمالول ،مسواك وهل ،كجورو باندي روژه ماتول او دې
ته ورته نورو سنتونو باندي خو په ډېر تأكيد سره عمل
كوي ،خو كه پوښتنه ترې وكړې :جهاد دي كړى؟ د اسالم له
دښمنانو سره دي مقابله راغلې؟ د همدې مخالفت په وجه
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ته او ستا ملگري زندان ته تللي يئ؟ هجرت مو كړى؟
پيغمبر عليه السالم خو د مدينې په لس كلن ژوند كي تر
اويا زيات غزوات درلودل؛ داسي چي په اوه ويشتو كي ئې
په خپله برخه اخيستې ده ،تا په ټول عمر كي څو ځلي په
عملي جهاد كي برخه اخيستې؟ نه يوازي ځواب نه لري
بلكي داسي څه به ترې واورې چي ښيي له جهاد نه منكر
دئ!! او له جهاد نه داسي تعبير وړاندي كوي چي څرگند
تحريف ته ورته دئ!!
زه يو ټلويزيوني چينل پېژنم چي مركز ئې په لندن كي
دئ ،انگرېزانو ضروري تسهيالت ورته برابر كړي او مالي
مرسته ورسره كوي ،نوم ئې ( )Qدئ ،چي د (قادري) مخفف
دئ ،خاوند ئې قادري نومېږي ،دا چينل د تصوف د قادري
طريقې لپاره تبليغات كوي ،داسي اعالنات خوروي چي ډېر
كچه او غير ديني ټلويزيونونه ئې خوروي ،د سنگار شوو
ښايسته نجونو نعتونه خپروي ،زياتره وخت په دغو
ً د قادري ويناگاني
اعالناتو او نعتونو تېروي ،اكثرا
خپروي ،په دې وينا گانو كي د بحث محوري موضوع د تصوف
په اړه بحثونه ،د جهاد مخالفت او په داسي الفاظو او
نومونو سره د پيغمبر عليه السالم ستاينه وي چي نه په
قرآن كي پرې ستايل شوى او نه په احاديثو كي ،هڅه ئې
دا وي چي ثابته كړي پيغمبر عليه السالم په غيب
پوهېدو ،د هللا تعالى د عطاياوو وېشونكى وو ،له هللا تعالى
سره ئې ليدلي ،د قيامت په ورځ به ئې هللا تعالى د ځان
خوا ته پر كرسۍ كښېنوي ،ټول جنتيان به د ده په شفاعت
جنت ته ننوځي ،د جنت كونجياني به له ده او د ده له
اهل بيت (يعني يوازي علي ،فاطمه ،حسن او حسين) سره
وي ،هغه څوك به جنت ته ننوځي چي دوى ئې وغواړي او د
جنت دروازه ورته پرانېزي !!....او دې ته ورته ډېر
نور خرافات چي په څرگنده توگه د قرآن خالف خبري دي!!
خو دغه جناب كله چي د جهاد له قضيې سره تماس نيسي نو
داسي څه به وايي لكه چي په قرآن كي اصالً له كافرانو
سره د تصادم او مخامخ نښتو او جهاد هيڅ يادونه نه وي
شوې ،همغه خبره به كوي چي انگرېزان ئې خوښوي ،د جهاد
مخالفت او اسالم د صلحي او امنيت د دين په توگه معرفي
كول ،د همدې لپاره ئې دا چينل ده ته په واك كي
وركړى ،هغه هم په لندن كي!! ما د ده ځيني ويناگاني
اورېدلې دي ،د قرآن د آيتونو او د پيغمبر عليه السالم
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د احاديثو په اړه د ده تفسير او تعبير په حيرت كي
غورځولى يم ،حيران شوى يم چي څنگه به د ايمان او عقل
ً هغه
خاوند د داسي تعبير او تفسير جسارت كوي ،مخصوصا
مهال چي دى خپل سر ته گوته ونيسي او وايي :ما دا
تفسير په كوم كتاب كي نه دئ ليدلي؛ بس هللا تعالى زما
ذهن ته راوست!! نو په دې وخت كي خو داسي څه ووايي چي
د اقبال خبره :خداى ،جبرئيل او مصطفى حيران كړي!!!
ولى تعبير او در حيرت انداخت _ خدا و جبرئيل و مصطفى
را

  



  
   



  
او د كوچيانو او بانډه والو عذركوونكي د دې لپاره
راغلل چي اجازه وركړى شي او له هغو سره كښېني چي
هللا او د هغه پيغمبر ئې تكذيب كړل ،د دوى هغو ته به
ً دردناك عذاب ورسېږي چي كفر ئې كړى.
حتما
( -)11له جهاد سره د مخالفت اصلي عاملين منافقين دي،
دوى په خپلي ناستي سره هغه كسان هم له جهاد نه تر شا
كېدو ته وهڅول چي كوچيان ول ،د مدينې شاوخوا اوسېدل
او د ديني امورو په اړه ئې كافي پوهه نه وه په برخه
شوې ،دوى به هم له منافقينو په تقليد سره پيغمبر
عليه السالم ته راتلل او په جهاد كي د برخي نه اخيستو
رخصت به ئې غوښتو ،هللا تعالى د دوى په اړه فرمايي:
كافران به ئې په دردناك عذاب اخته شي ،خو د هغو په
اړه څه نه وايي چي په ناپوهۍ سره ئې دا كار كولو .له
دې معلومېږي چي دا كسان ئې مستثنى كړي ،كېدى شي هللا
تعالى د دوى عذر قبول كړي.
كه څه هم ځينو درنو مفسرينو د آيت دوهمه فقره
(   

 )د بېلي ډلي په اړه گڼي ،او داسي
ئې ژباړي :او هغه وگړي كښېناستل چي هللا او د هغه
پيغمبر ئې تكذيب كړي ،خو دې پوښتني ته ئې د منلو وړ
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ځواب نه دئ ويلى چي په درېيمه فقره (
   
 )كي د (هم) ضمير كومي ډلي ته راجع دئ؟

مخكنۍ ته نشي راجع كېدى ،ځكه هغوى خو نه يوازي
كافران دي بلكي هللا او د هغه پيغمبر ئې تكذيب كړي ،په
دې مجبور يو چي (معذرون) ته ئې ارجاع كړو ،خو دا په
هغه صورت كي صحيح ده چي (قعد) د (جاء) په څېر د
(معذرون) دوهم فعل وگڼل شي ،كه نه نو د آيت په نظم
او ترتيب كي خلل رامنځته كېږي ،دا به داسي وي لكه چي
له دوهمي مستقلي فقرې نه لومړۍ ته واوړو او دا فقره
له هغې سره وتړو ،دغو اشكاالتو ته په پام سره موږ هغه
ژباړه غوره كړې چي ټول آيت او درېواړه فقرې ئې د يوې
ډلي په اړه ښيي.

   











    







    



   





   





نه پر كمزورو څه گناه شته ،نه پر مريضانو او نه
پر هغو چي داسي څه نه مومي چي انفاق ئې كړي؛ (خو)
هغه مهال چي له هللا او د هغه له پيغمبر سره ئې
خواخوږي كړې وي ،په داسي نېكانو (د مالمتيا) كومه
الر نشته ،او هللا مهربان بخښونكى دئ .او نه پر هغو
چي تا ته د دې لپاره راغلل چي (پر سپرليو ئې)
سپاره كړې؛ تا (ورته) وويل :داسي څه نه مومم چي
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تاسو پرې سپاره كړم( ،نو) په داسي حال كي ترشا
شول چي له سترگو ئې اوښكي خوټېدې ،له دې غمه چي
داسي څه نه مومي چي انفاق ئې كړي.
( -)12-11دا مبارك آيتونه موږ ته وايي چي په جهاد كي
د برخي نه اخيستو په اړه هللا تعالى يوازي د دغو كسانو
عذر مني:
 .1كمزورى (لكه عمر خوړلي بوډاگان)،
 .2هغه مريض چي د جهاد كولو توان نه لري،
 .1ناتوانه او نيستمن چي په جهاد كي د شركت لپاره
الزم او ضروري وسائل او سامان نه مومي،
 .1هغه چي غواړي په جهاد كي برخه واخلي؛ له پيغمبر
عليه السالم نه يوازي د سورلۍ غوښتنه كوي ،خو چي ورنه
كړى شي نو ئې اوښكي پر مخ وبهېږي؛ له دې حسرته چي
ولي دومره نيستمن دئ چي په جهاد كه د برخي اخيستو
لپاره سورلۍ هم نشي برابرولى!!
د دغو خلكو عذر هم په دې شرط منل كېږي چي له هللا او
د هغه له پيغمبر سره ئې خواخوږي وي ،د اسالم او
مسلمانانو بريا او برالسي غواړي او په دې ئې زړه
ناقراره وي چي ولي په جهاد كي د شركت سعادت ورپه
برخه نشو.






   



  




 
ً چي الزام پر هغو دئ چي له تا په داسي حال
يقينا
كي اجازه غواړي چي شتمن دي ،په دې راضي شول چي له
وروسته پاته ښځو سره وي ،او هللا ئې پر زړونو مهر
لگولى نو ځكه نه پوهېږي.
( -)11مالمت هغه خلك دي چي له جهاد نه د پاته كېدو
رخصت په داسي حال كي غواړي چي شتمن او توانمن دي او
هيڅ عذر نه لري ،په دې راضي شوي چي د ښځو په قطار كي
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له جهاده پاته شي ،د دوى د منافقت په سبب هللا تعالى د
دوى پر زړونو مهر لگولى نو ځكه نه پوهېږي چي څومره
ستره گناه كوي او له ستر سعادت ځان محروموي!!




    
   




   











 
كله چي دوى ته وروگرځئ نو تاسو ته به عذرونه
وړاندي كوي ،ووايه :عذرونه مه وړاندي كوئ؛ هيڅكله
ً چي هللا ستاسو له
به باور درباندي ونه كړو ،يقينا
ً
حاله خبر كړي يو ،او هللا او د هغه پيغمبر به حتما
ستاسو عملونه وگوري ،بيا به په غيب او څرگند پوه
ذات ته وگرځول شئ ،نو پر هغه څه به مو خبر كړي چي
تاسو كول.
( _)11له دې آيت معلومېږي چي د تبوك د جگړي په مهال
او هغه وخت نازل شوى چي مسلمانان ال مدينې ته نه وو
راگرځېدلي ،په همدې وخت كي د هغو منافقينو په اړه
الرښوونه ورته شوې چي په جگړي كي ئې له كوم عذر نه
پرته برخه نه وه اخيستې ،خو كله چي پيغمبر عليه
السالم مدينې ته ستون شي دوى به ډله ډله د مجاهدينو
خوا ته راځي او له ځانه جوړ شوي عذرونه به وړاندي
كوي ،مسلمانانو ته ويل شوي چي ورته ووايئ :عذرونه مه
وړاندي كوئ ،ستاسو په خبرو هيڅكله باور نه كوو،
ً چي هللا تعالى ستاسو له حاله خبر كړي يو ،صبر
يقينا
وكړئ بيا به داسي وخت راشي چي تاسو يو ځل بيا له بل
امتحان سره مخامخ شئ ،بيا جهاد ته د تلو بلنه دركړى
شي ،هلته به هللا او د هغه رسول بيا ستاسو د كړنو شاهد
وي ،وبه گوري چه څه كوئ ،جهاد ته درومئ او كه عذرونه
وړاندي كوئ؟!! په پاى كي به د هغه رب په لوري درومئ
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چي په غيب او څرگند پوه دئ ،هغه به مو پر هغه څه خبر
كړي چي تاسو كول ،يعني كه په دنيا كي ستاسو منافقت
له خلكو پټ پاته شي نو د آخرت په ورځ به ټولو ته
بربنډ شي.
غيب هغه څه ته ويل كېږي چي د انسان له نظره پټ وي
او شهادة هغه څه ته چي انسان ئې مشاهده كوي او په
خپلو سترگو ئې گوري ،هللا تعالى په غيب او شهادة ،ماضي،
حال او مستقبل ،لري او نږدې ،ووړ او لوى يو برابر
علم لري ،دا شيان د انسان په اړه مطرح دي ،د هغه
حواس محدود او د ظروفو تابع دي.










   
   






 


   
    
 
ً
كله چي د دوى لوري ته وروگرځئ نو حتما به تاسو ته
د هللا په نامه لوړه كوي چي ترې تېر شئ ،نو ترې ډډه
ً چي دوى پليت دي ،او استوگنځى ئې دوزخ
وكړئ ،يقينا
دئ ،د هغه څه سزا چي كول ئې .تاسو ته به لوړه كوي
چي ترې راضي شئ ،خو كه ترې راضي شئ نو هللا له دې فاسق
ټولى نه راضي كېږي.

( -)17-15په دغو دواړو آيتونو كي دوه ځلي د
منافقينو دروغجنو قسمونو ته گوته نيول شوې-1 :
كله چي مجاهدين له جهاد نه بريالي ستانه شي نو
دوى ئې خوا ته راځي او د هللا په نامه قسمونه كوي چي
د دوى له اشتباه او غلطۍ تېر شي ،هللا تعالى مؤمنانو
ته سپارښتنه كوي چي دوى ته هيڅ اعتناء مه كوئ ،مخ
ترې واړوئ ،دا پليتان په دې نه ارزي چي ځان ورسره
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مصروف كړئ ،استوگنځى ئې دوزخ دئ ،او دا د دوى د
منافقتونو مناسبه سزا ده -2 .د دې لپاره به د
مؤمنانو په وړاندي د هللا په نامه لوړه كوي چي ترې
راضي شي ،هللا تعالى مؤمنانو ته فرمايي :پام كوئ چي ترې
راضي نه شئ ،په دې بايد پوه وئ چي كه تاسو ترې راضي
هم شئ نو هللا له دې فاسق ټولي نه راضي كېږي.







   








   








   
  
صحرايان (بانډه وال) په كفر او نفاق كي تر ټولو
كلك دي ،او تر ټولو زيات د دې وړ دي چي د هغه
(دين) پر پولو او حدودو پوه نه شي چي هللا پر خپل
پيغمبر نازل كړى .او هللا باحكمت پوه دئ .او د
صحرايانو ځيني داسي دي چي هغه څه يو تاوان بولي
چي انفاقوي ئې او ستاسو په اړه د حاالتو بدلېدو
رابدلېدو ته سترگي په الر دي ،بد بدلون دي پر دوى
وي ،او هللا پوه اورېدونكى دئ.
( -)11-16د ښاري منافقينو له معرفي وروسته په دې
مباركو آيتونو كي د كوچي او صحرايي منافقينو الندي
خصلتونه په گوته شوي:
دوى په كفر او نفاق كي ډېر شديد او كلك دي ،په آسانۍ
الس نه ترې اخلي.
 د دې ډير وړ دي چي د هغه دين پر پولو او حدودو
پوه نه شي چي هللا پر خپل پيغمبر نازل كړى،
 ځيني ئې داسي دي چي زكات او صدقاتو ته د تاوان په
سترگه گوري،
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 دې ته منتظر دي چي حاالت د مسلمانانو په خالف بدلون
ومومي.
د  16آيت په پاى كي ويل شوي چي هللا باحكمت پوه دئ،
چي ارتباط ئې د آيت له لومړۍ برخي سره داسي دئ :د
كوچيانو په اړه دا وينا د پوهي او حكمت خالف مه گڼئ،
داسي گمان مه كوئ چي كه د دې په ځاى يا دوى ستايل
شوي وى يا څه نه وى ويل شوي دا به غوره وو او د دوى
حساسيتونه او مخالفت به ئې نه راپاراوو!! نه دا د
عليم او حكيم ذات وينا ده ،د دوى په اړه همدا حقيقت
روښانه كول غوره دئ او په دې كي ډېر مصلحتونه دي.
بايد داعي دې ته متوجه كړى شي چي له څنگه مخاطب سره
مخامخ دئ او خصلتونه ئې څه دي ،تر څو په هوښيارۍ سره
عمل وكړي او د مخاطب د طبيعي او فطري مخالفتونو په
ليدو سره مأيوس نشي او دعوت په نيمايي الري كې
پرېنږدي .او د  11آيت په پاى كي ويل شوي :هللا پوه
اورېدونكى دئ ،چي ارتباط ئې د آيت له لومړنۍ برخي
سره داسي دئ :هللا تعالى دوى ښه پېژني چي زكات او صدقات
په خپله خوښه نه وركوي ،داسي ئې گڼي لكه چي په زور
ترې اخيستل كېږي ،د تاوان په سترگه ورته گوري ،دې ته
منتظر دي چي وضعيت د مسلمانانو په خالف بدل شي او دوى
د دې زكات ،عشر او صدقاتو د تاوان له وركولو وژغورل
شي ،هللا تعالى د دوى هغه پټي ويناوي اورېدلې دي چي په
دې اړه ئې كړې دي .دا هم د قرآن يو اعجاز دئ ،د
پيغمبر عليه السالم له رحلت وروسته ټولو په خپلو
سترگو وليدل چي دغو اعرابو د زكات له وركولو امتناع
وكړه او د اسالمي حكومت په ضد ئې بغاوت ته مال وتړله.
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او د بانډه والو ځيني داسي دي چي پر هللا او د آخرت
پر ورځي ايمان راوړي او هغه څه چي انفاقوي ئې د هللا
خوا ته د نږدې والي او د پيغمبر د دعاء وسيله
ً دا ورته د نږدې والي وسيله
گڼي ،خبردار چي يقينا
ً
ً په خپل رحمت كي داخل كړي ،يقينا
ده ،هللا به ئې حتما
چي هللا مهربان بخښونكى دئ.
( -)11په دې مبارك آيت كي د كوچيانو درېيمه ډله په
دې توگه معرفي شوې :پر هللا تعالى او د آخرت پر ورځي
ايمان راوړي ،زكات ،عشر او صدقات؛ هللا تعالى ته د تقرب
ً دا
او د پيغمبر عليه السالم د دعاء وسيله گڼي ،يقينا
انفاق د دوى لپاره د تقرب او نږدې والي وسيله او سبب
ده ،هللا تعالى به ئې له خپلو پېرزوينو او رحمت برخمن
كړي او د رحمت سيورى به پر دوى وغوړوي ،دا ځكه چي
هغه مهربان بخښونكي دئ؛ نه يوازي داسي مخلصو بندگانو
ته د دوى گناهونه بخښي بلكي مزيد پر دې پېرزويني
ورپه برخه كوي.









   
   



   


 
او د مهاجرينو او انصارو لومړني سبقت كوونكي او
هغه چي په غوره توگه ئې د دوى متابعت كړى؛ هللا ترې
راضي شوى او دوى ترې راضي شوي او داسي جنتونه ئې
ورته تيار كړي چي ترې الندي ويالې بهېږي ،تلپاته
په هغه كي ،همدا ستره بريا ده.
( -)111دلته هللا تعالى له لومړنيو مهاجرو او انصارو
صحابه وو او له هغو چي په ښه او غوره توگه ئې د دوى
متابعت كړى؛ خپل رضايت اعالن كړى ،له (اولون) لومړني
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مؤمنان مراد دي او (سابقون) د دوى بل صفت دئ چي معنى
ئې د ښېگڼو په لوري تلوار كوونكي ده ،يعني لومړني په
ښېگڼو كي تلوار كوونكي ،هللا تعالى له دوى راضي شوى او
دوى له خپل مهربان رب چي د ايمان سعادت ئې ورپه برخه
كړ او په ډېرو سترو سترو پيرزوينو سره ئې دوى
ونازول ،دوى ته ئې داسي جنتونه تيار كړي چي ترې الندي
ويالې بهېږي ،تلپاته په هغه كي ،همدا ستره بريا ده.
ً چي د لومړنيو صحابه وو ،چا چي د هللا تعالى په
يقينا
الر كي هجرت وكړ او چا چي دوى ته پناه وركړه او دواړو
په گډه د پيغمبر عليه السالم ملگرتيا وكړه ،هر څه ئې
د هللا په الر كي قرباني كړل ،له سترو سترو گواښونو سره
ئې په ډاډه زړه او مېړاني سره مقابله وكړه ،د هللا دين
ئې د نړۍ گوټ گوټ ته ورساوو ،له لږو كسانو پرته نور
ټول ئې د هللا په الر كي شهيدان شول ،له مليزيا نه تر
هسپانيا پوري او له بخارا نه تر نيجريا پوري د دوى د
شهيداونو په قبرونو ښايسته شوي او هر چا ته د دغو
سرتېرو موحدينو د ايمان او اخالص حقيقت او عظمت
انځوروي .اسالم د نړۍ گوټ گوټ ته د دوى د قربانيو په
بيع ورسېدو ،موږ په خپل ايمان كي د دوى د قربانيو
پوروړي يو ،ډېره عجيبه ده چي څوك له دې ستر او څرگند
حقيقت انكار كوي ،نه د قرآن وينا مني او نه د تاريخ
شهادت ،د دوى په اړه كږه خوله خوځوي او هغه څه وايي
چي منصف كافر هم ترې ډډه كوي ،هغه خو لري پرېږده چي
يوه ذره ايمان ئې په زړه كي وي!! د چا په زړه كي چي
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
ترديد لپاره يوازي دغه آيت كافي دئ ،څوك چي د صحابه
وو په اخالص او صداقت باور نه لري نه يوازي د قرآن
دغه آيت به نه مني بلكي ټول قرآن به نه مني ،موږ دا
قرآن ځكه پر پيغمبر عليه السالم نازل شوى قرآن گڼو چي
ټولو صحابه وو پرې اجماع كړې ،موږ د دې لپاره وايو
چي ابوبكر رضى هللا عنه د علم ،درايت ،تدبير او اهليت
له مخي تر ټولو صحابه وو افضل وو چي هغوى همدا خبره
كړې او هغه ئې د خالفت لپاره تر ټولو غوره او اهل
گڼلى ،همداراز عمر ،عثمان او علي رضى هللا عنهم يو په
بل پسي تر ټولو افضل گڼو ځكه چي په دې خبري ټولو
صحابه وو د علي رضى هللا عنه په شمول اجماع كړي ،علي
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رضى هللا عنه له دوى سره بيعت كړى ،د دوى په امامت كي
ئې لمونځونه كول ،پيغمبر عليه السالم فرمايي:
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له انس رضى هللا عنه روايت دئ چي رسول هللا ﹽ وفرمايل :له
انصارو سره مينه درلودل د ايمان تقاضا او نښه ده او
له انصارو سره عداوت درلودل د نفاق نښه ده.







   
   






   
  
او ستاسو شاوخوا كي ځيني كوچيانو منافقين دي او د
مدينې ځيني اوسېدونكي هم ،په نفاق كي ډېر ماهران
شوي ،نه ئې پېژنئ ،موږ ئې پېژنو ،ژر به ئې دوه
ځلي تعذيب كړو ،بيا به د ستر عذاب لوري ته وگرځول
شي.
( -)111دلته د منافقينو يوې بلي ډلي ته گوته نيول
شوې ،هغه چي په نفاق كي ډېر مهارت لري ،پېژندل ئې
ډېر گران دي او حتى هر انسان ته محال ،دا ماهر
منافقين هم په كوچيانو كي شته او هم په ښاريانو كي،
په داسي مهارت سره ئې د مسلمانانو په ليكو كي ځاى
نيولى وو او خپلي منافقانه هلي ځلي ئې كولې چي
هوښيار صحابه ئې هم له پېژندو عاجز ول.
په دې سره قرآن موږ ته الرښوونه كوي چي د منافقينو
د پېژندو لپاره چي په دې مباركي سورې كي د دوى ډېر
خصلتونه بيان شوي او تاسو كولى شئ د دغو آيتونو په
رڼا كي ډېر ئې وپېژنئ ،خو داسي منافقين هم شته چي د
پېژندو لپاره ډېرو نورو الرښوونو ته ضرورت شته او حتى
ډېر هوښيار خلك ئې له پېژندو عاجز دي.
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دلته ويل شوي چي دا ماهر منافقين به دوه ځلي
تعذيب كړو ،چي مراد ئې يا دا دئ چي د عادي منافقينو
دوه برابره سزا به وركړو ،او يا دا چي په وار وار به
ئې مجازات كړو ،خو لومړى تعبير غوره برېښي .ځيني
داسي گمان كوي چي له (سنعذبهم مرتين) نه مراد د نيا
او قبر عذاب دئ ،خو دا تعبير ډېر كمزورى دئ ،په ډېر
تكلف سره هم دا معنى نشو ترې اخيستى ،د آيت له
وروستۍ فقرې (ثم يردون الى عذاب عظيم) نه معلومېږي
چي دا دوه ځلي عذابونه له مرگ نه مخكي د دنيا دوه
ځلي عذابونه دي.



  







    
 
او نور چي په خپلو گناهونو ئې اعتراف كړى او يو
نېك عمل ئې له كوم بل بد سره گډ كړى؛ ښايي هللا به
ئې توبه قبوله كړي ،بې شكه چي هللا مهربان بخښونكى
دئ.
( -)112د دې لپاره چي په هر گنهگار د منافق گمان ونه
شي قرآن د يوې داسي ډلي يادونه كوي چي هم بد عملونه
لري او هم نېك ،د قرآن په اصطالح نېك او بد عمل ئې
سره خلط كړي ،دوى منافقان نه دي ،د ځينو كمزوريو په
سبب بد عملونه ترې شوي ،ښايي هللا تعالى د دوى نېك
عملونو ته په پام سره دوى ته عفوه وكړي ،توبه ئې
قبوله كړي او گناهونه ئې ورته وبخښي او دا ځكه چي هللا
مهربان بخښونكى دئ .نو له هغو خلكو سره په چلند كي
احتياط كوئ چي په خپل ژوند كي داسي نېك عملونه لري
چي د دوى ايمان او اخالص ترې څرگندېږي .داسي الرښوونو
ِى
َب
بنِ أ
َاط
ته په پام سره پيغمبر عليه السالم د ح
ِبِ ْ
ََ
بْ
ة چي لويه غلطي ترې شوې وه او قريشو ته ئې د يوه
َع
لت
َ
بريد په اړه اطالع وركړې وه ،خط ئې په الري كي ونيول
شو ،پوښتنه ترې وشوه ،هغه اعتراف وكړ خو وئې ويل چي
دا مي د نفاق په وجه نه دئ كړى د مجبوريت له مخي مي
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كړى ،خپل عذر او دليل ئې وړاندي كړ ،عمر رضى هللا عنه
وويل :يا رسول هللا! د دې منافق د وژلو امر وكړه،
ما
ًا ،و
در
د شَه
ه ق
پيغمبر عليه السالم وفرمايل :إ
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برخه اخيستې وه ،څه پوهېږي ښايي هللا تعالى به د
بدريانو حالت داسي موندلى وي چي ورته ويلي ئې وي :څه
چي غواړئ هغه وكړئ؛ ما بخښنه درته كړې ده!!
په دې آيت كي دا فقره (  
 ) ځينو درونو مفسرينو داسي
ً د دوى توبه قبوله كړي،
تعبير كړې چي گواكي هللا به حتما
دوى په دې عقيده دي چي د (عسي) كلمه د هللا تعالى په
ارتباط د احتمال او هيلي په معنى نه شو نيولى! خو دا
رأيه نه دلته او نه د قرآن په نورو ځايونو كي د منلو
وړ رأيه ده ،دا رأيه ځكه كمزورې ده چي د قرآن الفاط
په اصلي معنى نه نيسي ،دلته خو د دوى تعبير په
هيڅصورت كي صحيح نشو گڼلى ځكه چي تر دې وروسته ويل
شوي چي په صدقاتو سره دوى تطهير او تزكيه كړه او دا
ښيي چي توبه ئې په صدقې پوري مشروط شوې.

   


    




   
له مالونو ئې داسي صدقه ترالسه كړه چي پرې پاك او
ً چي ستا
تزكيه ئې كړې او دعاء ورته وكړه ،يقينا
دعاء ورته يوه ډاډېينه ده ،او هللا پوه اورېدونكى
دئ.
( -)111دا آيت پيغمبر عليه السالم ته الرښوونه كوي چي:
د دغو مؤمنانو د اصالح ،روزني او د گناهونو د معافېدا
الر دا ده چي هغوى په صدقاتو او د هللا تعالى په الر كي د
خپل مال په لگولو وگمارل شي ،دا به د دوى د (تطهير)
او (تزكيې) باعث شي ،نو ته صدقه ترې واخله او دعاء
ورته وكړه ،ستا دعاء د دوى د تسل او ډاډ باعث ده .په
دې مبارك آيت كي د څو الفاظو په وړاندي لږ توقف
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ضروري برېښي :له (تطهير :پاكولو) نه د گناه او بد
عمل له اغېز نه د انسان پاكول مراد دي ،او له
( تزكيه) نه د انسان روحي او معنوي روزنه مراد ده،
تطهير او تزكيه دواړه پاكول افاده كوي خو په تزكيه
كي له پاكولو عالوه د ودي وركولو او شېرازه كولو معنى
هم پرته ده .يعني په صدقاتو سره هم هللا تعالى د دوى
گناهونه بخښي او هم له روحي او معنوي پلوه وده
وركوي.
د آيت په پاى كي د هللا تعالى دوه صفات :سميع او
عليم راغلي ،سميع د پيغمبر عليه السالم د دعاء په
ارتباط دئ او دا مطلب افاده كوي چي هللا تعالى د دوى په
اړه ستا دعاء اوري او قبلوي ئې ،او (عليم) د صدقاتو
د پايلو او نتائجو په ارتباط چي ښيي دا د هغه عليم
رب وينا ده چي پوهېږي صدقه د انسان د روحي او معنوي
ودي او د گناهونو له اغېز نه د انسان د ژغورني وسيله
ده.

   
   


   
  
آيا په دې نه پوهېږي چي هللا له خپلو بندگانو نه
توبې قبلوي او صدقې اخلي ،او دا چي هللا مهربان توبه
قبلوونكى دئ؟
( -)111ټول بايد په دې پوه وي چي هللا تعالى د توبې
دروازه پرانيستې پرېښې ده ،د گناهگار بنده توبه
قبلوي او په صدقاتو سره گناهونه بخښي ،دا ځكه چي هغه
مهربان توبه قبلوونكى دئ ،د توبې قبلول او په صدقاتو
سره د گناهونو بخښل د همدغو صفاتو غوښتنه ده.
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ً ستاسو كړنه
او ووايه :عمل وكړئ چي هللا به حتما
ً
وگوري او د ده پيغمبر هم او مؤمنان هم ،او حتما
به په غيب او څرگند پوه ذات ته وروگرځول شئ نو په
هغه څه به مو خبر كړي چي كول مو.
( -)115دا مطلب تر دې د مخه په  11آيت كي هم راغلى؛
يوازي په دومره توپير سره چي دلته د هللا او پيغمبر تر
څنگ د مؤمنانو يادونه هم شوې ده ،مقصد ئې دا دئ چي
تاسو ته به يو ځل بيا مهلت دركړى شي ،بيا به داسي
مواقع راشي چي ستاسو د ايمان حقيقت څرگند شي ،جهاد
ته به بلنه دركړى شي او هغه مهال به هللا ،د هغه پيغمبر
او مؤمنان وگوري چي تاسو څه كوئ ،د مخكي په څېر له
جهاد نه ډډه كوئ او كه داسي څه چي هم خپل فرض ادا
كړئ او هم خپل مخكني اشتباهات جبران كړئ!! او كه
ً داسي ونه شول ،د امتحان موقع رانه غله ،ستاسو
احيانا
د ايمان او اخالص څرنگوالى د خلكو له نظره پټ پاته شو
نو د آخرت ورځ راتلونكې ده او هلته به هر څه څرگند
شي.











   
او نور چي د هللا حكم ته (منتظر) پرېښودل شوي؛ يا به
ئې تعذيب كړي او يا به ئې توبه قبوله كړي او هللا
باحكمت پوه دئ.
( -)117دا مبارك آيت د يوې بلي ډلي په اړه د هللا تعالى
پرېكړه زموږ مخي ته ږدي :هغه چي منتظر پرېښودل شوي،
غلطي ترې شوې خو هللا تعالى د دوى په اړه وروستۍ پرېكړه
نه ده كړې ،وروسته او د دوى راتلونكو كړنو ته په پام
سره به يا د عذاب پرېكړه كوي او يا به ئې توبه
قبلوي ،د دوى منتظر پرېښودل ،د تعذيب يا توبې قبلېدا
ئې راتلونكې ته معطلول د هغو خاصو مصلحتنو له مخي
شوې چي عليم او حكيم رب پرې ښه پوهېږي .د دې ټولگي
په اړه به تاسو د 111آيت په تفسير كي مفصل بحث
وگورئ.
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او هغه چي يو جومات ئې د ضرر ،كفر ،د مؤمنانو
ترمنځ د تفريق (وسيله) او هغه چا ته مورچل گرځولى
چي تر دې مخكي له هللا او د هغه له پيغمبر سره
ً په تأكيد سره لوړه كوي چي له
جنگېدلى ،او حتما
ښېگڼي پرته مو د بل څه اراده نه وه كړې ،او هللا
گواهي وركوي چي دوى له شكه پرته دروغجن دي.
( -)116دلته د هغو كسانو په اړه بحث شوى چي د اسالم
او مسلمانانو په ضد او د دښمن په گټه د جنگ سنگر او
مورچل پرانېزي خو د جومات په څېر تر يوه غولوونكي
نامه الندي ،موخه ئې دا وي چي دښمن ته گټه ورسوي،
مسلمانان متضرر كړي ،د اسالم په ضد د كفر مرسته او
خدمت وكړي ،د مسلمانانو تر منځ تفرقه او اختالفات
راوالړ كړي او د هغو خلكو لپاره پناه ځى او مورچل جوړ
كړي چي له اسالم او مسلمانانو سره جنگېدلي ،خو له دې
ټولو سره سره به د هللا په نامه لوړه كوي چي كوم بد نيت
نه لري ،د اسالم او مسلمانانو د ښېگڼي لپاره ئې دا
كار كړى ،دا په داسي حال كي چي هللا تعالى گواهي وركوي
چي دوى دروغجن دي ،نه ئې نيت او اراده سمه ده او نه
ئې دا كار د اسالم او مسلمانانو په گټه ،كه څه هم د
دې يو مصداق خو هغه جومات وو چي منافقينو جوړ كړى
وو ،په رواياتو كي راغلي چي دا منافقين خزرجيان ول،
د ابوعامر خزرجي چي لومړى مكې ته او د مكې له فتحي
وروسته روم ته تښتېدلى وو او له هغه ځايه ئې ځينو
منافقينو ته پيغام لېږلى وو چي زه له لوى لښكر سره
درروان يم ،تاسو د قباء له مسجد نه لږ لري ځان ته
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جومات جوړ كړئ ،دا به ستاسو د راغونډېدو مركز وي،
دوى همدا كار وكړ ،پيغمبر عليه السالم ته ورغلل او
بلنه ئې وركړه چي په خپل امامت سره ئې افتتاح كړي،
ورته وئې ويل چي مخكنى جومات له موږ لري دئ ،په
تودوخي او د باران په ورځو كي نشو وررسېدى ،ځكه مو
دلته بېل جومات جوړ كړ ،پيغمبر عليه السالم ورسره
وعده وكړه چي له تبوك نه له راستنېدو وروسته به دا
كار وكړم ،خو المدينې ته نه وو رارسېدلى چي په الري كي
د (ذي اوان) په سيمي كي دا آيتونه پرې نازل شول ،نو
امر ئې وكړ چي دا جومات ړنگ كړي ...،خو دا الرښوونه
په سلگونو نور مصداقونه لري ،داسي ډېري ډلي رامنځته
شوې دي چي د اسالم تر نامه الندي له اسالم سره جنگېدلې،
كه ووايو چي د تاريخ ټول جنگونه د حقيقي مذهب په ضد
د جعلي مذهب تر پردې الندي شوي ،مبالغه مو نه ده كړې،
تل د باطل پلويان د حق دين په ضد د دين او مذهب تر
شعار او بيرغ الندي جنگېدلي ،دښمنانو تل مذهب د مذهب
په ضد كارولى او د دين مقابله ئې د دين تر نامه الندې
كړې ،د اسالمي ډلو د ځپلو لپاره ئې د اسالم تر نامه
الندي ډلي ميدان ته راايستلې ،روسانو همدا كار وكړ،
كله چي د خپلو فوځونو ،وسلو ،پيسو او كمونيستو
مزدورانو په زور د مقاومت له ځپلو عاجز شول د
مجاهدينو تر نامه الندي يوه ډله ئې استخدام كړه ،له
كمونيستانو سره ئې يو ځاى كړه ،د خپل فوځ نيمگړى
جنگي مأموريت ئې وروسپارو او په افغانستان كي د يوه
اسالمي حكومت د جوړولو مخه ئې ونيوله .همدغه ډله دا
دئ اوس امريكايانو استخدام كړې او د مجاهدينو په ضد
ئې جنگوي .تل د اسالم نه ماتېدونكې كال له داخله او د
منافقينو په الس او له اسالم نه د دفاع تر نامه الندي د
دښمن په گټه فتح شوې ،د افغانستان په جهاد كي هم
دښمن په خپلو پرمخ تللو وسلو ،مجهزو فوځونو ،روزل
شوو باتجربه جاسوسي شبكو ،پراخو امكاناتو ،تبليغاتو،
د مجاهدينو په وژلو ،نيولو ،د كليو او كورونو په
ورانولو ،بمباريو او بې شمېره جنگي جناياتو سره ونه
توانېدو چي مجاهدينو ته ماته وركړي ،خو هغه مهال په
دې وتوانېدل چي د مجاهدينو د الزياتو برياوو مخه
ونيسي او په خپلمنځيو جگړو ئې اخته كړي چي د مسجد
ضرار په څېر ډلي ئې جوړي كړې ،له دغو ډلو ئې د
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مورچلو په توگه استفاده وكړه ،د روسي فوځونو نيمگړى
جنگي مأموريت ئې دغو ډلو ته وسپارو او د مجاهدينو په
الس د يوه اسالمي حكومت د جوړېدو مخه ئې ونيوله .كوم
كار چي دوى په خپلو مجهزو فوځونو ونه كړى شو ،په دغو
ډلو سره ئې وكړ!! دا نن صليبي ځواكونو زموږ هېواد د
خپلو فوځونو په زور نه دئ نيولى؛ بلكي د هغو ډلو په
الس ئې نيولى چي د دوى د زمكنيو فوځونو په څېر ئې عمل
وكړ ،د دوى لپاره وجنگېدل ،كه له پاسه هغوى بمونه
ورول نو الندي دوى مخكي تلل او سنگرونه ئې ورته فتح
كول او د راكوزېدو شرائط ئې ورته برابرول .دا همغه
ډلي دي چي قرآن ئې د مسجد ضرار په نامه يادوي او
وايي :دا د دښمن لپاره مورچل ،اسالم ته د ضرر رسولو
باعث ،د كفر په گټه او د مسلمانانو د تفريق وسيله
دئ ،په افغانستان كي جهاد د يوې منظمي او ځواكمني
اسالمي ډلي په الس پيل شو ،دښمن نه غوښتل چي دا اسالمي
پاڅون د يوه داسي حزب تر مشرۍ الندي دوام وكړي چي د
اسالمي حكومت د جوړولو توان او كفايت لري ،نوري ډلي
ئې ،هغه هم له هېواده بهر او هغه مهال جوړې كړې چي
په لكونو افغانان پاكستان او ايران ته مهاجر شول ،د
مقاومت ورځ په ورځ ځواكمنېدو ته په پام سره دښمن
وېري واخيست چي د دې لړۍ پايله به هغه څه وي چي ترې
سخته ترهه لري ،د اسالمي حكومت جوړېدا ،د امت ويښېدا،
د جهاد د فريضې احياء او د اسالمي خالفت تأسيس هغه څه
وو چي دښمن تل ترې وېرېدو ،د همدې لپاره ئې دا ډلي
په پاكستان او ايران كي جوړي كړې ،ډېر پرې وغولېدل،
د دوى په قسمونو ئې باور وكړ ،گمان ئې دا وو چي دا
په نېك نيت جوړي شوې ډلي دي او موخه ئې جهاد او د
هېواد آزادي ده ،خو راشئ وگورئ چي هغه ډلي اوس چېري
دي؟!! آيا له روسانو او كمونيستانو سره يو ځاى نه
شوې؟! آيا دا اوس د امريكايانو تر قومندې الندي د خپل
ملت په ضد نه جنگېزي؟! آيا دا دوى نه ول چي
امريكايانو ته ئې ويل :لوى بمونه ووروئ ،لومړى خط
راته مات كړئ ،موږ ته وسائل راكړئ او د اردو په
قطعاتو كي زموږ جنگيالي ونيسي ،موږ ترتاسو ښه جنگېدى
شو ،ور او گودر راته معلوم دئ او په غرنيو سيمو كي د
جنگېدو تجربه لرو؟!!
مجاهدينو د جهاد په تېرو كلونو كي د قرآن د ډېرو
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آيتونو مصداق په خپلو سترگو وليد ،ډېر داسي خلك ئې
وليدل چي د اتحاد تر پردې او شعار الندي ئې د اختالف
راوالړولو هڅي كولې ،د بېلي ډلي جوړولو په موخه به ئې
د مجاهدينو تر منځ د يووالي تر نامه الندي غونډي جوړي
كړې؛ خو لنډه موده وروسته به څرگنده شوه چي دا ډله د
دښمنانو لخوا استخدام شوې او موخه ئې د مجاهدينو تر
منځ د اختالفاتو تشديد او د يوې نوې ډلي جوړول دي!!
دښمن تل هڅه كوي چي د استخدام شوو ډلو لپاره
غولوونكي نومونه غوره كړي ،د تخريب سنگر ته د مسجد
نوم وركړي ،ځيني د اتحاد په نامه د اختالف لپاره،
ځيني د اصالح په نامه د افساد لپاره او ځيني د صلحي
په نامه د جهاد په ضد ميدان ته راوباسي .دا دئ قرآن
موږ ته وايي :ځيني به د دښمن لپاره سنگر جوړوي خو د
مسجد په نامه ،ځيني داسي دي چي ځان ته مصلح وايي ،د
صلح او اصالح په نامه به صحنې ته راوځي خو په حقيقت
كي به د دښمن له لوري د افساد او اختالف لپاره گمارل
شوي وي ،د مسلمانانو په وړاندي به ځان مسلمان گڼي خو
كله چي له خپل شيطان سره خلوت كوي نو ورته وايي :موږ
ستاسو ملگري يو ،پر مسلمانانو ملنډي وهو ،د اسالم او
اصالح خبري مو هسي د ملنډو خبري دي .اصلي خبره مو
همغه ده چي تاسو ئې غواړئ ،له جهاد نه د خلكو
راگرځول او وسله پر زمكه كېښودل!!
مجاهدين بايد دې ته متوجه وي چي د دښمن چلند له
يوې ډلي سره د معيار او محك په توگه ونيسي ،هري هغي
ډلي ته بايد د شك په سترگه وگوري چي دښمن ئې په خپلي
خوا كي مني ،د دښمن تر تسلط الندي په ډاډ او اطمئنان
سره اوسي ،نه دښمن له دوى تشويش لري او نه دوى له
دښمنه.
تجربو دا هم وښوده چي د يوې فعالي اسالمي ډلي په
شتون كي د بلي ډلي جوړول يا د دښمن كار دئ ،يا د
غرضي او مرضي خلكو او يا د كمعقلو او جاهالنو ،دغه
ً د دښمن په مورچل بدلېږي او دښمن به
نوې ډله به حتما
ئې د اسالم او مسلمانانو په ضد جنگوي.
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هيڅكله مه پكي ودرېږه ،بې له شكه چي هغه جومات تر
ټولو غوره دئ چي په كي ودرېږې چي له لومړۍ ورځي د
تقوى پر بنسټ جوړ شوى ،په هغه كي داسي مېړني دي
چي پاكېدو ته لېوالتيا لري ،او هللا داسي ځان
پاكوونكي خوښوي.
( -)111د دې مبارك آيت په ارتباط څو خبري په پام كي
ولرئ:
پيغمبر عليه السالم ته او د ده له الري ټولو مؤمنانو
ته امر شوى چي په مسجد ضرار او دې ته ورته جومات او
جماعت كي له ودرېدو په كلكه ډډه وكړي.
د ودرېدو لپاره تر ټولو غوره جومات او جماعت هغه دئ
چي له لومړۍ ورځي د تقوى پر بنسټ جوړ شوى وي ،په
لومړني جومات كي چي بنسټ ئې پر تقوى والړ وي او پاكان
او متقيان په كي راغونډ شوي وي ودرېږئ،
هللا تعالى پاكان او د پاكانو ټولى خوښوي.
په دې مبارك آيت كي دا فقره لږ دقت غواړي چي




وايي:
 :په دې كي داسي مېړني دي چي
پاكېدو ته لېوالتيا لري ،كه څه هم ځيني مفسرينو د
يوه روايت په استناد ويلي دي چي په دې سره د دغو
خلكو هغه صفت ته اشاره شوې چي په استنجاء كي به ئې
له لوټي نه عالوه له اوبو هم استفاده كوله ،خو د آيت
سياق او سباق او تر بحث الندي موضوع اهميت ته په پام سره
ويلى شو چي له دې پاكوالي نه مراد له نفاق ،شرك ،كفر،
فسق او فساد نه پاكوالى مراد دئ نه يو فرعي او د ثانوي
اهميت وړ پاكوالى!! كومي موضوع ته چي دغو درنو مفسرينو
گوته نيولې ده هغه دومره ثانوي او فرعي موضوع ده چي قرآن
په هيڅ ځاى كي حتى معمولي اشاره هم نه ده ورته كړې ،دا
ډېره بعيده خبره معلومېږي چي دلته او د داسي مهمي قضيې د
بحث په ترڅ كي دي دغي فرعي خبري ته دومره اهميت وركړى
شوى وي!! په كوم روايت چي دوى استناد كړى د هغه په مقابل
كي نور روايات داسي دي چي وايي له دې د مسجد نبوي لمونځ
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كوونكي مراد دي ،نه د مسجد قباء ،په دغو متعارضو رواياتو
كي يوازي يو منلى شو ،د آيت الفاظو ته په پام سره په
يقيني توگه ويلى شو چي دا روايت ضعيف دئ .احق جومات مسجد
نبوي دئ نه مسجد قباء.

دا مبارك آيت هر مؤمن ته؛ د قيامت تر ورځي؛
الرښوونه كوي او دا ځالنده مشعل په الس وركوي چي له
څنگه ډلي سره به ملگرتيا كوي ،په څنگه جومات كي به
لمونځ كوي او په څنگه جماعت كي به غړيتوب قبلوي؟ په
هغه جومات او جماعت كي به ودرېږي چي بنسټ ئې پر تقوى
اېښودل شوى ،تر نورو مخكي جوړ شوى ،پاكان او متقيان
په كي راغونډ شوي ،هغه چي غواړي له نفاق ،شرك ،كفر،
فساد او فسق نه ئې لمن پاكه پاته شي ،هغه چي له گنده
افكارو ،ناولو اخالقو او كرغېړنو عملونو نه ځان لري
ساتل غواړي.
تجربو ثابته كړې ده چي په لومړۍ ډلي كي د ټولني
تر ټولو صالح او مخلص وگړي راغونډېږي ،په چا كي چي
تر نورو اخالص او صداقت زيات وي تر هغوى مخكي ميدان
ته راوځي ،وړاندي وړاندي درومي ،د نورو لپاره مخكښ
وي ،هغه چي وروسته وروسته ميدان ته راوځي؛ ايماني
جذبه ئې تر مخكنيو كمزورې او اخالص ئې لږ وي ،د همدې
لپاره قرآن سابقين د مخكښانو په نامه يادوي او مقام
ئې تر ټولو لوړ گڼي.
(
خو دا چي په دې فقرې كي
    
 :     هغه

جومات تر ټولو غوره دئ چي په كي ودرېږې چي له لومړۍ
ورځي د تقوى پر بنسټ جوړ شوى )،كوم جومات ته اشاره
شوې ،بايد ووايو چي كه څه هم دا حكم عام دئ او غوره
دا ده چي په كوم خاص جومات پوري ئې مربوٌ نه كړو ،د
آيت له الفاظو هم خاص جومات نه معلومېږي ،خو دومره
په وضاحت سره معلومېږي چي مراد ئې مسجد قباء نه دئ،
ً او تل
ځكه كه داسي وى نو پيغمبر عليه السالم به حتما
په هغه كي لمونځ كولو او هغه به ئې احق گڼلو .گڼ
شمېر روايات هم دغه خبره كوي.
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آيا هغه چي بنسټ ئې د هللا (له عذابه) په ځان ساتني
او رضاء اېښودل شوى غوره دئ او كه هغه چي بنسټ ئې
د يوې داسي كندي په نړېدونكې ژۍ اېښودل شوى چي د
دوزخ په اور كي به ئې ړنگ كړي ،او هللا دا ظالم وگړي
نه هدايتوي.
( -)111دلته مخكنۍ ډلي او د دوى جوماتونه او
جماعتونه په ډېري ښكلې بڼي كي انځور شوي ،يو د هغه
چا جومات چي بنسټ ئې د هللا له مؤاخذې او عذابه په ځان
ساتني او د هللا په رضاء لټوني اېښودلى ،د جومات له
جوړولو ئې موخه دا وه چي د خپل رب اوامر په ځاى كړي
او رضاء ئې ترالسه كړي او بل د هغه چا جومات ډوله د
دښمنانو مرصاد چي د دوزخ د كندي په نړېدونكې ژۍ ئې
جوړ كړى؛ چي د دې ژۍ په نسكورېدو سره دى او جومات ئې
د دوزخ د كندي په اور كي پرېوځي ،ووايئ! كوم ئې غوره
دئ؟ په كوم كي ودرېدل غواړئ؟ خو پوه شئ چي هللا تعالى
هيڅكله دا ظالمان نه هدايتوي ،د دوى پر مخ ئې د
هدايت دروازه تړلې ده ،دوى به هيڅكله خپلو ناولو
موخو ته ونه رسېږي ،هللا تعالى به دا موقع ورنه كړي چي
خپلو ناولو موخو ته د رسېدو الر ومومي.




   
   
   
 
تل به د دوى هغه ماڼۍ چي جوړه كړې ئې ده؛ د دوى
په زړونو كي د شك (باعث) وي ،مگر دا چي زړونه ئې
ټوټې ټوټې شي ،او هللا باحكمت پوه دئ.
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( -)111دوى په نفاق كي هغي پولي او پړاو ته رسېدلي
چي بېرته راگرځېدا ئې محال ده ،د جومات په نامه د
دښمن لپاره مورچل جوړول هغه څه دي چي تل به د دوى
زړونه له شكونو او بدگمانيو ډك ساتي ،هيڅكله به دا
سعادت ترالسه نه كړي چي له شكونو وژغورل شي او په صفا
زړه د ايمان لوري ته راوگرځي .شكونه به ئې يوازي هغه
مهال له منځه ځي چي دا په شديد نفاق لړلي زړونه ئې
ټوټې ټوټې شي.

















   





   
   


   




بې له شكه چي هللا له مؤمنانو د دوى سرونه او مالونه
اخيستي دي ،د دى لپاره چى جنت به ئې په برخه
كېږى ،نو دوى د هللا په الر كي جنگېږي ،وژني او وژل
كېږي ،رښتينې وعده چي په تورات ،انجيل او قرآن كي
ئې پر ځان (منلې ده) ،او تر هللا به څوك په خپلي
وعدې ډېر وفا كوونكى وي؟ نو پر خپل هغه پېر پلور
خوښ اوسئ چي ترسره كړى مو دئ؛ او همدا ستره بريا
ده.
( -)111دلته د هللا تعالى په الر كي خپل سر او مال
قرباني كول داسي ښودل شوي لكه چي مؤمنان خپل مال او
نفس د جنت په بدل كي پر خپل رب پلوري ،يعني كه له هللا
تعالى جنت غواړې نو پوه شه چي د دې جنت بيع ستا سر
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او مال دئ ،په هغه ورځ چي تا پر هللا تعالى ايمان راوړى
د جنت په مقابل كي دي خپل سر او مال پر خپل رب
پلورلي ،جنت ته د ننوتو سند به هغه مهال تر السه كوې
چي له هللا تعالى سره د پېر پلور په دغي معاملې او ژمني
عمل وكړې ،دلته د دغه پېر پلور او تجارت تقاضاوي په
دې توگه ښودل شوې -1 :دوى د هللا په الر كي جنگېږي -2 ،د
هللا دښمنان وژني -1 ،او د هللا د دښمنانو په الس وژل كېږي.
دا هغه حقيقي الهي ژمنه ده چي په تورات ،انجيل او
قرآن كي ئې يادونه شوې ،څوك به تر هللا تعالى په خپلي
ژمني ډېر وفا كوونكى وي؟ نو پر خپل هغه پېر پلور خوښ
اوسئ چي ترسره كړى مو دئ؛ او همدا ستره بريا ده.
ته بايد د دې معاملې او پېر پلور له مخي داسي
وگڼې لكه چي د هللا تعالى له لوري يو پېرل شوى مريى يې،
ستا لپاره هللا تعالى همدغه د عبد (مريي) نوم غوره كړى،
د دغي معاملې او نوموني له مخي نور ته د خپل نفس او
مال خاوند نه يې ،ستا نفس او مال په حقيقت كي له تا
سره د هللا تعالى امانتونه دي .د مريي او غالم ځانگړتيا
او خصوصيت دا دئ چي هغه په خپلو ټولو هڅو ،هلو ځلو
او تصرفاتو كي د خپل آقا رضاء لټوي ،همدا د هغه هدف
وي ،هغه خپل حركات او سكنات ،خوى او عادت ،كړه وړه
او خپلي اړيكي او تعلقات داسي عياروي چي د هغه آقا
او مالك ترې راضي شي ،هر هغه څه چي دى ئې د خپل آقا
او مالك د رضاء خالف كوي ،هغه ته بغى ويل كېږي ،او
پدې صورت كي هغه باغي گڼل كېږي ،قرآن عظيم الشأن د
مؤمنانو په اړه فرمايي:
    







البقره216 :


له خلكو نه ځيني هغه دي چي خپل نفس د هللا د رضاء په
لټه كي پلوري او هللا په دغو بندگانو رؤف او مهربان دئ.
يعني هللا جل شأنه په هغه بنده رؤ ف او مهربان دئ چي
خپل نفس د هللا د رضاء په لټه كي خرڅوي ،د دې لپاره چي
خپل رب راضي كړي خپل هر څه وقف كوي.
د عبد او مريي بل خصوصيت دا دئ چي هغه په خپل ټول
ژوند كي ،د خپل آقا د فرمان مطيع وي ،هغه له خپله
طرفه د هيڅ كار په اړه فيصله نه كوي ،هغه ته چي د څه
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كولو كوم دستور او هدايت وركول كېږي ،همغه كوي ،كوم
اقدام چي د خپل آقا او مالك د اذن نه پرته وكړي،
بغاوت گڼل كېږي ،دا د غالمۍ او مرييتوب له حده تجاوز
گڼل كېږي ،هغه د ژوند په هيڅ برخه كي په خپله تصميم
نه نيسي ،هره خبره چي كوي او هر تصميم چي نيسي ،نو
هغه به د خپل آقا له امر او هدايت سره سم نيسي ،قرآن
عظيم الشأن د مؤمنانو په اړه فرمايي:
    








    
    



االحزاب17:

او هيڅ با ايمانه نارينه او ښځي ته دا نه ښايي چي
كله هللا او د هغه پيغمبر د كوم كار فيصله وكړي بيا دي
دوى لره په خپل كار كي څه اختيار وي ،او څوك چي له هللا
ً چي په
او د هغه له پيغمبر نه سرغړاوى وكړي ،يقينا
څرگنده توگه بې الري شوى.
يعني د كوم كار په اړه د هللا تعالى او د ده د
پيغمبر له پرېكړي وروسته له هر مؤمن بنده دا ا ختيار
سلب كېږي چي له خپل لوري بله پرېكړه وكړي ،له دې
وروسته هغه په بشپړ اطاعت مكلف دئ ،د بلي پرېكړي او
فيصلې حق نه لري ،څوك چي سرغړاوى وكړي د هغه په بې
الريتوب او ضاللت كي هيڅ شك نشته.
د عبد او مريي بل خصوصيت دا دئ چي هغه به خپل
دوست او دښمن د خپلو تمايالتو پر بنسټ او د هوى او
هوس له مخي نه ټاكي ،په دې اړه هم له ده اختيار سلب
شوى او هغه د خپل آقا او مالك د پرېكړي او حكم محكوم
دئ ،كه كوم غالم او مريي د خپل آقا دښمن په دوستۍ
ونيسي ،هغه بغاوت كړى ،او كه هغه د خپل آقا دوست
دښمن وگڼي بيا ئې هم بغاوت كړى .قرآن عظيم الشأن د
مؤمنانو په اړه همدغسي فرمايي:
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المجادله22:

هغه قوم چي پر هللا او پر آخرت ئې ايمان وي ،هيڅكله به
ئې داسي ونه مومې چي له هغه چا سره دوستي وكړي چي له
هللا او د هغه له پيغمبر سره ئې دښمني كړې وي ،كه څه هم
دوى ئې پلرونه وي ،زامن ئې وي ،وروڼه ئې وي او
خپلوان ئې وي ،همدغه كسان دي چي هللا د دوى په زړونو كي
ايمان ثبت كړى او په خپله روح "يعني په غيبي فيض"
سره ئې د هغوى مرسته كړې ،هغوى به داسي جنتونو ته
داخل كړي چي ترې الندي نهرونه بهېږي ،په هغه كي
تلپاته ،هللا له هغوى راضي شوى ،دوى له هللا راضي شوي،
همدا د هللا حزب دئ " ،دغه كسان د هللا د حزب غړي دي"
ً چي د هللا حزب بريالى دئ.
يقينا



 












 
همغه توبه كوونكي ،عبادت كوونكي ،ستايونكي( ،د هللا
په لوري) سفر كوونكي ،ركوع كوونكي ،سجده كوونكي،
پر معروف گمارونكي ،له منكر نه منع كوونكي او د هللا
د حدودو ساتونكي ،او دغو مؤمنانو ته زېرى وركړه.
( -)112دا مبارك آيت د هغو مؤمنانو ځانگړتياوي او
مواصفات موږ ته راښيي چي له خپل رب سره ئې پورتنۍ
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معامله او مبايعه ترسره كړې او پر مقتضاء ئې عمل
كوي ،په دې توگه:
 دوى توبه كوونكي دي ،كه معمولي غلطي ترې وشي؛ ژر
د خپل رب لوري ته راگرځي او پر خپلي ژمني د عمل كولو
مجدد هوډ كوي،
 دوى عبادت كوونكي دي ،له خپل رب سره ئې معامله
داسي وي لكه د مريي،
 دوى ستايونكي دي ،تل د خپل رب په ستايني مشغول
وي،
( د هللا په لوري) سفر كوونكي ،هر خوځښت ئې د خپل رب
لوري ته سفر وي او په هغه الر درومي چي خپل رب ته ئې
وررسوي ،د سائحون ډېر تعبيرونه شوي خو تر ټولو غوره
ئې همدا دئ.
 دوى ركوع كوونكي دي ،تل د خپل رب پر عظمت اعتراف
كوي او په وړاندي ئې سر ټيټوي،
 دوى سجده كوونكي دي ،تل د خپل رب په وړاندي د
مضطر او محتاج بنده په توگه تندى پر زمكه ږدي ،او د
هللا تعالى پښو ته لوېږي،
 دوى پر معروف گمارونكي دي ،دا خپل الهي مأموريت
گڼي چي خلكو ته بلنه وركړي او پر نېكو كارونو ئې
وگماري،
 دوى له منكر نه منع كوونكي دي ،دا خپل ديني
مسئوليت بولي چي د هر كرغېړن او ناروا كار مخنيوى
وكړي،
 او دوى د هللا د حدودو ساتونكي دي ،نه پرېږدي څوك له
دغو حدودو تېر شي او پر دغو پولو آخوا واوړي.
دغو مؤمنانو ته زېرى وركړه چي په رښتيا سره ئې
خپله ژمنه ترسره كړې ،له هللا تعالى سره ئې كړې معامله
په صادقانه او رښتينې توگه سر ته رسولې او هللا تعالى
به له دوى سره په خپلي ژمني وفا كوي.
گورئ چي د بيع او شراء (پېر پلور) دا معاهده
څومره درنه ده او څومره ستر ستر مسئوليتونه او دندي
د مسلمان پر اوږو ږدي؟!!
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پيغمبر او مؤمنانو ته دا نه ښايي چي مشركينو ته
له هغه وروسته بخښنه وغواړي چي ورته څرگنده شوه
چي دوى دوزخيان دي ،كه څه هم خپلوان (ئې) وي.
( -)111دلته له مشركينو سره د مسلمانانو د مقاطعې او
پر ېكون او له دوى او د دوى له شرك نه د برائت او بې
زارۍ څرنگوالى انځور شوى ،وايي :له پيغمبر او
مؤمنانو سره دا نه ښايي چي مشركينو ته له هغه وروسته
د مغفرت او بخښني غوښتنه وكړي چي د دوى شرك ورته جوت
شي او پوه شي چي دوى دوزخيان دي او له خپل شرك نه الس
اخيستو ته چمتو نه دي ،كه څه هم دا مشركين د دوى
نږدې خپلوان وي.








  
   
     




او خپل پالر ته د ابراهيم بخښنه غوښتل خو يوازي د
هغي وعدې له مخي وو چي له ده سره ئې د هغې ژمنه
كړې وه ،خو كله چي ورته جوته شوه چي هغه د هللا دښمن
ً چي ابراهيم ډېر نرم
دئ نو ترې بې زاره شو ،يقينا
زړى او د زغم خاوند وو.
( -)111په دې مبارك آيت كي مسلمانانو ته ويل شوي چي
ستاسو جد؛ ابراهيم عليه السالم هغه مهال له خپل پالر
سره خپلي اړيكي وشلولې او خپل برائت ئې ترې اعالن كړ
چي ورته معلومه شوه هغه د خداى دښمن دئ .تر يوې مودې
ئې د دې لپاره هغه ته د بخښني دعاء كوله چي د همدې
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استغفار ژمنه ئې ورسره كړې وه ،خو كله چي پوه شو هغه
د هللا دښمن دئ او له خپل شرك او كفر نه الس نه اخلي نو
خپل برائت ئې ترې اعالن كړ.
كه څه هم ځينو درنو مفسرينو د دې آيتونو لپاره
خاص خاص شأن نزولونه بيان كړي ،هر يوه په ځانگړي
روايت استناد كړى ،ځينو ال بيا د ابوطالب په اړه
گڼلى ،خو دا حكم عام دئ او د خاصولو هيڅ مجال ئې نه
تر سترگو كېږي .دا ډېره عجيبه ده چي څوك ووايي :دا
آيتونه د ابوطالب په اړه نازل شوي!! د ابو طالب خبره
چېري او د دې آيت د نزول نېټه چېري؟!! ابوطالب په
مكه كي وفات شوى او دا آيتونه د پيغمبر عليه السالم
له رحلت لږ مخكي نازل شوي.
 د آيت شأن نزول يوه معنى لري او مصداق ئې بله
معنى ،څوك چي مصداق ته د شأن نزول نوم وركوي مغالطه
كوي ،شأن نزول د نزول د وخت خاص حالت دئ چي په بل
وخت ئې اطالق نشي كېدى او مصداق ئې د نزول له ورځي
وروسته تر قيامته پوري ورته موارد دي .څوك چي د
التوبه د سورې د كومي برخي شأن نزول د مكي دور حوادث
گڼي رأيه ئې په دې دليل بې بنسټه ده چي التوبه د
مدني دور په وروستيو ورځو كي نازله شوې ،او هيڅ داسي
صحيح روايت نه مومو چي وښيي د دې سورې يوه برخه شل
كاله مخكي په مكه كي نازله شوې يا د بدر له جگړي سره
متصل .د يوه روايت د عدم صحت لپاره دا دليل كافي دئ
چي د نن نازل شوي آيت لپاره لس او شل كاله مخكي
حادثه شأن نزول گڼي .له مشركينو نه د برائت موضوع په
هغو آيتونو كي راغلې چي د مكې له فتحي لږ مخكي نازل
شوي ،او د دې لپاره چي مسلمانان له قريشو سره وروستۍ
پرېكنده جگړي ته چمتو كړي ،او دا ټول آيتونه د يوه
بشپړ مضمون نه بېلېدونكې برخي دي ،همداراز كه دا آيت
په مكه كي نازل شوى وى نو پيغمبر عليه السالم به له
ابوطالب خپل برائت اعالناوو نه دا چي د هغه په حمايت
كي به اوسېدو!! دې ته مو هم پام وي چي ابراهيم عليه
السالم د خپل پالر په ژوند كي د هغه لپاره مغفرت غوښتو
نه د هغه له مرگه وروسته ،كله چي پوه شو پالر ئې د
خداى دښمن دئ نو خپل برائت او بې زاري ئې ترې اعالن
كړه ،د دې معنى دا ده چي د آيت اصلي موخه مسلمانانو
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ته دا الرښوونه ده چي په ژوند كي له خپلو هغو مشركو
خپلوانو سره خپلوي او دوستي ونه پالي او د مغفرت
هيله ئې ونه كړي چي شرك او كفر ئې ورته څرگند شوى.
ځكه د هغه چا په اړه د قرآن حكم ډېر واضح او صريح دئ
چي كافر او مشرك ومري ،هللا تعالى هيڅكله هغوى ته بخښنه
نه كوي ،رسول هللا صلى هللا عليه و سلم او مؤمنان د قرآن
له دې صريح حكم نه خبر ول ،د دې هيڅ امكان نشته او
تصور ئې هم نشي كېدى چي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم به
ابوطالب ته او مؤمنانو به خپلو مشركو پلرونو او
خپلوانو ته د دوى له مړيني وروسته د مغفرت دعاء كړې
وي.
په بخاري كي چي په دې اړه كوم روايت راغلى هغه داسي
دئ:
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(بخاري)1171 :
د سعيد بن مسيب (رضي هللا عنه) له پالر روايت دئ چي
وايي :کله چي د ابو طالب د ځنکدن (ساختو) وخت شو،
رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) ورته راغى او د هغه خوا ته
ئې ابو جهل بن هشام ،عبدهللا بن ابي اميه بن مغيره
وموندل ،رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) ابو طالب ته وويل:
(اې تره! (ال إله إال هللا) ووايه ،چي په همدې کلمې سره
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
(صلى هللا عليه وسلم) تر هغه دا (د شهادت کلمه) او هغوى
دواړو خپله وينا وړاندي كوله چي ابو طالب خپله
وروستۍ خبره داسي ورته وکړه :دى (ابو طالب) د
عبدالمطلب په دين دئ او د (ال إله إال هللا) له ويلو ئې
ډډه وکړه ،نو رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) وفرمايل( :په
هللا قسم تر هغه به د مغفرت دعاء درته کوم چي ترې منع
شم) ،نو هللا تعالى دا آيت نازل کړ( :ما کان للنبي...
).
د دې روايت په اړه څو خبري په پام كي ولرئ:
 بخاري په دې ا ړه دوه متعارض روايات لري ،يو ئې
ِى
هد
ِن
وايي چي د القصص د سورې دغه آيت نازل شو :إ
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َْ
َ :
ِين
َد
هت
ِالم
لم
َع
َأ
هو
ء و
هد
ِن
َ َلكَ
ْت و
َب
ْب
َح
ْأ
من
ُب ْ
من َ
ِى َ
َ
ُْ
َُ
ََّّهللا يْ
يشاُ
القصص ،57:بل ئې وايي چي د البراءة د سورې  111آيت
نازل شو ،بخاري دا وضاحت نه دئ كړى چي په دې دواړو
خبرو كي كومه يوه صحيح ده ،د القصص سوره د مكي دور
په منځنيو كلونو كي نازله شوې او په دغه آيت كي
پيغمبر عليه السالم ته ويل شوي چي دا ستا په واك كي
نه ده چي څوك له هدايته برخمن كړې او د ايمان راوړو
سعادت ئې په برخه كړې ،ستا دنده ايمان او سمي الري ته
د دوى بلنه ده ،دا پرېكړه د هللا تعالى له لوري كېږي چي
چا ته په سمي الري د تلو توفيق وركوي او څوك ترې
محروموي .خو كوم آيت ته چي په پورتني روايت كي اشاره
شوې هغه د التوبه د سورې  111آيت دئ ،او تاسو گورئ
چي دا آيت د سورې د هغي ركوع يو آيت دئ چي په هغې كي
د تبوك د جگړي يوې اړوند موضوع ته اشاره شوې ،چي هغه
له دې غزوې نه د دريو مخلصو مؤمنانو د پاته كېدو او
د هغوى د توبې د قبلېدو موضوع ده او دا ښيي چي د
سورې دا برخه او په ځانگړې توگه دغه ركوع د تبوك له
غزوې وروسته نازله شوې .دا ټول آيتونه د يوه بشپړ
مضمون نه بېلېدونكې برخي دي ،د بېل بېل نازلېدو تصور
ئې هم نشي كېدى .هيڅ داسي صحيح روايت نه مومو چي
وښيي دا آيتونه دي دوه ځلي (يو ځل مكه كي او بل ځل د
تبوك له جگړي وروسته) نازل شوي وي.
 دې ته مو هم بايد پام وي چي كله انسان د احتضار
(ځنكدن او سا ختو) حالت ته ورسېږي نه ئې توبه قبلېږي
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او نه ايمان ،روايت وايي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم د
ابو طالب د احتضار په حالت كي د هغه خوا ته ورغلى،
ابو جهل او ملگري ئې د هغه خوا ته موندلي او له خپل
تره ئې غوښتي چي ال إله إال هللا ووايي!! دا په داسي حال
كي چي رسول هللا صلى هللا عليه و سلم په دې پوهېدو چي په
دې حالت كي دا كلمه ويل هيڅ گټه نه لري.





   




    
  
او هللا داسي نه دئ چي يو قوم له هغه وروسته بې الري
كړي چي هدايت ئې كړ؛ تر څو چي هغه څه ورته څرگند
ً چي هللا په هر
كړي چي (بايد) ځان ترې وساتي ،يقينا
څه پوه دئ.
( -)115دا آيت موږ ته الرښوونه كوي چي د (هدايت) او
(ضاللت) په اړه د هللا تعالى سنت داسي دئ :لومړى يوه قوم
او ولس ته الرښوونه كوي او ټول هغه څه ورته ښيي چي
بايد ځان ترې وساتي ،كه دوى له دغه هدايت او الرښووني
او د ځان ساتلو د مواردو له پېژندو مخكي كومه غلطي
وكړي؛ هللا تعالى ئې ورته بخښنه كوي او په دې ئې نه
نيسي ،خو كه له دې وروسته چي الهي الرښوونه ئې په
برخه شوه ،هغه موارد ورته جوت شول چي بايد ځان ترې
وساتي ،گناه ته مخه كړي او د غلطۍ مرتكب شي نو سزا
وركوي او د بې الري شوي قوم په توگه ئې مؤاخذه كوي.
يعني له مشركانو سره د اړيكو د شلولو له حكم نه مخكي
كه له تاسو نه په دې اړه څه غلطي شوې وي هللا تعالى ئې
درته بخښي ،خو له دې وروسته كه دا غلطي وكړئ نو سزا
ته ئې انتظار وكړئ.








    
     
 

التوبة
171پلوشې
د قرآن

بې شكه چي هللا هغه ذات دئ چي د آسمانونو او زمكي
پاچايي د ده ده ،ژوند وركوي او وژني او تاسو ته
له ده پرته نه كوم موال او دوست شته او نه كوم
مرستندوى.
( -)117كه د دې آيت دقيقه معنى د هغو آيتونو په رڼا
كي وڅېړو چي ترې مخكي راغلي نو ژور ارتباط ئې له دې
موضوع سره دئ چي له مشركانو سره خپلي اړيكي وشلوئ،
حتى كه ستاسو نږدې خپلوان هم وي ،د آسمانونو او زمكي
ټولواك رب ځان ته كافي وگڼئ ،له دوى كومه طمع دي
تاسو د دوى دوستۍ ته ونه هڅوي ،دا ځكه چي د آسمانونو
او زمكي ټولواك خو هللا تعالى دئ ،د خپل ژوند او مرگ په
اړه كومه طمع او وېره دي تاسو د دوى دوستي ته تشويق
نه كړي ،د ژوند او مرگ پرېكړه خو د هللا له لوري كېږي
او د دوى د مرستي او ملگرتيا ترالسه كولو طمع دي تاسو
دې ته ونه هڅوي چي هغوى ته د ملگرتيا او دوستۍ الس
اوږد كړئ دا ځكه چي له هللا تعالى پرته نه كوم موال او
دوست درته شته او نه كوم مرستندوى.





 





   




    
   

ً چي هللا پر پيغمبر او هغو مهاجرينو او انصارو
يقينا
باندي (له پېرزويني سره) رجوع كړې چي په يوه سخت
حالت كي ئې له هغه وروسته د ده متابعت كړى چي
نږدې وه د دوى د يوې ډلي زړونه كاږه شي ،بيا (په
ً چي دى پرې ډېر
پېرزويني سره) پرې راوگرځېد ،يقينا
مهربان زړه سواند دئ.
( -)116په دې مبارك آيت كي يو ځل بيا د مخلصو
مهاجرينو او انصارو ستاينه شوې ،له پيغمبر عليه
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السالم سره په داسي سخت او ستونزمن حالت كي د دوى
صادقانه او مخلصانه ملگرتيا ته اشاره شوې چي نږدې وه
ځيني ئې مقاومت ونه شي كړى ،قدمونه ئې وښويېږي او
زړونه ئې كاږه شي ،خو هللا تعالى د عميم رحمت سيورى پر
دوى وغوړاوو او بخښنه ئې ورته وكړه ،دا ځكه چي هللا
تعالى پر دوى ډېر مهربان زړه سواند دئ.
د آيت له سياق و سباق نه معلومېږي چي دا هم له
مشركانو سره د اړيكو په ارتباط راغلى ،او په همدې
اړه هغو اشتباهاتو ته گوته نيسي چي هللا تعالى بخښلي ،د
دوى اخالص او صداقت ته په پام سره او د دې لپاره چي ال
په دې اړه مشرح احكام نه وو نازل شوي.

  











    
    







 
او پر هغو دريو (هم) چي وروسته پاته كړى شول ،تر
هغه چي زمكه سره له ارتوالي ئې پرې تنگه شوه او
خپل زړونه پرې تنگ شول او گمان ئې وكړ چي له هللا؛
دده لوري ته (له پناه وړلو) پرته بل پناځى نشته،
بيا له پيرزويني سره پر دوى راوگرځېد ،بې شكه چي
هللا ډېر مهربان توبه قبلوونكى دئ.
( -)111دلته د هغو دريو مخلصو صحابه وو يادونه
شوې چي د تبوك په غزا كي له برخي اخيستو محروم شول،
خو كله چي پيغمبر عليه السالم له تبوك راستون شو او
له وروسته پاته شوو د پوښتنو او گروېږنو لړۍ پيل
شوه ،دوى د دې په ځاى چي كومه دروغجنه بهانه وړاندي
كړي د پيغمبر عليه السالم په وړاندي ئې په خپلي غلطۍ
اعتراف وكړ او وئې ويل چي د پاته كېدو په اړه هيڅ
شرعي عذر نه لرو ،د دوى توبه دومره ژوره او د زړه له
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تله وه چي هللا تعالى په قرآن كي د دوى د توبې د قبلېدا
اعالن وكړ او دا مباركه سوره د دوى د توبې په نامه
ياده شوه ،ښه به وي چي دا قصه په خپله د دوى د يوه
كس له لوري واورو :كعب بن مالك رضى هللا عنه د تبوك په
غزا كي له برخي اخيستو پاته كېدا او له پاته شوو سره
د مسلمانانو د عمومي مقاطعې قصه داسي بيانوي" :كله
چي د تبوك غزا ته تيارى نيول كېدو او پيغمبر عليه
السالم اعالن وكړ چي ټول بايد د دې غزا لپاره چمتو شي
او الزم وسائل او سامان برابر كړي ،ما اراده وكړه چي
سامان او وسائل برابر كړم ،بيا لټي رانه وشوه او له
ځان سره مي وويل :الزيات وخت لرم ،پرېږده كله چي لښكر
خوځېدو ځان به همغه ورځ تيار كړم ،د لښكر د خوځېدو
ورځ ورو ورو رانږدې كېده ،خو زه ال تيار نه وم ،كله
چي لښكر روانېدو له ځان سره مي وويل :پروا ئې نشته،
دوى دي وخوځېږي ،زه به يوه دوه ورځي وروسته پسي
وخوځېږم او له لښكر سره به يو ځاى شم ،كسالت راباندي
غلبه وكړه ،كار مي هغه ځاى ته ورسېد چي په دې غزا كي
له برخي اخيستو محروم شوم ،د پيغمبر عليه السالم تر
راستنېدو پوري په مدينه كي اوسېدم ،كله چي به مي
خپلي شاوخوا ته سترگي وغړولې نو له منافقينو او ځينو
معذورو مسلمانانو پرته به مي بل څوك نه تر سترگو
كېدو ،نو له سختي پرېشانۍ او ندامت سره به مخامخېدم،
باال~خره پيغمبر عليه السالم په خير سره له تبوك
راستون شو ،مدينې ته له ننوتو سره سم نبوي مسجد ته
داخل شو ،د معمول مطابق ئې دوه ركعته لمونځ وكړ ،كله
چي له لمانځه فارغ شو نو منافقين ډله ډله ورته راتلل
او په دې غزوې كي د برخي نه اخيستو په اړه ئې رنگ
رنگ بهانې او عذرونه وړاندي كول ،پيغمبر عليه السالم
به د هر يوه خبره په دقت سره اورېده ،د دوى معقول
برېښېدونكي عذرونه به ئې منل او د دوى باطني خبره به
ئې هللا تعالى ته محول كوله ،او ويل به ئې :هللا دي تاسو
ته عفوه وكړي ،باال~خره زما وار راورسېد ،زه د پيغمبر
عليه السالم خوا ته وروړاندي شوم ،سالم مي پرې ووايو،
پيغمبر عليه السالم د سالم له جوابه وروسته ،ما ته ځير
شو ،تبسم ئې وكړ او وئې ويل :ته راوړاندي شه ،ووايه
چي څه شي منع كړې؟ ما عرض وكړ :يا رسول هللا! په خداى
قسم چي كه زه د هللا له رسول پرته د بل هر چا په وړاندي
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ودرېدلى وى نو داسي دليل به مي وړاندي كړى وو چي هغه
مي راضي كړى وى ،عذر او بهانه وړاندي كول ما ته گران
كار نه دئ ،خو د پيغمبر عليه السالم په اړه مي عقيده
دا ده چي باور لرم؛ كه نن ئې د كومي بهانې او عذر په
وړاندي كولو سره راضي كړم ،هللا تعالى به هرومرو داسي
شرائط راولي چي پيغمبر عليه السالم بېرته رانه ناراضه
شي ،خو كه رښتيا ووايم او په دې سره پيغمبر عليه
السالم رانه ناراضه شي نو د ارحم الراحمين رب دربار
ته مي دا هيله ده چي ما به وبخښي او زما له خطاء به
راته تېر شي ،حقيقت دا دئ چي زه د پاته كېدا لپاره
هيڅ توجيه او دليل نه لرم چي ستا حضور ته ئې وړاندي
كړم ،زه له هره پلوه په دغي غزا كي د برخي اخيستو
لپاره مستعد وم .پيغمبر ﹽ په داسي حال كي چي زما
لوري ته ئې اشاره كوله وئې فرمايل :دى له هغو كسانو
دئ چي رښتيا ئې وويل ،بيا ئې راته وويل :اوچت شه او
منتظر اوسه چي هللا تعالى ستا په اړه څه پرېكړه كوي! زه
له خپله ځايه پورته شوم او د خپلي قبيلې د خلكو خوا
ته كښېنستم ،ټول زما خوا كي راغونډ شول ،زه ئې
مالمتولم او راته ويل ئې چي ولي دي كوم عذر او بهانه
وړاندي نه كړه؟ د دوى رټل او مالمتول دومره زيات شو
چي كله به مي زړه راته ويل چي بېرته پيغمبر عليه
السالم ته ورشه او كوم عذر وړاندي كړم ،خو په همدې
حالت كي وم چي خبر شوم دوو نورو نېكو بندگانو؛ مرارة
بن ربيع او بالل بن اميه هم پر حقيقت اعتراف كړى او د
دروغجني بهانې او عذر له ويلو ئې ډډه كړې ،نو زه د
كوم عذر د وړاندي كولو له تصميم واوښتم .بيا پيغمبر
عليه السالم امر وكړ چي له موږ دريو سره به هيڅوك
خبري نه كوي ،د دې حكم له صادرېدو وروسته كه څه هم
زه به له كوره وتلم او لمونځ به مي په جماعت سره ادا
كولو ،بازار ته به هم تلم راتلم ،خو هيچا به له ما
سره خبري نه كولې ،داسي مي انگېرله لكه چي دا زمكه
زما لپاره پردۍ ده او زه په دې ښار كي پردى يم ،داسي
لكه چي هر څه بدل شوي وي او دلته هيڅوك زما له
پرېشانه حالته خبر نه وي ،كله چي به جومات ته والړم،
د تل په څېر به مي پر پيغمبر عليه السالم سالم واچاوو،
انتظار به مي وكړ چي د ده د شونډو له خوځېدا د خپل
سالم ځواب ترالسه كړم ،د لمانځه په حال كي به مي د

التوبة
171پلوشې
د قرآن

پيغمبر عليه السالم په لوري كتل چي وگورم زما خوا ته
څنگه گوري ،خو حالت داسي وو چي كله به زه په لمانځه
بوخت وم پيغمبر عليه السالم به زما خوا ته له شفقت او
پېرزويني ډك نظر سره كتل خو كله چي به له لمانځه
فارغ شوم هغه به خپله توجه له ما واړوله او بل لوري
ته به متوجه شو .د عمومي مقاطعې په دوران كي يوه ورځ
له وېري او ډار سره د ماشومتوب د دوران ملگري ابو
قتاده خوا ته ورغلم ،هغه زما د تره زوى هم وو ،د بڼ
له دېواله مي ابوقتاده ته سر ورلوړ كړ او سالم مي پرې
ووايو ،هغه هيڅ ځواب رانكړ ،ورته ومي ويل :اې ابو
قتاده! ستا دي په رب قسم وي چي زه له هللا او د هغه له
پيغمبر سره مينه نه لرم؟ هغه پټه خوله پاته شو او څه
ئې ونه ويل ،بيا مي پوښتنه ترې وكړه ،خو هغه بيا هم
ساكت پاته شو ،خو چي درېيم ځل مي ترې پوښتنه وكړه او
قسم مي وركړ ،هغه زما په ځواب كي فقط دومره وويل :هللا
او د هغه پيغمبر ښه پوهېږي!! د دې ځواب په اورېدو
سره مي اوښكي له سترگو رواني شوې او له دېواله راكوز
شوم.
د همدې مقاطعې په دوران كي يوه ورځ په بازار كي روان
وم چي ناڅاپه د روم له نبطيانو يوه كس د غسان د پاچا
هغه ليك راكړ چي د ورېښمو په ټوكر كي تړل شوى وو ،ما
ليك پرانيست؛ دا مطالب مي په كي ولوستل :اورېدلي مو
دي چي ستا ملگري ډېره جفا درسره كړې ،ته بې عزته كس
نه يې ،ستا شخصيت تر دې لوړ دئ چي داسي ضائع شي،
زموږ خوا ته راشه چي ستا قدر وكړو .ما د دې خط په
لوستلو له ځان سره وويل :دا هم د هللا تعالى يوه بله
آزموينه ،اوس زما دا حال دئ چي كافران هم له ما طمع
كوي چي د دوى دين ته واوړم ،او مرتد شم ،ليك مي په
تنور كي وغورځاوو او ومي سوزاوو .څلوېښت ورځي پر له
پسې همداسي تېري شوې ،ناڅاپه يو څوك زما كور ته راغى
او د پيغمبر عليه السالم دا دستور ئې راواوراوو چي له
غزوې وروسته پاته شوي دي له خپلو مېرمنو هم بېل شي!
ما عرض وكړ :آيا هغوى ته طالق وركړو؟ ځواب ئې راكړ چي
نه ،يوازي ترې بېل شئ ،ما خپلي مېرمن ته وويل :ښه به
وي چي د خپلوانو كره والړه شې او د هللا تعالى تر پرېكړي
انتظار وكړې!
ورځي همداسي يوه په بلي پسي تېرېدې ،خو داسي چي
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زه نور له ژونده بې زاره وم ،په پنځوسمه ورځ ،د سحر
د لمانځه په مهال ،په داسي حال كي چي پر خپل ځاى
ناست وم ،ناڅاپه يوه كس نعرې كړې چي :مبارك دي شه
كعب بن مالكه! زه د دې خبري په اورېدو سره په سجده
پرېوتم ،او د هللا تعالى شكر مي پر ځاى كړ او پوه شوم
چي هللا تعالى زموږ گناه رابخښلې ده ،په ده پسي ډېر نور
خلك ډله ډله يوه په بلي پسي او په داسي حال كي راتلل
چي غوښتل ئې تر بل مخكي راشي ،مباركي ئې راكوله او
راته ويل ئې :باال~خره هللا تعالى ستا توبه قبوله كړه،
زه له هغه ځايه مسجد ته راغلم ،پيغمبر عليه السالم مي
وليد چي مخ ئې له خوشحالۍ ځلېدو ،سالم مي پرې ووايو،
هغه د سالم له ځوابه وروسته راته وويل :تا ته دي
مبارك وي ،دا ستا د ژوند تر ټولو غوره ورځ ده ،ما
پوښتنه وكړه :آيا د عفوي اعالن د پيغمبر عليه السالم
له لوري دئ كه د هللا تعالى له لوري؟! وئې ويل :د هللا
تعالى له لوري ،بيا ئې د دې وينا په تأييد كي دا آيت
تالوت كړ :و على الثالثة الذين خلفوا ....كعب رضى هللا
عنه وايي :ما وويل :زما په توبې كي دا هم شامل دي چي
خپل ټول مال مي دي د هللا تعالى په الر كي وقف وي،
پيغمبر عليه السالم راته وويل :دا درته غوره ده چي
يوه برخه ئې له ځان سره وساتې ،ما وويل :نو يوازي د
خيبر برخه مي له ځان سره ساتم.
دې ته مو بايد پام وي چي د مقاطعې دا معامله له
هغه كعب رضى هللا عنه سره شوې چي له تبوك پرته ئې په
ټولو غزواتو كي برخه اخيستې وه!! له دې معلومېږي چي
له عذره پرته جهاد پرېښودل څومره ستره گناه ده او
پيغمبر عليه السالم او صحابه وو له داسي خلكو سره څه
معامله كوله؟!!
دا مبارك آيت او پورتنۍ قصه موږ ته د هغه مخلص
بنده چي غلطي ترې شوې وي؛ له يوه منافق توپير راښيي،
يو ئې داسي چي د گناهونو په ډنډ كي تر ستوني غرق وي
خو هيڅ پروا ئې نه وي ،نه توبه كوي ،نه د ځان د اصالح
هڅه كوي او نه د خپلو گناهونو د جبران لټه ،خو بل ئې
داسي چي خپله گناه ئې ځوروي ،توبه كوي ،له خپل رب
بخښنه غواړي ،له خپلي گناه او غلطۍ د دفاع او توجيه
پر ځاى اعتراف كوي او د غلطۍ د جبران لټه كوي.
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اې مؤمنانو! له هللا ووېرېږئ او له صادقانو سره
واوسئ.

( -)111د مخكني آيت په رڼا كي او له هغه سره په تړاو
كههي د دې آيههت الرښههوونه دا ده :اې مؤمنههانو! د دغههو
رښتينو مؤمنانو په څېر شئ ،د دوى الر غوره كهړئ ،كلهه
چي شيطان او نفس وغولولئ او كوم غلط كار ئې دربانهدي
وكړ نو خپل رب تهه مخهه كهړئ ،توبهه وكهړئ ،لهه خپهل
بخښوونكي رب بخښنه وغواړئ او د خپلهي غلطهۍ د جبهران
هڅه وكړئ.

   



  




  
    
    
    






    
     




 
مدينه والو او د دوى شاوخوا بانډه والو ته نه
ښايي چي د هللا له رسول نه تر شا پاته شي او نه دا
چي خپل ځانونه د ده تر ځان غوره وگڼي ،دا د دې
لپاره چي نه دوى ته د هللا په الر كي كومه تنده رسي،
نه كومه ستونزه ،نه كومه لوږه ،نه كومه داسي سيمه
ترپښو الندي كوي چي كافران غصه كړي او نه له دښمن
نه كومه السته راوړنه ترالسه كوي مگر دا چي په دې
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سره يو صالح عمل ورته ليكل كېږي ،بې شكه چي هللا د
دغو محسنينو اجر نه ضائع كوي.
( -)121كه څه هم د دې مبارك آيت لومړني مخاطبين د
مدينې منورې اوسيدونكي او د هغې شاوخوا بانډه وال دي
او هغوى ته ويل شوي چي له تاسو سره دا نه ښايي چي
پيغمبر عليه السالم په جهاد كي يوازي پرېږدئ ،تر شا
شئ او ځان تر هغه غوره وگڼئ ،هغه جهاد ته درومي ،خطر
قبلوي خو تاسو ته خپل ځان دومره مهم وبرېښي چي په
جهاد كي تر برخي اخيستو ځان لوړ وگڼئ ،خو دا الرښوونه
هر مسلمان ته متوجه ده ،ټولو ته په كار ده چي نور
مسلمانان او خپل مشران په جهاد كي يوازي پرېنږدي ،دا
ځكه چي د جهاد په الر كي به د دوى هر كار د نېك عمل
په نامه ليكل كېږي؛ كه دا كومه تنده وي ،كومه لوږه
وي ،كومه ستونزه وي ،كومه داسي سيمه ترپښو الندي كول
وي چي كافران پرې غصه كېږي او كه له دښمن نه اطالعات
يا غنايم ترالسه كول وي ،هر يو به هللا تعالى د دوى
لپاره د صالح عمل په توگه ليكي او اجر به ئې وركوي،
او دا چي هللا تعالى د دغو محسنينو اجر نه ضائع كوي.
تاسو به ډېر داسي خلك ومومئ چي د مسلمانۍ او له
پيغمبر عليه السالم سره د ميني دعوى كوي خو پر اسالم
او مسلمانانو د هللا د دښمنانو له لوري پراخ او پر له
پسي بريدونه گوري خو هيڅ غبرگون نه ښيي ،په توري او
ټوپك سره د دښمن مقابله خو پرېږده؛ په ژبه هم د دوى
مخالفت نه كوي او تندى ئې هم نه ورته تريو كېږي،
ځيني بيا شيطان داسي دوكه كړي چي ځان ورته دومره ستر
او مهم برېښي چي په جهاد كي برخه اخيستل د ځان لپاره
پېغور گڼي ،دا د غير مهمو كسانو دنده گڼي چي په خپلي
وسلي سره د دښمن مقابله وكړي او ځان په خطر كي
واچوي!! هو؛ دوى ته ځان تر پيغمبر عليه السالم هم مهم
برېښي ،پيغمبر عليه السالم په خپله په جهاد كي برخه
اخيسته ،د جنگ په ميدان كي به ئې د مجاهدينو الرښوونه
كوله ،هغه به څوك وي چي تر پيغمبر عليه السالم هم مهم
وي او داسي گمان وكړي چي د اسالم بيرغ د ده په ښكر
والړه دئ كه ده ته كوم خطر پېښ شو نو دا بيرغ به د تل
لپاره نسكور شي!!
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او نه كوم وړوكى شى مصرفوي او نه كوم لوى شى او
نه له كوم ناو پوري وځي مگر دوى ته ليكل كېږي ،د
دې لپاره چي هللا دوى ته د دوى د هغو عملونو په
تناسب بدله وركړي چي تر ټولو غوره دي.
( -)121دا آيت د مخكني تتمه ده او فرمايي چي دوى نه
كوم وړوكى شى مصرفوي او نه كوم لوى شى او نه له كوم
خوړ پوري وځي او كوم ناو پلى كوي مگر دا چي دوى ته
ليكل كېږي او د قيامت په ورځ به د هغه عمل له مخي د
دوى مقام او منزلت ټاكل كېږي چي تر ټولو غوره وي،
يعني د جهاد له مخي به د دوى مقام ټاكل كېږي ،نور
عملونه به ئې په نسبي توگه په پام كي نيول كېږي او هللا
تعالى به ئې اجر وركوي.




   















 
او مؤمنان داسي نه دي چي ټول (د جهاد لپاره)
ووځي ،ولي دي د دوى له هري ډلي يو ټولگي ونه وځي،
چي په دين كي پوهه ترالسه كړي او هغه مهال چي خپل
قوم ته بېرته ستنېږي انذار ئې كړى ،ترڅو ځان
ساتنه وكړي.
( -)122د دې آيت په مطلب باندي ښه پوهېدا لږ غور او
دقت غواړي ،په دې كي ويل شوي چي مؤمنان داسي نه دي
چي ټول ووځي ،بايد د دوى له هري ډلي يو ټولگى ووځي،
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تر څو په دين كي پوهه ترالسه كړي او كله چي خپل قوم
ته بېرته ستنېږي؛ خبردارى وركړي ترڅو ځان ساتنه
وكړي .خو دا نه دي ويل شوي چي د څه لپاره به ټول يو
ځاى نه وځي ،د جهاد لپاره كه د علم ترالسه كولو
لپاره؟ په دين كي تفقه او پوهه به په سنگر كي ترالسه
كوي كه په كومي مدرسې كي؟ څوك چي د قرآن په ژبه
پوهېږي او د زړه او دماغ دړه ئې د قرآني علومو لپاره
پرانيستل شوې وي؛ دې پوښتنو ته د قرآن په رڼا كي
ځواب موندلى شي او پوهېږي چي دلته د بحث موضوع جهاد
ده ،تر دې د مخه ويل شوي چي ښاريان او بانډه وال
بايد پيغمبر عليه السالم يوازي پرېنږدي ،دلته د نفير
كلمه راغلې او د قرآن په قاموس كي دا اصطالح د جهاد
لپاره د وتلو په معنى راغلې نه په بله معنى ،او په
داسي حال كي چي پيغمبر عليه السالم په خپله په جهاد
كي برخه اخلي نو چا چي غوښتل په دين كي تفقه حاصله
كړي بايد د پيغمبر عليه السالم په خوا كي جهاد ته
تللى وى او له هغه ئې دين زده كړى وى ،له دې پرته به
ئې څنگه او له چا د دين زده كړه كوله؟! باور وكړئ چي
په دې دين يوازي مجاهد پوهېدى شي ،څوك چي د جهاد له
سعادته محروم وي په قرآن باندي پوهېدل ورته گران دي،
دا قرآن د هللا د الري د مجاهد الرښود دئ نه د قاعد ،دا
زما شخصي وينا نه ده قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي همدا
خبره كوي ،لكه چي فرمايي:



   





آل عمران71 :
چا چي زما لپاره جهاد وكړ هرومرو به ئې پر خپلو الرو
ً چي هللا له دغو محسنينو سره دئ.
هدايت كړم او يقينا
يعني څوك چي د هللا تعالى لپاره جهاد ته مال وتړي د
هدايت دراوزې به ئې پر مخ پرانېزي ،د محسنينو مقام
ته به ئې ورسوي او د هللا تعالى معيت او ملتيا به ئې په
برخه شي.
كله جهاد فرض عين وي چي پر هر مسلمان كه نارينه
وي او كه ښځينه ،كه آزاد وي كه غالم فرض وي ،ټول بايد
په جهاد كي برخه واخلي ،چي دا يا هغه مهال فرض عين
شي چي د مسلمانانو هېواد د كافرانو تر بريد الندي
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راشي او يا د مسلمانانو امير امر وكړي چي ټول دي په
جنگ كي برخه واخلي ،او كله فرض كفايي وي او دا هغه
مهال چي له مسلمانانو نه كه ځيني په جنگ كي برخه
واخلي نو كفايت كوي ،په دې صورت كي د ټولو وتل نه
يوازي ضروري نه دي بلكي ډېر ځلي د گټي په ځاى تاوان
كوي .د مجاهدينو د شمېر په اړه بايد د وضعيت له مخي
او د دښمن شمېر ته په پام سره پرېكړه وشي ،ځكه دلته
ويل شوي چي مؤمنان نه داسي وي چي كله نفير عام وي نو
ځيني شا ته پاته شي او نه داسي چي د لږ شمېر
مجاهدينو لېږل ضروري وي خو دوى ټول د وتلو هڅه وكړي،
بايد د خپل مشرتابه پرېكړه معتبره وگڼي او د هغې
مطابق عمل وكړي.










   
   

اې مؤمنانو! له هغو كافرانو سره وجنگېږئ چې
ً دي په تاسو كي زيږوالى ومومي
درنږدې دي او حتما
او په دې پوه شئ چي هللا له داسي متقيانو سره (مل)
دئ.
( -)121دلته گورو چي له يوې خوا مؤمنانو ته ويل
شوي چي له دښمنانو سره په جنگ كي دا ترتيب مراعات
كړي چي لومړى له نږدې دښمن سره وجنگېږي بيا له لري
سره ،يعني د جگړي لمن بايد په تدريج سره خوره شي ،نه
په يو وخت له ټولو دښمنانو سره خوا وركول صحيح دي او
نه د نږدې دښمن په شته والي كي له لري سره ،له بلي
خوا ورته ويل شوي چي له دښمن سره په خپل چلند كي
بايد زيږوالى او غلظت وښيئ او له نرمښت ډډه وكړئ ،له
بلي خوا گورو چي هغو جنگياليو مجاهدينو ته د متقيانو
نوم وركړى شوى چي له نږدې كافرانو سره جنگېږي او له
هغوى سره په خپل چلند كي زيږوالى ښيي ،دوى ته ډاډ
وركړى شوى چي د هللا تعالى تأييد او ملتيا به ترالسه
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كړي .دا آيت هم موږ ته ښيي چي د تقوى په اړه د هغو
خلكو تعبير ناسم او د قرآن د الرښوونو خالف دئ چي په
اورادو او اذكارو كي ئې خالصه كوي او داسي چا ته ئې
منسوبوي چي له خلكو گوښه كېږي او د كومي خانقاه په
كونج كي په نوافلو ځان بوختوي!! دا آيت موږ ته وايي
چي متقي يعني مجاهد او وايي چي هللا تعالى د همدغه
مجاهد مل دئ.

   




  
   
  












  
او كله چي كومه سوره نازله كړى شي نو د دوى ځيني
وايي :دې (سورې) ستاسو د كوم يوه ايمان درزيات
كړ؟ نو هغه چي ايمان ئې راوړى ايمان ئې ورزيات
كړ؛ په داسي حال كي چي خوشحالي كوي .او هغه چي په
زړونو كي ئې بيماري ده؛ د دوى پر پليتي ئې پليتي
ورزياته كړه او په داسي حال كي مړه شول چي كافران
ول.
( -)125-121د 121آيت لومړۍ فقره وايي :د كومي سورې د
نازلېدو پر مهال به ځينو منافقينو ويل :دې سورې
ستاسو د كوم يوه ايمان زيات كړ؟ دا ښيي چي د دوى
ځيني كسان ډېر جسور ول او د قرآن په اړه به ئې د
داسي ويلو جسارت هم كولو چي وښيي له دې خو موږ كوم
نوى شى زده نكړ ،خاص اغېز ئې نه وو ،نه پوهېږو چي د
چا ايمان به پرې زيات شوى وي؟!! په دې مباركو آيتونو
كي د دوى په ځواب كي د قرآن په اړه د دوو ډلو عكس
العمل او غبرگون انځور شوى :يوه د مؤمنانو ډله چي د
قرآن د هري سورې په نزول سره ئې ايمان الزيات مضبوط
شي ،د قرآن آيتونه د دوى ايمان او باورونو ته ځال او
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قوت وركړي ،د دې آيتونو په رڼا كي په الزياتو حقائقو
پوه شي ،د خپل رب نوري وعدې ئې تر سترگو شي ،په دې
سره ئې زړه الزيات ډاډه او خوشحاله شي .خو د دې
مؤمنانو په مقابل كي بله ډله داسي ده چي په زړونو كي
ئې بيماري ده ،زړونه ئې له خيرو ډك دي ،د دې په ځاى
چي د قرآن د آيتونو په اورېدو سره د دوى بيمار زړونه
روغ شي ،په خالف د دې د زړونو بيماري او خيري ئې
الزياتي شي ،پټ نفاق ئې په څرگند كفر بدل شي او د
همدې كفر په حالت كي ومري!! دوى د هري سورې د نزول
په مهال وايي :دغي سورې د چا ايمان زيات او مضبوط
كړ؟! گواكي په دې كي خو داسي څه نشته چي ايمان پرې
مضبوط شي!!
دلته مو دې خبري ته هم بايد پام وي چي يو مهال په
مسلمانانو كي د دې خبري پر سر لويه شخړه او منازعه
راوالړه شوې وه چي آيا ايمان زيادت او نقصان مومي كه
نه؟ حتى خبره دې حد ته ورسېده چي پر همدغي موضوع
مذاهب رامنځته شول ،ځينو ويل :ايمان ثابت دئ ،پر
ثابتو شيانو د باور په معنى دئ ،د قرآن له بشپړېدو
وروسته په هغه كي زياتوالى او كموالى نشي راتلى ،او
ځينو ويل چي د قرآن گڼ شمېر آيتونه په تأكيد سره
وايي چي ايمان زيادت مومي!! دا په داسي حال كي چي دا
اختالف له يوه لفظي اختالف پرته بل څه نه وو ،يوې ډلي
زيادت په يوې معنى او بلي په بلي معنى تعبيرولو ،يوې
ډلي ويل چي (مؤمن به) شيان ثابت دي ،انسان هغه مهال
مسلمان گڼل كېدى شي چي پر ټولو ايمان ولري ،نه كم او
نه زيات ،او دا په خپل ځاى سمه خبره ده ،چي هيڅوك
ترې انكار نشي كولى ،بلي ډلي ويل چي پر مؤمن به
شيانو د ايمان او باور كيفيت او حالت بدلېږي
رابدلېږي او له يوه نه تر بل توپير لري ،د چا زيات
او مضبوط او د چا كمزورى او كم ،چي دا هم صحيح وينا
ده او له حقيقته ئې هيڅوك انكار نشي كولى!! نو اختالف
په څه كي دئ؟!! موږ د دغو دواړو خبرو په تلفيق باور
لرو ،د هغه چا وينا راته جسارت برېښي چي وايي ايمان
زياتوالى نه مومي ،دا ځكه چي د قرآن گڼ شمېر آيتونه
همدا خبره كوي ،د قرآن د وينا خالف خبره كول لوى
جسارت دئ .په دې كي هيڅ شك نشته چي ايمان د كيفيت له
پلوه بدلېږي رابدلېږي ،كله ډېر ځالنده او مضبوط شي او
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كله تت او كمزورى ،د قرآن په لوستلو سره ئې ځال په
برخه شي ،د هللا تعالى په ذكر سره المضبوط شي ،په
عباداتو كي اهتمام ئې مزيد ښېرازه كړي او په دغو
امورو كي د غفلت او كسالت په وجه تت او مړژواندى شي.




    
    
   
آيا دې ته پام نه كوي چي هر كال يو ځل يا دوه ځلي
آزمويل كېږي؛ (خو) بيا هم نه توبه كوي او نه پند
اخلي.
( -)127يو ځل بيا د خطاب مخه د منافقينو په لور اوړي
او د دوى په اړه ويل كېږي چي :آيا دې ته ئې پام نه
دئ چي هر كال يو ځل دوه ځلي آزمويل كېږي ،خو سره له
دې توبه كوي او نه پند اخلي ،يعني هر كال يو وار دوه
واره داسي حالت راشي چي دوى له الهي آزمويني سره
مخامخ شي ،يا د دښمن له لوري پر مسلمانانو د بريد
آزموينه او يا د مسلمانانو له لوري پر دښمن بريد،
دواړه د دوى لپاره سخته آزموينه ،يا به خطر قبلوي او
په جنگ كي به برخه اخلي او يا به په جهاد كي له برخي
اخيستو بيا هم ډډه كوي او د نفاق پرده به ئې الزياته
څيري كېږي او د دوى په سينو كي پټ نفاق به
راڅرگندېږي.
له دې مبارك آيت په ډېر صراحت سره معلومېږي چي د
پيغمبر عليه السالم په حيات كي د مدينې نظامي وضعيت
څنگه وو؟ دا آيت وايي چي هر كال لږ تر لږه يو يا دوه
ځلي داسي ستره جگړه رامنځته شوې چي منافقين ئې په
آزمېښت كي غورځولي ،طبيعي ده چي د هغو وړو وړو نښتو
شمېر به د دې څو برابره وو چي منافقين ئې له آزمېښت
سره نه مخامخول ،د ټولو نښتو شمېر تر اويا زيات دئ،
په نږدې اوه ويشتو كي پيغمبر عليه السالم په خپله
برخه اخيستې ده ،كه د لسو كلونو دا نښتي وشمېرو نو
ويلى شو چي په اوسطه توگه په هرو شپږو اونيو كي يوه
وړه يا لويه نښته واقع شوې!! عجيبه ده چي څوك دا
حقيقت له پامه غورځوي او له جهاد نه د انكار په موخه
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وايي چي اسالم د امن دين دئ!! هو اسالم د امن دين دئ
خو هغه امن چي اسالم ئې غواړي يوازي د جهاد له الري
راتلى شي ،قرآن هغه حالت ته د امن نوم وركوي چي حق
غالب وي او عدالت تأمين شي ،د حق له غلبې او د عدالت
له تأمين نه پرته امن دروغجن امن دئ ،په هغه امن دي
اور ولگېږي چي د ظالمانو ،مفسدينو او باغيانو په
خدمت كي وي ،بې وزلي له خپل حق نه محروم او غږ ئې په
سينه كي خفه وي ،د هغه امن بيرغ دي تل نسكور وي چي د
پوليس او فوځي درېشي د ظالم ،مفسد او غله په تن وي،
واك د هغه چا په الس كي وي چي نه له هللا تعالى وېره لري
او نه پر مظلومانو زړه سوى او ترحم!!
عجيبه ده! زورور ظالمان به راوالړ شي؛ د كمزورو
مظلومانو ملك به ترې ونيسي ،د خپلي خوښي نظام او
واكمنان به پرې مسلط كړي ،د دوى هر څه به د ځان گڼي،
د دوى په هېواد كي به د هر څه كولو حق ځان ته وركوي،
څوك به نيسي او په زندان كي به ئې اچوي ،څوك به وژني
او څوك به له خپله هېواده شړي ،بيا به وايي :موږ
امنيت غواړو ،امنيت د ټولو په گټه دئ ،زموږ د شتون
مخالفين جنگ غواړي او بې امنيتي راوالړوي ،سركاري
مزدور مفتيان به فتوى وركړي چي اسالم د امن دين دئ او
امنيت خوښوي! جهاد د امير له لوري اعالنېږي ،امير
نشته ،نو ځكه اوس جهاد شرعي اعتبار نه لري!! دا خبري
په هر جهاد كي تكرار شوې او بيا بيا به تكرارېږي ،يا
به ساده او له دينه بې خبره خلك پرې غولېږي او يا به
ئې منافقان زمزمه كوي.

   
   
    








 
او كله چي كومه سوره نازله كړى شوې (نو) ځينو
ځينو نورو ته كتلي (او ويلي ئې دي ):آيا كوم څوك
مو ويني ،بيا تللي ،هللا د دې لپاره د دوى زړونه
(كاږه) گرځولي چي دوى هغه وگړي دي چي نه پوهېږي.
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( -)126د دې مبارك آيت په اړه دوه د پام وړ توجيهات
وړاندي كېدى شي:
 منافقين داسي دي چي كله يوه سوره نازله شي او
پيغمبر عليه السالم ئې په كومي غونډي كي خلكو ته
اوروي ،نو دوى له دې غونډي د وتلو الري لټوي ،غواړي
په پټه له غونډي ځان وباسي ،نو ځكه د نازل شوو
آيتونو له فيوضاتو نه محروم او زړونه ئې د مخكي په
څېر خيرن او زنگ وهلي پاته كېږي ،كه دوى قرآن ته غوږ
نيولى او د قرآن د تدريس او تعليم په غونډو كي ئې
برخه اخيستى او د همدغو آيتونو په اورېدو سره د
ايمان په حقيقت او مزيت پوه شوي وى؛ نو دا هيله كېده
چي د زړونو خيري ئې زايل او ايمان ئې په برخه شي.
 دوى له داسي غونډو نه په څرگنده وځي ،زړه ئې دا
غواړي چي د وتلو پر مهال ئې نور هم وگوري ،نو ځكه يو
له بل نه پوښتنه كوي چي آيا چا وليدئ؟ له دې ئې هدف
دا وي چي په غونډي كي بې نظمي راشي ،د قرآن د آيتونو
په اړه خپله بې اعتنائي وښيي ،نورو ته هم دغه ذهنيت
وركړي چي په دې كي خو كوم مهم او د پام وړ مطلب نه
ترسترگو كېږي ،څه ته ناست يئ او غوږ ورته نيسئ؟!!
غواړي نور خلك هم وهڅوي چي له غونډي ووځي ،په مخكني
آيت كي د دوى په اړه دا وينا چي كله كومه سوره نازله
كړى شي نو د دوى ځيني وايي :دې ستاسو د كوم يوه
ايمان درزيات كړ؟ ښيي چي دوى غواړي د قرآن د سورتونو
په اړه بې اعتنائي وښيي او بې اغېزه ئې وگڼي .له دې
معلومېږي چي ځينو به جسارت كولو او د قرآن د آيتونو
په اړه به ئې په څرگنده داسي غلطي تبصرې كولې او
ځينو به له غونډي نه په وتلو سره همدغه كار كولو.
كه څه هم دوهمه توجيه ډېره مستنده او مضبوطه
برېښي خو كېدى شي د منافقينو يوه ډله د لومړنۍ توجيه
مصداق وي.
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ًَ چي تاسو ته ستاسو له منځه داسي پيغمبر
يقينا
درغى چي څه تاسو ځوروي پر ده گران تمامېږي ،ستاسو
پر (هدايت او الرښووني) حريص دئ او د مؤمنانو په
اړه ډېر زړه سواند او مهربان.
( -)121په دې مبارك آيت كي د پيغمبر عليه السالم دغو
ځانگړتياوو او صفاتو ته د مؤمنانو پام اړول شوى:
 دى ستاسو له منځه غوره شوى،
 څه چي تاسو ځوروي پر ده گران او سخت پرېوځي او
پرې ناراضه كېږي،
 ستاسو د هدايت تلوسه لري،
 د مؤمنانو په اړه ډېر زړه سواند او مهربان دئ.
يعني پيغمبر عليه السالم د انسانانو له ډلي او
ستاسو د قوم يو غړى دئ ،ښه ئې پېژنئ ،حالت ئې درته
معلوم دئ ،په خبرو ئې پوهېږئ ،گورئ چي هغه ستاسو
سوكالي غواړي ،هغه څه ئې سخت ځوروي او زغملى ئې نشي
چي تاسو په مشقت كي اچوي ،ستاسو د نجات ،سعادت او
هدايت كلكه تلوسه لري ،د مؤمنانو په اړه ډېر مهربان
او زړه سواند دئ ،څنگه له داسي مهربان پيغمبر سره
مخالفت كوئ!!
قرآن موږ ته وايي :د درد او مسئوليت دغه احساس ،د
خلكو د هدايت او الرښوني دا ژوره تلوسه ،د مؤمنانو په
اړه دا زړه سوى او مهرباني همغه څه وو او هغه دروند
پېټى ترې جوړ شوى وو چي د پيغمبرعليه السالم پر اوږو
ئې داسي دروندوالى كاوو چي نږدې وه د دې اولوالعزم
پيغمبر مال ماته كړي.

   






    
  
كه ئى ډډه وكړه نو ورته ووايه :هللا راته كافى دئ،
له ده پرته بل معبود نشته ،په ده مي توكل وكړ ،او
دى د ستر عرش واكمن دئ.
( -)121دا د دې مباركي سورې د پاى آيت دئ ،د سورې د
ټولو مضامينو لپاره يوه خوندوره او جامع تتمه ،په
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ډېرو سترو سترو او مهمو خبرو شامل تتمه ،په دې كي
پيغمبر عليه السالم ته دا الرښووني شوې :كه ستا د دعوت
مخاطبين او مخالفين مخ واړوي او د ملگرتيا په ځاى
مخالفت ته مال وتړي؛ نو ورته ووايه چي زما لپاره هغه
هللا كافي دئ چي له ده پرته بل اله او معبود نشته ،پر
هغه مي توكل كړى او هغه د ستر عرش رب او ټولواك دئ.
د دوى د مخالفتونو پروا مه كوه ،له هللا تعالى پرته مه
له چا وېره لره مه طمع ،په هر څه كي هغه ځان ته كافي
وگڼه ،هغه ذات ته ځان وسپاره چي دا ټول ستر عالم د
ده په واك كي دئ ،د دې عالم د پاچايي عرش د ده عرش
دئ ،دى ئې ټولواك او پالونكى او ساتونكى دئ.
دلته يوه خبره په پام كي ولرئ چي كله د هللا تعالى
لپاره داسي لفظ راځي چي په اصل كي د مخلوق لپاره وضع
شوى وي؛ نو بايد هغه په مجازي معنى واخلو نه په
حقيقي معنى ،لكه دلته چي هللا تعالى ته عرش منسوب شوى،
د عرش نوم په اصل كي انسانانو د داسي شي لپاره وضع
كړى چي دوى په خپل الس جوړ كړى ،دوى هغه چا ته د
عرش(تخت) خاوند وايي چي د يوه هېواد پاچا وي ،كله چي
غواړي ووايي فالن كس د دې هېواد پاچا شو نو وايي پر
تخت كښېناست ،خو كله چي دې ته ورته الفاظ د هللا تعالى
په ا ړه راشي نو هلته يوازي مجازي معنى مراد وي نه
حقيقي معنى ،په حقيقي معنى ئې له هللا تعالى پرته هيڅوك
نه پوهېږي ،نه د هللا تعالى عرش داسي څه دئ چي موږ دا
نوم ورته غوره كړى او نه پر عرش د هللا تعالى استوى
داسي ده لكه انسان چي پر كوم تخت كښېني ،دغه اساسي
ټكي ته په نه پام سره ځيني كمعقله خلك په مغالطه كي
پرېوځي او هللا تعالى له مخلوق سره تشبيه كوي .عرش داسي
شى گڼي لكه كوم تخت او پر عرش د هللا استوى داسي گڼي
لكه پر كوم تخت د انسان ناسته!!
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بسم هللا الرحمن الرحيم

يونس
د سورې پېژندنه
د دې سورې نوم يونس دئ ،چي د سورې له  11آيته
اخيستل شوى111 ،آيتونه لري ،په مكه مكرمه كي نازله
شوې ،د آيتونو فواصل ئې د دوهم او درېيم آيتونو
(مبين) او (تذكرون) ته ورته دي ،تر نيمايي لږ زيات
ئې په داسي صيغو پاى ته رسېدلي چي (تذكرون) ته ورته
دي او د پاته آيتونو ئې (مبين) ته ورته دي ،آيتونه
ئې د مكي دور په وروستيو كي نازل شوو سورتونو ته
ورته اوږدوالى لري؛ خو هر يو له څو لنډو مسجع فقرو
ُښلى (ښكلى) او خوندور وزن
جوړ شوى او سورې ته ئې ك
وركړى.
لكه څنگه چي دا سوره په دريو حروفو (الف ،الم ،را)
پيل شوې د دې سورې د بحث محوري موضوعات هم درې دي چي
خالصه ئې د سورې په آخري دوو آيتونو كي په دې توگه
راغلې:
 ... ستاسو د رب له لوري حق (دين) درته راغلى ،نو
څوك چي په سمه الر روان شي نو بې شكه چي د ځان لپاره
په سمه الر درومي ،او څوك چي بې الري شي نو د خپل ځان
په ضرر بې الري كېږي...،
 د هغه څه متابعت وكړه چي وحي ئې درته كېږي،
 او تر هغه صبر وكړه چي هللا (وروستۍ) پرېكړه وكړي،
او هغه تر ټولو غوره پرېكړه كوونكى دئ.
يعني هللا تعالى د زمانې په هر پړاو كي د خلكو د
الرښووني لپاره پيغمبران لېږلي ،چا چي د دوى په الس د
راغلي حق دين متابعت كړى بريا ئې په برخه شوې او چا
چي له دې حق دين مخ اړولى او بې الري شوى ځان ته ئې
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زيان رسولى .نو د وحي متابعت وكړه او تر هغه صبر
وكړه چي خير الحاكمين رب وروستۍ پرېكړه وكړي .او دا
هغه مطالب دي چي د التوبه د سورې په آخري دوو آيتونو
كي راغلي ،كه د سورې مضامينو ته ځير شو نو راته جوته
كېږي چي په حقيقت كي دا سوره د همدغو دوو آيتونو شرح
او تفصيل دئ.
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الف ،الم ،راء ،دا د باحكمت كتاب آيتونه دي.
( -)1دا مبارك آيت موږ ته الرښوونه كوي چي په دغي
سورې كي ستاسو په وړاندي د باحكمت كتاب آيتونه پراته
دي ،كه غواړئ په حكمت پوه شئ او هره خبره او هر كار
مو حكيمانه وي نو دا كتاب ځان ته الرښود كړئ.

   






  
   
    



  
آيا خلكو ته دا عجيبه برېښي چي د دوى د ډلي كوم
سړي ته وحي ولېږو چي خلكو ته خبردارى وركړه او
مؤمنانو ته د دې زېرى وركړه چي د خپل رب په خوا
كي ئې رښتينى (غوره) مقدم (مقام) دئ ،كافرانو
ً څرگند كوډگر دئ!
وويل :دا خو يقينا
( -)2په دې مبارك آيت كي څو الرښووني شوې:
 خلكو ته دا خبره عجيبه او د حيرانتيا وړ برېښي چي
هللا تعالى دي د انسانانو له منځه كوم انسان د پيغمبر
په توگه غوره كړي ،هغه ته دي وحي ولېږي او د هغه له
الري دي ځينو ته د بدو عملونو د بدو پايلو خبردارى
وركړي او مؤمنانو ته دي د روښانه مستقبل او د هللا
تعالى په خوا كي د غوره مقام زېرى وركړي!
 كله خلكو د دې لپاره پيغمبر نه دئ منلى چي هغه ئې
د ځان په څېر يو انسان موندلى ،ويلي ئې دي چي د هللا
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تعالى استازى او پيغمبر بايد يا فرشته وي يا داسي
ذات چي له عادي انسانانو سره په هر څه كي توپير
ولري ،خارق العاده كارونه وكړى شي ،د گوتي په خوځولو
سره كاڼي په سرو زرو بدل كړى شي ،فرشتې ئې په خوا كي
او د ده د مرستي او حمايي لپاره مالتړلې والړي وي ،او
كله ئې د مخكنيو پيغمبرانو په اړه ويلي چي هغوى خارق
العاده كارونه كولى شو ،په غيب پوهېدل او د خلكو
حاجتونه ئې ترسره كولى شو ،هر نوى پيغمبر هم بايد د
مخكنيو په څېر وي او همدغه كارونه وكړى شي.
 د دوى د حيرانتيا وجه دا وه چي ويل به ئې د هللا
تعالى پيغمبر ولي بايد داسي وي چي يو وېروي او بل ته
زېرى وركوي ،داسي كار خو هغه څوك كوي چي نه مجرم ته
د سزا وركولو توان لري او نه نېك بنده ته د بدلې
وركولو ،توان ئې يوازي دومره وي چي يو په گواښونو
وويروي او بل په زېري خوشحال كړي ،كه د هللا تعالى له
لوري كوم پيغمبر لېږل شوى وى نو هغه به كافرانو ته د
مجرد گواښ پر ځاى سزا وركوله او مؤمنانو ته به ئې د
ً نېكه بدله وركوله.
مجرد زېري پر ځاى مخامخ او فورا
 چا چي به پر پيغمبر ايمان راوړ نو دغو كافرانو به
د هغوى په اړه ويل :دا خلك د يوه څرگند كوډگر د كوډو
تر اغېز الندي تللي ،دوكه شوي او پر يوه كوډگر ئې د
پيغمبر گمان كړى!







   






     










 
بېشكه چي ستاسو رب هغه ذات دئ چي آسمانونه او
زمكه ئې په شپږو ورځو كي پيدا كړل ،بيا ئې په عرش
استوى وكړه ،چارى سمبالوي ،هيڅ داسي شفاعت كوونكى
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نشته چي د ده له اذن او اجازې پرته شفاعت وكړى
شي ،دا ستاسي رب دئ ،نو د ده عبادت وكړئ ،آياعبرت
نه اخلئ؟
( -)1دا مبارك آيت النديني مهم مطالب بيانوي:
 هللا تعالى زمكه او آسمانونه په شپږو ورځو (تكويني
مراحلو) كي پيدا كړل .د دې تكويني مراحلو لپاره د
ورځو نوم غوره شوى ،دې ته مو بايد پام وي چي كوم
نومونه انسانانو د مخلوقاتو لپاره وضع كړي؛ كله چي
دا نومونه د انسان او نورو مخلوقاتو په ارتباط په
قرآن كي راځي نو په حقيقي معنى راځي ،لكه ورځ يا شپه
چي د دواړو اوږدوالى څلرويشت ساعته دئ ،د انسان په
اړه په همدې حقيقي معنى راځي ،خو كله چي د هللا تعالى
په ارتباط راځي نو په مجازي معنى راځي ،په دې كي له
شپږو ورځو مراد د انسان د معيارونو مطابق ورځي نه دي
چي نږدې  62ساعته كېږي ،بلكي داسي شپږ تكويني مرحلې
دي چي اوږدوالى ئې له هللا تعالى پرته بل چا ته معلوم
نه دئ ،په قرآن كي به تاسو وگورئ چي كله دا ورځ زر
كاله ښودل شوې او كله پنځوس زره كاله ،له دې په ډېر
صراحت سره معلومېږي چي دا شپږ ورځي د انسان د وړو
معيارونو مطابق ورځي نه دي ،بلكي د هللا تعالى له شأن
سره مناسب موده ده.
 آسمانونه او زمكه ئې له پيدايښت وروسته مهمل او
خپلي مخي ته ندي پرېښي ،بلكي هغه اداره كوي او چاري
ئې سمبالوي ،د دغه مطلب د افادې لپاره قرآن دا الفاظ
غوره كړي :استوى على العرش :پر عرش برابر شو ،د عرش
نوم هم انسان د مخلوق لپاره وضع كړى ،چي عرب ورته
عرش وايي او موږ ورته تخت يا كټ ،كله چي په قرآن كي
دا نوم د هللا تعالى په ارتباط راځي نو مجازي معنى ئې
مراد وي نه حقيقي معنى ،پر عرش د استوى معنى هم په
هغه معنى نه ده چي انسان ئې پر تخت يا كټ د ناستي
لپاره كاروي ،انسانان پر تخت كښېنستا د يو چا د پاچا
كېدو لپاره كاروي ،د همغه مطلب د افادې لپاره قرآن
دا الفاظ د هللا تعالى په اړه راوړي او مطلب ئې دا دئ
چي هللا تعالى د آسمانونو او زمكي ټولواك دئ ،د عالم له
پيدايښت وروسته ئې د آسمانونو او زمكي ټولي چاري په
خپل واك كي اخيستې دي ،د مالك الملك په توگه په كي
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تصرف كوي ،د همدې لپاره په دې فقرې پسي متصل ويل شوي
چي (يدبر االمر :كارونه سمبالوي) ،يعني د (استوى على
العرش) معنى همدا ده ،په دې سره قرآن غواړي د بايبل
هغه غلطه وينا تصحيح كړي چي وايي :خداى په شپږو ورځو
كي آسمانونه او زمكه پيدا كړل او په اومه ورځ له
ټولو كارونو فارغ شو او آرام ئې وكړ!! قرآن دا غلطه
خبره ردوي او وايي هللا تعالى نه ستومانه كېږي ،د عالم
پيدايښت ،ساتنه او پالنه ئې نه ستومانه كوي ،د عالم
له پيدايښت وروسته ئې د ټولو چارو سمبالول په خپل
واك كي ونيول .پر عرش د استوى معنى دا ده چي د ټولو
موجوداتو د مالك ،حاكم او واكدار په توگه ئې د دې
پراخ عالم د ټولو امورو تدبير په خپل واك او اختيار
كي واخيست.
 هيڅوك د هللا له اذن او اجازې پرته د هغه په وړاندي
د شفاعت او سفارش توان او صال حيت نه لري ،هغه د دنيا
د پاچايانو په شان نه دئ چي د نورو سفارش او شفاعت
ته اړ وي ،داسي نده چي بايد بل څوك يو مظلوم ور
معرفي كړي ،بل څوك د چا د لياقت او اهليت په اړه
معلومات وركړي او د ده او بنده ترمنځ واسطه شي.
 هغه رب او پالونكى چي بايد يوازي د هغه عبادت
وكړې او يوازي له هغه مرسته وغواړې ،صفات ئې دا دي:
د ټولي هستي خالق ،ستا او د ټولو مخلوقاتو رب او
پالونكي دئ ،په عرش ئې استوى كړې ،د هرڅه مالك او
واكدار دئ ،د هستي د ټولو امورو د تدبير اختيار
ورسره دئ ،ستا او هغه ترمنځ د رابطې لپاره هيڅ
وسيلې ،واسطې ،سفارش او شفاعت كوونكي ته ضرورت او
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
دربار پرته بل دربار ته له رجوع او پناه وړلو ځان
وساتې.
په دې اړه د مزيد معلومات لپاره د االنعام د سورې
 11آيت او د االعراف د سورې  51آيت شرحي ته مراجعه
وكړئ.
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د ده په لوري ستاسو ټولو بېرته گرځېدا ده ،د هللا
رشتينې وعده ،بې شكه چي هغه پيدايښت پيلوي ،بيا
ئې اعاده كوي ،تر څو هغو ته د انصاف له مخي بدله
وركړي چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې كړي،
او هغه چي كافران شوي؛ دوى ته د تودو اوبو څښاك
دئ او دردناك عذاب؛ د دې لپاره چي كفر ئې كاوو.
( -)1د دې مبارك آيت الرښووني دا دي:
 دا د هللا تعالى رښتينې وعده ده چي ټول انسانان به د
ده لوري ته ورگرځي ،مري به او بېرته به راژوندي
كېږي.
 د هر څه د پيدايښت پيل د ده كار دئ ،يعني دا
يوازي هللا تعالى دئ چي يو څه د لومړي ځل لپاره له
مخكني مثال او بېلگي پرته پيدا كوي ،له ده پرته بل
څوك د څه پيدا كولو توان نه لري،
 او دا هللا تعالى دئ چي دا په لومړي ځل پيدا شوى
مخلوق بيا اعاده كوي ،د بيا اعاده كولو معنى يا دا
ده چي بيا بيا او په تكرار سره ئې راپيدا كوي ،لكه
دا چي انسان ئې د لومړي ځل لپاره له خاوري پيدا كړ
او بيا د همدې انسان نسل بيا بيا د ده له نطفې
راپيدا كوي ،او يا ئې معنى دا ده چي له مرگه وروسته
ئې بيا راژوندى كوي .د دې لپاره بايد دا دوهمه معنى
ترې غوره كړو چي دلته د بحث موضوع د انسان بيا
راژوندي كول دي او تر دغي فقرې وروسته ويل شوي تر څو
هغو ته د انصاف له مخي بدله وركړي چي ايمان ئې راوړى
او نېك عملونه ئې كړي ،او هغه چي كافران شوي؛ دوى ته
د تودو اوبو څښاك دئ او دردناك عذاب؛ د دې لپاره چي
كفر ئې كاوو.
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دى هغه ذات دئ چي لمر ئې رڼا گرځولى او سپوږمۍ ئې
روښنائي ،او هر يوه ته ئې د ټېكي ځاى ټاكلى ترڅو
د كلونو په شمېر او حساب پوه شئ ،هللا دا نه دي پيدا
كړي مگر په حقه سره ،هغو وگړو ته چي پوهېږي
آيتونه په تفصيل سره بيانوي.
( -)5دلته بايد څو خبري په پام كي ولرو:
 د مخكنۍ موضوع په ارتباط ويل شوي چي هللا تعالى هر
څه په حقه پيدا كړي ،د هر څه په پيدايښت كي حكمت او
مصلحت مضمر دئ ،دوه مثاله ئې لمر او سپوږمۍ دي ،يو
ئې د ورځي له لوري تاسو ته رڼا او تودوخه دركوي او
بل ئې ستاسو تيارې شپې روښانه كوي ،هر يوه ته ئې د
ټېكي ځاى ټاكلى ،داسي چي له ټاكلي ځايه خوځي او په
ټاكلې نېټې وروستي منزل ته رسي ،حركت ئې دومره دقيق
چي د هغه له مخي د شپو ورځو ،مياشتو او كلونو حساب
معلومولى شئ.
 له بياژوندون ،قيامت ،حساب و كتاب او مكافات او
مجازات انكار په دې معنى دئ چي گواكي انسان خوشى او
بې هدفه پيدا شوى ،نه د فساد ،ظلم او كفر سزا وركول
كېږي او نه د ايمان او نېك عمل اجر او بدله!! كوم د
عقل او شعور خاوند به دا خبره ومني چي د دې خور او
پراخ عالم هر څه دي هدفمن پيدا شوي وي ،د هر څه
خوځښت او حركت دي د دقيق حساب له مخي وي خو انسان دي
د دغي عامي قاعدې خالف او د يوې استثناء په توگه داسي
پيدا شوى وي چي نه ئې پيدايښت كوم هدف لري ،نه
پوښتنه ترې كېږي ،نه د ښه او بد عمل محاسبه ورسره
كېږي او نه سزا او جزا وركول كېږي؟!! نور مخلوقات
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داسي دي چي له خپل ټاكلي مسير نه يوه ذره ښي او كيڼ
لوري ته انحراف نه كوي او معمولي انحراف ئې د زوال
او تباهي باعث كېږي ،آيا سمه ده چي ووايو :انسان نه
د حركت لپاره ثابت او ټاكلى مسير لري او نه د انحراف
سزا گوري؟!!

   









 
ً چي د شپې او ورځي په بدلېدو رابدلېدو او په
يقينا
هغه څه كي چي هللا په آسمانونو او زمكي كي پيدا كړي
د هغو وگړو لپاره نښي دي چي ځان ساتنه كوي.
( -)7په منظمه توگه د شپې او ورځي يوه په بلي پسي تگ
راتگ ،او په هري يوې سره يوې اړتيا او ضرورت ته ځواب
ويل ،يوه تشه پرې ډكول ،يو ستر هدف او يو لوى مصلحت
پرې ترالسه كول؛ هغه نښي دي چي د عقل خاوندانو او هغو
ته چي غواړي له انحرافه وژغورل شي خپل رب ورښيي.
همداراز كه د آسمانونو او زمكي هر څه ته ځير شو؛
داسي به ئې ومومو چي موږ ته د خپل رب په لوري
الرښوونه كوي ،د حال په ژبه راته وايي چي دا هر څه
عليم او حكيم رب پيدا كړي.






















 
ً هغه چي زموږ د مالقات هيله نه لري او په
يقينا
دنيايي ژوند راضي شوي او پرې ډاډه شوي او هغه چي
زموږ له آيتونو غافل دي؛ د دوى استوگنځى اور دئ
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په سبب د هغه څه چي ترالسه كول ئې.
( -)1-6دا آيت دوزخ د دغو خلكو استوگنځى گڼي:
 له هللا تعالى سره د مخامخېدو هيله نه لري ،پام مو
وي چي دلته د (باور نه لرلو) په ځاى د (هيلي نه
لرلو) الفاظ راغلي ،او دا ښيي چي له هللا تعالى سره د
مخامخېدو نه هغه څوك انكار كوي چي د ډېرو گناهونو او
ظلمونو په سبب ئې د هللا تعالى له رحمت او پيرزوينو نه
طمع او هيله قطع شوې وي .يعني دا انكار عقلي وجوهات
نه لري بلكي روحي او رواني وجوهات لري ،دا گناه ده
چي په تكرار سره ئې انسان هغه پړاو ته رسوي چي له
قيامت ،مكافات او مجازات او له هللا تعالى سره له
مخامخېدو ئې انكار ته وهڅوي.
 پر دنيايي ژوند راضي شوي ،دا ئې وروستى هدف وي،
په خپل ژوند كي بل داسي څه نه گوري چي د دنيا تر
لذتونو ئې لوړ او غوره وگڼي ،د معنوي الوت لوړوالى
ئې ډېر ټيټ او د معنوي غوښتنو محدوده ئې د دنيا مال
او متاع وي.
 له الهي آيتونو نه غافل دي ،د دوى په شاوخوا كي،
هر لوري ته او په هر گام كي ځلېدونكې د قدرت نښي نشي
درك كولى ،پر سترگو ئې د جهل پرېړي پردې غوړېدلې ،د
سترگو ليد ئې لنډ دئ او دا بې شمېره آيتونه چي د
الهي صفاتو مظاهر او د هغه د قدرت نښي دي؛ د دوى
خوبولې سترگي ئې نه ويني ،دوى د خپلو سترگو له
پرانيستلو او هر څه ته په غور او دقت سره كتلو محروم
دي.
 دوى په دنيا كي د فتنو اورونه بل كړي ول ،عملونه
ئې داسي وو چي سزا ئې له اور پرته بل څه نشي كېدى ،د
همدې لپاره به په آخرت كي د دوى استوگنځى اور وي.


















  

د قرآن پلوشې
يونس
111

  
   




 
بې شكه هغو چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې
كړي؛ د دوى رب به ئې د خپل ايمان په سبب هدايت
كړي ،ترې الندي به ويالې بهېږي ،له نعمتونو ډك
جنتونو كي ،په هغه كي به ئې وينا دا وي :پاكي تا
لره ده اې هللا! او هلته به ئې د استقبال وينا سالم
وي ،او وروستۍ وينا به ئې دا وي چي ستايني ټولي د
عالميانو رب لره دي.
په

مقابل

كي

د

جنتيانو

( -)11-1دلته د دوزخيانو
يادونه په دې توگه شوې:
 دوى ايمان راوړى او نېك عملونه ئې كړي.
 ايمان ئې د دې سبب شو چي هللا تعالى د دوى پر مخ د
هدايت دروازې پرانېزي ،د هر څه د ښه پېژندو توفيق
ورپه برخه كړي؛ داسي چي په هر څه كي د خپل رب د قدرت
نښي او آثار وگوري.
 داسي جنتونه به ئې په برخه شي چي له راز راز
نعمتونو نه به ډك وي ،د ونو او بنگلو الندي به ئې
ويالې بهېږي ،هلته به ئې لومړۍ وينا دا وي :پاكي تا
لره ده اې هللا! د استقبال وينا به ئې يو پر بل سالم كول
وي ،او وروستۍ وينا به ئې دا وي چي ستايني ټولي د
عالميانو رب لره دي .او دا همغه څه وو چي په دنيايي
ژوند كي ئې هم كول ،هلته ئې هم لومړۍ وينا د هللا تعالى
تسبيح او پاكي بيانول او له هر عيب ئې لوړ گڼل وو،
يوه بل ته د سالم تحفه او پيام درلود ،وروستۍ وينا به
ئې دا وه چي د خپل رب ستاينه وكړي او د پېرزوينو ئې
شكر پر ځاى كړي.
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او كه هللا په تلوار سره خلكو ته شر رسولى ،هغسي لكه
چي دوى په تلوار سره ښېگڼه غواړي نو هرومرو به د
دوى نېټه پاى ته رسېدلې وه ،نو هغه چي زموږ د
مالقات هيله نه لري؛ په خپل طغيان كي ئې اللهانده
پرېږدو.
( -)11د دې آيت په مطلب سم پوهېدا لږ غور او دقت
غواړي ،دلته ويل شوي چي كه هللا تعالى خلكو ته د زيان
په رسولو كي تلوار كولى نو هرومرو به د دوى مهلت پاى
ته رسېدلى وو ،دا وينا د كافرانو د هغي خبري په ځواب
كي شوې چي وايي :كه د مكافات او مجازات هغه ادعاء
حقيقت لري چي تاسو ئې وايئ ،كه په رښتيا موږ د عذاب
وړ يو ،كه هللا تعالى په رښتا له انسان سره د هغه د
كړنو محاسبه كوي ،كه تاسو د هللا تعالى له لوري رالېږل
شوي يئ او ستاسو دا گواښونه او انذارونه حقيقت لري
نو ولي پر موږ د هللا تعالى عذاب نه نازلېږي؟! ولي ډېر
خلك له كومي محاسبې پرته له دنيا درومي ،كافر وي،
مشرك وي ،ظلم ئې كړى وي ،گناهونه ئې كړي وي خو له
كومي سزا پرته ومري او له دنيا والړ شي!! قرآن د
كافرانو دا وينا په ډېرو آيتونو كي څېړلي او په هر
ځاى كي ئې هغوى ته مناسب ځواب وركړى ،دوى كله دا
خبره له آخرت د انكار په لړ كي كړې ،كله له پيغمبر
نه د انكار په لړ كي او كله له مكافات او مجازات د
انكار په لړ كي ،دلته د دوى په ځواب كي ويل شوي :كه
هللا تعالى له خپلو بندگانو سره په محاسبې كي او دوى ته
د بدو كړنو په سزا وركولو كي تلوار كولى نو بيا خو
به انسان ته د مهلت او فرصت وركولو لړۍ پاى ته
رسېده ،له هري گناه سره به متصل د سزا متروكه د
گنهگار پر سر راپرېوته ،دا د هللا تعالى يوه ستره
ً نه نيسي او له گناه
پېرزوينه ده چي انسان فورا
وروسته هغه ته د توبې ،اصالح او جبران فرصت وركوي.
قيامت ئې د دې لپاره ټاكلى چي له انسان سره ډېر
وروسته ،د ده او د ټولي نړۍ د عمر په پاى كي محاسبه
وشي ،داسي چي د ځان د تبرئې لپاره هيڅ عذر او حجت
ورته پاته نه وي ،د همدې لپاره هللا تعالى هغه چا ته هم
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مهلت وركوي او په خپل طغيان كي ئې اللهانده پرېږدي چي
د طغيان او گناهونو په سبب ئې خپلي ټولي اړيكي له
خپل رب سره شلولې او هيڅ هيله ورته نه لري.
دې ټكي ته هم بايد متوجه وو چي دلته د گناه سزا د
(شر) په نامه ياده شوې ،دا ځكه چي په گناه سره انسان
ځان ته د شر او ضرر دروازې پرانېزي .دلته په ډېره
ظريفه توگه ويل شوي :هغه انسان چي د خير ترالسه كولو
كي ډېر تلوار لري؛ عجيبه ده چي له هللا تعالى په تلوار
سره (شر :د خپلي گناه سزا) غواړي!!

   



   















  
او كله چي انسان ته څه تكليف ورسېږي ،نو په داسي
حال كي موږ مرستي ته بلي چي په اړخ به پرېوتى وي،
يا به ناست وى ،يا به والړ وي ،خو كله چي ده ته
هغه رسېدلى مصيبت لري كړو بيا به داسي درومي لكه
چي موږ ئې له هغه تكليف نه خالصون ته نه وو
وربللي ،مسرفينو ته خپل عملونه داسي ښاېسته او
مزين كړى شوي.
( -)12په دې مبارك آيت كي څو مهمو مهمو مطالبو ته
اشاره شوې:
 د آيت د لومړۍ فقرې د (ضر) له كلمې نه معلومېږي
چي په مخكني آيت كي له (شر) نه مراد همدا ضر يعني
كړاو او تكليف دئ.
 هغه عجول انسان ته چي په تلوار سره د شر راتلو
غوښتنه كوي ويل شوي :كله چي ورته راشي نو داسي به ئې
گورې چي په هر حالت كي به مسلسل هللا تعالى ته دعاء كوي
او مرسته به ترې غواړي ،كه په اړخ پروت وي ،يا ناست
وي يا والړ او روان وي دعاگاني به كوي.
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 خو چي له تكليفونو نه وژغورل شي بيا به داسي
درومي لكه چي هللا تعالى ته ئې هيڅ دعاء نه وه كړې او
په هغه مشكل وخت كي ئې هيڅ مرسته نه وه ترې غوښتې،
هم به هللا تعالى هېر كړي او هم له هللا تعالى سره خپل ټول
تعهدات او ژمني.
دا مطلب د االسراء د سورې په 77ه  71آيتونو كي
داسي لولو:





























    
     











     




االسراء76 :ه 71

او كله چي په بحر كي كوم ربړ درورسېږي له ده (هللا)
پرته ټول هغه ورك شي چي (مرستې ته ئې) دربلئ ،خو چي
كله مو وچي ته وژغوري نو اعراض او ډډه كوئ او انسان
ډېر ناسپاسه دئ ،آيا له دې خوندي شوي يئ چي د بحر په
ژۍ كي مو ښخ كړي او يا تونده سيلۍ درباندي راولېږي،
بيا هيڅ وكيل درته ونه مومئ او آيا له دې خوندي شوي
يئ چي يو ځل بيا مو بېرته وروگرځوي او ستاسو د كفر
او ناسپاسۍ په وجه د باد تونده سيلۍ درباندي راولېږي
او غرق مو كړي او بيا د دغي سزا په وجه پر مونږ كوم
نيوونكى ونه مومئ.
په دغو ټولو آيتونو كي دا حقيقت ستاسو مخي ته
راځي چي انسان هغه وخت هللا تعالى ته مخه كوي ،دعاء
ورته كوي او عبادت ته ئې چمتو كېږي چي د احتياج او
اړتيا احساس وكړي ،د "عبادت" اراده ئې د "نيازمندۍ
له احساسه" راوالړېږي ،خو چي د استغناء او بې نيازۍ
احساس وكړي نو له هللا تعالى مخ واړوي ،د عصيان او
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طغيان الر غوره كړي ،په دې ترتيب گورئ چي د هللا په اړه
د انسان معرفت او د ده د ربوبيت په اړه د ده علم او
پوهه په انسان كي د نيازمندۍ احساس راوالړوي ،د ده
دعاء له هغه "معرفته" خړوبه كېږي چي د رب العالمين
په اړه ئې لري.



   





   
















ً چي تر تاسو مخكي مو ډېر پېړۍ وال هغه
او يقينا
مهال هالك كړل چي ظلم ئې وكړ ،او پيغمبرانو ئې
څرگندي نښي ورته راوړې خو دوى (دې ته تيار) نه ول
چي ايمان راوړي ،همداسي مجرمين مجازات كوو ،بيا
مو تاسو تر دوى وروسته په زمكي كي ځاى ناستي كړئ
چي وگورو څنگه عمل كوئ.
( -)11-11په داسي حال كي چي تاريخ گواهي وركوي چي په
تېرو پېړيو كي په وار وار ظالم قومونه مؤاخذه شوي،
كله چي پيغمبران عليهم السالم ورته راغلي او څرگند
آيتونه ئې د دوى مخي ته اېښي او په دې توگه الهي حجت
پرې بشپړ شوى ،خو دوى ايمان نه دئ راوړى نو په سخت
الهي عذاب اخته شوي ،د دوى هر څه راتلونكو نسلونو ته
په ميراث پاته شوي ،د دې حقيقت له مشاهدې سره سره
څنگه له الهي مجازات انكار كوئ او د عذاب په راتلو
كي ځنډ د دې باعث شوى چي الهي وعيد او د پيغمبر
انذار تكذيب كړئ؟!
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او كله چي زموږ څرگند آيتونه پرې ولوستل شي؛ هغه
چي زموږ د مالقات هيله نه لري وايي :له دې پرته
كوم بل قرآن راوړه يا ئې بدل كړه! ووايه :ما ته
نه ښايي چي له خپلي خوا ئې بدل كړم ،زه خو يوازي
ً
د هغه څه متابعت كوم چي ما ته ئې وحي كېږي ،يقينا
چي زه خو د يوې ستري ورځي له عذابه وېرېږم كه له
خپل رب سرغړاوى وكړم .ووايه :كه هللا غوښتي وى نو نه
به مي پر تاسو لوستى وو او نه به ئې پرې پوه كړي
وئ ،زه خو تر دې د مخه يو عمر په تاسو كي پاته
شوى يم ،آيا تعقل نه كوئ؟!
( -)17-15دا خلك د هللا تعالى د مقروء كتاب د آيتونو په
اړه هم همغه چلند لري چي د مشهود كتاب د آيتونو او د
تاريخي څرگندو پېښو په اړه ئې لري ،لكه څنگه چي له
هغو آيتونو او نښو نه پند نه شي اخيستى چي د دې پراخ
عالم په غېږ كي هري خوا ته ترسترگو كېږي او لكه څنگه
چي د تاريخ له عبرتناكو پېښو نه عبرت نه اخلي؛
همداراز د قرآن له څرگندو او حكيمانه الرښوونو نه گټه
نشي اخيستى ،د دغو آيتونو پر عظمت له پوهېدو هم عاجز
دي ،پيغمبر عليه السالم ته وايي چي يا خو بل قرآن
راوړه يا په دې كي داسي بدلون راوړه چي موږ ته د

د قرآن پلوشې
يونس
111

منلو وړ شي ،هغه برخي ترې حذف كړه چي موږ ئې نشو
منلى!!
پيغمبر عليه السالم ته الرښوونه شوې چي دوى ته څو
ځوابونه وركړه:
 دا زما له شأن نه لري ده چي د هللا تعالى په كتاب كي
له خپله لوري څه تبديلي راوړم،
 زه خو يوازي د هغه څه متابعت كوم چي ما ته ئې وحي
كېږي،
 زه خو د يوې ستري ورځي له عذابه وېرېږم كه د خپل
رب له حكم نه سرغړاوى وكړم او د هللا تعالى په كتاب كي
كمى او زياتى وكړم،
 كه هللا تعالى نه وى غوښتي نو نه به مي پر تاسو
لوستى وو او نه به هللا تعالى پرې پوه كړي وئ،
 زه خو تر دې د مخه يو عمر په تاسو كي پاته شوى
يم ،نه مي ليك لوست كړى ،نه مي تر دې د مخه د وحي،
كتاب ،رسالت او بعثت په اړه تاسو ته څه ويلي ،نه مو
له ما درواغ اورېدلي او نه مو له ما د خلكو د دوكه
كولو كومه هڅه ليدلې؛ پاكه او بې داغه لمن مي او له
گناهونو نه ځان لري ساتل مي ښيي چي زه له هللا تعالى
وېرېږم او د هغه د حكمونو له سرغړاوي ډډه كوم ،نو
څنگه به په درواغو دا دعوى كوم چي زه د هللا تعالى له
لوري گمارل شوى يم؟ ولي تعقل نه كوئ؟!

   
    




  
نو تر هغه چا به ډېر ظالم څوك وي چي پر هللا ئې دروغ
ً
وتړل او يا ئې د هغه آيتونه دروغجن وگڼل؟! يقينا
چي دا مجرمين نه بريالي كېږي.
( -)16دلته د مخكني مطلب په دوام كي ويل شوي :پر هللا
تعالى باندي په درواغو افتراء كول او د هغه په اړه
داسي څه ويل چي هغه نه دي ويلي ،په درواغو ځان د هللا
تعالى استازى او پيغمبر معرفي كول په داسي حال كي چي
د هللا تعالى له لوري نه وي لېږل شوى ،هغه ستر ظلم دئ
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چي يوازي ستر ستر ظالمان د هغه جسارت كولى شي ،تاسو
ته زما ژوند معلوم دئ ،په دغو اوږدو كلونو كي چي
ستاسو په منځ كي وم پر يوه انسان باندي مي هم افتراء
نه ده كړې ،د چا په حق كي مي ظلم او تېرى نه دئ كړى؛
نو د هللا تعالى په اړه به څنگه دا كار كوم؟! بل لوري
ته تاسو خپل ځان ته ځير شئ؛ د هللا تعالى څرگند آيتونه
تكذيبوئ ،د داسي ستر ظلم جسارت كوئ!! پوه شئ چي داسي
ستر مجرمين خپلو موخو ته نشي رسېدى او د هللا تعالى له
عذابه نه شي ژغورل كېدى.

   
    


    
   
   








او له هللا پرته د هغه څه عبادت كوي چي نه ضرر
وررسولى شي او نه گټه او وايي :دوى خو د هللا په
وړاندي زموږ شفاعت كوونكي دي! (ورته) ووايه :آيا
هللا د آسمانونو او زمكي په داسي څه خبروئ چي دئ پرې
نه پوهېږي؟! پاكي ده ورته ،او لوړ دئ له هغه څه
چي دوى ئې ورسره شريكوي.
( -)11دلته له يوې خوا د عبادت حقيقت په گوته شوى او
له بلي خوا د شفاعت حقيقت ،ويل شوي :دوى د داسي چا
عبادت كوي چي نه ضرر وررسولى شي او نه گټه! او وايي:
دوى خو د هللا په وړاندي زموږ شفاعت كوونكي دي!
كه د ټولو هغو خلكو حالت ته ځير شې چي د شرك په
گنده ډنډ كي پرېوتي نو د دغو دوو ويناوو مصداق به دي
تر سترگو شي ،د داسي چا او څه عبادت به كوي چي نه د
ضرر دفع كولو توان لري او نه د گټي رسولو وس ،په خپل
بت جوړ كړي ،په خپل الس به
الس به له ډبري او لرگي نه ُ
ئې له يوه ځايه بل ځاى ته يوسي ،چېري به ئې نصب كړي،
بيا به ئې مخي ته گونډه شي ،د دعاء السونه به لوړ كړي
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او مرسته به ترې غواړي ،څوك به په خپل طبيعي مرگ
ومري يا به شهيد شي ،قبر به ورته وكيني ،ښخ به ئې
كړي ،د قبر د پاسه به گنبده پرې جوړه كړي ،جنډې به
پرې ولگوي ،بيا به د همدې قبر مخي ته گونډه شي ،د
دعاء السونه به لوړ كړي او مرسته به ترې غواړي ،دا په
داسي حال كي چي دا شخص په دې نه وو قادر چي په خپل
ژوند كي ځان له مرگه وژغوري ،د قاتل مقابله وكړي او
پرېنږدي چي دى ووژني ،په غسل ،تكفين او تدفين كي بل
ته اړ وو ،خپلوان ئې مجبور ول چي ژر ئې دفن كړي كه
نه نو جسد ئې خرابېږي او بوي كوي ،جنازه ئې نورو پر
اوږو اخيستې ،دومره ئې نه شو ويلى چي څه وخت مي
وخوځوئ او په كوم لوري مي يوسئ ،نورو په قبر كي ايښى
او خاوري ئې پرې اړولې ،علي رضى هللا عنه شهيد شو ،نه
پوهېدو چي په جومات كي دښمن كمين ورته نيولى ،پر ده
د توري گوزار كولو ته چمتو دئ ،د لمانځه په نيت
خوځېدلى ،خو دښمن ناڅاپي پرې گوزار وكړ ،زخمي او له
همدې زخم نه شهيد شو ،خو اوس شيعه مشركين ورته موالى
كائنات ،مشكل كشاء او حاجت روا وايي!! امام حسين د
كوفې د خلكو په بلنه له مكې نه د حج په ورځو كي كوفې
ته روان شو ،د كورنۍ غړي ئې ورسره ،په دې هيله چي د
كوفې خلك به له ده سره بيعت كوي؛ خو كوفې ته له
رسېدو مخكي په كربال كي د يزيد له لښكر سره مخامخ شو،
نښته وشوه ،د ده د كورنۍ نږدې اويا غړي شهيدان شول،
نه دوى له ځانه دفاع وكړى شوه او نه علي رضى هللا عنه د
دوى مرسته وكړى شوه ،خو شيعه وو د دوى په نامه د نړۍ
په گوټ گوټ كي زيارتونه جوړ كړي ،دعاگاني ورته كوي
او د خپلو حاجتونو د ترسره كېدو مرسته ترې غواړي!! د
علي رضى هللا عنه له كړوسيانو نه يو مجهول الهويه پنځه
كلن ماشوم ته د غائب امام نوم وركوي ،امام زمان ئې
گڼي ،د ټول عالم د متصرف په سترگه ورته گوري،
استوگنځى ئې تر هللا تعالى لوړ په آسمانونو كي گڼي او
په خپلو دعاگانو كي هللا تعالى هغه ته واسطه كوي او
وايي :خدايه زموږ عرائض امام زمان ته ورسوه!! هغه له
موږ راضي كړه!! دا خو پرېږده چي خپل حاجتونه هغه ته
وړاندي كوي او مرسته ترې غواړي بلكه دلته او هلته او
د هغه سوړي خوا ته چي وايي دا ماشوم هملته پټ شوى
ليكلي عرائض غورځوي ،ټگمار مجاورين ئې اخلي او بيا
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ځواب ورلېږي او دوى گمان كوي چي دا د امام زمان له
لوري لېږل شوى ځواب دئ!! د دوى يوه جمهور رئيس چي په
ايران كي ورته د ليبرال او آزادخيال په سترگه كتل
كېږي د جمعې د ورځي په خطبې كي وويل چي موږ له امام
زمان سره كتبي رابطه لرو!! له دې قياس كړئ چي كه د
ليبراالنو وضعيت ئې داسي وي نو د زوړپاالنو حالت به ئې
څنگه وي!! دا په داسي حال كي چي كله د دې امام زمان
نوم اخلي نو په لوړ ږغ او په گډه وايي :عجل هللا فرجه
الشريف :خداى دي د ده په خالصون كي تلوار وكړي!! يعني
امام زمان چېري بندي دئ! خداى دې ژر راخالص كړي!! دوى
اوس هغو امامانو ته د دوى له مرگه وروسته دعاگاني
كوي چي د كربال په غمجني پېښي كي د دوى پلرونو خيانت
ورسره وكړ ،په ميدان كي ئې يوازي پرېښودل او د يزيد
له لښكر سره يو ځاى شول او د هغوى په خالف وجنگېدل!!
د هغوى اوالده اوس د دوى قبرونو خوا ته ناست وي او
مرسته ترې غواړي ،او د دغه څرگند شرك په دروغجني
توجيه كي به وايي :دا خو د هللا په وړاندي زموږ شفاعت
كوونكي دي ،دعاگاني مو تر خدايه رسوي او ترې غواړي
چي وئې مني او زموږ حاجتونه ترسره كړي!!
خو هللا تعالى د دغو مشركينو د دې غلط استدالل په
ځواب كي فرمايي :آيا غواړئ ستاسو دا شفعاء او شريكان
هللا تعالى؛ په زمكي يا آسمان كي له هغه څه خبر كړي چي
دى پرې نه پوهېږي؟! دوى تاسو ورمعرفي كوي؟ دوى ورته
وايي چي دا كس محتاج دئ ،دا ئې حاجت دئ ،د مرستي او
عنايت مستحق دئ ،حاجت ئې رفع كړه او دعاء ئې قبوله
كړه؟!! د يو چا په وړاندي د كوم كس شفاعت په حقيقت
كي په دې معنى دئ چي هغه د دې كس له وړتياوو او
ښېگڼو خبر نه دئ ،شفاعت كوونكي ئې ورمعرفي كوي او
ورته وايي :دا نېك سړى دئ ،د پاملرني وړ دئ ،بايد
توجه ورته وشي ،په دې ارزي چي له غلطيو ئې سترگي پټي
شي!! نو ځكه هللا تعالى فرمايي :دوى ته ووايه :آيا دغه
شفاعت كوونكي؛ هللا تعالى له داسي څه خبروي چي په
آسمانونو يا زمكي كي له ده پټ پاته شوى ،دوى ئې پرې
خبروي؟!! دا د هغه شفاعت پر سر ستر گوزار دئ چي جاهل
قومونه پرې باور لري او د شفاعت په اړه ئې باور شرك
لړلى دئ.
دوى له هللا تعالى پرته د داسي چا عبادت كوي چي "په
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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
وړاندي زمونږ شفاعت كوونكي دي ،ووايه :آيا پدې شفاعت
كوونكو سره غواړئ خداى د آسمانونو او زمكي پداسي څه
خبر كړى چي نه ورباندي پوهېږي؟! پاكي ده هغه لره او
له دې ډېر لوړ دئ چي شريك ورسره نيسي.
يعنى :دا مشركان چي د شفاعت په اړه غلط او باطل
تصورلري ،د داسي څه عبادت كوي چي دوى ترې د ضرر د
دفع كولو او گټي رسولو طمع لري ،پداسي حال كي چي دوى
نه د گټي وس لري او نه دتاوان واك ،د گټي او تاوان
فيصلې له هللا تعالى سره دي .مشركين له هللا تعالى پرته له
نورو د مرستي غوښتلو د جواز په اړه وايي :مونږ خو د
دې شيانو عبادت نه كوو ،فقط دوى د خداى په درباركي
خپل شفاعت كوونكي نيسو ،دوى د خداى په وړاندي زمونږ
وسيله او شفيع دي ،قرآن د دوى د دې ادعاء د ترديد
لپاره فرمايي :آيا تاسي غواړئ د خپلو شفاعت كوونكو
له الري هللا تعالى ته داسي څه وواياست چي هغه نه پرې
پوهېږي؟!! په زمكه او يا آسمان كي له هغه پټ دي؟! په
دنيا كي چي څوك د حاكم او پاچا په وړاندي د كوم كس
شفاعت كوي نو ورته وايي :دا ښه سړى دئ ،له تاسي سره
اخالص لري ،څه جرم ئې ندئ كړى ،ستاسي معلومات د ده په
اړه مكمل او دقيق ندي ،هغه د دې اليق ندئ چي سزا
وركړى شي او مجازات شي ،بايد عفوه ورته وشي ،دا
ستاسي او د نظام په گټه ده .........آيا فكركوئ چي هللا
تعالى هم همداسي دئ لكه دا دنيايي پاچايان چي شفاعت
كوونكي ئې د مجرم له حقيقي حالت نه خبروي؟! آيا داسي
څه شته چي له هللا تعالى پټ وي؟! او بيا دا شفاعت
كوونكي راشي او هللا تعالى ته ئې په اړه معلومات وركړي
؟! هللا تعالى لدې عيب پاك او له شريك نه بې نيازه دئ.
قرآن د هغه كسانو حالت څومره ښه او كښلى انځور
كړى چي پدې ډول شفاعت باورلري او خپل مزعوم شفاعت
كوونكي ئې د الوهيت تر درجې پورى لوړ كړي دي ،دا
كسان به د قيامت په ورځ په حقيقت پوه شي او وبه ويني
چي دوى په غلطه روان وو ،د دې خيالي شفاعت كوونكو په
اړه ئې باطل تصور درلود ،هغه چي دوى په دنيا كي له هللا
تعالى سره برابر او شريكان گرځولي وو ،نه يوازي د
شفاعت كولو توان نه لري بلكي له دوى خپله بيزارى
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اعالنوي او په خپله غلطۍ اعتراف كوي ،قرآن فرمايي:
     







   
     



الشعراء111-16 :

قسم په خداى چي مونږ په څرگند ضاللت او بې لرۍ كي وو
چي تاسو مو له رب العالمين سره برابرگرځولي وئ ،مونږ
بل چا نه يو بې لري كړي مگر دغو مجرمينو ،اوس نه
شفاعت كوونكي لرو او نه رښتينى دوست.
د قيامت په ورځ چي ټول حقائق به څرگند شي ،وبه
ليدل شي چي دا مشركه ډله او په مشركانه شفاعت باور
لرونكي به په خپله خپل باورونه غلط شمېرى ،ځانونه به
گمراه بولي ،اعتراف به كوي چي دوى خپل لويان د
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
قي امت په ورځ به د هللا په وړاندي زمونږ حمايت او شفاعت
كوي!!
د قرآنكريم متعدد آيتونه پدې داللت كوي چي د قيامت
په ورځ شفاعت نشته او د هيچا شفاعت بل چا ته گټه نه
شي رسولئ ،له الهي عذاب او مجازات ئې نه شي ژغورلى،
البته د دې آيتونو ترڅنگ داسي مبارك آيتونه هم شته
چي "مشروط شفاعت "په اثبات رسوي او په جواز ئې داللت
كوي ،قرآنكريم فرمايي:
     ...
     
    
   






...

البقره 255:

هغه به څوك وي چي د ده په وړاندي د چا شفاعت وكړى
شي ،مگر د ده له اذن او اجازې وروسته؟ په ټولو هغو
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شيانو پوه دئ چي د دوى مخي او يا شاته دي او دوى د
ده له علم نه په هيڅ شي احاطه نشي كولى ،مگر په هغه
څه چي ده غوښتي....
يعنى هغه شفاعت نشته چي تاسي ئې تصور او گمان
كوئ ،داسي نده چي كومه فرشته يا كوم مقرب بنده به يو
شمېر مجرمين راغونډوي ،د خداى حضور ته به ئې ورولي
او هلته به ئې شفاعت كوي ،نه ،داسي نده ،بلكه شفاعت
كوونكي به هم د خداى له لوري غوره كېږي او شفاعت
كېدونكي هم ،هغه به مشخصو كسانو ته د خاصو كسانو په
اړه د شفاعت اجازه وركوي ،دواړه به د هللا تعالى له
لوري ټاكل كېږي ،داسي گمان ونكړئ چي د لوى رب په
وړاندي به څوك د ده له اجازې پرته د خبرو او شفاعت
توان او جرأت ولري او يا به څوك دا توان ولري چي د
خداى په نزد بې اجازې د كوم مجرم شفاعت وكړي او په
هر څه عالم خداى د كوم مجرم له حال نه خبركړي او د
هغه د داسي صفاتو په اړه ورته معلومات وركړي چي له
مجازاتو نه پرې معاف شي .هللا تعالى فرمايي:
    
    
     








طه111-111:

په هغه ورځ به شفاعت څه گټه نه رسوي ،مگر د هغه چا
چي خداى اجازه وركړي او د ده په وينا راضي شي ،هر
هغه څه ورته معلوم دي چي د دوى مخي ته دي يا ئې شا
ً پر ده احاطه نشي كولى.
ته دي او دوى علما
دا آيتونه پدې داللت كوي چي د قيامت په ورځ به د
مشركانو مزعوم شفاعت نه وي ،د شفاعت په اړه د دوى
تصور او گمان بې اساسه او غلط دئ ،دا ډول تصور په
شرك ككړ او له شركي افكارو نه راوالړ شوى تصور دئ،
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
تعالى له خوا غوره كېږي او له الهي اذن نه وروسته به
د دوى شفاعت كېدى شي.
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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
ترې شوى وي ،د مشرك لپاره شفاعت نشته ،هللا تعالى له
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.

















  
او خلك خو يوازي يو امت وو ،بيا ئې په خپلو كي
اختالف وكړ او كه ستا د رب له لوري مخكنۍ وينا نه
ً به ئې د دوى ترمنځ په هغه څه كي فيصله
وى نو حتما
كړې وه چي اختالف په كي كوي.
( -)11دلته بايد دا پوښتنه ځواب شي چي خلك كله يو
امت وو؟ په ايمان كي يو رنگ ول او كه په كفر كي؟
اختالف د پيغمبر له بعثت مخكي راولړ شوى او كه
وروسته؟ ځينو درنو مفسرينو داسي انگېرلې چي گواكي
دلته د خلكو هغه يووالي او وحدت ته اشاره شوې چي دوى
په ايمان سره راغونډ وو او هيڅ اختالف په كي نه وو،
خو كه د دې آيت سياق و سباق ته توجه وكړو په څرگنده
توگه معلومېږي چي د يووالي حالت ئې د پيغمبر عليه
السالم له بعثت مخكي او د اختالف ئې له بعثت وروسته
ښودل شوى ،د پيغمبر عليه السالم له بعثت مخكي په دوى
كي د مؤمنانو او مشركانو په نامه اختالف نه وو ،د دوى
تر منځ دا اختالف هغه مهال پيل شو چي په دوى كي
پيغمبر مبعوث شو ،ځينو پرې ايمان راوړ او ځيني پر
خپل مخكني شرك او كفر ټينگ پاته شول ،كه د هللا تعالى
هغه سنت نه وى چي انسانانو ته مهلت وركوي ،ژر ئې نه
ً د گناه او له پيغمبر سره د مخالفت سزا نه
نيسي ،فورا
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ً به ئې د دوى تر منځ په هغه څه كي
وركوي ،نو حتما
فيصله كړې وه چي اختالف په كي كوي .پر كافرانو باندي
به ئې عذاب نازل كړى وو او مؤمنانو ته به ئې وروستۍ
بشپړه بريا ورپه برخه كړې وه .يوازي دا تعبير هم د
آيت د الفاظو سم او دقيق مفهوم افاده كوي او هم د
آيت له سياق و سباق سره اړخ لگوي ،بل تعبير نه دقيق
برېښي او نه له مخكنيو آيتونو سره اړخ لگوي.
دا آيت په حقيقت كي د بقرې د سورې لندي آيت ته په
بشپړه توگه ورته دئ:





























  
    



    
    




البقره811 :
خلك ټول يو امت او ټولى وو ،نو هللا زېرى وركوونكي او
انذار وركوونكي پېغمبران ولېږل او له دوى سره ئې
حقيقي كتاب راولېږو ترڅو د خلكو ترمنځ په هغه څه كي
پرېكړه وكړي چي دوى په كي اختالف كړى وو او اختالف خو
له هغو نه پرته بل چا نه وو كړى چي كتاب وركړى شوى
وو او دا هم په خپلو كي د كينې په وجه او وروسته له
هغه چي څرگندي نښي ورته راغلې ،نو هللا په خپل حكم سره
هغه كسان په مختلف فيه شيانو كي هدايت كړل چي ايمان
ئې راوړى وو او هللا خو چې هرڅوك وغواړي د سمي الري په
لوري ئې هدايت كوي.
ښه به وي چي د دې آيت شرح د قرآن پلوشې په لومړي
جلد كي وگورئ ،خو دلته دومره څه ويل گټور برېښي چي
ځيني په دې آيت كي د (امة واحدة) له فقرې وروسته د
(فاختلفوا) لفظ مقدر گڼي ،او وايي :خلك يو متحد امت
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وو ،نو اختالف ئې وكړ ،بيا هللا پيغمبران ولېږل ،حال دا
چي خبره د دې عكس ده ،هللا تعالى هغه مهال پيغمبران
لېږلي چي د باطل ،شرك ،كفر ظلم او فساد تورو ورېځو
پر خلكو خپل وزر غوړولى ،د حق رڼا تته شوې او د دې
ضرورت احساس شوى چي نوى پيغمبر له نوي پيغام سره د
ولس لوري ته ولېږل شي ،د پيغمبر له راتلو وروسته
ځينو ايمان راوړى او ځينو پر مخكنى حالت ټينگار كړى
او په دې سره د دوى تر منځ د دا راز اختالف لړۍ پيل
شوې.
دلته د (فاختلفوا) مقدر گڼلو ته هيڅ اړتيا نشته
او نه د آيت تركيب دا اجازه وركوي او نه له مخكي او
وروسته فقرو سره اړخ لگوي ،د احتياط تقاضا خو دا ده
چي د هللا په كالم كي تصرف ونكړو او په خپل سر او بې
ضرورته څه اضافه نه كړو.
د قرآن په آيتونو كي بې ضرورته څه زائد گڼل او
هغه له نظره غورځول او يا څه مقدر او كم گڼل او په
ً
خاصو الفاظو سره دا كموالى پوره كول ،دا كار اكثرا
يا هغه څوك كوي چي د آيت له اصلي الفاظو او د هغوى
له تركيب سم مطلب نه شي اخيستى او يا هغه څوك چي له
مخكي خاص نظر او رأيه ورسره وي او غواړي دا آيت داسي
جوړ كړي چي د ده رأيه او نظر تائيد كړي ،نو ځكه د
آيت په تركيب كي تصرف كوي ،كله څه ترې راكم كړي او
هغه ته د زائد نوم وركړي او كله څه ورباندي اضافه
كړي او په هغه د مقدر نوم كېږدي.




    







  
او وايي :ولي د خپل رب له لوري كوم آيت (څرگنده
نښه) نه دئ پرې نازل شوى؟ نو (ورته) ووايه :غيب
خو يوازي هللا لره دئ ،نو انتظار وكړئ چي زه هم
ستاسو په څنگ كي له منتظرينو يم.
( -)80دلته د آيت له دوهمي برخي نه معلومېږي چي يا
خو مشركينو له پيغمبر عليه السالم نه داسي معجزه
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غوښتې چي دوى ته د راتلونكو پېښو خبر وركړي او يا
داسي څه چي خلك پر پيغمبر عليه السالم باندي ايمان
راوړو ته چمتو كړي ،خو د آيت وروستۍ فقره ښيي چي دوى
دغه دوهم صورت غوښتو ،نو ځكه پيغمبر عليه السالم ته
ويل شوي چي ورته ووايه :غيب خو يوازي هللا لره دئ ،زه
نه پوهېږم چي آيا زما رب به داسي څه تاسو ته دروښيي
كه نه ،تاسو هم انتظار وكړئ او زه هم ستاسو په څنگ
كي له منتظرينو يم .وبه گورو چي هللا تعالى تاسو ته
داسي څه درښيي چي د خلكو ډېرى به ايمان راوړي كه
نه؟!




   




    







 
او كله چي خلكو ته له هغه وروسته چي كړاو
وررسېدلى د كومي پېرزويني (خوند) وروڅكو (گورې به
چي) ناڅاپه به ئې زموږ په آيتونو كي د پټ تدبير
(اراده) وي ،ووايه :هللا په پټ تدبير كي تر ټولو ډېر
ً چي زموږ استازي ستاسو پټ تدبيرونه
چابك دئ .يقينا
ليكي.
( -)21دلته هم د عجول او وعده خالف انسان حالت بيان
شوى ،كله چي هللا تعالى له كړاو نه وروسته د كومي
پېرزويني خوند وروڅكي نو د دې پر ځاى چي ايمان راوړي
او شاكر بنده شي په عكس د دې به گورې چي له دې فرصت
په استفادې سره د هللا د دين په ضد توطئې كوي ،په خپلو
پټو تدبيرونو سره غواړي د دين د غلبې مخه ونيسي ،خو
دوى په دې نه پوهېږي چي دا تدبيرونه ئې د هغه ذات د
قطعي پرېكړو په خالف دي چي په تدبير كي تر هر چا سريع
او چابك دئ او څوك ئې د مقابلې توان نه لري او د ده
فرشتو د دوى ټول پټ تدبيرونه تر نظر الندي نيولي او
ليكي ئې.
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،هللا هغه ذات دئ چي تاسي په وچه او اوبو كي بيايي
تردې چي تاسي په بېړۍكي وئ او بېړۍ له سورو سره
يوځاى له ماليم او خوندور نسيم سره وخوځي او پدې
 خو ناڅاپه تېز باد او طوفان،سره خوشحاله شي
ورباندي راشي او له هر لوري څپې ورباندي راتاو شي
 (پدې وخت كي) هللا ته،او گمان وكړي چي محاصره شول
پداسي حال كي دعاء كوي" او مرسته ترې غواړي" چي
 كه دي:په خپل ديانت كي ورته مخلص شوي وي او وايي
 خو،ً به شكر كوونكي بندگان وو
لدې وژغورلو نو حتما
كله چي نجات وركړو بيا د خپل تعهد خالف په ناحقه
 اې خلكو! په يقين.په زمكي كي سركشي او بغاوت كوي
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سره چي ستاسي سركشي او بغاوت ستاسي په ضرر ده "
دا دركړى شوى فرصت " د دنيوى ژوند يوه متاع ده،
بيا مو زمونږ لوري ته راتگ دئ او په هغه څه به مو
خبر كړو چي تاسو كول.
( -)21-22په دې مباركو آيتونو كي د عجول انسان د
حالت او وضعيت څرنگوالى د كړاو او له كړاو نه د
ژغورني پر مهال په ډېر كښلي او عبرتناك اسلوب،
خوندورو الفاظو سره او په دېره دقيقه توگه انځور
شوى :فرمايي :دا انسان داسي دئ چي كله په بېړۍ كي
سپور شي ،د بېړۍ په خوځېدو او د نرم باد په لگېدو
سره خوشحاله شي ،خو كله چي توند او تېز بادونه د دوى
لوري ته مخه كړي او د طوفان څپې ئې احاطه كړي ،حالت
ورته داسي وبرېښي چي د نجات ټولي الري تړل شوې ،د
نجات هيڅ الره په نظر نه ورځي ،داسي څه په الس كي نه
لري چي اعتماد پرې وكړي او طمع ترې ولري ،داسي څوك
او څه په خپل ماحول كي نه گوري چي مرستي ته ئې
راوبلي ،نو هللا جل شأنه ته مخه كړي ،هغه ته د دعاء
السونه اوچت كړي ،په داسي حال كي چي په خپل ديانت كي
د اخالص ژمنه كوي ،وايي :كه موږ ته له دې مشكل او
ً به ستا له شاكرو بندگانو
مصيبت نجات راكړې نو حتما
وو ،ځان به ستا د دې او ټولو نورو نعمتونو مرهون او
پوروړي گڼو ،خو كله چي هغوى له كړاوه وژغوري ناڅاپه
به گورې چي د خپلو مخكنيو تعهداتو په خالف به هغوى په
زمكه كي په ناحقه تېرى او بغاوت كوي ،هغه ژمني به
ترې هېري وي چي ويل ئې :كه مو وژغورې نو بيا به ستا
مخلص بندگان وو!! بيا به د خپلي ژمني خالف په ناحقه
په زمكي كي سركشي او بغاوت كوي .هللا تعالى دوى ته
فرمايي :اې خلكو! په يقين سره چي ستاسي سركشي او
بغاوت ستاسي په ضرر ده ،دا دركړى شوى فرصت خو د
دنيوى ژوند يوه متاع ده ،بيا مو زمونږ لوري ته راتگ
دئ او په هغه څه به مو خبر كړم چي تاسو كول.
په دې مبارك آيت كي (په دين كي اخالص) په ډېر
وضاحت سره ښودل شوى او هغه دا چي كله انسان خپل رب
ته په داسي حالت كي دعاء كوي چي له ده پرته ئې هيچا
ته طمع نه وي ،بل داسي څوك نه مومي چي په وړاندي ئې
د دعاء السونه لوړ كړي او مرسته ترې وغواړي ،په ټول
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عالم كي داسي ځواك په نظر نه ورځي چي سترگي ئې
ورواوړي او له كړاوونو نه د ده د ايستلو واك او توان
ولري ،حالت ئې هغه چا ته ورته وي چي په طوفاني بېړۍ
كي سپور دئ ،له يوې خوا سيلۍ او له بلي خوا د اوبو
هيبتناكي څپې ،له هللا تعالى پرته نه كوم حامي مومي او
نه كوم مرستندوى ،په دين كي د اخالص معنى همدا ده.






  













  
  
   












 
حقيقت له دې پرته بل څه نه دئ چي د دنيايي ژوند
مثال د هغو اوبو په څېر دئ چي له آسمانه مو نازلي
كړې ،چي په دې سره د زمكي هغه راټوكېدونكي چي خلك
او څاروي ئې خوري گډ وډ راشنه شي ،تر هغه چي زمكي
خپله شېرازه كېدا ترالسه كړه او ښه ښايسته شوه او
اوسېدونكو ئې گمان وكړ چي له هغې نه پر گټي
اخيستو قادر دي؛ ناببره زموږ امر په شپه يا ورځ
كي ورته راشي نو داسي ئې وگرځوو لكه رېبل شوى
كښت ،گواكي پرون (دا كښت دلته والړ) نه وو ،همداسي
خپل آيتونه هغو وگړو ته بيانوو چي فكر كوي.
( -)21دلته د هغه دنيايي ژوند ماهيت او څرنگوالي
بيان شوى چي تر دې د مخه په ( )6آيت كي د هغه په اړه
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ً هغه چي زموږ د مالقات هيله نه لري
ويل شوي وو( :يقينا
او په دنيايي ژوند راضي شوي او پرې ډاډه شوي او هغه
چي زموږ له آيتونو غافل دي؛ استوگنځى ئې دوزخ دئ) ،د
يوه عبرتناك مثال په ترڅ كي دنيايي ژوند داسي انځور
شوى :د هغو اوبو په څېر دئ چي له آسمانه مو نازلي
كړې ،چي په دې سره د زمكي هغه نباتات گډ وډ راشنه شي
چي خلك او څاروي ئې خوري ،ځيني ئې د انسانانو خوراك
شي او ځيني ئې د څارويو ،كله چي زمكه ښه شېرازه او
ښه ښايسته شي او اوسېدونكي ئې گمان وكړي چي اوس نو
له هغې نه پر گټي اخيستو قادر يو؛ ناببره د هللا تعالى
پرېكړه د دوى د زعم او هيلو خالف وشي ،په شپه يا ورځ
كي تونده سيلۍ يا بل آفت پرې راشي ،ټول بوټي داسي له
جرړو سره وباسي لكه رېبل شوى كښت ،پټي ئې داسي شي
لكه چي پرون دلته كوم كښت نه وو والړ!! له دې آيتونو
نه هغه پند او عبرت اخلي چي فكر كوي.
دا دنيا همداسي ده ،هر څه ئې موقت او فنا
كېدونكي ،هره شېبه ئې له آفتونو او مصيبتونو سره
توأم ،په هر گام كي له گواښونو سره مخامخېدا!

   















    






 
او هللا د امن استوگنځي په لور بلنه وركوي او هغه
څوك سمي الري ته هدايت كوي چي دى ئې غواړي ،هغو ته
چي نېكي ئې كړې وي؛ ښايسته (بدله) ده او يو
زياتوالى ،او مخونه به ئې نه تور گرد پټوي او نه
سپكاوى ،دوى جنتيان دي ،تلپاته په هغه كي.
( -)27-25دلته دنياپالو ته ويل شوي چي د دغو موقتي
او فنا كېدونكو لذتونو په ځاى د هللا تعالى لوري ته مخه
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كړئ ،له آفتونو او مصيبتونو نه هغه خوندي استوگنځي
ته چي هللا تعالى تاسو ته د هغه په لوري د تلو بلنه
دركوي ،كه د هللا تعالى بلنه ومنئ نو د سالمتيا هغه ځاى
ته د رسېدو په سمي الر به مو هدايت كړي او په دې الر د
تلو توفيق به دركړي .دا د هللا تعالى قطعي او ثابته
وعده ده چي نېكانو ته به ښايسته او غوره بدله وركوي
او پر دې بدلې سربېره ډېر نور څه په اضافي توگه،
مخونه به ئې ځالنده وي ،د نعمتونو آثار په كي څرگند،
نه به ئې د دوزخ د لوخړو تور گرد پټوي او نه د
سپكاوي او ذلت نښي ،په جنت كي به تلپاته وي.











     














 
او هغو چي بد كارونه ئې كړي د هري بدي سزا به هغې
ته ورته وي او سپكاوى به (وزر پرې) خوروي ،له هللا
به هيڅ ساتونكى ورته نه وي ،داسي به وي لكه چي
مخونه ئې د تيارې شپې په (تيارو) ټوټو پټ شوي وي،
دوى دوزخيان دي چي په هغه كي به تلپاته وي.
( -)26د
دوزخيانو
 د دوى
 د ذلت
 داسي
عذابه ئې
 مخونه
په تيارو

نېكانو جنتيانو په مقابل كي به د بدكارو
حالت داسي وي:
د هر بد عمل سزا به د دوى عمل ته ورته وي،
او سپكاوي آثار به ئې په څېرو كي څرگند وي،
څوك به نه مومي چي د هللا تعالى له دردناك
وژغوري،
به ئې داسي تك تور وي لكه چي د تيارې شپې
ټوټو پټ شوي وي،
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د تل لپاره به په دوزخ كي وي.







  
  


















 
او كومه ورځ چي ټول راغونډ كړو ،بيا هغو ته چي
شرك ئې كړى ووايو :په خپل خپل ځاى پاته شئ تاسو
هم او ستاسو شريكان هم .نو ترمنځ به ئې بېلوالى
راولو او شريكان به ئې ووايي :تاسو زموږ عبادت نه
كولو او هللا زموږ او ستاسو ترمنځ د گواه په توگه
كافي دئ چي موږ ستاسو له عبادته بې خبره وو.
( -)21-21دلته د مشركينو او د دوى د دروغجنو
معبوادانو تر منځ هغه منازعه انځور شوې چي د قيامت
په ورځ به د دوى تر منځ راوالړه شي ،هغه مهال چي هللا
تعالى به ټول انسانان په بېلو بېلو ډلو كي راغونډ
كړي ،هره ډله به پر خپل خپل ځاى ودرول شي ،مشركان او
د دوى هغه مذهبي مشران چي له هللا تعالى سره ئې په
الوهيت او ربوبيت كي شريك كړي ول ،كه ئې پير دې مقام
ته رسولى وو ،كه ئې پيغمبر ،كه خپل علماء او مشائخ،
په ژوند كي يا له مرگه وروسته ،كه ئې د دوى قبر
بت لمانځلى ،ټول به په
لمانځلى يا ئې د دوى په نامه ُ
خپل خپل ځاى ودرول شي ،شريكان به ئې ووايي :تاسو
زموږ عبادت نه كولو او هللا زموږ او ستاسو ترمنځ د گواه
په توگه كافي دئ چي موږ ستاسو له عبادته بې خبره وو.
له دې آيت معلومېږي چي دا شخصيتونه چي له مرگ نه
وروسته د معبودانو په كچه لمانځل شوي په دې به خبر
هم نه وي چي دغو مشركانو زموږ عبادت كولو ،زموږ د
قبر خوا ته راغونډېدل او له موږ نه به ئې مرسته
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غوښته او موږ ته به ئې د شفعاءو په سترگه كتل ،هللا
تعالى به په دې خبري شاهد نيسي چي موږ د دغو مشركينو
له عبادت او دعاء نه په بشپړه توگه بې خبره وو.











   



 
دلته به هر كس خپل مخكي لېږل شوي (عملونه) په
ښكاره توگه ومومي ،او د خپل حقيقي موال په لوري به
وگرځول شي او ټول هغه به ترې ورك شي چي په درواغو
ئې (ځان ته معبودان) گرځولي ول.
( -)11په دې ورځ به هر څوك هغه څه په څرگنده توگه په
خپلو سترگو وگوري چي په دنيا كي ئې كړي ول ،هم به د
خپلو عملونو په څرنگوالي پوه شي او هم د خپلو
عقائدو ،د خپل حقيقي موال په لوري به غونډ كړى شي او
ټول هغه معبودان به ترې ورك وي چي په درواغو ئې له هللا
تعالى سره شريكول او د معبودانو په توگه ئې لمانځل.





  














    















  
(ورته) ووايه! له آسمان او زمكي څوك تاسو ته رزق
او روزي دركوي؟ او د دغو غوږونو او سترگو مالك
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څوك دئ؟ او څوك دئ چي ژوندى له
ژوندي راپيدا كوي؟ او د كارونو
ً به ووايي :هللا ،نو ووايه :آيا
حتما
نه) ځان ساتنه نه كوئ؟ نو همدا هللا
دئ ،نو له حق نه وروسته له ضاللت
نو په كوم لوري گرځول كېږئ؟!

مړي او مړى له
تدبير څوك كوي؟
(له كفر او شرك
ستاسو حقيقي رب
پرته بل څه دي؟

( -)12-11دلته د هر راز شرك د بشپړ ترديد او د حقيقي
رب د ښه پېژندا لپاره الندي الرښووني د پوښتني او ځواب
په بڼه كي شوې:
 ووايه! له آسمان او زمكي څوك تاسو ته رزق او روزي
دركوي؟ كه له هللا تعالى پرته بل داسي څوك نه مومئ چي
له آسمانه اوبه وروي ،له زمكي نه دانه او مېوه
راټوكوي او په دې توگه تاسو ته رزق او روزي دركوي،
نو څنگه له ده پرته بل ته الس او لمن اوږدوئ او
لمانځنه ئې كوئ؟!
 ستاسو د دغو غوږونو او سترگو حقيقي او اصلي مالك
څوك دئ؟ د چا له لوري دركړى شوي؟ دا نعمتونه چا
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
سترگي او غوږونه درنه واخلي ،آيا داسي څوك شته چي دا
شيان بېرته دركړى شي؟ كه له هللا تعالى پرته بل داسي
ذات نه گورئ چي د غوږونو ،سترگو او نورو غړو په
وركړي كي شريك وي نو څنگه بل ته طمع كوئ او په
وړاندي ئې د دعاء السونه لوړوئ؟!
 څوك دئ چي ژوندى له مړي او مړى له ژوندي راپيدا
كوي؟ د چا په حكم سره مړه خاوره په دانو او مېوو
بدلېږي او بيا د انسان او حيوان په بدن كي ژوندۍ
نطفه ترې جوړېږي؟ كه د مرگ ژوند پرېكړه د هللا تعالى له
لوري كېږي او په ټول عالم كي داسي ځواك نه گورئ چي
مړي ته ژوند وركړي او ژوندى له مرگه وژغوري ،نو څنگه
له هللا تعالى پرته له بل نه د مرگ او ژوند په اړه طمع
او وېره لرئ؟!
 د دې پراخ عالم د چارو تدبير څوك كوي او كارونه
ئې څوك سمبالوي؟ پدې پراخ كائنات كي چي په هره برخه
كي ئې حركت ،خوځښت او د كمال په لور هاند او تحرك
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دئ ،هرې خوا ته ئې نظم او نسق ،ښكال او ښايست دئ،
هرڅيز له نيست هست كېږي ،بيا وده مومي د كمال په لور
درومي او كله چي د كمال او ودې يوه ثابت حد ته
ورسېږي نو د زوال مرحله ئې پيل شي او په مرگ محكوم
شي ،فنا شي او ځاى ئې بل ته خوشى شي .څوك دئ چي دا
ټول امور اداره او تنظيموي؟ آيا له دې پرته چي ووايو
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
چاره لرو؟ كه له دې پرته بل ځواب نه لرئ چي ووايئ:
هللا ،نو ولي له كفر او شرك ځان ساتنه نه كوئ؟
 كوم ذات چي دغه كارونه كوي همدا ستاسو حقيقي رب
دئ،
 له دې پرته بله هره عقيده درلول له ضاللت پرته بل
څه نه دي!!
 نو په كوم لوري گرځول كېږئ؟! څه شى مو غولوي او د
شرك او ضاللت په گنده ډنډ كي مو غورځوي؟!
يعني دا د رزق او روزي انتظام څوك كوي؟ د چا په
اراده دا آسمان او زمكه په گډه كار كوي چي انسان ته
د رزق او روزي انتظام وكړي؟ له آسمانه اوبه راورېږي
او له زمكي دانه او مېوه راټوكېږي او په دې سره د
انسان اړتياوو ته ځواب ويل كېږي ،دا كار د چا په
اراده ترسره كېږي؟ دا د كوم مدبر ذات دقيق تدبير دئ؟
دا غوږونه او سترگي چي ته پرې ليدل او اورېدل كوې ،د
دې اصلي مالك څوك دئ؟ د چا له لوري دركړى شوي؟ د چا
په اراده ستا د ژوند يوه اساسي او مهمه برخه بشپړوي؟
كه دا غړي دي په واك كي نه وى له څومره ستونزو سره
به مخامخ وې؟ آيا دې پوښتنو ته له دې پرته بل ځواب
ويلى شې چي دا د مهربان پالونكي رب له لوري دركړى
شوي؟ آيا له دې اعترافه پرته بله چاره لرې؟ له دې
څرگند حقيقت د انكار لپاره څه دليل لرې؟ ووايه :ستا
او ټولو ژوو لپاره د رزق او روزي انتظام څوك كوي؟ له
آسما ن او زمكي نه تاسو ته څوك رزق او روزي دركوي؟ دا
د رزق او روزي وسائل چا پيدا كړي؟ باران څوك وروي؟
شپه او ورځ څوك راولي؟ لمر زموږ زمكي ته د چا په
اراده نور او تودوخه وركوي؟ د زمكي پر مخ د نور
وړانگي د چا په اراده خورېږي؟ دا له زمكي نه دانه او
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مېوه څوك راشنه كوي؟ دا زموږ سترگي او غوږونه د چا
په اراده كار كوي؟ د دې مالك څوك دئ؟ دا ژوندي له
مړو او مړي له ژونديو څوك راپيدا كوي؟ دا د عالم
چاري څوك سمبالوي ،د امورو تدبير ئې د چا په واك كي
دئ او كارونه ئې د چا په اراده تر سره كېږي؟
له دې پرته بله چاره نه لري ،دوى په دې خبري
اعتراف ته اړ او مجبور دي او بله چاره نه لري چي
ووايي :دا هر څه هللا تعالى كوي.
پورتني مطالب د قرآن په بل آيت كي په دې توگه
راغلي:
    
     
    
    
   

الروم11:
هللا هغه ذات دئ چي تاسي ئې پيدا كړئ ،بيا ئې تاسو ته
روزي دركړه ،بيا تاسي وژني ،بيا مو بېرته راژوندي
كوي ،آيا ستاسي له شريكانو نه داسي څوك شته چي له دې
كارونو نه كوم يو وكړى شي؟! پاكي ده هللا لره او هغه
لوړ دئ له هغه څه نه چي دوى ئې ورسره شريك گرځوي.
يعني ستاسي په پيدايښت كي ،ستاسي په رزق او روزي
كي او ستاسو په مرگ او ژوند كي هيڅوك له خداى سره
شريك نه دئ ،هللا تعالى له دې عيب پاك او لدې لوړ دئ چي
په دې كارونوكي څوك د ځان شريك ونيسي.







   

همداسي ستا د رب وينا (پرېكړه) د هغو خلكو په اړه
محققه شوه چي سرغړاوى ئې كړى ،داسي چي ايمان به
نه راوړي.
( -)11دا آيت موږ ته الرښونه كوي چي د دغو خلكو د
مخالفت او ايمان نه راوړو وجه دا نه ده چي كافي دالئل
ئې مخي ته نه دي اېښودل شوي ،يا ئې زړه او دماغ په
دې نه دئ قانع شوي چي له هللا تعالى پرته بل څوك نه د
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عبادت وړ دئ او نه د استعانت ،بلكي وجه ئې د دوى فسق
دئ ،د گناهونو په ډنډ كي نښتي دي ،ترې وتلى نشي ،د
فسق او فجور په وجه له خپل رب دومره لري تللي چي
بېرته ورگرځېدى نشي ،د هللا تعالى دا سنت او دا پرېكړه
د دوى په اړه محققه شوي چي د خپل فسق په وجه به
ايمان نه راوړي.

    










   







    












    
   

ووايه :آيا ستاسو له شريكانو نه داسي څوك شته چي
پيدايښت پيل كړي بيا ئې اعاده كړي؟ ووايه :هللا هغه
ذات دئ چي پيدايښت پيلوي بيا ئې اعاده كوي ،نو
څنگه دوكه كېږئ .ووايه :آيا ستاسو له شريكانو نه
داسي څوك شته چي د حق لوري ته الرښوونه كوي؟
ووايه :هللا هغه ذات دئ چي د حق لوري ته الرښوونه
كوي ،نو آيا هغه چي د حق لوري ته الرښوونه كوي تر
ټولو زيات د دې وړ دئ چي متابعت ئې وشي او كه هغه
چي الر نه مومي مگر دا چي الرښوونه ئې وشي؟ نو څه
دي تاسو لره؟ څنگه حكم كوئ؟
( -)15-11په دې مباركو آيتونو كي هم د مخكنيو په
دوام د توحيد او شرك په اړه د سؤال او ځواب په توگه
مزيد ويل شوي:
 آيا په خپلو شريكانو او دروغجنو معبودانو كي داسي
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څوك مومئ چي څه ئې د لومړي ځل لپاره پيدا كړي وي او
ً
بيا ئې اعاده كړي وي؟ كه داسي څوك نه مومئ چي يقينا
ئې موندل محال دي او په خپلو سترگو گورئ چي هللا تعالى
هغه يوازينى ذات دئ چي د هر څه پيدايښت پيلوي او بيا
ئې اعاده كوي ،نو څنگه دوكه كېږئ ،ولي هغه چا ته د
معبود په سترگه گورئ چي د هيڅ څه پيدا كولو توان او
وس نه لري؟!! دې ته مو بايد پام وي چي ساينس په قاطع
او پرېكنده الفاظو وايي چي نه څوك څه پيدا كولى شي
او نه ئې له منځه وړلى شي ،انسان له دې پرته بل څه
نه شي كولى چي د پيدا شوو شيانو حالت او كيفيت بدل
كړي.
 آيا ستاسو په شريكانو كي داسي څوك شته چي د حق
بت يا قبر نه تاسو ته
لوري ته الرښوونه كوي؟ له كوم ُ
غږ شوى چي سمه الر دا ده او كږه الر هغه؟! مگر نه گورئ
چي هللا تعالى تاسو ته سترگي دركړې چي الر پرې گورئ ،عقل
ئې دركړى چي سم او ناسم پرې پېژندى شئ ،پيغمبر او د
هغه په الس ئې كتاب درلېږلى چي د حق په لوري ستاسو
الرښوونه وكړي ،نو ووايئ :څوك د دې وړ دئ چي متابعت
ئې وشي :هغه چي حق الر درښيي او كه هغه چي د سمي الري
په موندلو كي بل ته اړ دئ؟ ووايئ ستاسو پرېكړه څه
ده؟

   
     
    
   

او د دوى ډېرى له گمانه پرته د بل څه متابعت نه
ً چي گمان (هيڅوك) د حقيقت له كوم برخي
كوي ،يقينا
ً چي هللا په هغه څه ښه پوه دئ
نه بې نيازه كوي ،يقينا
چي دوى ئې كوي.
( -)17دوى نه په (دليل) پسي درومي ،نه د (عقل) نداء
اوري او نه د (علم) حكم ته غاړه ږدي ،په خپلو
گمانونو پسي درومي ،په داسي حال كي چي (گمان) نه د
حق په بشپړ پېژندو كي كفايت كوي او نه ئې د يوې برخي
په پېژندو كي مرسته كوي ،ډېر ځلي گمانونه د حق په سم
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پېژندو كي د انسان مخه نيسي او له صحيح لوري ئې غلط
لوري ته بيايي .د دوى په اړه د هللا تعالى دا وينا د
هغه علم له مخي ده چي د دغو مشركينو د اعمالو او
افعالو په اړه ئې لري.














  





 
او دا قرآن داسي نه دئ چي له هللا پرته دې (څوك) په
دروغو جوړ كړى شي ،خو ليكن د هغه څه تصديقوونكى
دئ چي ترې مخكي وو او د كتاب تفصيلي بڼه ،چي هيڅ
شك پكي نشته؛ د عالميانو د رب له لوري.
( -)16دلته د قرآن څو ځانگړتياوي په گوته شوې:
داسي دئ چي له هللا تعالى پرته ئې هيڅوك د جوړولو توان
نه لري ،د هغو جامع علومو له پلوه چي قرآن پرې احاطه
كړې ،د هغو اسرارو له پلوه چي قرآن څرگند كړي ،د هغو
روښانه الرښونو له پلوه چي قرآن ئې د انسان مخي ته
ږدي ،د هغو احكامو له پلوه چي د انسان د فردي او
اجتماعي ژوند د مختلفو اړخونو د تنظيم لپاره قرآن
وړاندي كړي ،د هغه خوندور ،جذاب ،اغېزناك او جالب
اسلوب له پلوه چي په قرآن كي د مطالبو د بيان په اړه
غوره شوى ،باال~خره له هره پلوه دا قرآن داسي دئ چي
انسان نه بلكي يوازي هللا تعالى ئې پر وړاندي كولو قادر
دئ.
د مخكنيو الهي كتابونو تصديقوونكى دئ ،كه څوك تر دې
د مخه په كوم بل الهي كتاب ايمان لري ،نو دا قرآن به
داسي ومومي چي د هغه كتاب د هر اساسي مطلب او هري
مهمي خبري تصديق كوي ،همغه څه وايي چي هغو كتابونو
ويلي.
د الهي كتاب تفصيلي بڼه دئ ،څه چي په نورو كتابونو
كي په مجمله او مختصره توگه راغلي په قرآن كي په
الزيات تفصيل او وضاحت سره راغلي.
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د شك مورد په كي موندلى نه شئ ،هيڅوك نه شي توانېدى
په قرآن كي داسي څه په گوته كړي چي د هغه په حقانيت
كي او په دې كي چي دا د هللا تعالى له لوري لېږل شوى
كتاب دئ شك او شبهه راوالړه كړي.
د دې كتاب هر څه په دې گواهي وركوي چي د عالميانو د
رب له لوري لېږل شوى.
دلته د قرآن دا ځانگړتياوي د دې لپاره بيان شوې
چي د مخكنۍ سلسلې په لړ كي مشركينو ته مزيد وويل شي
چي پر مخكنيو دالئلو عالوه دا قرآن د يوه داسي الرښود
كتاب په توگه ستاسو مخي ته پروت دئ چي ستاسو ټولو
پوښتنو ته ځواب وايي ،ستاسو ټول شكونه له منځه وړي
او د ژوند د هري پېښي په اړه ستاسو الرښوونه كوي.

   






   
    



  













 
آيا وايي چي له ځانه ئې جوړ كړى( ،ورته) ووايه:
نو د دې په څېر خو يوه سوره راوړئ؛ او له هللا پرته
ټول هغه (ذوات مرستي ته) دروبلئ چي توانېدى شئ،
كه رښتيني يئ! بلكي هغه څه ئې تكذيب كړ چي د هغه
په پوهي ئې احاطه ونه كړى شوه او تأويل ئې ورنه
غى ،همداسي تر دوى مخكنيو تكذيب كړ ،نو وگوره چي
د ظالمانو پايله څه وه.
( -)11-11كه دوى دا ادعاء
قرآن؛ د پيغمبر عليه السالم
ووايه :ستاسو دا بې بنسټه
كي څه وزن ولري چي تاسو هم

كوي چي دا له عظمتونو ډك
له لوري جوړ شوى؛ نو ورته
ادعاء خو به په هغه صورت
وتوانېږئ د دې كتاب د يوې
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لنډي سورې په څېر كومه سوره جوړه كړى شئ ،والړ شئ؛ يو
بل ته الس وركړئ ،له هللا پرته ټول هغه ذوات مرستي ته
دروبلئ چي څه طمع ترې لرئ او گمان كوئ چي په دې كار
كي به ستاسو مرسته وكړى شي ،په گډه د دې هڅه وكړئ چي
د دې قرآن په څېر يوه سوره راوړئ!
حقيقت دا دئ چي دوى ځكه د قرآن په اړه دا خبره
كوي او دا نه مني چي د هللا تعالى له لوري نازل شوى چي
قرآن ئې نه دئ لوستلى ،پر معنى ئې نه دي پوه شوي ،ال
ئې هغه څه نه دي ترسترگو شوي چي قرآن ئې وړاندوينه
كړې ،د كفر ،شرك ،ظلم او فساد د پايلو په اړه چي
قرآن څه ويلي او مؤمنانو ته چي هللا تعالى د برياوو
كومي وعدې وركړې دا ال په بشپړه توگه نه دي ترسره
شوي؛ نو ځكه قرآن تكذيبوي او هغه د پيغمبر عليه
السالم له لوري جوړ شوى كتاب گڼي ،كه څه هم ځينو
مفسرينو دلته (تأويل) د تفسير په معنى اخيستى او
ويلي ئې دي چي د دوى د تكذيب بله وجه دا ده چي د
قرآن په تفسير نه دي پوه شوي ،خو دا تعبير ځكه ضعيف
دئ چي دې ته ورته مطلب په مخكنۍ فقرې كي په دې توگه
راغلى چي دوى په قرآن نه دي پوه شوي ،د دغو مفسرينو
دا تعبير د تكرار باعث كېږي ،همداراز د آيت وروستۍ
برخه هم ښيي چي له (تأويل) نه مراد د قرآن د ويناوو
مصداق دئ ،ځكه دلته ويل شوي چي مخكنيو هم الهي
كتابونه تكذيب كړل ،تاريخ ته رجوع وكړه او وگوره چي
د دوى پايله څنگه وه ،مطمئن اوسه چي د قرآن دغو
ظالمو مكذبينو ته هم دې ته ورته پايله منتظره ده،
دوى به هغه مهال د قرآن په حقانيت پوه شي چي د
ظالمانو د عاقبت په اړه د قرآن د وينا مصداق په خپلو
سترگو وگوري.





     


 
او له دوى ځيني هغه دي چي ايمان پرې راوړي او
ځيني هغه دي چي ايمان نه پرې راوړي ،او ستا رب پر
دغو مفسدينو ښه پوه دئ.
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( -)11دوى د قرآن په اړه په دوو ډلو وېشل شوي :د دوى
صالحين پرې ايمان راوړي او مفسدين ئې ايمان نه پرې
راوړي ،ستا رب د دغو مفسدينو په حال ښه پوه دئ چي
ولي ايمان نه راوړي؟ خپل فساد ئې له ايمانه منع كوي
كه د دالئلو نشتوالى؟!! د دې خبري حقيقت هللا تعالى ته

ښه معلوم دئ.














  
او كه تا تكذيب كړي نو (ورته) ووايه :زما لپاره
زما عمل او تاسو ته ستاسو عمل ،تاسو له هغه څه بې
زار يئ چي زه ئې كوم او زه له هغه څه بې زار يم
چي تاسو ئې كوئ.
( -)11په دې مبارك آيت كي پيغمبر عليه السالم ته
الرښوونه شوې چي د دښمنانو د تكذيب او مخالفت پروا
ونه كړي ،د دوى له كړنو خپله بې زاري اعالن كړي او
ورته ووايي :زه به په خپلي تگالري او كړنالري درومم او
ستاسو دي خپلي كړني وي ،وبه گورو چي زه چېري رسم او
تاسو كوم ځاى ته؟!











 
او له دوى ځيني هغه دي چي تا ته غوږ نيسي ،نو آيا
ته كاڼه ته څه وراورولى شې كه څه هم تعقل نشي
كولى؟
( -)12له دوى ځيني داسي دي چي ستا وينا ته غوږ نيسي
خو داسي دي لكه كاڼه ،په خبري ئې سر نه خالصېږي ،ستا
وينا پرې هيڅ اغېز نه شي كولى؛ دا ځكه چي تعقل نه
كوي.
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او له دوى ځيني هغه دي چي تا ته گوري ،نو آيا ته
ړانده ته الرښوونه كولى شې كه څه هم نه ويني؟

( -)11او ځيني ئې داسي دي چي تا ته گوري ،خو داسي
لكه چي سترگي ئې څه نه ويني ،ستا لوړ اخالق ،پاكيزه
سيرت ،نېك اعمال ،غوره عادات ،ښه سلوك ،صالح ملگري،
پر ټولني او وضعيت ئې ستا ژور اغېز او ...گوري خو نه
ئې په ارزښت پوهېږي او نه اهميت وركوي ،نو ته به
څنگه د هغه چا الرښوونه وكړى شې چي د زړه سترگي ئې
ړندې دي؟!

    



  
ً چي هللا پر خلكو هيڅ ظلم نه كوي خو خلك پر خپل
يقينا
ځان ظلم كوي.
( -)11كه دوى له هدايت محروم دي ،په سمي الر د تلو
توفيق ترې سلب شوى ،سترگي ،غوږونه او عقل ئې مسخ شوي
او د الري په موندلو كي ئې مرسته نشي كولى ،له بدو
ورځو سره مخامخ دي ،په راز راز عذابونو او مصيبتونو
اخته دي ،هللا تعالى پرې ظلم نه دئ كړى بلكي دوى پر خپل
ځان ظلم كړى ،په خپل الس ئې ځان له دې بدو پايلو سره
مخامخ كړى.

   
   











  
او هغه ورځ چي ټول راغونډ كړو؛ داسي به وي لكه چي
د ورځي يو ساعت ئې ځنډ كړى؛ په خپلو منځونو كي به
يو بل سره پېژني ،بې شكه چي هغه وگړي زيانمن شول
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چي د هللا مالقات ئې دروغجن گڼلو او هدايت كېدونكي نه
ول.
( -)15دوى خو نن دا خبره كوي چي كه د الهي عذاب په
اړه ستا گواښونه حقيقت لري ولي نه راځي ،د عذاب
ځنډېدا داسي گڼي لكه چي دا هسي يو گواښ وي او هيڅ
حقيقت ونه لري!! دوى خو نن وايي چي كه د قيامت په
اړه د پيغمبرانو وينا رښتيا وى ولي تر اوسه رانه
ً به ئې په
غى؟! دوى ته ووايه :لږ نور صبر وكړئ ،حتما
خپلو سترگو وگورئ ،هغه ورځ به راشي چي تاسو ټول
راغونډ كړى شئ ،وضعيت به مو داسي وي چي گمان به كوئ
په زمكي كي مو صرف يو ساعت تېر كړى ،دا موده چي نن
ئې ډېره اوږده گڼئ هلته به ئې يوازي د يوه ساعت په
اندازه بولئ؛ قبرونو ته تگ ،يو له بله بېلېدا او
هلته څه موده پاته كېدا به هم داسي نه وي چي يو بل
هېر كړئ ،له قبرونو نه له راپاڅېدا وروسته به په
خپلو منځونو كي يو بل سره پېژنئ ،له هري خوا او له
هر څه به د حال يا قال په ژبه دا پيغام ترالسه كوئ
چي :بې شكه هغه وگړي زيانمن شول چي د هللا مالقات ئې
دروغجن گڼلو او هدايت كېدونكي نه ول.









   
   
او كه تا ته ځيني هغه (عذابونه) دروښيو چي له دوى
سره مو د هغوى ژمنه كړې ده او يا (تر دې د مخه)
تا وفات كړو نو زموږ په لوري ئې بېرته گرځېدا ده
او پر هغه څه هللا ښه شاهد دئ چي دوى ئې كوي.
( -)17او د هغو عذابونو په اړه چي له دوى سره ئې
وعده شوې؛ د هللا تعالى سنت دا دئ چي يا به ستا په ژوند
كي دوى پرې اخته كړي او ته به ئې په خپلو سترگو
وگورې چي د هللا تعالى عذاب پرې نازل شوى او يا به ستا
له وفاته وروسته ،په هر صورت كي د دوى تگ د هللا تعالى
په لوري دئ او هللا د دوى د ټولو كړنو ښه ناظر او
ليدونكى دئ.
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او هر امت ته يو رسول دئ ،او كله چي رسول ئې ورشي
نو د دوى تر منځ به په انصاف سره پرېكړه كېږي او
پر دوى به ظلم نه كېږي.
( -)16دا هم د هللا تعالى ثابت او دائمي سنت دئ چي
يوازي هغه مهال پر يوه قوم د عذاب لېږلو پرېكړه كوي
چي لومړى په دوى كي پيغمبر مبعوث كړي ،حق ته بلنه
وركړي ،حق او باطل ورته روښانه كړي ،د سعادت او
شقاوت په عواملو ئې پوه كړي ،كله چي دوى له كفر،
شرك ،ظلم او فساد نه الس اخيستو ته چمتو نشي ،نو د
دوى تر منځ په انصاف سره وروستۍ پرېكړه كوي ،داسي
سزا وركوي چي ورسره وړ وي ،پر دوى ظلم نه كوي.









 
او وايي :دا وعده به كله ترسره كېږي كه رښتيني
يئ؟

( -)11دوى د هللا تعالى له وعد او وعيد نه انكار كوي،
خو دا انكار په دې صيغه څرگندوي :كه تاسو په خپلو
گواښونو كي رښتيني يئ نو دا د الهي عذاب وعده به كله
تحقق مومي؟! ولي ځنډېږي؟ كه په دې كي څه حقيقت وى نو
تر اوسه به ترسره شوې وه!

    





     




   
 
ووايه :خپل ځان ته نه د ضرر (دفع كولو) واك لرم
او نه د گټي (رسولو اختيار) ،پرته له هغه څه چي هللا
غوښتي ،د هر امت لپاره ثابته نېټه ټاكل شوې ،كله
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چي د دوى اجل راورسېږي نه يوه شېبه وروسته كېږي
او نه مخكي كېږي.
( -)11دوى ته څو خبري وكړه:
 نه يوازي د عذاب پرېكړه زما په واك كي نه ده بلكي
زه نه له خپل ځانه د ضرر دفع كولو واك لرم او نه د
گټي رسولو واك ،د گټي او زيان واكمن هللا تعالى دئ،
پرېكړه ئې د هغه له لوري كېږي ،زه يوازي هغه څه كولى
شم چي هللا تعالى غوښتي،
 د هر امت لپاره ثابته نېټه ټاكل شوې ،كله چي د
دوى اجل راورسېږي نه يوه شېبه وروسته كېږي او نه
مخكي كېږي ،د يوه ولس د زوال نېټه نه د چا په خوښه
او هيله وروسته كېدى شي او نه ئې څوك رامخكي كولى
شي.
گورئ چي قرآن پيغمبر عليه السالم ته وايي :په خپله
خوله خلكو ته ووايه چي د تاوان او گټې پرېكړه زما په
واك كي نه ده ،ثابتي الهي نېټې نه شم بدلولى ،د گټې
او تاوان پرېكړه هللا تعالى كوي او د هر چا نه
بدلېدونكى اجل هغه ټاكلى!!
دا مطلب په قرآن كي په وار وار او په بېلو بېلو
الفاظو بيان شوى او دا د دې لپاره چي د ټولو هغو
ټگمارانو او دوكه مارانو مخه ونيسي چي خلكو ته وايي:
راشئ په يوه دم او دعاء سره ستاسو تقدير بدلولى شو،
مرگ مو ځنډولى شو ،عمر مو زياتولى شو ،تاوانونه او
مصيبتونه دفع كولى شو ،مرادونو ته د رسېدلو الرې درته
پرانيستلى شو!! حاجتونه مو پوره كولى شو ،فقط د يوې
شكرانې او نذرانې په بدل كي!! په همدې سره كمعقله
خلك غولوي او خپل جيبونه ډكوي!!
قرآن همدا راز فرمايي :الهي سنن ثابت او نه
بدلېدونكي دي ،هيڅوك نه شي كولى د هللا تعالى هغه ثابت
سنن بدل كړي چي په دې عالم كي ئې وضع كړي او هر څه د
هغوى مطابق تر سره كېږي ،عادي انسانان خو پرېږده د
محمد عليه السالم په څېر د هللا تعالى جليل القدره
پيغمبران عليهم السالم هم د هللا تعالى ثابت سنن نشي
بدلولى ،نه د هللا تعالى پرېكړي څنډولى شي او نه ئې
رامخكي كولى شي .لكه چي فرمايي:
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الحزاب68 :



 





دا د هللا هغه سنت دئ چي په مخكنيو كي تېر شوى او
هيڅكله به د هللا د سننو لپاره تغيير او تبديلي ونه
مومې.



...
    









فاطر71 :

آيا دوى د مخكنيو له سنت پرته بل څه ته انتظار لري؟
په داسي حال كي چي هيڅكله به د هللا د سننو لپاره هيڅ
تبديلي ونه مومې او هېڅكله به د هللا د سننو لپاره هيڅ
تحويل (تغيير) ونه مومې.

   






  
ووايه :پام مو دئ چي كه د ده عذاب د شپې يا ورځي
له لوري راشي؛ نو مجرمين به له ده څه په تلوار
غواړي؟
( -)51دوى اوس او له عذابه مخكي تا ته وايهي :دا د هللا
عذاب چي تاسو موږ پرې وېروئ؛ ولي نه راځهي؟ ولهي پهر
هغو خلكو ستاسو د رب عذاب نه راځي چي تاسو ئې د عذاب
وړ گڼئ؟ كه ستاسو په گواښونو كي څه صهداقت وى نهو دا
عذاب به تر اوسه راغلهى وو!! دوى تهه ووايهه :كهه دا
عذاب د شپې له لوري چي تاسو پهه خهوب ويهده وئ يها د
ورځي له پلوه چي تاسو په لوبو بوخت وئ؛ راشي ،ما تهه
ووايئ چي هغه مهال به مجرمين څه شى په تلوار غهواړي؟
آيا غوښتنه به ئې دا نه وي چي عذاب وځنډېږي؟! دوى ته
د ايمان راوړو مهلت وركړى شي؟ نهو اوس ئهې څنگهه پهه
تلوار غواړي؟
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آيا كله چي واقع شي نو ايمان به پرې راوړئ؟ آيا
اوس په داسي حال كي چي (تر دې د مخه) تاسو په
تلوار غوښتو؟!
( -)51خو هغه مهال به دوى ته وويل شي :آيا اوس د هغه
عذاب حقانيت منئ چي تيار ستاسو پر سر راپرېوتى؟!!
آيا اوس ئې منئ په داسي حال كي چي تر دې د مخه مو په
تلوار غوښتو او د ژر نه راتلو په سبب مو ترې انكار
كاوو؟!

   







  
بيا به هغو كسانو ته چي ظلم ئې كړى وويل شي :د
تلپاته عذاب خوند وڅكئ! آيا له هغه پرته چي تاسو
كول كومه سزا دركړى شوې؟
( -)52دا ظالمان به په دوزخ كي وي ،دوى ته به وويل
شي :د هغه تلپاته عذاب خوند وڅكئ چي انكار مو ترې
كاوو او په تلوار مو غوښتو ،ووايئ :آيا تاسو ته
همغسي سزا نه ده دركړى شوې چي ستاسو كړنو ته ورته او
ورسره وړ او مناسب ده؟!








    
 
او دا خبره درنه پوښتي چي آيا دا حق دئ؟ ووايه:
هو؛ زما په خپل رب قسم چي دا له شكه پرته حق دئ،
او تاسو عاجزوونكي نه ياست.
( -)51كه څه هم دلته نه دي ويل شوي چي كافرانو د څه
په اړه پوښتنه كوله چي آيا دا حق دئ؟ او پيغمبر عليه
السالم د هللا په نامه لوړه كړې چي هو؛ دا حق دئ! ځينو
درنو مفسرينو پوښتنه د قرآن په اړه گڼلې ،خو د آيت
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سياق و سباق ته پام سره په ډېر وضاخت سره معلومېږي
چي پوښتنه ئې د الهي عذاب په اړه ده ،نه د قرآن په
اړه ،ځكه تر دې د مخه هم خبره د الهي عذاب په اړه ده
او وروسته هم او د آيت په پاى كي هم ويل شوي چي تاسو
د دې عذاب د راتلو مخنيوى نشئ كولى ،نه تر دې مخكي د
قرآن ذكر راغلى او نه وروسته.









   









   
او كه هر هغه كس ته چي ظلم ئې كړى د زمكي هر څه
(په واك كي) وى نو هرومرو به ئې په بدل كي وركړي
وى ،او كله چي عذاب وگوري نو (خپله) پښيماني به
پټوي ،او د دوى تر منځ به په انصاف سره پرېكړه
وشي او پر دوى به ظلم نه كېږي.
( -)51دا آيت څو الرښووني لري:
 دوزخيان به هغه وگړي وي چي پر ځان ئې ظلم كړى ،د
دې لپاره چي له دغي بدي ورځي ئې خپل ځان نه وو
ژغورلى.
 د دوزخ عذاب به دومره ستر او هيبتناك وي چي
دوزخيان به له لري نه د هغه په ليدو سره په خپلو
كړنو پښېمانه شي.
 دې ته به تيار وي چي كه د زمكي هر څه د دوى په
واك كي وى ،له دې ستر عذابه د نجات لپاره ئې په فديه
كي وركړي،
 د دوى تر منځ به په انصاف سره پرېكړه وشي او پر
دوى به ظلم نه كېږي.
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ً ټول هغه څه چي په آسمانونو او زمكي
پام چي يقينا
كي دي د هللا دي ،پام چي بې شكه د هللا وعده حق ده خو
ډېرى خلك نه پوهېږي ،دا خو فقط هغه دئ چي ژوندي
كول او وژل كوي او د ده په لوري بېرته گرځول
كېږئ.
( -)57-55دلته د هللا تعالى د پېژندني په اړه څو
الرښووني شوې چي له مخكنيو مطالبو سره ژوره رابطه
لري:
د آسمانونو او زمكي هر څه د هللا دي ،هغه د هر څه مالك
او ټولواك دئ ،دا پرېكړه د ده له لوري كېږي چي چا ته
څه او څومره وركړي.
د هللا تعالى وعدې رښتيني دي ،هيڅوك ئې د تحقق مخه نشي
نيولى.
د مرگ او ژوند پرېكړه د ده له لوري كېږي ،نه د چا
ژوند د بل په الس كي دئ او نه ئې مرگ.
ټول به د هغه په لوري درومئ ،هغه هم چي په دې خبري
باور لري او هغه هم چي ترې انكار كوي.













  
ً چي تاسو ته ستاسو د رب له لوري
اې خلكو! يقينا
يوه موعظه او د هغه څه لپاره درمل درغى چي په
سينو كي دي او مؤمنانو ته الرښود او پېرزوينه.
( -)56په دې مبارك آيت كي خلكو ته په خطاب كي ويل
شوي چي تاسو ته داسي كتاب درغلى چي ځانگړتياوي ئې دا
دي:
ستاسو د رب له لوري غوره او اغېزمنه موعظه،
د بيمارو زړونو او سينو لپاره درمل،
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د مؤمنانو لپاره هم الرښود او هم د الهي پېرزوينو او
رحمت وسيله.









  
ووايه :نو په همدي؛ د هللا په فضل او پېرزويني دي
خوشحاله شي ،دا تر هغه ډېر غوره دئ چي دوى ئې
غونډوي.
( -)51دلته مؤمنانو ته په خاصه توگه ويل شوي چي تاسو
د خپل رب پر دغه فضل او رحمت خوشحاله اوسئ ،هغه قرآن
چي تاسو پرې ايمان راوړى او خپل الرښود مو گرځولى ،دا
د هللا تعالى ستر فضل او لويه پېرزوينه وگڼئ ،دا تر
ټولو هغو شيانو او مال و متاع ډېر غوره دئ چي كافران
ئې راغونډوي.

   







   





 
ووايه :آيا پوهېږئ هللا چي كوم څه له رزق تاسو ته
نازل كړي ،هغه چي تاسو ځيني ترې حرام او ځيني حالل
گرځولي ،ووايه :آيا هللا د دې اجازه دركړې او كه پر
هللا باندي افتراء كوئ؟
( -)51پر هللا تعالى باندي د كافرانو د افتراء يوه
بېلگه زموږ په وړاندي ږدي :كوم رزق او روزي چي هللا
تعالى دوى ته وركړې ،دوى په خپل سر او له كوم عقلي
او شرعي دليل نه پرته ځيني حرام او ځيني حالل گڼي،
دوى ته ويل شوي :آيا هللا د دې اجازه دركړې او كه پر
هللا باندي افتراء كوئ؟
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او د هغو وگړو گمان د قيامت د ورځي په اړه څنگه
ً چي هللا پر خلكو د
دئ چي پر هللا باندي دروغ تړي ،يقينا
فضل خاوند دئ خو ډېرى ئې شكر نه كوي.
( -)71دا آيت دوه برخي لري :لومړۍ برخه ئې دا ده چي
د هغو وگړو گمان د قيامت د ورځي په اړه څنگه دئ چي
ً هللا
پر هللا باندي دروغ تړي ،او دوهمه ئې دا ده چي يقينا
پر خلكو د فضل خاوند دئ خو ډېرى ئې شكر نه كوي .د دې
دواړ تر منځ تړاو داسي دئ :دا د هللا تعالى د فضل يوه
څرگنده بېلگه ده چي د قيامت ورځ ئې ټاكلې ،هم له دې
پلوه چي انسان ته د خپلو نېكو عملونو بدله وركول
كېږي او هغه چي په دنيا كي ئې د خپلو هلو ځلو نتيجه
نه ده ترالسه كړې تش الس او محروم تللى په آخرت كي به
خپل عادالنه او بشپړه بدله ترالسه كړي ،چي دا له شكه
پرته پر انسان باندي د هللا تعالى لويه پيرزوينه ده ،او
هم له دې پلوه چي كه د قيامت ورځ نه وى ټاكل شوې نو
ً او له كوم ځنډ او تأخير
بيا خو به هر مجرم ته فورا
نه پرته د گناه سزا وركول كېده ،نه به ئې د توبې
مجال ترالسه كولو او نه د تجديد نظر او جبران ،خو
ارحم الراحمين رب په دې سبب د قيامت ورځ ټاكلې چي پر
خپلو بندگانو مهربان او د فضل خاوند دئ .خو ډېرى ئې
شكر نه كوي.
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او ته په هيڅ كوم حالت كي نه يې ،او نه د دې قرآن
كوم آيت تالوت كوې ،او نه تاسو كوم كار كوئ مگر دا
چي موږ درباندي شاهد يو؛ هغه مهال چي په كي
مشغولېږئ ،او ستا له رب؛ نه د ذرې په اندازه (كوم
څيز) نه په زمكي كي پټيدى شي او نه په آسمان كي
او نه له دې كوم وړوكى او يا لوى داسي څيز شته چي
په څرگند كتاب كي دي نه وي (ليكل شوى).
( -)71دلته هللا تعالى موږ ته په دې توگه معرفي شوى:
 د انسان هر حالت گوري ،هره وينا ئې كه دا د قرآن
د كوم آيت تالوت دئ او كه د ده خپله وينا ،اوري ،د ده
د هر عمل شاهد دئ ،داسي نه چي د عمل له كولو وروسته
ترې خبرېږي ،بلكي د كولو په حال كي ئې گوري.
 نه په زمكي كي د ذرې برابر شى ترې پټېدى شي او نه
په آسمان كي.
 او نه تر دې ووړ يا لوى شى شته چي په څرگند كتاب
كي الدمخه د هغه يادونه نه وي شوې.
دا آيت هم له مخكني مضمون سره ژور تړاو لري ،ځكه
هلته د قيامت د ورځي يادونه شوې او دلته د هللا تعالى
دا صفت چي د انسانانو له حاله خبر دئ ،هره وينا ئې
اوري او هر كار ئې گوري او هر څه الدمخه په لوح محفوظ
كي ليكل شوي ،د همدغه جامع علم له مخي به له انسان
سره معامله كېږي ،او هم له وروستي آيت سره پوخ تړاو
لري ځكه په هغه كي د هللا تعالى دوستانو ته اطمئنان
وركړى شوى چي هللا تعالى ستاسو له حاله خبر دئ ،نه د
وېري لپاره ځاى پاته دئ او نه د غمجن كېدو لپاره
مجال.
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پام چي بې شكه د هللا دوستان داسي دي چي نه څه وېره
پرې شته او نه به غمجن شي .هغه چي ايمان ئې راوړى
او ځان ساتنه ئې كوله .دوى ته په دنيايي ژوند كي
او په آخرت كي زېري دي ،د هللا په ويناوو كي تبديلي
نه راځي ،همدا ستره بريا ده.
د

هللا

تعالى

د

دوستانو

په

اړه

څو

( -)71-72دلته
الرښووني شوې:
 د هللا دوستان هغه دي چي ايمان ئې راوړى او د خپل رب
د حكمونو له سرغړاوي ئې ځان لري ساتلى.
 دوى داسي دي چي نه څه وېره پرې شته او نه به غمجن
شي ،يعني دوى ته نه له څه نه وېره په كار ده او نه
په څه وير.
 دوى ته هم په دنيايي ژوند كي زيري دي او هم په
آخرت كي ،هم به ئې په دنيا كي فالح او بريا په برخه
شي او هم په آخرت كي.
 دوى بايد ډاډه وي چي د هللا تعالى وعدې رښتيني دي او
په ويناوو كي ئې تبديلي نه راځي ،هيڅوك ئې د تحقق
مخه نشي نيولى ،نه د چا تدبيرونه په هغه كي تبديلي
راوستى شي او نه ئې زور او ځواك له تحقق نه مخنيوى
كولى شي.
 همدا ستره بريا ده.
دلته د يوې خبري وضاحت ضروري دئ چي اولياء هللا څوك
دي او دغه وعدې له چا سره شوې دي ،د قرآن له نظره چا
ته د ولي په سترگه كتلى شو ،د هغوى مواصفات او
ځانگړتياوي كومي دي؟ قرآن موږ ته اولياء هللا او د دوى
مواصفات او ځانگړتياوي راښودلي ،ايمان ،جهاد في سبيل
هللا ،صبر ،تقوى ،احسان د اولياء هللا اساسي او مهم صفات
گڼي ،قرآن په گڼ شمېر آيتونو كي موږ ته وايي چي هللا
تعالى له هغه چا سره محبت كوي او د اولياء هللا په ډله
كي ئې نيسي چي ايمان ئې راوړى ،د هللا په الر كي ئې په
خپل سر او مال جهاد كړى او په مرصوص او منظم صف كي د
هللا له دښمنانو سره جنگېدلى ،د ايمان په الر كي ئې د
كړاوونو په وړاندي صبر كړى ،پر هللا ئې توكل كړى ،خپله
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د هللا د رضاء لپاره ئې
چا كي چي دا صفات نه
له هللا تعالى سره مينه
د اولياءو په ډله كي

لمن ئې له گناهونو پاكه ساتلې،
مالي او ځاني قربانۍ وركړې .په
وي ،مه دا گمان پرې كوه چي هغه
لري او مه دا چي هللا تعالى به ئې
ومني.
خو متأسفانه له قرآن او قرآني علومو او مفاهيمو
نه د بې خبرۍ په وجه ځيني داسي گمان كوي چي اولياءهللا
هغه خلك دي چي له دنيايي چارو ئې الس اخيستى ،له خلكو
لري په ورانو ويجاړو كي اوسي ،په اذكارو او اورادو
بوخت دي ،نه د خلكو په ښه كار لري او نه په بد ،نه د
دې پروا لري چي د ده شاوخوا ته څه تېرېږي او نه د دې
چي په نړۍ كي څه حال دئ ،د همدې په اړه وايي چي د هللا
په عشق كي له دنيا او ما فيها بې خبره دئ!! ځيني تر
دې هم مخكي درومي په هغه چا د ولي گمان كوي چي بې
سده او لېون وزمه وي ،جامې ئې شلېدلې ،وېښتان ئې
اوږده او په خاورو لړلي ،نوكان ئې رسېدلي ،د چرسو
بوى ترې پورته كېږي ،په گنده ځاى كي ناست ،سپي ئې په
خوا كي راغونډ او مچان پرې راټول ،نه لمونځ كوي ،نه
روژه نيسي او نه نور شرعي وجائب ترسره كوي ،د همدغو
په اړه وايي چي دوى د (وصال) او (يقين) مقام ته
رسېدلي او له عباداتو معاف دي!!!

    
    
  
ً چي عزت
او د دوى وينا دي تا غمجن نه كړي ،يقينا
ټول د هللا (په واك كي) دئ ،هغه پوه اورېدونكى دئ.
( -)75له دې مبارك آيت معلومېږي چي دا سوره په داسي
وخت كي نازله شوې چي مسلمانان كمزوري او ناتوانه ول،
د دوى ضعف او كمزورۍ ته په پام سره دښمنانو د دوى په
ضد تبليغات كول ،چا به د دوى پرېشانه حالت ته گوته
نيوله ،چا به ويل د پيغمبر په خوا كي غالمان ،نيستمن،
كمزوري او ناپوه ځوانان راغونډ شوي ،دوى به څنگه د
ټولني ځواكمنو ،مخورو او شتمنو مخي ته ودرېږي؟ څنگه
دا گمان كوي چي هللا به دوى ته برى وركوي او دا دين به
پر ټولو دينونو غالبوي؟! چا به ويل دا څنگه د هللا

د قرآن پلوشې
يونس
211

تعالى له لوري لېږل شوى پيغمبر دئ چي خپل ياران له
دغو بدو او سختو ورځو نشي ژغورلى ،ځيني وژل كېږي،
ځيني كړول كېږي ،ځيني زنداني كېږي ،ځيني د كور كلي
پرېښودو ته اړ كېږي؟ تبليغات دومره شديد او پراخ ول
چي كله كله به ئې پيغمبر عليه السالم هم غمجن
اوپرېشانه كړ ،هللا تعالى هغه ته اطمئنان وركوي چي د
دوى وينا دي تا غمجن نه كړي ،عزت ټول د هللا په واك كي
دئ ،دا پرېكړه د ده له لوري كېږي چي چا ته عزت او
غلبه وركړي او څوك له ذلت او سپكاوي سره مخامخ كړي.
هللا هم ستاسو په حال پوه دئ او هم د دښمن په حال ،هم
ستاسو دعاگاني اوري او هم د دښمن تبليغات .هغه پوه
اورېدونكى دئ.













   




   
    
   


   




 
ً هغه څه چي په آسمانونو او زمكي كي
پام چي يقينا
دي (ټول) د هللا دي ،او هغه چي له هللا پرته (بل څه
مرستي ته) وربلي د شريكانو متابعت نه كوي ،دوى له
گمان پرته د بل څه متابعت نه كوي ،او نه دي مگر
دا چي خوشې (دروغجني) خبري كوي ،دى هغه ذات دئ چي
شپه ئې درته گرځولې ده چي په كي آرام وكړئ او ورځ
ً چي په دې كي د
ئې ليدونكې (د ليدو وسيله) يقينا
هغو وگړو لپاره څرگندي نښي دي چي اوري.
( _)76-77دلته څو اساسي الرښووني شوې:
 د آسمانونو او زمكي هر څه د هللا دي ،دا پرېكړه د ده
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له لوري كېږي چي چا ته څه وركړي.
 لكه څنگه چي شپه او ورځ د هللا تعالى په اراده ځي
راځي او په هري يوې كي ئې ستر ستر مصلحتونه نغښتي
دي ،همداراز د انساني ټولني حاالت هم د ده په اذن او
حكم بدلېږي رابدلېږي ،پام كوئ چي ستاسو دا سختي شپې
ورځي مو پرېشانه نه كړي او اندېښني درته راوالړي نه
كړي.
 دا مشركان د هللا د شريكانو متابعت نه كوي ،هللا شريكان
نه لري ،چا ته چي دوى د هللا د شريك په سترگه گوري هغوى
د هللا تعالى شريكان نه دي ،دوى فقط د خپلو غلطو
گمانونو او واهمو متابعت كوي او په خوشو خبرو كي
لگيا دي .كوم څه چي دوى د خپلو دروغجنو معبودانو په
اړه وايي؛ ځيني د هللا تعالى په وړاندي د تقرب وسيله
گڼي ،ځينو ته د شفاعت كوونكو په سترگه گوري ،ځيني د
حاجتونو پوره كوونكي ،ځيني د بيمارانو روغوونكي ،دا
ټول خوشي گمانونه او واهمې دي چي هيڅ حقيقت نه لري.




    








    



    
 
وئې ويل :هللا (ځانته) زوى نيولى! پاكي ده هغه لره،
هغه بې نياز دئ ،ټول هغه څه د ده دي چي په
آسمانونو كي دي او په زمكي كي دي .په دې اړه هيڅ
دليل درسره نشته ،آيا د هللا په اړه هغه څه وايئ چي
نه پرې پوهېږئ؟!!
( -)71دلته څو خبري په پام كي ولرئ:
كه څه هم ځينو درنو مفسرينو ويلي چي دلته خبره د
مسيحيانو لورته اوښتي ده ،گواكي دا د دوى خبره ده چي
هللا زوى او ځاى ناستى نيولى! خو دا خبره په دې دليل
ضعيفه برېښي چي دلته نه مخكي او نه وروسته د
مسيحيانو يادونه شوې ،قرآن وايي چي يهودو او
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مسيحيانو هم دا خبره له نورو كافرانو اخيستې ده ،د
هغوى په تقليد كي ئې له مسيح او عزير عليهما السالم
نه د خداى زامن جوړ كړل ،مشركينو هم ويل چي فرشتې د
خداى لوڼي دي.
تر دې مخكي ويل شوي چي دا مشركان د هللا د شريكانو
متابعت نه كوي ،هللا شريكان نه لري ،چا ته چي دوى د هللا د
شريك په سترگه گوري هغوى د هللا تعالى شريكان نه دي،
دوى فقط د خپلو غلطو گمانونو او واهمو متابعت كوي،
دلته د دوى د دغه غلطو گمانونو يوه بېلگه زموږ مخي
ته اېښودل شوې ،د خداى لپاره د زوى ټاكل يو له همدغو
غلطو گمانونو دئ.
د مشركينو د دغي وينا چي خداى زوى نيولى معنى دا ده
چي خداى ځان ته ځاى ناستى ټاكلى ،د عالم ځيني
اختيارات ئې هغه ته سپارلي ،په ځينو چارو كي د هللا په
ځاى د ده زوى او ځاى ناستى تصرف كوي ،داسي زامن ډېرو
مشركينو د هللا تعالى لپاره ټاكلي.
د دوى د دغي غلطي انگېرني په ځواب كي هللا تعالى
فرمايي -1 :هللا له دې عيبه منزه دئ چي زوى او ځاى
ناستى ولري -2 ،هغه بې نياز دئ؛ ځاى ناستى هغه څوك
ځان ته غوره كوي چي د بل مرستي ته اړ وي او په يوازي
توگه خپل ملك نه شي اداره كولى -1 ،د زمكي او آسمانو
هر څه د هللا دي ،هغه څوك ځان ته ځاى ناستى غوره كوي چي
د عالم كومه برخه د ده له واكه بهر وي يا وروسته د
ده له واكه وځي ،هللا تعالى به ولي ځاى ناستى غوره كوي؟
 -1په دې اړه هيڅ دليل درسره نشته -5 ،تاسو د هللا
تعالى په اړه هغه څه وايئ چي نه پرې پوهېږئ.

   




 
ً هغه چي پر هللا باندي درواغ تړي بريالي
ووايه :يقينا
به نشي.
( -)71دوى ته ووايه :څوك چي د هللا تعالى په اړه دروغ
وايي او افتراء كوي ،شريك ،زوى او ځاى ناستى ورته
ټاكي هيڅ كله به بريالى نشي او د هللا تعالى له عذابه
به ونه ژغورل شي.
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په دنيا كي برخمن كېدا ده ،بيا ئې بېرته گرځېدا
زموږ په لور ده ،بيا به د سخت عذاب خوند وروڅكو
په سبب د دې چي كفر ئې كاوو.
( -)61له دې مبارك آيت داسي معلومېږي چي له دې شرك
نه ځينو دنيايي متاع ترالسه كوله ،نو ځكه دلته ورته
ويل شوي :په دنيا كي برخمن كېدا ده ،بيا ئې بېرته
گرځېدا زموږ په لور ده ،بيا به د سخت عذاب خوند
وروڅكو په سبب د دې چي كفر ئې كاوو .حقيقت همدا دئ
چي دا شركي عقيده هغه څوك خوروي چي كمعقله خلك پرې
غولوي ،شكرانې او نذرانې پرې ترالسه كوي ،تاسو به
وگورئ چي په هر ځاى او د زمانې په هر پړاو كي هغه
بت او قبر لپاره كرامات ثابتوي ،خداى ته د قرب
څوك د ُ
وسيله ئې گڼي ،شفاعت كوونكي ئې بولي ،د دعاگانو د
قبلېدو باعث ئې شمېري او د هللا تعالى د زوى او ځاى
بت مجاور دئ او
ناستي نوم وركوي چي د همدې قبر او ُ
خلك چي څه د دغو ذواتو په نامه قرباني كوي نو د دوى
په كڅوړي كي لوېږي.
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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
دركول درباندي سخت وي نو پر هللا مي توكل كړى ،نو
تاسو خپل كار او خپل شريكان راغونډ كړئ؛ بيا دي
ستاسو كار درباندي شكمن نه وي ،بيا ئې زما په اړه
ترسره كړئ او مهلت مه راكوئ .او كه ډډه وكړئ نو
هيڅ اجر نه درنه غواړم ،زما اجر يوازي پر هللا دئ او
زه گمارل شوى يم چي له غاړه اېښودونكو وم.

( -)62-61دلته د خپل قوم مخالفينو ته د نوح عليه
السالم څو خبري راغلې:
 كه زما دريځ او تبليغ تاسو ته د زغملو وړ نه وي؛
نو ما پر هللا توكل كړى،
 تاسو راغونډ شئ او زما په اړه خپله متفقه پرېكړه
وكړئ،
 خپل شريكان ( او دروغجن معبودان) مو هم راغونډ
كړئ،
 كوم څه چي زما په ضد كوئ نو ښه ئې وڅېړئ ،هيڅ خوا
ئې بايد ستاسو له پامه نه وي پاته شوې،
 همدا سنجول شوې پرېكړه مو زما په خالف عملي كړئ او
 ما ته هيڅ مهلت مه راكوئ.
 او كه ډډه وكړئ نو هيڅ اجر نه درنه غواړم ،زما
اجر يوازي پر هللا دئ او زه گمارل شوى يم چي له غاړه
اېښودونكو وم.
او دا همغه خبره ده چي د التوبه د سورې په پاى كي
په دې توگه راغلې :كه ئې مخ واړاوو نو ورته ووايه:
خداى راته كافي دئ ،په هغه مي توكل كړى او هغه د ستر
عرش رب دئ.
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نو تكذيب ئې كړ او موږ دى او هغه چي له ده سره په
بېړۍ كي ول وژغورل ،او وارثان مو كړل او هغه مو
غرق كړل چي زموږ آيتونه ئې تكذيب كړل ،نو وگوره
چي د انذار كړى شوو پايله څنگه وه؟!!
( -)61دا مبارك آيت د نوح عليه السالم او د ده د
ملگرو او مخالفينو د مبارزې پايله داسي بيانوي:
 نو هللا تعالى؛ نوح عليه السالم او هغه چي له ده سره
په بېړۍ كي ول وژغورل ،شمېر ئې دومره محدود وو چي په
ډكي كښتي كي ځاى شول.
 د زمكي وراثت مو د دوى په برخه كړ ،د مخالفانو هر
څه مو دوى ته په ميراث وركړل.
 هغه مو غرق كړل چي زما آيتونه ئې تكذيب كړل.
 نو وگوره چي د انذار كړى شوو پايله څنگه وه؟!!

   



 



   




  

بيا مو تر ده وروسته خپل خپل قوم ته پيغمبران
ولېږل چي څرگندي نښي ئې ورته راوړې خو دوى په هغه
څه ايمان نه راوړو چي تر دې د مخه ئې تكذيب كړي
وو ،همداسي د تېري كوونكو پر زړونو مهر لگوو.
( -)61هللا تعالى تر نوح عليه السالم وروسته ډېر
پيغمبران خپل خپل قوم ته ولېږل چي څرگندي نښي ئې
ورته راوړې؛ خو دوى همغه الر غوره كړه چي د دوى
مخكنيو مشركو او كافرو پلرونو غوره كړې وه ،په هغه
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څه ئې ايمان رانه وړ چي د دوى پلرونو تر دوى د مخه
تكذيب كړي وو ،وجه ئې دا وه چي دوى د خپلو پلرونو په
څېر د ظلم او تيري الر غوره كړې وه او دا د هللا تعالى
سنت دئ چي د تېري كوونكو پر زړونو مهر لگوي او د
ايمان راوړو توفيق ئې نه په برخه كوي.

   








  
بيا مو تر دوى وروسته موسى او هارون له خپلو
آيتونو سره د فرعون او د ده د درباريانو په لور
ولېږل چي د (خپلي) لويي په لټه كي شول او مجرم
وگړي ول.
( -)65له دې وروسته تر 11آيت پوري د موسى عليه السالم
د قصې داسي برخي زموږ مخي ته ږدي چي د سورې له
مضامينو سره ئې ژور ارتباط دئ ،په دې توگه چي بيا مو
تر دغو پيغمبرانو وروسته موسى او هارون عليهما السالم
له خپلو آيتونو سره د فرعون او د ده د درباريانو په
لور ولېږل خو د خپلي لويي په لټه كي شول او مجرم
وگړي ول.

   
   
  
ً
نو كله چي زموږ له لوري حق ورغى وئې ويل :يقينا
چي دا څرگند جادو دئ!
( -)67موسى او هارون عليهما السالم دوى ته د هللا تعالى
حقيقي وينا او پيغام ورسولو خو هغوى په ځواب كي
وويل :دا خو له شكه پرته څرگند جادو دئ ،چي له دې ئې
يا مقصد دا وو چي دوى همغه څه خلكو ته ښيي چي زموږ
جادوگران ئې ښيي او يا د دوى د دعوت ژور اغېز ته پام
سره ئې ويلي چي دوى په خلكو كوډي كوي او په ځان پسي
ئې روانوي.
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موسى وويل :آيا د دغه حق په اړه چي درته راغلى
(داسي) وايئ؟ آيا دا جادو دئ؟ په داسي حال كي چي
جادوگران نه بريالي كېږي.
( -)66د دغو تبليغاتو په وړاندي د موسى عليه السالم
ځواب دا وو :آيا حق ته د جادو نوم وركوئ؟ آيا هغه څه
چي زه ئې تاسو ته وړاندي كوم دا جادو دئ؟! په داسي
حال كي چي جادوگر هيڅكله د داسي حقائقو په وړاندي
كولو نه بريالى كېږي ،زه خو تاسو د هللا تعالى لوري ته
بلم ،له شرك ،كفر ،ظلم او فساد نه الس اخيستو ته ،د
حق منلو ته ،د كوډگر ئې له داسي خبرو سره څه؟ هغه خو
په خپلي لوبي سره كمعقله خلك غولوي او څه ترې شكوي!!






  



   
 
وئې ويل :آيا موږ ته د دې لپاره راغلى يې چي له
هغه څه مو واړوې چي خپل پلرونه مو پرې موندلي او
په زمكي كي ستاسو دواړو برالسى وي او موږ درباندي
باور كوونكي نه يو.
( -)61كله چي د فرعونيانو دا تبليغات بې اغېزه شول،
چا دا خبره نه منله چي موسى عليه السالم دي كوډگر وي،
نو د هغه څه په ويلو ئې پيل وكړ چي د تاريخ په اوږدو
كي تل او د هر پيغمبر په ضد د باطل پلويانو ترې كار
اخيستى او قرآن ئې تر ټولو ستر مكر او توطئه بولي،
وئي ويل:
 آيا د دې لپاره راغلي يئ چي موږ له خپل پلرني
غوره دين واړوئ؟! ستاسو لپاره د خپل نيكه له دين الس
اخيستو ته چمتو نه يو ،دا دئ گورئ د خداى او دين د
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دښمنانو له لوري د مذهب په نامه د مذهب په ضد جنگ،
فرعون د خلكو د پلرني دين حامي شوى او موسى عليه
السالم له مخكني دين په بغاوت متهموي!!
تاسو د اقتدار په لټه كي يئ ،غواړئ د ولس مشري

او قيادت مو په برخه شي!! دا هم هغه تور دئ چي تل
حقپال مشران او زړه سواند دعوتگران پرې تورن شوي،
فرعون د اقتدار له تخت موسى او هارون عليهما السالم د
اقتدار په غوښتلو تورنوي!!
 والړ شئ موږ درباندي باور كوونكي نه يو .ستاسو دا
خبري د دې وړ نه دي چي موږ پرې باور وكړو!!








   
   
   




    








  
  




او فرعون وويل :هر ښه پوه كوډگر راته راولئ .نو
كله چي كوډگران راغلل؛ موسى ورته وويل :هغه څه
وغورځوئ چي تاسو ئې غورځوونكي يئ! نو كله چي ئې
وغورځول؛ موسى وويل :څه چي تاسو راوړل( ،دا خو)
ً چي هللا د
ً چي هللا به ئې شنډ كړي ،يقينا
جادو دئ ،يقينا
مفسدينو كړنه نه رغوي .او هللا په خپلو اوامرو سره
حق محقق كوي كه څه هم مجرمين (ترې) كركه ولري.
( -)12-61فرعون د موسى عليه السالم مقابلې ته پوه پوه
كوډگران راغونډ كړل ،كوډگران د مصريانو د هغه مهال
مذهبي مشران ول ،دا دئ گورئ چي قرآن موږ ته وايي:
فرعونيان تل همدا مذهبي مشران د حق دين په ضد جنگ كي
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لومړي خط ته لېږي او لومړۍ مقابله د دوى په الس
پيلوي ،د دې تفصيل د القصص د سورې د څلورم آيت په
شرح كي وگورئ.
موسى ورته وويل :هغه څه وغورځوئ چي تاسو ئې
غورځوونكي يئ! دښمن ته ئې موقع وركړه چي مقابله د
هغه له لوري پيل شي ،كه تاريخ ته مراجعه وكړو وبه
گورو چي تل نښتي د باطل پلويانو پيل كړې ،جنگ ته
بلنه هم د دوى له لوري وي او لومړى بريد هم د دوى له
لوري .د فرعون دا د كوډگرو مذهبي لښكر خپل پړي او
عصاگاني وغورځول ،موسى وويل :څه چي تاسو راوړل( ،دا
ً چي هللا
ً چي هللا به ئې شنډ كړي ،يقينا
خو) جادو دئ ،يقينا
د مفسدينو كړنه نه رغوي او هللا په خپلو اوامرو سره حق
محقق كوي كه څه هم مجرمين (ترې) كركه ولري .گورئ چي
موسى عليه السالم د حق په بريا بشپړ باور او يقين
لري ،د فرعونيانو په اړه وايي چي (مفسدين) او
مجرمين) دي ،هللا تعالى به ئې هڅي شنډوي او له خپلو هلو
ځلو به څه ترالسه نه كړي.

   
   



   







 
نو پر موسى د ده د قوم له ځينو زامنو پرته چا
ايمان رانه وړ ،د فرعون او د دوى د مشرانو له دې
ً چي فرعون د زمكي
وېري چي تعذيب به ئې كړي ،يقينا
پر سر يو متكبر او باغي وو او هغه له مسرفينو وو.
( -)11دا آيت موږ ته د قصې څو برخي بيانوي:
د موسى عليه السالم د قوم محدود شمېر زلميانو پرې
ايمان راوړ،
وجه ئې دا وه چي له يوې خوا د فرعون له تعذيبونو
وېرېدل او له بلي خوا د خپل قوم د هغو مشرانو له
تعذيبونو چي د فرعون ملگرتيا ئې كوله او د نظام د
مخالفينو په نيولو او ځورولو كي ئې د هغه مرسته
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كوله .دې ټكي ته مو بايد پام وي چي ځينو درنو
مفسرينو (مإليهم) د فرعون درباريان گڼلي ،خو دقيقه
رأيه دا ده چي له دې مراد د بني اسرائيلو هغه مشران
دي چي د فرعون ملگرتيا ئې كوله ،ځكه دلته د (هم)
ضمير بني اسرائيلو ته راجع دئ ،فرعون ته ئې نشو راجع
كولى ،او په دې سره قرآن موږ ته همغه خبره كوي چي تل
د ولس زلميانو د پيغمبرانو عليهم السالم ملگرتيا كړې
او مأل او مترفينو د دوى مخالفت ته مالتړلې.
موسى عليه السالم فرعونيان د مفسدينو او مجرمينو په
نامه ياد كړل ،هللا تعالى دوه نور نومونه هم پرې عالوه
ً چي فرعون د زمكي پر سر يو
كوي او فرمايي :يقينا
متكبر او باغي وو او هغه له مسرفينو وو.




















  
  



 
او موسى وويل :اې زما قومه! كه مو پر هللا ايمان
راوړى وي نو پرې توكل وكړي كه مسلمانان يئ ،نو
وئې ويل :پر هللا مو توكل دئ ،اې زموږ ربه! د دغه
ظالم قوم لپاره مو د آزمېښت وسيله ونه گرځوې او
په خپل رحمت سره مو له دې كافر قوم نه وژغورې.
( -)17-11موسى عليه السالم خپل قوم ته وويل :كه تاسو
پر هللا ايمان راوړى وي ،نو په هغه توكل وكړئ كه رښتيا
د هللا اوامرو ته منقاد ياست ،يعني كه مسلم ياست او
ايمان لرئ نو پر هللا توكل وكړى! دلته څو خبري په پام
كي ولرئ:
 گورئ چي دلته هم قرآن عظيم الشأن فرمايي چي په هللا
باندي توكل د ايمان غوښتنه او تقاضا ده.
 د قرآن دا وينا ښيي چي بني اسرائيلو په مېړاني
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سره د موسى عليه السالم ملگرتيا كړې ،پر هللا تعالى ئې
توكل كړى ،د كړاوونو گاللو ته چمتو شوي او ويلي ئې
دي :اې زموږ ربه! د دغه ظالم قوم لپاره مو د آزمېښت
وسيله ونه گرځوې او په خپل رحمت سره مو له دې كافر
قوم نه وژغورې.
 د همدغه ،ايمان ،توكل او صبر په سبب هللا تعالى پر
دښمن برى وركړ او د نړۍ پر ټولو قومونو او ولسونو ئې
دوى ته فضيلت وركړ.

  












  
او موسى او د ده ورور ته مو وحي وكړه چي د خپل
قوم لپاره په مصر كي څو كورونه تيار كړئ او خپل
كورونه قبله وگرځوئ او لمونځ اقامه كړئ او
مؤمنانو ته زېرى وركړه.
( -)16له دې مبارك آيت څو خبري معلومېږي:
 د مصر واكمنانو د بني اسرائيلو معابد او جوماتونه
له منځه وړي ول،
 موسى او هارون عليهما السالم په دې وگمارل شول چي
د دوى لپاره د گډ عبادت او لمانځه لپاره په مصر كي د
بني اسرائيلو له كورونو خاص خاص ځايونه وټاكي ،هملته
د قبلې لورى تعيين كړي او په جماعت سره لمونځ اداء
كړي.
 خوف او وېري پر دوى داسي سيورى غوړولى وو او په
دوى كي ئې د روښانه مستقبل هيلي داسي ځپلې وې چي په
بشپړه توگه مأيوس او نهيلي ول ،نو ځكه موسى عليه
السالم ته د نورو الرښوونو تر څنگ ويل شوي وو چي دوى
ته د روښانه راتلونكې زېرى وركړه.
 دا آيت موږ ته دا الرښوونه هم كوي چي د يوه مجاهد
او مبارز ټولي او حزب د جوړلو الر دا ده چي غړي ئې د
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گډ عبادت له الري وروزو ،په جومات او جماعت كي د يو
بل خوا ته په منظمه توگه د ودرېدو تمرين پرې وكړو،
له يوې خوا ئې له هللا تعالى سره تعلق ټينگ او مضبوط
كړو او له بلي خوا ئې په خپلو كي سره نږدې او د گډ
منظم كار لپاره تيار كړو.
 له دې آيت دا موضوع هم معلومېږي چي د دې سورې د
نزول په ورځو كي صحابه د قريشو له السه له سختو
آزموينو او كړاوونو سره مخامخ ول ،ډېرو خپل ايمان
نشو څرگندولى ،په څرگنده ئې د هللا تعالى عبادت نشو
كولى ،د همدې لپاره پيغمبر عليه السالم دوى ته
الرښوونه كړې وه چي په خاصو خاصو كورونو كي دي
راغونډېږي او په گډه دي لمونځ كوي.







   





   


  
   



   




   
او موسى وويل :اې زموږ ربه! تا فرعون او د ده
درباريانو ته د دنيايي ژوند داسي د زينت وسائل او
مالونه وركړي چي په نتيجه كي ئې ستا له الري (خلك)
بې الري كوي ،اې زموږ ربه! پر مالونو ئې تباهي
ولگوه او پر زړونو ئې داسي سختي چي د دردناك عذاب
ً چي
تر ليدو پوري ايمان رانه وړي .وئي ويل :يقينا
ستاسو دعاء قبوله شوه ،نو ثابت قدمه اوسئ او د
هغو په الر مه ځئ چي نه پوهېږي.
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( -)11-11دلته د موسى عليه السالم دعاء په داسي
الفاظو بيان شوې چي ښيي د فرعون ظلم انتهاء ته
رسېدلى وو ،د بني اسرائيلو لپاره مال ماتوونكى او له
زغملو لوړ ،د همدې لپاره خپل رب ته دعاء كوي :اې
ربه! تا فرعون او د ده درباريانو ته د دنيايي ژوند
داسي زينتي وسائل او مالونه وركړي چي په نتيجه كي ئې
خلك ستا له الري بې الري كوي ،اې زموږ ربه! پر مالونو
ئې تباهي ولگوه ،او پر زړونو ئې داسي سختي چي د
دردناك عذاب تر ليدو پوري ايمان رانه وړي .د دعاء له
دغو الفاظو معلومېږي چي موسى عليه السالم د فرعونيانو
له ايمان راوړو په بشپړه توگه مأيوس شوى او له دې
پرته د بل څه انتظار نه لري چي الهي عذاب پرې نازل
ً چي ستاسو
شي .هللا تعالى په ځواب كي وفرمايل :يقينا
دعاء قبوله شوه ،نو ثابت قدمه اوسئ او د هغو په الر
مه ځئ چي نه پوهېږي.







  







    

























   
  
او بني اسرائيل مو له سينده تېر كړل ،نو فرعون او
لښكري ئې د ظلم او تېري په قصد ورپسې شول ،تر هغه

د قرآن پلوشې
يونس
251

چي غرقېدا راگېر كړ ،وئې ويل :په دې ايمان راوړم
چي له هغه معبود پرته بل معبود نشته چي بني
اسرائيلو پرې ايمان راوړى او زه (نور د هللا تعالى
په وړاندي) له غاړه اېښودونكو او تسليم شوو يم!!
اوس! او په داسي حال كي چي مخكي دي سركښي كوله او
له مفسدينو وې؟!! نو نن به دي بدن وژغورو تر څو
هغو كسانو ته (د عبرت) نښه وې چي له تا وروسته
(راځي او پاته) دي او د خلكو ډېرى زما له آيتونو
غافل دي!!
( -)12-11په دې مباركو آيتونو كي څو مهمي خبري زموږ
توجه جلبوي:
 بني اسرائيلو هجرت وكړ او له سيند نه واوښتل،
 فرعون او لښكري ئې د ظلم او تېري په قصد ورپسې
شول ،غوښتل ئې پر دوى ظلم او تېرى وكړي او سخته سزا
وركړي،
 خو په اوبو كي غرق شو،
 د غرقېدا په وخت ئې ويل :په دې ايمان راوړم چي له
هغه معبود پرته بل معبود نشته چي بني اسرائيلو پرې
ايمان راوړى ،له سرغړاوي الس اخلم او خداى ته تسليم
يم!!
 په ځواب كي ورته ويل شوي :اوس! او په داسي حال كي
چي مخكي دي سركشي كوله او له مفسدينو وې؟!! نو نن به
دي بدن وژغورو تر څو هم هغو ته د عبرت نښه وې چي له
تا وروسته پاته كېږي او هم راتلونكو نسلونو ته.
 دا پېښه ښيي چي هللا تعالى د فرعون په څېر مفسدينو
ته سزا وركوي خو د خلكو ډېرى د هللا تعالى له آيتونو
غافل دي!!
دې ته مو بايد پام وي چي د دغه فرعون موميايي شوى
جسد تر اوسه روغ رمټ پاته دئ او دا د قرآن يو بل
علمي اعجاز دئ ،ډېرو د فرعون پر دې جسد تحقيقات كړي
چي دا څنگه څو زره كاله روغ رمټ پاته شوى؟ په
موميايي كولو كي له كومو توكو استفاده شوې؟ او د ده
د مرگ سبب څه وو؟ يو له دغو تحقيق كوونكو نه ډاكټر
موريس بوكل وو چي په خپله مسيحي دئ ،دى د فرعون په
موميايي شوي جسد له تحقيق نه وروسته پوه شو چي هغه
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په اوبو كي د غرقېدو په وجه مړ شوى ،كله چي نوموړي
ډاكټر له مسلمانانو واورېدل چي په قرآن كي ويل شوي:
فرعون په اوبو كي غرق شو او د ده جسد به د خلكو د
عبرت لپاره خوندي وساتو ،حيران شو ،پرېكړه ئې وكړه
چي قرآن مطالعه كړي ،په پنځوس كلنۍ كي ئې عربي د دې
لپاره زده كړه چي قرآن مطالعه كړي.



























ً چي بني اسرائيل مو په غوره استوگنځي كي
او يقينا
مېشت كړل او له پاكيزه رزق مو روزي وركړه ،نو تر
هغه ئې اختالف ونه كړ چي (څه) علم ئې په برخه شو،
ً چي ستا رب به د قيامت په ورځ په هغه څه كي
يقينا
د دوى تر منځ پرېكړه كوي چي دوى په كي اختالف
كولو.
( -)11دا مبارك آيت موږ ته الرښوونه كوي چي د موسى
عليه السالم د ملگرتيا ،جهاد او هجرت په سبب بني
اسرائيل د فرعون له ظلمونو او له هغه ذلت او سپكاوي
نه وژغورل شول چي په مصر كي ورسره مخامخ ول ،هللا تعالى
غوره او ډاډمن استوگنځى او پاكيزه رزق ورپه برخه كړ،
دا حالت ئې تر هغه دوام وكړ چي دوى اختالف ته مخه
كړه ،د هللا تعالى له لوري كتاب ورته راغى ،د دې په ځاى
چي ټول پر دې الهي كتاب منگولي ولگوي ،ټول منازعات
هغه ته راجع كړي او د هغه پرېكړه وروستۍ پرېكړه
وبولي ،خو دوى له همدې كتاب د اختالف وسيله جوړه كړه،
په دې اړه د قرآن الفاظ داسي دي چي ښيي دا اختالف د
دوى ماليانو او مذهبي مشرانو راوالړ كړ ،دوى د هللا كتاب
او هغه كچه او محدود علم چي له دې كتابه ئې ترالسه
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كړى وو د وحدت او يووالي پر ځاى د اختالف سبب كړ .هللا
ً د قيامت په ورځ په
تعالى فرمايي چي ستا رب به حتما
هغه څه كي د دوى تر منځ پرېكړه كوي چي دوى په كي
اختالف كولو.

    





    
   
















نو كه د هغه څه په اړه په شك كي يې چي ستا لوري
ته مو درلېږلى نو له هغو نه وپوښته چي تر تا د
مخه ئې كتاب لوستلو ،بې شكه چي تا ته ستا د رب له
لوري حق درغلى نو له شك كوونكو مه اوسه! او له
هغو مه اوسه چي د هللا آيتونه ئې تكذيب كړل كه نه نو
له زيانمنو به وې.
( -)15-11د دې مبارك آيت الفاظ داسي دي چي ښيي خطاب
پيغمبر عليه السالم ته متوجه دئ او ده ته ويل شوي چي
كه ته د هغه څه په اړه په شك كي يې چي ستا لوري ته
مو درلېږلى نو له هغو نه وپوښته چي تر تا د مخه ئې
كتاب لوستلو ،بې شكه چي تا ته ستا د رب له لوري حق
درغلى نو له شك كوونكو مه اوسه! ځينو درنو مفسرينو
دې خبري ته په پام سره چي پيغمبر عليه السالم به څنگه
په دې اړه شك كوي؟! هغه ته خو دا وينا د هللا تعالى له
لوري شوې او هغه هيڅكله د هللا تعالى په وينا كي شك نه
كوي! نو ځكه ئې ويلي چي كه څه هم مخاطب پيغمبر عليه
السالم دئ خو مقصود د قرآن نور مخاطبين دي!! خو نه دې
تكلف ته څه ضرورت شته او نه داسي توجيه او تعبير ته،
ً تا ته په دې اړه شك
ځكه دا آيت وايي چي كه احينا
راپيدا شي او په ذهن كي دي دا خبره تېره شي چي آيا
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په رښتيا له فرعون سره به همدا كار شوى وي؟! هغه به
له خپل لښكر سره غرق شوى وي؟! جسد به ئې خوندې پاته
شوى وي ...نو له اهل كتابو نه پوښتنه وكړه ،هغوى به
دا ټولي خبري تصديق كړي ،دا ځكه چي يهودان هم دا
خبري مني ،د دوى محرف كتاب هم له ټولو تحريفاتو سره
سره په دې اړه همغه خبره كوي چي هللا تعالى د وحي له
الري تا ته كړې .دې ته هيڅ ضرورت نشته چي ووايو دا
وينا پيغمبر عليه السالم ته متوجه نه ده ،ځكه دلته
داسي نه دي ويل شوي چي ته شك كوې ،بلكي ويل شوي چي
ً شك وكړې ،د دې پر ځاى چي غيرضروري تكلف
كه احيانا
وكړو او ووايو دا خطاب پيغمبر عليه السالم ته متوجه
نه دئ بايد ووايو :دا او دې ته ورته ويناوي ښيي چي
دا قرآن د هللا تعالى له لوري نازل شوى ،ځكه هيڅوك د
ځان په اړه داسي الفاظ نه كاروي.




   



   


 
ً هغه چي ستا د رب وينا پر دوى ثابته شوې
يقينا
ايمان نه راوړي؛ تر هغه چي دردناك عذاب وگوري ،كه
څه هم هره څرگنده نښه ورته راشي.
( -)16-17له دې مبارك آيت معلومېږي چي له مخكني آيت
سره ژور ارتباط لري او ښيي چي د مخاطبينو ايمان نه
راوړل او پر خپل كفر د دوى ټينگار؛ ډېر ځله دعوتگران
د خپل دعوت ،تگالري او اسلوب په اړه شكمن كړي ،دا
واهمه ورسره راپيدا كړي چي ښايي زه اشتباه كوم ،ما
سمه الر او سمه تگالره او اسلوب نه دي غوره كړي ،د
همدې لپاره خلك زما دعوت نه مني ،زما بلني ته ځواب
نه وايي ،زما پر دالئلو نه قانع كېږي او زما د موعظو
تر اغېز الندي نه راځي ،په دې آيت كي ويل شوي چي :دا
اندېښنې پرېږده ،دا معاندين هغه وگړي دي چي د دوى
حالت ته په پام سره ستا د رب دا وينا د دوى په اړه
ثابته شوې چي ايمان به نه راوړي؛ تر هغه چي دردناك

د قرآن پلوشې
يونس
256

عذاب وگوري ،كه څه هم هره څرگنده نښه ورته راشي .د
دوى د ايمان نه راوړلو سبب دا نه دئ چي كافي دالئل نه
دي ورته ويل شوي او تا خپله دنده په ښه توگه نه ده
ترسره كړې ،بلكي دوى د ايمان راوړلو استعداد له السه
وركړى ،زړونه ئې داسي تك تور شوي چي د حق خبري منلو
ته هيڅ ځاى نه دئ په كي پاته.






   



   






نو ولي بل داسي كلى نه دئ ليدل شوى چي (د عذاب له
پرېكړي وروسته ئې) ايمان راوړلو گټه وررسولې وي؟
مگر د يونس قوم چي كله ئې ايمان راوړ نو د سپكاوي
عذاب مو په دنيايي ژوند كي ترې لري كړ او تر يوه
وخته مو له خپلو پېرزوينو برخمن كړل.
( -)11دا مبارك آيت وايي چي يوازي يو قوم داسي تېر
شوى چي د عذاب پرېكړه ئې شوې وه ،سيورى ئې پرې
غوړولى وو ،خو له رانازلېدو مخكي هغوى توبه كړې،
ايمان ئې راوړى او دا عذاب تم شوى!! د تم كېدو وجه
ئې هم دا ښودل شوې چي دې قوم ته لېږل شوى پيغمير؛
يونس عليه السالم تر هغه د مخه چي خپل مأموريت بشپړ
كړي او هللا تعالى د هجرت اجازه وركړي ،د خلكو له
مخالفت او لجاجت تنگ شوى او خپله دنده ئې نيمگړې
پرېښې ،او له قوم نه تللى ،نو له دې كبله چي د دې
خلكو په اړه د هللا تعالى حجت نه وو بشپړ شوى او هغه
مهلت چي دوى ته وركړى شوى وو ال پاى ته نه وو رسېدلى،
نو ځكه د عذاب په ليدو سره د دوى توبه او ايمان منل
شوى او عذاب ترې پورته شوى ،دا خبره د فرعون د هغي
وينا په ځواب كي شوې چي د غرقېدو پر مهال ئې كړې وه،
هللا تعالى د هغه ايمان په دې سبب قبول نه كړ چي مهلت
ئې پاى ته رسېدلى او حجت پرې بشپړ شوى وو.
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قرآن فرمايي چي يونس عليه السالم په داسي سيمې كي
مبعوث شوى وو چي د اوسېدونكو شمېر ئې سل زره يا څه
زيات وو .دا يوازينى مورد دئ چي قرآن د يوه قوم د
شمېر خبره كوي او هغه هم په دې توگه چي سل زره او يا
څه ترې زيات او دا د دې لپاره چي قرآن د تاريخ او
احصائيې كتاب نه دئ ،قانون او الرښود دئ ،او دا هم د
دې لپاره چي د بايبل د هغي دروغجني او له مبالغې ډكي
ادعاء پوچ والى په گوته كړي چي ليكي :يونس (عليه
السالم ) د نينوا هغه ستر ښار ته د نبي په توگه لېږل
شوى وو چي اوږدوالى يا سور ئې د دريو ورځو مزل په
اندازه وو ،يعني لږ تر لږه اويا كيلومتره ،دا بايد د
اوسني بغداد ،تهران او حتى د كراچۍ په اندازه پراخ
وو او نفوس به ئې هم نږدې لس مليونه او د ماشومانو
شمېر به ئې يو سل شل زره نه بلكي نږدې څلور مليونه
وو ،بايبل وايي چي ښار ته د يونس په ننوتو سره هغه
اعالن وكړ چي په څلوېښتو ورځو كي به دا ښار وران شي
او بيا به ټول ښاريان د پاچا په شمول توبه كوي؟!!
وايي چي په همغه لومړۍ ورځ د ده له دې اعالنه هم ټول
ښاريان خبر شول او هم پاچا!! كوم عقل به دا خبره
ومني چي په دومره ستر ښار كي د يوه مسافر خبره په
يوه ورځ كي د ټولو ښاريانو حتى د پاچا غوږ ته رسېږي؟
هلته خو نه راډيو وه او نه ټلويزيون!! څنگه به خلك د
يوه ناآشنا مسافر دا خبره مني چي په څلوېښتو ورځو كي
به دا ښار وران شي او بيا به ټول د پاچا په شمول
توبه كوي؟!! عجيبه ده چي ځينو درنو مفسرينو د قرآن
اسلوب او په دې اړه وضاحتونو ته پام نه دئ كړى او د
قوم د شمېر په اړه ئې ارقام وركړي ،چا يو لك شل زره،
چا يولك دېرش زره او چا تر دې څه كم يا څه زيات
ښودلى!! او ځينې بيا د بايبل تر اغېز الندي تللي او
نينوا ئې د يونس عليه السالم د دعوت سيمه ښودلې!! حال
دا چي په كار ده د قرآن په الفاظو اكتفاء وكړو او
داسي څه له خپل لوري ونه وايو چي قرآن نه دي ويلي او
نه ئې خوښوي .قرآن دا نه خوښوي چي مخاطب ئې د شمېرو
او ارقامو په بې گټي بحثونو كي مصروف شي .له ما سره
دا پوښتنه وه چي قرآن ولي د يونس عليه السالم د قوم د
شمېر په اړه دا وينا كړې حال دا چي د نورو پيغمبرانو
عليهم السالم د قومونو د شمېر په اړه ئې څه نه دي
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ويلي؟! د دې پوښتني ځواب مي هغه مهال وموند چي په
بايبل كي د تحقيق په دوران كي مي د يونس عليه السالم
د قوم د ډېروالي او د سيمي د پراخوالي په اړه د
بايبل هغه له مبالغو ډك ارقام تر سترگو شول او متوجه
شوم چي قرآن د دغو غلطو ارقامو د ترديد لپاره دا
خبره كړې.
 قرآن فرمايي چي يونس عليه السالم په قوم كي مېشت
وو ،ډيره موده ئې خلك د هللا تعالى لوري ته وبلل ،هغوى
پرې ايمان رانه ووړ ،ستومانه او غصه شو ،خپل مأموريت
ئې نيمگړى پرېښود او له وخته مخكي له سنگر نه راكوز
شو او د فرار الر ئې غوره كړه ،هللا تعالى د دغي تېښتي
په سبب د سيند څپو ته وسپارو او د كب نس ته تېر شو،
خو سيند ته د لوېدو په مهال ئې په خپلي غلطۍ اعتراف
وكړ چي قرآن دا صحنه په دغو اغېزناكو الفاظو
انځوروي:
    










    







    


النبياء88-84 :

او هغه كب وال در په ياد كړه چي كله په غصې روان شو
او گمان ئې وكړ چي مونږ به هيڅكله تنگي پرې رانه
ولو ،نو په تيارو كي ئې غږ كړ :له تا پرته بل معبود
ً چي زه له ظالمانو يم!!
نشته ،پاكي تا لره ده ،يقينا
نو د ده دعاء مو قبوله كړه او له غمه مو وژغورو او
مؤمنان همداسي ژغورو.
د يونس عليه السالم د وينا معنى دا ده :الهي!
يوازينى معبود ته يې ،زما په اړه ستا پرېكړه عادالنه
ده ،زه پرې قانع يم او اعتراض نه لرم ،اعتراف كوم چي
له ما تېرى شوى!!
هللا تعالى ورته عفو وكړه ،د كب له نسه روغ رمټ ووت،
خپل قوم ته ستون شو ،هغوى الهي عذاب د نازلېدو په
حال كي ليدلى وو ،ايمان ئې راوړ او هللا تعالى هغه عذاب
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تم كړ او قرآن فرمايي چي دا يوازينى قوم دئ چي د
عذاب پرېكړه ئې معطل او مسترده شوه او دا ځكه چي
پيغمبر خپل مأموريت نه وو بشپړ كړى او اتمام حجت نه
وو شوى ،كه نه نو د هللا تعالى پرېكړي نه بدلېږي ،دا
پرېكړي هغسي نه دي لكه چي بايبل ئې د ژر ژر بدلېدو
ادعاء كوي!!
راشئ وگورو چي بايبل په دې اړه څه ويلي؟ بايبل
ليكي:
(خداى يونس ته دا پيغام ولېږو :د نينوا لوى ښار ته
والړ شه او اوسېدونكو ته ئې ووايه چي خداى داسي
فرمايي :زه ستاسو له شرارتونو غافل نه يم ،ډېر ژر به
مو هالك كړم!! يونس چي نه ئې غوښتل نينوا ته والړ شي،
فيصله ئې وكړه چي له خداى ترشيش ته وتښتي!! ...په
بېړۍ كي سور شو ...طوفان راغى ،نږدې وه بېړۍ غرقه
شي ...د دې لپاره پچه واچول شوه چي معلومه شي چا
خداى غصه كړى ...پچه د يونس په نامه وختله ،يونس ئې
سيند ته وغورځاوو ...ماهي له كومي تېر كړ ،درې ورځي
د ماهي په نس كي پاته شو ،يونس اوږده دعاء وكړه،
خداى ماهي ته امر وكړ چي يونس په ساحل كي وغورځوه او
ماهي همداسي وك ړل!! خداى بيا يونس ته وويل :نينوا ته
والړ شه او هغوى ته ووايه چي بد برخليك درته منتظر
دئ!! يونس اطاعت وكړ ،نينوا ته والړ ،چي لوى ښار وو،
له يوه سر تر بل سر ئې رسېدل درې ورځي مزل غوښت،
موعظه ئې پيل كړه ،وئې ويل چي له څلوېښتو ورځو
وروسته به ښار وران شي!! پاچا او ټول خلك ووېرېدل،
توبه ئې وكړه ...خداى هم پر دوى رحم وكړ او هغه بال
ئې دفع كړه!! خو يونس په دې كار سخت ناراضه او غصه
شو!! ...خداى ته ئې وويل :ما ووژنه! تر دې ژوند مرگ
راته غوره دئ!! خداى ورته وويل :آيا دا سم كار دئ چي
ته د دې خلكو په ژغورني غصه شوى يې؟ يونس له ښاره
ووت چي وگوري څه پرې راځي ،ناست وو چي ناڅاپي خداى
يو بوټى راشين كړ ،په ده ئې خپلي پاڼي وغوړولې ،له
سيوري ئې خوښ شو ،خو سبا دا بوټى وچ شو ،يونس په دې
كار ډېر خفه شو...خداى ورته وويل :آيا د دې بوټي په
وچيدو خفه شوې؟ ده ځواب وركړ :هو! ...خداى ورته
وويل :ته د هغه بوټي لپاره خفه كېږي چي په يوه شپه
كي راپيدا شو او په بله شپه كي له منځه والړ ،سره له
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دې چي تا ئې په راپيدا كېدو كي هيڅ زحمت نه وو
ايستلى ،نو آيا زما زړه دې د نينوا لپاره ونه سوزېږي
چي په هغه كي يوسل شل زره بې گناه ماشومان او ډېر
حيوانات اوسېږي)؟!!
په دې اړه څو خبرو ته پام وكړئ:
 د بايبل له ليكونكي پوښتنه كوم :دلته چي تا خداى
ته كومه وينا منسوب كړې ،يونس ته ئې ځواب وركړى او
هغه ته ئې ويلي :ته د هغه بوټي لپاره خفه كېږي چي په
يوه شپه كي راپيدا شو او په بله شپه كي له منځه والړ،
سره له دې چي تا ئې په راپيدا كېدو كي هيڅ زحمت نه
وو ايستلى ،نو آيا زما زړه دي د نينوا لپاره ونه
سوزېږي چي په هغه كي يوسل شل زره بې گناه ماشومان او
ډېر حيوانات اوسېږي؟!! دا ولي دلته خداى د يونس
غوښتنه نه مني ،د بابل خلكو ته د سزا په وركولو كي
تلوار نه كوي ،د دوى توبه ئې قبوله كړه او عذاب ئې
تم كړ؟ سره له دې چي دوى اسرائيليان نه دي او ستا په
وينا د خداى زامن نه دي!! دا وينا ستا د ټولو مخكنيو
ويناوو خالف ده او په ټولو تېرو كتابونو كي دا لومړى
او يوازينى وار دئ چي ته خپل خداى ته دا صفت
منسوبوې ،تر دې د مخه خو تا تل خپل خداى داسي انځور
كړى چي د عذابونو له نازلولو خوند اخلي ،له
اسرائيليانو پرته د نورو قومونو په وژلو ،شړلو او د
دوى د كورونو په ورانولو خوشحاله كېږي ،هغه پاچايان
ئې نه دي بخښلي چي پر نورو قومونو ئې رحم كړى او د
دوى د اسيرانو په وژلو كي ئې لټي كړې؟!! د هللا تعالى
په اړه ستا دا وينا سمه ده كه مخكنۍ؟ دا ولي دلته
خداى د يوه مهربان ذات په توگه معرفي كوې او نبي د
يوه سخت زړې انسان په توگه ،خو تر دې د مخه دي خداى
سخت زړى او غضبناك معرفي كاوو او نبي زړه سواند؟ فقط
يوه وجه په نظر راځي او هغه دا چي نبي بايد داسي
انځور شي چي د خپل قوم په اړه تعصب لري ،كه خداى د
اسرائيليانو په ضد د عذاب پرېكړه وكړي نو نبي ئې
بايد مخنيوى وكړي او كه د اسرائيليانو د دښمنانو په
اړه د كومي پېرزويني پرېكړه كوي نو نبي بايد داسي
شديد اعتراض وكړي چي خداى ته ووايي :د دې حالت تر
ليدو خو دا راته غوره ده چي زه مړ شم!!
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 كه د بايبل دا كتاب د پيغمبر عليه السالم له بعثت
وروسته ليكل شوى وي نو په يقين سره ويلى شو چي دا
قصه ئې له قرآن نه اخستې او په هغې كي ئې كركجن تصرف
او تحريف كړى او كه تر دې د مخه ليكل شوى وي نو قرآن
د هغې تصحيح كوي او حقيقت ئې په گوته كوي .د بايبل د
تدوين او په اوسنۍ بڼي كي د هغه د خپرولو واضح او
يقيني تاريخ نه دئ معلوم ،محققين وايي چي احتماالً له
شپږمي تر لسمي ميالدي پېړۍ كي دا كار شوى.

    
    






    
    



   
او كه ستا رب غوښتي وى نو ټولو هغو (خلكو) به په
گډه ايمان راوړى وو چي په زمكي كي اوسېږي ،نو آيا
ته خلك دې ته اړباسي چي ايمان راوړونكي شي؟! او
هيڅوك نشي كولى چي ايمان راوړي مگر د هللا په إذن،
او پليتي ئې پر هغو تپلې چي تعقل نه كوي.
( -)111-11دا آيت موږ ته الرښوونه كوي چي د هللا تعالى
سنت د خلكو د هدايت او الرښووني په اړه داسي نه دئ چي
هغوى په ايمان راوړو اړ كړي ،كه داسي وى نو ټولو به
ايمان راوړى وو ،پيغمبران هم د دې لپاره نه لېږي چي
خلك پر ايمان راوړو مجبور كړي ،د دوى دنده دا ده چي
خلكو ته د هللا تعالى پيغام ورسوي ،هغه څوك به ايمان
راوړي چي وړتيا ئې لري ،د هللا تعالى د سننو له مخي د
ايمان راوړو وړتيا او استعداد ولري ،زړه او دماغ ئې
داسي نه وي گنده شوي چي د ايمان لپاره څه ځاى نه وي
په كي پاته ،دا ځكه چي د هللا تعالى د سنت له مخي پليتي
پليتي ته بلنه وركوي او په خپلي غېږ كي ئې مني ،د
پليت زړه او دماغ دړه د پليتي لپاره پرانيستل كېږي،
څوك چي له تعقل كولو محروم وي د ايمان راوړلو توفيق
نه تر السه كوي.
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(ورته) ووايه :وگورئ چي په آسمانونو او زمكي كي
څه دي؟ او هغه قوم چي ايمان نه راوړي آيتونه او
انذارونه څه گټه وررسولى شي؟!
( -)111آسمانونه او زمكه خو له بې شمېره الرښود
آيتونو او نښو ډك دي ،هري خوا ته چي سترگي واړوئ
داسي آيتونه به مو تر سترگو شي چي د حقيقت په لوري
ستاسو الرښوونه كوي ،هللا تعالى در په يادوي او د كفر،
شرك ،عصيان ،گناه او ظلم له بدو پايلو تاسو وېروي،
خو دا آيتونه او انذارونه به هغه قوم ته څه گټه
ورسولى شي چي ايمان نه راوړي؟!





   






  
نو آيا د هغو خلكو له (سختو) ورځو نه پرته د بل
څه انتظار لري چي تر دوى مخكي تېر شوي؟ (ورته)
ووايه :نو انتظار وكړئ چي موږ هم له تاسو سره د
منتظرينو په لړ كي يو.
( -)112نو آيا دوى له هغو سختو او بدو ورځو نه پرته
د بل څه انتظار لري چي تر دوى مخكني ورسره مخامخ
شوي؟ ورته ووايه :نو انتظار وكړئ چي موږ هم له تاسو
سره د منتظرينو په ډله كي يو ،وبه گورو چي له تاسو
سره څه كېږي او له موږ سره څه؟










  
بيا به خپل رسوالن او هغه چي ايمان ئې راوړى

يونس
پلوشې271
د قرآن

 همداسي پر موږ د مؤمنانو ژغورنه الزمي حق،وژغورو
.دئ
 د هللا تعالى ثابت او نه بدلېدونكى سنت دا دئ چي-)111(
 دا ئې پر ځان الزمه،خپل پيغمبران او مؤمنان به ژغوري
 مؤمنان بايد ډاډه او مطمئن وي چي هللا تعالى ئې،كړې ده
.د ژغورني او بريا ضامن او ذمه وار دئ

   
    






























 
  

    











     








    
  

 اې خلكو! كه زما د دين په اړه په شك كي يئ:ووايه
نو زه د هغه څه عبادت نه كوم چي تاسو ئې له هللا
 خو ليكن د هغه هللا عبادت كوم چي،پرته عبادت كوئ
 او پر دې گمارل شوى يم چي له،ستاسو سا وباسي
 او پر دې چي خپل مخ د دين لوري ته په،مؤمنانو وم
 او له هللا،بشپړه توگه واړوه او له مشركينو مه اوسه
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پرته داسي چا ته دعاء مه كوه چي نه گټه دررسولى
شي او نه تاوان دررسولى شي ،او كه دا كار وكړې نو
ته به هغه مهال له ظالمانو وې ،او كه هللا كوم زيان
درورسوي نو له ده پرته ئې بل لري كوونكى نشته ،او
كه د كومي ښېگڼي اراده درته وكړي نو د ده د فضل
هيڅ تموونكى نشته ،له خپلو بندگانو ئې چي چا ته
خوښه شي وررسوي ئې او هغه مهربان بخښونكى دئ.
( -)116-111په دې مباركو آيتونو كي پيغمبر عليه
السالم ته او د ده له الري مؤمنانو ته ويل شوي چي خلكو
ته ووايي:
 اې خلكو! كه زما د دين په اړه په شك كي يئ او
ايمان نه راوړئ او دا دين نه منئ نو زه د هغه څه
عبادت نه كوم چي تاسو ئې له هللا پرته عبادت كوئ،
 زه د هغه هللا عبادت كوم چي ستاسو سا وباسي ،د مرگ
او ژوند پرېكړه د ده له لوري كېږي،
 زه پر دې گمارل شوى يم چي له مؤمنانو وم،
 پر دې گمارل شوى يم چي په بشپړه توگه د الهي دين
لوري ته مخه كړم او له هغو مشركينو نه وم چي د ژوند
په ځينو برخو كي د هللا دين ته مخه كوي او په ځينو كي
نورو اديانو ته،
 ما ته امر شوى چي له هللا تعالى پرته د هغه چا په
وړاندي د دعاء السونه لوړ نه كړم چي نه گټه رارسولى
شي او نه تاوان ،او راته ويل شوي چي كه دا كار وكړم
نو هغه مهال به له ظالمانو وم،
 راته ويل شوي چي كه هللا كوم زيان درورسوي نو له ده
پرته ئې بل لري كوونكى نشته او كه د كومي ښېگڼي
اراده درته وكړي نو داسي څوك نشته چي د ده د فضل
مخنيوى وكړي ،دا پرېكړه د ده له لوري كېږي چي خپل
فضل او رحمت د چا په برخه كړي .هغه مهربان بخښونكى
دئ.
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ً چي ستاسو د رب له لوري حق
ووايه :اې خلكو! يقينا
(دين) درته راغى ،نو څوك چي په سمه الر روان شي نو
بې شكه چي د ځان لپاره په سمه الر درومي ،او څوك
چي بې الري شي نو د خپل ځان په ضرر بې الري كېږي،
او زه پر تاسو څارندوى نه يم .او د هغه څه متابعت
وكړه چي وحي ئې درته كېږي او تر هغه صبر وكړه چي
هللا (وروستۍ) پرېكړه وكړي ،او هغه تر ټولو غوره
پرېكړه كوونكى دئ.
( -)111-111دا مبارك آيتونه چي د دې سورې لپاره ډېره
جامع تتمه او د سورې د ټولو مضامينو لپاره خالصه ده،
پيغمبر عليه السالم ته الندي الرښووني كوي:
 خلكو ته ووايه :كوم دين چي تاسو ورته بلم د هللا
تعالى له لوري حق دين دئ،
 څوك چي په هغي سمي الري روان شي چي دين ئې ورښيي
نو ځان ته به گټه رسوي ،او څوك چي بې الري شي نو خپل
ځان ته به ضرر رسوي،
 زه پر تاسو څارندوى نه يم گمارل شوى ،زما دنده دا
نه ده چي تاسو د دين منلو ته اړ كړم ،دنده مي دا ده
چي د هللا تعالى دا پيغام تاسو ته درورسوم،
 ما ته امر شوى چي د هغه څه متابعت وكړه چي وحي ئې
درته كېږي،
 راته ويل شوي چي د هللا تعالى تر وروستۍ پرېكړي پوري
صبر وكړه ،چي هغه تر ټولو غوره پرېكړه كوونكى دئ.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

هود
د سورې پېژندنه
د دې سورې نوم هود دئ ،له پنځوسم آيت ئې اخيستل
شوى 121 ،آيتونه لري ،د آيتونو فواصل ئې په يوه حساب
دوه او په بل حساب څلور وزنه لري؛ ځيني ئې خبير او
مبين ته ورته او ځيني ئې صدور او يستهزءون ته ورته،
چي په دې كي خبير؛ مبين ته او صدور؛ يستهزءون ته
نږدې وزن لري .په مكه مكرمه كي او هغه مهال نازله
شوې چي د پيغمبر عليه السالم په خالف د قريشو عداوت او
مخالفت زور اخيستى وو؛ دومره چي ځينو ئې غوښتل هغه
ووژني ،خو د دې لپاره په دې اړه زړه نازړه ول چي
وېرېدل د ده ټبر بني هاشم به غبرگون وښيي او دا كار
به په اوږدې كورنۍ جگړي منتج شي ،د همدې لپاره په دې
سوره كي د شعيب عليه السالم د قوم هغه وينا راغلې چي
ً به مو
ورته وئې ويل :كه ستا ټبر نه وى نو حتما
سنگسار كړى وې .د سورې له متنه دا هم معلومېږي چي دا
مهال د قوم يو شمېر بې وزلو ،كمزورو او زلميانو پر
پيغمبر عليه السالم ايمان راوړى وو او د قوم مشرانو د
ده مخالفت ته كلكه مال تړلې وه ،ځكه په دې سوره كي د
نوح عليه السالم د قوم دا وينا راغلې چي ورته وئې
ويل :چا چي ستا متابعت كړى له هغو ئې پرته بل څوك نه
وينو چي زموږ پرېوتي او بې وزلي دي( ،هغه هم) بې
سوچه.
كه د دې سورې او د يونس د سورې مضامينو ته ځير شو
نو راته جوته كېږي چي دا دواړه سورتونه يوه په بلي
پسې؛ په ورته ظروفو او شرائطو كه نازلي شوې دي .د
يونس سوره د (الف الم را) په دريو حروفو پيل شوې او د
سورې اساسي مطالب ئې دا دري دي:
 ... ستاسو د رب له لوري حق (دين) درته راغلى ،نو
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څوك چي په سمه الر روان شي نو بې شكه چي د ځان لپاره
په سمه الر درومي او څوك چي بې الري شي نو د خپل ځان
په ضرر بې الري كېږي...،
 د هغه څه متابعت وكړه چي وحي ئې درته كېږي،
 او تر هغه صبر وكړه چي هللا (وروستۍ) پرېكړه وكړي او
هغه تر ټولو غوره پرېكړه كوونكى دئ.
د هود سوره هم په همدغو دريو حرفو (الف ،الم ،را)
باندي پيل شوې او د سورې محوري او اساسي مضامين ئې
هم درې دي چي خالصه ئې په آخري آيت كي په دې توگه
راغلې:
 د هغه هللا عبادت وكړئ چي په غيب پوه دئ او كارونه
ده ته راجع كېږي،
 پر هللا تعالى توكل وكړه،
 ستا رب له هغه څه غافل نه دئ چي تاسو ئې كوئ.














   

دا مطالب لومړى د سورې په ابتداء كي په عامه صيغه او
مجمله توگه راغلي او وروسته د نوح ،هود ،صالح،
ابراهيم ،لوط ،شعيب ،او موسى عليهم السالم په قصو كي
انځور شوي ،دا قصې په حقيقت كي د دغو اساسي مطالبو
لپاره د تاريخي بېلگو په توگه وړاندي شوې .په ټولو
كي به وگورئ چي هر پيغمبر خپل قوم ته ويلي:
 د هللا تعالى عبادت وكړئ چي له ده پرته بل معبود نه
لرئ،
 هر يوه د ځواكمنو دښمنانو په وړاندي پر هللا توكل
كړى،
 او هللا تعالى د دوى او د دوى د دښمنانو كړنو ته په
پام سره وروستۍ پرېكړه كړې ،يو ئې ژغورلى او بريا ئې
ورپه برخه كړې او بل ئې كلك نيولى ،سخته سزا ئې
وركړې او ټغر ئې ورټول كړى.
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ا ل ر ؛ داسي كتاب چي آيتونه ئې د ډېر باخبره
باحكمت ذات له لوري كوټلي او بيا سپړل شوي.
( -)1دا مبارك آيت موږ ته الرښوونه كوي چي:
 د قرآن آيتونه په سر كي په (محكمه) توگه او بيا په
(مفصله) توگه بيان شوي ،د (فصلت) له لفظ نه معلومېږي
چي دلته (احكمت) د محدود او مختصر په معنى راغلى،
يعني د قرآن آيتونه لومړى په مختصرو او محدودو
الفاظو سره يو مطلب زموږ مخي ته ږدي او بيا ئې په
بشپړ تفصيل او مزيد وضاحت سره بيانوي .د قرآن د نورو
سورتونو په څېر به په دې سوره كي هم وگورئ چي د سورې
په سر كي راغلي اساسي مطالب په وروستيو آيتونو كي
توضيح او تشريح شوي او د گڼ شمېر تاريخي بېلگو او
قصو په ترڅ كي ئې تفصيل راغلى.
 دلته د هللا تعالى دوه صفات (حكيم) او (خبير) راغلي
چي ارتباط ئې له مخكني مطلب سره داسي د ئ :دا آيتونه
په همدې توگه د هغه ذات له لوري نازل شوي چي هم د
حكمت خاوند د ئ او هم له هر څه ښه خير د ئ .نو كه
غواړئ په حكمت پوه شئ ،هر كار او وينا مو حكيمانه وي
او له حقائقو خبر شئ نو دا قرآن ځان ته الرښود كړئ.
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ً چي
دا چي له هللا پرته د بل چا عبادت مه كوئ ،يقينا
زه د ده له لوري درته خبرداروونكى او زېرى
دركوونكى يم .او له خپل پالونكي رب بخښنه وغواړئ
بيا د هغه لوري ته مخه كړئ چي تر ټاكلې نېټې غوره
برخمن كېدا در په برخه كړي او هر فضلمن ته خپل
ً چي زه د
خپل فضيلت وركړي او كه مخ واړوئ نو يقينا
ستري ورځي له عذابه درباندي وېرېږم .بېرته گرځېدا
مو د هللا په لوري ده او هغه په هر څه ښه قادر دئ.
( -)1-2د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
د دغو محكمو او مفصلو الهي آيتونو مهمي او اساسي
غوښتني دا دي چي -1 :له هللا پرته د بل چا عبادت مه
كوئ -2 ،زه د ده له لوري درته خبرداروونكى او زېرى
دركوونكى يم -1 .له خپل پالونكي نه د مخكنيو گناهونو
بخښنه وغواړئ -1 ،له دې وروسته د هغه لوري ته مخه
كړئ -5 ،كه دا كارونه وكړئ نو تر ټاكلې نېټې به غوره
برخمن كېدا در په برخه كړي -7 ،هر فضلمن ته به له
ً چي
هغه سره وړ فضيلت وركړي -6 ،كه مخ واړوئ نو يقينا
زه د ستري ورځي له عذابه درباندي وېرېږم -1 ،بېرته
گرځېدا مو د هللا په لوري ده -1 ،او هغه په هر څه ښه
قادر دئ.






    










 
پام چي دوى خپلي سينې تاووي چي ترې پټ ئې كړي،
پام چي كله خپلي جامې واغوندي هم ئې په هر هغه څه
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پوهېږي چي دوى ئې پټوي او هم هغه څه چي څرگندوي
ً چي هغه د سينو په شته وو پوه دئ.
ئې ،يقينا
( -)5د دې مبارك آيت به اړه څو خبري په پام كي ولرئ:
 د آيت د لومړۍ فقرې له الفاظو او سياق و سباق نه
معلومېږي چي خبره د هغو كافرانو په اړه ده چي په
مخكني آيت كي د دوى په اړه ويل شوي :فان تولوا :كه
اعراض وكړئ ،دا فقره په همدې لړ كي راغلې او د همدغو
اعراض كوونكو له كړنو سره ارتباط لري او ښيي چي دوى
د سينې په تاوولو سره د څه پټولو هڅه كوله ،غوښتل ئې
له هللا تعالى څه پټ كړي.
 دا فقره نه د مؤمنانو په اړه ده او نه د
منافقينو ،دا سوره په مكه كي نازله شوې او په مكي
سورتونو كي د دوى په اړه هيڅ بحث نه كېږي.
 بايد وگورو چي د (سينې تاوولو) او (له هللا تعالى د
څه پټولو) تر منځ څه تړاو دئ او څه معنى وركوي .په
لږ دقت سره داسي معلومېږي چي په دې سره د كافرانو
هغه حالت انځور شوى چي د خپل زړه خبره څرگنده نه
كړي ،كومه خبره به ئې په زړه كي تاو راتاو كړه خو
بيا به ئې له ويلو ډډه وكړه ،چي دا به يا په خپله د
دوى د غلط دين او مذهب په اړه وه او يا د اسالم د حق
دين په اړه ،يا به د زوړ دين او مذهب غلطي خبري ورته
معلومي شوې وې او يا به د اسالم په ځينو حقائقو پوه
شوي وو خو له اعتراف نه به ئې ډډه كوله ،د دوى دا
كار داسي وو لكه چي له هللا تعالى ئې څه پټول غوښتل،
(يستخفوا منه) همدا مطلب افاده كوي ،او هللا تعالى د
دوى په اړه فرمايي :كه د پردو تر شا او د خپلو
بړستنو الندي هم څه يوازي او په پټه يا د بل په شتون
كي كوئ هللا تعالى پرې پوهېږي ،د سينو اسرار له هغه پټ
نه پاته كېږي.
د ځينو درنو مفسرينو له لوري د دې آيت الندي
تعبيرونه شوي:
 كافرانو به د پيغمبر عليه السالم د ليدو پر مهال
له ډيري غصې او د نفرت څرگندولو په توگه خپلي سينې
تاوولې.
 منافقينو به د پيغمبر عليه السالم په ليدو سره
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سينې داسي تاوولې چي په پټه ترې تېر شي،
 ځيني مسلمانانو به له خبل رب د ډيري حياء په وجه
د جماع او قضاى حاجت په وخت كي سر او سينه داسي الندي
نيوله چي عورت ئې پټ پاته شي.
په دې اړه نه يوازي د دغو مفسرينو آراء متعارض دي
او د آيت له الفاظو سره سمون نه خوري ،بلكي روايات
هم متعارض دي ،حتى عبدهللا بن عباس رضى هللا عنه ته منسوب
روايات هم په خ پلو كي تعارض لري ،حقيقت دا دئ چي نه
دا تعبيرونه د آيت له الفاظو سره اړخ لگوي او نه دا
متعارض روايات.











 
     
او په زمكي كي هيڅ داسي خوځېدونكى نشته چي روزي
ئې د هللا پر ذمه نه وي او هم ئې د تقرر په نېټې پوه
دئ او هم د پرېښودو په نېټې ،ټول په يوه څرگند
كتاب كي دي.
( -)7كه څه هم ځينو درنو مفسرينو مستقر او مستودع د
اسم مكان صيغې نيولې ،او ليكي چي هللا تعالى د ټولو
ساكښو د اوسېدا او ستنېدا پر ځاى پوهېږي ،او بيا د
دوى تر منځ په دې اړه كافي اختالفات گورو چي له دې
ځايونو نه مراد كوم ځايونه دي؟ خو په لږ دقت سره
معلومېږي چي دا دواړه صيغې د (مستقبل) په څېر زمان
او نېټه افاده كوي ،مستقر يعنى د استقرار نېټه او
مستودع يعنى د وداع او پرېښودو نېټه ،ټولو ژوو ته په
دنيا كي د استقرار نېټه او له دنيا نه د تلو نېټه
ټاكل شوې ،د همدې دواړو نېټو تر منځ چي هغوى كوم رزق
او روزي ته ضرورت لري هللا تعالى ئې انتظام ورته كوي،
په دې سره نه يوازي د آيت واضح مفهوم ترالسه كېږي او
د دواړو فقرو تر منځ څرگند او دقيق ارتباط جوت كېږي
بلكي اختالف رأى ته هم هيڅ مجال نه پاته كېږي .دا ځكه
چي كله څوك د كوم ټولي د روزي او رزق ذمه وار شي نو
بايد په دې پوه وي چي كله څوك پر دې ټولي اضافه كېږي
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او كله ترې كمېږي ،همدې ته په پام سره به دوى ته د
رزق او روزي انتظام كوي ،كله چي د رزق او روزي په
اړه بحث كېږي نو د روزي خوړونكو د راتگ او تگ نېټه
په پام كي وي نه د دوى د اوسېدو او ستنېدو ځايونه،
كه مستقر او مستودع د مكان صيغې ونيولى شي د فقرو
ترمنځ ارتباط او نظم كي خلل راپيدا كېږي.
دا آيت په اصل كي د همدې سورې د درېيم آيت تفصيل
دئ ،هلته ويل شوي :بيا د هغه لوري ته مخه كړئ چي تر
ټاكلې نېټې (اجل مسمى) غوره برخمن كېدا در په برخه
كړي ،او دلته ويل شوي چي هر ساكښ ته د پيدايښت له
هغي ورځي چي هللا تعالى ته معلومه ده بيا تر هغي ورځي
چي مري او هللا تعالى پرې خبر دئ ،د هغه لپاره د رزق او
روزي انتظام كړى ،پوهېږي چي په دې مودې كي هغه څومره
رزق او روزي ته ضرورت لري ،د همدغه كامل علم له مخي
د زمكي د ټولو ژوو لپاره د روزي بند و بست كوي.
دلته بايد دې پوښتني ته هم ځواب وويل شي چي كه هللا
تعالى د ټولو ژوو روزي په خپله ذمه اخيستې ده نو ولي
ځيني له لوږي مري؟ ولي ځينو ته زيات ځينو ته لږ؟ ولي
د يوې سيمي څارويو ته يو برابر او په ډېر لږ توپير
سره روزي وركول كېږي خو د همدې سيمي د انسانانو په
روزي كي دومره توپير وي چي يو له اسرافه مري او بل
له افالسه؟!! آيا دا وېش د هللا تعالى له لوري دئ؟ آيا
دا وېش د عدالت خالف نه دئ؟ او آيا دا هللا تعالى ته
منسوبول جائز دي؟! ځيني خو دې پوښتنو ته دا لنډ ځواب
ووايي چي موږ د هللا تعالى پر پرېكړو د اعتراض حق نه
لرو!! هغه چي له خپل مخلوق سره هره معامله كوي حق ئې
دئ؛ نه څوك د پوښتني حق لري او نه د اعتراض ،په حكمت
ئې يوازي هغه ښه پوهېږي!! كه څه هم دا خبري سمي دي
خو يوه ئې هم د دې پوښتني صحيح ځواب نه دئ! د صحيح
ځواب لپاره بايد دا خبري په پام كي ولرو:
 هللا تعالى د روزي وسائل او اسباب د ټولو ژوو لپاره
پيدا كړي ،كه دا اوبه دي ،هوا ده ،دانه ده ،مېوه ده
يا واښه ،په لمر سره د هري سيمي ژوو ته برابره او د
دوى د اړتيا وړ رڼا او تودوخه وركوي ،په واورو او
باران سره هري سيمي ته د اوبو مناسبه برخه وركوي ،خو
له دغو وسائلو د استفادې څرنگوالى ئې دوى ته پرېښى،
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انسان ته ئې دا واك او اختيار وركړى چي په وېش كي ئې
د عدالت طريقه غوره كوي كه د ظلم او بې عدالتۍ!! په
انسانانو كي دا د عدالت خالف توپيرونه د دوى د
ظالمانه وېش پايله ده ،كه هر چا ته د خپل كار او
زيار متناسبه بدله وركړى شي هيڅ عاقل انسان به ځان
ته دا حق ورنه كړي چي له داسي وېش نه په راوالړ شوي
توپير اعتراض وكړي ،اعتراض هغه مهال وارد دئ چي په
وېش كي د چا زيار او كار ته اعتناء ونه شي ،كمعقله
خلك د هغي بې عدالتۍ اعتراض هللا تعالى ته راجع كوي چي
مسئوليت ئې د انسان په غاړه دئ!! د ده تصرفاتو او
ظالمانه وېش توپيرونه زېږولي ،يو ئې له داسي فقر او
مسكنت سره مخامخ كړى چي يوه گوله وچه مړۍ هم په
آسانۍ نشي ترالسه كولى ،پښې ئې لوڅي ،تن ئې بربنډ ،له
لوږي ئې شونډي چاودي او مخ ئې سپېره ،اوالد ئې په
دوبي كي له تودوخي او په ژمي كه له يخنۍ مري ،او له
بل نه ئې فرعون او قارون جوړ كړى ،نه پوهېږي خپله
شتمني څنگه او چيري مصرف كړي!!
 دا اعتراض داسي دئ لكه چي څوك د غال ،شوكو ،رشوت،
ظلم ،د بل په حق تېري او د بې وزلو د شتمنيو د
غصبولو له الري د دنگو دنگو ماڼيو ،پراخو زمكو،
باغونو ،او بې شمېره شتمنيو خاوند شي او بل د همدې
كس د ظلمونو او تېريو په سبب له خپل هر څه محروم او
له فقر سره مخامخ شي نو كمعقله معترض دا ظالمانه وېش
هللا تعالى ته منسوب كړي او ووايي :هللا تعالى ولي هغه
دومره شتمن كړى او دا دومره نيستمن؟!! او د ده په
ځواب كي كوم بې عقله او ناپوه مفتي ووايي :د هللا تعالى
په وېش د اعتراض حق نه لرو!! ځواب ئې دا دئ چي دا
ستا د ظالمانه وېش نتيجه ده؛ نه د هللا تعالى ،تا له
هغه واك او اختيار نه غلطه استفاده كړې چي هللا تعالى
په هغه سره تا ته پر ټولو مخلوقاتو فضيلت دركړى ،دا
ته يې چي د هللا تعالى د حكم خالف دي يا ظلم كړى يا ظلم
ته تسليم شوى يې ،يا دي د ظالم مرسته كړې يا دي
مظلوم تر ظلم الندي يوازي پرېښى!!
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او دى هغه ذات دئ چي آسمانونه او زمكه ئې په شپږو
ورځو كي پيدا كړل ،او عرش ئې پر اوبو وو ،تر څو
تاسو وآزمويي چي كوم يو مو د عمل له مخي تر ټولو
غوره دئ ،او كه ته ووايې چي تاسو به له خپلي
مړيني وروسته هرومرو راپاڅئ نو هغه چي كفر ئې كړى
ً به ووايي :دا له څرگند جادو پرته بل څه نه
حتما
دئ!!
( -)6په دې مبارك آيت كي ويل شوي چي هللا تعالى
آسمانونه او زمكه په شپږو ورځو كي پيدا كړل په داسي
حال كي چي عرش ئې پر اوبو وو .د دې آيت په تفسير كي
د درنو مفسرينو تر منځ ژور اختالف تر سترگو كېږي ،هم
په دې اړه چي آيا له شپږو ورځو همدا زموږ اوسنۍ ورځي
مراد دي او كه شپږ تكويني مرحلې؟ او هم په دې اړه چي
د دې فقرې معنى څه ده چي د آسمانونو او زمكي د
پيدايښت پر مهال د هللا عرش پر اوبو وو؟ آيا عرش او
اوبه د زمكي او آسمانونو له پيدايښته مخكي پيدا شوي؟
آيا عرش داسي شى دئ چي د بل څه پر سر والړ وي همغسي
لكه د زمكي كوم تخت؟ او كه معنى ئې دا ده چي هغه
مهال يوازي اوبه د هللا تعالى تر واكمنۍ الندي وې او نور
څه نه وو؟ آيا له اوبو نه مراد همدا زموږ اوسنۍ د
څښلو اوبه دي كه دا چي هغه مهال آسمانونه او زمكه د
اوبو په څېر (ويلي او مايع) وو؟
د دې مبارك آيت په اړه څو خبري په پام كي ولرئ:
 دلته د هللا تعالى په اړه د (عرش) او (ورځي) يادونه
شوې ،انسانانو دا دوه نومونه د خاصو شيانو لپاره وضع
كړي ،كله چي دې ته ورته نومونه د هللا تعالى په اړه
راځي نو موږ ئې په هغه معنى نشو اخيستى چي انسانان
ئې ورته كاروي ،نه عرش داسي شى دئ چي د زمكي كوم تخت
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ته ورته وي او نه دا ورځ هغه موده ده چي زموږ له
دولسو ساعتونو سره برابره وي ،په كومو آيتونو كي چي
داسي الفاظ د غيبي امورو لپاره راشي هغوى ته متشابه
آيتونه ويل كېږي ،په هغوى كي داسي غيبي شيان چي
انسان ورته نوم نه لري په داسي الفاظو ياد شوي چي
انسان د ليدل كېدونكو شيانو لپاره وضع كړي ،په دې
سره موږ ته د غيبي شيانو په اړه نسبي معلومات راكول
كېږي ،د دې يو مثال همدا د (ورځ) اصطالح ده چي قرآن
ئې يو ځاى د داسي مودې لپاره راوړي چي زموږ له زرو
كلونو سره برابره ده ،او بل ځاى ئې د پنځوسو زرو
كلونو اوږدې مودې لپاره كارولې ،نو دا شپږ ورځي هم
دا زموږ شپږ ورځي نه دي چي نږدې دو اويا ساعتونه
كېږي بلكي شپږ تكويني مراحل دي چي اوږدوالى ئې يوازي
هللا تعالى ته معلوم دئ .د دې تفصيل د االعراف د سورې د
 51آيت په تفسير كي ولولئ.
 د آيت د دې فقرې (وكان عرشه على الماء) په اړه
درنو مفسرينو بېل بېل آراء وړاندي كړي ،د ځينو له
تعبير نه داسي معلومېږي چي گواكي د هللا تعالى عرش د
زمكي د سر كوم تخت ته ورته شى وي او پر اوبو باندي
ئې اوسېدا همغسي وه لكه د اوبو پر سر د كوم تخت
ودرېدا!! په داسي حال كي چي نه د هللا تعالى عرش د زمكي
كوم تخت ته ورته دئ او نه ئې پر اوبو اوسېدا داسي ده
لكه پر اوبو د زمكي د كوم تخت ودرېدا ،نه عرش ازلي
شى دئ او نه اوبه ،نه د دغو الفاظو مراد او معنى دا
ده چي د هللا تعالى عرش د اوبو له پاسه وو او نه د هللا
تعالى عرش داسي شى دئ چي د ودرېدو لپاره كومي آواري
سطحي ته ضرورت لري ،هللا تعالى دا آسمانونه له كومي
ستني پرته ودرولي نو عرش به ئې څنگه داسي څه ته اړ
وي؟! دا غلطي انگېرني او ناسم تصورات د هغه چا د تنگ
او تياره ذهن زېږنده دي چي هللا تعالى او عرش ئې د زمكي
د سر له مخلوقاتو سره تشبيه كوي ،د آيت معنى دا نه
ده چي د آسمانونو او زمكي د پيدايښت پر مهال د هللا
تعالى عرش د اوبو پر سر داسي والړ وو لكه د زمكي كوم
تخت چي پر اوبو والړ وي!! څوك چي د دې آيت په تعبير
كي دغه غلط اسلوب غوره كوي له داسي پوښتنو سره مخامخ
كېږي چي هيڅ ځواب ورته نشي موندلى ،لكه دا چي :عرش
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له اوبو نه مخكي چېري وو او پر څه والړ وو؟ هللا تعالى
له عرش نه مخكي چېري وو او پر څه ئې استوى كړې وه؟
 د يوه آيت په اصلي مطلب هغه مهال ښه پوهېدى شو چي
وگورو په كوم مناسبت راغلى؟ د بحث اصلي موضوع ئې څه
ده؟ تر هغه مخكي او وروسته څه ويل شوي؟ كه دلته لږ
ځير شو نو راته جوته كېږي چي دا آيت له مخكني آيت
سره ژور ارتباط لري ،په مخكني كي ويل شوي چي د ټولو
ژوو او ساكښو روزي د هللا تعالى پر ذمه ده ،همغه هللا چي د
دوى د پيدايښت او مړيني له نېټې خبر دئ ،ورپسې ويل
شوي چي هللا همغه ذات دئ چي آسمانونه او زمكه ئې پيدا
كړي ،تاسو پوهېږئ چي د رزق او روزي اصلي اسباب آسمان
او زمكه دي چي له يوه باران راورېږي او لمر ئې زمكي
ته رڼا او تودوخه وركوي او بله ئې دانه او مېوه
راشنه كوي ،او بيا په آسمان او زمكي كي د رزق تر
ټولو مهم او اساسي توكى اوبه دي چي ورېدا ،ذخيره
كيدا ،د زمكي پر سر روانېدا ئې د هللا تعالى په حكم دي،
ً هللا تعالى د
چي خبره داسي ده نو بايد پوه شې چي واقعا
ټولو ژوو د رزق او روزي ذمه وار دئ ،او دا همغه مطلب
دئ چي په همدې توگه د العنكبوت په سوره كي په دې بڼه
راغلى:
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او څومره ژوي داسي دي چي خپله روزي نه وړي ،هللا هغوى
ته روزي وركوي او تاسو ته هم ،او هغه پوه اورېدونكى
دئ ،او كه ئې وپوښتې چي آسمانونه او زمكه چا پيدا
ً به ووايي:
كړي او لمر او سپوږمۍ چا مسخر كړي؟ حتما
هللا؛ نو څنگه دوكه كېږئ ،دا خو هللا دئ چي له خپلو
بندگانو نه ئې چا ته چي ئې وغواړي روزي ورته پراخه
ً چي هغه
كړي او يا ئې ورته محدوده او تنگه كړي ،يقينا
پر هر څه ښه پوه دئ ،او كه ئې وپوښتې چي له آسمانه
څوك اوبه راكوزوي او په همدې سره زمكه له خپلي مړيني
ً به ووايي :هللا؛ ووايه:
وروسته راژوندۍ كوي؟ حتما
ستايني ټولي هللا لره دي خو د دوى ډېرى نه پوهېږي.
په دې آيتونو كي هم گورئ چي لومړى ژوو ته د رزق
او روزي وركولو خبره شوې او بيا د آسمانونو او زمكي
د پيدايښت ،د لمر ،سپوږمۍ د تسخير (چي شپه او ورځ په
گوته كوي او دا دواړه د رزق او روزي مهم اسباب دي)،
بيا له آسمانه د اوبو راورېدا او بيا په زمكي كي د
ژوندون پيلېدا ته اشاره شوې او په دې توگه موږ ته
ويل شوي چي رزق او وسائل او اسباب ئې د هللا له لوري
پيدا شوي او ذمه وار ئې هللا تعالى دئ ،هغه دا پرېكړه
كوي چي چا ته څومره رزق او روزي وركړي .كه لږ ځير شئ
نو درته جوته به شي چي د دغو دواړو سورتونو په دغو
آيتونو كي بشپ ړ ورته والى او يو د بل شرح او تفسير
دئ.
 دې ته مو هم بايد پام وي چي لكه په (على هللا رزقها)
كي (على) د فوقيت او بروالي په معنى نشو اخيستى او
داسي نه شو ويلى چي رزق ئې د هللا د پاسه دئ بلكي وايو
رزق ئې د هللا پر (ذمه) دئ ،همداسي په (كان عرشه على
الماء) كي نه شو ويلي چي عرش ئې د اوبو له پاسه والړ
وو ،بلكي بايد ووايو :اوبه د هللا تعالى د واكمنۍ تر
عرش الندي وې .ځكه دلته د بحث اصلي موضوع همدا ده چي
د رزق او روزي وسائل د هللا تعالى په واك كي دي.
 دې ته مو هم بايد پام وي چي كه دا آيت په بل ځاى
كي راغلى وى او هلته د بحث موضوع د عرش څرنگوالى وى
نو قرآن موږ ته وايي چي د متشابه آيتونو د الفاظو
داسي تأويل چي د مجازي معنى په ځاى ئې په حقيقي معنى
د پوهېدا هڅي او لټي ته ورته وي د هغه چا كار دئ چي
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زړونه ئې بيمار وي ،د ايمان او علم خاوندان د دغو
آيتونو د الفاظو له تأويل نه ډډه كوي او وايي چي په
تأويل ئې له هللا تعالى پرته هيڅوك نه پوهېږي ،هيڅوك نه
پوهېږي چي د عرش او پر اوبو ئې د ودرېدا كيفيت څنگه
دئ ،خو دلته په حقيقت كي په دې الفاظو سره موږ ته د
هغه حالت كيفيت نه دئ انځور شوى بلكي دا مطلب ويل
شوى چي د آسمانونو او زمكي له پيدايښته وروسته د هللا
تعالى په ملك كي او د ده د واكمنۍ تر عرش الندي لومړۍ
پيدا شوې ماده هغه اوبه دي چي انسانان او نور ژوي
ترې پيدا شوي (ځكه قرآن وايي چي هر ژوى مو له اوبو
پيدا كړى :و جعلنا من الماء كل شىء حى) ،تر دې مخكنى
آيت هم د ژوو د پيدايښت او مرگ او رزق په اړه بحث
كوي او دا آيت هم د ټول عالم پيدايښت ته اشاره كوي،
او تاسو پوهېږئ چي اوبه د ژوو د رزق تر ټولو مهمه
برخه ده ،دانه ،مېوه او واښه هم په اوبو راټوكېږي،
په دې آيت سره موږ ته الرښوونه شوې چي هللا تعالى د ژوو
له پيدايښته مخكي د دوى روزي پيدا كړې ،داسي لكه د
ماشوم له پيدا كېدو مخكي چي د مور په تي كي شيدې
ورته پيدا كوي.
 ځينو درنو مفسرينو ويلي چي دا عالم د آسمانونو او
زمكي له پيدايښته مخكي د مايع (اوبو) په څېر وو ،كه
څه هم دا تعبير تر يوه حده د پام وړ دئ ،خو دا تعبير
به يوازي په هغه صورت كي د منلو وړ وو چي د بحث اصلي
موضوع د عرش د څرنگوالي بيانول وى ،نه ژوو ته روزي
وركول.
 دا يو له هغو آيتونو دئ چي اهل ظاهر او هغه خلك
ئې له فهم ،تفسير او واضح تعبير نه عاجز دي چي په
متشابه نصوصو كي راغلي الفاظ د مجازي معنى پر ځاى په
حقيقي معنى نيسي ،د دوى د مسلك له مخي بايد د دې آيت
دا فقره (و كان عرشه على الماء) داسي تعبير كړى شي
چي گواكي د آسمانونو او زمكي له پيدا كېدو مخكي د هللا
تعالى عرش (تخت) د اوبو پر سر پروت وو!! كه پوښتنه
وشي چي آيا عرش او اوبه ازلي دي؟ دا عرش د اوبو تر
پيدايښت د مخه چېري او د څه د پاسه وو؟ آيا دلته له
اوبو نه همدغه زموږ د څښلو اوبه مراد دي چي دا خو د
آسمانونو او زمكي له پيدايښته ډېر وروسته پيدا شوې

د قرآن پلوشې
هود
211

او كه مراد ترې دا دئ چي دا عالم د مايع او اوبو په
څېر ويلي وو؟ د دې الفاظو معنى څه ده چي عرش ئې پر
اوبو وو؟!! دغو پوښتنو ته هيځ ځواب نشي ويلى.
 دا آيت موږ ته دا خبره هم كوي چي د ټول عالم د
خلقت او پيدايښت اصلي او تر ټولو ستره موخه د انسان
آزموينه او د دې آزمېښت له الري د هغه انسان
راڅرگندېدا ده چي د عمل له مخي تر ټولو مخلوقاتو
غوره دئ .دا ښيي چي په الهي معيارونو كي د صالح
انسان ارزښت څومر لوړ دئ ،دا ټول عالم ،آسمانونه او
زمكه د همدې انسان د راڅرگندېدو لپاره پيدا شوي.
 د آيت په پاى كي ويل شوي چي له دې ستر حقيقت منكر
انسان داسي دئ چي كله ورته ووايې :له خپلي مړيني
ً به ووايي :دا له
وروسته به هرومرو راپاڅئ نو حتما
څرگند جادو پرته بل څه نه دئ!! هغه په دې حقيقت له
پوهېدو عاجز دئ او څوك چي دا خبره كوي يا ئې مني نو
هغه ته داسي برېښي لكه چي كوډي پرې شوې وي.
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او كه عذاب تر يوې ټاكلې نېټې ترې وځنډوو حتما
وايي :څه ئې تموي؟ پام چي په كومه ورځ ورته راشي
په هيڅ توگه به ترې اوړېدونكى نه وي او هغه څه به
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پرې محقق شي چي ملنډي ئې پرې وهلې .او كه انسان
ته له خپلي خوا د كومي پېرزويني خوند وروڅكو بيا
ً چي (په دې صورت كي) دى
ئې ترې لري كړو ،يقينا
ً ډېر مأيوس او ناشكره وي او كه له هغه وروسته
حتما
چي كړاو وررسېدلى؛ ده ته د نعمتونو خوند وروڅكو،
ً وايي چي ستونزي رانه والړې ،بې شكه چي هغه
حتما
ډېر خوښي كوونكى او ډېر فخر كوونكى دئ.
( -)11-1په دې مباركو آيتونو كي څو الرښووني شوې:
 كه له كافرانو نه هغه عذاب تر يوې ټاكلې نېټې
وځنډول شي چي الهي دين ئې د دوى د كفر پايله بولي نو
ً وايي :دا عذاب ولي نه راځي؟ څه ئې مخه نيسي؟ كه
حتما
دا گواښونه رښتيني وى تر اوسه به ئې څرك لگېدلى وو!!
 په كومه ورځ چي دا عذاب ورته راشي نو هيڅوك به ئې
په هيڅ توگه ترې دفع كولى نشي.
ً ئې پر سر راپرېوځي.
 په كوم څه چي ملنډي وهي حتما
 انسان داسي دئ چي كه هللا تعالى له خپلي خوا د كومي
پېرزويني خوند وروڅكي او بيا ئې بېرته ترې واخلي نو
نه پر مخكني نعمتونو شكر كوي او نه پر مصيبت او د
نعمت په تلو صبر كوي ،ژر مأيوسېدونكى او ډېر ناشكره
دئ.
 او كه له هغه وروسته چي كړاو وررسېدلى؛ ده ته د
نعمتونو خوند وروڅكي ،نو خپل حقيقي منعم هېر كړي او
گمان كوي چي د سختو ورځو دوران تېر شو ،كړاوونه پاى
ته ورسېدل ،بيا به نه راستنېږي او د سوكاليو ورځي به
پاى نه مومي!! بې شكه چي هغه ډېر كبرجن او په لږ څه
ډېر خوشحالېدونكى دئ.









  
مگر هغه چي صبر ئې وكړ او نېك عملونه ئې وكړل؛
دوى ته بخښنه ده او ستر اجر.
( -)11له پورتنيو بدو خصلتونو نه هغه څوك خوندي پاته
كېږي چي دوه صفتونه لري :صبر او نېك عملونه ،چي دوى
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ته د دوو خبرو زېرى وركول كېږي :بخښنه او ستر اجر.
له دې معلومېږي چي مخكني بد خصلتونه په هغو كي
راوالړېږي چي كم ظرفه ،بې صبره ،او بد عمله وي.

   



   




    








 
نو ښايي ته له هغه څه چي تا ته ئې وحي كېږي د
ځينو پرېښودونكى يې يا دي سينه پر دې تنگېږي چي
وايي :ولي كومه خزانه نه ده پرې نازله شوې يا
كومه فرشته ورسره نه ده راغلې؟! ته خو يوازي يو
خبردارى وركوونكى يې ،او هللا پر هر څه وكيل
(څارندوى) دئ.
( -)12د دې مبارك آيت په الرښوونو باندي د ښه پوهېدا
لپاره الندي خبري په پام كي ولرئ:
 د پيغمبر عليه السالم ناپوه مخاطبينو به كله كله
داسي ښوده چي ستا له ډېرو خبرو سره موافق يو خو ځيني
دي نشو منلى ،كه دا خبري په منځ كي نه وى او ته ترې
ً ستا ملگرتيا كړې وه او
تېر شوى وى نو موږ به حتما
ستا د نورو خبرو منلو ته به چمتو شوي وو ،دلته هللا
تعالى خپل پيغمبر ته فرمايي چي داسي غوښتنو ته هيڅ
اعتناء مه كوه ،څه چي درته وحي كېږي له هيڅ برخي ئې
مه تېرېږه.
 د جاهلو قومونو يوه ځانگړتيا دا ده چي خپل مشران
دوو خبرو ته په پام سره غوره كوي :چي شتمن او د
خزانو خاوند وي او پياوړي ساتونكي ،حاميان او پلويان
ولري ،نه ئ ې اهليت او كفائت ته اعتناء كوي ،نه ئې
پوهي او علم ته او نه ئې جسمي استعدادونو او
توانمنيو ته ،د پيغمبر په اړه به ئې ويل :څنگه ومنو
چي دا د هللا تعالى له لوري د پيغمبر په توگه لېږل شوى
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چي نه ئې خزانې په واك كي دي او نه ئې ځواكمني فرشتې
په خوا كي چي له مخالفينو ئې وساتي او څوك پرېنږدي
چي خوا ته ئې ورنږدې شي او تاوان ورورسوي!!
پيغمبر عليه السالم د دوى پر دغو جاهالنه غوښتنو او
ويناوو ځورېدو ،هللا تعالى هغه ته فرمايي :پام چي د دوى
غوښتنو او ويناوو ته اعتناء ونه كړې او داسي ونه شي
چي د وحي له ځينو برخو تېر شې او د دوى ويناوي دي
غمجن كړي ،ته يوازي يو خبردارى وركوونكى يې ،د كفر،
شرك ،ظلم او فساد له بدو پايلو ئې خبروې ،نه ئې د
ايمان راوړو ذمه وار يې او نه ئې كفيل او څارندوى ،هللا
تعالى د دوى او د هر څه څارندوى دئ.

   
   


  
    







    
     
 
يا وايي چي له ځانه ئې (په درواغو) جوړ كړى،
(ورته) ووايه :د دې په څېر لس له ځانه جوړ شوي
سورتونه راوړئ او له هللا پرته چي هر څوك راوستى شئ
(مرستي ته ئې) دروبلئ كه رښتيني ياست .نو كه ئې
ستاسو بلني ته ځواب درنه كړ نو پوه شئ چي دا د هللا
په علم سره نازل شوى ،او دا چي له ده پرته بل
معبود نشته ،نو آيا تاسو مسلمانېدونكي يئ؟
( -)11-11د دې مباركو آيتونو الرښووني دا دي:
 د پيغمبر عليه السالم ځيني ناپوه مخاطبين تر
مخكنيو ډېر د شرك ،كفر او جهل په ډنډ كي نښتي او له
حق سره په مخالفت كي لجوج ول او د پيغمبر عليه السالم
په اړه به ئې ويل چي نه دى د هللا استازى او پيغمبر دئ
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او نه ئې وينا وحي او د هللا تعالى پيغام ،څه چي وايي
له ځانه ئې جوړ كړي او خداى ته ئې منسوبوي!! دلته د
دغو جاهالنو په ځواب كي ويل شوي :كه تاسو په خپلي
ادعاء كي رښتيني يئ نو د دې قرآن په څېر خو لس له
ځانه جوړ شوي سورتونه راوړئ او له هللا پرته چي هر څوك
مرستي ته دربللى شئ دروئې بلئ ،خو كه هيچا ستاسو
مرسته ونه كړى شوه او ستاسو بلني ته ئې ځواب درنه
كړى شو نو بايد پوه شئ چي دا كتاب د الهي علم حامل
كتاب دئ ،هر حكم او هره وينا ئې د عليم خداى له لوري
ده ،په هر آيت كي به ئې داسي حقائق ومومئ چي ښيي دا
له هغه هللا تعالى پرته د بل چا نشي كېدى چي په هر څه
پوه دئ .كه نه تاسو د داسي كتاب د وړاندي كولو توان
لرئ او نه ستاسو دروغجن معبودان نو بايد پوه شئ چي
له هللا تعالى پرته بل معبود نشته ،نو آيا تاسو
مسلمانېدونكي يئ او د دې حقائقو منلو ته غاړه ږدئ؟
 كه څه هم ځينو درنو مفسرينو ويلي چي په
( )  كي خطاب
مسلمانانو ته متوجه دئ؛ گواكي دوى ته ويل شوي چي كه
كافرانو ستاسو بلني ته ځواب درنه كړ نو پوه شئ چي دا
د هللا په علم سره نازل شوى ،خو دا تعبير د آيت له
الفاظو سره هيڅ اړخ نه لگوي ،د (كم) ضمير همغو خلكو
ته راجع دئ چي په مخكني آيت كي په (كنتم صادقين) كي
او په وروستني آيت كي په (اعلموا) او (انتم مسلمون)
كي ورته اشاره شوې ،د دې لپاره هيڅ دليل نه مومو چي
دلته خطاب مسلمانانو ته راجع وگڼو!!
 دلته دا پوښتنه راوالړېږي چي دا ولي قرآن دلته
مخالفينو ته ويلي چي د قرآن په څېر لس سورتونه
راوړئ ،په بل ځاى كي ئې ويلي چي يوه سوره او په بل
ځاى كي ئې ويلي چي قرآن ته ورته كتاب راوړئ؟ ځواب ئې
دا دئ چي دا بېلي بېلي ويناوي د مسلمانانو حالت ته
په پام سره شوې ،هر څومره چي د قرآن په اړه د
مسلمانانو پوهه او علم زيات شوى او د قرآن پر عظمت
الزيات پوه شوي په همدې تناسب مخالفينو ته وينا بدله
شوې ،په لومړي سر كي ورته ويل شوي چي د قرآن په څېر
كوم كتاب راوړئ ،بيا ورته ويل شوي چي د قرآن د لسو
سوتونو په څېر څه راوړئ او په پاى كي ورته ويل شوي
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چي د قرآن د يوې وړې سورې په څېر څه وړاندي كړئ ،دې
گواښ نه يوازي د مسلمانانو په زړونو كي كومه اندېښنه
نه ده راوالړه كړې بلكي ډاډه ول چي هيڅوك نشي كولى د
قرآن د يوې وړې سورې په څېر څه وړاندي كړي.

   






















   
  
څوك چي دنيايي ژوند او سينگار ئې غواړي په همدي
كي ئې عملونه ورته بشپړوو؛ داسي چي دوى ته به په
كي كمى نه كېږي ،دوى هغه دي چي په آخرت كي به له
اوره پرته بل څه ورته نه وي ،او ټول هغه څه ئې
حبط او هدر شوي چي په دنيا كي ئې جوړ كړي ول او
هغه څه ئې باطل دي چي كول ئې.
( -)17-15دلته څو الرښووني شوې:
 څوك چي يوازي په دنيايي ژوند باور لري ،د دنيا
زينت او سينگار ئې يوازينى هدف دئ او په آخرت باور
نه لري ،له دوى سره د هللا تعالى معامله داسي ده چي هم
موقع وركوي خپل كار بشپړ او خپل عمل ترسره كړي او هم
ئې د هلوځلو دنيايي نتيجه په بشپړه توگه او له څه
كمښت پرته وركوي .د آيت له الفاظو داسي معلومېږي چي
دوى ته به خپل عملونه په بشپړه توگه وركول كېږي او
دا په دې معنى ده چي نه يوازي اجر به ئې عمل ته ورته
وي بلكي همغه څه به ترالسه كوي چي دوى كړي ،كله چي د
خپلو عملونو سزا وگوري پوه به شي چي دا خو همغه څه
دي چي دوى په خپله ترسره كول.
 دوى ته به په آخرت كي له اوره پرته بل څه نه وي،
دا فقره له مخكنۍ سره په ارتباط دا معنى وركوي چي په
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آخرت كي به هغه اور د دوى په برخه كېږي چي په خپله
ئې ځان ته تيار كړى وو ،دوى په دنيا كي د فتنو
اورونه بل كړي وو او دا دئ اوس به خپل عمل د اور په
بڼه كي گوري.
 په آخرت كي به دوى ته جوته شي او په خپلو سترگو
به وگوري چي كارونه ئې بې ثمره او تگالره ئې غلطه او
باطله وه ،ټول هغه څه ئې حبط او هدر شوي چي په دنيا
كي ئې كول او كومه كړنالره چي دوى غوره كړې وه د دوزخ
په اور منتج او منتهي شوه .كه څه هم ځينو مفسرينو
(له ما صنعوا) نه نېك كارونه او له (ما يعملون) نه
بد عملونه مراد كړي او ځينو ال ويلي چي په ما صنعوا
كي منافقينو او رياء كارو مؤمنانو ته اشاره شوې خو
دا تعبيرونه نه د آيت له الفاظو سره اړخ لگوي او نه
ئې له سياق و سباق سره.

   



   
























   
   

نو آيا هغه څوك چي د خپل رب له لوري په څرگندي
نښي (متكي) وي او د ده له لوري يو گواه هم ورپسې
شي او ترې وړاندي د موسى كتاب د الرښود او رحمت په
توگه (شاهد) وي ،دوى ايمان پرې راوړي؟ او له دغو
ډلو چي څوك پرې كافر كېږي نو موعد (وعده ځاى) ئې
ً چي
اور دئ ،نو په اړه ئې په شك كي مه اوسه ،يقينا
هغه ستا د رب له لوري حق دئ خو ليكن ډېرى خلك
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ايمان نه راوړي.
( -)16په دې مبارك آيت د ښه پوهېدا لپاره څو خبري په
پام كي ولرئ:
 دلته خبره بېرته د قرآن په اړه هغه بحث ته
گرځېدلې چي په  11او  11آيت كي پيل شوى وو.
 په دې آيت كي پر قرآن د ايمان راوړونكو په اړه
ويل شوي :هغه خلك پرې ايمان راوړي چي -1 :هللا تعالى
پوهه او بصيرت ورپه برخه كړى -2 ،د هللا تعالى له لورى
راغلى گواه او شاهد ئې هم مزيد الرښوونه كړې ،پيغمبر
عليه السالم او د ده په الس راغلى كتاب ئې الرښود شوى،
 -1او د موسى عليه السالم هغه كتاب ئې هم الرښود دئ چي
د خلكو لپاره (امام) او (رحمت) وو.
 نو دغه حقيقت ته پام سره بايد د قرآن په اړه هيڅ
شك ونه لرې او پر دې دي كلك باور وي چي هغه ستا د رب
له لوري حق كتاب دئ.
 څوك چي د دې كتاب په اړه د كفر او انكار الر غوره
كوي دا همغه خلك دي چي موعد ئې دوزخ دئ ،يعني
دوزخيان له دې حقيقي الهي كتاب انكار كوي او ډېرى
خلك له همدغو ايمان نه راوړونكو دي.
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او تر هغه چا به ډېر ظالم څوك وي چي پر هللا ئې
دروغجنه افتراء كړې ،دوى به د خپل رب په وړاندي
حاضر كړى شي او گواهان به ووايي :دا همغه كسان دي
چي د خپل رب په اړه ئې درواغ ويل ،پام چي پر دغو
ظالمانو د هللا لعنت دئ ،هغه چي د هللا له الري ډډه كوي
او كوږوالى ورته غواړي او دوى له آخرت منكر دي،
دوى نه په زمكي كي عاجزوونكي (برالسي كېدونكي) ول
او نه ئې له هللا پرته هيڅ مرستياالن ول ،عذاب به
ورته دوه برابره شي ،نه پر اورېدو توانېدل او نه
ئې ليدنه كولى شوه ،دوى همغه دي چي ځان ئې زيانمن
كړ او هغه څه ترې ورك شول چي په درواغو ئې
رامنځته كول ،نو له شكه پرته همدا دوى به په آخرت
كي زيانمن وي.
( -)22-11په دې مباركو آيتونو كي د هغو كسانو
ځانگړتياوي بيان شوې چي پر قرآن ايمان نه راوړي:
 تر ټولو ستر ظالم ،چي حتى پر هللا تعالى هم له
دروغجني افتراء ډډه نه كوي.
 كله چي د قيامت په ورځ د خپل رب په وړاندي د
محاكمې لپاره حاضر كړى شي نو ټول اړوند گواهان به د
دوى په اړه وايي :دا همغه كسان دي چي د خپل رب په
اړه ئې درواغ ويل! خو دا شاهدان څه او څوك دي؟
فرشتې ،د عالم هر څه ،د دوى د بدن غړي ،د محشر په
ميدان كي راغونډ شوي انسانان؟!! او كه همغه شاهدان
چي په مخكني آيت كي ورته اشاره شوې؟! د آيت له
الفاظو معلومېږي چي دا گواهان همغه درې گواهان دي چي
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په مخكني آيت كي په گوته شوي.
 دا هغه ظالمان دي چي د هللا تعالى د لعنت وړ دي،
 نه يوازي د هللا له الري ډډه كوي بلكي كوږوالى ورته
لټوي،
 له آخرت منكر دي،
 نه پر اورېدو توانېدل او نه ئې ليدنه كولى شوه،
نه ئې د حق خبري د اورېدو استعداد او حوصله درلوده
او نه ئې داسي روښانه سترگي وې چي د حقيقت په ليدو
او پېژندو كي د دوى مرسته وكړى شي ،په ټول عالم كي
له خورو نښو پند واخلي ،پر حقيقت پوه شي او د هللا
تعالى له لوري رالېږل شوي كتاب باندي ايمان راوړي.
 په خپل ژوند كي ئې داسي كړنالره غوره كړي چي له
تاوانه پرته څه په الس نه وركوي،
 داسي دروغجن افتراءات كوي چي د حقيقت په ميدان كي
به ترې ورك وي،
 د آخرت په ورځ او په الهي محكمې كي به د واقعي
زيانمنو په ډله كي والړ وي ،عذاب به ورته دوه برابره
شي،
 د برالسي په طمع ئې داسي الر غوره كړې چي هيڅكله به
ئې آرمان ترسره نه كړي،
 د همدغي غلطي الري د انتخاب په سبب د عالم د هر څه
له تأييد او مالتړ نه محروم شوي ،په ټول عالم كي له هللا
تعالى پرته داسي څوك نه مومي چي مرسته ،ملگرتيا او
مالتړ ئې وكړى شي.






  






 
ً هغه چي ايمان ئې راوړى او نېك عملونه ئې
يقينا
كړي او د خپل رب په وړاندي سر ټيټوي دوى جنتيان
دي په هغه كي تلپاته.
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( -)21په دې مبارك آيت كي د جنتيانو څو ځانگړتياوي
ښودل شوې :ايمان ئې راوړى ،نېك عملونه ئې كړي او د
خپل رب په وړاندي ئې تواضع كړې.





  




  
د دغو دواړو ډلو مثال داسي دئ لكه ړوند او كوڼ او
سترگه ور او اورېدونكى ،آيا د مثال له پلوه سره
برابر دي؟! نو آيا پند نه اخلئ؟
( -)21په دې مبارك آيت كي مخكنۍ دوه ډلي چي د قرآن
په اړه د دوى دريځ او غبرگون په مخكنيو آيتونو كي
وڅېړل شو ،د يوه كښلي مثال په ترڅ كي داسي انځور شوې
لكه يو چي هم ړوند وي او هم كوڼ او بل هم سترگه ور
وي او هم ښه اورېدونكى ،لكه چي دا دواړه سره برابر
نه دي ،دغه دواړه ډلي هم سره برابري نه دي ،يوه ډله
د پوهي ،بصيرت او فهم خاوندان دي ،دالئل اوري ،حقائق
درك كولى شي ،د گواهانو د گواهي په څرنگوالي پوهېږي
او د همدې په حكم او غوښتنه پر قرآن ايمان راوړي او
پر حقانيت ئې باور كوي او بله ئې هغه ډله ده چي ړندو
او كڼو ته ورته دي ،نه د بل وينا اوري او نه په خپله
الر موندى شي ،پر سترگو ئې د جهل يا تعصب پرېړي پردې
پرتې دي ،زړونه ئې بيمار دي ،د حق وينا پرې اغېز نشي
كولى ،طبيعي ده چي داسي خلك پر قرآن له ايمان راوړلو
عاجز دي.
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،ً چي نوح مو د ده د قوم لوري ته ولېږو
او يقينا
) اې زما قومه! زه درته څرگند:(وينا ئې دا وه
 په دې چي له هللا پرته د بل چا،خبرداروونكي يم
 زه د يوې دردوونكې ورځي له عذابه،عبادت مه كوئ
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درباندي وېرېږم ،نو د ده د قوم هغو مشرانو چي كفر
ئې (غوره) كړى وو وويل :موږ خو تا يوازي د ځان په
څېر يو بشر گورو او چا چي ستا متابعت كړى له هغو
ئې پرته بل څوك نه وينو چي زموږ پرېوتي او بې
وزلي دي( ،هغه هم) بې سوچه ،او پر موږ ستاسو كوم
فضيلت مو هم نه ترسترگو كېږي ،بلكي د دروغجنو
گمان درباندي كوو .وئې ويل :اې زما قومه! آيا دې
ِّن
بي
ته مو پام دئ چي كه زه د خپل رب له لوري په َ
او روښانه دريځ وم ،او ما ته ئې له خپل لوري
پېرزوينه راپه برخه كړې وي او پر تاسو ئې ليدا
ناشونې وي ،آيا تاسو په داسي حال كي پرې اړ كولى
شو چي كركه كوونكي يئ؟ او اې زما قومه! له تاسو
كوم مال هم نه پرې غواړم ،زما اجر له هللا پرته پر
بل چا نه دئ ،او زه د هغو رټونكى هم نه يم چي
ً چي دوى له خپل رب سره
ايمان ئې راوړى ،يقينا
مخامخېدونكي دي ،خو زه تاسو داسي وگړي گورم چي
جهالت كوئ ،او اې زما قومه! كه ئې ورټم نو څوك به
مي د هللا په وړاندي مرسته وكولى شي؟ آيا پند نه
اخلئ؟ او نه دا درته وايم چي د هللا خزانې راسره دي
او نه په غيب پوهېږم او نه د هغو خلكو په اړه چي
تاسو په سپكه سترگه ورته گورئ دا وايم چي هللا به
هيڅ خير ورپه برخه نه كړي ،هللا په هغه څه ډېر ښه
پوه دئ چي د دوى په سينو كي دي( ،كه دا خبري وكړم
نو) په دې صورت كي به زه له ظالمانو وم.
( -)11-25په دې مباركو آيتونو كي د مخكنيو اساسي
مطالبو لپاره يوه تاريخي بېلگه وړاندي شوې ،د نوح
عليه السالم او د ده د قوم تر منځ هغه مناقشه د يوه
تاريخي مثال په توگه زموږ مخي ته اېښودل شوې چي ښيي
نوح عليه السالم خپل قوم ته همغه خبري كړې چي په
مخكنيو آيتونو كي ئې پيغمبر عليه السالم ته د كولو
امر شوى او د نوح قوم همغه دريځ غوره كړى وو چي
قريشو د رسول هللا صلى هللا عليه و سلم د دعوت په وړاندي
غوره كړى ،د آيتونو الرښووني دا دي:
 نوح عليه السالم خپل قوم ته لېږل شوى وو ،قوم ته
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ئې د وينا اساسي برخه دا وه :اې زما قومه! له هللا پرته
د بل چا عبادت مه كوئ ،زما دنده دا ده چي د كفر او
شرك له بدو پايلو خبردارى دركړم ،زه د يوې دردوونكې
ورځي له عذابه درباندي وېرېږم،
 د ده د قوم كافرو مشرانو ورته وويل -1 :موږ خو تا
يوازي د ځان په څېر يو بشر گورو -2 ،يوازي هغه څوك
ستا متابعت كوي چي زموږ د قوم پرېوتي او بې وزلي دي،
هغه هم بې سوچه او له غور او فكر پرته -1 ،په تاسو
كي داسي څه هم نه گورو چي زموږ په پرتله ستاسو كوم
فضيلت او لوړوالى په گوته كړي -1 ،بلكي د دروغجنو
گمان درباندي كوو.
 د نوح عليه السالم ځواب دا وو :اې زما قومه! آيا
دې ته مو پام دئ چي كه هللا تعالى ما ته الرښوونه كړې
وي ،زما حالت تاسو ته ثابتوي چي په حقه يم ،پر ما ئې
دا پېرزوينه كړې وي چي د پيغمبر په توگه ئې غوره كړى
يم ،خو تاسو پر دغو حقائقو له پوهېدا عاجز وئ ،پر
تاسو د دغو ليدا او پوهېدا ناشونې وي ،آيا تاسو په
داسي حال كي پرې اړ كولى شو چي كركه كوونكي يئ ،له
حق نه ستاسو له كركي او نفرت سره سره به څنگه دا
خبري پر تاسو ومنلى شو؟ او اې زما قومه! له تاسو نه
پر دې دعوت او د حق لوري ته پر بلني كوم مال هم نه
غواړم ،زما اجر له هللا پرته پر بل چا نه دئ ،زه د هغو
خلكو رټونكى او له ځانه شړونكى هم نه يم چي ايمان ئې
ً چي دوى له خپل رب سره مخامخېدونكي دي،
راوړى ،يقينا
هلته به څه ځواب وايم ،ستاسو دا وينا او غوښتنه
جاهالنه ده ،چي دوى ته په سپكه سترگه گورئ او رانه
غواړئ چي له خپل څنگ نه ئې وشړم ،اې زما قومه! كي ئې
ورټم نو څوك به مي د هللا په وړاندي مرسته وكولى شي؟
څوك به مي د هغه له عذابه ژغوري ،آيا پند نه اخلئ؟
او نه دا درته وايم چي د هللا خزانې راسره دي او نه په
غيب پوهېږم او نه د هغو خلكو په اړه چي تاسو په سپكه
سترگه ورته گورئ دا وايم چي هللا به هيڅ خير ورپه برخه
نه كړي ،هللا په هغه څه ډېر ښه پوه دئ چي د دوى په سينو
كي دي ،كه دا خبري وكړم نو په دې صورت كي به زه له
ظالمانو وم.
 كه لږ ځير شئ نو دا به درته جوته شي چي دا خبري د
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مخكنيو آيتونو شرح او تفصيل دئ.
 دې ته مو هم بايد پام چي دلته د نوح عليه السالم
له قوله دا خبره هم شوې چي قرآن ئې په وار وار او په
مختلفو الفاظو سره كوي چي نه له هللا تعالى پرته څوك په
غيب پوهېږي او نه هللا تعالى چا ته د خپلو خزانو كلياني
وركړې او د خپل فضل وېش ئې چا ته سپارلى ،دلته د نوح
عليه السالم له قوله ويل شوي چي خپل قوم ته ئې ويلي:
نه دا درته وايم چي د هللا خزانې راسره دي او نه په غيب
پوهېږم .آيا د يوه مؤمن انسان لپاره دغه صريح او
واضح آيتونه كافي نه دي چي هر هغه قول په دېوال ووهي
چي كوم انسان ته د علم غيب ثابتولو ادعاء كوي يا څوك
د الهي خزانو د تصرف واكمن گڼي؟!!
 دې ته مو هم بايد پام وي چي د قوم مشرانو ته د
نوح عليه السالم دا وينا چي زه د هغو خلكو رټونكى او
له ځانه شړونكى نه يم چي ايمان ئې راوړى ،هغه چي
تاسو په سپكه سترگه ورته گورئ ،د قرآن د هغي وينا
يوه بله بېلگه ده چي وايي د تاريخ په اوږدو كي تل د
ټولني كمزورو او بې وزلو خلكو د پيغمبرانو عليهم
السالم او خداى پالونكو دعوتگرانو ملگرتيا كړې او د
زر او زور خاوندانو د دوى مخالفت ته مالتړلې.






























    








  
ً چي له موږ سره دي شخړه
وئې ويل :اې نوح! يقينا
وكړه او شخړه دي راسره ښه ډېره كړه ،نو كه له
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رښتينو يې هغه څه راوړه چي موږ ته ئې وعده راكوې.
وئې ويل :يوازي هللا به ئې درته راوړي كه ئې وغوښتل
او تاسو عاجزوونكي نه يئ ،او زما خواخوږي به گټه
درونه رسوي كه وغواړم چي نصيحت درته وكړم او هللا دا
وغواړي چي تاسو بې الري كړي ،هغه مو رب دئ او د ده
په لوري به ورگرځول كېږئ.
( -)11-12دا مبارك آيتونه موږ ته وايي چي د نوح عليه
السالم قوم هغه ته وويل :ستا له جدل او شخړي تنگ شوي
يو ،خبره ډېره اوږده شوه ،نور نو بس ده ،كه رښتينى
يې هغه څه راوړه چي موږ پرې وېروې ،كه ستا گواښونه
رښتيني وى او په رښتيا موږ د الهي عذاب وړ وى نو دا
عذاب به دومره اوږده موده نه ځنډېدو ،نوح عليه السالم
په ځواب كي ورته وويل :د عذاب نازلېدو پرېكړه يوازي
هللا تعالى كوي ،نېټه ئې هغه په خپله خوښه ټاكي ،دا زما
په واك كي نه دي ،كله چي د عذاب پرېكړه وكړي بيا ئې
نه تاسو مخه نيولى شئ او نه بل څوك .زه خو ستاسو
خواخوږى يم ،خو زما خواخوږي به تاسو ته څه گټه
درورسوي كه هللا تعالى ستاسو حالت ته په پام سره دا
پرېكړه كړې وي چي بې الري مو كړي ،هغه مو رب دئ او د
ده په لوري به ورگرځول كېږئ.

   










آيا وايي چي دا ئې له ځانه جوړ كړى؟ ووايه :كه دا
مي له ځانه جوړ كړى وي نو دا جرم به مي پر ما وي،
او زه له هغه جرم نه بې زاره يم چي تاسو ئې كوئ.
( -)15دلته دا پوښتنه راوالړېږي چي آيا په دې آيت كي
خبره د نوح عليه السالم د قوم په اړه ده كه د قرآن د
مخاطبينو په اړه ،چا ويل چي دا ئې له ځانه جوړ كړى؟
كه څه هم ځينو درنو مفسرينو دا د نوح عليه السالم قوم
ته منسوب كړې خو د آيت له الفاظو په ډېر وضاحت سره
معلومېږي چي دلته د قصې په منځ كي د معترضه جملې په

د قرآن پلوشې
هود
216

توگه دا خبره شوې چي آيا د قرآن مخاطبين بيا هم وايي
چي دا قرآن تا له خپل ځانه جوړ كړى ،همغه خبره كوي
چي د نوح عليه السالم لجوج قوم ورته كوله ،دوى همغه
غلطي تكراروي چي تر دوى مخكنيو كړې او د هللا تعالى په
عذاب اخته شوي ،ته همغه خبره ورته كوې چي نوح عليه
السالم خپل قوم ته كړې وه ،دوى همغه څه وايي چي د نوح
عليه السالم قوم ويل ،د هغي شخړي له پايلي هم خبر دي؛
خو سره له دې ستا مخالفت كوي!! نو دوى ته ووايه :كه
دا مي له ځانه جوړ كړى وي د دې جرم سزا به راكول
كېږي او تاسو چي په كوم جرم اخته يئ ،د حق مخالفت ته
مو همغسي مال تړلې چي د نوح عليه السالم مجرم قوم ورته
تړلې وه؛ نو زه له هغه جرم نه بې زاره يم چي تاسو ئې
كوئ.
د دې آيت د لومړۍ فقرې الفاظ همغه دي چي تر دې د
مخه په 11آيت كي راغلي ،د آيت له سياق و سباق نه هم
په څرگنده توگه معلومېږي او د (يقولون) له صيغې او د
(قل) له امر نه هم په ډاگه معلومېږي چي دلته خبره د
قريشو په اړه ده او امر پيغمبر عليه السالم ته متوجه
دئ ،په ډېر تكلف سره كولى شو دا وينا نوح عليه السالم
او د هغه قوم ته راجع كړو او دې ته څه ضرورت هم نه
تر سترگو كېږي چي د الفاظو واضح او څرگند مفهوم
پرېږدو او په تكلف سره داسي معنى ترې واخلو چي له
الفاظو سره اړخ نه لگوي!

   
     
    





  



   

او نوح ته وحي وشوه چي ستا د قوم له هغو (وگړو)
پرته چي ايمان ئې راوړى؛ نور به هيڅكله ايمان
رانه وړي ،نو پر هغه څه مه نهيلى كېږه چي دوى ئې

هود
211پلوشې
د قرآن

كوي .او زموږ تر نظر الندي او زموږ د وحي (مطابق)
هغه بېړۍ جوړه كړه او د هغو په اړه مه راسره
ً چي دوى غرقېدونكي دي.
ږغېږه چي ظلم ئې كړى ،يقينا
( -)16-17دا آيتونه د قصې څو برخي زموږ مخي ته ږدي:
 نوح عليه السالم ته وحي وشوه چي نور نو ستا په قوم
كي داسي څوك نه دئ پاته چي د ايمان راوړو هيله ئې
كېدى شي ،په دوى كي د ايمان راوړو وړ كسان همغه وو
چي تر اوسه ئې ايمان راوړى.
 د هغه چا له مخالفتونو او پر كفر او شرك د دوى له
ټينگار نه مه مأيوس كېږه چي د ايمان راوړو استعداد
ئې ځپل شوى.
زموږ تر نظر الندي هغه بېړۍ جوړه كړه چي تا ته مو

د هغې په اړه وحي كړې.
 د هغو وگړو په اړه مه راسره ږغېږه چي ظلم ئې كړى،
مه ئې د بخښني او مغفرت لپاره دعاء كوه او مه ئې د
ژغورني تلوسه ،د دوى مهلت پاى ته رسېدلى ،غرقېدا ئې
يقيني او حتمي ده.
(
الفاظو
دغو
له
آيت
 د




 : او زموږ تر نظر الندي او زموږ د
وحي (مطابق) هغه بېړۍ جوړه كړه) معلومېږي چي بېړۍ د
لومړي ځل لپاره د نوح عليه السالم په الس جوړه شوې ،تر
دې د مخه نه چا بېړۍ پېژنده ،نه په دې پوهېدو چي
كېدى شي له لرگي داسي څه جوړ شي چي د اوبو پر سر
درومي او نه ئې د جوړولو په طريقه پوهېدو.
لكه څنگه چي دلته د بېړۍ د څرنگوالي په اړه هيڅ
نه دي ويل شوي؛ د قرآن په نورو آيتونو كي هم په دې
ً ،دا ځكه چي له
ً څه ويل شوي او نه تلويحا
اړه نه صريحا
يوه الرښود الهي كتاب سره دا نه ښايي چي په داسي بې
گټي خبرو خلك مصروف كړي ،خو راشئ وگورو چي بايبل په
دې اړه څه وايي؟ متأسفانه زموږ ځيني درانه مفسرين د
بايبل تر اغېز الندي تللي او د نوح عليه السالم د بېړۍ
په اړه ئې هغه څه ويلي چي محرف بايبل ويلي!! بايبل
ليكي :كله چي خداى د انسان فساد او شرارت وليد نو
نوح ته ئې وويل :تصميم مي نيولى چي دا خلك هالك كړم،

د قرآن پلوشې
هود
211

ځكه چي زمكه ئې له شرارته ډكه كړې ،زه به دوى له
زمكي سره يو ځاى له منځه وړم!! د بايبل له منونكو
پوښتنه كوو :خداى خو زمكه له منځه نه ده وړې ،يوازي
د وچي څه حيوانات ئې له منځه وړي ،هللا تعالى به څنگه
داسي خبره كوي چي حقيقت ونه لري او عملي نه شي ،يا
خو د بايبل ليكوال د اصلي انجيل د مطلب په سم او
دقيق بيانولو كي ستونزه لري ،د دې په ځاى چي ووايي:
دا خلك او د زمكي پر وچي حيوانات له منځه وړم ،غلط
الفاظ كاروي او ليكي دا خلك سره له زمكي له منځه
وړم!! او يا خو ئې دا هر څه له خپله ځانه ليكلي او
دې ته ئې هم پام نه دئ شوى چي دا خبره سمه نه ده!!
ورپسې د نوح عليه السالم د بېړۍ طول ،عرض او
لوړوالى په ډېر دقت سره  51 ،111او  11ذراع گڼي او
ليكي چي كړكۍ ئې چېري او دروازه ئې چېري وه!! او
ادعاء كوي چي دا درې پوړې بېړۍ وه!! معلومه نه ده چي
د بايبل ليكوال دا ارقام له كومه ترالسه كړي؟ او كه
لږ ځير شو نو ښايي داسي بېړۍ له نوح عليه السالم نه
څو زره كاله وروسته جوړه شوې وي!!
په اووم فصل كي ليكي :بيا خداى نوح ته وفرمايل:
ته او كورنۍ دي بېړۍ ته ننوځئ ،دا ځكه چي د دې دور
په ټولو خلكو كي مي يوازي ته رښتونى او صالح
وموندې!! پوښتنه كوو :كه د هغه دور په ټولو خلكو كي
يوازي نوح عليه السالم رښتونى او صالح انسان وو او د
همدې لپاره هللا تعالى وژغورو نو زامن او كورنۍ ئې د څه
لپاره وژغورل شول؟ آيا هغوى د نوح عليه السالم په
خاطر وژغورل شول ،كه داسي وي نو دا خو له عدالت او
انصافه ډېره لري خبره ده ،موږ خو هر هغه قاضي ظالم
او بې انصافه گڼو چي د يوه په خاطر بل معاف يا
مجازات كړي ،مجرم د صالح دوست په خاطر معاف كړي او
صالح د مجرم دوست په خاطر مجازات كړي ،له عادل هللا
تعالى خو داسي بې انصافي او غيرعادالنه قضاوت ډېر ډېر
لري دئ ،موږ ته خو قرآن ويلي چي د نوح عليه السالم
مېرمن او زوى هم د غرق شوو په ډله كي ول ،دا ځكه چي
د ده په څېر صالح نه ول ،او كه دوى هم د ژغورلو وړ
او نېك انسانان ول بيا نو د بايبل ليكوال غلط شوى چي
ليكي :خداى نوح ته وويل ته او كورنۍ دي بېړۍ ته
ننوځئ دا ځكه چي د دې دور په ټولو خلكو كي مي يوازي
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ته رښتونى او صالح وموندې!!
بيا ليكي چي خداى نوح ته وفرمايل :اوه جوړې هغه
څاروي چي غوښه ئې حالله ده ،اوه جوړې مرغان او يوه
جوړه د نورو حيواناتو درسره واخله ،ترڅو له طوفانه
وروسته د دوى نسل د زمكي پر سر پاته شي ،خو په 21
فقرې كي ليكي :له بېړۍ راكوزېدو سره سم نوح د خداى
لپاره د قربانۍ ځاى جوړ كړ او د هر حالل حيوان او
مرغه ئې يو يو هلته ذبح كړل او خداى د نوح په دې كار
ډېر خوښ شو ،پوښتنه راوالړېږي :چي يو يو ئې؛ نر يا
ښځه ذبح شول نو بيا ئې نسل څنگه دوام وكړ ،دا قرباني
خو بايد لږ تر لږه يو كال وروسته شوې وى او نوح عليه
السالم تر هغه صبر كړى وى چي دغو حيواناتو او مرغانو
بچيان زېږولي وى!! په  11او  15فقرې كي د مخكنۍ
ادعاء برعكس ليكي :د هر ډول وحشي او اهلي حيواناتو،
مرغانو او خزنده وو يوه يوه جوړه هم له دوى سره ول،
په دې سره د بايبل ليكوال خپله مخكنۍ وينا ردوي،
هلته د خداى امر داسي گڼي :اوه جوړې هغه څاروي چي
غوښه ئې حالله ده ،اوه جوړې مرغان او يوه جوړه د نورو
حيواناتو درسره واخله ،دلته د هغي خبري خالف وايي :د
هر ډول وحشي او اهلي حيواناتو ،مرغانو او خزنده وو
يوه يوه جوړه هم له دوى سره ول ،كه داسي وي نو دا
مخكي د اوه اوه جوړو او يوې جوړي يادول د څه لپاره
وو؟ دې ته ئې هم پام نه دئ چي د ټولو حيواناتو يوه
يوه جوړه په يوې بېړۍ كي خو پرېږده په ستري صحرا كي
هم نه ځائېږي.
بيا ليكي :او بېړۍ ته د دوى له ننوتو وروسته خداى
د بېړۍ دروازه په دوى پسې بنده كړه 11 ،شپې ورځي
باران وورېدو ،بېړۍ اوبو په سر واخيسته او وخوځېده،
دومره باران وورېدو چي اوبه د جگو جگو غرونو تر څوكو
هم اوه گزه واوښتې ،د زمكي د سر ټول ژوي هالك شول،
يوازي د دې بېړۍ سورلۍ وژغورل شوې 151 ،ورځي همداسي
زمكه تر اوبو الندي وه 151 ،ورځي وروسته بېړۍ د
ارارات د غرونو پر سر تم شوه ،درې مياشتي وروسته د
غرونو څوكي څرگندي شوې او بيا څلوېښت ورځي وروسته
نوح د بېړۍ كړكۍ پرانيسته او يو كارغه ئې بهر خوشي
كړ ،خو كارغه بېرته بېړۍ ته راستون نه شو ،بيا ئې
يوه كوتره پرېښوده ،تر څو وگوري چي آيا د كښېناستو
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لپاره كومه وچه زمكه پيدا كېږي ،خو كوترې كوم ځاى
پيدا نه كړ ،دا ځكه چي ال اوبه د زمكي پر سر وې ،نوح
اوه ورځي نور صبر وكړ ،بيا ئې همغه كوتره خوشې كړه،
دا ځل د لمر لوېدو په وخت كي په داسي حال كي د نوح
خوا ته راستنه شوه چي په مښوكي كي ئې د زيتون شنه
پاڼه وه ،له دې نوح پوه شو چي د زمكي د اكثرو برخو
اوبه ناستي دي ،يوه اونۍ وروسته نوح بيا همغه كوتره
پرېښوده ،خو دا ځل هغه بېرته راستنه نه شوه!! د
كوتري د خوشي كولو يوه مياشت وروسته نوح د بېړۍ سر
لوڅ كړ ،بهر ئې وكتل او وئې ليدل چي د زمكي سطح وچه
شوې ،اته اونۍ نوري هم تېري شوې او باال~خره ټوله
زمكه وچه شوه ،دا وخت خداى نوح ته وويل :اوس د دې
وخت رارسېدلى چي ټول له بېړۍ ووځئ!!)
څوك چي په دې خبرو لږ هم غور وكړي په آسانۍ ورته
جوتېږي چي ټولي بې بنسټه او له ځانه جوړي شوې خبري
دي ،په دې كي الندي څو خبرو ته ستاسو پام رااړوم:
 كه هغه وخت څلوېښت ورځي باران ورېدلى وي ،نو د
زمكي د بيا وچيدو لپاره حد اكثر څلوېښت ورځي په كار
وي خو د بايبل ليكونكى وايي چي نوح عليه السالم نږدې
ديارلس مياشتي وروسته د زمكي سطح وچه ومونده!!.
 كه دا بېړۍ د ارارات د غرونو په سر تم شوې وي نو
هغه ځاى بايد په لومړۍ اونۍ كي كامالً وچ شوى وي ،نوح
عليه السالم دا ديارلس مياشتي د څه لپاره په بېړۍ كي
داسي ايسار وو چي شاوخوا ته د كتلو لپاره ئې د بېړۍ
له كړكۍ نه بهر هم ونه كتل او له كارغه او كوتري ئې
كار اخيست چي وگوري چېري وچه زمكه شته كه نه؟!! مگر
د يوه جگ غره په سر ناست انسان ته د دې ضرورت وي چي
د مرغانو په واسطه وچه زمكه معلومه كړي؟ له جگه ځايه
خو هم اوبه معلومېږي او هم وچه زمكه!!
 بايبل وايي چي نوح له بېړۍ نه له راكوزېدو سره سم
د هر ډول څاروي يو يو د قربانۍ لپاره ذبح كړ ،حال دا
چي ده ته ويل شوي وو چي د دغو څارويو يوه يوه جوړه د
دې لپاره په بېړۍ كي درسره واخله چي نسل ئې دوام
وكړي خو ده په همغه لومړۍ ورځ د دغو جوړو يو يو ذبح
كړ!! د بايبل ليكوال دې ووايي چي په دغو خبرو كي
كومه يوه رښتيا ده؟ د دغو حيواناتو نسل څنگه دوام
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وكړ؟ دا څاروي ئې په بېړۍ كي د ذبح كولو لپاره له
ځان سره اخيستي وو كه د نسل د دوام لپاره؟!
بيا ليكي :په دغي قربانۍ باندي خداى ډېر خوښ شو او
له ځانه سره ئې وويل :زه به بيا د انسان په خاطر چي
له ماشومتوبه ئې زړه د گناه په لوري متمايل وي زمكه
لعنت نه كړم او بيا به داسي ټول ژوي له منځه نه
وړم!! بايبل مخكي ويلي وو چي هللا تعالى د انسان په
پيدا كولو پښېمانه شو او دلته ئې ويلي چي د دې طوفان
په رالېږلو پښېمانه شو!! دا ځكه چي د انسان د
گناهونو لپاره ئې ولي پر زمكي لعنت ولېږو او د زمكي
د سر ټول ژوي ئې له منځه يووړل ،له دې وروسته به تر
قيامته پوري داسي كار بيا نه تكراروي!! او دا ځكه چي
د انسان گناه يو طبيعي كار دئ ،له ماشومتوبه د گناه
په لوري متمايل وي!! د هللا تعالى په اړه دا خبره يوازي
يو كافر او بې ايمانه انسان كولى شي او د انسان په
اړه دا خبره يوازي هغه په گناهونو كي تر ستوني غرق
گناهگار انسان كولى شي چي د گناه لپاره توجيهات لټوي
او هڅه ئې دا وي چي ثابته كړي د انسان گناه كول يوه
طبيعي مسئله ده ،گناه له ماشومتوبه ورسره ملگرې وي!!
يو با ايمانه انسان به څنگه دا خبره كوي چي نعوذباّلل
خداى اشتباه كوي ،په خپلو كړو پښېمانه كېږي!!
قرآن هم په ځاى ځاى كي د نوح عليه السالم د قصې
ځيني برخي رااخلي ،خو نه د يوې تاريخي پېښي د
بيانولو په منظور بلكي د پند او وعظ په موخه او په
ډېري اغيزمني بڼي كي او هلته چي د يوه مطلب د اثبات
لپاره د يوې تاريخي بېلگي وړاندي كول مفيد او مؤثر
وي .كله چي غواړي دعوتگرانو او مبارزينو ته ووايي:
داسي نه چي د خپلي مبارزې په اوږدېدو سره ستړي يا
مأيوس شئ او مبارزه نيمگړې پرېږدئ ،ستاسو جد نوح
عليه السالم نه نيم سوه كاله مبارزه وكړه خو نه
ستومانه شو او نه مأيوس او نه ئې له مبارزې الس
واخيست ،كله چي غواړي مخاطبينو ته دا خبره وكړي چي د
هللا تعالى معامله له هر انسان سره د ده د ايمان او عمل
له مخي وي نه د ده د نسب له مخي ،نو ورته وايي :دا
دئ د نوح عليه السالم مېرمن او زوى د خپل عمل په وجه
له نورو سره يو ځاى غرق شول ،له نوح عليه السالم سره
د دوى خپلوي ونه ژغورل ،كله چي غواړي د حق د الري
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مجاهدينو ته ډاډ او اطمئنان وركړي چي هللا تعالى به
ً له ماتي او زوال سره مخامخ كوي كه
باطل ځواكونه حتما
څه هم شمېر ئې زيات او ټوله نړۍ پرې ډكه وي او حق
ً
ً ژغوري او پر باطل پالونكو به حتما
پالونكي به حتما
بريا ورپه برخه كوي كه څه هم شمېر ئې لږ وي ،نو د
نوح عليه السالم قصه ئې د يوې تاريخي بېلگي په توگه
مخي ته ږدي.
بايبل تر دې عنوان الندي (له نوح سره د خداى ژمنه)
د ډېرو بې ربطه او ركيكو جملو په ترڅ كي ليكي :بيا
خداى نوح او د ده زامنو ته وويل :زه له تاسو سره او
ستاسو له راتلونكو نسلونو سره او حتى له ټولو
حيواناتو ،مرغانو او خزنده وو سره ژمنه كوم چي له دې
وروسته به هيڅكله ژوي په طوفان سره هالك نه كړم او
زمكه به هم بيا د طوفان په واسطه نه ويجاړوم ،له
تاسو سره زما د دې عهد نښه دا ده چي :خپل قوس قزح (د
بوډۍ ټال ،هغه ليندۍ ته ورته رنگيني گاري چي د باران
په وخت په آسمان كي راڅرگندي شي) په ورېځو كي ږدم او
دا به زما د هغي ژمني نښه وي چي له نړۍ سره مي كړې،
كله چي ورېځي د زمكي پر سر خورې كړم او قوس قزح
راڅرگند شي ،هغه وخت به ما ته خپله هغه ژمنه
رايادېږي چي له تاسو او نورو ژوو سره مي كړې ،نو ځكه
به بيا نړۍ په طوفان سره له منځه نه ځي!!
دا د بايبل يوه بله لويه بې باكي او جسارت دئ چي
د هللا تعالى په شأن كي ئې كوي او وايي چي نعوذباّلل د
خداى حافظه ضعيفه ده ،په ورېځو كي ئې خپله رنگينه
ليندۍ ايښې ده تر څو د ورېځو خورېدو په وخت كي
راڅرگنده شي او خداى ته خپله هغه ژمنه ورپه ياد كړي
چي له نوح عليه السالم او د ده له زامنو سره ئې كړې
وه ،كه دا نښه نه وى نو كېدى شو يو ځل بيا ئې په
طوفان سره دا زمكه او ټول ژوي له منځه وړي وى!! د
بايبل له منونكو پوښتنه كوو :هللا تعالى خو له دغي ژمني
وروسته هم ډېر ډېر ځلي په طوفانونو سره ډېر انسانان
او نور ژوي له منځه وړي ،كله كله خو ئې شمېر لكونو
ته رسېدلى ،بايبل خو د هللا تعالى له قوله داسي ليكي:
ژمنه كوم چي له دې وروسته به هيڅكله ژوي په طوفان
سره هالك نه كړم !! د بايبل ليكنه ناقصه او غلطه ده كه
په دې وخت كي نعوذباّلل خداى خپله ژمنه هېره كړې او يا
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قوس قزح نه دئ څرگند شوى؟!!



    








   



   



  
او د بېړۍ په جوړولو لگيا وو ،او كله چي به د ده
د قوم د مشرانو كوم ټولگى پرې تېرېدو خندا به ئې
پرې كوله ،ده (به ورته) وويل :كه تاسو پر موږ
خاندئ نو موږ به داسي درباندي وخاندو لكه چي تاسو
(نن) راباندي خاندئ .ژر به پوه شئ چي چا ته به
داسي عذاب ورپه برخه شي چي سپك به ئې كړي او
تلپاتى عذاب به پرې راپرېوځي.
( -)11-11دا مبارك آيتونه څو الرښووني موږ ته كوي:
 د هللا تعالى له لوري نوح عليه السالم ته وحي شوې وه
چي يوه بېړۍ جوړه كړي ،د دې بېړۍ څرنگوالى ئې هم
ورته ښودلى وو،
 د بېړۍ د جوړولو كار داسي وو چي خلكو به نوح عليه
السالم ليدو چي پر جوړولو ئې لگيا دئ،
 كله به چي د قوم مشران له خپلو حاميانو او
پلويانو سره پرې تېرېدل نو خندا به ئې پرې كوله،
ښايي ويل به ئې چي په سپېره ډاگ او په داسي ځاى كي
بېړۍ جوړوي چي ترې لري لري هم د اوبو څرك نه ترسترگو
كېږي،
 ده (به ورته) وويل :كه تاسو نن پر موږ خاندئ هغه
شېبه به راشي چي موږ به داسي درباندي وخاندو لكه چي
تاسو (نن) راباندي خاندئ،
 قوم ته ئې ويلي :ژر به پوه شئ چي چا ته به داسي
عذاب ورپه برخه شي چي سپك به ئې كړي او تلپاتى عذاب
به پرې راپرېوځي .ښايي دا وينا به ئې د قوم د هغو
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گواښونو په ځواب كي وه چي ده ته ئې ويلي :كه له خپل
دعوت او زموږ پر معبودانو او پلرني دين له نيوكو الس
وانه خلې؛ نو له سخت عذاب سره به مخامخ شې ،سپك به
شې ،له قوم نه به ورټل شې او سنگسار به شې.

   




















   
تر هغه چي زموږ حكم راغى او تنور وخوټېدو ومو
ويل :له هر يوه دوه گونې جوړه په كي سپاره كړه،
او خپله كورنۍ هم خو له هغه پرته چي په اړه ئې ال
دمخه وينا شوې او هغه هم چي ايمان ئې راوړى .او
له لږو پرته چا پرې ايمان رانه وړ.
( -)11دلته څو خبري په پام كي ولرئ:
 د آيت له لومړۍ فقرې دوه خبري معلومېږي :يوه دا
چي نوح عليه السالم ته ويل شوي وو چي تر هغه د بېړۍ
په جوړولو او د حق لوري ته د قوم رابللو په كار كي
لگيا اوسه چي د هللا تعالى له لوري وروستۍ پرېكړه وشي
او دوهمه دا چي دا نښه ورته ټاكل شوې وه چي له يوه
تنور نه به اوبه راوخوټېږي ( ،
)   
همدا مطلب افاده كوي ،كه څه هم ځينو درنو مفسرينو د
دې فقرې ځيني نور تعبيرونه كړي چي له بې ځايه او
غيرضروري تكلف نه په كي كار اخيستل شوى ،ځينو تنور د
يوې چينې او ځينو د ټولي زمكي په معنى اخيستى او
ځينو ويلي چي دا د قهر پارېدو لپاره يوه استعاره ده.
دا تعبير په دې دليل د منلو وړ نه دئ چي (
 )بايد داسي څرگنده نښه وي چي نوح
عليه السالم ئې په بېړۍ كي د سپرېدو عالمه وگڼي او
تيارى پيل كړي ،همداسي لكه چي هغه مهال به ده ته د هللا
تعالى له لوري حكم كېږي چي اوس بېړۍ ته وخېژئ.
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له دې وروسته ده ته ويل شوي چي له هر يوه دوه

گونې جوړه په كي سپاره كړه ،خو دا نه دي ويل شوي چي
له كومو څارويو نه ،د زمكي د سر ټول ځناوران كه
يوازي هغه څاروي چي خلك ئې په كور كي ساتي؟ د نړۍ د
سر ټول ځناوران خو دومره دي چي كه يوه يوه جوړه ئې
راغونډ كړو نو په يوې ستري بيديا كي هم نه ځائېږي؛
يوه بېړۍ خو آخوا پرېږدئ او ډېر ئې داسي دي چي نيول
او راغونډل ئې انسان ته گران او حتى محال دي ،دا هم
نه دي ويل شوي چي په دې طوفان سره ټوله نړۍ داسي په
اوبو كي غرقه شوې چي د زمكي د سر لوړ لوړ غرونه هم
په اوبو كي پټ شوي او كه يوازي هغه سيمه چي نوح عليه
السالم او د هغه قوم په كي اوسېدو ،په قرآن كي په دې
اړه څه نه دي ويل شوي ،كومو مفسرينو چي په دې اړه څه
ويلي د بايبل له ويناوو متأثره شوي او تاسو وليده چي
د بايبل وينا څومره غلطه او بې بنسټه ده .دا هم بايد
په پام كي ولرو چي په زمكي كي موجود اوبه؛ كه دا د
ورېځو په بڼه كي دي ،كه په سيندونو او بحرونو كي دي
او كه د واورو په څېر په غرونو او شمالي او جنوبي
قطبونو كي دي؛ دومره نه دي چي كه راغونډي شي نو ټوله
زمكه د لوړو غرونو د څوكو په شمول په كي غرقېدى شي.
 نوح عليه السالم ته دا هم ويل شوي وو چي خپله
كورنۍ هم له ځان سره واخله خو له هغه پرته چي په اړه
ئې ال دمخه وينا شوې (يعني زوى او مېرمن ئې) چي دوى
دواړه به د نوح عليه السالم له ملگرتيا نه محرومېږي
او له قوم سره به يو ځاى غرقېږي.
 له ده سره به يوازي د مؤمنانو يو وړوكى ټولگى
ملگرتيا كوي ،قرآن نه وايي چي شمېر ئې څومره وو ،چا
چي په دې اړه څه ويلي وينا ئې بې بنسټه ده ،قرآن
وايي چي د دوى شمېر دومره وو چي په ډكي بېړۍ كي ځاى
شول ،يعني بېړۍ په نورو شيانو ډكه وه ،د ده د مؤمنو
ملگرو شمېر دومره لږ وو چي په همدې ډكي بېړۍ كي ځاى
شول.
 له دې آيت دا هم معلومېږي چي له نوح عليه السالم
سره د ده له ټبر نه عالوه نور مؤمنان هم ول ،او دا له
يوې خوا د بايبل او اسرائيلي رواياتو دا ادعاء ردوي
چي وايي د نوح له طوفان نه وروسته ټول انسانان د نوح
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عليه السالم له اوالده پيدا شوي ،او له بلي خوا د هغو
خلكو انگېرنه چي د دغو رواياتو تر اغېز الندي تللي او
د قرآن خالف خبره كوي ،د قرآن نور آيتونه هم دا ادعاء
ردوي ،الندي دوه آيتونه دا خبره په ډېر صراحت سره
كوي:
     
...
االسراء1 :

د هغو اوالد چي له نوح سره مو (په بېړۍ كي) سپاره
كړل،



   




    
  
...


مريم51 :

دوى له هغو انبياءو دي چي هللا پرې پېرزوينه كړې ،د آدم
او د هغو له اوالده چي له نوح سره مو (په بېړۍ كي)
سپاره كړل ،او د ابراهيم او اسرائيل له اوالده؛ له
هغو نه چي هدايت مو كړل او غوره مو كړل.
گورئ چي په دغو آيتونو كي د نوح د ملگرو اوالد ويل
شوي نه يوازي د نوح اوالد.











  
او وئې ويل :په كي سپاره شئ ،هم ئې روانېدا د هللا
ً
ً چي زما رب حتما
په نامه ده او هم ئې تمېدا ،يقينا
مهربان بخښونكى دئ.
( -)11دلته د نوح عليه السالم دا وينا ذكر شوې چي د
سفر ملگرو ته ئې وويل :په بېړۍ كي سپاره شئ ،هم ئې
روانېدا د هللا په نامه ده او هم ئې تمېدا ،د هللا تعالى
په حكم به درومي او د ده په حكم به په ټاكلي ځاى كي
تم كېږي ،مه وېره لرئ او مه څه اندېښنه كوئ ،كه له
موږ نه خطاگاني شوې او دا اندېښنه راسره وي چي هللا

هود
111پلوشې
د قرآن

تعالى مو پرې ونه نيسي ،اميد دئ زموږ مهربان بخښونكى
رب بخښنه راته وكړي او د خپل رحمت او پېرزوينو سيورى
ً مهربان بخښونكى
ً چي زما رب حتما
پر موږ وغوړوي؛ يقينا
دئ .په دې سره قرآن موږ ته الرښوونه كوي چي د مؤمن
وېره به له خپلو گناهونو وي ،نه به له طوفانونو
وېرېږي او نه ئې له لويو لويو څپو.

    
  
   
   
   




   
    
     
  
   
او هغې د غرونو په څېر څپو كي بېول او نوح خپل
زوى ته په داسي حال كي ږغ كړ چي هغه گوښى (له
نورو بېل) وو :اې زما زوى گيه! له موږ سره سپور
شه او له كافرانو سره مه كېږه ،وئې ويل :كوم غره
ته به پناه يوسم چي له اوبو مي وساتي ،وئې ويل:
نن د هللا له حكم نه هيڅ ساتونكى نشته مگر (هغه چا
ته چي) رحم پرې وشي ،او څپه ئې ترمنځ حايل شوه او
له غرقېدونكو شو.
( -)11-12دلته د نوح عليه السالم او د ده د هغه زوى
تر منځ د خبرو څرنگوالى په ډېره عبرتناكه توگه انځور
شوى چي د خپل زړه سواند پالر ملگرتيا ئې ونه كړه او
غرق شو:
 نوح عليه السالم او ملگري ئې په بېړۍ كي سپاره
شول ،د غرونو په څېر څپو كي وخوځېده ،نوح عليه السالم
خپل زوى ته په داسي حال كي ږغ كړ چي هغه له نورو
گوښى او بېل والړ وو ،هغه ته ئې وويل :اې زما زوى
گيه! له موږ سره سپور شه او له كافرانو مه كېږه ،خو
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هغه د دې په ځاى چي د خپل زړه سواند پالر وينا ته
اعتناء وكړي په ځواب كي ئې ورته وويل :كوم غره ته به
پناه يوسم چي له اوبو مي وساتي ،نوح عليه السالم ورته
وويل :نن د هللا له حكم نه هيڅ ساتونكى نشته ،هيڅ څه چا
ته پناه نشي وركولى ،يوازي هغه څوك به ساتونكى مومى
چي هللا تعالى پرې رحم وكړي ،په دې سره قرآن موږ ته
الرښوونه كوي چي مؤمن انسان د اسبابو عالم كي د نورو
انسانانو په څېر ټول الزم او ممكن تدابير نيسي ،خو
توكل او اعتماد ئې يوازي پر خپل مهربان رب وي او
باور ئې دا چي اسباب نه بلكي د هللا تعالى پېرزوينه ئې
ژغوري.
 په همدې خبرو كي بوخت ول چي ناڅاپي ستره څپه د
دوى تر منځ حايل شوه او هغه له غرقېدونكو شو.
 د (معزل) له لفظ نه معلومېږي چي نوح عليه السالم
خپل زوى له نورو گوښى ليدلى نو ځكه ئې يوازي ده ته
بلنه وركړې ،كه د ده په خوا كي نور كسان هم وى نو
نوح عليه السالم به ټولو ته په بېړۍ كي د سپرېدو بلنه
وركړې وه.
 له دې آيت دا هم معلومېږي چي طوفان دومره ستر وو
چي څپې ئې غرونو ته ورته وې او د سيمي غرونو ته په
ختو سره هم څوك نشو ترې ژغورل كېدى.






  
  






 
او وويل شول :اې زمكې! خپلي اوبه غوړپ (تېري) كړه
او اې آسمانه! درتم شه ،او اوبه كښېناستې او كار
پاى ته ورسېد او پر جودي كښېناسته او وويل شو :پر
دې ظالم قوم دي وركاوى (لعنت ،رټنه او مرگ) وي.
( -)11هللا تعالى د نوح عليه السالم د قوم له غرقېدا او
د طوفان له تم كېدا وروسته زمكي ته وفرمايل چي خپلي
اوبه بېرته غوړپ او تېري كړه او آسمانه ته ئې امر
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وكړ چي د اوبو ورول بند كړه ،د زمكي د سر اوبه
كښېناستې او د دغه كافر او ظالم قوم په اړه د هللا
تعالى پرېكړه تر سره شوه ،كار ئې پاى ته ورسېد او
بېړۍ د جودي پر غره كښېناسته او د هالك شوو په اړه
مناسبه وينا دا وه چي پر دې ظالم قوم دي وركاوى او
لعنت وي.
د عراق په شمال كي له موصل نه بر يو غر د جودي په
نامه يادېږي چي ښايي دا همغه غر وي چي د نوح عليه
السالم بېړۍ پرې ناسته وه ،كه دا صحيح وي نو بيا خو د
نوح عليه السالم د دعوت سيمه همدا وه.
او ښايي قرآن د جودي غر يادونه په دې خاطر كړې وي
چي د بايبل دا ادعاء تكذيب كړي چي وايي د نوح عليه
السالم بېړۍ د ارارات پر غره كښېناسته.

   

















    





     




   




    








 
او نوح خپل رب ته ږغ (لوړ) كړ او وئې ويل :اې زما
ربه! زما زوى خو زما له كورنۍ وو ،او ستا وعده
رښتينې ده ،او ته تر ټولو غوره حكم كوونكى يې،
وئې فرمايل :اې نوح! هغه ستا له ټبره نه دئ ،هغه
يو ناصالح شى دئ ،نو له ما د هغه څه په اړه مه
پوښته چي نه پرې پوهېږې ،زه د دې وعظ درته كوم چي
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(داسي نه چي) له جاهالنو شې! وئې ويل :اې زما ربه!
زه له دې پناه دروړم چي د هغه څه غوښتنه درنه
وكړم چي نه پرې پوهېږم ،او كه بخښنه راته ونه كړې
او پېرزوينه راباندي ونه كړې له زيانمنو به شم.
( -)16-15دلته د نوح عليه السالم هغه وينا زموږ مخي
ته اېښودل شوې چي د خپل غرق شوي زوى په اړه ئې د هللا
تعالى په وړاندي كړې وه ،د هللا تعالى له لوري ځواب او
د نوح عليه السالم د وينا الفاظ دومره اغېزناك دي چي
د انسان زړه رېږدوي او په سترگو كي ئې اوښكي رغړوي:
 نوح عليه السالم د هللا تعالى هغي وعدې ته په پام سره
چي د ده د ټبر او مؤمنو ملگرو د ژغورني په اړه ئې
ورسره كړې وه او گمان ئې دا وه چي يوازي مېرمن به ئې
شاته پاته كېږي او له قوم سره به يو ځاى غرقېږي ،كله
چي د خپل زوى غرقېدا گوري نو وايي :اې زما ربه! زما
زوى خو زما له كورنۍ وو او ستا هغه وعده هم رښتينې
ده چي زما د ټبر د ژغورني په اړه دي راسره كړې وه،
ستا پر پرېكړي هم اعتراض نه لرم ،ته تر ټولو غوره
حكم كوونكى يې ،د ډېر ادب په وجه دا خبره هم نه كوي
چي زما زوى ولي غرق شو ،هللا تعالى هغه ته په ځواب كي
وفرمايل :اې نوح! هغه ستا له ټبره نه دئ ،هغه يو
ناصالح شى دئ ،ستا د ټبر او كورنۍ اصلي غړي صالحان
دي ،د داسي چا په اړه له ما غوښتنه مه كوه چي له
وړتياوو ئې خبر نه يې ،يعني له دې خبر نه يې چي ستا
زوى د هالكت وړ وو كه د نجات ،د يوه نااهله انسان په
اړه سپارښتنه د ناپوهانو كار دئ ،د ناصالح انسان په
سزا خفگان ښودل د ناپوهۍ نښه ده ،يوه ناصالح انسان
ته د خپلوۍ په وجه د خپلي كورنۍ د غړي په سترگه كتل
د پوهانو كار نه دئ ،زه د دې وعظ درته كوم چي داسي
نه چي له جاهالنو شې! وئې ويل :اې زما ربه! زه له دې
پناه دروړم چي د هغه څه غوښتنه درنه وكړم چي نه پرې
پوهېږم او كه بخښنه راته ونه كړې او پېرزوينه
راباندي ونه كړې له زيانمنو به شم.
 دا مبارك آيت موږ ته الرښوونه كوي چي د مؤمنانو
دوستي او دښمني ،خواخوږي او بې زاري ،زړه سوى او
كركه ،واليت او برائت؛ له خپل او پردي سره د ايمان له
مخي وي ،مؤمنان او صالحان ئې دوستان وي او خواخوږي
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ورسره لري كه څه هم له نسبي پلوه پردي وي ،او له
ناصالح وگړو سره خپلي اړيكي شلوي كه څه هم د ده نږدې
خپلوان وي.
 دا آيت دا الرښوونه هم موږ ته كوي چي مشرك ،كافر
او نااهله انسان ته حتى د پيغمبرانو عليهم السالم
سپارښتنه او خواخوږي هم گټه نه رسوي ،هللا تعالى له هر
چا سره د ده د ايمان او عمل له مخي معامله كوي ،نه
ئې نسب ته گوري او نه د چا د سپارښتيني او شفاعت په
سبب د سزا وړ مجرم له مجازاته تېرېږي .نېكان او د هللا
تعالى نازولي دوستان نه يوازي د داسي مجرم له شفاعته
ً توبه كوي
ډډه كوي بلكي كه دا اشتباه ترې وشي نو فورا
او له هللا تعالى بخښنه او مغفرت غواړي.







   






   
وويل شول :اې نوح! زما له لوري له سالمتيا او هغو
بركتونو سره كوز شه چي پر تا او هغه ډلو (نازل
شوى) دئ چي له تاسره دي .او ځيني ډلي داسي دي چي
(د دنيا له متاع به ئې) برخمن كړو بيا به زموږ په
دردوونكي عذاب اخته شي.
( -)11له بېړۍ نه د كوزېدو پر مهال؛ نوح عليه السالم
ته د هللا تعالى له لوري وويل شول چي اوس نو په داسي
حال كي له بېړۍ يا له هغه لوړي كوز شه چي بېړۍ پرې
ناسته ده ،زما له لوري دي پر تا او ټولو هغو كسانو
سالمتيا او بركتونه وي چي له تا سره ئې ملگرتيا وكړه.
خو له تاسو نه عالوه ځيني نور وگړي داسي دي چي د دنيا
له متاع نه به ئې تر يوې نېټې برخمن كړو بيا به زموږ
په دردوونكي عذاب اخته شي.
د آيت له وروستۍ برخي داسي معلومېږي چي د نوح
عليه السالم له غرق شوي قوم او ژغورل شوو ملگرو نه
عالوه د زمكي پر سر داسي قومونه ول چي ال ئې د تعذيب
پرېكړه نه وه شوې ،دا فقره د هغو درنو مفسرينو رأيه
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تأييدوي چي وايي د نوح عليه السالم په طوفان كي نه
ټوله نړۍ غرقه شوې او نه د زمكي د سر ټول انسانان.










   
     
  

دا هغه غيبي خبري دي چي تا ته مو وحي كړې ،نه ته
تر دې مخكي پرې پوهېدې او نه ستا قوم ،نو صبر
ً نېكه پايله د متقيانو ده.
وكړه چي يقينا
( -)11دلته يو ځل بيا دا خبره تكرار شوې چي پيغمبر
عليه السالم په غيب نه پوهېدو ،د دغو آيتونو له راتلو
مخكي له ټولو هغو خبرو بې خبره وو چي په مخكنيو
آيتونو كي د نوح عليه السالم په اړه راغلې ،په دې
خبرو نه دى پوهېدو او نه د ده په قوم كي بل څوك،
يعني په نړۍ كي بل داسي څوك هم نه وو چي له دې قصې
په دې توگه خبر وو او ده ترې اورېدلې وي.
په دې مبارك آيت كي پيغمبر عليه السالم ته ويل شوي
چي د نوح عليه السالم دا قصه كافي ده چي ته هم د
قريشو د مخالفتونو په وړاندي بې حوصلې نه شې ،خپل
صبر له السه ورنه كړې او ډاډه وې چي ستا او ستا د
متقي ملگرو نېكه پايله به همغسي وي لكه د نوح عليه
السالم او د ده د مؤمنو ملگرو.
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او د عاد په لوري (مو) د دوى ورور هود (ولېږو)،
وئې ويل :اې زما قومه! د هللا عبادت وكړئ چي له ده
پرته بل معبود درته نشته ،تاسو يوازي افتراء
كوونكي يئ ،اې زما قومه! له تاسو هيڅ بدله پرې نه
غواړم ،زما بدله يوازي پر هغه ده چي زه ئې پيدا
كړى يم ،نو آيا تعقل نه كوئ؟ او اې زما قومه! له
خپل رب بخښنه وغواړئ ،بيا ورته مخه كړئ؛ ترڅو
آسمان درباندي په شېبو شېبو ورېدونكى ولېږي
(پرانېزي) او ځواك مو الزيات ځواكمن كړي ،او
جنايتكاران مه جوړېږئ.
( -)52-51په دې مباركو آيتونو كي ويل شوي چي هود
عليه السالم په خپل قوم كي مبعوث شوى وو ،د دعوت
اساسي ټكي ئې دا وو:
 د هللا عبادت وكړئ چي له ده پرته بل معبود درته
نشته،
 تاسو چي كوم معبودان ځان ته غوره كړي ،ستاسو د الس
او ذهن زېږنده دي ،د دوى په اړه چي څه وايئ له
درواغو پرته بل څه نه دي،
 له تاسو نه د دعوت او نصيحت په مقابل كي هيڅ بدله
نه غواړم ،د هغو خلكو په څېر نه يم چي له دين دكان
او له مذهب دام جوړوي او د دين او مذهب په نامه له
خلكو څه غواړي ،تاسو مي گورئ چي له هللا تعالى پرته له
هيچا طمع نه لرم او څه نه ترې غواړم،
 آيا د يوه عقلمن انسان لپاره دا كافي نه ده چي
كله گوري يو انسان د حق لوري ته خلك بلي ،خلك په
ښېگڼو گماري او له بدو ئې منع كوي ،د هللا تعالى لپاره
كړاوونه گالي ،له هللا پرته له هيچا څه طمع نه لري ،له
هيڅ انسان نه څه بدله نه غواړي ،نو باور وكړي چي دا
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!انسان په خپلي دعوى كي صادق او رښتينى دئ؟
، له خپل رب د مخكنيو گناهونو بخښنه وغواړئ
، له دې وروسته خپل رب ته مخه كړئ
 كه دا كارونه وكړئ نو هللا تعالى به د آسمان د
 او الزيات به مو،بركتونو دروازې ستاسو پر مخ پرانېزي
 يعني د رزق د پراخوالي او د عزت او قوت،ځواكمن كړي
 له نورو الرو ئې نه شئ ترالسه،د زياتوالي الر دغه ده
.كولى
. او جنايتكاران مه جوړېږئ
دا اساسي خبري نه يوازي د هر پيغمبر د دعوت خالصه
دي بلكه د دې سورې د لومړۍ برخي لپاره د يوې بلي
.تاريخي بېلگي په معنى دي
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وئې ويل :اې هوده! موږ ته دي كومه څرگنده نښه نه
ده راوړې ،او موږ ستا په وينا د خپلو معبودانو
پرېښودونكي نه يو ،او پر تا ايمان راوړونكي هم نه
يو ،له دې پرته بل څه نه وايو چي زموږ ځينو
معبودانو وهلى او ښويولى يې (تاوان ئې دررسولى)،
وئې ويل :زه هللا گواه نيسم او تاسو هم گواه اوسئ چي
زه له ټولو هغو بې زار يم چي تاسو ئې (له هللا سره)
شريكوئ ،له ده پرته ،نو ټول په گډه زما په ضد پټ
ً چي ما پر
تدبير وكړئ بيا مهلت مه راكوئ ،يقينا
خپل رب او ستاسو رب هللا باندي توكل كړى ،هيڅ داسي
خوځېدونكى نشته چي دى ئې د تندي د وېښتانو
ً چي زما رب په سمي الري دئ،
نيوونكى نه وي ،يقينا
نو كه مو مخ واړاوو (پوه شئ چي) ما هغه څه په
يقيني توگه درورسول چي ستاسو په لوري له هغه سره
رالېږل شوى يم ،زما رب به له تاسو پرته بل قوم
ً
ځاى ناستى كړي او هيڅ ضرر نه شئ وررسولى ،يقينا
چي زما رب په هر څه ساتونكى دئ.
( -)56-51دا مبارك آيتونه د هود عليه السالم او د هغه
د قوم تر منځ د رد و بدل شوو خبر الندي برخي زموږ مخي
ته ږدي:
 هغوى ورته وويل -1 :موږ ته دي داسي كومه څرگنده
نښه نه ده راوړې چي ثابته كړي ته د هللا تعالى له لوري
د پيغمبر په توگه رالېږل شوى يې او خبري دي رښتيني
دي -2 ،موږ ستا په وينا د خپلو معبودانو پرېښودو ته
تيار نه يو -1 ،پر تا ايمان راوړونكي هم نه يو-1 ،
له دې پرته بل څه نه وايو چي زموږ ځينو معبودانو
وهلى او ښويولى يې او تاوان ئې دررسولى ،يعني زموږ
كوم معبود وهلى يې ،د كوم پير او فقير آزار
دررسېدلى ،كوم زيارت ښويولى يې ،د كوم يوه په وړاندي
دي بې ادبي كړ ې او هغه درباندي غصه شوى او له عقله
ئې بې برخي او بربنډ كړى يې.
 هود عليه السالم هغوى ته په ځواب كي وويل -1 :زه هللا
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گواه نيسم او تاسو هم گواه اوسئ چي زه له ټولو هغو
دروغجنو معبودانو بې زار يم چي تاسو ئې له هللا تعالى
سره شريكوئ ،له ده پرته هيڅ معبود نه منم ،دا د دوى
د دې خبري ځواب وو چي ستا په وينا خپل معبودان نه
پرېږدو ،يعني تاسو هم گواه اوسئ چي زه له ټولو هغو
دروغجنو معبودانو بې زار يم چي تاسو ئې له هللا تعالى
سره شريكوئ -2 ،ټول په گډه راغونډ شئ او زما په ضد
خپل پټ تدبير وكړئ او ما ته هيڅ مهلت مه راكوئ-1 ،
ما پر هغه هللا توكل كړى چه هم زما رب دئ او هم ستاسو
رب -1 ،په ټول عالم كي هيڅ داسي خوځېدونكى نشته چي
واگي ئې د هللا تعالى په الس كي نه وي ،داسي لكه چي د
تندي له وېښتانو ئې نيولى وي او هري خوا ته چي
وغواړي خوځوي ئې ،تاسو به څنگه د هللا تعالى د ارادې
ً چي زما رب
خالف ما ته كوم تاوان ورسولى شئ؟  -5يقينا
په سمي الري دئ ،يعني د هغه هره پرېكړه سمه ده ،هر څه
چي كوي سم ئې كوي ،په سمي الري د تلونكو مل دئ ،هغه
څوك يوازي نه پرېږدي چي په سمي الري روان وي ،څنگه
گمان كوئ چي ستاسو د كيد او پټو تدبيرونو په وړاندي
به مي يوازي پرېږدي؟  -7كه مو مخ واړاوو نو پوه شئ
چي ما هغه څه په يقيني توگه درورسول چي تاسو ته ئې د
رسولو لپاره رالېږل شوى وم ،ما خپله دنده سر ته
ورسوله ،د هللا تعالى پيغام مي درورسولو -6 ،كه مخالفت
ته دوام وركړئ نو زما رب به تاسو له منځه يوسي،
ستاسو پرځاى به بل قوم ځاى ناستى كړي ،او دا د دوى د
هغي خبري ځواب دئ چي ويل ئې :پر تا ايمان راوړونكي
نه يو -1 ،تاسو په خپل مخالفت سره هللا تعالى او د هغه
ً چي زما رب د
دين ته هيڅ ضرر نه شئ رسولى -1 ،يقينا
هر څه ساتونكى دئ ،هغه به هم زما ساتنه كوي او هم
زما د مؤمنو ملگرو او هم د خپل دين.







  



  
او كله چي زموږ حكم راغى (صادر شو)؛ په خپل رحمت
سره مو هود او هغه كسان چي له ده سره ول او ايمان
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ئې راوړى وو وژغورل ،او له سخت عذابه مو وژغورل.
( -)51كله چي د هغه كار وخت راورسېد چي هللا تعالى ئې د
كېدو پرېكړه كړې وه ،نو هود عليه السالم او د هغه
مؤمن ملگري ئې وژغورل ،خو دا له هغه سخت عذاب ژغورنه
وه چي د ده د كافر قوم په برخه شو.

























    
   

او دا (همغه) عاد دئ چي د خپل رب له آيتونو ئې
انكار وكړ او له خپلو پيغمبرانو ئې سرغړاوى وكړ
او د هر جابر او سركش متابعت ئې وكړ .هم په دې
دنيا كي لعنت ورپسې شو او هم د قيامت په ورځ ،پام
چي عاديانو د خپل رب په اړه كفر وكړ ،پام چي د
هود قوم عاد ته وركاوى او لري والى دئ.
( -)71دا آيت موږ ته وايي چي عاديان د دغو څلورو
كارونو په سبب له هغه دردناك برخليك سره مخامخ شول،
په دنيا او آخرت كي لعنت ،او د هللا تعالى له رحمته لري
والى ئې په برخه شو -1 :د خپل رب په اړه ئې د كفر الر
غوره كړه -2 ،د خپل رب له آيتونو ئې انكار وكړ-1 ،
له خپلو پيغمبرانو ئې سرغړاوى وكړ او  -1د هر جابر او
سركش مشر متابعت ئې وكړ.
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د ثموديانو لوري ته مو د دوى ورور صالح (ولېږو)،
وئې ويل :اې زما قومه! د هللا عبادت وكړئ چي له ده
پرته بل معبود نه لرئ ،ده له زمكي راپاڅولئ او په
همدې كي ئې آباد او استوگن كړئ ،نو بخښنه ترې
ً چي زما
وغواړئ بيا د ده لوري ته مخه كړئ ،يقينا
رب د دعاگانو منونكى نږدې دئ.
( -)71دلته د صالح عليه السالم قصه د يوې بلي تاريخي
بېلگي په توگه زموږ مخي ته راځي ،دا آيت د صالح عليه
السالم دعوت په دغو څو خبرو كي خالصه كوي:
 -1د هللا عبادت وكړئ چي له ده پرته بل معبود نه لرئ،
 -2ده له زمكي راپاڅولئ او په همدې كي ئې آباد او
استوگن كړئ ،يعني ستاسو پيدايښت له دې زمكي دئ ،هللا
تعالى ستاسو جد آدم عليه السالم له دغي زمكي پيدا كړ،
تاسو ئې هم له دغي زمكي پيدا كړي يئ؛ ځكه چي ستاسو د
وجود ماده او ستاسو نطفه د دغي زمكي له توكو جوړېږي،
 -1له هللا تعالى د خپلو مخكنيو گناهونو بخښنه وغواړئ،
ً چي
 -1له دې وروسته د ده لوري ته مخه كړئ -5 ،يقينا
زما رب د دعاگانو منونكى او خپلو بندگانو ته نږدې
دئ .د هللا په اړه ستاسو دا انگېرنه غلطه ده چي وايئ:
دا بتان زموږ او هللا ترمنځ د وسيلې او واسطې لپاره دي،
د دوى له الري خپلي دعاگاني او عرائض هللا تعالى ته
وړاندي كوو ،صالح عليه السالم هغوى ته وايي :هللا قريب
او نږدې دئ ،هر يو ئې په خپلي خوا كي موندلى شي ،هر
چا ته د غاړي تر رگ ورنږدې دئ ،دعاگاني اوري او
قبلوي ئې ،د بندگانو دعاگاني په خپله مخامخ او
بالواسطې اوري او مني ئې .تاسو چي له هللا تعالى پرته د
كوم څه عبادت كوئ ،كه بت دئ او كه قبر او زيارت ،او
د دوى د لمانځلو وجه دا ښيئ چي له دې الري هللا تعالى ته
خپل عرائض وړاندي كوو ،دوى د خداى او انسان تر منځ
واسطه او وسيله گڼئ؛ اشتباه كوئ ،نه هللا تعالى داسي
واسطې ته اړ دئ او نه تاسو داسي وسيلې ته.
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وئې ويل :اې صالح! ته خو تر دې دمخه په موږ كي
داسي وې چي هيله درته كېده ،آيا له دې مو منع كوې
چي د هغه څه عبادت وكړو چي زموږ پلرونو لمانځل،
او موږ خو په يقيني توگه د هغه څه په اړه په
شكمني بد گمانۍ كي يو چي ته مو ورته بلې.
( -)72دا آيت د صالح عليه السالم د قوم ځواب په څو
ټكيو كي راخالصه كوي:
-1ته خو تر دې دمخه زموږ په ټولني كي داسي وې چي
ډېرو ستا په اړه نېكي هيلي درلودې ،ته چي څه وايي دا
ستا په څېر له يوه انسانه ډېري لري دي  -2آيا موږ د
هغه څه له عبادته منع كوې چي زموږ پلرونو لمانځل-1 ،
موږ خو په يقيني توگه ستا په ويناوو شك لرو ،داسي شك
چي موږ ته بد بد گمانونه راوالړوي.

   











    










 


   




وئې ويل :اې زما قومه! آيا پام مو دئ چي كه زه د
خپل رب له لوري په بين او روښانه دريځ وم ،او ما
ته ئې له خپل لوري پېرزوينه راپه برخه كړې وي ،نو
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څوك به مي د هللا په وړاندي مرسته وكړى شي كه ئې
سرغړاوى وكړم؟ نو ما ته له زيانمنولو پرته بل څه
نه شئ زياتولى .اې زما قومه! دا اوښه د هللا (له
لوري) ده ،تاسو ته د يوې نښي په توگه ،نو پرې ئې
ږدئ چي د هللا په زمكي كي وڅرېږي ،او هيڅ تاوان مه
وررسوئ كه نه نو په نږدې عذاب به اخته شئ.
( -)71-71قوم ته د صالح عليه السالم ځواب دا وو :آيا
پام مو دئ چي كه زه په حقه يم ،تگالره مي سمه او دريځ
مي همغه وي چي هللا تعالى راته غوره كړى او په دې باندي
روښانه او څرگند دليل ولرم او هللا تعالى پر ما دا
پېرزوينه كړې وي چي د پيغمبر په توگه ئې غوره كړى
يم ،نو كه ستاسو د مخالفتونو او غلطو غوښتنو په سبب
د خپل رب له الرښوونو سرغړاوى وكړم؛ څوك به مي د هللا په
وړاندي مرسته وكړى شي؟ تاسو مي داسي څه ته بلئ چي له
زيانمنولو پرته بل څه نه شي راته زياتولى .اې زما
قومه! تاسو د معجزې غوښتنه وكړه؛ دا ده هللا تعالى دا
اوښه د معجزې په توگه درته رالېږلې ،نو پرې ئې ږدئ
چي د هللا په زمكي كي وڅرېږي او هيڅ تاوان مه وررسوئ كه
نه نو په نږدې عذاب به اخته شئ.




    
   
   
  
  
    




 
نو ټپي ئې كړه ،نو (ورته) وئې ويل :په خپل
استوگنځي كي يوازي درې ورځي خوند واخلئ ،دا داسي
ژمنه ده چي دروغجنه كېدى نه شي .نو كله چي زموږ
حكم راغى (صادر شو)؛ په خپل رحمت سره مو صالح او
هغه كسان چي له ده سره ول او ايمان ئې راوړى وو
ً چي ستا
وژغورل او د دې ورځي له سپكاوي هم ،يقينا
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رب عزتمن ځواكمن دئ.
( -)77-75د دې مباركو آيتونو په ترڅ كي موږ ته له
يوې خوا د هغه چا حالت ډېر كښلى انځور شوى چي نه د
حق منلو ته چمتو دئ او نه له خپل كفر او انكار نه الس
اخيستو ته تيار ،نه د زړه سواندو داعيانو وعظ پرې
اغېز كوي او نه عقلي دالئلو ته اعتناء كوي ،حتى كه د
كوم پيغمبر په دعاء ډبره په اوښي بدله شي او دوى ته
شيدې وركړي بيا ئې هم د پيغمبر په توگه نه مني ،دا
دئ له صالح عليه السالم سره د ثموديانو چلند د دې
لجاجت تاريخي بېلگه ،د دې په ځاى چي د داسي ستري او
حيرانوونكې معجزې په ليدو سره پر هغه ايمان راوړي او
هغه د هللا تعالى له لوري لېږل شوى پيغمبر ومني ،په عكس
د دې نه يوازي له ده او د ده له رسالت انكار كوي او
معجزه ئې نه مني بلكي د همدې معجزې الس پښې پرې كوي
او وژني ئې!! خو بلي خوا ته گورئ چي مهربان رب داسي
لجوج انسان ته هم مهلت وركوي ،پيغمبر ورلېږي ،په سزا
وركولو كي عجله نه كوي ،داسي غوښتنو ته ئې هم ځواب
ويلى چي له كلكي ډبري ئې ژوندۍ اوښه ورته راايستلې،
او هغه مهال ئې هم درې ورځي دوى ته مهلت وركړ چي
همدا اوښه ئې ټپي كړه او بيا ئې ووژله.
له بلي خوا د حقپالو د بريا او ژغورني او د حق د
دښمنانو د ماتي او ځپل كېدو يوه بله تاريخي بېلگه
زموږ مخي ته ږدي :دا دئ گورئ چي صالح عليه السالم او
هغه كسان وژغورل شول چي ايمان ئې راوړى وو او د ده
ملگرتيا ئې وكړه او د دوى مخالفين له سپكوونكي عذاب
سره مخامخ شول .آيا دا پېښي دا حقيقت نه ثابتوي چي
ستا رب عزتمن ځواكمن دئ؟










    
   




 
او هغه چي ظلم ئې كړى وو لوړي چيغي ونيول نو په
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خپلو استوگنځيو كي پړمخي پرېوتل .داسي لكه چي له
سره هلته نه وي اوسېدلي ،واورئ چي ثموديانو د خپل
رب په اړه كفر وكړ ،واورئ چي ثموديانو ته وركاوى
دئ.
( -)71-76ثموديان د هللا تعالى په عذاب اخته شول،
هيبتناكي چيغي ونيول ،دوى له قيامته د انكار په وجه
بغاوت وكړ او هللا تعالى د دې بغاوت او طغيان مناسبه
سزا وركړه ،عذاب ئې داسي لكه د دوى خپل طغيان ،باغي
او طغيانگر عذاب ،چي قرآن ئې دلته د الصيحه (تونده
او هېبتناكه چيغه) په نامه يادوي او د االعراف سورې
په  61آيت كي د الرجفة (زلزله او شديد ټكان) په
نامه ،او د حم سجده سورې په  16آيت كې ئې د الصاعقة
(تندر) په نامه ياد كړى ،يعني دا طاغي عذاب له سختي
زلزلې ،توندي او هيبتناكي چيغي او آسماني تندر سره
توأم وو .داسي وځپل شول چي له ورانو ويجاړو كورونو
نه پرته هيڅ نښه ترې پاته نشوه.
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ً چي زمونږ استازو ابراهيم ته زېرى راوړ،
او يقينا
سالم ئې پرې واچاوو ،ده هم ورته سالم ووايو ،او له
څه ځنډه پرته ئې وريت شوى سخوندر راوړ ،خو چي د
دوى السونو ته ئې پام شو چي نه ورخوځي ناآشنا ئې
وگڼل او ترې ووېرېدو ،وئې ويل :مه وېرېږه ،مونږ د
لوط د قوم په لوري لېږل شوي يو ،مېرمن ئې والړه وه
او وئې خندل ،نو د اسحاق او تر اسحاق وروسته د
يعقوب زېرى مو وركړ ،وئې ويل :واى واى ،آيا په
داسي حال كي به زوى زېږوم چي په خپله بوډۍ او
خاوند مي بوډا دئ! دا خو عجيبه خبره ده؟! وئې
ويل :آيا د هللا له كاره تعجب كوې ،د هللا رحمتونه او
بركتونه دي پر تاسو وي اې د دې كور اوسېدونكو! بې
شكه چي هغه ستايل شوى د عظمت خاوند دئ.
( -)61-71په دې آيتونو كي د ابراهيم عليه السالم د
قصې ځيني برخي د يوې بلي تاريخي بېلگي په توگه زموږ
مخي ته اېښودل شوې ،چي مهمي او اساسي الرښووني ئې دا
دي:
 د هللا تعالى له لوري لېږل شوو فرشتو ابراهيم عليه
السالم ته زېرى راوړ ،فرشتې د زلميو يوه ټولگي ته
ورته وې ،سالم ئې پرې واچاوو ،ده هم ورته سالم ووايو،
ابراهيم د مېلمنو گمان پرې وكړ ،له څه ځنډه پرته ئې
وريت شوى سخوندر ورته راوړ ،خو چي د دوى لسونو ته ئې
پام شو چي نه ورخوځي ناآشنا ئې وگڼل او ترې ووېرېدو،
گمان ئې وكړ چي ښايي دا زلميان به په ښه نيت نه وي
راغلي چي زما د ډوډۍ له خوړلو ډډه كوي ،قرآن په دې
سره موږ ته وايي چي د ابراهيم عليه السالم په څېر ستر
شخصيت؛ له هغه لوړ معنوي مقام سره په غيب له پوهېدا
دومره عاجز وو چي كور ته ئې راغلې فرشتې ونه پېژندې،
د زلميو گمان ئې پرې وكړ ،وريت شوى سخوندر ئې ورته

د قرآن پلوشې
هود
125

دښمنۍ
مخه د
او په
چي په

راوړ ،ترې ووېرېدو او گمان ئې وكړ چي ښايي د
په نيت راغلي ،او دا همغه مطلب دئ چي تر دې د
دې سورې په  11آيت كي د نوح عليه السالم په اړه
 71آيت كي د پيغمبر عليه السالم په اړه راغلى،
غيب نه پوهېدل.
 فرشتو ورته وويل :مه وېرېږه ،مونږ د لوٌ د قوم په
لوري لېږل شوي يو ،دا فرشتې د لوٌ عليه السالم د هغي
دعاء په ځواب كي او د ده مرستي ته لېږل شوې وې چي له
هللا تعالى ئې د خپل مفسد قوم په خالف مرسته غوښتې وه،
مأموريت ئې د ده او د ده د مؤمني كورنۍ ژغورنه او د
ده پر مفسد قوم د عذاب نازلول او په ضمن كي ئې د ده
تره ابراهيم عليه السالم ته زېرى وركول وو ،خو
ابراهيم عليه السالم نه يوازي دوى ونه پېژندې ،بلكي د
دوى له مأموريته هم خبر نه وو او پوښتنه ئې ترې وكړه
چي د څه لپاره راغلې يئ؟ هغه مهال په دې پوه شو چي
فرشتو په خپله ورته وويل :مونږ د لوٌ د قوم په لوري
لېږل شوي يو.
 د ابراهيم عليه السالم مېرمن هملته ولړه وه ،دا هر
څه ئې ليدل او د دوى ترمنځ خبري ئې اورېدې ،دا هم په
لومړي سر كې پرېشانه وه ،خو هغه مهال ئې تشويش رفع
شو چي د فرشتو ځواب ئې واورېدو ،د دغو آيتونو ترتيب
داسي دئ چي ښيي د ابراهيم عليه السالم مېرمني د زېري
له اورېدو د مخه او هغه مهال خندلي چي فرشتو خپل ځان
معرفي كړى او په دې سره د دوى تشويش رفع شوى خو كله
چي فرشتو د هللا تعالى له لوري د اسحاق او تر اسحاق
وروسته د يعقوب زېرى وركړ ،وئې ويل :واى واى ،آيا په
داسي حال كي به زوى زېږوم چي په خپله بوډۍ او خاوند
مي بوډا دئ! دا خو عجيبه خبره ده؟! فرشتو وويل :آيا
د هللا له كاره تعجب كوې ،د هللا رحمتونه او بركتونه دي پر
تاسو وي اې د كور مېرمنې! بې شكه چي هغه ستايل شوى د
عظمت خاوند دئ.
 د الحجر د سورې په ( )71-52آيتونو كي ويل شوي چي
ابراهيم عليه السالم ته هم دا زيرى عجيب غوندي
برېښېدلى او ويلي ئې دي :آيا په داسي حال كي د زوى
او لمسي زيرى راكوئ چي زوړ شوى يم؟ بيا ئې له فرشتو
پوښتلي چي ستاسو مأموريت څه دئ؟ هغوى ورته ويلي :د
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يوه مجرم او بدكار قوم په لوري لېږل شوي يو ،د لوط
له كورنۍ پرته به نور؛ د ده د مېرمني په شمول؛ د هللا
تعالى په عذاب اخته كېږي .او په دې سره قرآن موږ ته
وايي چي ابراهيم عليه السالم او د ده مېرمني ته د غيب
خبري د حيرت او تعجب وړ وې ،حتى په دې هم نه پوهېدل
چي هللا تعالى به دوى ته زوى او لمسى وركوي ،په دې هم
نه پوهېدل چي د لوط عليه السالم پر قوم به الهي عذاب
نازلېږي ،د لوط عليه السالم كورنۍ به ژغورل كېږي او
مېرمن به ئې د نورو په څېر په الهي عذاب اخته كېږي!!
 كه څه هم ځينو مفسرينو ويلي چي ښايي ابراهيم عليه
السالم له دې امله د مېلمنو له لوري خوړو ته د الس نه
اوږدولو په سبب وېرېدلى چي په همدې سره پوه شوى چي
دا انسانان نه بلكي فرشتې دي او ښايي د الهي عذاب
نازلولو لپاره راغلې وي ،خو دا تفسير نه له الفاظو
سره اړخ لگوي او نه له مضمون سره ،په الفاظو كي
(نكرهم) راغلي چي ښيي دا ميلمانه له هغه وروسته ډېر
ناآشنا په نظر ورغلي چي ډوډي ته ئې الس نه دئ اوږد
كړى ،او مضمون خو له ابراهيم عليه السالم نه په غيب د
پوهېدا نفي ده ،او داسي تفسير نه ورسره ښايي.

   


  




  



    
    



  
نو كله چي له ابراهيمه وېره وتښتېده او زېرى پرې
وشو نو له مونږ سره ئې د لوط د قوم په اړه چېړ
ً چي ابراهيم د ډېر زغم خاوند،
چاړ پيل كړ ،يقينا
ډېر نرم زړى او انابت كوونكى وو ،اې ابراهيمه! له
دې تېر شه ،خبره دا ده چي ستا د رب پرېكړه شوې او
دوى ته داسي عذاب راتلونكى دئ چي نه رد كېږي.
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( -)67-61كله چي د ابراهيم عليه السالم وېره وتښتېده
او زېرى پرې وشو نو د دعاء السونه ئې لوړ كړل او له هللا
تعالى ئې وغوښتل چي دا عذاب وځنډوي او دې قوم ته
مزيد مهلت وركړي ،په دې اړه ئې ټينگار او اصرار
دومره وو چي قرآن ئې په دې الفاظو انځوروي :له هللا
تعالى سره ئې د لوط د قوم په اړه چېړ چاړ پيل كړ،
ً چي ابراهيم د ډېر زغم خاوند ،ډېر نرم زړى او
يقينا
انابت كوونكى وو ،خو كله چي د هللا تعالى له لوري ورته
وويل شول :ابراهيمه! له دې تېر شه ،خبره دا ده چي
ستا د رب پرېكړه شوې او دوى ته داسي عذاب راتلونكى
دئ چي نه رد كېږي .نو بيا ئې د لوط عليه السالم په
اړه وپوښتل چي له هغه سره به څه كېږي؟ آيا پر دې قوم
به په داسي حال كي عذاب راځي چي دى به هم په دوى كي
مېشت وي؟ خو فرشتو اطمئنان وركړ چي هغه او كورنۍ به
ئې له مېرمني پرته ژغورل كېږي .په دې سره قرآن موږ
ته څو الرښووني كوي -1 :د هللا تعالى پرېكړي بدلېدونكې
نه دي ،د ابراهيم عليه السالم په څېر د ستر شخصيت
دعاء ،اصرار او ټينگار ئې هم نشي بدلولى ،د چا په
اړه چي هللا تعالى د عذاب پرېكړه كړې وي هيڅوك او هيڅ
څه ئې مخه نه شي بدلولى -2 .ابراهيم عليه السالم په
دې هم نه پوهېدو چي له لوط عليه السالم سره به څه
معامله كېږي!  -1د هللا تعالى عذاب داسي نه وي چي ټول،
ښه او بد ،صالح او طالح ،كافر او مؤمن به بالاستثناء
نيسي ،نه بلكي يوازي هغه څوك پرې اخته كېږي چي د
عذاب وړ وي ،مؤمنان او صالحان به ژغورل كېږي ،كه څه
هم يو ځاى او په يوې سيمي كي اوسي او عذاب دومره ستر
وي چي د دوى گډ استوگنځى الندي باندي كړي او د ډبرو
باران پرې وورېږي.
ښه به وي چي دلته د بايبل وينا هم راواخلو او
وگورو چي هغه د ابراهيم عليه السالم د قصې د دغي برخي
په اړه څه وايي ،وينا ئې څومره كچه ،بې خونده او د
عقل او علم خالف ،او د قرآن وينا څومره لوړه ،خوندوره
او اغېزناكه او د دواړو تر منځ څومره ژور توپير؟!
بايبل تر دې عنوان (د اسحاق د تولد وعده) الندي او
په اتلسم فصل كي ليكي :هغه وخت چي ابراهيم د ممري د
سيمي په څېړيو كي اوسېدو؛ خداى يو ځل بيا ورته
راڅرگند شو ،چي قصه ئې داسي وه :ابراهيم په غرمه كي
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د خپلي خيمې خوله كي ناست وو چي ناڅاپي ئې وليدل درې
كسان د ده خوا ته راروان دي ،له ځايه پورته شو او د
دوى استقبال ته ورغى ،ابراهيم تندى پر زمكه كېښود او
دوى ته ئې وويل :اې ښاغلو! هيله كوم چي لږ تم شئ ،د
دې وني سيوري ته دمه شئ ،زه ځم او ستاسو د پښو
وينځلو لپاره اوبه راوړم ،يوه مړۍ ډوډۍ به هم راوړم
چي وئې خورئ او د سفر د دوام جوگه شئ ،تاسو زما
مېلمانه يئ ،هغوى ورته وويل :څه چي دي وويل همغسي
وكړه ...،الزيات وخت نه وو تېر شوى چي ابراهيم څه
كوچ ،شيدې او كباب خپلو مېلمنو ته راوړل او د دوى تر
مخ ئې كېښودل او په داسي حال كي چي مېلمانه په خوراك
لگيا ول دى ئې خوا ته د يوې وني په څنگ كي ودرېدو،
مېلمنو له ابراهيمه وپوښتل :ساره چېري ده ،هغه وويل
په خېمه كي ،يوه كس ئې وويل :راتلونكى كال دا وخت به
ستا خوا ته راشو او ساره به زوى وزېږوي ،ساره د دوى
خبري اورېدې ،په دې وخت كي ابراهيم او ساره ډېر عمر
خوړلي ول ،ساره د دې نه وه چي اوالد ئې په برخه شي،
ساره په خپل زړه كي وخندل او وئې ويل :آيا كېدى شي
زما په عمر ښځه له داسي بوډا مېړه سره د اوالد خاونده
شي؟! خداى ابراهيم ته وويل :ساره ولي وخندل او وئې
ويل :آيا كېدى شي زما په عمر ښځه د اوالد خاونده شي؟
مگر داسي كوم كار شته چي خداى ته گران وي؟ لكه څنگه
چي مي تا ته وويل راتلونكى كال به ستا خوا ته بيا
راشو او ساره به د زوى خاونده شي ،ساره چي وېرېدلې
وه ،انكار ئې وكړ او وئې ويل :ما نه دي خندلي ،ورته
وئې ويل :ولي نه؛ ودي خندل)!!
د دې خبرو په اړه الندي عرائض لرم:
گورئ چي دلته هم بايبل خداى له يوې خوا د انسان
په څېره كي انځور كړى ،ابراهيم ئې پښې ورمنځلې ،كوچ،
شيدې او كباب ئې وخوړل او له بلي خوا ئې درې گونى
گڼلى ،درې كسان راغلل ،ابراهيم ورته سجده وكړه ،د
دوى له منځه خداى ابراهيم ته وويل ،د ساره د زړه
خندا او وينا ئې له لري اورېده ،ساره انكار كوي او
خداى ورته وايي :ولي نه ،ودې خندل!!
قرآن دا ټولي خبري دروغجني گڼي او فرمايي چي د
فرشتو يو ټولگى د ځوانانو په بڼه كي د ابراهيم عليه
السالم خوا ته راغى ،مأموريت ئې دا وو چي د لوط عليه
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السالم مرستي ته ورشي ،هغه وژغوري او مفسد قوم ئې هالك
او كلى پرې رانسكور كړي ،هلته د تلو په دوران كي د
ابراهيم عليه السالم خوا ته راغلې ،تر څو د ده په
كورنۍ كي د دوو پيغمبرانو د پيدا كېدو زېرى وركړي ،د
اسحاق او د هغه د زوى يعقوب عليهما السالم د زېږېدو
زېرى ،ابراهيم عليه السالم د ځوانانو گمان پرې وكړ،
قرآن دا خبره د دې لپاره كوي چي د بايبل دا ادعاء
تكذيب كړي چي پيغمبران له غيبه خبر دي ،دا دئ گورئ
چي ابراهيم عليه السالم فرشتې ونه پېژندې ،وريته غوښه
ئې د دوى مخي ته كېښوده ،كله چي هغوى د زوى او لمسي
زېرى وركړ په دې خبري د ده او د ده د مېرمني باور نه
راتلو ،كله چي فرشتو ځان ورمعرفي كړ نه پوهېدو چي د
څه لپاره راغلې دي!! پوښتنه ترې كوي چي د څه لپاره
لېږل شوې يئ ،ورته وئې ويل :د لوط په قوم باندي د
دوى كلى رانسكوروو ،ابراهيم عليه السالم ورته وويل:
هلته خو د لوط په څېر صالح انسان هم شته ،په هغه به
ئې هم رانسكوروئ؟ ورته وئې ويل :نه ،هغه او كورنۍ به
ئې ژغورو!! قرآن دا ټولي خبري د دې لپاره رااخلي چي
د بايبل غلطه وينا تصحيح كړي او وښيي چي په غيب له هللا
تعالى پرته هيڅوك حتى پيغمبران هم نه پوهېږي.
د بايبل له منونكو پوښتنه كوو :كه ابراهيم عليه
السالم دا درې كسان انسانان گڼل ولي ئې سجده ورته
وكړه؟ او كه ئې د خداى گمان پرې كړى ولي ئې كوچ،
شيدې او كباب مخي ته ورته ايښي؟
كه خداى له خپلو دوو شريكانو سره يو ځاى د
ابراهيم عليه السالم خوا ته په خوراك بوخت وو ،د عالم
د سمبالولو كار ئې چا ته سپارلى وو؟ آيا ستاسو عقل
دا خبره مني چي درې خدايان د څېړۍ د يوې وني تر
سيوري الندي ځائېږي ،ستومانه كېږي ،ډوډۍ خوري،
ابراهيم ئې پښې ورمينځي؟ كه داسي وي نو ستاسو پر عقل
ژړا په كار ده.
قرآن د بايبل د دغي خبري د ترديد په اړه په دې
قاطع دليل او حجت استدالل كوي چي څوك خوراك ته اړ وي
هغه خداى نه شي كېدى ،په هغه د خداى گمان مه كوئ،
عيسى عليه السالم او مور ئې خوراك كاوو همدا كافي ده
چي باور وكړئ هغوى انسانان وو نه خدايان ،خوراك د
عجز ،ضعف او نقص نښه ده ،همدا راز فرمايي :كه په
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زمكي او آسمان كي له يوه خداى پرته نور خدايان وى نو
ً به د زمكي او آسمان ټولي چاري مختل او هر څه به
حتما
تباه شوي وو ،دا ځكه چي په هغه صورت كي به هر خداى
له خپلي خوښي سره سم د دې عالم اداره غوښتله ،خپل
ً
واك او ځواك به ئې د خپلي خوښي مطابق كارولو ،حتما
به د دوى تر منځ د آراوو اختالف راوالړېدو ،په
اجراءاتو او تصرفاتو كي به د دوى بېلي بېلي ارادې
ً په ټكر او تصادم منتج كېدې او دا به په كائناتو
حتما
كي د لويي تباهۍ سبب جوړيدو .په هستي او كائنات كي
دا حاكم نظم او نسق په دې داللت كوي چي د مخلوقاتو د
امورو د تدبير واك او اختيار له يوه ذات سره دئ .په
االنبياء22:كې فرمايي:
    
    






كه په آسمان او زمكي كي له هللا پرته نور خدايان وى؛
ً تباه كېدل ،نو د دوى له ستايلو د عرش
دواړه حتما
پالونكي هللا لره پاكي ده.
دا د توحيد د اثبات او د متعددو خدايانو د غلطي
انگېرني د ترديد دومره مضبوط دليل دئ چي هيڅ عاقل
انسان ترې انكار نه شي كولى.
بايبل ورپسې ليكي( :په دې وخت كي دا درې كسان جگ
شول تر څو سدوم ته والړ شي ،ابراهيم هم جگ شو تر څو دوى
بدرگه كړي ،خو خداى وويل :آيا دا سمه ده چي خپله
منصوبه له ابراهيمه پټه وساتم؟ ...نو خداى ابراهيم ته
وفرمايل :د سدوم او عموره د خلكو چيغي د ظلم په ضد
پورته شوې دي او گناهونه ئې زيات شوي ،نو ځكه الندي ځم
تر څو هغي استغاثې ته ځواب ووايم چي زما تر غوږ شوې
ده!! په دې وخت كي دوه كسان د سدوم په لوري وخوځېدل او
خداى د ابراهيم خوا ته پاته شو!!)
د بايبل له منونكو نه پوښتنه كوو :خداى وايي زه الندي
ځم ،خو بيا نه ځي او د ابراهيم خوا ته پاته كېږي ،مگر
كېدى شي خداى له خپلي خبري داسي ژر ژر واوړي؟!! كه
بايبل وايي چي دا دوه نور كسان هم خدايان او په خدايي
كي شريك دي او د دوى تگ د خداى د تگ په معنى دئ ،نو
بيا ئې ولي د فرشتو په نامه يادوي؟ دا مغالطه او ضد او
نقيض خبري د څه لپاره؟
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د سدوم ښار ورانېدا
بايبل تر دې عنوان الندي ليكي( :كله چي دوه فرشتې
د لمر لوېدو په وخت كي د سدوم د ښار دروازې ته
ورسېدلې ،لوط هلته ناست وو ،د دوى په ليدو سره پورته
شو او د دوى استقبال ته ورغى او ورته وئې ويل:
ښاغليو! نن شپه له ما سره والړ شئ او زما مېلمانه
شئ ...،دوى په سر كي دا بلنه ونه منله ،خو د لوط د
اصرار او ټينگار په وجه ئې موافقه وكړه ،هغه ورته
پتيره مړۍ پخه كړه او مكلف ماښامنى ئې ورته تيار كړ،
د ويدېدو په مهال د ښار خلكو ،زړو او ځوانانو د لوط
كور محاصره كړ او له ده ئې وغوښتل چي مېلمانه
وروسپاري ،تر څو بدكاري ورسره وكړي!! لوط له كوره
ورووت او هغوى ته ئې وويل :دوستانو! هيله كوم له دې
كركجن كار نه الس واخلئ ،دا دي زما دوه لوڼي دي ،چي
څه مو زړه غواړي ورسره وئې كړئ ،خو د دغو دوو كسانو
چي ما ته ئې پناه راوړې مه مزاحم كېږئ!! هغوى ورته
وويل :زموږ له مخي لري شه ،موږ دلته پناه دركړې او
اوس ته راته امر كوې چي څه وكړو او څه نه!! اوس به
له تاسره هغه څه كوو چي غوښتل مو له دغو دوو كسانو
سره ئې وكړو!! نو دغه وخت ئې پر لوط بريد وكړ او د
دروازې د ماتولو هڅه ئې وكړه ،په دې وخت كي هغو دوو
كسانو الس وراوږد كړ ،لوط ئې كور ته دننه كړ او
دروازه ئې بنده كړه او د هغو كسانو سترگي ئې ورړندې
كړې چي له كوره بهر ول ،تر څو د كور دروازه ونه شي
موندلى ...،بيا ئې لوط ته وويل :زامن ،لوڼي ،زومان
او ټول خپلوان دي له ښاره وباسه ،موږ خداى رالېږلي
يو چي دا ښار وران كړو ...،د لوط زومانو د ده خبره
ونه منله ،نو فرشتو ورته وويل :مېرمن او دوه لوڼي دي
له ځان سره رواني كړه ...ده ځنډ وكړ ،فرشتو څلور سره
له السونو ونيول او له ښاره بهر ئې خوندي ځاى ته
ورسول ،يوې ئې ورته وويل :د خپل ځان د ژغورلو لپاره
وتښتئ ،غره ته والړ شئ ،شا ته مه گورئ ،كه په دشته كي
پاته شوئ هالكت مو حتمي دئ!! ..لوط وويل :تمنا كوم،
موږ پرېږدئ چي په دغه واړه كلي كي پاته شو ،غره ته
نه شو رسېدلى ...،هغې ورته وويل :ډېر ښه ،ستا غوښتنه
مو ومنله ،دا كلى نه ورانوم ...،لمر لوېدو سره خداى
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په عموره او سدوم سكروټي وورولې ،ټول ښارونه او كلي
ئې له ټولو اوسېدونكو او نباتاتو سره له منځه يووړل،
خو د لوط مېرمن شا ته وكتل او د مالگي په څلي بدله
شوه!!)
كه تاسو د دې قصې محتوياتو او هغو الفاظو ته چي
ليكونكي كارولي لږ ځير شئ او بيا دا له هغه څه سره
مقايسه كړئ چي قرآن د دې قصې په اړه ويلي ،نو په دې
پوهېدل به درته گران نه وي چي قرآن د هللا تعالى كالم دئ
او بايبل د يوه كمزوري انسان گډي وډي خبري .قرآن د
لوط عليه السالم د ژوند دغه برخه په هغه ځاى كي د يوې
تاريخي بېلگي په توگه رااخلي چي غواړي د حق د الري
مبارزينو ته ووايي :هللا تعالى مو هيڅكله يوازي نه
پرېږدي ،ستاسو د ژغورني ذمه وار دئ ،كه خلك مو
ملگرتيا ونه كړي او ستاسو د مخالفت لپاره په گډه
مالوتړي نو مالئكي به ستاسو مرستي ته رالېږي ،هغه
ستاسو د دعاگانو اورېدونكى او منونكى دئ ،مگر د لوط
عليه السالم له قصې خبر نه يئ چي په ځوانۍ كي ئې
ايمان راوړ ،له ټول قومه يوازي دى دې ته تيار شو چي
د خپل تره ابراهيم عليه السالم سره د حق په الر كي د
ملگرتيا لپاره مال وتړي ،له هغه سره ئې يو ځاى هجرت
وكړ ،هغه په دغي سيمي كي د دعوت چلولو لپاره پرېښود،
قوم ته ئې ويل :له هللا تعالى ووېرېږئ ،له بدكارۍ او
بدلمنۍ الس واخلئ ،آيا هغه ښځي چي هللا تعالى ستاسو
لپاره پيدا كړې هغه پرېږدئ او د نارينه وو په لوري د
شهوت لپاره درومئ؟!! دا هغه كركجن كار دئ چي له تاسو
مخكي هيچا نه دئ كړى ،د بدكارۍ څرگند محفلونه جوړوئ
او الري شكوئ ،د قوم ځواب ئې له دې پرته بل څه نه وو
چي لوط او ملگري ئې له خپله ملكه وشړئ ،دا د پاكۍ او
پاك لمنۍ د خبرو له مكرر اورېدو خپل غوږونه آرام
كړئ ،هغه ته ئې وويل :يا دي دا خبري بندي كړه يا خو
دې ته تيار شه چي له خپل ملكه دي وشړو!! هغه خپل رب
ته دعاء وكړه :زما ربه! په دې مفسد قوم بريا را!! هللا
تعالى د ده دعاء قبوله كړه ،فرشتې ئې د څو تنكيو
ځوانانو په بڼه كي د ده مرستي ته راولېږلې ،د فرشتو
دغه ټولگى مخكي له دې چي د ده خوا ته راشي ابراهيم
عليه السالم ته ورغلې ،هغه د مېلمنو گمان پرې وكړ،
وريته غوښه ئې د دوى مخي ته كېښوده ،چي متوجه شو
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ميلمانه ئې ډوډۍ ته الس نه وروړي ،ووېرېدو ،گمان ئې
وكړ چي ښايي دا خلك د دښمنۍ په نيت راغلي چي ډوډۍ ته
الس نه وروړي ،فرشتو ئې پرېشاني رفع كړه او ورته وئې
ويل :موږ فرشتې يو ،هللا تعالى رالېږلې يو چي د لوط قوم
هالك كړو ،هغه وويل :هلته خو لوط هم اوسېږي!! وئې
ويل :هغه او د ده مؤمن ملگري به ژغورو ،هلته له يوې
كورنۍ پرته بله ايمان لرونكې كورنۍ نشته ،تا ته زېرى
دركوو چي په كورنۍ كي به دي د اسحاق او يعقوب عليهما
السالم په څېر دوه پيغمبران پيدا شي ،دى او ښځه ئې
حيران شول ،ښځي ئې له ډېره حيرته خپل تندى په څپېړه
وواهو او وئې ويل :زه بوډۍ او خاوند مي بوډا! څنگه
به د اوالد خاوند كېږو؟!! هغوى ورته وويل :آيا د هللا
تعالى په وعدې كي شك كوئ؟ ترې رخصت شوې ،د لوط عليه
السالم خوا ته راغلې ،هغه هم د زلمو گمان پرې وكړ،
كورته ئې بوتلل ،خو د دوى په راتلو سخت پرېشانه او
غمجن شو ،هومره چي سينه ئې پرې تنگه شوه ،له كوره
ايستل ئې د مروت خالف كار گاڼو او له ساتلو ئې ځان
عاجز گاڼو ،قوم پرې خبر شو ،د ده كور ئې محاصره كړ،
مېلمانه ئې ترې غوښتل ،ده ئې په يوازي سر مخنيوى
كاوو او ورته ويل ئې :ما ته سپكاوى مه رااړوئ ،هغو
ښځو ته مخه كړئ چي هللا تعالى د همدې لپاره پيدا كړې،
آيا په تاسو كي كوم هوښيار او عقلمن انسان نشته چي
زما خبره واوري ،كاش دلته يوازي نه وى او خپل قوم
راسره وى چي ستاسو مخه مي نيولې وى!! په دغه وخت كي
فرشتو ورته وويل :موږ فرشتې يو ،ستا مرستي ته راغلې
يو ،سبا سحر به پر دوى دا كلى رانسكوروو ،سبا خو به
لري نه وي؟!! دى او كورنۍ ئې وژغورله ،ښځي ئې ورسره
ملگرتيا ونه كړه ،له قوم سره پاته شوه او له هغوى
سره يو ځاى هالكه شوه ،كلى پرې رانسكور شو او تيږې
پرې وورېدې!!
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 پرې غمجن،او كله چي زمونږ استازي لوط ته ورغلل
شو او د دوى په راتلو ئې سينه تنگه شوه او وئې
 او قوم ئې په منډه. دا خو ډېره سخته ورځ ده:ويل
منډه ورته راغى او تر دې مخكي ئې هم بدكارونه
 دوى، اې زما قومه! دا مي لوڼي دي: وئې ويل،كول
 له هللا ووېرېږئ او د مېلمنو،درته پاكي او حاللي دي
 آيا په تاسو،په اړه مي شرم او سپكاوى مه رااړوئ
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كي كوم عقلمن كس نشته؟! وئې ويل :ښه پوهېږې چي
ستا د لوڼو په اړه (د څه كولو) حق نه لرو او ته
ښه پوهېږې چي مونږ څه غواړو! وئې ويل :كاش پر
تاسو مي زور بر وى او يا مي د مضبوطي اسرې پناه
ترالسه وى! وئې ويل :اې لوطه! مونږ ستا د رب
استازي يو ،هيڅكله الس نه شي دروړى ،د شپې په يوې
برخي كي دي كورنۍ روانه كړه ،هيڅوك مو شا ته ونه
ً چي دې ته به همغه څه
گوري ،مگر مېرمن دي ،يقينا
رسي چي هغو (نورو) ته رسي ،بې شكه چي د دوى لپاره
ټاكل شوى مهال سباوون دئ ،آيا سباوون نږدې نه
دئ؟! نو كله چي زمونږ حكم صادر شو دا سيمه مو
الندي باندي كړه او د پخو خټو هغه ډبري مو پرله
پسې پرې وورولې چي ستا د رب خوا ته په نښه شوې وې
او همداسي ورځ له دغو ظالمانو هم لري نه ده.
دلته

د

لوط

عليه

السالم

د

قصې

دا

برخي

(-)11-66
راغلې:
 كله چي د هللا تعالى استازي فرشتې د لوط عليه السالم
خوا ته ورغلې ،پرې غمجن شو او د دوى په راتلو ئې
سينه تنگه شوه او وئې ويل :دا خو ډېره سخته ورځ ده.
دا ځكه چي پوهېدو قوم به ئې دا ځوانان ترې غواړي ،پر
كور به ئې راغونډ شي ،دى به ئې له مخنيوي عاجز وي،
نه دا زلميان له كوره ايستى شي او نه ئې ساتى شي ،له
ډېرو اندېښنو او غمونو ئې سينه تنگه شوه ،د ده له
گمان سره سم قوم ئې په منډه منډه ورته راغلل او پر
كور ئې راغونډ شول ،زلميان ئې ترې غوښتل ،تر دې مخكي
ئې هم بدكارونه كول ،لوط عليه السالم ورته وويل :اې
زما قومه! دا مي لوڼي دي ،دوى درته پاكي او حاللي دي،
چي د دې الفاظو معنى يا دا ده چي كه په تاسو كي څوك
په شرعي نكاح سره د واده اراده لري زه تيار يم خپلي
لوڼي وركړم او يا ئې مراد دا دئ چي د قوم نجوني مي
لوڼي دي ،دوى په نكاح كړئ ،خو د هغه مهال وضعيت ته
په پام سره او دا چي ډېر خلك ئې پر كور راغونډ شوي،
لومړى تعبير سم نه برېښي ،كه څه هم ځينو مفسرينو
غوره كړى .لوط عليه السالم هغوى ته وويل :له هللا
ووېرېږئ او د مېلمنو په اړه مي شرم او سپكاوى مه
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رااړوئ ،آيا په تاسو كي كوم عقلمن كس نشته؟! داسي
معلومېږي چي په دې قوم كي نه كوم مؤمن انسان تر
سترگو كېدو ،نه غيرتمن او نه عقلمن ،قوم په ځواب كي
ورته وويل :ښه پوهېږې چي ستا د لوڼو په اړه د څه
كولو نه حق لرو او نه اراده ،ته ښه پوهېږې چي مونږ
څه غواړو! وئې ويل :كاش پر تاسو مي زور بر وى او يا
مي د مضبوطي اسرې پناه ترالسه وى! دى په دې قوم كي
پردى وو ،له بلي سيمي راغلى وو ،داسي څوك ئې نه
درلود چي د خپلوۍ په وجه له ده دفاع وكړي ،داسي صالح
كس هم په ټول قوم كي نه وو چي د ده مالتړ وكړي ،په
دغه وخت كي چي سخت مأيوس ،غمجن او پرېشانه وو فرشتو
ورته وويل :اې لوطه! مونږ ستا د رب استازي يو،
هيڅكله الس نه شي دروړى ،د شپې په يوې برخي كي دي
كورنۍ روانه كړه ،هيڅوك مو شا ته ونه گوري ،مگر
ً چي دې ته به همغه څه رسي چي هغو
مېرمن دي ،يقينا
نورو ته رسي ،بې شكه چي د دوى لپاره ټاكل شوى مهال
سباوون دئ ،آيا سباوون نږدې نه دئ؟! لوط عليه السالم
ته ويل شوي چي له مېرمني پرته دي نوره كورنۍ درسره
روانه كړه ،د قوم په لوري هيڅ التفات او اعتناء مي
كوئ ،كه څه هم ستا مېرمن او ستا د لوڼو مور په كي
پاته شوې وي ،نو كله چي د هللا تعالى له لوري د عذاب
نازلېدو حكم صادر شو دا سيمه ئې الندي باندي كړه او د
پخو خټو هغه ډبري پرله پسې پرې ووروېدې چي ستا د رب
خوا ته په نښه شوې او د همدې قوم لپاره تياري شوې
وې.
 او اې زما پيغمبره! همداسي ورځ له دغو ظالمانو نه
هم لري نه ده چي ستا مخالفت كوي.
 د لوط عليه السالم پر قوم باندي سخته زلزله راغله،
زمكه كښېناسته ،دوى الندي او زمكه ورباندي ،له لوړو
نه ډبري پرې وورېدې ،او ښايي د پخو خټو له ډبرو نه
مراد هغه ډبري وي چي د زمكي د چاودېدوپه وجه د زمكي
له زړه نه د اور سكروټو ته ورته ډبري راوتلې وي،
لوړي تللې وي او بېرته پر دوى راپرېوتي وي ،همغه څه
چي د سترو سترو زلزلو او د زمكي د چاودېدو پر مهال
تر سترگو كېږي.
 گورئ چې قرآن دا قصه په څومره عبرتناكي او
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اغېزمني بڼي كي وړاندي كړې ،په هري برخي كي ئې ستر
ستر درسونه پراته ،هر څه ئې طبيعي ،الفاظ ئې ښكلي،
بيان ئې دقيق ،د حق د الري مجاهد ته د صبر او نه
مأيوسه كېدو درس وركوي او ورته وايي :ښايي داسي حالت
درباندې راشي چې ستا او د بري تر منځ هيڅ واټن نه
وي ،د نصرت فرشتې دي خوا ته رسېدلې وي خو ته پرې نه
پوهېږې او په همدغه حالت كي هم هللا تعالى غواړي تا
وآزمويي؛ كه دي صبر وكړ ،برى دي حتمي دئ ،مه د دښمن
له زياتوالي وېرېږه او مه د خپلو ملگرو او مالتړو د
لږوالي پروا كوه ،د لوط عليه السالم په څېر به دي هللا
تعالى مرسته كوي او د دښمنانو په وړاندي به دي يوازي
نه پرېږدي.
 د دې قصې په ترڅ كي موږ ته دا هم ويل شوي چي گورئ
لوط عليه السالم هم له غيبه بې خبره وو ،فرشتې د ده
په دعاء او د ده د مرستي لپاره راغلې ،په خوا كي ئې
والړي ،خو دى ئې نه پېژني ،پر راتلو ئې غمجن شوى،
دومره چي سينه ئې پرې تنگه شوې ،كه په غيب پوهېدى نو
نه به غمجن كېدو ،نه به مأيوس كېدو او نه به ئې ځان
يوازي او بې اسرې او د قوم له مقابلې عاجز گاڼو!!
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او د مدين (والو) په لوري مو د دوى ورور شعيب
(ولېږو) ،وئې ويل :اې زما قومه! د هللا عبادت وكړئ
چي له ده پرته بل معبود درته نشته ،او په پيمانې
او تلي كي كمى مه كوئ ،زه خو تاسو په ښه حالت كي
گورم ،او زه د راتاوېدونكي عذاب له ورځي درباندي
وېرېږم .او اې زما قومه! پيمانه او تله په انصاف
سره بشپړوئ او د خلكو شيان مه كموئ او په زمكي كي
فساد خوروونكي مه كېږئ .د هللا له لوري پاته شوې
(جائز برخه) درته غوره ده كه مؤمنان يئ ،او زه
درباندي څارندوى نه يم.
( -)17-11دا مبارك آيتونه موږ ته الرښوونه كوي چي هللا
تعالى د مدين د اوسېدونكو په لوري د دوى ورور شعيب
ولېږو ،قوم ته د ده د پيغام خالصه دا وه:
 اې زما قومه! د هللا عبادت وكړئ چي له ده پرته بل
معبود درته نشته،
 په پيمانې او تلي كي كمى مه كوئ ،كه څه هم پيمانه
او تله د پېر پلور پر مهال د توكو د تللو او پيمانه
كولو په ارتباط راځي ،خو كله چي نه د پېر پلور خبره
مطرح وي او نه ئې په خوا كي د جنس او توكي يادونه
شوې وي نو په مجازي معنى نيول كېږي او د نورو په اړه
د قضاوت معنى هم وركوي ،د چا په اړه دا ويل چي هغه
دروند سړى دئ ،په حقيقت كي په مجازي معنى تلل شوى،
وقار ،هيبت او متانت ئې تلل شوى او دروند گڼل شوى ،د
چا په اړه دا ويل چي مخور دئ ،په ولس كي منلى او د
نوم خاوند دئ؛ په حقيقت كي هغه په مجازي معنى پيمانه
شوى ،په داسي مواردو كي په پيمانې او تلي كي له
كمولو د چا په اړه ناروا قضاوت ،د هغه له ښېگڼو نه
سترگي پټول ،د هغه له وړتياوو او ځانگړتياوو نه
انكار او د هغه د ستايني او توصيف په ځاى هغه ته
عيبونه منسوبول مراد دي ،په ورپسې آيت كي د پيمانې
او تلي بيا يادول او په څنگ كي ئې دا خبره كول چي د
خلكو شيان مه كموئ ښيي چي دلته پيمانه او تله په يوه
معنى او هلته په بلي معنى راوړل شوې.
 اوس خو ستاسو حالت ښه برېښي او هوسا ژوند لرئ؛ خو
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ستاسو كفر ،شرك او ظلم ته په پام سره وېرېږم چي دا
حالت به ډېر دوام ونه كړي او هغه ورځ به راشي چي
الهي عذاب درباندي راتاو شي او د وتلو ټولي الري
درباندي وتړل شي.
 اې زما قومه! په پير پلور كي پيمانه او تله په
انصاف سره بشپړوئ ،او د خلكو شيان مه كموئ،
 په زمكي كي فساد مه خوروئ ،له هغو كړنو ډډه وكړئ
چي په زمكي كي د فساد خورېدو او بې امنيو باعث كېږي،
كه څه هم په دې فقرې كي په عامه توگه ويل شوي چي په
زمكي كي فساد خوروونكي مه كېږئ ،خو تر دې مخكي او
وروسته فقرو ته په پام سره ئې معنى دا ده چي په تلي
او پيمانې كي خيانت په ټولني كي د ډېرو مفاسدو لپاره
الر آواروي ،شخړي او منازعات راوالړوي ،د خلكو تر منځ
باور او اعتماد له منځه وړي ،په دوى كي كركه او نفرت
زېږوي ،په داسي جگړو منتج كېږي چي پيل ئې په تلي او
پيمانې كي له خيانت نه وي.
 په خپلي هغي برخي قناعت وكړئ چي د هللا تعالى له
لوري درته جائز گڼل شوې ،له جائزو الرو چي څه هللا تعالى
درپه برخه كوي دا درته غوره ده كه مؤمنان يئ،
 زه درباندي څارندوى نه يم ،له گناه نه د چا د
مخنيوي وس او توان نه لرم ،زه فقط ستاسو خواخوږى يم،
زما كار يوازي دا دئ چي تاسو ته سمه الر وښيم ،باقي
دا ستاسو كار دئ چي په سمه الر درومئ كه په غلطه ،د
سعادت په لور كه د شقاوت.
 دلته دا خبره هم په كولو ارزي چي ايراني شيعه گان
د علي رضى هللا عنه اوالد د (بقيت هللا) په نامه يادوي!! نه
پوهېږو دا مسخره او د خندا وړ خبره ئې له كومه
رايستلې او څنگه ئې د علي رضى هللا عنه پر اوالد
تطبيقوي؟! نه خو قرآن دا اصطالح د كوم انسان لپاره
كارولې او نه د علي او د ده د اوالد لپاره ،د شعيب
عليه السالم دا وينا چي د پېر پلور او تللو او پيمانه
كولو په اړه ئې كړې او مراد ئې كامالً څرگند دئ ،په
نورو ځايونو كي د (باقيات الصلحت) صيغه راغلې چي
مراد ئې پاته كېدونكي او دوام موندونكي صالح اعمال
دي ،د همدې سورې په 117آيت كي (اولوا بقية) الفاظ
راغلي چي مراد ئې دا دئ :ولي په مخكنيو قومونو كي
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داسي عقلمن خلك نه وو چي د فساد مخنيوى ئې كړى وى،
نه پوهېږو شيعه څنگه دا الفاظ د علي رضى هللا عنه د اهل
بيت لپاره كاروي؟! ستونزه دا ده چي ايراني آخوندانو
شيعه وو ته ويلي چي د قرآن په حقيقي معنى له اهل بيت
پرته بل څوك نه پوهېږي ،هر لفظ ئې ظاهر او باطن لري
او هر باطن ئ ې بطون ،له بطونو نه يوازي اهل بيت خبر
دي ،له دوى موږ ته دا روايت رارسېدلى چي له بقيت هللا
مراد اهل بيت دي!! او هغو هم په پټو سترگو دا مسخره
خبره منلې ده!!












   




  
وئې ويل :اې شعيبه! آيا ستا لمونځ دي په دې گماري
چي موږ د هغه څه لمانځنه پرېږدو چي زموږ پلرونو
لمانځل ،يا په خپلو مالونو كي داسي تصرف پرېږدو
ً چي ته خو ډېر هوښيار
چي په خپله ئې غواړو ،يقينا
او په سمه الر روان انسان يې.
( -)16قوم په ځواب كي ورته وويل :ستا په څېر له يوه
هوښيار او په سمه الر روان انسان سره خو دا نه ښايي
چي له موږ نه وغواړي چي د هغه څه لمانځنه پرېږدو چي
زموږ پلرونو لمانځل ،يا په خپلو مالونو كي له داسي
تصرف نه الس واخلو چي زموږ زړه ئې غواړي ،نه پوهېږو
ولي داسي ناسمي او د عقل او پوهي خالف خبري له تا
اورو؟ آيا ستا لمونځ د دې باعث شوى چي داسي څه دي له
خولې وځي چي له تاسره نه ښايي؟
كه څه هم ځينو درنو مفسرينو شعيب عليه السالم ته د
قوم دا وينا چي ته حليم او رشيد يې داسي تعبير كړې
چي گواكي هغوى ملنډي پرې وهلې ،خو دا تعبير ډېر
كمزورى دئ ،په حقيقت كي شعيب عليه السالم ته د دوى دا
وينا داسي وه لكه د صالح عليه السالم قوم چي هغه ته
ويلي وو    :

د قرآن پلوشې
هود
111

 وئې:    
 اې صالح! ته خو تر دې دمخه په موږ كي داسي وې:ويل
 څنگه مو د هغو معبودانو له،چي هيله درته كېده
لمانځلو منع كوې چي زموږ پلرونو لمانځل؟! دوى هم
،شعيب عليه السالم ته ويلي چي ستا غوندي له هوښيار
عقلمن او نېك سړي سره دا نه ښايي چي موږ ته داسي
.خبري وكړې

   














    
   


















   
    





   





    
 
 اې زما قومه! پام مو دئ چي كه زه د خپل:وئې ويل
رب له لوري په روښانه دريځ وم او له خپل لوري ئې
 او زه نه غواړم له،غوره رزق راپه برخه كړى وي
هغه څه نه ستاسو مخالفت وكړم چي زه مو ترې منع
 زه خو تر هغه چي توانېږم له اصالح پرته بل څه،كوم
 توفيق (بريا) مي يوازي د هللا په مرستي،نه غواړم
 پر هغه مي توكل دئ او د ده په،(پوري تړلى) دئ
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لوري مي رجوع ده .او اې زما قومه! زما مخالفت دي
تاسو دې پړاو ته ونه رسوي چي په داسي څه اخته شئ
چي د نوح قوم پرې اخته شو ،يا د هود قوم ،يا د
صالح قوم ،او د لوط قوم خو ډېر درنه لري نه دئ.
او له خپل رب بخښنه وغواړئ بيا د ده لوري ته مخه
ً چي زما رب مهربان محبت كوونكى دئ.
كړئ ،يقينا
( -)11-11شعيب عليه السالم د دوى په ځواب كي ويلي:
 اې زما قومه! آيا د دې پروا نه لرئ چي په داسي
حال كي زما مخالفت كوئ چي زما رب زما الرښوونه كړې،
په سمه الر ئې د تلو توفيق راكړى ،تگالره مي روښانه او
پيغام مي څرگند دئ ،پر ما ئې پيرزوينه كړې ،هم ئې سم
فكر ،سمه عقيده او نېك اخالق راپه برخه كړي او هم
غوره او پاكيزه رزق ،له بدو اخالقو او له حرام رزق نه
ئې ساتلى يم .آيا دې ته پام نه كوئ چي زه هغه څه ته
تاسو رابلم چي په خپله پرې عمل كوم ،داسي خو مي نه
دي غوښتي چي په هغه څه كي ستاسو مخالفت وكړم چي زه
مو ترې منع كوم ،زه خو د هغو خلكو په څېر نه يم چي
نور له بدو منع كوي خو په خپله ځان نه ترې ساتي،
گورئ چي زه خو تر هغه چي توانېږم له اصالح پرته بل څه
نه غواړم ،توفيق (بريا) مي يوازي د هللا په مرستي (پوري
تړلى) دئ ،نه له ده پرته بل مرستندوى لرم او نه له
بل نه څه هيله ،پر هغه مي توكل دئ او د ده په لوري
مي رجوع ده .او اې زما قومه! زما مخالفت دي تاسو دې
پړاو ته ونه رسوي چي په همغه برخليك اخته شئ چي د
نوح قوم ،يا د هود قوم ،يا د صالح قوم پرې اخته شو،
لږ تر لږه له هغه څه خو پند واخلئ چي د لوط قوم
ورسره مخامخ شو ،دا خو نه د زمانې له پلوه درنه لري
دئ او نه د موقعيت له پلوه .له خپل رب د تېرو
گناهونو بخښنه وغواړئ او له دې وروسته د هللا تعالى
ً چي زما رب مهربان محبت
لوري ته مخه كړئ ،يقينا
كوونكى دئ.
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وئې ويل :اې شعيبه! په ډېرو هغو خبرو نه پوهېږو
چي ته ئې كوې او موږ خو تا په خپلو منځو كي
ً به مو
كمزورى مومو او كه ستا ټبر نه وى نو حتما
سنگسار كړى وې او ته راباندي گران نه يې.
( -)11د قوم ځواب دا وو:
 اې شعيبه! په ډېرو هغو خبرو نه پوهېږو چي ته ئې
كوې ،ستا ډېري ويناوي نه د فهم وړ دي او نه د منلو
وړ،
 څه شي دا جرأت دركړى چي لويي لويي خبري كوې ،زموږ
پر پلرني دين نيوكي كوې ،پر موږ د الهي عذاب د
راپرېوتو گواښونه راكوې ،د خپلو پلويانو د بريا
ادعاء كوې ،ته خو زموږ منځ كي تر ټولو كمزورى يې ،نه
زورور پلويان لرې او نه ځواكمن خواخوږي ،د ولس څو
كمزورو پر تا ايمان راوړى ،كه ستا د ټبر خاطر نه وى
ډېر د مخه به مو سنگسار كړى وې ،په دې كي د ځنډ وجه
دا نه ده چي تا ته درناوى لرو ،يا دي سنگسارول راته
گران كار دئ.
 دلته د دې قصې له راوړلو معلومېږي چي د دغي سورې
د نزول پر مهال پيغمبر عليه السالم دې ته له ورته
حالت سره مخامخ وو ،قريشو د ده د وژلو پرېكړه كړې
وه ،خو د پيغمبر عليه السالم د خپل ټبر بنوهاشم په
خاطر ئې د ده له وژلو ډډه كوله او مناسب فرصت ته
منتظر ول ،د دې قصې په راوړو سره قريشو ته ويل شوي
چي تاسو له خپل پيغمبر سره همغه څه كوئ چي مدين والو
له شعيب عليه السالم سره كول ،ستاسو برخليك به همغسي
وي لكه د دوى.
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وئې ويل :اې زما قومه! آيا زما ټبر تر هللا هم درته
ډېر گران او مهم دئ ،او هغه مو د شا ته غورځولي
ً چي زما رب په هغه څه احاطه
په څېر گرځولى ،يقينا
لري چي تاسو ئې كوئ .او اې زما قومه! تاسو په
خپلي خپلي كړنالري عمل وكړئ او زه هم عمل كوونكى
يم ،ډېر ژر به پوه شئ چي څوك په داسي عذاب اخته
كېږي چي سپك به ئې كړي او څوك دروغجن دئ؟ او
انتظار وكړئ چي زه هم له تاسو سره انتظار كوونكى
يم.
( -)11-12شعيب عليه السالم هغوى ته وويل:
 آيا زما ټبر تر هللا تعالى ډېر مهم او د پام وړ درته
برېښي ،زما د ټبر پروا كوئ او د هللا تعالى پروا نه
كوئ ،دومره د هللا تعالى په اړه بې اعتناء شوي يئ چي په
بشپړه توگه مو هېر كړى ،داسي لكه چي شا ته مو
غورځولى وي؟!!
 په دې پوه شئ چي زما رب ستاسو په ټولو كړنو او
هلو ځلو حاوي دئ او هيڅ څه مو د هغه له واكه او د
قدرت او سيطرې له دائرې وتلى نه دئ ،ستاسو په پټو
تدبيرونو پوه دئ ،ستاسو له هلو ځلو خبر دئ او پايلي
ئې د ده له لوري ټاكل كېږي،
 تاسو په خپلي خپلي كړنالري عمل وكړئ او خپلو هڅو
او هلو ځلو ته دوام وركړئ او زه هم په خپلي كړنالري
عمل كوم ،ډېر ژر به درته معلومه شي چي څوك به په
داسي عذاب اخته كېږي چي سپك به ئې كړي او څوك دروغجن
دئ؟ تاسو هم انتظار وكړئ او زه هم ستاسو په څېر
انتظار كوونكى يم.
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او كله چي زموږ امر راورسېد ،په خپل رحمت سره مو
شعيب او هغه مؤمنان وژغورل چي له ده سره ول او
ظالمان يوې اوچتي چيغي ونيول ،نو په خپلو
استوگنځيو كي پړمخي مړه پرېوتل .داسي لكه چي (له
سره) هلته نه وو اوسېدلي ،واوره چي مدين والو ته
همغسي وركوالى ورپه برخه شو لكه چي ثموديان ورك
شول.
( -)15-11يعنى هغه مهال چي د هللا تعالى د پرېكړي نېټه
راورسېده ،شعيب عليه السالم او هغه مؤمنان ئې په خپل
رحمت سره وژغورل چي له ده سره ول او ظالمان يوې
هيبتناكي لوړي چيغي ونيول ،په مرگ محكوم شول او
پړمخي پرېوتل.
دا آيت ښيي چي شعيب عليه السالم او د ده مؤمنو
ملگرو ته نجات وركول ،ظالمان مؤاخذه كول او د عالم
له صفحې نه د دوى ټغر ټولول د هللا د رحمت له آثارو او
عالئمو دي ،همدا چي تاسو گورئ مظلومان چي د خپل حق
لپاره د ظالمانو په ضد پاڅېږي ،فتح او برى تر السه
كوي ،حالت داسي برابرېږي چي باال~خره د ظالمانو سلطه
پاى ته ورسي او د اقتدار كرسۍ ئې رانسكوره شي ،دا په
خپله د دې خبرې ثبوت وړاندي كوي چي دلته يو حكيم ذات
د دې عالم په پېښو او حوادثو كي تصرف كوي ،هغه ذات
چي د انسان په نسبت رحمت او پېرزوينه لري ،كه دا
حوادث طبيعي حوادث وى او يوه حكيم رحمان رب د عالم د
حالت په بدلېدو رابدلېدو كي تصرف نه كولى او د
حوادثو په تلو راتلو كي ئې الس نه درلودى ،نو مظلوم
به د تل لپاره مظلوم پاته واى او هيڅ كله به د
ظالمانو د هالكت او د دوى د اقتدار د ختمېدو او
نسكورېدو بندو بست نه واى شوى ،بس په طبيعي ډول به
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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
او مظلوم انسان ،د ظالمانو او باغيانو په مقابل كي
فتح او برى تر السه كړي او د ظالمانو له منگولو ئې
وژغوري ،دا په خپله ثابتوي چي دلته رحمن هللا د رب په
توگه تصرف كوي ،هغه د مظلوم ملگرتيا كوي او ظالم په
مرگ محكوموي ،دا راز حوادث دا حقيقت ثابتوي چي دلته
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.












    











  



  



 
ً چي موسى مو له خپلو آيتونو او څرگند حجت
او يقينا
سره ولېږو ،د فرعون او د ده د درباريانو په لوري،
چي هغوى د فرعون د حكم متابعت وكړ ،په داسي حال
كي چي د فرعون حكم سم او صحيح نه وو ،د قيامت په
ورځ به د خپل قوم مخكښي كوي او په اور كي به ئې
ننباسي ،د ننوتو څومره بد ننوتځى ،او په دې دنيا
كي هم لعنت ورپسې كړى شو او د قيامت په ورځ هم ،د
څومره بد انعام انعام وركوونه!
( -)11-17دلته د موسى عليه السالم قصه په لنډه توگه
او د وروستۍ تاريخي بېلگي په توگه داسي راغلې :موسى
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عليه السالم د هللا تعالى له لوري له آيتونو او څرگند
حجت سره؛ د فرعون او د ده د درباريانو په لوري ولېږل
شو ،هم معجزې وركړى شوې وې ،هم د ده د رسالت د اثبات
لپاره څرگند حجت او هم الرښود كتاب ،هغوى په داسي حال
كي د فرعون حكم ته غاړه كېښوده او د هغه متابعت ئې
وكړ چي نه ئې حكم سم او صحيح وو او نه ئې د دوى سمه
الرښوونه كوله ،هغه فرعون چي د قيامت په ورځ به د خپل
قوم او پلويانو مخكښ شي او په اور كي به ئې ننباسي،
نه گورې چي دوى په داسي مخكښ پسي روان شول چي ډېر بد
ننوتځي ته به ډېره بده ننوتا ورپه برخه كړي؟ پايله
ئې دا چي هم به په دې دنيا كي لعنت پرې ورېږي او هم
د قيامت په ورځ ،د فرعون د متابعت صله او انعام به
ئې د دوزخ اور او تلپاتى لعنت وي ،څومره بد انعام!
دوى خو په دې هيله د فرعون متابعت كولو چي شاهي
انعامونه به ئې په برخه شي خو ومو ليدل چي پايله ئې
څه شوه؟!




   






  






    














   




  
دا د دغو كليو (اړوند) خبري دي چي قصه ئې درته
كوو ،ځيني ئې والړ دي او ځيني ئې رېبل شوي ،او موږ
ظلم نه دئ پرې كړى ،ليكن دوى په خپله پر خپل ځان
ظلم وكړ ،نو كله چي ستا د رب حكم راغى نو خپلو
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هغو معبودانو هيڅ گټه ورونه رسوله چي له هللا پرته
ئې مرستي ته وربلل ،او له تباهۍ پرته ئې بل څه
ورته زيات نه كړل ،او ستا د رب نيونه همداسي وي
كله چي كلي په داسي حال كي نيسي چي ظالمان وي ،بې
شكه چي د ده عذاب سخت دردوونكى دئ.
( -)112-111په دې مباركو آيتونو كي د مخكنيو قصو په
پاى كي څو مهمي الرښووني شوې:
 دا د دغو كليو اړوند خبري دي چي قصه ئې درته كوو،
ځيني ئې ال والړ دي ،نه دي نسكور شوي ،اوسېدونكي ئې
هالك شوي خو كلي ئې نورو ته په ميراث پاته شوي ،او
ځيني ئې داسي نسكور شوي چي نښي ئې هم له منځه تللې،
لكه رېبل شوى فصل،
 د هللا تعالى له لوري دا سخت سخت عذابونه د دوى د
عملونو عادالنه بدله او سزا وه ،هللا ورباندي ظلم نه دئ
كړى ،دوى په خپله پر خپل ځان ظلم وكړ،
 كله چي ستا د رب له لوري وروستۍ پرېكړه وشوه نو
خپلو هغو دروغجنو معبودانو هيڅ گټه ورونه رسوله چي
له هللا پرته ئې لمانځل او مرسته ئې ترې غوښتله ،چا
بتان لمانځل ،چا قبرونه ،چا قصرونه ،چا پيران او چا
فرعونان ،خو دغو دروغجنو معبودانو له تباهۍ پرته بل
څه ورته زيات نه كړل،
 ستا د رب نيونه همداسي وي؛ كله چي خلك د ظلم الر
غوره كړي او هللا تعالى ئې د تعذيب پركړه وكړي نو له
داسي برخليك سره ئې مخامخ كړي ،بې شكه چي د ده عذاب
سخت دردوونكى دئ .قريش او ټول هغه خلك چي د مخكنيو
كافرانو ،مشركانو او ظالمانو په الر درومي بايد پوه
شي چي د هللا تعالى سخت دردوونكى عذاب ورته منتظر دئ.
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ً چي په دې كي هغه چا ته څرگنده نښه ده چي د
يقينا
آخرت له عذابه وېرېږي ،دا هغه ورځ ده چي خلك به
ورته راغونډ كړى شي ،او دا ورځ ليدل كېدونكې ده.
او نه ئې ځنډوو مگر تر شمېرلې (لنډي) نېټې.
( -)111-111په دغو تاريخي پېښو كي د هغه چا لپاره
څرگنده نښه ده چي د آخرت له عذابه وېرېږي ،د دنيا دا
عذابونه ښيي چي د آخرت عذاب حق دئ ،ظالمانو ته يو په
بل پسي سزا وركول ښيي چي هللا تعالى له هر چا سره
محاسبه كوي ،ظالم ته سزا وركوي ،د ظالمانو د اقتدار
ماڼۍ نسكوروي ،مظلوم ژغوري ،حقپالو ته بريا ورپه
برخه كوي او له عذابونو ئې خوندي ساتي ،دغه هللا به
هرومرو د قيامت هغه ورځ راولي چي له ټولو سره بشپړه
محاسبه وشي او هر چا ته د خپلو كړنو بشپړه بدله
وركړى شي ،هغه ورځ هرو مرو راتلونكې ده چي خلك به
ورته راغونډ كړى شي ،ټول به دا ورځ په خپلو سترگو
وگوري ،ځنډېدا ئې تر شمېرلې لنډي مودې پوري ده.

     
   






   














   






   
  
    
  
كله چي (دا ورځ) راشي نو هيڅوك به د ده له اجازې
پرته خبري نشي كولى ،نو ځيني به ئې بد بخته وي او
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ځيني ئې بختور ،نو هغه چي بدبخت شوي په اور كي به
وي چي په هغه كي به ئې چيغي او ځگېروي وي (داسي
لكه د خرو هنگېدا او كورېدا) ،تلپاته په هغه كي،
تر هغه چي آسمانونه او زمكه دوام كوي ،مگر كله چي
ً چي ستا رب د هغه كار ښه
ستا رب ئې وغواړي ،يقينا
تر سره كوونكى دئ چي اراده ئې وكړي .او هغه چي
بختور شوي نو په جنت كي به وي؛ تلپاته په هغه كي،
تر هغه چي آسمانونه او زمكه دوام كوي ،مگر كله چي
ستا رب ئې وغواړي ،داسي وركړه چي (لړۍ ئې) نه پرې
كېدونكې ده.
( -)111-115دلته د قيامت په ورځ د دوو ډلو حالت او
وضعيت انځور شوى ،يوه ئې د بختورو ډله او بله ئې د
بدبختانو ،يوه به ئې په دوزخ كي وي ،كله به له تندي
چيغي وهي او كله به د سوزېدو له درده كوكاري ،څه به
ويلى نشي ،چيغي به ئې د بوده وو هنگېدا او كورېدا ته
ورته وي ،تل به په همدې حالت كي وي ،بله ډله به د تل
لپاره په جنت كي وي.
دلته په جنت او دوزخ كي تل پاته كېدا داسي ښودل
شوې لكه د آسمانونو او زمكي دوام ،تاسو پوهېږئ چي
دلته له آسمان او زمكي نه د دنيا آسمان او زمكه مراد
نه دي ،بلكي د آخرت آسمان او زمكه مراد دي ،او په دې
سره ويل شوي چي په جنت او دوزخ كي به خلود داسي وي
لكه د آخرت د آسمان او زمكي خلود ،خو دا چي تر دې
وروسته ويل شوي :اال ما شاء هللا :مگر دا چي ستا رب ئې
وغواړي؛ د دې استنثاء معنى د خلود نفي نه ده ،بلكي
مراد ئې دا دئ چي هللا تعالى (فعال ما يريد) دئ ،هيڅ
قيد او بند ئې د ارادې مخه نشي نيولى ،او د خاص كار
په كولو ئې نشي اړ كولى .د دواړو آيتونو په پاى كي د
(فعال لما يريد) او (عطاء غيرمجذوذ) ښيي چي مقصد ئې
همدا دئ.
دې ته مو هم بايد پام وي چي دلته سعيد او شقي
انسان راپېژندل شوي ،سعيد هغه دئ چي تل به په جنت كي
وي او شقي هغه چي تل به په دوزخ كي وي ،د هغو خلكو
په اړه څه نه دي ويل شوي چي څه موده به په دوزخ كي
پاته كې ږي او بيا به جنت ته درومي ،اال ماشاء ربك په
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دې اړه نه دئ راغلى ،بلكي د همدغو اشقياءو په اړه
راغلى خو معنى ئې همغه ده چي پورته تشريح شوه ،يعني
دا قيد د خلود د نفي لپاره نه دئ.










   










نو د هغه څه په اړه په شك كي مه پرېوځه چي دا خلك
ئې لمانځي ،لمانځنه ئې فقط همغسي ده لكه چي د دوى
پلرونو تر دې د مخه لمانځنه كوله ،او موږ دوى ته
خپله برخه بشپړه له كمښت پرته وركوو.
( -)111دوى چي كوم دين غوره كړى او د كومو معبودانو
عبادت كوي ،د دې د پايلو په اړه هيڅ شك مه كوه ،د
دوى عبادت همغسي دئ لكه د دوى د مخكنيو پلرونو،
پايله او برخليك به ئې هرومرو همغسي وي لكه د دوى د
پلرونو ،دوى به همغه څه ترالسه كوي چي مخكنيو ئې
ترالسه كړ ،له هيڅ كمښت پرته.




  
    
   
   
    


   
  
ً چي موسى ته مو كتاب وركړ چي په هغه كي
او يقينا
اختالف وكړى شو ،او كه ستا د رب مخكنۍ وينا نه وى
نو هرومرو به د دوى تر منځ پرېكړه شوې وه ،او
ً چي دوى په دې اړه په دوكه كوونكى شك كي دي،
يقينا
ً چي ستا رب به د دوى هر يوه ته د دوى
او يقينا

هود
152پلوشې
د قرآن

ً چي هغه د دوى
عملونه په بشپړه توگه وركړي ،يقينا
په كړنو ښه خبر دئ.
( -)111-111موسى عليه السالم له الهي كتاب سره راغى،
په لوحو كي ليكل شوى كتاب ،خو تاسو وليدل چي له هغه
الهي كتاب سره هم ډېرو مخالفت وكړ ،او هللا تعالى هغو
مخالفت كوونكو ته د خپل سنت مطابق مهلت وركړ ،كه دا
الهي سنت نه وى نو د موسى عليه السالم او د الهي كتاب
ً او له ځنډه پرته پرېكړه
د مخالفت په سبب به ئې فورا
كوله او دوى ته به ئې د خپل مخالفت سزا وركوله ،د
پيغمبر عليه السالم او د قرآن مخالفين هم بايد په دې
دوكه نشي چي ولي له مخالفت سره سره په الهي عذاب نه
ً چي دوى په دې اړه دوكه شوي ،خپلو
اخته كېږي ،يقينا
غلطو گمانونو او شكونو غولولي ،ستا رب به د دوى هر
يوه ته د خپلو عملونو بشپړه سزا وركوي ،هيڅ عمل به
ً چي هغه د دوى په كړنو
ئې بې سزا نه پاته كېږي ،يقينا
ښه خبر دئ.












   



  
     
   

نو هم ته همغسي استقامت وكړه لكه چي گمارل شوى يې
او هم هغه چي له تا سره ئې يو ځاى (خپل رب ته)
ً چي دى د هغه
مخه كړې ،او سرغړاوى مه كوئ ،يقينا
څه ښه ليدونكى دئ چي تاسو ئې كوئ ،او د ظالمانو
په لوري تمايل مه كوئ كه نه نو په اور به اخته
شئ ،په داسي حال كي چي له هللا پرته هيڅ اولياء نه
لرئ ،بيا به مو هيڅوك مرسته ونه كړى شي.
( -)111-112دلته پيغمبر عليه السالم او مؤمنانو ته
ويل شوي چي:
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له الهي الرښوونو سره سم داسي استقامت وكړئ لكه چي
پرې گمارل شوي يئ ،له هر راز سرغړاوي او انحراف
پرته ،دې ته مو بايد پام وي چي معامله مو له هغه ذات
سره ده چي ستاسو پر ټولو پټو او څرگندو كړنو ښه پوه
او د هر څه ښه ليدونكى دئ ،د دې مزيد شرح د همدې
سورې د 121آيت په تفسير كي وگورئ.
د ظالمانو په لوري تمايل مه كوئ كه نه نو د دوزخ
اور به مو په برخه شي او د هللا تعالى له تأييد او مالتړ
نه به محروم شئ او داسي څوك به ونه مومئ چي ستاسو
مرسته وكړى شي .دلته مؤمنانو ته ويل شوي چي نه يوازي
د ظالمانو ملگرتيا ونه كړي او له دوى سره له دوستۍ
ډډه وكړي بلكي د دوى په لوري له ميالن او پر دوى له
باور او اعتماد نه هم ځان لري وساتي ،د كافرانو او
مشركانو په ځاى د ظالمانو صيغه راوړل ښيي چي له هر
ظالم سره له تمايل ښودو ممانعت مراد دئ.







   



  
    
  

او د ورځي په دواړو خواوو كي او (ورپسې نږدې) د
ً چي ښېگڼي بدي
شپې ځيني برخي كي لمونځ كوه ،يقينا
له منځه وړي ،دا د پند اخيستونكو لپاره پند دئ او
ً هللا د نېكانو اجر نه ضائع كوي.
صبر وكړه چي يقينا
( -)115-111دلته د مخالفتونو په وړاندي پيغمبر عليه
السالم او مؤمنانو ته دوه مهمي توصيې شوې:
 د ورځي دواړو خواوو كي او ورپسې نږدې د شپې ځيني
برخي كي لمونځ كوه ،لمونځ هغه ښېگڼه ده چي له معنوي
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پلوه د انسان روزنه كوي او بد بد خصلتونه ئې له منځه
وړي ،كه څه هم ځينو مفسرينو سيئات د گناهونو په معنى
تعبير كړي خو دا تعبير په دې دليل كمزورى دئ چي دلته
د بحث موضوع د گناهونو بخښنه نه بلكي د مخالفتونو په
وړاندي د استقامت موضوع ده ،په سيئات سره بې صبرۍ،
وېري ،ضعف ،دښمن ته تسليمېدا ،ظالمانو ته تمايل او
نورو ناوړو كارونو ته اشاره شوې او ويل شوي چي لمونځ
دا ناوړه خصلتونه له منځه وړي ،لمونځ د انسان اړيكي
له خپل رب سره ټينگوي ،ثبات او استقامت ورپه برخه
كوي ،قرآن معمولً د گناهونو لپاره (ذنب) او د بخښني
لپاره ئې د (غفران) صيغه كاروي ،لكه (يغفر الذنوب او
غافر الذنب )...او د بدو خصلتونو لپاره سيئات او د
محوه كېدو لپاره ئې د (تكفير) صيغه راوړي لكه (يكفر
عنكم سيئاتكم ،كفر عنهم سيئاتهم) ،څوك چي وايي دا
دواړه مترادف الفاظ دي او معنى ئې يوه ده رأيه ئې په
دې دليل صحيح نه ده چي قرآن ئې كله كله په يوه آيت
كي او يو په بل پسي راوړي چي ښيي معنى ئې يوه نه ده
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(يذهبن السيئات) سره د سيئاتو او بدو خصلتونو محو او
له منځه وړل افاده شوي .د آيت په پاى كي ويل شوي چي
دا د پند اخيستونكو لپاره پند دئ او په ورپسې آيت كي
د صبر سپارښتنه شوې دا دواړه هم ښيي چي دلته همدا
خصلتونه مراد دي.
 د آيت له الفاظو داسي معلومېږي چي له (طرفي
النهار) مراد د ورځي دواړه خواوي دي ،له غرمې مخكي
او وروسته برخي ئې ،چي په دې سره د گهيځ ،ماسپښين او
مازديگر لمونځونو ته اشاره شوې او له (زلفا من
الليل) نه مراد د شپې هغه لومړنۍ برخه مراد ده چي
ورځي ته نږدې وي ،چي په دې سره د ماښام او ماخستن
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لمونځونو ته اشاره شوې.
ً هللا د نېكانو اجر نه ضائع كوي .د
 صبر وكړه چي يقينا
خپلو هڅو ،جهاد او دعوت د نتائجو او پايلو په اړه
تشويش مه لره او هيڅكه دا گمان مه كوه چي ستا هڅي به
بې نتيجې پاته شي ،دښمنان به په خپلو مخالفتونو سره
ستا د بريا مخه ونيسي او وروستي منزل ته د رسېدو په
وړاندي به خنډ شي ،ډاډه اوسه چي هللا د نېكانو اجر نه
ضائع كوي ،نه پرېږدي چي د نېكانو قربانۍ ضائع شي.

   






   









  









 
نو ولي تر تاسو مخكنيو پېړيو كي داسي عقلمن نه ول
چي په زمكي كي ئې د فساد مخنيوى كولى ،مگر ډېر لږ
ئې چي ومو ژغورل ،او هغو چي ظلم ئې كولو د هغه څه
متابعت ئې وكړ چي په هغه كي ئې عيش عشرت په برخه
كېدو ،او جنايتكاران ول .او ستا رب داسي نه دئ چي
كلي په داسي حال كي تباه كړي چي استوگن ئې مصلحين
وي.
( -)116-117دلته د مخكنيو قومونو د دې حالت په اړه
حيرانتيا ښودل شوې چي ولي په دوى كي له لږو كسانو
پرته داسي صالح او عقلمن خلك نه وو چي په زمكي كي ئې
د فساد مخنيوى كولى ،دغه عقلمن او صالح ټولگى وژغورل
شو او نور هالك شول!! هالك شوي هغه ظالمان ول چي په
خپل عيش عشرت پسې شول ،داسي ظالمانه تگالره او كړنالره
ئې غوره كړې وه چي دوى ته عيش عشرت ورپه برخه كړي.
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دلته قرآن د دغو هالك شوو څو ځانگړتياوو ته گوته
نيسي :ظالمان ول ،د عيش عشرت په لټه كي ول،
جنايتكاران ول او په زمكي كي ئې فساد خور كړى وو.
يعني دوى د خپلي هوسايني او ترفه لپاره د ظلم او
جنايت الر غوره كړې وه ،د دغو ظالمانو او مترفينو د
عيش عشرت لپاره ډېرو خپل هر څه له السه وركول او د
دوى د هوس قرباني كېدل ،دوى په ټولني كي د فساد
خورولو ،جناياتو او د نورو په حق د تېري له الري ځان
ته هوسا او مرفه ژوند برابرولو ،په ټولني كي د هغو
عقلمنو او صالح كسانو شمېر ډېر لږ وو چي د فساد
مقابله ئې كوله ،هللا تعالى همدا لږكى وژغورو او د
مفسدينو ،ظالمانو ،مترفينو او جنايتكارانو د عيش
عشرت ټغر ئې ټول كړ .دا ستا د رب نه بدلېدونكى سنت
دئ چي د يوې سيمي په اوسېدونكو تر هغه عذاب نه
رالېږي چي استوگن ئې صالحان وي ،د عذاب لېږلو پرېكړه
هغه مهال كوي چي د ټولني غالب اكثريت د ترفه او عيش
عشرت لپاره د فساد ،ظلم او جنايت الر غوره كړي ،د زړه
سواندو دعوتگرانو وړوكى صالح ټولى په خپلي خوا كي
ونه زغمي او د دوى مخالفت ته مال وتړي ،هللا تعالى يوازي
دغه مهال د صالح ټولي د ژغورني او د ظالمانو د كلكي
مؤاخذې او نيوني پرېكړه كوي.

   







     











 
او كه ستا رب غوښتى نو (له ټولو) خلكو نه به ئې
يو (متحد) امت جوړ كړى وو ،خو تل به په خپلو كي
سره مختلف وي ،مگر هغه چي ستا رب پرې رحم كړى ،او
د همدې لپاره ئې پيدا كړي ،او ستا د رب وينا پاى
ته رسېدلې چي دوزخ به هرومرو له پېريانو او خلكو
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گډ ډكوم.
( -)111-111دلته څو خبري په پام كي ولرئ:
هللا تعالى انسانان داسي نه دي پيدا كړي چي د
(انتخاب) او (اختيار) واك ورسره نه وي ،په يوې ټاكلې
الر تلو ته اړ او ټول د عقيدې او عمل له مخي سره ورته
وي ،بلكي دوى ته ئې دا ځانگړتيا وركړې چي خپله تگالره
او كړنالره په خپله خوښه او اراده انتخاب كړي ،او له
بل نه په خپل انتخاب كي توپير ولري ،كه ستا رب غوښتى
نو له ټولو خلكو نه به ئې يو متحد امت جوړ كړى وو،
نه به په دوى كي څه اختالف وو او نه د ښه او بد په
اړه شخړه او نزاع ،هم به د عقيدې له مخي سره ورته ول
او هم د عمل له مخي ،خو دوى ئې داسي پيدا كړي چي يو
له بل سره اختالف ئې يوه فطري او طبيعي ځانگړتيا ده،
له دې اختالف نه هغه څوك ژغورل كېږي چي د هللا تعالى
پېرزوينه ئې په برخه شي ،الهي الرښوونه ئې الرښود شي
او په هغي الر د تلو توفيق ئې په نصيب شي چي د هللا
تعالى د رحمت ن ښه او د خلكو د يووالي او وحدت ضامنه
ده.
ځينو درنو مفسرينو دا فقره (و لذلك خلقهم) داسي
تعبير كړې چي ښيي هللا تعالى انسانان د اختالف لپاره
پيدا كړي ،خو دا تعبير يوازي په هغه صورت كي صحيح
گڼل كېدى شو چي تر دې فقرې (وال يزالون مختلفين) نه
وروسته او متصل راغلې وى ،او تر دې مخكي (اال من رحم)
نه وى راغلې ،حال دا چي د فقرو ترتيب داسي دئ چي ښيي
د (لذلك خلقهم) تړاو مخامخ له (من رحم) سره دئ ،يعني
انسانان به تل سره مختلف وي ،يوازي هغه به له دې
اختالف نه ژغورل كېږي او متحد به وي چي د هللا تعالى رحم
او پېرزوينه ئې په برخه شوې وي ،او هللا تعالى دوى د
همدغه يووالي لپاره پيدا كړي ،كله چي دوى د اختالف الر
غوره كړي نو د خپل خلقت له اصلي مقصد سره ئې د تصادم

هود
151پلوشې
د قرآن

الر غوره كړې ،بيا نو د زمكي پر سر د ژوند كولو حق نه
لري ،بايد ټغر ئې ټول شي .او دا دئ گورئ چي هللا تعالى
له ټولو مخكنيو امتونو سره همداسي كړي ،متحده مؤمنه
ډله ئې ژغورلې او په اختالف كي نښتي د مشركانو،
كافرانو ،ظالمانو او مفسدينو ډلي ئې له منځه وړې دي.
يوازي دا نه چي په دنيا كي به په الهي عذاب اخته
او ټغر به ئې ټولېږي بلكي د دوى په اړه ستا د رب
وروستۍ او پرېكنده وينا دا ده چي ټول به په دوزخ كي
راغونډوي ،پېريان ئې هم او انسانان ئې هم ،او دوزخ
به په دوى ټولو ډكوي .د ډكولو معنى دا ده چي كه د
دوى شمېر هر څومره زيات شي نو دوزخ ئې نه يوازي په
خپلي غېږ كي ځايولى شي بلكي د قرآن د وينا له مخي به
هغه د هللا تعالى د دې پوښتني( :هل امتلئت :آياډك
شوې؟) ،په ځواب كي ووايي( :هل من مزيد :آيا مزيد نور
هم شته؟)

















  
او د پيغمبرانو له (اړوند) خبرو نه چي د هري يوې
قصه درته كوو په دې سره ستا زړه مضبوطوو ،او په
دې كي تا ته حق راغلى او د مؤمنانو لپاره موعظه
او پند.
( -)121په دې مبارك آيت كي دا الرښووني شوې:
دا د پيغمبرانو عليهم السالم اړوند خبري چي تا ته
ئې بيانوو؛ د دې لپاره دي چي ستا زړه پرې مضبوط كړو،
په دې قصو كي چي تا ته څه ويل شوي ټول ئې حق دي،
او په دې كي د مؤمنانو لپاره موعظې او پندونه دي.
د دې آيت په اړه دوه خبري ضروري برېښي:
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ځينو درنو مفسرينو د آيت وروستۍ فقره كي د (هذه)
مشار اليه دا سوره گڼي خو دا تعبير ځكه غوره نه
برېښي چي دلته نږدې او څرگند مشار اليه (انباء
الرسل) په مخكني آيت كي راغلى ،له ځانه ورته بل مشار
اليه جوړول صحيح نه دي.
د دې مباركي سورې په اړه ترمذي او د احايثو ځينو
نورو كتابونو كي په دې مضمون يو روايت راغلى چي
وايي:
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له عبدهللا بن عباس رضى هللا عنه روايت دئ چي ابوبكر رضى
هللا عنه وويل :اې د هللا رسوله! وېښتان دي سپين شول!! وئې
فرمايل :د هود ،المرسالت ،عم يتسائلون او إذا الشمس
سورتونو وېښتان راسپين كړل.
دې ته مو پام وي چي په دې اړه راغلي روايات هم د
متن له پلوه په خپلو كي متعارض دي او هم د سند له
پلوه غريب او متعارض؛ او څو بې ځوابه پوښتني
راوالړوي:
 -1د دې سورې د نزول په وخت كي د پيغمبر عليه السالم
عمر د پنځوسو كلونو شاوخوا كي او په غالب گمان تر دې
څه كم وو او روايات وايي چي دا مهال د پيغمبر عليه
السالم په سر او ږيري كي هيڅ سپين وېښته نه ترسترگو
كېدو.
 -2دغه تر بحث الندي آيت وايي چي د هود د سورې مضامين
او په هغې كي راغلې د پيغمبرانو عليهم السالم اړوند
قصې داسي دي چي د پيغمبر عليه السالم زړه پرې مضبوط
كړى شوى( ،نثبت به فؤادك :ستا زړه پرې مضبوطوو) ،په
دې سوره كي داسي څه نه تر سترگو كېږي چي د پرېشانۍ
او تشويش باعث وي ،بلكي له سره تر پايه د ډاډ او
ً دا روايات صحيح
اطمئنان له زېرو ډكه ده ،كه احيانا
وي نو بيا يوازي يوه توجيه ورته موندلى شو او هغه دا
چي په دې سوره كي پيغمبر عليه السالم ته ويل شوي چي:
(فاستقم كما امرت :داسي استقامت وكړه چي پرې مأمور
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شوى يې) ،خو دلته هم دا پوښتنه بې ځوابه پاته كېږي
چي دې ته ورته وينا خو د قرآن په ډېرو سورتونو كي په
بېلو بېلو الفاظو راغلې ،لكه:
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او هغو ته چي ايمان نه راوړي ووايه :تاسو په خپلي
كړنالري عمل وكړئ؛ موږ هم عمل كوونكي يو ،او
انتظار وكړئ چي موږ هم منتظر يو.
( -)122-121نو اوس او له ټولو دغو دالئلو وروسته هغو
مخاطبينو ته چي ايمان نه راوړي ووايه :تاسو په خپلي
كړنالري عمل وكړئ؛ موږ هم په خپلي تگالري درومو او په
خپل دين عمل كوو ،تاسو هم راتلونكې ته انتظار وكړئ
او وگورئ چي ستاسو دا كړنالره څه درپه برخه كوي او
موږ هم منتظر يو؛ وبه گورو چي هللا تعالى له موږ او له
تاسو سره كوي.




  
  







 
او د آسمانونو او زمكي غيب هللا لره دي او ټول
كارونه ده ته راجع كېږي ،نو عبادت ئې وكړه او
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توكل پرې وكړه او ستا رب له هغه څه غافل نه دئ چي
تاسو ئې كوئ.
( -)121دا آيت چي د سورې تتمه او پاى دئ او له ټولو
آيتونو سره ئې ژوره رابطه لري ،د سورې د ټولو
مضامينو خالصه په دريو فقرو كي زموږ په وړاندي ږدي؛
د هغه هللا عبادت وكړه چي په غيب پوه دئ او ټول غيبي
امور او هغه شيان چي ستاسو له سترگو پټ دي د ده په
واك كي دي او ټول كارونه ده ته راجع كېږي ،پاى او
پايله ئې د ده له لوري ټاكل كېږي.
پر هللا تعالى توكل وكړه ،د ځواكمنو دښمنانو په
وړاندي هللا تعالى ځان ته كافي وگڼه،
ستا رب له هغه څه غافل نه دئ چي تاسو ئې كوئ ،ستا
او ستا د دښمنانو كړنو ته په پام سره به وروستۍ
پرېكړه كوي ،ډاډه اوسه چي هللا تعالى به مؤمنان او
صالحان ژغوري او بريا به ورپه برخه كوي او د حق
دښمنان به كلك نيسي او سخته سزا به وركوي .دا همغه
څه دي چي د تاريخ په اوږدو كي په وار وار تكرار شوي،
د نوح ،هود ،صالح ،ابراهيم ،لوط ،شعيب او موسى عليهم
السالم په قصو كي ئې څرنگوالى ستاسو په وړاندي ځلېږي.
َّ
ِر
ْف
َغ
َسْت
َ أ
نت
ِالَّ أ
ه إ
ِكَ ،أشهد أن الَ إ
ْد
َم
ِح
َب
َّ و
هم
َان
ْح
سُب
َْ
ُكَ
َكَ
ِلَ
اللُ
َ
َ
ك
ي
ل
إ
ب
و
ت
أ
و
َ ُ ُ ِ َْ

يوسف
172پلوشې
د قرآن

يوسف

يادونه:
د يوسف د سورې دا تفسير تر دې د مخه د بېل كتاب په
بڼه كي دوه ځلي چاپ شوى ،له يوې سريزي سره ،دا دئ
اوس ئې د قرآن پلوشې په درېيم جلد كي له خپلي سريزي
سره وړاندي كوو.
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پلورل شوى صحرايي زلمى!
څنگه له زندانه قصر ته ورسېدو
او د نړۍ تر ټولو د ستر او متمدن ملك پاچا شو؟
راشئ د يوسف له سورې ئې زده كړو!
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بسم هللا الرحمن الرحيم

سريزه
كه تاريخي پېښو ته په عاميانه سترگه وكتل شي نو
دا گمان په انسان كي راوالړوي چي اقتدار به تل په
واكمني طبقې كي له يوه نه بل ته انتقالېږي او له
واكمنانو به د دوى اوالد ته په ميراث پاته كېږي ،دا
ورته گران او حتى محال برېښي چي په الندي طبقې كي چا
ته اقتدار په الس ورشي .د عاميانه ذهن خاوندان دا د
تاريخ پرېكنده حكم گڼي چي واكمنه طبقه به تل حكومت
كوي او محكومه طيقه به تل د دوى واكمنۍ ته غاړه ږدي.
د پيغمبرانو عليهم السالم او د مصلح دعوتگرانو او
انقالبيونو يوه لويه ستونزه تل دا وه چي څنگه خلك په
دې قانع كړي چي دا يو غلط ذهنيت دئ ،دا ذهنيت د
ټولني روان وضعيت په دوى كي راپيدا كړى ،دوى كولى شي
دا حالت بدل كړي ،د ظالمو واكمنانو تخت او تاج
رانسكور كړي او اقتدار ئې پاى ته ورسوي ،خو عام ولس
يوازي په استدالل سره په دې خبري نه شو قانع كولى چي
په دوى كي د دې حالت د بدلولو او د يوه انقالب راوستو
توان شته ،كه دوى همت وكړي ،مال وتړي ،د ظلم په خالف
پاڅي نو هللا تعالى به ئې مرسته كوى ،په دې وينا د باور
كولو لپاره بايد داسي تاريخي واقعيتونه د دوى مخي ته
كېښودل شي چي دا حقيقت ثابتوي ،دلته ده چي په مخكنيو
تاريخي پېښو د استناد ضرورت مخي ته راځي او همدا سبب
دئ چي قرآن د تېرو امتونو قصې زموږ مخي ته ږدي ،قرآن
د همدې لپاره د يوسف عليه السالم او موسى عليه السالم
قصه په ډېر تفصيل سره رااخلي او په ترڅ كي ئې همدا
حقيقت موږ ته ثابتوي ،موږ ته وايي :وگورئ څنگه يو
پلورل شوى صحرايي زلمى له زندانه قصر ته ورسېدو او د
نړۍ تر ټولو د ستر او متمدن ملك پاچا شو؟ وگورئ د
فرعون د غالمانو له ډلي نه څنگه يو فراري زلمى په دې
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موفق شو چي مظلومان د ظالمانو په ضد متحد او پاڅون
ته چمتو كړي ،بري ته ورسېږي او فرعون او لښكري ئې د
سيند په څپو كي غرق شي؟!!
د يوسف سوره په مكه مكرمه كي هغه وخت نازله شوې
چي پيغمبر عليه السالم د قريشو له سخت مخالفت سره
مخامخ وو ،د دغو مخالفتونو الرښوونه د قريشو هغو
مذهبي او قومي مشرانو كوله چي پيغمبر عليه السالم او
د هغه دعوت ئې د خپل زعامت لپاره ستر گواښ بالو،
هغوى د رسول هللا صلي هللا عليه وسلم د فكري او اخالقي عظمت
په وړاندي ځان وړوكى احساساوو او داسي ئې انگېرله چي
د ده سپېڅلى شخصيت ،لوړ اخالق ،اوچت افكار ،عدالت
غوښتنه ،د مظلومانو ملگرتيا او له ظلم ،فساد او بې
عدالتۍ سره ئې نه پخال كېدونكې مبارزه به د دې سبب شي
چي د قريشو مذهبي او قبيلوي زعماء او مشران له
زعامته خلع شي او ټول خلك به پيغمبر عليه السالم د
زعيم او مشر په توگه غوره كړي ،د همدې لپاره ئې د
پيغمبر عليه السالم په ضد مخالفتونو ته لمن وهله او د
الزياتولو لپاره ئې هلي ځلي كولې
دغو مخالفتونو هغه وخت زور واخيست چي د قريشو
مشرانو وليدل چي د قوم ځوانان او د ټولني صالح او
نېك شخصيتونه د پيغمبرعليه السالم دعوت ته په پراخه
پيمانه لبيك وايي ،د غورځنگ لمنه په چټكۍ سره
پراختيا مومي او د مؤمنو ځوانانو گواښل ،تعذيب او
فشار هم د دغه دعوت د مخ په زياتېدونكي خپرېدو مخه
نه شي نيولى ،له همدې امله د دوى يوې ډلي هڅه كوله
چي رسول هللا صلي هللا عليه وسلم له مكې نه تبعيد كړي ،بله
ډله ئې د ده په وژلو پسې وه او نورو د ده په بندي
كولو ټينگار كاوو.
په دې مباركي سورې كي د انسان څو اساسي پوښتنو ته
ځواب ويل شوى:
 په فكري او سياسي مبارزاتو كي وروستۍ بريا د چا
په برخه كېږي؟ هغه چي په وسلو سمبال وي ،تر خپل حريف
او رقيب ئې مادي او مالي امكانات زيات او وسائل ئې
مخكي تللي؟ او كه هغه چي له فكري او اخالقي پلوه پر
خپل حريف برالسى وي؟
 آيا صالح او نېك شخصيتونه به هيڅكله له كړاوونو
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سره نه مخامخ كېږي ،تل او د ژوند په هر پړاو كي به
بريالي وي؟ د دوى ملگري او د دوى په الر تلونكي به هم
له ستونزو سره نه مخامخ كېږي ،څوك به ئې مخالفت نه
كوي ،د دوى د دښمنۍ لپاره به مال نه تړي؟ او كه څوك د
دوى دښمنۍ ته مال وتړي نو تل به ناكام او نامراده وي؟
ستونزو او آزمېښتونو سره
 آيا له كړاوونو،
مخامخېدا د يوه شخصيت يا يوې ډلي د اشتباهاتو،
غلطيو ،تېروتنو او ناسموالي نښه وگڼو؟ او داسي
وانگېرو چي د هللا تعالى له لوري په عذاب اخته شوي ،د
خپلو گناهونو سزا وركړى شوې او د هللا تعالى له تأييد
او حمايت محروم شوي؟
 كه داسي نه وي نو له مصيبتونو سره د دوى د
مخامخېدو لپاره څه توجيه لرو؟ آيا دا يو طبيعي بهير
دئ؟ د هللا تعالى سنت داسي دئ چي هم نېكان له آزمېښتونو
سره مخامخ كوي او هم بدان؟ آيا د چا لپاره ستونزي او
كړاوونه د بدو عملونو سزا وي او چا ته د درجو د
لوړولو ،كمال ته د رسولو او د فكري او عملي ودې
وركولو ذريعه؟
دې پوښتنو ته د سم او دقيق ځواب نه موندل او په
دې اړه ناسم او غلط قضاوت د دې باعث شي چي انسان د
پېښو په اړه په خپلو قضاوتونو كي اشتباه وكړي ،غلط
دريځ غوره كړي ،ناكام ته د كامياب په سترگه او
بريالي ته د نامراد په سترگه وگوري!!
دا يوازي قرآن نه دئ چي دې اساسي پوښتنو ته ئې
دقيق او علمي ځوابونه وركړي ،بايبل د نړۍ بل ستر
مذهبي كتاب هم د دې هڅه كړې چي دغو پوښتنو ته ځواب
ووايي ،خو داسي ناقص ځواب چي خپل هيڅ مخاطب نشي قانع
كولى ،بايبل د ايوب عليه السالم د قصې په ترڅ كي دې
پوښتنو ته د ځواب ويلو هڅه كړې ،خو ناكامه هڅه ،كه
څه هم په بايبل كي تر ټولو غوره برخه چي په ويلو
ارزي همدا د ايوب عليه السالم قصه ده ،بايبل د يوسف
عليه السالم قصه هم په ډېر تفصيل سره رااخيستې ،خو
داسي لكه څوك چي د يوه قوم شجره بيانوي ،يا د پېښو
تاريخ ليكي ،نه مخاطب ته كوم پند او نصيحت په كي
نغښتى ،نه د ادب مينه وال خوند ترې اخلي او نه د عقل
او پوهي خاوندانو زړه ته الر مومي ،خو په مقابل كي ئې
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قرآن له يوې خوا د بايبل غلطي تاريخي څېړني تصحيح
كوي ،د پېښو حقيقي انځور وړاندي كوي ،له بلي خوا دا
قصه د څو ډېرو اساسي او مهمو پوښتنو په ځواب كي
وړاندي كوي او د قصې په هري برخي كي يوې پوښتني ته
ځواب وايي او د يوه ستر حقيقت تاريخي بېلگه زموږ مخي
ته ږدي ،له بله پلوه ئې بيان هومره جالب او زړه
راښكونكى چي په يو ځل اورېدو سره د انسان د زړه تل
ته رسي او په حافظې كي ځاى نيسي ،د قصو په اړه د
بايبل او قرآن تر منځ نه يوازي له دې پلوه ژور
توپيرونه شته چي د قرآن وينا ،د بيان اسلوب ،الفاظ
او جوړښت ئې ډېر دقيق ،خوندور او اغېزناك دي ،هر لفظ
ئې په ډېر دقت سره غوره شوى او په خپل مناسب او
ښايسته ځاى كي كارول شوى او هر يو خاص مطلب افاده
كوي ،خو د بايبل داسي چي يوه برخه ئې د بلي برخي
متناقض ،الفاظ او د جملو تركيب ئې له ركاكتونو ډك،
نه ئې عقلمن انسان منلى شي او نه د ادبي سليقې خاوند
ترې خوند اخيستى شي ،بلكي له دې پلوه به هم د دواړو
ترمنځ ژور توپير وگورئ چي د قرآن قصې ځانگړې موخي او
اهداف تعقيبوي ،هره قصه د يوه ستر مطلب د ښه توضيح
لپاره وړاندي كوي ،په هري قصې كي الرښووني او درسونه
لري ،خو د بايبل قصې فقط قصې او شجرې دي ،د يوسف
عليه السالم قصه ئې يوه ښه بېلگه ده ،دا قصه په قرآن
كي په دومره ښايسته او خوندوري بڼي كي راغلې چي د
قرآن هر مينه وال ئې په ډېري آسانۍ سره حفظ كولى شي،
په عربي هېوادونو كي خو وضعيت داسي دئ چي اكثر
امامان په دې خاطر په لمانځه كي د دې سورې له قرائته
ً په كي غلط شي نو له ډېرو خواوو
ډډه كوي چي كه احيانا
به فتح وركول كېږي .په همدغي خوندوري او آساني سورې
كي د هللا د الري مجاهدينو ته هومره ژوري او پراخي توصيې
او الرښووني شوې چي هر مجاهد ته ئې يادول ضروري
برېښي.
دا هم د قرآن يو ستر اعجاز دئ چي د نزول له نېټې
تر ننه په مليونهاوو خلكو هغه حفظ كړى ،تاسو به په
ټولي نړۍ او ټول بشري تاريخ كي هيڅ داسي مذهبي او
غير مذهبي ،د شعر يا د نثر كوم كتاب ونه مومئ چي د
قرآن په اندازه حافظان ولري!! د بايبل له منونكو
پوښتنه كوو :دا ولي تاسو په خپل اوږده تاريخ كي د
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بايبل محدود شمېر حافظان هم نه لرئ؟!! ځواب ئې څرگند
دئ؛ انسان هغه كالم ژر حفظ كولى شي چي د زړه دړه ئې
ورته پرانيستلې شي ،له عقل سره ئې اړخ ولگوي ،محتوى
ئې لوړه او د الفاظو تركيب ئې خوندور وي ،باور وكړئ
چي ما په ټول بايبل كي يوازي د داؤد مزامير داسي
وموندل چي څه نا څه د انسان د زړه دروازه ورته خالصه
شي او په هغه كي معنوي او ادبي خوند او ښكال احساس
كړي ،له دغو څو پاڼو پرته نور په ټول بايبل كي څوك
دا خوند او ښكال نه شي موندلى.
د نړۍ د يوه داسي ستر او متمدن ملك پاچايي چي
سيال ئې نه درلود ،د يوه داسي صحرايي زلمي په الس كي
پرېوتل چي خپلو وروڼو په څاه كي وغورځاوو ،د يوه
مريي په توگه په لږه بيع خرڅ شو ،د پاك لمنۍ په جرم
زندان ته والړ او نږدې لس كاله ئې د زندان په تورو
خونو كي تېر كړل ،له هر چا سره دا پوښتنه راوالړوي چي
آيا دا يو تصادف وو؟ او كه د هللا تعالى يو ثابت او نه
بدلېدونكى سنت؟ څوك چي په خداى او په دنيا او آخرت
كي په الهي مكافات او مجازات باور لري نه داسي پېښو
ته د يوه تصادف په سترگه گوري او نه د نړۍ نورو پېښو
او حوادثو ته ،كه دا په عالم كي طبيعي پېښي دي او كه
د انسان په ژوند كي لوړي ژوري ،كه دا د ښه او نېك
انسان له ستونزو او كړاوونو سره مخامخېدل دي او كه د
شرير او بد انسان سوكاله ،مرفه او آرام ژوند ،كه دا
د مستحق ماته ده او كه د نامستحق بريا ،خو هغه چي په
هللا تعالى باور لري او هغه د عالم او د عالم د ټولو
پېښو پالونكى او سمبالوونكى گڼي ،د پېښو په اړه نه
داسي باور ساتلى شي او نه داسي قضاوت كولى شي ،هغه د
ښه ،نېك عمله او صالح انسان د مكافات او د بد عمله
او طالح انسان د مجازات كېدو لپاره مضبوط دليل لري
او دا د عادل هللا تعالى له لوري مكافات او مجازات گڼي
او همدا د هللا تعالى د شته والي په اړه د دليل په توگه
وړاندي كوي ،خو د دې عكس حالت او هلته چي نېكان له
كړاوونو سره مخامخ وي ،زندانونو ته ځي ،له هېواده
شړل كېږي او پر له پسې ستونزي گالي او مفسدين او
ظالمان د اقتدار پر گدۍ ناست او مرفه او سوكاله ژوند
لري ،ناچار بايد د دې لپاره د منلو وړ توجيه وړاندي
كړي چي هم خپل تشويشونه او اندېښنې رفع كړي او هم د
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مخالفينو پوښتنو ته ځواب ووايي.
د پيغمبرانو عليهم السالم په شمول د ټولو مصلحينو
په اړه د دوى مخالفينو ويلي چي كه دوى په حقه وى نو
د ولس له مخالفت سره به نه مخامخ كېدل او په هر گام
كي به له كړاوونو او ستونزو سره الس او گرېوان نه ول،
هغو خلكو چي د پيغمبر عليه السالم او د ده له دعوت
سره مخالفت ته ئې مالتړلې وه ،خپل ټول وسائل او
امكانات ئې د دې الهي نهضت د مقابلې لپاره كارول او
د پيغمبر عليه السالم ياران ئې د مكې په مباركي وادي،
دا د هللا د كور حرم كي ،ترشديد تعذيب الندي نيولي وو،
ويل به ئي :په دې خبري څنگه باور وكړو چي محمدعليه
السالم د خداى پيغمبر دئ ،د ټولو مالئكو مطاع جبرئيل د
هللا له لوري ده ته د الهي وحي قاصد دئ ،دا ادعاء كوي
چي الر ئې حقه او هللا ئې مل دئ!! په داسي حال كي چي دى
او ياران ئې له دغو سختو كړاوونو او ستونزو سره
مخامخ دي ،په هرگام كي مصيبتونه او ابتالءات ورته
منتظر ،تعذيب كېږي ،له ملك نه شړل كېږي او وژل
كېږي!! دا ولي د ده خداى د ده مرسته نه كوي؟ ولي
مالئكي د ده مرستي ته نه راځي؟ ولي د ده مخالفين د هللا
په عذاب نه اخته كېږي؟ قرآن د يوسف په سورې كي دې
پوښتنو ته ځواب وركوي او وايي :له كړاوونو او ستونزو
سره مخامخېدل يو داسي الهي سنت دئ چي پيغمبران هم
ورسره مخامخ شوي .هللا تعالى انسان داسي پيدا كړى چي
هرو مرو به د راز راز محنتونو او مشقتونو له
كږلېچونو نه تېرېږي ،لوړي ژوري به گوري او كړاوونه
به گالي ،له مصيبتونو سره د چا د مخامخ كېدو معنى دا
نه ده چي هغه د هللا له تأييد نه محروم او الره ئې ناسمه
ده!! تاسو سخته اشتباه كړې چي دا انگېرنه مو د خپلو
قضاوتونو لپاره مالك او معيار گرځولې ،مگر يوسف عليه
السالم هم د خپلو وروڼو په وړاندي او هم د عزيز مصر
او د ده د مېرمني په وړاندي په حقه نه وو؟ آيا خپلو
جفاكارو وروڼو په دې خاطر په كوهي كي وانه چاوو چي
پر پالر گران وو؟ مگر د مصر واكمنانو د پاك لمنۍ په
جرم زنداني نه كړ؟ خو پايله څه وه؟ د ده او د ده د
وروڼو؟ آيا دغه مظلوم انسان ،دا پلورل شوى ،صحرايي
زلمى! د زندان له توري خوني د پاچايۍ قصر ته ونه
ورسېدو او د نړۍ د هغه مهال ترټولو د ستر او متمدن
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ملك پاچا نه شو؟
د هر انسان د ژوند بهير ته پام وكړئ ،د هرچا ژوند
له لوړو ژورو ډك ،كمزورى ،ضعيف او محتاج دنيا ته
راشي ،بل ته په هرڅه كي اړ ،الس پښې وهي ،له يوه نه
بل اړخ ته نه شي اوښتى ،بل څوك بايد د ده مرسته
وكړي ،خپله غذا په اوښكو ،ژړا او چيغو ترالسه كوي ،چي
له زمكي د پورته كېدو شي نو هرگام په ډېر زحمت پورته
كوي ،په هر قدم كي پر مخ لوېږي ،له راز راز بيماريو
سره د دوامداري مقابلې لړۍ ئې په مخ كي ،دردونه او
رنځونه ،تر څو ځوان شي ،د ژوند بهير ئې نوى پړاو پيل
كړي او ستونزي ئې نوې بڼه او پېچلي ابعاد ،له يوې
نزاع ال نه وي فارغ شوى چي په بلي سر شي ،يو مشكل ئې
ال نه وي حل چي له بل سره مخامخ شي ،له يوې بيمارۍ
روغ شي په بلي اخته ،دغه دئ د انسان د ژوند حقيقي
انځور ،له ستونزو سره مخامخ كېدل ئې د ژوند طبيعي
بهير ،د الهي سننو مطابق او د ژوند الزمه .خداى جل
شأنه انسان داسي نه دئ پيدا كړى چي تل به د گالنو د
پاڼو په بستر څملي ،هللا د گالنو ترڅنگ اغزي پيدا كړي ،د
خندا تر څنگ ژړا ،د خوشحالۍ ترڅنگ غم ،د سوكالۍ
ترڅنگ ستونزي.
قرآن فرمايي چي هللا تعالى د زمكي اقتدار صالحانو ته
سپاري نه گناهگارانو ته ،كه چېري گناهگاران اقتدار
ترالسه كړي نو دا د هللا تعالى د مرضي خالف حالت دئ ،دا
حالت د انسانانو د خپلو غلطو تصرفاتو او گناهونو
نتيجه ده ،هللا تعالى انسان آزاد او د اختيار خاوند
پيدا كړى ،ده له خپل اختيار نه غلطه استفاده كړې او
دا حالت ئې راپيدا كړى ،يوه د ظلم الر غوره كړې او بل
ظلم ته تسليم شوى ،هللا تعالى نه په دې راضي كېږي چي
څوك ظلم وكړي او نه په دې چي څوك ظلم ته تسليم شي او
د ظالم ملگرتيا وكړي .هللا تعالى په دې نه راضي كېږي چي
څوك په مصيبتونو اخته شي ،برعكس له مصيبتونو نه د
انسان ژغورل خوښوي او خپلو صالح بندگانو ته امر كوي
چي په مصيبتونو د اخته انسانانو مرسته وكړي ،دوى ته
فرمايي :وږي ،تږي او لوڅ ته خوراك ،څښاك او جامه
وركول داسي وگڼئ لكه چي ما ته مو راكړي وي ،د مظلوم
ملگرتيا داسي وشمېرئ لكه چي زما مرسته مو كړې وي،
قاضي ته د عدالت كولو امر كوي ،د ده بې عدالتي د دې
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لپاره نه ده چي خداى غواړي همداسي وشي ،يوه مظلوم ته
د ظالم قاضي په الس سزا وركړي او په دې سزا خوشحاله
كېږي ،ظالم قاضي د هللا تعالى د حكم او رضاء خالف عمل
كړى ،له هغه اختياره ئې غلطه استفاده كړې چي هللا تعالى
هغه ته د نورو انسانانو په څېر وركړى ،كه له ظالم او
مظلوم نه دا اختيار سلب شي بيا خو انسان د تيږي او
وني په څېر په يوه محكوم او مجبور مخلوق بدلېږي!!
څوك چي د انسان د بدو كارونو په وجه په هغه خداى
اعتراض كوي چي انسان ئې پيدا كړى!! او هغه ته ئې
اختيار او د ښه او بد له منځه د يوه د غوره كولو واك
وركړى ،هغه د سطحي نظر خاوند دئ ،د قضيې يوه اړخ ته
ئې كتلي او بل اړخ ئې له پامه غورځولى ،دې ته ئې پام
نه دئ كړى چي دا د انسان د هغه اختيار نتيجه ده چي
په سبب ئې انسان ته پر ټولو مخلوقاتو شرف او غوره
والى ورپه برخه شوى ،د همدې اختيار په سبب هغه
ترمالئكو هم غوره گڼل شوى .چا چي يو ډېر حساس
كمپيوټر ،داسي چي بېلگه ئې نه موندل كېږي او تر نورو
زيات كارونه كولى شي ،په دې موخه جوړ كړى چي د انسان
كارونه ورته آسانه كړي ،كه اوس اتيا په سلو كي خلك
له دې حساس كمپيوټر نه د نېكو مقاصدو لپاره استفاده
كوي او شل ئې د غلطو مقاصد لپاره كاروي ،آيا سمه ده
چي د كمپيوټر جوړوونكى مالمت كړو او د اعتراض وړ ئې
وگڼو؟!!
كله چي د يوسف سوره نازلېده نو پيغمبر عليه السالم
او د ده ياران او ملگري له داسي سختو ستونزو سره
مخامخ ول چي له لږو كسانو پرته نه چا دا گمان كولو
چي دوى به مقاومت ته دوام وركړى شي او پر خپلو
زورورو دښمنانو به غالب شي او نه ئې دا جرأت كولو چي
د دوى په څنگ كي ودرېږي او د هغو مال ماتوونكو
كړاوونو زغملو ته چمتو شي چي دوى ورسره مخامخ ول.
د ابو لهب په څېر د رسول هللا صلي هللا عليه وسلم نږدې
خپلوان هم د دې په ځاى چي د ده ملگرتيا او مالتړ
وكړي ،د ده د خورا بدو دښمنانو په قطار كي ودرېدل؛ د
همدغو مخالفتونو او دښمنيو په طوفان كي د يوسف سوره
نازلېږي او د يوسف عليه السالم د قصې په ترڅ كي له
يوې خوا د ده مخالفينو ته وايي چي ستاسو برخليك به
هم د يوسف عليه السالم د مخالفينو په څېر وي ،هغوى هم
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د يوسف عليه السالم پرضد د رخې او كينې الره ونيوله او
د هغه په حق كي ئې له هيڅ ډول ظلم او جفا نه ډډه ونه
كړه ،د هغه د وژلو او شړلو توطئه ئې جوړه كړه ،كوهي
ته ئې واچاوو ،پرې ئې ښود چي د مريي په شان په لږه
بيع وپلورل شي ،زندان ته ئې كش كړ او پرله پسې كلونه
ئې په زندان كي وساتو؛ مگر په دې بريالي نه شول چي
الهي مقدرات بدل كړي او هغه مقام ته د يوسف عليه
السالم د رسېدو مخه ونيسي چي له ده سره وړ وو.
د يوسف سوره هغه وخت ښه جاجولى شو او د هر آيت په
مفهوم او د مضامينو په پراخو ابعادو ئې هغه وخت ښه
پوهېدلى شو چي د دې سورې د نزول په وخت كي د مكې
حاكمه فضا او هغه پيغام چي د غورځنگ موافقينو او
مخالفينو د دې سورې له هر آيت اخيستلى ،په نظر كي
ولرو.
دا مباركه سوره د هغو كسانو پوښتنو ته دقيق
ځوابونه وركوي چي غواړي پوه شي له مصلح او زړه
سواندو دعوتگرانو سره د شديد مخالفت وجه څه وي؟ څوك
ئې مخالفت كوي او ولي؟ او د دې مخالفت پايله به څه
وي؟ هغه چي غواړي پوه شي صالح قيادتونه كوم او
مواصفات ئې څه دي او د ناصالح سياسي او اجتماعي
زعامتونو ځانگړتياوي كومي دي؟ د دې مباركي سورې په
ترڅ كي د جاهلي ټولني د سياسي او اجتماعي زعامت
اخالقي ځانگړتياوي په ډېره دقيقه او حكيمانه توگه
انځور شوې ،خداى خبر چي د قريشو مفسد مشران به د دې
سورې په اورېدو سره څومره غصه شوي وي؟ دوى ته د دې
سورې په هغي برخي كي چي د عزيز مصر او د مصر د نورو
مشرانو د كورنيو اخالقي حالت په كي انځور شوى ،د خپلو
كورنيو بد حالت ترسترگو كېدو او له همدې سورې نه
پيغمبر عليه السالم دا درس اخيستى وو چي كله د يوه
سرلوړي فاتح په توگه مكې ته داخل شو ،ټول قريش د ده
د سختو كينه كښو دښمنانو په شمول د كعبې خوا ته
راغونډ وو او دې ته منتظر چي وگوري پيغمبر عليه
السالم به د دوى د تېرو دښمنيو څه سزا وركوي ،سرونه
ئې له شرمه ټيټ او وېري اخيستي ،كله چي پيغمبر عليه
السالم ترې پوښتنه وكړه :له ما څه انتظار لرئ؟ له
عذر ،خجالت ،عجز او انكسار نه په ډك غږ ئې ځواب
وركړ :هماغه انتظار چي له يوه مهربان او كريم مشر
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وروره كېدى شي!! او هغه په ځواب كي ورته وويل :زما
ځواب همغه دئ چي زما ورور يوسف عليه السالم خپلو
وروڼو ته وركړى وو ،اذهبوا و انتم الطلقاء :ځئ تاسو
آزاد يئ!!
د دې سورې روښانه او مدلل آيتونه د هغو ډېرو
كسانو پوښتنو ته دقيق ځوابونه وركوي چي دسياسي
ډلبنديو او رقابتونو په فضا كي ژوند كوي او د خلكو د
قيادت او زعامت ترالسه كولو لپاره د سياسي مشرانو او
زعامتونو ترمنځ د ټكر او رقابتونو شاهد دي او غواړي
چي د دې شخړو او رقابتونو عوامل ،محركات ،پايلي او
عواقب وپېژني.
حكمتيار
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د يوسف سوره
د سورې پېژندنه:
د يوسف سوره  111آيتونه لري چي د سريزي له دريو
او د سورې د تتمې له اتو آيتونو پرته نور ټول ئې د
يوسف عليه السالم هغي قصې ته ځانگړي شوي چي له بې
شمېره ژورو الرښوونو او پراخو او اغېزناكو عبرتونو
ډكه ده ،د سر او پاى آيتونه هم د قصې لپاره د مقدمې
او تتمې حيثيت لري ،ټول آيتونه ئې د لومړيو دوو
آيتونو په څېر يا (مبين) ته په ورته صيغو پاى ته
رسېدلي او يا (تعقلون) ته په ورته صيغو ،خو دې ته مو
پام وي چي په (ن) او (م) پاى ته رسېدلې ورته صيغې د
وزن له پلوه شبيه او يو شان گڼل كېږي ،لكه (مبين) او
(حكيم) ،د همدې لپاره په ټول قرآن كي دا صيغې د
هموزنو صيغو په توگه راوړل شوې ،نه دېرشم او يو
څلوېښتم آيتونه په داسي صيغو پاى ته رسېدلي چي د ږغ
وزن ئې له دغو دواړو اوزانو سره توپير لري ،يو ئې د
(تستفتيان) بل ئې د (قهار) په صيغې پاى ته رسېدلى،
خو دا دواړه آيتونه داسي دي چي له ورپسې آيتونو سره
تړلي دي او د وروستي آيت په پاى كي بايد توقف وشي.
همداراز پنځه شپېتم او شپږشپېتم آيتونه په (يسير) او
(وكيل) سره پاى ته رسېدلي ،چي د مبين هموزنه گڼل
شوي.
لكه څنگه چي دغه سوره په دريو تورو (ا ،ل ،ر) سره
پيل شوې ،همدا رنگه د دې سورې محوري مضامين چي ټول
آيتونه ئې پر مدار څرخي ،هم درې دي ،په بل عبارت دا
درې حروف دې ته اشاره كوي چي په دې سورې كي درې
اساسي موضوعات څېړل شوي ،كه تاسو د سورې ټول مطالب
په غور سره له نظره تېر كړئ نو ډېر ژر به متوجه شئ
چي دلته د الندي دريو مطالبو لپاره تاريخي بېلگي او
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مثالونه وړاندي شوي او د يوې ښكلې او زړه راښكونكې
قصې په ترڅ كي د مخاطب مخي ته اېښودل شوي:
ً له سختو
الف :خداى پالونكي او د هللا د الري الروي ،حتما
آزمېښتونو او كړاوونو سره مخامخ كېږي ،دا آزمېښتونه
كله هومره سخت وي چي د پيغمبرانو عليهم السالم په څېر
اولواالعزمه شخصيتونه هم د يأس او ناهيلۍ پړاو ته
رسېږي او داسي انگېري چي د الهي حتمي مرستي او پر
دښمن باندي د حتمي بري او برالسي په اړه د دوى هيلي،
انتظارات او باورونه بې ځايه وو ،هسي ئې گمان كړى وو
چي د خپلي مبارزې د عاجل او حتمي بريا شاهد به وي او
د دښمن ماته به په خپلو سترگو وگوري .خو دا دئ له
اوږدې مبارزې وروسته نه يوازي د دې انتظار د تحقق
هيڅ نښي نه تر سترگو كېږي بلكي برعكس له داسي پرله
پسې كړاوونو سره مخامخ يو چي ترې وتل محال برېښي!
ب -:خو د همدغو سختو آزمېښتونو په پاى كي او هغه
مهال چي دوى له خپلي حتمي بريا او پر دښمن له برالسۍ
ناهيلي او مأيوس شوي ،ناڅاپه ئې الهي مرسته په برخه
شوې ،له كړاوونو ژغورل شوي او بري ته رسېدلي.
ج -:د شر او فساد هغه ځواكونه چي د پيغمبرانو د دعوت
او بلني په وړاندي درېدلي له خداى پالونكو سره د
پرله پسې ټكرونو په پاى كي ،د دوى د انگېرنو،
انتظاراتو او باورونو په خالف او ناڅاپي د هللا تعالى له
كلكي مؤاخذې سره مخامخ شوي او په شديد او دردوونكي
الهي عذاب اخته شوي ،نه خپلو پراخو وسائلو او
امكاناتو له دې عذابه ژغورلي او نه خپلو پلويانو او
مرستندويانو.
دا درې مهم مبحثونه د سورې له وروستي آيت مخكي په
ايجاز او لنډيز سره داسي راغلي:
   
   
   
     
  

تر هغه چي پيغمبران نهيلي شول او
كاذب (انتظار او هيلي) تېر ايستي
مرسته ئې په برخه شوې او هغه څوك
غوښتلي او زموږ عذاب به له مجرمانو

گومان ئې وكړ چي
دي ،ناببره زموږ
ژغورل شوى چي موږ
نه دفع نه كړى شي
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(په هيڅ ځواك او هيڅ تدبير سره الهي عذاب له ظالمانو
نه شي دفع كېدى).
او د سورې په وروستي آيت كي راغلي :قرآن چي كومي
تاريخي قصې زموږ مخي ته ايښې دي ،د تاريخ په لوړو
ژورو كي د حق او باطل ترمنځ د تصادم او نښتو كومي
پېښي ئې بيان كړې دي ،په دې كي د عقل خاوندانو ته
عبرتناك درسونه دي ،دا د نورو كتابونو د هغو قصو په
څېر مه گڼئ چي قصه خوښو له ځانه جوړي كړې ،قرآن د
تاريخ د ټولو دردمنو ،زړه سواندو او صالحو بلونكو او
دعوتگرانو او د دوى د رښتيني الهي دعوت تصديق كوي،
هر څه ئې په ډېر دقت او تفصيل سره بيان كړي ،څوك چي
د حق په لټه كي وي او پر حقائقو د ايمان راوړلو
تلوسه او اراده لري ،دا كتاب به ئې الرښود وي او د ده
لپاره د هللا تعالى د رحمت او پېرزويني ډالۍ.
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ا ،ل ،ر؛ دا د دې روښانوونكي او څرگند كتاب
آيتونه دي .موږ هغه د عربي قرآن په توگه نازل كړى
(په عربي ژبه د لوستلو لپاره آسان كتاب) ،ترڅو
تاسو په ښه شان پرې پوه شئ .او ستا په لور د دې
قرآن په وحي سره ،موږ ترټولو غوره قصې درته كوو،
په داسي حال كي چي تر دې مخكي (د نورو په شان له
هغو) بې خبره وې
( -)1-1د دې مباركو آيتونو په اړه څو مهمو خبرو ته
ستاسو پام رااړوم:
 له اسالم نه مخكي (په جاهلي) ادبياتو كي وينو چي
ډېرو ليكواالنو خپلي ليكني په مقطعاتو تورو پيل كړې
دي ،په ليكنو كي دغه كړنالره ،د جاهليت په زمانه كي
مروج اومعمول دود وو او ټول پرې پوهېدل؛ (داسي لكه
نن چي په انگليسي او نورو ډېرو ژبو كي د كلماتو د سر
توري د مخفف په توگه كاروي) ،نو ځكه د قرآن د ځينو
سورتونو په سر كي د دې تورو راتلل له هيچا سره كومه
پوښتنه راوالړه نه كړه او په صحابه وو كي هيچا هم د
دغو تورو په اړه له رسول هللا صلي هللا عليه وسلم پوښتنه
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ونه كړه ،همدا وجه ده چي په دې اړه هيڅ روايت نه
لرو ،د وخت په تېرېدو سره دا ليكدود ورو ورو پرېښودل
شوى او خبره هغه ځاى ته رسېدلې چي خلك هغه رمز هېر
كړي چي په دغو تورو سره افاده كېدو ،د نوموړو تورو
په باب د مفسرينو اختالفات له همدغه ځايه را پورته
كېږي.
 كه چېري هغه سورتونه چي په دغه ډول حروفو پيل شوي
په غور سره مطالعه كړئ ،په واضح توگه به درته څرگند
شي چي نوموړي توري د سورې له محوري مضامينو سره خورا
نږدې اړيكي لري :هغه سوره چي په يوه حرف پيل شوې،
وينو چي د يوې مهمي او محوري موضوع په ارتباط ئې بحث
كړى او كه په دوه ،درې يا له دې په زياتو تورو پيل
شوې ،نو د هماغو تورو له شمېر سره سمي موضوعگاني په
كي تر بحث او څيړني الندي نيول شوې.
 د دې سورې په دغو دريو لومړيو آيتونو كي د قرآن
كريم شپږو مهمو صفتونو ته اشاره شوې:
الف_ قرآن "مبين" كتاب دئ ،خپل مطالب په روښانه ډول
وړاندي كوي؛ داسي چي په هغو كي اغماض ،ابهام،
پېچلتوب او كړكېچ له سره نشته او ټول آيتونه ئې
روښانه او واضح دي ،دا كتاب بيانوونكى او روښانوونكى
دئ ،پټ حقائق ښكاره كوي ،د انسان له نظره پټي او
تروږمۍ زاويې ورته روښانه كوي او هر هغه څه ورته
بيانوي او حقيقت ئې ورته واضح كوي چي په هغه پوهېدل
او د حقيقت درك كول ئې انسان ته ضروري دي.
ب_ دا كتاب د هللا تعالى له لوري يو داسي پيغام دئ چي
له آسمانه نازل شوى او زموږ مستوى ته چي د زمكي
اوسېدونكي يو راښكته شوى ،هغه حد ته چي اخيستونكى او
حامل ئې يو "امي" او لومړنى مخاطب ئې هم يو "امي
قوم" وو ،وگورئ چي د هللا جلت عظمته لطف او عنايت څومره
عام ،لوى او پراخ دئ چي موږ ته ئې زموږ په خپله ژبه
پيغام راليږلى ،د خلكو په ژبه ،هغوى ئې په مروجو
كلماتو او لغاتو مخاطب گرځولي ،داسي پيغام چي ټولو
ته د فهم وړ دئ ،روښانه او واضح.
د تاسف خبره دا ده چي ځيني حرفوي دينداران ،دا
آسان ،واضح او ټولو ته د فهم وړ قرآن؛ پيچلى او گران
معرفي كوي ،په داسي حال كي چي قرآن له "آسمانه" زمكي
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ته راغلى دئ او الرښووني ئې د زمكي پر مخ د انسانانو
دچارو د تنظيم لپاره ځانگړې دي؛ مگر هغوى په خپلو
پيچلو تعبيرونو او تفسيرونو سره دغه كتاب له زمكي نه
آسمان ته پورته كوي ،هغه ځاى ته چي د چا الس ور ونه
رسيږي او د پيغامونو پوهه او درك ئې هيچا ته ممكن
ونه برېښي.
ج -د دې كتاب په نامه كي د "لوست" او "په لوستلو كي
د آسانتيا" صفت پټ دئ ،كوالى شئ چي د هغه ښكاره
پيغامونه د هغه په روښانو الفاظو او كلماتو كي په ښه
شان ولولئ او مفاهيم ئې درك كړئ ،د هغه په الفاظو كي
اغماض ،پېچلتوب او تعقيد له سره نشته.
د_ د هغه قوم په ژبه نازل شوى دئ چي د دې كتاب
لومړنى مخاطب وو؛ په عربي ژبه.
هه_ قرآن د انسان عقل مخاطبوي ،هغه ويښوي ،فكر او
تعقل ته ئې اړباسي ،هيڅ داسي څيز چي د انسان له عقل
نه پورته وي او يا ئې له عقل سره مغاير وي په كي
نشته.
و -د قرآن قصې د پخوانيو خلكو قصې (اساطير االولين)
مه گڼئ ،دا تر ټولو غوره قصې "احسن القصص" دي چي په
هغو كي ستر حقائق ،پراخ او ژور مفاهيم راغونډ شوي او
د تاريخي پېښو په ترڅ كي د دغو حقائقو عملي بېلگي
نندارې ته اېښودل شوې او په دې سره مهمو فكري
اساساتو ته عيني تجسم وركړى شوى .دا قصې د خلكو په
منځ كي د مروجو تاريخي قصو په شان مه گڼئ؛ بلكي د
غيب د نړۍ اسرار ئې وگڼئ ،هغه اسرار چي يوازي د وحي
له الري پرې پوهېدى شو ،عام خلك خو پر ځاى پريږدئ حتى
پيغمبران عليهم السالم هم د وحي له نزول نه مخكي له
دې غيبي اسرارونه بې خبره وو.
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كله چي يوسف خپل پالر ته وويل :پالر جانه! يولس
ستوري او لمر او سپوږمۍ (مي په خوب كي) ځان ته د
سجدې په حال كي وليدل .وئې ويل :زويكه! خپل خوب
دي وروڼو ته مه تېروه ،داسي نه چي ستا په ضد كوم
ً چي شيطان د انسان ښكاره
پټ تدبير ونيسي ،يقينا
دښمن دئ.
( -)5-1دلته څو خبري په پام كي ولرئ:
 بايبل هم د يوسف عليه السالم قصه په ډېر تفصيل سره
رااخيستې ده ،په ځينو برخو كي ئې وينا قرآن ته ورته
ده ،خو هغه ئې د يوې بې محتوى او بې مقصده قصې په
توگه وړاندي كړې ،په داسي حال كي چي قرآن دا د يوې
ډېري عبرتناكي او روزونكې قصې په ضمن كي بيانوي او
په هري برخي كي ئې په لسهاوو درسونه مخاطب ته وركوي،
قرآن د دغي قصې په ترڅ كي د حق د الري مبارزينو ته دا
ډاډينه وركوي چي هللا تعالى د حقپالو مل او د دوى د
بريا ذمه وار دئ .دا قصه په حقيقت كي د داسي چا حالت
انځوروي چي د زندان له يوې تيارې خوني پاچايۍ ته
رسېدلى ،هغه څوك چي خپلو وروڼو ورسره مخالفت ته
مالوتړله ،په كوهي كي ئې واچاوو ،د يوه غالم په توگه
په ارزانه بيع خرڅ شو ،د پاك لمنۍ په جرم زندان ته
والړ ...خو ال څو كاله نه وو تېر شوي چي له همدې
زندانه قصر ته ورسېدو او د هغه وخت تر ټولو د ستر
هېواد د پاچايۍ پر تخت كښېناستو!! په دې قصې كي د دې
حقيقت لپاره تاريخي بېلگي وړاندي شوې چي د باطل په
مقابل كي حق ،د دروغو ،چل او دوكې په خالف رښتينولي
او صداقت او د اخالقي فساد په وړاندي پاك لمني هرو
مرو غلبه مومي.
بايبل ليكي چي يوسف عليه السالم خوب وليد او وروڼو
ته ئې تېر كړ او په همدې سره د هغوى حسادت
راوپارېدو!! خو قرآن د بايبل خبره تصحيح كوي او
فرمايي چي ده خپل خوب وروڼو ته نه بلكي خپل پالر ته
تېر كړ او ورته ئې وويل :پالر جانه! په خوب كي يولس
ستوري او لمر او سپوږمۍ گورم چي راته سجده وكړي! پالر
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ورته وويل :گرانه زويه! خوب دي وروڼو ته مه تېروه،
داسي نه چي شيطان ئې ستا خالف كوم خطرناك تدبير ته
وهڅوي ،د خوب تعبير دي دا دئ چي هللا تعالى به تا غوره
كړي ،د خبرو په حقيقت او د خوبونو په تعبير د پوهېدو
علم به دركړي او خپل نعمتونه به پر تا او د يعقوب پر
كورنۍ بشپړ كړي ،هغسي لكه چي ستا پرپالر او نيكه،
ابراهيم او اسحاق ئې بشپړ كړي وو .د قرآن له وينا
معلومېږي چي له يوسف عليه السالم سره د ده د وروڼو د
مخالفت سبب د ده خوب نه بلكي د ده هغه لوړ شخصيت وو
چي پالر د همدې په وجه په درنه سترگه ورته كتل او د
ده راتلونكې ورته روښانه او ځالنده معلومېده.
دا آيتونه څو اساسي مطالب زموږ مخي ته ږدي:
الف :د يوسف عليه السالم په "رؤيا" كي يولس ستوري د
هغه د يولسو وروڼو لپاره او لمر او سپوږمۍ د ده د
پالر او مور لپاره د رمز په توگه راغلي او دا ښيي چي
د "رؤيا" او خوب ژبه رمزي ده ،ځانگړى قاموس لري ،ټول
شيان په كي د رموزو او سمبولونو په بڼه نندارې ته
اېښودل كېږي.
ب :يوسف عليه السالم ته د ستورو ،لمر او سپوږمۍ
انقياد چي د ده په وړاندي د هغوى د سجدې په لفظ سره
تعبير شوى دئ ،هغه ته د وروڼو انقياد او د هغه پر
لويوالي او اوچتوالي د كورنۍ د ټولو غړو اعتراف
افاده كوي.
ج :كله داسي وي چي په يوه صالح انسان كي ښېگڼي او
لوړ لوړ نېك صفات د كينه گرو او حسودو انسانانو كينه
راپاروي او همدغه كينه او حسد ئې د لوړو شخصيتونو
دښمنۍ ته هڅوي .تل به گورئ چي فاسق او مفسد انسانان
له صالح او نېكو انسانانو سره دښمني كوي.
د :داسي مه انگېرئ چي په انسان كي حسادت يو طبيعي او
فطري خصلت دئ ،نه داسي نه ده؛ بلكي دا شيطان دئ چي
په انسان كي د دې ناروغۍ سبب گرځي ،كه چېري په نورو
كي ښېگڼي او اوچت خصلتونه؛ په تا كي هم دغو ارزښتونو
ته د رسېدو تلوسه راوالړه كړي او تا هم ښېگڼي او لوړو
خصلتونو ته وهڅوي او په تا كي نوې ولولې ،شوق ،تلوسه
او هيلي راوپاروي ،دا يو طبيعي امر دئ؛ مگر كه د دې
پر عكس تا د فضل او ښېگڼي له خاوندانو سره عداوت،
دښمنۍ او كينې ته وهڅوي او د دې بد كړچار سبب شي ،نو
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پام كوه چي شيطان ستا پر زړه او دماغ سيورى غوړولى
او دغه منفي احساسات ئې در كي راپارولي دي.
هه :خپل رازونه او اسرار له ځان سره وساته او له
افشاء كولو ئې ،په خاصه توگه نږدې ملگرو ،سياالنو او
هغو كسانو ته چي له تا سره د تنافس او رقابت قصد
لري ،ډډه وكړه.
و :يعقوب عليه السالم چي يو حساس او پوه شخصيت او د
درايت خاوند دئ له يوه پلوه د خپل زوى خوب په دقيقه
توگه تعبيروي او له بله پلوه ورته توصيه كوي چي خپلو
وروڼو ته ئې افشا نكړي ،داسي نه چي شيطان د دوى كينه
راوپاروي او د ده په خالف ئې كوم ناوړه پټ تدبير ته
وهڅوي.






  
















  
او همداسي به ستا پالونكى رب تا غوره كړي او د
احاديثو (خبرو) تأويل (ښه او دقيق تعبير) به
درزده كړي او خپلي پېرزويني به پر تا او د يعقوب
پر كورنۍ داسي بشپړي كړي لكه چي پخوا ئې ستا پر
نيكونو ابراهيم او اسحاق بشپړي كړې ،بې شكه چي
ستا رب باحكمت پوه دئ.
( -)7د يعقوب عليه السالم په دې دقيق تعبير كي يولس
ستوري د يوسف د يولسو وروڼو ،لمر او سپوږمۍ د ده د
پالر او مور رؤيائي رموز گڼل شوي او سجده ئې د ده په
وړاندي د دوى انقياد او د دې نښه ښودل شوې چي هللا
تعالى به ده ته ستر او لوړ مقام ورپه برخه كړي ،هغه
ته به پر نورو فضيلت وروبخښي او د يعقوب عليه السالم
د كورنۍ قيادت او مشري به ئې په برخه شي .د تأويل
االحاديث (د خبرو په كنه او حقيقت د پوهېدو) او د
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خوبونو د سم او دقيق تعبير پوهه به ئې په برخه شي،
يعني له يوه پلوه به د خوبونو د تعبير علم وركړى شي
او له بله پلوه به د هري خبري تل ته د رسېدو استعداد
او توانمني ترالسه كړي او دا د يوه انسان د پوهي او
علم تر ټولو لوړ پوړ دئ .يعقوب عليه السالم له دې
"رؤيا" نه پوه شو چي دى او اوالد ئې د خپل وخت د
ځالندو ستورو په شان دي .له همدې امله يوسف عليه
السالم ته فرمايي چي هللا تعالى به پر تا او د يعقوب پر
كورنۍ باندي خپله پېرزوينه بشپړه كړي ،هغسي لكه چي
ستا پر نيكونو ابراهيم او اسحاق عليهما السالم باندي
ئې بشپړه كړې وه ،لكه څنگه چي هغوي د الهي انعام
مستحق وگرځېدل او د خلكو د هدايت وسيله شول ،تاسي به
هم د خلكو د الري د ځالندو مشالونو حيثيت غوره كوئ او
له تروږميو به د هغوى د ايستلو باعث وگرځئ .يعقوب
عليه السالم ته له دې خوبه معلومه شوه چي په تأويل
االحاديث كي به يوسف عليه السالم تر ده هم مخكي وي ،د
ده په وړاندي خپله سجده ئې همداسي تعبير كړه ،نو ځكه
ئې هغه ته وويل :هللا تعالى به د تأويل االحاديث علم
دركړي.
د آيت له دې برخي په ښه توگه څرگندېږي چي د يعقوب
عليه السالم نور زامن سره له دې چي د خپل ورور يوسف
عليه السالم په حق كي ئې ستره جفا وكړه ،د الهي بخښنې
وړ گرځېدلي او د معنويت لوړو پوړو ته رسېدلي.
د يوسف عليه السالم د قصې په ترڅ كي به وگورئ چي د
يعقوب عليه السالم تعبير صحيح ثابت شو او ټولي برخي
ئې يوه په بلي پسې ترسره شوې.
بايد و گورو چي "رؤيا" څه ده او حقيقت ئې څه؟
څنگه موږ د زمان او مكان له قيده باسي ،راتلونكو
زمانو ته مو بيايي او له راتلونكو حوادثو او پېښو مو
خبروي؟ په "رؤيا" كي كوم څيز د دې باعث كېږي چي موږ
د مكان او زمان له حجاب آخوا پر هغو حقائقو پوه شو
چي په خپلو پنځگونو حواسو ئې نه شو درك كولى؟ آيا
موږ شپږم حس هم لرو؟ چي د خوب په حالت كي راويښېږي؟
آيا دا حس كولى شي چي د زمان او مكان له محدودې پښه
آخوا كېږدي ،له حجابونو تېر شي او د پردو تر شا
وقايع او حقائق درك كړي؟ او يا دا چي "رؤيا" د يوه
بل حقيقت نښه ده؛ د يوه داسي ذات له شته والي مو
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خبروي چي د انسان د "رؤيا" او خوبونو د الهام سرچينه
ده؟ كه چېري د "رؤيا" په باب دا تعبيرونه او توجيهات
ونه منو ،نو څنگه كولى شو د دې لپاره كومه بله توجيه
وړاندي كړو؟ څوك چي د هللا تعالى له شته والي انكار كوي
او انسان محض يو مادي توكى گڼي او د روح په نامه كوم
څه نه مني ،د دغو خوبونو لپاره څه توجيه لري؟ د ټولو
په ژوند كي ،لږ تر لږه د يو شمېر انسانانو په ژوند
كي زېرى وركوونكي خوبونه ترسترگو كېږي ،د ټولو داسي
خوبونه خو پرېږدئ آيا فقط يو ئې كافي نه دئ چي حساس
محققين او منصف پوهان وهڅوي چي د دغو خوبونو په اړه
خلكو ته دقيق او د منلو وړ ځواب وركړي او سرچينه ئې
په گوته كړي؟ زه به د خپلو خوبونو له منځه دوه د دغو
محققينو مخي ته كېږدم او ځواب به ترې وغواړم ،زه د
دغه ډول "خوبونو" له پلوه ډېر غني وم ،كه ټول ئې
وليكم نو يو كتاب ترې جوړيږي ،دلته ئې دوه بېلگي د
مثال په توگه رااخلم:
هغه مهال چي د ظاهر شاه د واكمنۍ په دوران كي
بندي او په توقيف كي د محكمې د حكم منتظر وم ،يوه
شپه مي خوب وليد چي زما مشر ورور اختر محمد (چي د
كمونستانو د اقتدار په لومړيو كي زما له پالر او
كوچني ورور نورالدين سره په شهادت ورسېدو) زما د
توقيف خوني ته راننوت او له روغبړ نه وروسته زما د
زندان د ملگري شهيد ډاكټر عمر پر اوسپنيز كټ
كښېناست ،د سرو زرو گوتې ئې چي د فيروزې غمى په كي
لگېدلى وو په گوته وه ،له څو دقيقو خبروآترو نه
وروسته ئې دا گوتې راوايستله او ماته ئې راكړه ،د
مالقات په پاي كي كله چي روانېدو ،جيب ته ئې الس كړ او
درې سليز افغاني نوټونه ئې له جيبه راوايستل او ماته
ئې راكړل ،خوب مي په دغه ځاى كي پاي ته ورسېد ،د هغي
شپې په سبا ،زما همدا مشر ورور ناڅاپي او پرته له دې
چي كابل ته د ده له راتگ نه خبر وم ،زموږ ليدو ته
راغى ،پوليسو هماغه اطاق ته راوست ،په هماغه كټ
كښېناست ،هماغه گوتې ئې په گوته ،له څو شېبو خبرو
آترو وروسته ئې خپله گوتې راوايستله او ما ته ئې
راكړه ،د تلو په وخت كي ئې جيب ته الس كړ او هماغه
درې نوټونه ئې راوايستل او ماته ئې راكړل .ما تر الس
ونيو او ورته ومي ويل :په خداى قسم چي ستا دغه راتگ
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او د هغه ټولي صحنى مي تېره شپه په خوب كي ليدلې وې،
دې ته منتظر وم چي دا آخري برخه ئې هم وگورم او بيا
ئې تا ته ووايم.
زما د "رؤيا" بله بېلگه د يوسف عليه السالم صادقه
"رؤيا" ته ورته ده( :ما ته خپل شهيد پالر په نوې
ځوانۍ كي واده وكړ ،په لسم ټولگي كي زه د واده خاوند
وم ،د واده په شپه مي فقط څو شېبې د سحر له لمانځه
نه مخكي خوب كړى ،چي سترگي مي سره ورغلې په خوب كي
گورم چې :د تره له يوه زوى سره مي چي سپين ږيرى وو
او محمد نذير نومېدو ،يوځاى د آسمان په لورى اوچت
والړو ،د ستورو ځاى ته ورسېدو ،ستوري راكد ول ،خو زما
په رسېدو سره وخوځيدل ،له شرق نه د غرب په لوري روان
شول ،ناڅاپي داسي زرينه ټوټه ترې جوړه شوه چي د
اوږدو او سارو تارونه ئې ټول ستوري ول ،دا زرينه تكه
په خپله په زرينو خوليو بدله شوه ،له ما څو گامه
آخوا د دغه زرينو خوليو يوه وړه كوڼه جوړه شوه ،هغي
خوا ته ورروان شوم چي وگورم دا څنگه خولۍ دي ،ناڅاپي
څه نور ناپيژانده كسان چي شمېر ئې تر څلورو پنځو
زيات نه وو ،را پيدا او له يوې بلي خوا د خوليو په
لور راروان شول ،هر يوه لدې كوڼي نه يوه خولۍ په الس
كي واخيسته پرته لدې چي په خپل سر ئې كښېږدي ،ما هم
يوه خولۍ را واخيسته او په خپل سر مي كېښوده او په
همدې سره له خوبه راويښ شوم .په ابتداء كي مي گمان
كولو چي د دې خوب به زما له واده سره ارتباط وي،
ښايي هللا تعالى به ما ته نېك اوالد راكړي چي سر مي
ورباندي لوړ وي ،د دې خوب له ليدلو دوه كاله وروسته
په پوهنتون كي شامل شوم او په پوهنتون كي زما له
شمول سره جوخت اسالمي خوځښت پيل شو ،د هللا تعالى لطف او
مهرباني وه چي د يو شمېر محصلينو وروڼو په ملگرتيا د
اسالمي نهضت په تأسيس كي لږ يا ډېره ونډه را په برخه
شوه ،د سردار داؤد د واكمنۍ په مهال او هغه وخت چي
زموږ ډېر وروڼه د رژيم له لوري د پاڅون په تور ونيول
شول ،ما له يو شمېر نورو وروڼو سره پاكستان ته هجرت
وكړ ،لنډه موده وروسته مو له همغه ځايه د نهضت د بيا
منظمولو لړۍ پيل كړه ،د غړو په روزنه او تنظيم مو الس
پوري كړ ،چا چي به له موږ سره يوه روزنيزه دوره پاى
ته رسوله ،بېرته به خپلو سيمو ته ستنېدل ،له لوړو
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غرونو او ژورو درو اوښتل او له كږو وږو ستونزمنو الرو
به ټاكليو سيمو ته تلل او له رسېدو سره سم به ئې د
افرادو په روزني او انسجام الس پوري كاوو ،په همدغه
دوران كي وو چي ټول مشران وروڼه راغونډ شول او د يوې
غونډي په ترڅ كي ئې د اسالمي نهضت مشري ما ته تفويض
كړه ،گمان مي وكړ چي زما د هغه خوب تأويل همدا وو.
خو ډېر وروسته كله چي د جهاد لمن خوره شوه ،ډېر
خلك حتى هغه هم د مجاهدينو له ليكو سره يو ځاى شول
چي له فكري او اخالقي پلوه ئې د دې صف وړتيا نه
درلوده خو شرائطو په نهضت تحميل كړل ،په پاكستان او
ايران كي گڼ شمېر ډلي جوړي شوې ،ډېر كسان د مشرتابه
لپاره كانديد شول او غوښتل ئې د قيادت پگړۍ په سر
وتړى ،په دې وخت كي پوه شوم چي زما د هغه خوب تعبير
څه وو.
كه دېرش كاله مخكي مي دغه "رؤيا" له چا سره مطرح
ً ځان عاجز گڼلو خو
كړې وى؛ نو له تعبيره به ئې حتما
كه نن همدغه "خوب" د هر هغه چا په وړاندي تېر كړم چي
د افغانستان له جرياناتو او د نهضت د تأسيس له
څرنگوالي او د ډلو او گوندونو د جوړېدو له بهير نه
خبر دي ،نو په آسانۍ سره كولى شي د دې خوب ټولي برخي
تعبير كړي.
زه د داسي خوبونو پراخه تجربه لرم ،همدغو تجربو
دې نتيجې ته رسولى يم چي باور وكړم د انسان د روحي
جوړښت او د دماغ هغه برخي چي په ويښه كي ډېر ځله د
زمان او مكان له قيد نه وځي ،وړاندوينه كوي ،ابتكار
كوي ،د راتلونكې په اړه حدس وهي او ډېر ځله ئې
حدسونه دقيق او صحيح ثابتېږي ،له مقدماتو نه نتائجو
ته ځان رسوي او د پېښو پايلي او پيالمې په گوته كوي،
دا برخي د "خوب" په حالت كي هم فعاله وي .داسي نه ده
چي د خوب په حالت كي د انسان د روحي جوړښت ټولي
حساسي برخي خپل فعاليت متوقف كوي .په خوب كي د دماغ
ځيني برخي له فعاليت الس واخلي ،ځيني نيمه فعاله شي،
ځيني د انتظار حالت غوره كړي ،خو ځيني نوري برخي ئې
داسي دي چي د خوب حالت هغوى ته د ال ښه فعاليت كولو
موقع په الس وركړي .د خوب په حالت كي د انسان دماغ د
ورځنيو پراخو مصروفيتونو نه فارغ وي ،د ده پنځگوني
حواس چي هريو ئې د ورځي له لوري پراخ فعاليتونه لري
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او د دماغ لويه برخه مصروفوي ،د خوب په وخت كي خپل
كار متوقف كړي ،دماغ آرام پرېږدي او هغه ته دا موقع
وركړي چي په پوره انهماك سره په هغو قضاياءو غور
وكړي چي ده ته مهمي برېښي ،هغه چي د ورځي له لوري ،د
پراخو مصروفيتونو په وجه نه توانيدو ورباندي غور
وكړي .دا داسي وگڼئ لكه يو متفكر ،عالم ،شاعر،
ليكوال چي د يوې مهمي څېړني ،ليكني او شعر لپاره له
خلكو گوښه شي او ځانته د ښه فكر كولو او په خپل كار
د ښه تركيز لپاره مناسب شرائط برابر كړي .خوب همدا
شرائط د دماغ لپاره برابروي.
انسان د خپل پيچلي دماغ د پراخو فعاليتونو يوه
وړوكې برخه په خپل واك كي لري ،داسي چي د ده له
ارادې سره سم كار كوي ،دا برخه په خوب كي خپل فعاليت
متوقف كړي ،خو د دماغ هغه لويه برخه چي د انسان تر
واك الندي عمل نه كوي بلكي خپلواكه ده او خپل ټول
فعاليتونه په اتوماتيكه توگه ترسره كوي ،دا برخه تل
فعاله وي او د يوې شېبې لپاره خپل فعاليت متوقف كوي.
د خوب په حالت كي د انسان د دماغ دا برخه د ال ښه
فعاليت فرصت ترالسه كوي .كه انسان په ويښه كي
وړاندوينه كولى شي ،د راتلونكې په اړه حدس وهي،
اختراعات كوي ،نوي نوي ابتكارات كوي ،څو مقدماتي
خبري يوه د بلي خوا ته كېږدي او له همدې د راتلونكو
نتائجو په اړه قضاوت كوي .هيڅ دليل نه لرو چي همدا
كار دي د خوب په حالت كي ونه شي كولى ،د اكثرو
انسانانو ذاتي تجربو دا خبره ثابته كړې.
له باانصافه محققينو او له حساسو څېړونكو نه
پوښتنه كوم :كه د نړۍ د ټولو خلكو داسي خوبونه يوې
خوا ته پرېږدو ،يوه دوه بېلگي ئې راواخلو او وغواړو
چي د خوب منشأ او حقيقت معلوم كړو ،نو ځواب به مو څه
وي؟ زه څنگه له راتلونكو پېښو خبر شوم؟ چا خبر كړم؟
دا اطالع چا راكړه؟ د دې الهام سرچينه چېري ده؟
دغه "خوبونه" سر بېره پر دې چي د انسان د روحي
ابعادو څرگندوونكي او مظاهر دي د الهام د سر چينې
وجود چي د مادې له محدودې بهر دي هم په اثبات رسوي
او يو بل حقيقت د "تقدير او برخليك" په نامه منعكس
كوي ،ته په خپله رؤياء كي د يوې داسي پېښي په جريان
كي لوېږې چي ډېره موده وروسته ترسره كېږي او مصداق
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ئې په ويښه كي وينې؛ او د دې معنى دا ده چي انسان د
هغي تگلوري الروى دئ چي لوړي ژوري ئې پخوا ټاكل شوې
دي او هرو مرو دى ترې تېريږي .دتگلوري غوره كول د ده
كار دئ؛ خو هغه لوړي ژوري چي دى د الري په اوږدو كي
بايد ترې تېر شي له پخوا مقدر شوې دي ،واك او اختيار
ئې د انسان په الس كي نه دئ ،دا موضوع د ديني مباحثو
يوه ډېره مهمه قضيه ده ،هغه كسان چي په دې موضوع د
ښه پوهېدو تلوسه او شوق لري بلنه وركوم چي (په قضاء
او قدر ايمان او مقتضيات ئې) او د التكوير دسورې د
وروستي آيت تفسير دي په "د قرآن پلوشې) كي مطالعه
كړي.
قرآن د يوسف عليه السالم د وروڼو منفي احساسات ،له
خپل ورور سره ناروا سيالي او رقابت او د ده د وژلو
او له منځه وړلو لپاره د دوى غلطه اراده د دې لپاره
زموږ مخي ته ږدي چي له داسي كارونو ځان وساتو ،د دوى
احساسات په دې توگه انځوروي:













   
   
   
د يوسف او د ده د وروڼو په قصې كي پوښتونكو ته
ً چي يوسف
روښانه نښي دي .كله چي دوى وويل :يقينا
او ورور ئې زموږ پالر ته تر موږ ډېر گران او محبوب
دي ،په داسي حال كي چي موږ (ډېر او پياوړې) ډله
يو ،په دې كي شك نشته چي پالر مو په څرگندي اشتباه
كي دئ.
( -)1-6د يوسف عليه السالم او د هغه د وروڼو ترمنځ د
نزاع او شخړي قصه ډېرو هغه پلټونكو او پوښتونكو ته
چي د دغه ډول شخړو د املونو په لټه كي دي او غواړي
پوه شي چي عوامل او محركات ئې څه دي او پايلي ئې څه،
مدلل ځواب وايي او هره اندېښنه ئې په دقيقه توگه رفع
كوي ،په دې آيتونو كي د يوسف عليه السالم د وروڼو
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داسي څو خبري په گوته شوې چي په ترڅ كي ئې د شخړو د
ناسم او متجاوز لوري وينا او دريځ موږ ته توضيح كوي
او هغه دا چي:
 دى په ناحقه سره زموږ پر پالر تر موږ ډېر گران دئ.
 په داسي حال كي چي زموږ شمېر زيات دئ او د پالر د
حمايې ،ساتني او دفاع دروند پېټى زموږ پر اوږو دئ.
ً چي زموږ پالر لويه اشتباه
 په دې كار سره يقينا
كوي.
په دې څرگندونو كي څو مهم ټكي د څېړني وړ دي:
 په داسي حال كي چي يعقوب عليه السالم له خپل زوى
يوسف عليه السالم سره د هغه د ځانگړتياوو په خاطر
مينه لري ،په ده كي هغه څه گوري چي په نورو كي ئې نه
ليدل ،د ده لوړ استعدادونه ،ښه اخالق او هوښياري ئې
خوښېده ،د هغه په څېرې او كړنو كي ئې د يوه لوى
شخصيت نښي ليدې او د همدې لپاره ئې خاصه اعتنا ورته
كوله ،داسي نه وه چي د خپلو زامنو تر منځ غيرعادالنه
توپير وكړي او بې موجبه يوه ته پر بل ترجيح وركړي ،د
ده په څ ېر له يوه حساس او عادل پيغمبره داسي بې
عدالتي ډېره لري ده ،خو نور زامن ئې چي د يوسف عليه
السالم ځانگړتياوو او لوړ شخصيت د دوى حسادت پارولى،
يوسف ته د پالر خاصه پاملرنه بې عدالتي گڼي او د
تبعيض او توپير په سترگه ورته گوري.
 له يوسف عليه السالم سره د وروڼو د مخالفت اصلي
وجه دا وه چي د ده د لوړ شخصيت په وړاندي ئې د حقارت
احساس كاوو ،د ده اخالقي لوړتيا او عظمت ئې نه شو
زغملى ،د ده هغه صفتونه چي د پالر مينه ،احترام او
درناوى ئې راپارولو؛ د ده د وروڼو كينه او حسادت ئې
هڅولو .له لوړو شخصيتونو سره تل او د زمانې په هر
پړاو كي همداسي كېږي ،د دوى لوړو ځانگړتياوو ته په
پام سره د ټولني صالح او هوښيار خلك د دوى درناوى
كوي خو د پرېوتي شخصيت خاوندان او مفسدين ئې د همدغو
خصلتونو په وجه مخالفت ته مال تړي.
 هغه كسان چي د ذاتي مواصفاتو له مخي د لوړ تلو وړ
نه دي ،د لوړ الوت لپاره پياوړي وزرونه نه لري ،له
لويو لويو شخصيتونو سره د سيالۍ اهليت نه لري ،خو
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حرص پرې غالب دئ ،جاه طلبه دي ،حقائقو ته د تسليمېدو
او د لوړو شخصيتونو پر عظمت د اعتراف پر ځاى او له
هغوى سره په نېكو كارونو كي د مرستي او ملگرتيا په
ځاى د ناروا رقابت الر غوره كوي ،د ځان د غوره والي د
ثابتولو لپاره د يوسف عليه السالم د وروڼو په څېر
غلطو توجيهاتو ته پناه وړي او وايي :موږ په دې خاطر
غوره او د احترام او توجه مستحق يو چي شمېر مو زيات
دئ!! ځواكمن يو!! د دوى په څېر په عصبيتونو تكيه كوي
او د تعصباتو اور ته لمن وهي .په واقعيت كي دغه وگړي
د كمزورو شخصيتونو خاوندان دي ،د زعامت او مشرۍ
وړتياوي او ځانگړتياوي نه لري؛ مگر جاه طلبه او د
قدرت وږي دي ،غواړي دا حرص او اقتدار ته د رسېدو دا
وژونكې تنده له نارواوو الرو اشباع كړي ،د قومي او
نژادي تعصباتو په پارولو سره غواړي قدرت ته ورسېږي
او په دې توگ ه د قدرت په مسابقه كي پر خپلو رقيبانو
برى ومومي .هغه چي د امت او ملت په شامله او پراخه
مستوى كي د منل كېدو جوگه نه دئ او دا كفايت او
اهليت په كي نشته چي د يوه پراخ ملت په كچه د مشرۍ
مقام ترالسه كړي نو د دې هڅه كوي چي لږ تر لږه د قوم،
قبيلې او عشيرې په سطح د زعامت مقام ته ځان ورسوي،
خو دا مقام هم د حسادتونو او د نورو په ضد د كركي او
نفرت راپارولو له الري ترالسه كوي!!
 قرآن په دې قصې كي موږ ته وايي :هغه كسان چي
عصبيتونه عنوانوي ،د ځان لپاره د قوم او قبيلې په
نامه امتيازات غواړي او تل د قومونو تر منځ د
امتيازاتو پر وېش اعتراض كوي ،دوى د ځان او خپلو
رقيبانو په اړه د خورا عادلي مرجع قضاوت هم نه مني،
داسي لكه چي د يوسف عليه السالم وروڼو د خپل حكيم،
پوه ،حساس او عادل پالر قضاوت هم ناعادالنه گاڼو او
ويل ئې :موږ ته په پام نه كولو سره زموږ پالر ستره
اشتباه كوي؛ ان ابانا لفي ضالل مبين!!
 تاريخي تجربې ښيي چي د قومي عصبيت بيرغچيان سره
له دې چي د هغوى قضاوت او دريځ د خلكو په گڼه او
شمېر باندي والړ وي او د هر قوم نفوس د مالك او معيار
په توگه مني ،مگر تل د اكثريت قضاوت ته غاړه نه ږدي
او مخالفت ترې كوي ،د اكثريت له الري نه خپله الره
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بېلوي ،د امت په وړاندي ملت ،د ملت په وړاندي مليت
او قوم او د قوم او قبيلې په منځ كي كورني او عشيره
ئې حدونه عنوانوي .قرآن فرمايي چي دا شعارونه شيطاني
املونه لري او د شيطان په تحريك او لمسونه رامنځ ته
كېږي ،شيطان وو چي د لومړي ځل لپاره ئې نژادي توپير
ِن نار و
َني م
َقت
َل
ِنه ،خ
َير م
نا خ
عنوان كړ او وئې ويل :أَ
ِين :زه تر ده غوره يم ،زه دي له اوره پيدا
ِن ط
َه م
َقت
َل
خ
كړى يم او هغه دي له خاوري پيدا كړى دئ.
 كه چېري د يوسف عليه السالم په څېر له يوه ستر
پيغمبر سره د خپلو ډېرو نږدې خپلوانو او دوستانو
لخوا ،له كومي گناه پرته او بې موجبه ،داسي جفا او
ظلم كېږي ،نو ته اې د هللا د الري مجاهده! بايد د هللا
تعالى په الر كي او د پيغمبرانو د كړنالرو او تگالرو په
تعقيب كي ،دغسي جفاگانو ته منتظر واوسې او په ځان كي
د هغوى د زغملو ځواك او زغم راپيدا كړې ،داسي نه چي
د آزمېښتونو او ستونزو پروخت بې حوصلې شې ،ناامېده
شې او مبارزه په نيمه الره كي ناتمامه پرېږدې او تا
ته :اې د دغو صحنو تماشاچي! اې د عافيت پر غونډۍ
ناست د مبارزو پايلو ته منتظره! تا ته ويل شوي :داسي
و نه انگېرې چي دا د هللا د الري سرتېري مجاهدين په دې
خاطر له كړاوونو سره مخامخ دي چي د هللا تعالى د عنايت
او رعايت وړ نه دي او له الهي عنايت او پېرزوينو
محروم كړى شوي!! او په دې سبب له دې برخليك سره
مخامخ شوي چي غلطي او اشتباه ترې شوې!! داسي نه ده؛
دوى نه ،بلكي تا اشتباه كړې ،دا لوړي ژوري او دا
آزمېښتونه د دې الري طبيعت او د هللا تعالى د نه
بدلېدونكو سننو يو سنت دئ .د خداى د الري مجاهدين به
د آزمېښت په دې لوړو ژورو او د كړاوونو او ستونزو په
دې پېچومو او كږلېچونو كي روزل كېږي ،د دوى صبر او
استقامت به مضبوطېږي ،د دوى استعدادونو ته به وده
وركول كېږي او د كمال او پوخوالي هغه پړاو ته به
رسېږي چي د هللا تعالى د نصرت وړ وگرځي او د بريا
پرېكړه ئې وكړي.
بايبل ليكي چي د يوسف وروڼو خپلي رمې شكيم ته د
څرولو لپاره بېولې وې ...پالر ئې يوسف ورپسي ورولېږو
چي احوال ئې واخلي ...،كله چي هلته ورنږدې شو ،وروڼو
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ئې وويل :دا دئ لوى خوب ليدونكى راغى ،راځئ چي وئې
وژنو او په يوه كوهي كي ئې واچوو ،پالر ته به ووايو
چي كوم ځناور خوړلى دئ ...يوه ئې وويل :د وژلو په
ځاى ئې ژوندى په څاه كي واچوئ ...په خپله به په كي
مړ شي ...له وررسېدو سره سم ئې بريد پرې وكړ ...جامې
ئې ترې وايستلې او په څاه كي ئې واچاوو ...ناڅاپه ئې
يو كاروان وليد چي د دوى خوا ته راروان دئ ...فيصله
ئې وكړه چي پر دغه كاروان ئې وپلوري ...له كوهي ئې
راوايست او خرڅ ئې كړ ...او كاروانيانو له ځان سره
مصر ته روان كړ)...
قرآن فرمايي چي د يوسف وروڼو په خپلو كي مشوره
وكړه چي يوسف په كوهي كي اچوو ،پرېږدو ئې چي كوم
كاروان ئې له ځان سره كوم لري ملك ته بوځي او د مريي
په توگه ئې وپلوري ،په كار ده چي پالر موږ ته تر ده
زيات په درنه سترگه كتلى ،زموږ شمېر زيات دئ ،هم
دكور ټول كارونه كوو او هم ئې حفاظت كوو ،خپل پالر ته
راغلل او ورته ئې وويل :پرېږده چي يوسف له موږ سره د
لوبو او مېوو خوړلو لپاره صحرا ته والړ شي ،پالر ئې
وويل :تاسو پوهېږئ چي زه ورپسي خفه كېږم او وېرېږم
چي تاسو به ترې غافله شئ او لېوه به ئې وخوري ،دوى
بيا خپل شمېر ته گوته ونيوله او وئې ويل :كه لېوه ئې
له موږ وخوړى شي په داسي حال كي چي موږ كافي ډېر يو
نو موږ به بال وهلي يو!!
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يوسف ووژنئ او يا ئې په كومي زمكي كي وغورځوئ ،تر
څو د خپل پالر پاملرنه درته وزگاره شي او تر دې
وروسته صالح ټولى شئ ،يوه ويونكي وويل :يوسف مه
وژنئ ،كه (د ده په ضد څه) كوونكي يئ نو د يوه
كوهي په تياره سوړي كي ئې وغورځوئ ،چي كوم كاروان
ئې ترالسه كړي ،وئې ويل :پالره! ولي د يوسف په اړه
پر موږ باور نه كوې ،حال دا چي موږ ئې خواخوږي
يو؟ سبا ئې له موږ سره ولېږه چي (د مېوو په ونو
ً ښه ساتونكي
كي) وڅري او لوبي وكړي او موږ ئې حتما
يو ،وئې ويل :كه ئې درسره بوځئ دا مي غمجن كوي او
وېرېږم چي لېوه به ئې وخوري او تاسو به ترې غافله
وئ ،وئې ويل :كه لېوه ئې په داسي حال كي وخوري چي
موږ يوه (پياوړې) ډله يو ،نو موږ به په دې صورت
كي تاواني (بال وهلي) يو.
( -)11-1په دې مباركو آيتونو كي څو مهمي الرښووني
ترسترگو كېږي:
 په سياسي مبارزاتو كي تل كمزورى ،خو متعصب حريف
دئ چي د سالم او رغنده رقابت او سيالۍ پر ځاى پر پټو
توطئو الس پوري كوي ،ترڅو له دې الري خپل رقيبان ترور
كړي او د مبارزې له ډگره ئې وباسي.
 ځيني بيا داسي دي چي كه څه هم هدف ته درسېدو
لپاره ناروا الري غوره كوي؛ مگر ادعاء ئې داسي وي چي
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گواكي د دوى هدف نېك دئ او هدف ته له رسېدو وروسته
به د خدمت مصدر گرځي او د صالحو افرادو په څېر به ښو
عملونو ته مال تړي ،د دوى په نظر نېك هدف ته د رسېدو
لپاره هره الره غوره كول جائز دي ،د هدف نېك والى
نامشروع او ناروا تگالرو ته مشروعيت وركوي ،په داسي
حال كي چي نه د هدف تقدس كوالى شي چي نامقدسه وسيله
توجيه كړي او نه له هغه چا چي د كمزورۍ په پړاو كي
په غلطو الرو درومي ،د خپلو رقيبانو د پرځولو لپاره
نارواوو وسېلو ته الس كوي ،دا توقع كېدى شي چي د
ځواكمنۍ او قدرت پر مهال دي د صالح انسان په څېر عمل
وكړي؛ بلكي د دې په خالف ،اقتدار به د ده د ال زيات
انحراف سبب شي او د نورو په خالف به د ده كړچار تر
مخكي هم الزيات كركجن او د غندلو وړ كړي.
 د يوسف عليه السالم د وروڼو دا وينا چي په تكرار
سره ئې كړې( :نحن عصبة :موږ خو يوه پياوړې ډله يو)،
ښيي چي دوى پر شمېر او عدد تركيز كوي او په همدې سره
غواړي ځان تر يوسف عليه السالم غوره او د خپل پالر د
التفات او اعتناء مستحق ثابت كړي!! مخكي ئې وويل:
موږ د يوسف په نسبت غوره يو ،ځكه چي هغه يوازي دئ او
موږ يوه ډله يو او بيا وايي :څنگه به ئې لېوه رانه
وخوري په داسي حال كي چي زموږ په څېر ځواكمنه ډله ئې
په څنگ كي او ساتنه ئې كوي!! هللا تعالى پر شمېر او
"عدة او عتاد" باندي د خپل بنده بروسه نه خوښوي ،څوك
چي پر ماسوى هللا باندي تكيه او اعتماد وكړي يوازي ئې
پرېږدي او له خپلي مرستي ئې محروموي ،له خپلو
بندگانو غواړي چي يوازي د ده عبادت وكړي ،يوازي ده
ته د دعاء او احتياج السونه اوچت كړي ،يوازي له ده
مرسته وغواړي او يوازي پر ده باندي تكيه او اعتماد
وكړي.
كه تاسو په دې اړه د بايبل وينا ته ځير شئ نو وبه
گورئ چي بايبل دوكه ،چل ول ،غولول او په خپلو ژمنو
نه ودرېدل د خپل داستان د اتل په څېره كي انځوروي خو
قرآن كريم ئې د مجرمينو ځانگړتياوي گڼي ،بايبل ئې
يعقوب عليه السالم ته منسوبوي او كله چي د يوسف عليه
السالم د وروڼو وار رارسي د دوى هغي دوكې ته گوته نه
نيسي چي قرآن ورته اشاره كړې ،گمان نه كوم چي د
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ً كړى وي ،باور مي دا
بايبل ليكونكي دي دا كار اشتباها
ً كړى ،د ده له نظره خدعه او
دئ چي دا كار ئې عمدا
دوكه يو هنر او كمال دئ ،بايد اتالنو ته منسوب شي ،نه
عادي خلكو او مجرمينو ته!!
بايبل ليكي چي د يوسف وروڼو د ده جامې د يوې وزې
په وينو سرې كړې ...پالر ته راغلل او وئې ويل :آيا دا
د يوسف جامې نه دي؟ ...هغه جامې وپېژندې او وئې ويل:
ً كوم ځناور خوړلى دئ ...نو له ويره ئې خپلي جامې
حتما
څيري كړې ،زړې جامې ئې واغوستې ...ډېري ورځي ئې په
ماتم تېري كړې ...د كورنۍ غړو هڅه وكړه چي هغه ته
تسلى وركړي خو گټه ئې ونه كړه ...وئې ويل :ترمرگه به
د يوسف غم هېر نه كړم!! خو قرآن د بايبل دا وينا
غلطه گڼي او فرمايي:




  


























  








   













  
  
نو كله چي ئې له ځان سره بوت او په دې سال شول چي
د يوه كوهي په تيارې سوړي كي ئې واچوي او ده ته
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مو وحي وكړه چي په داسي حال كي به ئې په خپل دې
كار خبر كړې چي دوى به ئې احساس هم نه كوي .او
ماښام په ژړا خپل پالر ته راغلل ،وئې ويل :اې زموږ
پالره! موږ الړو چي يو له بله د مخكي كېدو زغاسته
وكړو او يوسف مو له خپلو شيانو سره پرېښود ،نو
لېوه وخوړ ،او ته به راباندي باور كوونكى نه يې
كه څه هم موږ رښتيني يو ،او كميس ئې په دروغجني
ويني لړلى راوړ ،وئې ويل :داسي نه ده؛ خپلو
نفسونو كوم كار درته ښايسته كړى ،نو (زما دي)
ښكلى صبر وي او په هغه څه كي خو له هللا مرسته غوښتل
كېږي چي تاسو ئې بيانوئ.
( -)11-15په دغو مباركو آيتونو كي له يوې خوا د يوسف
عليه السالم د وروڼو حالت داسي انځور شوى چي د خپل
تصميم د بدو پايلو او عواقبو له پوهېدو عاجز دي ،نه
پوهېدل چي په دې سره خپلو موخو ته نه شي رسېدى او
داسي گومان ئې نه كاوو چي يوه ورځ به بيا له يوسف
عليه السالم سره مخامخ شي او دا ټوله ماجرا به د دوى
مخي ته كېږدي ،له بلي خوا ښيي چي په همدې سخت او
نازك حالت كي يوسف عليه السالم ته الهام وشو چي
اندېښنې مه كوه ،په كوهي كي له لوېدو مه وېرېږه،
ً ژغورل كېږې.
ډاډه اوسه چي له دې ځايه به حتما
د يوسف عليه السالم د وروڼو طمع دا وه چي په دې
سره به له خپلي مخي يو ستر خنډ لري كړي او خپلو موخو
ته د رسېدو لپاره به الر آواره كړي ،خو نه پوهېدل چي
د دې كار پايله به څه وي!! د خپل دغه شرمناك كار په
عواقبو له پوهېدو عاجز وو او داسي گومان ئې نه كاوو
چي يوه ورځ به بيا له يوسف عليه السالم سره مخامخ
كې ږي او دا ټوله ماجرا به د دوى مخي ته كېښودى شي!!
همداراز فرمايي چي په كوهي كي د لوېدو په مهال يوسف
عليه السالم ته الهام وشو چي پروا مه كوه ،له دې ځايه
به ووځې ،داسي ورځ به راشي چي دوى به ستا مخي ته
سرټيټي او شرمنده والړ وي او دا كار به ورپه يادوې!!
او دا هغه څه دي چي د حق د الري مبارزينو ته د ستونزو
او كړاوونو پر مهال الهام كېږي ،هللا تعالى ئې له
ناهيلۍ ساتي او په زړونو كي ئې هيلي او امېدونه
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راپيدا كوي .د يوسف عليه السالم د قصې په بيانولو سره
قرآن د دغو دريو اساسي موضوعگانو د اثبات لپاره
تاريخي بېلگي زموږ مخي ته ږدي :د وروڼو مخالفت او د
دوى په الس كوهي ته لوېدل ،د نامعلوم برخليك په لوري
خوځېدل ،په ارزانه بيع خرڅېدل؛ د ستونزو او كړاونو
بېلگه ،په څاه كي د لوېدو په وخت كي دا الهام چي له
ً ژغورل كېږې او له كوهي وتل؛ د نجات
دې ځايه به حتما
بېلگه او په پاى كي له خپلو وروڼو سره په داسي حال
كي مخامخېدل چي هغوى به په خپلو نادودو او جفاگانو
شرمنده وي د بري او د دښمن د ماتي تاريخي بېلگه.
تاسو به د بايبل په هيڅ برخي كي او د هيڅ قصې په ترڅ
كي ونه مومئ چي له كومي قصې ئې داسي كوم ستر مطلب
ثابتول او يوه مهمه الرښوونه كول په نظر كي وي.
د يوسف عليه السالم وروڼه ماخستن په اوښلنو سترگو
خپل پالر ته ورغلل او وئې ويل :پالره! موږ له يوه بله
د مخكي كېدو لوبه كوله ،يوسف مو د خپلو شيانو خوا ته
پرېښود ،په همدې كي لېوه راغى او هغه ئې وخوړ ،ته به
ً زموږ په خبري باور نه كوې كه څه هم موږ په يقين
حتما
سره رښتيني وو ،هغه ورته وويل :داسي نه ده ،خپلو
نفسونو غولولي يئ او كوم غلط كار ئې درباندي كړى،
زما لپاره له ښه صبره پرته بل څه نه دي پاته ،ستاسو
د دې خبرو په وړاندي به له هللا تعالى مرسته غواړم،
يوازي هللا تعالى هغه ذات دئ چي په داسي حاالتو كي ترې
مرسته غوښتى شي!!
گورئ چي د بايبل او قرآن د ويناوو ترمنځ څومره
ژور توپير دئ ،يو د قصې اتل صابر ،حساس او په حاالتو
پوه انځوروي ،د خپلو زامنو له وينا ،څېرې او حركاتو
پوهېږي چي دروغ ورته وايي ،نه ئې په خبرو باور كوي،
نه ئې په اوښلنو سترگو غولېږي او نه ئې د يوسف عليه
السالم هغه جامې دوكه كولى شي چي په نورو وينو ئې سرې
كړې .صبر كوي او په غمونو كي خپل رب ته پناه وړي .خو
بل ئې د داسي بې صبره انسان په څېر انځوروي چي له
ډېره ويره خپلي جامې څيري ،زړې جامې پر تن كوي او
ژمنه كوي چي تر مرگه به دا غم هېر نه كړي!!
قرآن د دې قصې په ترڅ كي موږ ته څو مهمي الرښووني
كوي:
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 بايد په خپلو قضاوتونو كي تلوار او عجله ونه كړو،
بايد محتاط واوسو ،يوازي د متهم ظاهري بڼه ،اوښلني
سترگي ،غولوونكې ادعاگاني او هغه شواهد چي د خپلي
ادعاء د ثبوت لپاره ئې وړاندي كوي كافي ونه گڼو ،د
متهم سوابق بايد په پام كي ولرو.
 يعقوب عليه السالم حساس او پوه انسان وو ،د يوسف
عليه السالم د وروڼو په تصنعي ژړا ،د قضيې په باب د
دوى د خبرو له څرنگوالي ،د يوسف عليه السالم د كميس
له وضعي او له يوسف عليه السالم سره د وروڼو مخكنيو
حسادتونو ته په پام سره پوه شو چي زامنو ئې رښتيا نه
دي ورته ويلي او اصله قضيه ئې ترې پټه كړې ده.
 د مصيبتونو په وړاندي صبر كول د پيغمبرانو طريقه
ده.
 ښايي يعقوب عليه السالم ته د خپل زوى يوسف عليه
السالم تر وركېدو دا غم او اندېښنه الزياته درنه وه چي
زامن ئې داسي دي ،له ده او له خپل ورور سره ئې داسي
څه كړي ،بې شكه چي د يعقوب عليه السالم لپاره به د
داسي زامنو زغمل او تحمل تر دې هم دروند پېټى او له
زغم او حوصلې اوچت وو چي يو زوى ترې ورك شوى ،د يوه
شريف او بااحساسه انسان لپاره دا ډېر دروند پېټى وي
چي خپل زامن د خپل اوچت انتظار خالف گوري او له داسي
كسانو سره په يو ځاى ژوند كولو مجبور شوى وي!!
 يعقوب عليه السالم چي په خپله جليل القدره پيغمبر
او د يوه ستر او اولوالعزمه پيغمبر ابراهيم عليه
السالم لمسى دئ او هللا تعالى ته د نږدېتوب او د معنوي
مقام په لحاظ خورا اوچت مقام لري ،خو سره له دې ستر
او اوچت معنوي مقامه ،له غيبه بې خبره دئ ،له دې
عاجز دئ چي پوه شي زامنو ئې له يوسف عليه السالم سره
څه كړي دي؟!! څو كيلو متره لري د ده نازولى او گران
زوى په كوهي كي پروت دئ ،خو دى ئې نه له حاله خبر دئ
او نه ئې مرسته كولى شي!! خپل عجز او ناتواني په دې
الفاظو بيانوي :يوازينى مستعان او مرستندوى هللا تعالى
دئ ،فقط له هماغه ذات بايد مرسته وغوښتلى شي .په دې
بيان سره د هغو ناپوه خلكو خولو ته سخت گوزار وركړى
شوى چي په غيب باندي له هللا تعالى پرته د بل چا د
پوهېدا دعوى كوي!! د قصې دغه برخه موږ ته د قرآن
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عظيم الشان له اساسي مطالبو نه يو مطلب په گوته كوي،
هغه دا چي په زمكه او آسمان كي له هللا تعالى پرته نه
څوك په غيبو علم لري او نه د چارو د سمبالولو واك او
اختيار لري ،هر څوك چي له خدايه پرته بل چا ته د
غيبو د علم نسبت وكړي او هغه د چارو متصرف وگڼي نو
ً چي قرآن ئې تكذيب كړى دئ.
يقينا













   
   








 
او يو كاروان راغى او خپل اوبه راوړونكى ئې ولېږو
او هغه هم خپله بوكه (په څاه كي) كښته كړه ،وئې
ويل :اې! زېرى زېرى ،دا دئ يو زلمى او هغه ئې د
مال متاع په توگه پټ كړ ،په داسي حال كي چي هللا د
دوى په كړو وړو ښه پوه دئ او په ناڅيزه بيع څو
درهمو ئې وپلورو او د ده په اړه زاهدان ول.
( -)21-11ناڅاپه يو كاروان راغى ،د كوهي خوا ته ئې
واړول ،يو كس ئې د اوبو راايستلو لپاره ولېږو ،د
بوكې راايستلو پر مهال متوجه شو چي يو تنكى زلمى
ورسره راپورته شو ،چيغي ئې كړې :زېرى زېرى دا دئ يو
تنكى زلمى!! د كاروان مشر امر وكړ چي په يوه خوندي
ځاى كي ئې پټ كړي ،ښه سلوك ئې ورسره كاوو ،پرې
مهربانه ول ،مصر ته ئې له ځان سره بوت ،هلته ئې په
ارزانه بيع وپلورو.
بايبل ليكي چي د يوسف عليه السالم وروڼو د كاروان
له ليدو سره هغه بېرته له كوهي راوايست او په
كاروانيانو ئې وپلورو ،دا خبره هم قرآن ردوي او هم
ئې عقل نه مني ،كه دوى په كاروانيانو د پلورلو اراده
درلودى نو ولي به ئې په كوهي كي اچاوو؟ يوسف عليه
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السالم د پلورلو په وخت كي كاروانيانو ته ويلى شو چي
زه مريى نه يم ،دا مي وروڼه دي ،پالر مي خبر نه دئ...
هيڅوك نه غواړي په داسي النجې كي ښكېل شي او آزاد
انسان د مريي په نامه واخلي!! قرآن فرمايي چي يوسف
عليه السالم په مصر كي خرڅ شو.
قرآن د بايبل دا ادعاء ردوي چي كاروانيانو يوسف
عليه السالم له خپلو وروڼو وپېرېدو ،د دې ادعاء برعكس
وايي چي كاروانيانو له څاه راوايست او د موندل شوې
قيمتي متاع په څېر ئې پټ كړ ،د قرآن په دغو مختصرو
الفاظو كي هومره ژور مطالب پراته دي چي د هغه مهال د
ټولني د دردونكي وضعيت د دقيق توضيح لپاره كفايت
كوي ،د كاروان د ساالر يو غالم هغه ته د يوه تنكي ځوان
د موندلو زېرى وركوي ،هغه ئې د قيمتي متاع په څېر پټ
ساتي او دا ځكه چي دى به څو ورځي وروسته د مصر په
بازار كي په گرانه بيع پلوري ،يعني هغه مهال نه
يوازي د غالمانو د پېر پلور بازار گرم وو بلكي دومره
بې امنيتي خوره وه چي چا ته به كوم ماشوم او تنكى
زلمى په الس ورغى ،كه څه هم د كومي آزادي او عزتمني
كورنۍ غړى به وو ،بس د غالمانو په ډلي كي به شامل شو،
له خپلي كورنۍ سره به ئې روابط د تل لپاره وشلېدل ،د
بېرته ستنېدو مجال ئې نه شو ترالسه كولى ،د مجهول
برخليك په لوري به يووړل شو ،الس په الس به شو ،په يوه
بل به خرڅ شو ،په دې سره قرآن حكيم د هغه مهال
اجتماعي وضعيت په دقيقه توگه انځور كړى.
د قرآن له وينا معلومېږي چي يوسف عليه السالم د
كاروان سردار ته د خپلو وروڼو د جفا قصه اورولې ،د
هغه عاطفه او زړه سوى راپارېدلى او دې نتيجې ته
رسېدلى چي يوسف عليه السالم خپلي كورنۍ ته له ستنېدو
منع كړي ،له ځان سره ئې بوځي ،تر څو د خپلو ځواكمنو
او حسودو وروڼو لخوا ونه وژل شي ،دا ئې غوره گڼلې چي
يو ښه ځاى ورته پيدا كړي ،د مصر په كوم معزز شخصيت
باندي ئې په لږه بيع وپلوري ،دا ئې هم نه دي غوښتي
چي په گرانه بيع ئې وپلوري ،د زياتو پيسو ترالسه كولو
په ځاى ئې د دې ښكلي او بااستعداده زلمي راتلونكې ته
زياته توجه كړې.
قرآن د قصې د دغي برخي په ترڅ كي موږ ته الرښوونه
كوي چي كله كله ستر ستر شخصيتونه په ډېره لږه بيع
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خرڅ كړى شي!! هو په خداى قسم همداسي ده ،ډېر ځله ستر
ستر شخصيتونه ،د خپلوانو په الس او حتى د خپلو ضعيف
النفسه ملگرو په الس دښمنانو ته په الس وركړى شوي او
وژل شوي!!
په نولسم آيت كي ويل شوي چي كاروانيانو يوسف عليه
السالم لكه مال او متاع پټ كړ ،له دې په څرگنده
معلومېږي چي نه ئې وروڼه له دې ماجرا خبر شوي او نه
له كاروانيانو پرته بل څوك .عجيبه ده چي زموږ ځيني
مفسرين هم د بايبل د دغي غلطي وينا تر اغېز الندي
راغلي او ادعاء ئې كړې چي وروڼو ئې هغه له څاه
راوايست او په دې كاروان ئې وپلورو!!







   



   



  
   



   
   
   


 
او هغه چا چي دى ئې د مصر (له بازاره) وپېرلو
خپلي مېرمني ته وويل :مېشت ځاى ئې ورته عزتمن كړه
(په عزت او درناوي سره ئې وساته) ،يا به گټه
راورسوي او يا به ئې خپل زوى وگڼو ،په دې توگه مو
يوسف ته په زمكي كي تمكين وركړ او چي تأويل
االحاديث ورزده كړو ،او هللا په خپل كار برالسى دئ خو
ډېرى خلك نه پوهېږي او كله چي پوخوالي ته ورسېد
حكم او علم مو وركړ او (ټولو) نېكانو ته همداسي
بدله وركوو.
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( -)22-21د قرآن له وينا معلومېږي چي د مصر عزيز د
يوسف عليه السالم له ليدو سره سم د هغه له څېرې،
خبرو ،ناستي والړي ،هوښيارتيا او زيركتيا نه پوه شوى
چي هغه يو غالم نه ،بلكي له يوې شريفي كورنۍ سره تعلق
لري چي د حوادثو او پېښو طوفانونو له دې برخليك سره
مخامخ كړى ،نو ځكه ئې خپلي ښځي ته وويل :نه ښايي له
هغه سره د مريي په څېر چارچلند وشي ،بلكي په كار ده
ښه ئې وپالې ،هيله ده چي په دې كور كي د هغه شته
والى موږ ته گټور ثابت شي ،كه مو په هغه كي نوري
ښېگڼي او وړتياوي وموندې په زويولۍ به ئې ونيسو او د
خپلو ټولو شتمنيو امين او وارث به ئې كړو.
قرآن دې كور ته د يوسف عليه السالم د راوستو دوه
اساسي موخي په گوته كوي ،يو دا چي په دې توگه به ده
ته په زمكي كي تمكين ورپه برخه شي او بل دا چي هللا
تعالى به ده ته د تأويل االحاديث علم او پوهه وركړي،
له دې معلومېږي چي اقتدار ته د رسېدو لړۍ ئې له دې
ځايه پيل شوې ،د عزيز مصر په كور كي د ده ځاى په ځاى
كېدا باعث شوه چي قدرت ته د رسېدو دروازې ئې پر مخ
پرانيستل شي او همداراز دا ښيي چي دلته او د عزيز
مصر په كور كي د پاته كېدو له الري هغه ته ډېري خبري
معلومي شوې ،دلته پوه شوى چي د مصر په ټولني كي څه
تېرېږي ،اقتدار د څنگه خلكو په الس كي دئ ،د واكمنانو
شخصي ژوند څنگه دئ ،په قصرونو كي څوك ناست دي او په
زندانونو كي څوك پراته ،د دې ټولني قاضي د چا په گټه
او د چا په ضد پرېكړي كوي ،ده په كنعان كي كوچيانى
او صحرانى ژوند وليدو او په مصر كي د ښاريانو حالت
او د دوى ترمنځ ژور توپيرونه ،ټول هغه څه چي د ټولني
د صالح مشرانو لپاره ئې زده كول ضروري دي په همدې
توگه ده ته ورزده شول.
حكيم خداى غوښتل چي يوسف عليه السالم د مصر د
ټولني د مشرتابه لپاره تيار كړي ،د سختو آزموينو په
لوړو ژورو كي وده وركړي ،هغه وړتياوي ،ځواكونه او
استعدادونه ئې راويښ كړي او ځال وركړي چي يوازي په
سختو شرائطو كي راويښېږي او ځال مومي ،د يوه حكيم،
مدبر او زړه سواند قيادت وړتياوي په كي راپيدا كړي،
پوره فهم او بصيرت ئې په برخه كړي ،د كنعان په نيمه
بدوي ټولني كي ممكنه نه وه هغه استعدادونه په ده كي
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راپيدا شوي وى چي د مصر د واكمنۍ لپاره ضروري ول،
كنعان د مصر له مدني ټولني نه خورا زيات توپيرونه
درلودل ،څوك چي په هغه محيط كي ستر شوى په دې نه
توانېدو چي د مصر د محيط غوښتني درك كړي او د هغه
ستر هېواد د خلكو د قيادت له عهدې ووځي ،د دې لپاره
چي يوسف عليه السالم د مصر د ټولني نبض ښه درك كړي،
ً پوه شي ،د سياسي او اجتماعي
په ټولو اسرارو ئې دقيقا
اړيكو او مناسباتو په ماهيت ئې ښه پوه شي او په هغه
كي د مصر د متمدني ټولني د زعامت وړتوب او لياقت
راپيدا شي ،نو ښايي چي د كنعان د نيمه بدوي ټولني نه
مصر ته الړ شي او هلته تر يوې مودې د مصر د
زمامدارانو د ډلي د يوې مرفه كورنۍ په غېږي كي پاته
شي ،هماغسي لكه چي هللا تعالى موسى عليه السالم د يوې
اسرائيلي مظلومي كورنۍ له غېږي بيل كړ او د سيند د
څپو پر اوږو ئې د فرعون كور ته ورساوو ،د هغه جالد له
تيغه ئې وژغورو چي د بني اسرائيلو د بچيانو د وژلو
او حاللولو لپاره گمارل شوى وو ،د دښمن ماڼۍ ئې ورته
مدرسه وگرځوله او په همدغي مدرسې كي ئې هغه علم او
حكمت په برخه شو چي د دغي ټولني د الرښووني او قيادت
لپاره ئې ورته ضرورت درلود ،له ده مخكي ئې يوسف عليه
السالم هم له كنعانه مصر ته ورساوو ،د مصر د عزيز كور
ئې ورته مدرسه كړ ،دلته ئې د تأويل االحاديث علم په
برخه شو ،دلته د مصر د ټولني په نبض پوه شو او دلته
د دې ټولني د زعامت وړتياوي او ځانگړتياوي په كي
وپاللې شوې .ده ديانت او خداى لمانځنه د ابراهيمي
كورنۍ په غېږ كي زده كړې وه ،مينه ،سادگي ،مروت،
زړورتيا ،صداقت ،صبر ،قناعت او ټولي هغه ښېگڼي چي د
نيمه بدوي ژوند ځانگړتياوي دي ،دا ئې په كنعان كي
ترالسه كړل ،هغه درايت او فراست چي د مصر د ټولني د
مشرتابه لپاره ضروري وو دا ئې بايد په خپله په مصر
كي ،د عزيز مصر په كور او په زندان كي ترالسه كړي وى،
د كنعان په چاپېريال كي دا زده كړه ورته ممكنه نه
وه ،نو ځكه حكيم خداى په خپل خاص الهي تدبير سره هغه
مصر ته وروست او د مصر په يوې واكمني او حكمراني
كورنۍ كي ئې مېشت كړ او په دې سره ئې په ده كي د دغو
استعدادونو د ودي شرائط برابر كړل.
په دې قصې سره قرآن موږ ته دا ستر درس راكوي چي
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هيڅوك ،كه هر څومره ځواكمن وي ،په هيڅ تدبير او حيلې
سره نه شي كولى د هللا تعالى پرېكړي وځنډوي او د تحقق
مخه ئې ونيسي ،هللا تعالى چي څوك د يوې ټولني او ملت د
زعامت لپاره غوره كړى او هغه ته ئې د مشرتابه
وړتياوي وركړې وي ،كوم قدرت كولى شي د هغه په مخ كي
خنډ شي؟! او دغه مقام ته د رسېدو مخه ئې ونيسي؟! مگر
د يوسف عليه السالم له عبرت او پنده ډكه قصه دا نه
ثابتوي چي خداى په خپل كار كي برالسى او غالب دئ ،خو
ډېر خلك پرې نه پوهېږي؟
قرآن فرمايي چي كله يوسف عليه السالم د پوخوالي او
رشد مرحلې ته ورسېد ،نو حكم او علم وركړ شو ،په قرآن
ً د پيغمبرانو د بعثت د بيانولو لپاره دا
كي اكثرا
الفاظ كارول شوي چي حكم او علم وركړى شو او په دې
سره موږ ته الرښوونه كوي چي پيغمبرانو عليهم السالم ته
هم علم وركړى شوى او هم د حكم او فيصلې قوت ،هغوى هم
فكري امامان دي او هم سياسي مشران او د پرېكړو او
حكم كولو مرجع ،دلته د يوسف عليه السالم په اړه ويل
شوي چي (حكم) او (علم) وركړى شو ،له (علم) نه مخكي د
(حكم) يادښت دا مطلب په گوته كوي چي يوسف عليه السالم
لومړى قدرت ته رسېدلى او د مصر واكمن شوى او بيا په
پيغمبرۍ مبعوث شوى .خو دلته دا هم ويل شوي چي هللا
تعالى له ټولو محسنينو او نېكانو سره همداسي معامله
كوي ،دا الهي معامله يوازي پيغمبرانو ته نه ده مختصه
شوې ،بلكي ټول نېكان هم په كي شاملېږي ،د هغوى هڅي
به هم هرو مرو ثمر ته رسوي او نېكه بدله به وركوي ،د
پېښو او حوادثو په لوړو ژورو او پېچومو كي به هغوى
ته رشد او وده وركوي او د دښمن د توطئو په وړاندي به
ئې ساتنه او حفاظت كوي او د دوى د بريا او برالسۍ الره
به آواروي.
بايبل تر دې عنوان الندي (يوسف او د فوطيفار
مېرمن) ليكي :په مصر كي د فرعون د ساتونكو مشر
فوطيفار ،يوسف په بيع واخيست ...څه موده وروسته ئې
دى د خپل كور او تجارت ناظر وټاكو ...يوسف ښاېسته
ځوان وو ،د فوطيفار مېرمني زړه پرې بايلو ...له هغه
ئې د مباشرت غوښتنه وكړه ...هغه ونه منله او وئې
ويل :بادار مي پر ما دومره اعتماد كړى ،د خپلو ټولو
شتمنيو اختيار ئې راسپارلى ...څنگه به دا كركجن كار
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كوم ...دا د خداى په وړاندي لويه گناه ده ...خو هغې
الس نه اخيست ...يوه ورځ يوسف د كور په كارونو لگيا
وو ...له دوى دواړو پرته بل څوك په كور كي نه وو...
هغي مېرمني الس ورواچاوو چي له ما سره څمله ...يوسف
ترې وتښتېدو او له كوره ووت ،خو جامه ئې د هغي ښځي
په منگولو كي پاته شوه ...ښځي خدمتگارانو ته چيغي
كړې او هغوى ته ئې وويل :خاوند مي يو عبراني نوكر
كور ته راوستى ،دا دئ ما ته ئې سپكاوى راواړولو...
زما خوني ته راغى ...الس ئې راواچاوو ...ما چيغي كړې
او دى وتښتېدو او دا دئ جامه ئې زما په الس كي پاته
شوه ...كله چي فوطيفار د خپلي مېرمني خبري واورېدې
ډېر په غصه شو او يوسف ئې په هغه زندان كي واچاوو چي
د پاچا نور بنديان په كي اچول شوي وو!!! )
د بايبل له ليكونكي پوښتنه كوو :تا خو څو سطره
مخكي ليكلي چي په كور كي بل څوك نه وو ،نو د فوطيفار
مېرمني چا ته غږ كړ او دا خدمتگاران په يوې چيغي
څنگه او له كومه راورسېدل؟!! راشه د قرآن وينا واوره
چي څومره دقيقه او له ژورو الرښونو ډكه ده :قرآن د
قصې دا برخه د يوسف عليه السالم د ابتالء او آزمويني د
يوه بل ،خو ډېر حساس او خطرناك پړاو په توگه رااخلي،
تر دې مخكي د وروڼو له مخالفت او حسادت سره مخامخ
شو ،په كوهي كي واچول شو ،په ارزانه بيع خرڅ شو ،بل
ملك ته يووړل شو ،آزاد ژوند ئې د غالمۍ په ژوند بدل
شو ،په پاى كي د يوې مفسدي مصري كورنۍ نوكرۍ ته اړ
شو او دا د ده د ژوند تر ټولو حساسه مرحله او ترټولو
خطرناكه آزموينه ،اوس له يوه بل دښمن سره مخامخ دئ،
مخكني دښمن په زړه كي ورته كينه او حسادت درلود ،خو
دا دښمن په زړه كي ورته هوس او شهوت لري ،هغه په
كوهي كي وغورځاوو او دا ئې د گناه په ډنډ كي غورځول
غواړي ،د دې دښمن دام ډېر غولوونكى او جالب دئ او
ځان ترې ساتل ډېر گران.
قرآن نه د دې مصري نوم اخلي او نه ئې د مېرمني،
دا ځكه چي قرآن د تاريخ كتاب نه دئ ،د نومونو يادول
نه مفيد دئ او نه ضروري ،د عزيز مصر په نامه ئې
يادوي او دا د دې لپاره چي وښيي د مصر ټول هغه
شخصيتونه چي دا ئې يو وو ،د ده په څېر ول ،په خپلو
كورونو كي ئې زلمي خدمتگاران او پېغلي خدمتگاراني
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دې پروا ئې نه وه چي له دې څه فتنې
،داسي پېښو ته ئې د گناه په سترگه نه كتل
 دا اختالط او حتى په جنسي،ئې نه وركاوو
آزادي د هغو كورنيو يوه عادي او عامه
او د هر اشرافي ژوند يوه الزمي ځانگړتيا

 د،ساتلې
،راوالړېږي
خاص اهميت
روابطو كي
معامله وه
.ده
قرآن فرمايي چي د عزيز مصر مېرمني يوسف خپلي خوني
 بيا ئې يوسف ته، دروازې ئې كلكي وتړلې،ته وروغوښت
 هللا تعالى مي رب: وئې ويل، هغه انكار وكړ،بلنه وركړه
 دومره پېرزويني ئې، دغه ځاى ته ئې راورسولم،دئ
 ظالمان نه ژغورل، دا كار لوى ظلم دئ،راباندي وكړې
:كېږي او نه بريالي كېږي!! د قرآن الفاظ دا دي
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هغي مېرمني چي دى ئې په كور كي اوسېدو ،نفسي
غوښتنه ئې ترې وكړه ،دروازې ئې وتړلې او وئې ويل:
ژر شه ،درته تياره يم ،هغه وويل :پناه خداى ته،
هغه مي رب دئ ،زما مېشت ځاى ئې راته ښه او ښايسته
ً چي هم
ً چي ظالمان نه ژغورل كېږي ،يقينا
كړ ،يقينا
هغې د ده تلوسه وكړه او كه ده د خپل رب برهان نه
ً ئې د هغې تلوسه كوله ،په دې توگه
وى ليدلى حتما
مو فحشاء او بدكاري ترې وگرځوله ،بې شكه چي هغه
زموږ له مخلصو بندگانو وو( ،هغې غوښتل الس
ورواچوي ،دى ترې وتښتېدو) ،دواړو د دروازې په
لوري منډي كړې ،له شا (ئې تر لمني ونيولو او د)
كميس (لمنه ئې) وروشكوله( ،له پرانستلو سره سم
ئې) په دروازې كي د ښځي خاوند (په خپلي مخي كي)
وموند( ،مېرمني ئې) وويل :د هغه چا سزا به له دې
پرته بل څه وي چي بندي شي او يا دردناك عذاب (ئې
په برخه شي) چي غوښتل ئې ستا مېرمني ته سپكاوى
ورواړوي؟! ده وويل :دې له ما نفساني غوښتنه
درلوده ،د كورنۍ له غړو نه يوه شاهد داسي شهادت
وركړ :كه ئې كميس له مخي غوڅ شوى وي ،نو دې رښتيا
ويلي او دى دروغجن دئ خو كه كميس ئې له شا غوڅ
شوى وي نو بيا خو دې دروغ ويلي او دى رښتينى دئ،
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چي وئې ليدل كميس ئې له شا غوڅ
مېرمني ته وويل :دا ستاسو ښځو
مكرونه ډېر ستر ستر دي ،يوسفه!
ته اې ښځې! د خپلي گناه معافي
خطاء شوې يې!!

شوى ،نو خاوند ئې
مكرونه دي ،ستاسو
له دې تېر شه او
ً چي
وغواړه ،يقينا

( -)21-21د قرآن دا برخه څو الرښووني او ظريف ټكې
زموږ مخي ته ږدي:
 هللا تعالى يوسف عليه السالم د خورا ستر مأموريت او
لويي دندي لپاره غوره كړى وو ،د يوه ستر انقالب
لپاره ،د يوه سياسي ،اجتماعي ،فكري او اخالقي انقالب
لپاره ،د مصر په څېر په يوې داسي ټولني كي چي له
مدني لحاظه ډېره مخكي تللې خو له فكري او اخالقي
لحاظه ډېره وروسته پاته ،ظلم ،فساد او بې عدالتي خپل
تور وزر پرې غوړولى ،واكمنان ئې په فساد كي تر ستوني
غرق ،مظلومان له خپلو ټولو انساني حقوقو محروم ،د
واكمنانو د هوسونو قرباني ،په نه گناه زندان ته
درومي او د اربابانو د مزاج خالف په يوه معمولي كار
په دار ځړول كېږي ،دا ستر مأموريت سپېڅلى ،مهذب،
مدبر او د ډسپلين خاوند قيادت او زعامت ايجابوي ،هغه
كسان چي د اسالمي ټولني د جوړولو په الره كي مبارزه
كوي( ،هغه ټولنه چي پيغمبران عليهم السالم ئې پر
جوړولو مأمور شوي) ،بايد دغسي لوړ شخصيت ولري او د
مبارزې په لوړو ژورو كي د دوى دا وړتياوي راڅرگندي
شي.
 كه چېري ظروف او شرائط په گناه كي د انسان د
پرېوتو مشوق وي او هغه گناه ته وهڅوي ،نو د ډېرو
سترو شخصيتونو د لوېدو او سقوط احتمال هم شته ،له
هغو ظروفو او شرائطو نه چي انسان گناه ته رابولي يا
ئې ورته را كاږي بايد ځان وساتو.
 كه چېري يوسف عليه السالم د خپل رب برهان نه وى
ليدلى ،د هغي مېرمني په لوري به ښويېدلى وو ،راشئ
وگورو چي دا الهي برهان څه وو؟ د آيت له فحوى نه
معلومېږي چي دا برهان د يوسف عليه السالم هغه احساس
وو چي په دغو الفاظو سره ئې بيان كړ :هللا تعالى مي رب
او پالونكى دئ ،دې غوره مقام ته ئې راورسولم ،ظالمان
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نه ژغورل كېږي ،همدغه احساس د دې باعث شو چي د ځوانۍ
په هغه طوفاني دوره كي د شيطان او نفس له وسوسو
خوندي پاته شي .كه څه هم ځيني مفسرين په دې اړه نور
تعبيرونه لري خو د هيڅ يوه لپاره ئې معقول دليل نه
دئ وړاندي كړى او د آيت له الفاظو سره اړخ نه لگوي.
 قرآن فرمايي چي په دې كار سره يوازي دا نه چي دى
له دغي گناه نه وژغورل شو بلكي په همدې سره بې حيايي
او بدكاري له ده په شا وتمبول شوه!! د قرآن دا وينا
په سطحي نظر سره انسان ته عجيبه برېښي ،خو په لږ دقت
سره پوهېدى شي چي په دې الفاظو كي ډېر ژور او ظريف
مطالب پراته دي ،څوك چي په لومړي ځل د خپل نفس ناروا
غوښتني او د خپل هوس د هڅوني په وړاندي صبر وكړي،
تسليم نه شي او پښې ئې له ښويېدو وژغورل شي ،دغه كار
په ده كي د ځان ساتني هغه ځواك او احساس كمال او قوت
ته ورسوي چي په راتلونكې كي د داسي هڅونو په وړاندي
ئې پښې ونه ښويېږي ،چا چي په لومړۍ مقابلې كي د بديو
په وړاندي ماته ونه خوړله ،د بديو د مقابلې ځواك ئې
الزيات پياوړى او مضبوط شي او چا چي په لومړۍ مقابلې
كي ماته وخوړه ،بيا بيا به تر بريدونو الندي راځي او
ماته به خوري ،څوك چي د بدكاريو دروازه پرانېزي تړل
ئې ورته گران شي او څوك چي د لومړي ځل لپاره د هغې
له پرانستلو ډډه وكړي د تل لپاره ترې خوندي پاته شي،
يوه گناه نورو گناهونو ته الر پرانېزي ،يوې گناه ته
په منفي ځواب ويلو سره د نورو مخه نيول كېږي ،يوسف
عليه السالم هغي لومړۍ بلني ته په منفي ځواب ويلو سره
ټولو هغو كسانو ته ځواب وركړى چي د ده د بې الري كولو
طمع ئې كوله ،ټول په دې پوهېدلي چي دا هوښيار ښكار
په لومي كي نه نښلي ،چي د عزيز مصر مېرمن په دې ونه
توانېده نور به څنگه هغه ښكار كړى شي او څنگه به د
هغه د ښكار كولو جسارت او طمع كوي؟!! هو؛ په دې سره
هللا تعالى له يوې خوا دى د ځوانۍ په هغو شېبو كي چي
احساسات ښه په ځوښ كي وي او هوس ډېر څپانده؛ په گناه
كي له پرېوتو وساتو او له بلي خوا ئې بد كارۍ ته
بلونكي ځواكونه په فرسخونو له ده لري كړل.
 هللا تعالى هغه د مصر د ټولني د زعامت لپاره غوره
كړى وو ،د مصر د هغه وخت پر ټولني د فحشاء ،اخالقي
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فساد او جنسي آزادۍ تور وزر غوړېدلى وو ،په خاصه
توگه د ټولني په لوړ پوړيو او اشرافي كورنيو كي دا
بيماري په پراخه پيمانه خوره وه ،له دې پلوه ئې حالت
داسي وو لكه د نن ورځي د لوېديزي نړۍ د گنده ټولنو
حالت ،جنسي بې الريتوب ته نه يوازي د گناه په سترگه
نه كتل كېدل بلكي يو عادي كار گڼل كېدو ،د يوسف عليه
السالم دا كار د دې باعث شو چي د مصر ټولي هغه مېرمني
چي په خپلو نخرو سره ئې د مصر هر واكمن په آسانۍ سره
ښكار كاوو له ده ناهيلي شي او د ده د بې الري كولو
طمع ونه كړي ،كه د عزيز مېرمن ونه توانېده چي يوسف
عليه السالم د خپلي ځوانۍ په موسم كي دوكه كړي ،هغه
وخت چي احساسات څپانده وي او په داسي حالت كي چي دى
ئې مريي او خدمتگار وو ،نو له هغه وروسته چي د عمر
پوخوالي ته ورسېږي او د مصر واكمن شي ،نو څنگه به
هغوى وكوالى شي چي دى ښكار كړي!! د قرآن دا الفاظ


دي:
دقيق
څومره
 :  ترڅو په
دې توگه بدكاري او بې حيائي ترې ايساره كړو!! ،داسي
ئې نه دي ويلي چي هغه مو له بدكارۍ او بې حيايۍ
راايسار كړ ،نه بلكي بدكاري او فحشاء ترې ايساره
شوه ،يعني هغه كار ئې وكړ چي نور بدكاري او بې حيايي
ورته نږدې نه شي.
د هغو ټولو آزموينو له جملې نه چي يوسف عليه
السالم ورسره مخامخ شوى ،خورا لوى او خطرناك ئې همدغه
آزمېښت وو ،د وروڼو مخالفت ،كينه او حسادت ،په څاه
كي لوېدل ،مرييتوب ته لېږدېدا او بندي كېدا ...دا
ټول تر دې آزمېښت ډېر ډېر آسانه ول.
گورئ چي د قرآن د وينا په لفظ لفظ كي څومره ژوري
الرښووني او ظريف ټكي مخي ته راځي ،دوه څېرې ئې په
ډېره دقيقه او اغېزمنه توگه انځور كړې :يو د خداى
بنده او بل د نفس بنده ،يو له گناه تښتي او بل په
گناه پسي زغلي ،يو د ځوانۍ په جذباتي موسم كي له
گناه ځان ساتي او بل په داسي حال كي د گناه هڅه كوي
چي ټولي جسمي او جنسي اړتياوي ئې رفع شوې ،دواړه د
دروازې په لوري منډي وهي خو يو ئې د پرانستلو او له
گناه نه د ځان ژغورلو په نيت او بل ئې د دې لپاره چي
خالصه نه شي او ښكار ئې له منگولو ونه وځي ،دواړو د
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دروازې په لوري وځغاستل ،يو ئې له گناه نه د تېښتي
لپاره او بل ئې د بې الري نفس د اشباع لپاره ،يو ئې
له خدايه ويري تېښتي ته اړ كړى او بل ئې د زړه له
مراد نه د محرومېدو وېري ،عجيبه صحنه ده ،دوه متضادي
څېرې په يوه تگلوري كي ،د يوه منزل په لور په منډو،
مگر له بېال بېلو موخو سره ،څه عجيبه صحنه نندارې ته
اېښودل شوې ،هغه صحنه چي زړه په لړزا او درزا راولي،
مشاعر هڅوي ،په انسان كي وجد راپاروي .ډېر داسي كسان
مومې چي دوى او هڅي ئې د دې صحنې له څېرو سره ورته
دي ،ټول په يوه تگلوري كي ،د يوه هدف او مقصد په لور
تلوار كي ،كله نا كله له ورتو شعارونو او ادعاگانو
سره ،خو يو ئې د رحمن خداي لپاره او بل ئې د نفس او
شيطان په حكم ،يو ئې په پاك لمنتوب سره او بل ئې له
لړلو او ملوثو السونو سره ،يو ئې له هللا تعالى د وېري
په ډك زړه سره او بل ئې له خيرن ،خچن او گنده ضمير
سره.
دواړه د خپل محسن په وړاندي ودرېږي ،د يوه د ژوند
ملگرى او د بل آقا ،يوه ته دې محسن هر څه وركړي او د
خپل ژوند شريكه ئې گرځولې ،خو له بل سره ئې يوازي
دومره كړي چي په نوكرۍ ئې نيولى ،يو خپل محسن ته
صادق او وفادار او بل ورته خائن او بې وفا ،مجرم تر
بې گناه مخكي د ځان د برائت ادعاء كوي او بې گناه
تورنوي او د هغه لپاره د سزا غوښتنه كوي!! پاك لمنى
بېگناه له دې ډډه كوي چي بل تورن كړي ،له ځانه دفاع
ته اړ كېږي.
لكه څنگه چي مو د يوسف او د هغه د وروڼو په قصې
كي ولوستل چي تېرى د يوسف عليه السالم د وروڼو لخوا
شوى ،هغه ئې څاه ته وغورځاوو او بيا ئې د ده كميس د
دې لپاره په "كاذبه وينه" سور كړ چي پالر پرې وغولوي،
دلته هم وينئ چي تېرى د بدكار او مجرم له پلوه دئ او
د صالح مظلوم كميس په كي څيري شوى ،هغه تورن شوى او
هغه په زندان او دردناك عذاب گواښل شوى!! كه تاريخ
ته يو ځغلند نظر واچوو نو وبه گورو د دغو دوو انساني
لوريو ترمينځ د تاريخ د ټولو ټكرونو ماهيت همدغسي
دئ.
كله چي دوى دواړه د مصر عزيز د وره خوله كي ويني،
نو مجرمه ښځه ئې په جگ غږ وايي :يوسف ستا پر عزت او
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ناموس د تېري او الس اچولو نيت درلود ،د داسي تېري
كوونكي سزا له دې پرته بل څه كېدى شي چي يا بندي شي
او يا سخت تعذيب شي!! په دې صحنه كي هم گورئ چي د شر
او فساد سمبول يرغلگر دئ ،تبليغات او افتراءات د هغه
له لوري دي او د پاك لمنتوب او تقوى لورى تر تهاجم
الندي او دفاع ته اړ شوى!! تل همداسي وي ،د چا لمن چي
په گناهونو لړلې وي هغه څوك په گناه تورنوي چي له
ً داسي
گناه نه د تېښتي په وخت ئې لمن څيري شوې .اكثرا
كېږي چي سپيڅلي خلك د خپل سپېڅلتوب د دفاع لپاره د
تبليغ ډېر لږ احساس كوي او دا ضرورت لږ احساسوي چي د
خپل پاك لمنتوب لپاره دالئل وړاندي كړي ،دا مجرمان او
گناه گاران دي چي د خپل جرم د پټولو او سپېڅلتيا د
اثبات لپاره تبليغاتو ته ضرورت لري ،دوى د ځان د
تبرئي لپاره نور خلك تورنوي.
هللا تعالى په خپله له مخلصو بندگانو دفاع كوي ،هغه
تل له متقيانو او پرهېزگارانو سره دئ ،يوازي ئې نه
پرېږدي ،آزمېښتونه پرې راولي ،په لوړو ژورو سره ئې
آزمويي ،دا ځكه چي ابتالء او آزمېښت د هللا تعالى سنت دئ
او دا ځكه چي د آزمېښتونو په ترڅ كي د متقيانو روزنه
كوي ،په دې سره د دوى شخصيت ته مزيده ځال وركوي ،خو
هيڅكله ئې د دښمنانو په وړاندي يوازي او بې اسرې نه
پرېږدي ،چا چي د آزمېښتونو په دوران كي تر پايه پوري
صبر وكړ ،الهي مرسته به ئې هرو مرو خوا ته رارسي ،د
باطل د پلويانو او ملگرو له منځه به داسي څوك
راوالړوي چي له حق پالونكو دفاع وكړي ،د مخالف لوري
تورونه رد كړي او د دوى پر پاكۍ او پاك لمنۍ شهادت
وركړي!! د يوسف عليه السالم لمن داسي څيري شوې چي د
يوسف عليه السالم پر پاكي او د عزيز د ښځي په
بدلمنتوب شاهدي وركوي ،هماغسي چي په وينو لړلى كميس
ئې يعقوب وپوهاوو چي لېوه نه دئ داړلى ،بلكي وروڼو
ئې كوم بل كار پرې كړى.
د عزيز مصر غبرگون ډېر سوړ وو ،له دې هم ډډه كوي
چي خپلي مېرمني ته كومه سخته خبره وكړي ،دا خو
پرېږده چي طالقه ئې كړي ،سزا وركړي ،يا دا له يوسفه
لري كړي او يا يوسف ترې لري كړي ،له خپله كوره ئې
وباسي او بل ځاى ته ئې ولېږي ،تر څو د دې فاجعي له
بيا تكراره مخنيوى وكړي ،فقط دومره ورته وايي :د ښځو
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مكرونه همداسي وي!! په مكرونو كي ډېر مهارت لري!! د
عام خطاب په ډول ،داسي چي نوري ښځي ئې هم په كي
شاملي كړې دي :د ښځو مكرونه همداسي وي!!! د دې دا
كار خطاء او غلطي گڼي خو په دې معنى چي ولي ئې خپل
حيثيت او مقام ته پام نه دئ كړى ،دا خو ستا نوكر دئ
نه سيال!! يعني دا كار په خپل ذات كي د اعتراض وړ نه
گڼي ،يوازي په هغه صورت كي ئې د اعتراض وړ شمېري چي
له خپل سيال سره نه وي!! يوسف ته ئې وويل :له دې
خبري نه تېر شه ،څه چي درسره شوي هغه هېر كړه او
سترگي پرې پټي كړه!! او خپلي ښځي ته ئې وويل :د خپلي
گناه لپاره بخښنه وغواړه ،اشتباه دي كړې ده!! خو د
ده په الفاظو كي دا وضاحت نشته چي له چا بخښنه
وغواړي ،له هللا تعالى كه له خپل مېړه؟! د ده الفاظ دا
ً چي ته له خطاء شوو
وو :إنك كنت من الخاطئين  :يقينا
يې!! آيا له دې خبري نه د ده مقصد دا دئ چي گناه دي
ً يوه گناه ده او يا دا چي دا
كړې ،دا عمل خو ذاتا
گناه نه بلكي يوه اشتباه گڼي او معنى ئې دا ده چي
ولي ئې په يو مريي او غالم باندي زړه بايللى او له
هغه ئې د زړه مراد غوښتى؟! د آيت الفاظ ډېر صريح دي،
ده د ذنب ،جرم او اثم پر ځاي د "خطا" لفظ كارولى چي
مطلب ئې دا دئ :د يوې شريفي كورنۍ عزتمنه مېرمن چي
په خپل مريي زړه بايلي لويه اشتباه كوي!!
د مصر د عزيز له خبرو نه داسي معلومېږي چي د ده
قصد دا دئ چي مېرمن ئې بايد په خپله له ده بخښنه
وغواړي ،بايد له خپل دغه مېړه نه بخښنه وغواړي چي دا
ټول آرام او له عيش او عشرته ډك ژوند ئې ورته مهيا
كړى ،دومره پراخ او زيات نعمتونه ئې تر پښو الندي
ورته غوړولي ،خو له دې سره سره دا بل چا ته زړه
وركوي او يوه مريي ته پر ده ترجيح وركوي!!
گورئ چي يوسف عليه السالم د دغو ټولو نعمتونو پر
يوې وړې برخي الس موندلى ،له دې ټولو نعمتونو ډېر لږ
څه د ده هم په برخه شوي ،خو دئ ئې په مقابل كي د هللا
تعالى پاس ساتي او گناه كول د نعمت كفران گڼي او ترې
ځان ساتي ،مگر د مصر د عزيز ښځه څومره ناشكره ده چي
د دغو ټولو نعمتونو په وړاندي د خپل مېړه پاس نه
ً د هغه كفران
ساتي؟! د نعمتونو وفرت او ډېروالى غالبا
ته الره وباسي او انسان د منعم په وړاندي ناشكرۍ ته
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هڅوي او په انسان كي د عصيان او طغيان سبب گرځي.
بايبل دلته د دې قصې له يوې ډېري مهمي او حساسي
برخي هسي تېرېږي ،خو قرآن ئې په تفصيل سره بيانوي او
فرمايي :د ښار ځينو ښځو په خپلو غونډو او مجلسونو كي
دا تبصرې پيل كړې چي د عزيز مصر مېرمني په خپل نوكر
زړه بايللى ،دا خو ئې څرگنده غلطي كړې ده!! (د دې له
شأن سره خو دا نه ښايي چي له خپل غالم سره مينه وكړي،
دا چېري او غالم ئې چېري!!) ،قرآن فرمايي چي دا هسي د
دوى مكر وو ،ټولي په همدې مرض اخته وې ،هسي ئې خپلو
خاوندانو ته داسي ښوده چي دوى د عزيز مصر د مېرمني
په څېر نه دي ،په دوى دي دا بد گمان نه كوي!! كله چي
د عزيز مصر مېرمن د دوى له دې مكره خبره شوه نو د
مېلمستيا بند وبست ئې ورته وكړ ،د يوې صفې پر سر ئې
ورته ځاى برابر كړ ،د هري يوې مخي ته ئې د مېوې لوښى
او چاړه كېښودل ،كله چي دوى په خوراك لگيا وې يوسف
ته ئې د دوى خوا ته د څه وروړلو امر وكړ ،كله چي د
مصر د واكمنو مېرمنو وليد ،حسن ته ئې هك پك او
مجذوبي شوې ،بې اخيتاره ئې خپل السونه غوڅ كړل ،د
عزيز مېرمني پرې غږ كړ :دا هماغه كس دئ چي تاسو پرې
مالمتولم ،هو! ما ترې د زړه مراد وغوښتو مگر هغه ډډه
وكړه او كه غوښتنه مي ونه مني او اوامرو ته مي غاړه
كښېنږدي ځاى به ئې زندان وي ،خوار او ذليل به شي،
يوسف (چي د دوى خبري اورېدلې او متوجه شوى چي اوس نو
وضعيت ال ډېر خطرناك شو ،دلته راغونډي شوې مېرمني
ټولي د دې په څېر دي اوس به هغوى هم د ده د بې الري
كولو هڅه كوي ،نو هللا تعالى ته ئې د دعاء السونه اوچت
كړل او وئ ې ويل :زما ربه! زندان تر هغه څه راته غوره
دئ چي دوى مي وربولي! كه ته مي د دوى له مكره ونه
ساتې ،دوى ته به مايل شم او د نورو جاهالنو په څېر به
شم!! هللا تعالى د ده دعاء قبوله كړه ،له دې گنده محيطه
ئې د ده د لري كولو پرېكړه وكړه ،عزيز مصر سره له
هغه چي حقائق ورته څرگند شوي وو دا فيصله وكړه چي تر
يوې مودې ئې زندان ته ولېږي.
د قرآن الفاظ دا دي:
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او د ښار ځينو ښځو وويل :د عزيز مېرمني له خپل
ً چي ميني لېواله كړې،
مريي نفسي غوښتنه كړې ،يقينا
موږ ئې په څرگندي غلطۍ كي گڼو ،نو كله چي ئې د
دوى مكرجني خبري واورېدې پيغام ئې ورولېږو او د
تكيې ځاى ئې ورته برابر كړ او د دوى هري يوې ته
ئې چاړه (په الس كي) وركړه او (يوسف ته ئې) وويل:
د دوى مخي ته ورووځه ،نو كله چي ئې هغه وليد ،تر
خپل گمان ئې لوړ وموند او خپل السونه ئې غوڅ كړل
او وئې ويل :پاكي هللا لره ده ،دا خو انسان نه بلكي
له يوې قدرمني او درنې فرشتې پرته بل څه نه دئ،
(د عزيز مصر مېرمني) وويل :دا همغه څوك دئ چي
تاسو پرې مالمتولم ،هو؛ ما ترې د زړه مراد وغوښتو
او ده ځان لري وساتو ،كه هغه څه ونه كړي چي زه ئې
ً به
پرې گمارم ،نو هرو مرو به زنداني شي او حتما
خوار او سپك شي( ،يوسف) وويل :زما ربه! تر هغه څه
چي دوى مي وربولي زندان راته غوره دئ او كه ته د
دوى مكرونه رانه وانه ړوې دوى ته به مايل او د
جاهالنو له ډلي به شم ،نو رب ئې دعاء قبوله كړه او
د دوى مكر ئې ترې وگرځاوو ،بې شكه چي هغه پوه
اورېدونكى دئ ،بيا د څرگندو نښو له ليدو وروسته
(دا ورته غوره) وبرېښېده چي څه موده ئې بندي كړي.
( -)15-11دلته څو خبري د ځانگړې توجه وړ دي:
 د ښار د ښځو يوې ډلي ،نه ټولو ښځو ،فقط د
درباريانو او رئيسانو ښځو ،هغه چي په خپل چاپېريال
كي د نورو اشرافي مېرمنو له ټولو اسرارو خبرېږي،
وويل :د عزيز ښځي لويه غلطي كړې ده!! خپل غالم ته ئې
زړه وركړى او له هغه ئې د زړه مراد غوښتى ،د هغې په
شان شريفه او لوړ نسبه ښځه وگوره او مريي ته زړه
بايلل وگوره! هيڅوك داسي نه كوي لكه چي هغې كړي دي!!
قرآن كريم د دوى دا خبري هسي مكر او حيله گڼي او دا
په گوته كوي چي دوى ټولي په دې ناروغۍ اخته وې ،ټولي
د عزيز مصر د مېرمني په څېر وې ،دا خبري ئې د خپل
پاك لمنتوب د اثبات لپاره كړې او په دې سره ئې خپلو
مېړونو ته ښودله چي دوى دا كار اشتباه گڼي او هيڅ
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كله به ئې مرتكبي نه شي!!
قرآن فرمايي :كله چي دې د دوى مكرجني خبري
واورېدې نو په هغوى پسي ئې استازى ولېږو او د دوى
لپاره ئې مجلس جوړ كړ ،بالښتونه ئې ورته كېښودل او (
د غذا او مېوو پر دستر خان باندي ئې ) هري يوې ته
چاړه كېښوده او (يوسف عليه السالم ته ئې ) وويل :د
دوى مخي ته ورووځه! كله چي د هغوى نظر پرې ولگيدو،
نو هغه ئې ( له خپل گومان او تصور نه ) ډېر لوړ
وموندو ( د ټولو سترگي پرې ښخي پاته شوې او د مېوو
پرځاي ئي) خپلي گوتي پرې كړې او وئې ويل :خداي ته
پناه! دا خو بشر نه دئ ،دا خو له يوې قدرمني فرشتې
پرته بل څه نه دئ!! د عزيز مصر مېرمن (له كوم شرم او
حياء پرته د خپل راز او د عياشۍ د مجلسونو سيالو او
هم مسلكو ملگرو ته) وايي :زه مو په دې مالمتولم چي
خپل مريي ته مي زړه وركړى ،دا دئ هغه غالم! هو ما ترې
د زړه مراد وغوښتو خو هغه ډډه وكړه ،لوړه كوم چي يا
به مي مراد پوره كوي او يا به زندان ته درومي ،له
ذلت او سپكاوي سره به مخامخېږي او له دې ټولو
نعمتونو به محرومېږي!!
 گورئ چي قرآن د مصر د اشرافي كورنيو اخالقي وضعيت
څنگه انځور كړى :د عزيز مصر د مېرمني د عياشۍ په
محفل كي مېلمنې ،آزاد خيالي ،د مصر د اشرافو په
كورنيو پوري مربوطي بدلمني ښځي چي كله يوسف عليه
السالم ويني ،خپل حواس بايلي ،خپل كنټرول له السه
وركوي ،ټول د هغه د جمال په ننداره كي ډوبېږي او له
ډېري وارخطايۍ د مېوو پر ځاى خپلي گوتي پرې كوي ،بې
له دې چي د شرم او حياء احساس وكړي د ده د حسن
ستاينه كوي ،د عزيز مېرمني ته برائت وركوي او دې ته
دا مجال برابرېږي چي په پوره جسارت سره پر خپل كار
اعتراف وكړي!!
 قرآن په دغو څو لنډو جملو سره د مصر د درباريانو
او زعيمانو د كورنيو د بداخالقيو وضعيت او د هغوي د
شخصي ژوندانه ټول اړخونه ،پټي او ښكاره زاويې او
گوښې په ډېر دقت سره انځوروي او دا ښيي چي په غير
اسالمي ټولنو كي او د هغو خلكو په منځ كي چي پر خداى
او آخرت ايمان نه لري ،زعماء او مشران ئې له اخالقي
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لحاظه تر دې حده په فساد كي غرق وي ،دومره سپك او
ذليل وي چي آزاد جنسي روابط په هغوى كي عادي كار گڼل
كېږي او هيڅوك هم پرې اعتراض نه كوي.
 دې ټكي ته مو بايد پام وي چي له دې قصې او له هغو
تبصرو او تحليلونو چي د مصر د مشرانو اخالقي وضعيت په
كي څېړل شوى ،د قريشو د سردارانو انتباه به څه وه؟
له دې به ئې څه پيغام اخيستو؟ آيا د دې قصې حرف حرف
به ئې ځان ته متوجه نه گاڼو او هغه به ئې په ټولني
كي پر خپل اعتبار ،رسوخ او عزت يو خطرناك بريد او
تېرى نه بالو؟ آيا د مكې عامو خلكو به د دې قصې په
هينداري كي د خپلو سردارانو او د دوى د كورنيو څېره
نه ليدله؟ او هر آيت به ئې د دوى پر بدي وضعي نه
تطبيقاوو؟
 په دې آيتونو كي د يوسف عليه السالم هغه وضعيت چي
ورسره مخامخ وو په ډېر زړه راښكونكې ،جالبي او
ښوونكې بڼي كي انځور شوى ،هغه چي تازه رسېدلى 11_11
كلن ځوان دئ ،د صحرا په ويړه غېږه او د هغې په صافه
او شفافه هوا كي دنيا ته راغلى او د ځوانۍ پړاو ته
رسېدلى ،هللا تعالى ورته ښكلى صورت وركړى ،د وروڼو جفا
ئې ليدلې ،په څاه كي د لوېدلو بده ورځ ئې گاللې ،د
غالمۍ شپې او ورځي ئې ليدلې او اوس د نړۍ په خورا
متمدنه سيمه كي (د مصر په پالزمېنه كي) د مصر د عزيز
په كور كي ژوند كوي ،په هغه كي د بدوي او مدني ژوند
آثار او نښي له ورايه ښكارېدې ،د هغه راښكونكې څېره
د جالل او جمال ،ښايست او تقوى ،وقار او مهربانۍ،
متانت او ساده توب ښكلى امتزاج وو ،هر ليدونكى به ئې
ځان ته راښكو او د ځان مجذوب به ئې گرځاوو ،د يوسف
عليه السالم ذاتي ښېگڼي ورته حادثې او پېښي رامنځته
كړې ،لومړى ئې د وروڼو له كينې سره مخامخ كړ او دا
دئ اوس د عزيز په كور كي له هغه لوي آزمېښت سره
مخامخ شو ،د عزيز ښځه ورپسې شوه ،هره شېبه ئې د گناه
په ناولي ډنډ كي د لوېدو وېره وه ،په هرگام كي ئې
مخي ته دام ،له هغه محفل نه وروسته خو د مصر د
سردارانو ټولي مېرمني پرې ميني او د هغه د اغوا
لپاره ئې پايڅې رابډوهلې وې ،د هغه ستونزه ئې الزياته
كړې وه ،هري خوا ته چي گوري ،گناه ورته خپله
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غولوونكې غېږه پرانستې ده او په هر گام كي د شر داعي
او بلونكى ورته په كمين كي دئ ،په ناز او نخرو ئې
ځان ته رابلي ،كه نور خلك په گناه پسي منډي وهي،
دلته گناه په ده پسي ځغلي او هره شېبه د دې انتظار
كوي چي هغه غافل ومومي او گوزار پرې وكړي ،غافل ئې
كړي ،اراده ئې كمزورې وويني ،گناه ته تمايل په كي
راژوندى كړي او ډېر ژر ئې ښكار كړي ،څومره خطرناكه
صحنه ده او څومره ارواح سوزوونكې آزموينه؟ هغه په دې
سخته مبارزه كي ثابت قدمه او كوټلى دئ ،له هر پړاو
نه په بري سره سر لوړى او فاتح تېرېږي ،د عزيز د ښځي
گواښونه ئې اورېدلي او ليدلي ،چي يوسف بايد له دغو
دوو نه يو غوره كړي ،يا په گناه كي سقوط او د دې
غوښتنو ته تسليمېدا ،يا زندان ته تگ او د خواريو او
ذلتونو منل ،خو هغه د دغو دوو بديلونو د يوه په
انتخاب كي ځنډ ونه كړ ،بې له ځنډه ئې زندان غوره كړ،
په پوره اشتياق سره هغه بديل انتخابوي چي پرې وېراوو
ئې ،په پوره سوز او د زړه له تله خپل رب ته دعاء كوي
او وايي :زما پالونكي خدايه! زندان له هغه څه ډېر
راته محبوب دئ چي دوى مي وربلي!!
 دا برخه له يوې خوا موږ ته دا راښيي چي له دې
محفل نه وروسته د عزيز مصر مېرمن د يوسف عليه السالم
په ښكارولو كي يوازي نه وه ،د مصر د سردارانو ډېري
مېرمني ورسره شريكي شوې وې او له بله پلوه يوسف عليه
السالم دغه صحنه دومره خطرناكه گڼلې چي د هللا تعالى له
لطف او مرحمته پرته ئې په بل څه خالصون ترې گران
ليدلى ،د همدې لپاره ئې خپل رب ته په دې الفاظو دعاء
كړې :كه د دوى مكر را نه دفع نه كړې ،نو د دوى په
دام كي به ولوېږم.
 د قرآن دا وينا هم خاصه توجه غواړي چي فرمايي:
يوسف عليه السالم جنسي بې الريتوب او شذوذ د جاهليت له
مظاهرو گڼي ،د قرآن له نظره په هري ټولني كي چي د دې
گنده او ناولي عمل مظاهر راڅرگند شي نو هغه ټولنه له
تمدن نه وروسته پاته او جهل وهلې ټولنه ده .علم او
تمدن انسان د قانونمندۍ خوا ته كاږي او ټولي اړيكي د
همدغي قانونمندۍ په سيوري كي تنظيموي او ټولنه له دې
ژغوري چي قانون ترپښو الندي شي ،له حدودو تېرى وشي،
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نظم له منځه والړ شي ،يو د بل په حق او حد تېرى وكړي،
د انسان په ژوند كي تر ټولو مهمه او اساسي قضيه د ده
جنسي اړيكي دي چي د ده او د ده د نسل ژوند او دوام
ورپوري تړلى دئ .د انسان د ژوند د دغه اساسي اړخ
روغوالى ،د قانون په چوكاټ كي د هغه تنظيمول او په
دې برخه كي د پولو او حدودو د تر پښو الندي كېدو
مخنيوى د علم او تمدن له لومړنيو غوښتنو ده .جهل او
د انسان له فطرت او د هغه د جسم د سالمتيا او روغتيا
له غوښتنو او د هغه د روح او بدن له صحي اړتياوو نه
بې خبري د دې سبب كېږي چي د انسان د ژوند دغه اړخ ته
الزمه اعتناء ونه شي ،ضوابط ئې تر پښو الندي شي او له
حدودو ئې تېرى وشي ،مگر دا نه گورئ چي د لوېديزي نړۍ
بې مهاره ټولنه له دې جهته څومره رنځ وړي او له
څومره خطرناكو ناروغيو سره مخامخ ده؟ د ايډز وژونكې
ناروغي د دې ټولني له مظاهرو يوه ده ،د لوېديزي نړۍ
زړه سوانده پوهان په چيغو چيغو د خطر اعالن كوي چي يا
آزادي جنسي اړيكي كنټرول كړئ او يا د هغه د بدو او
تباه كوونكو عواقبو انتظار وكړئ.
 هللا تعالى د يوسف عليه السالم دعاء قبوله كړه ،ده
زندان تر دې لړلي چاپېريال غوره وگاڼو ،زندان ورته
خوندي پناځى ښكاره شو ،د مصر د واكمنانو له مكرجنو
او نخره گرو ښ ځو نه ئي هللا تعالى ته پناه يووړه ،د
دعاگانو اورېدونكي عليم خداي د ده دعاء اجابت كړه،
له هغه چټل او لړلي چاپيريال او په گناه كي له سقوط
او لوېدو ئې وژغورو ،هللا تعالى د خپل مخلص بنده
دعاگاني اوري او قبلوي ئې ،هغه د خپل بنده له هر
حالته خبر دئ ،په دې پوهېږي چي د څه ډول معاملې وړ
او مستحق دئ؟
 قرآن فرمايي چي درباريانو ته دا غوره وبرېښېده چي
يوسف عليه السالم د څه مودې لپاره زندان ته ولېږي ،په
داسي حال كي چي حقائق ورته څرگند شوي او د يوسف عليه
السالم په پاك لمنۍ پوه شوي ول .په دې اړه د قرآن له
الفاظو معلومېږي چي يوازي د مصر عزيز نه؛ بلكي د مصر
نورو درباريانو هم مصلحت په دې كي ليدلى چي د يوې
مودې لپاره يوسف عليه السالم په زندان كي وساتي ،دوى
دغه تصميم د ځينو نښو نښانو له ليدو وروسته ونيولو!!
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خو دا نښي نښانې كومي وې ،هغه چي د يوسف عليه السالم
په پاك لمنۍ ئې داللت كاوو او كه هغه اطالعات چي د هغي
مېلمستيا له وضعيته دوى ته رسېدلي وو؟ د قرآن له دغو
الفاظو (من بعد ما رأوا االيات) او (ثم بدا لهم) چي
په دواړو كي د جمعي صيغې راغلې ښيي چي زندان ته د
يوسف عليه السالم په لېږلو كي نور درباريان هم شريك
ول او دا ځكه چي دوى ته دا اطالع رسېدلې وه چي په هغي
مېلمستيا كي د دوى مېرمنو هم په يوسف عليه السالم زړه
بايللى او د همغه څه كولو هڅه ئې كړې چي څو ورځي
مخكي ئې د عزيز مصر مېرمن پرې مالمتوله!! دا بهير موږ
ته د هغي جاهلي ټولني يوه بله توره زاويه هم په گوته
كوي او هغه دا چي په دغو ټولنو كي فيصلې او پرېكړي د
مصلحتونو له مخي كېږي ،نه د عدالت له مخي ،د
غيراسالمي ټولنو په محاكمو كي د واكمنانو هوى او هوس
واكمني او حكومت كوي نه (قانون او قضاء) ،حاكم او
واكمن كولى شي يو بې گناه انسان د خپلي خوښي تر مودې
پوري په زندان كي وساتي ،همغسي لكه د مصر واكمنانو
او درباريانو چي د خپلو مېرمنو د اداره كولو او له
فساده د راگرځولو پر ځاى يوسف عليه السالم د نامعلومي
مودې لپاره زندان ته ولېږو!!
 هغه شخصيت ته چي الهي تقدير د مصر په ټولنه كي د
يوه ژور بدلون راوستو لپاره غوره كړى او د دې ټولني
قيادت او زعامت به ده ته سپارل كېږي ،ضروري ده چي د
بدوي ژوندانه د وضعيت له مشاهدې او د مصر د حكامو د
وضعي له ژوري مطالعې نه وروسته ،د مصر د محاكمو د
پرېكړو په څرنگوالي او ماهيت پوه شي او د زندان او
زندانيانو له حال او احواله پوره خبر شي؛ او دا ځكه
چي عوام د حاكمو نظامونو د پراخو تبليغاتو له مخي
داسي گومان كوي چي (محاكم) آزاد او مستقل دي او قاضي
د قانون او مقرراتو په حكم قضاوت كوي او د عدالت له
تأمين نه پرته هيڅ څيز ته ارزښت نه وركوي ،د دې غلط
ذهنيت تصحيح نه يوازي د عامه خلكو او طبقاتو تر منځ
ضروري دئ؛ بلكي د خواصو او د ټولنيزو انقالبونو د
زعامت او مشرتابه په كچه هم ضروري دئ ،د زندان وضع
او د زندانيانو حالت ،د دې ټولنو د محاكمو او
قاضيانو ماهيت په ښه توگه څرگندوي ،د انقالب مشران
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بايد زندان ته الړ شي تر څو په جاهلي ټولنه كي د
عدالت او قانون ماهيت په خپلو ټولو غړيو او روح سره
احساس كړي او په دې پوه شي چي په دې مجال كي كومي
تبديلي او انقالب ته ضرورت شته!!
 قرآن په دې قصې سره موږ ته دا درس راكوي چي كه
چېري د هللا تعالى كوم صالح بنده د ده په الر كي زندان
ته درومي ،بايد ډاډه او مطمئن وي او د پايلو په اړه
دي هيڅ تشويش نه كوي ،دا او هره پرېكړه دي د هللا تعالى
له لوري وگڼي او په دې باور دي وي چي په دې كي ئې
ً حكمتونه او مصلحتونه ايښي دي ،كه نن نه پرې
حتما
پوهېږي ،ژر به پرې پوه شي ،مگر نه گورئ چي زندان ته
د يوسف عليه السالم تگ نه يوازي د ده له غوښتني سره
سم وو؛ بلكي هللا تعالى په دې سره دى په گناه كي له
پرېوتو وژغورو ،زندان ئې ورته يوه مدرسه كړه او د
هغې په غيږه كي ئې له ال ډېري فكري او اخالقي ودي
برخمن كړ او هلته ئې د مصر د ټولني يوه بله تياره
زاويه له نږدې وكتله ...او په پاى كي له همدې زندانه
د مصر واكمنۍ ته ورسېدو.




   














   
   
   














    








يوسف
پلوشې787
د قرآن

  




    




     



   








  












     
     




  
   
 
او له ده سره (په يو وخت) دوه زلمي غالمان هم
 (هر يوه ئې يو خوب،)زندان ته ننوتل (بنديان شول
: يوه ئې وويل،) يوسف ته راغلل،بيا بيا ليدلى وو
زه په خوب كي ځان داسي گورم چي انگور زبېښم او بل
 زه په خوب كي ځان داسي گورم چي پر:(ورته) وويل
 موږ د دې،خپل سر ډوډۍ وړم او مارغان ئې خوري
 ته راته د نېكانو له،خوبونو په تعبير پوه كړه
ً البه هغه خواړه چي (معموال: هغه وويل،ډلي معلومېږې
هره ورځ) دركول كېږي درته نه وي راغلى چي تعبير
 دا د هغه علم يوه برخه ده چي،به ئې درته ووايم
 ما د هغه قوم دين پرېښود،زما پالونكي رب راښودلى
 او.چي پر هللا ايمان نه لري او پر آخرت كافران شوي
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د خپلو نيكونو ابراهيم ،اسحاق او يعقوب د دين
متابعت مي وكړ ،موږ ته نه ښايي چي له هللا سره كوم
څه شريك كړو ،دا پر موږ او پر ټولو خلكو د خداى
يو فضل او پېرزوينه ده؛ خو اكثر خلك شكر نه كوي،
(يعني دا د هللا تعالى لويه پېرزوينه ده چي موږ ته
ئې فرمايلي :له هللا پرته بل چا ته سر مه ټيټوئ او
بل ته الس لمن مه اوږدوئ) ،د زندان ملگرو! آيا
ډول ،ډول اربابان غوره دي او كه يو غالب خداى چي
(پر ټولو كائناتو) مسلط دئ؟ له ده پرته خو تاسو د
داسي څه عبادت كوئ چي هسي څو نومونه دي چي تاسو
او ستاسو پلرونو نومولي ،هللا هيڅ دليل ورته نه دئ
نازل كړى ،حكم (صادرول) خو يوازي هللا لره دئ ،امر
ئې كړى چي له ده پرته د هيچا عبادت مه كوئ ،سم او
سيده دين همدا دئ ،خو ډېرى خلك نه پوهېږي.
( -)11-17بايبل تر دې عنوان الندي (يوسف د بنديانو
خوبونه تعبيروي) ليكي( :فرعون د دربار د ساقيانو او
نانوايانو په رئيسانو غصه شوى وو ...دواړه ئې په هغه
زندان كي واچول چي يوسف هم په كي وو ...دوى زياته
موده هلته پاته شول ...فوطيفار يوسف د دوى د خدمت
لپاره گمارلى وو...يوه شپه دواړو خوب وليد ...سهار
يوسف متوجه شو چي دواړه خفه دي ...پوښتنه ئې ترې
وكړه ...وئې ويل :موږ خوب ليدلى خو څوك نشته چي موږ
ته ئې تعبير كړي ...يوسف ورته وويل :د خوبونو
تعبيرول د خداى كار دئ!! ما ته ووايئ څنگه خوبونه مو
ليدلي ...د ساقيانو رئيس وويل :د انگورو داسي تاك مي
وليد چي درې څانگي ئې وې...ناڅاپه څانگي وغوړېدې او
زيات انگور په كي وټوكېدل ...له ما سره د فرعون د
شرابو جام وو ،انگور مي په كي وزبېښل او فرعون ته مي
وركړل او هغه وڅښل ،يوسف ورته وويل :ستا د خوب تعبير
دا دئ :درې څانگي يعني درې ورځي ،تر دريو ورځو پوري
به فرعون تا له زندانه آزاد كړي او بيا به د ده ساقي
شې ...هيله مي دا ده چي ما هېر نه كړې ،فرعون ته زما
قصه وكړه او ترې وغواړه چي ما له دې زندانه آزاد
كړي ...كله چي د نانوايانو رئيس دا تعبير واورېدو او
هغه ئې ښه وموند نو هغه هم خپل خوب داسي ورته تېر
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كړ :په خوب كي په خپل سر باندي له ډوډۍ ډك درې
شكورونه گورم ...مرغان راغلل او هغه ئې وخوړې ،يوسف
ورته وويل :درې ټوكرۍ يعني درې ورځي ،درې ورځي
وروسته به فرعون ستا سر له تنه بېل كړي او بدن به دې
په دار وځړوي ،مرغان به راشي او ستا د بدن غوښي به
وخوري ...درې ورځي وروسته د فرعون د زېږېدو كليزه
وه ...دا دواړه بنديان ئې خپل حضور ته وروغوښتل ...د
ساقيانو رئيس ئې په خپلي مخكنۍ دندي وگمارو او بل ئې
په دار وځړاوو)
قرآن د بايبل د دغو خبرو اكثري برخي ردوي او په
ځاى ئې د قصې اصلي بهير په داسي بڼي كي بيانوي چي نه
يوازي هر څه ئې طبيعي او د واقعيتونو مطابق دي بلكي
ډېر ظريف نقاط او مفيدي الرښووني زموږ مخي ته ږدي،
قرآن فرمايي چي د يوسف عليه السالم په څېر دوه نور بې
گناه كسان هم له ده سره په يوه وخت زنداني شول،
دواړو يوسف عليه السالم ته د يوه دروند او نېك انسان
په سترگه كتل ،د همدې لپاره ده ته راغلل او د خپلو
خوبونو تعبير ئې ترې وغوښت او يوسف عليه السالم چي له
خپل زندانه د دعوت او مبارزې سنگر جوړ كړى ،له هره
فرصته په استفادې سره خلك د هللا تعالى عبادت ته رابلي،
له شرك او د گڼ شمېر اربابانو له بندگۍ نه بغاوت ته
بلنه وركوي ،مخكي له دې چي د خپل زنداني ملگرو
خوبونه تعبير كړي ،مهلت ترې غواړي او ورته وايي چي د
راتلونكي وخت د ورځني خوراك له راتلو مخكي به ستاسو
د خوبونو تعبير درته ووايم ،له دې فرصته په استفادې
سره هغوى توحيد ،معاد ،رسالت ،له شرك نه برائت او د
هللا تعالى عبادت ته رابلي ،خو تر هر څه مخكي الزم بولي
چي د هغوى اعتماد جلب كړي؛ ځان داسي معرفي كوي :ما د
هغه قوم دين پرېښى چي پر خداى ايمان نه لري ،له
آخرته منكر دي ،د دې په ځاى مي د خپلو نيكونو
ابراهيم ،اسحاق او يعقوب عليهم السالم د دين متابعت
ته مال تړلې او ورته وايي :له ذلت او سپكاوي نه د
خالصون يوازينۍ الر دا ده چي له هللا تعالى پرته بل چا ته
سر ټيټ نه كړو ،له شرك نه ډډه وكړو ،يوازي په همدې
سره د هللا تعالى عنايت او فضل زموږ او د ټولو انسانانو
په برخه كېدى شي ،هللا تعالى په خپل دې پرېكنده او قاطع
حكم او امر سره چي له ده پرته هيچا ته د بندگۍ سر

د قرآن پلوشې
يوسف
784

ټيټ نه كړو او هيچا ته د احتياج او نيازمندۍ الس اوږد
نه كړو ،پر موږ لويه پيرزوينه كړې ده ،خپل خاص احسان
او فضل ئې زموږ په برخه كړى او زموږ سر لوړي او عزت
ئي غوښتى دئ .خو ډېر انسانان د دې الهي احسان او ستر
نعمت پاس نه ساتي ،د شرك په گنده ډنډ كي لوېږي او په
همدې سره ئې ذلت او سپكاوى په برخه كېږي ،يوسف عليه
السالم د زندان ملگرو ته وايي:
 څوك چي د زمكي او آسمانونو د يوازيني پالونكي رب
له عبادته ډډه وكړي ،د ډول ډول اربابانو او دروغجنو
خدايانو د بندگۍ په دام كي پرېوځي ،د هغه چا په څېر
شي چي د كومي رسۍ په وسيله پورته تللى خو د الري په
نيمايي كي ناببره رسۍ شلېدلې ،له بره سره ئې اړيكي
غوڅي شوې ،راپرېوتى ،يا د ښكاري مرغانو منگولو كي
گير شوى او يا توندو سيليو پر سر اخيستى او په كومي
ژوري كندي كي ئې غورځولى ،آيا نه وينئ چي زموږ پر دې
شرك وهلې او له هللا تعالى بې خبري ټولني څومره ډول ډول
اربابان حكومت كوي؟!! آيا غوره نه ده چي د دوى د
ظالمانه واكمنۍ نه د نجات او خالصون لپاره يوه خداى
ته پناه يوسو او يوازي د هغه عبادت وكړو؟ له هللا تعالى
پرته ټول معبودان او هر هغه څه چي تاسو ئې لمانځئ،
مرسته ترې غواړئ او پناه وروړئ ،تش په نامه معبودان
دي ،هسي خوشي نومونه دي ،هيڅ حيثيت نه لري ،هيڅ نه
شي كولى ،په حقيقت كي دا تاسو او ستاسو پلرونه دي چي
دوى مو په خاصو نومونو او القابو نومولي ،داسي
كرامات ،ځانگړتياوي او خصوصيات مو ورته منسوب كړي چي
په كي نشته ،هسي گومان كوئ چي ستاسو دعاگاني اوري،
ستاسي مرسته كولى شي ،ستاسي حاجتونه پوره كوي او
دعاگاني مو قبلوي؛ په داسي حال كي چي نه د دې پراخي
هستۍ په غېږكې داسي دليل تر سترگو كېږي چي هللا تعالى
شريك لري او نه په كوم الهي كتاب كي ويل شوي چي له هللا
تعالى پرته د بل عبادت ،هغه ته سر ټيټول او له هغه
مرسته غوښتل جائز دي ،هغه څوك چي دا ادعاء او گمان
ئې كړى چي د دې عالم كوم څيز يا كوم څوك په الوهيت
او ربوبيت كي د هللا تعالى سيال او شريك دئ او هللا تعالى
هغه د هستي په اداره او د چارو په سمبالولو كي له
ځان سره شريك كړى ،ادعاء ئې پوچه او گمان ئې بې
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بنسټه دئ ،داسي چي په ټولۍ هستۍ كي به د دې ادعاء د
اثبات لپاره كوم دليل وړاندي نه كړى شي!! هغه دين په
دېوال ووهئ او هيڅكله د الهي دين په سترگه مه ورته
گورئ چي شرك ته بلنه وركوي.
 هللا تعالى ټولواك دئ ،د عالم د ساتلو او پاللو واگي
ئې په الس كي دي ،د هر كار پرېكړه د ده له لوري كېږي،
حكم او فرمان صادرول ده لره مختص دئ ،پر ټول عالم د
ده جل جالله حكم نافذ دئ ،په دې واكمنۍ او حكومت كولو
كي هيڅوك ورسره شريك نه دئ .هللا تعالى د قانون جوړولو
او پرېكړو كولو صالحيت او اختيار هيچا ته نه دئ
وركړى ،بايد د ژوند په ټولو چارو كي له هللا تعالى او د
هغه له دين هدايت او الرښوونه تر السه كړو او د هغه له
حكم او امر سره سم عمل وكړو.
 ستاسي د ټولني مطلق العنانه حاكمان ظالمان دي ،له
خپل حد او حق نه ئې تېرى كړى او په خپلي دې ادعاء
سره د شرك مرتكب شوي چي د قانون جوړول د دوى حق دئ.
 د هللا تعالى دائمي او پرېكنده حكم دا دئ چي له ده
پرته د بل څيز او بل چا عبادت مه كوئ ،د بل چا له
درشل او درباره وېره او طمع مه لرئ ،له هللا تعالى پرته
هيچا ته د بندگۍ سر مه ټيټوئ او د فرمان او حكم
اطاعت ئې مه كوئ ،كوم مذهب او دين چي تا ته وايي :له
غير هللا مرسته غوښتل جائز دي؛ نو پوه شه چي دا دروغجن
دين او كوږ اوږ مذهب دئ ،داسي دين او مذهب چي فقط
جاهل وگړي ئې په دام كي ښكار كېږي!!
له دې اغېزمن دعوت وروسته يوسف عليه السالم د
زندان ملگرو ته د دوى د خوبونو په اړه وايي:


















   
 
د زندان ملگرو! ستاسو يو تن به (آزاد شي او بيا
به) د خپل بادار د شرابو ساقي شي او بل به په دار
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وځړول شي او مرغان به ئې د سر غوښي شكوي ،دا دئ
هغه كار تر سره شو چي تاسو ئې پوښتنه كوله.
( -)11دلته څو ظريف ټكي زموږ توجه جلبوي:
 گورئ چي يوسف عليه السالم ته وروڼو په يوه سترگه
كتل ،د ده وړتياوو د هغوى حسادت راپاراوو او د مصر د
درباريانو عياشو او بدكارو ښځو په بله سترگه ورته
كتل ،د ده حسن د دوى هوس او شهوت راپاراوو ،خو د دوى
دواړو په خالف د دې دوو ستم ځپلو غالمانو تأثر د ده په
باب بل شان دئ ،د يوسف عليه السالم په څېرې ،خبرو،
حركاتو او ناستي پاستي كي د يوه صالح ،محسن او
پرهېزگار انسان نښي او آثار د دوى توجه جلبوي او د
خپلو خوبونو د تعبير لپاره ورته رجوع كوي ،هغه ته د
محسن او نېكوكار خطاب كوي.
 د بايبل دا خبره هم هيڅ وزن او وقعت نه لري چي
وايي :يوه شپه دواړو خوب وليد ...سهار يوسف متوجه شو
چي دواړه خفه دي ...پوښتنه ئې ترې وكړه ...وئې ويل:
موږ خوب ليدلى خو څوك نشته چي موږ ته ئې تعبير
كړي!!! دا ځكه چي نه خو دوى داسي څه په خوب كي ليدلي
وو چي پرې پرېشانه شوي وى او نه د خوب په تعبير
پوهېدل!! د بايبل د دې وينا په خالف قرآن فرمايي چي
دوى يوسف عليه السالم ته راغلي ،صالح ،نېك او پوه
انسان ورته معلوم شوى ،گمان ئې كړى چي دى كولى شي
زموږ خوبونه تعبير كړي.
 لكه چي گورئ قرآن نه دا خبره كوي چي دوى درې
څانگي او درې شكورونه په خوب كي ليدلي او نه دا خبره
چي يوسف عليه السالم دوى ته وويل چي درې ورځي وروسته
به ستاسو خوبونه په دې توگه رښتيا كېږي ،د بايبل دا
وينا هيڅ وزن نه لري چي د دريو څانگو او دريو
شكورونو تعبير درې ورځي دئ ،يوسف عليه السالم د يوه
له خوبه پوهېدلى چي آزاد به شي او بېرته به په خپلي
مخكنۍ دندي وگمارل شي ،قرآن فرمايي چي د يوسف گمان
همدا وو ،د ده له خوبه ئې انتباه همدا وه ،د دوهم كس
خوب دوه برخي درلودې :پر خپل سر د ډوډۍ وړل او د ده
پر سر باندي د مرغانو خوراك ،له لومړۍ برخي ئې دا
انتباه اخيستې چي د هغي ډوډۍ د پخولو مسئوليت به د
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ده پر سر پرېوځي چي پاچا پرې غصه شوى وو او دى ئې د
همدې لپاره زندان ته لېږلى وو او له دوهمي برخي ئې
دا انگېرلې چي پر دار به وځړول شي او مارغان به ئې د
سر پوستكى او ماغزه خوري.
 د قرآن له وينا معلومېږي چي دا دواړه زلميان هم د
يوسف عليه السالم په څېر بې گناه ول ،د قرآن له
الفاظو او د يوسف عليه السالم له تعبير نه معلومېږي
چي يو ئې د دربار ساقي او بل ئې نانواى وو ،ويل شوي
چي په دې خاطر زندان ته لېږل شوي ول چي د دربار په
يوې ميلمستيا كي يوه داسي شراب مېلمنو ته وړاندي كړي
وو چي مچ په كي لوېدلى وو او بل ئې داسي ډوډۍ پخه
كړې وه چي شگي په كي وې ،د آيت له الفاظو او د هغو
دواړو له خوبونو دا جوتېږي چي نوموړې وينا صحيح او د
بايبل خبره غلطه ده چي دوى د دربار د چارو مشران وو،
قرآن دوى دواړه د زلميانو په نامه يادوي او په دې
ً انځوروي،
سره موږ ته د مصر د هغه مهال وضعيت دقيقا
دا يوازي يوسف عليه السالم نه وو چي د حاكم نظام د
عياشو او ظالمو واكمنانو د هوسونو قرباني شوى وو؛
بلكي د ده په څېر گڼ شمېر كسان هره ورځ د دې مفسد
نظام د مفسدو واكدارانو د هوسونو قرباني كېدل ،دا
يوازي دى نه وو چي له كومي گناه او جرم پرته زنداني
شوى او د دې ټولني د ظالمو واكمنانو د غضب او قهر تر
متروكي الندي راغلى؛ بلكي د ده په څېر ډېر نور هم له
كومي گناه پرته د دوى په الس تعذيب كېږي ،رنگ رنگ
عذابونه گالي او هيڅ په هيڅ ځورول كېږي.
 د قرآن له الفاظو معلومېږي چي يوسف عليه السالم د
زندان دغو دوو ملگرو ته وويل :كوم خواړه چي هره ورځ
په معين وخت دركول كېږي ،د هغه وخت تر رارسېدو مخكي
به ستاسي د خوب تعبير درته ووايم ،يعني دا چي له دوى
ئې وخت غوښتى ،تر څو د دوى د خوبونو په باب فكر وكړي
او صحيح او دقيق تعبير ئې ورته ووايي .د اټكل له مخي
دغو ملگرو ئې سهار له ويښېدو نه وروسته ده ته خپل
خوبونه تېر كړي او ده د غرمې تر ډوډۍ پوري مهلت
غوښتى ،د دې وينا په اهميت هغه وخت ښه پوهېدى شو چي
په راتلونكې كي د پاچا د خوب د تعبير په اړه د يوسف
عليه السالم فوري ځواب او له څه ځنډه پرته تعبير ته
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ځير شو ،دلته ئې وخت غوښتى او هلته ئې له ځنډه پرته
ځواب ويلى او د دې معنى دا ده چي د يوسف عليه السالم
بصيرت او پوهه ورځ په ورځ زياته شوې ،زندان د ده
لپاره كه له يوې خوا د مبارزې او دعوت سنگر وو له
بلي خوا يوه مدرسه وه ،هللا تعالى تر هغه مهاله په
زندان كي پرېښود چي ښه روزنه ئې وشي او د هغه ستر او
تاريخي مأموريت لپاره جوگه شي چي څه موده وروسته به
ورسپارل كېږي ،د مصر د هغه مهال د لوى ملك زعامت او
قيادت ده ته سپارل كېدو ،هللا تعالى د همدې لپاره دى له
كنعانه راروان كړى وو ،د ستونزو ،كړاوونو او آزموينو
په لوړو ژورو كي ئې وروزو او ورو ورو ئې د هغه
استعدادونو او وړتياوو ته وده وركړه او دا شرائط ئې
ورته برابر كړل چي له زندانه قصر ته ورسېږي او له
غالمۍ نه پاچاهۍ ته .متأسفانه زموږ ځيني مفسرين هم د
اسرائيلي رواياتو تر اغېز الندي تللي او د قرآن دا
برخه ئې داسي تعبير كړې چي گواكي يوسف عليه السالم په
غيب پوهېدو او د زندان ملگرو ته ئې ويلي چي زه مو په
دې خبرولى شم چي نن به كوم خواړه درته راځي او سبا
كوم او ځينو داسي تعبير كړى چي په خوب كي هر خواړه
وگورئ زه ئې تعبير درته ښيم!! دا دواړه تعبيرونه
كمزوري دي او د قرآن له الفاظو سره اړخ نه لگوي،
قرآن د يوسف عليه السالم قول په دې الفاظو رانقلوي:
نبأتكما بتأويله (تاسي دواړه به د هغه په تعبير خبر
ً ښيي چي مراد ئې د خوب تأويل او
كړم) ،دا الفاظ صريحا
تعبير دئ؛ د خوراك لپاره د تأويل كلمه نه استعمالېږي
او صحيح نه ده چي ووايو :نبأتكما بتأويل الطعام!! سر
بيره پر دې دلته زندانيانو له يوسف عليه السالم نه د
خپلو خوبونو تعبير غوښتى او دا صحيح نه ده چي د
خوبونو د تعبير پر ځاى هغوى ته ووايي چي د هغه خوړو
څرنگوالى به درته وښيم چي په راتلونكي كي دركول
كېږي!!
د قرآن دا دقيق او له معانيو ډك الفاظ هم د غور او
دقت غوښتنه كوي چي فرمايي:
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بيا ئې د دوى دواړو هغه يوه ته چي گومان ئې كاوو
آزاد به شي؛ داسي وويل :خپل بادار (د مصر پاچا)
ته زما يادونه وكړه ،خو شيطان د ده وريادول ترې
هېر كړل ،نو تر څو كلونو په زندان كي پاته شو.
( -)12دا آيت په ډېر صراحت سره ښيي چي:
 يوسف عليه السالم نه د ځان په اړه له الهي قضاء
خبر وو او نه د خپلو دوو زنداني ملگرو له مقدراتو،
بلكي د دوى له خوبونو ئې اټكل كړى ،د يوه خوب ته په
پام سره ئې گومان كړى ،حدس ئې وهلى او اټكل ئې كړى
چي له زندانه به آزاد شي ،د "ظن" لفظ كارول همدا
مطلب افاده كوي .او په دې سره قرآن د بايبل دا وينا
يو ځل بيا رد كړې چي پيغمبران عليهم السالم په غيب
پوهېږي ،كه تاسو بايبل ته لږ ځير شئ په ځاى ځاى او
نږدې د ټولو پيغمبرانو په اړه به وگورئ چي په غيب
پوهېدا ورته منسوب شوې او قرآن همدومره په دې خبري
تأكيد كوي چي نه پيغمبران په غيب خبر دي او نه پر
زمكه او آسمان كي له هللا تعالى پرته بل څوك په غيب
پوهېږي.
 يوسف عليه السالم خپل دغه ملگري ته چي د ده په
گمان به له زندانه خوشي كېږي او بيا به د دربار ساقي
شي ،وويل :ما په ياد لره ،هېر مي نه كړې ،خپل بادار
ته دي زما احوال واوروه؛ خو هغه چي د شيطان په الر
تللى وو ،د خپل زندان يار ئې هېر كړ ،دربار ته
نږدېوالى د دې سبب شو چي د سختو ورځو ياران هېر كړي،
وئې نه غوښتل او يا ئې ونه شو كړى چي د يوسف احوال
خپل بادار ته واوروي.
 د قرآن له دغو الفاظو (فلبث في السجن بضع سنين:
نو د څو كلونو لپاره په زندان كي پاته شو) ،داسي
معلومېږي چي يوسف عليه السالم د خوبونو د تعبير په
دوران كي كوم داسي كار كړى چي له امله ئې څو كاله په
زندان كي پاته شو ،دا كوم كار وو؟ كوم داسي الفاظ د
ده له خولې وتلي چي له امله ئې د زندان موده د څو
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نورو كلونو لپاره اوږده شوې؟ كه څه هم ځيني مفسرين
وايي چي د قرآن په دې الفاظو كي چي وايي( :فانساه
الشيطان ذكر ربه) ،يوسف عليه السالم ته اشاره شوې ،خو
دا ډېره كمزورې خبره ده ،ځكه له دې دوه آيته وروسته
وضاحت شوى چي دغه هېروونكى يوسف عليه السالم نه؛ بلكي
د هغه د زندان ملگرى وو چي څه موده وروسته ئې خبره
ورپه ياد شوه ،دا هېرېدا د يوسف عليه السالم د ملگري
كار وو نه د يوسف عليه السالم كار .د دوى تعبير د
ً اړخ نه لگوي ،هغه يوسف چي د
قرآن له الفاظو سره قطعا
هللا تعالى لپاره ئې زندان ته پر دربار ترجيح وركړه اوس
به په زندان كي څنگه خپل رب هېروي ،انسان خو معموالً
په سختيو كي نسبت آسانيو ته الزيات خداى يادوي .د
آيتونو تركيب داسي دئ چي هېرېدا د آزاد شوي ملگري
كار دئ ،ځكه له ده غوښتل شوي وو چي د خپل بادار خوا
ته ما ياد كړه ،نسيان او هېرېدا له دې سره جوخت
راغلې او له همدې ساقي پرته بل چا ته نشي منسوبېدى.
 د قرآن الفاظ په دې اړه ډېر صريح دي چي په زندان
كي د يوسف عليه السالم د پاته كېدو دليل دا وو چي له
خپل زنداني ملگري ئې دا مطالبه وكړه چي د ده احوال
خپل بادار ته ووايي او په دې توگه له زندان نه د
خالصون په لټه كي شو ،په داسي حال كي چي څه موده مخكي
ئې ويلي وو؛ زندان ته پر هغه څه ترجيح وركوم چي دوى
مي وربلي! ولي ئې عجله وكړه ،ولي بې حوصلې شو ،ولي د
يوه غالم په وسيله له ظالم حاكم نه استرحام كوي؟!!
حكيم خداى د هغه دا كار غوره ونه بالو؛ نو ځكه څو
كاله نور هم په زندان كي پاته شو او دا ځكه چي هغه ال
مزيد روزني ته ضرورت درلود ،د هغه د معنوي ودي او
ارتقاء لپاره څه نوره موده په زندان كي پاته كېدل
ضروري وو .دا مطلب هغه وخت موږ ته الزيات جوت كېږي چي
گورو قرآن په همدې سورې كي او څو آيتونه وروسته ،د
يوسف عليه السالم لوړ عزم او متين صبر او زغم داسي
انځوروي :څو كاله وروسته ،همدا زنداني ملگرى ،په
داسي حال كي د ده خوا ته راځي چي د مصر د پاچا پيغام
ورسره دئ ،دى ئې دربار ته ورغوښتى ،خو دى پاچا ته له
ورتلو ډډه كوي ،له زندان نه د خالصون په باب عجله نه
لري ،په ډېره استغنا او متانت سره وايي :اول بايد
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زما د زنداني كېدو وجه معلومه شي ،له هغو دي پلټنه
او تحقيق وشي چي زه ئې زندان ته لېږلى وم ،كله چي
زما برائت اعالن شو هله به دا بلنه ومنم!!
 گورئ چي قرآن په څومره حكيمانه توگه د هغه الهي
نظام د مشرانو او واكمنانو ځانگړتياوي زموږ مخي ته
ږدي چي هللا تعالى ئې د انسانانو لپاره غوره گڼي ،د دې
ټولني د زعامت يوه بېلگه د يوسف عليه السالم په څېره
كي انځوروي او زموږ نندارې ته ئې ږدي او موږ ته ښيي
چي په دې نظام كي د چارو واگي د هغو شخصيتونو په الس
كي وي چي په پټه او ښكاره له هللا تعالى وېرېږي ،د خلكو
د سر ،مال ،عزت او ناموس ساتونكي وي ،حرام ته له
نږدې كېدو او له الهي حدودو نه د تېري په كلكه ځان
ساتي ،د دې پر ځاى چي په زمكه كي تمكين او قدرت ته
رسېدل په دوى كي طغيان او سركښي راوپاروي ،د دې
اپوټه په دوى كي انكسار او تواضع زياتوي ،پر خداى
ايمان او دا باور او اعتقاد چي هر څه ئې د هللا تعالى
پېرزوينه ،احسان او عنايت دئ ،نه د دوى د ذاتي كمال
او هنر نتيجه ،دغه احساس ،باور او اعتقاد له گناهونو
نه هم او د اقتدار په وخت كي له غرور او تكبر نه هم
د ځان ساتلو سبب گرځي.
 بايبل تر دې عنوان الندي (د فرعون خوبونه) ،ليكي:
(له دې دوه كاله وروسته ،يوه شپه فرعون خوب وليد چي
د نيل خوا ته والړ دئ ،ناڅاپه له روده اوه څورب غويي
راووتل ...ورپسې اوه ډنگر غويي راووتل ...بيا دغو
ډنگرو غويانو هغه مزي غويان له ستوني تېر كړل...
فرعون راويښ شو ...خو بيا ويده شو او دا ځل ئې وليدل
چي له يوې څانگي اوه ډك وږي راوټوكېدل ...ورپسې ئې
اوه نازك وږي وليدل چي شرقي بادونو وچ كړي ول ،وچو
او نازكو وږيو ډك وږي وخوړل ...،فرعون له خوبه راويښ
شو ،سهار ئې فكر پرېشانه وو ،د مصر ټول جادوگران او
پوهان ئې راوبلل ...خپل خوب ئې ورته تېر كړ خو څوك
نه وو چي دا خوبونه ورته تعبير كړي ...د ساقيانو
رئيس راوړاندي شو او وئې ويل :اوس را په ياد شول
چي ...زموږ خوبونه يوه عبراني ځوان تعبير كړل او
ً څوك ولېږو چي
تعبيرونه ئې رښتيا وختل ...فرعون فورا
يوسف حاضر كړي ...يوسف سر او صورت برابر او جامې ئې
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بدلي كړې ...او د فوعون حضور ته ورغى ...فرعون خپل
خوب ورته تېر كړ ...يوسف وويل :زه په خپله خوبونه نه
شم تعبيرولى خو خداى به ستا خوب درته تعبير كړي...
فرعون خپل خوبونه ورته تېر كړل ...او يوسف ورته
وويل :ستا د دواړو خوبونو معنى يوه ده ...اوه مزي
غويي او اوه ډك وږي د پريمانۍ اوه كلونه په گوته
كوي ...او اوه ډنگر غويي او اوه وچ وږې د وچ كالۍ د
اوه كلونو نښه ده چي ورپسې به راځي ،په دې توگه خداى
ته له هغه څه خبر كړې چي په مصر كي به ئې ترسره
كوي ...اوه كاله به پرېماني وي او بيا سخته وچ كالي
او قحطي ...،زه وړانديز كوم چي يو پوه او هوښيار كس
د كر كښت په دنده وگمارې او هغه بايد د پرېمانۍ په
كلونو كي د محصوالتو پنځمه برخه په شاهي انبارونو كي
ذخيره كړي ...فرعون او ټولو درباريانو د ده وړانديز
خوښ كړ او فرعون وويل :تر يوسفه به غوره كس څوك وي
چي د دې كار له عهدې ووځي ..په ده كي د خداى روح
ده!! يوسف ته ئې وويل :همدا اوس تا په دغه دنده
گمارم ،ته به د مصر دوهم لوړ پوړى كس وې او فرمان به
دي په هر ځاى كي چلېږي!! بيا فرعون د پاچايۍ گوتې
ورپه گوته كړه ،فاخره لباس ئې ورواغوست ،د طال زنځير
ئې ورپه غاړه كړ ،په دوهمي معتبري سلطنتي گاډۍ كي ئې
سپور كړ ...چي چېري به تلو دا اعالن به ئې تر مخ
كېدو :په گونډه شئ (د تعظيم لپاره)!!
لكه چي گورئ د بايبل په وينا كي كافي غيرضروري
تفصيل ،بې ځايه تكرار ،نامناسب او گونگ الفاظ او
نامعقولي څرگندوني شته ،دغو څو ويناگانو ته ئې لږ
ځير شئ :يوسف وويل :زه په خپله خوبونه نه شم
تعبيرولى خو خداى به ستا خوب درته تعبير كړي!!!...
دا په داسي حال كي چي څو شېبې وروسته يوسف په خپله د
ده خوب تعبيروي!! فرعون وويل :تر يوسفه به غوره كس
څوك وي چي د دې كار له عهدې ووځي ..په ده كي د خداى
روح ده!! د يوسف عليه السالم په اړه دا خبره كول چي
ده ته ئې د سرو زرو زنځير ورپه غاړه كړ!! دا د هغه
چا خبره كېدى شي چي پيغمبران عليهم السالم نه پېژني
او په دې نه پوهېږي چي دوى د داسي جاهالنه دودونو په
خالف د مبارزې لپاره لېږل شوي ،ښايي د بايبل ليكونكي
دلته د يوسف عليه السالم د هغو مخالفينو وينا كټ مټ
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رانقل كړې وي چي د مصر د دوهم لوړ پوړي شخصيت په
توگه ئې د ده له ټاكلو سره مخالفت كاوو او دا ئې نه
شوى زغملى چي د دوى په اصطالح يو كنعاني غالم پر
 دا كار داسي ورته برېښېدو لكه،مصريانو حكومت وكړي
،څوك چي د غالم په غاړه كي د سرو زرو زنځير واچوي
بايبل دغه استعاره په حقيقي معنى رااخيستې!! په ډېرو
نورو ځايونو كي به هم وگورئ چي د بايبل ليكونكى همدا
 د بايبل د اظهاراتو په ركاكت هغه وخت ښه.غلطي كوي
،پوهېدى شو چي د قرآن د وينا په رڼا كي ورته ځير شو
قرآن د بايبل دا وينا تصحيح كوي او دا جريان په ډېرو
محدودو جملو كي په ډېره معقوله توگه او ښكلو الفاظو
:كي بيانوي او فرمايي
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او پا چا وويل :زه په خوب كي اوه څوربي غواوي
گورم چي اوه ډنگري غواوي ئې وخوري او اوه شنه وږي
او اوه نور وچ ،درباريانو! ما د خپل خوب په تعبير
خبر كړئ كه د خوبونو په تعبير پوهېږئ .هغوى (په
ځواب كي) وويل :دا هسي د خياالتو گېډۍ ده (گډ وډ
خوبونه دي) او موږ د دغو خيالي خوبونو په تعبير
نه پوهېږو .او له هغو دوو نه يوه ژغورل شوي كس،
چي له څه مودې وروسته خبره ورپه ياد شوې وه،
وويل :زه به مو پرې خبر كړم ،ما (زندان ته د يوسف
عليه السالم د ليدو لپاره) ولېږئ!( ،هغه وويل) :اې
رښتينې يوسفه! د اوه څوربو غواوو چي اوه ډنگري
غواگاني ئې وخوري او اوه شنو وږيو او اوه وچو
وږيو په تعبير مو خبر كړه ،ښايي (د مجلس له پورته
كېدو د مخه) ورستون شم ،هيله ده چي پرې پوه شي.
(يوسف عليه السالم) وويل :تر اووو كلونو به پر له
پسې كر كښت كوئ ،څه چي ترالسه كوئ په خپلو وږيو كي
ئې پرېږدئ مگر هغه لږه برخه ئې چي خورئ ئې ،بيا
به له دې وروسته اوه نور سخت (كلونه) راشي ،چي
هغه به ټول هغه څه درنه وخوري چي ورته ذخيره كړي
مو وي ،مگر هغه لږه برخه چي ساتئ ئې .بيا به له
دې وروسته داسي كال راشي چي په هغه كي به پر خلكو
بارانونه وورېږي او په هغه كي به (خلك د مېوو)
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عصاره وباسي.
( -)11-11په دغو مختصرو آيتونو كي الندي مهم مطالب
زموږ مخي ته راځي:
 دا څلورم خوب (رؤيا) ده چي په دې سوره كي ئې
يادونه كېږي او ښيي چي كافر او مسلمان ،ظالم او
مظلوم ،ښه او بد انسانان ،ټول خلك له خوبونو سره
مخامخ كېږي ،ځيني ئې جدي انگېري او د تعبير هڅه ئې
كوي ،غواړي پوه شي چي خوب ئې څه پيغام ورته لري،
ځيني ئې جدي نه نيسي ،يا ئې د ورځنيو فعاليتونو
تسلسل گڼي ،يا هسي گډ وډ خياالت او يا ئې د هغو هيلو
او آرزوگانو انعكاس چي نه دي ترسره شوې ،په شا تمبول
شوې هيلي ئې گڼي چي په خوب كي ځان ښيي ،د همدې لپاره
د خوبونو له څنگه په بې پروايۍ تېرېږي او دا زحمت
ځان ته نه وركوي چي تعبير ئې كړي او په هغه پيغام د
پوهېدو هڅه وكړي چي خوبونه ئې له ځان سره لري .د
انسان ((رؤيا)) ښيي چي انسان له محسوس او ملموس برخو
نه عالوه هم ډېر څه لري ،د فهم او درك دنيا ئې يوازي
په محسوساتو كي نه راخالصه كېږي ،د ده د فهم او درك
دنيا ډېر نور پراخ او پېچلي ابعاد او اړخونه هم لري،
كه هغه په خپلو ظاهري حواسو سره مشهود او ملموس شيان
او تر سترگو كېدونكې نړۍ درك كوي؛ په ال شعور كي د
زمان او مكان له پولو اوړي ،له غيبي نړۍ نه ،د پردو
او حجابونو له ماوراء نه پيغامونه ترالسه كوي ،دا
پيغامونه څه ډول ور رسېږي ،سرچينه ئې چېري ده ،څوك
دئ؟ څه دئ؟ څنگه په خوب كي په هغه څه پوهېدى شي چي
په ويښه نه شي پرې پوهېدى؟ دا پوښتني ځواب غواړي،
منصف څېړونكي نه شي كوالى چي له څنگه ئې په بې پروايۍ
تېر شي .كه موږ په خپل ژوند كي د تخمينونو او
انگېرنو په مرسته وړاندويني كوو او ډېر ځله مو
وړاندويني سمې خېژي ،كه په خوب كي داسي څه گورو چي
څه موده وروسته تحقق مومي ،د دې لپاره څه توجيه
وړاندي كولى شو؟ مگر كولى شو د يوه كس داسي په
لسگونو خوبونه او په ټولي نړۍ كي د لكونو خلكو داسي
خوبونه عادي او بې اهميته خبره وگڼو او د تصادف نوم
وركړو؟ آيا لږ تر لږه د دې خبري په كولو مجبور نه يو
چي زموږ مغز د خوب په حالت كي همغسي وړاندويني كولى
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شي چي په ويښه ئې كوي؟ آيا دا خبره ډېره بېهوده او
خوشې خبره نه ده چي څوك ووايي :زموږ مغز په ويښه كي
سم او په غور او دقت سره كار كوي خو د خوب په حالت
كي ئې هر تحليل ناسم او له غور او دقته پرته او گډ
وډ خياالت وي؟!! ډېر نامعقول انسان به د داسي خبري
كولو جرأت كوي ،ډېر ناپوه انسان به دا گمان كوي چي د
خوب په حالت كي دماغ خپل كار پرېږدي ،نه په قضاياوو
غور كولى شي او نه ئې د غور او تفكر نتائج او الس ته
راوړني د اهميت وړ دي!! حال دا چي په خوب كي د انسان
يوازي د څو حواسو سويچونه بند او د انتظار ()standby
په حالت كي شي ،نور دماغ د مخكي په څېر خپل كار ته
دوام وركوي ،ښايي د ځينو برخو توقف مغز ته د ښه غور
او فكر كولو ال ښه موقع او فرصت په الس وركړي .په هر
صورت؛ خوب يو حقيقت دئ ،رښتيا ختل ئې داسي څه چي
انكار ترې گران دئ .د هغو خوبونو لپاره څه توجيه
وړاندي كولى شو چي د راتلونكو پېښو خبر راكوي او خبر
ئې هم ډېر دقيق؟ آيا پر عالم الغيب خداى باندي له
ايمان نه پرته بل تفسير او تعبير ورته درلودى شو؟ د
هللا تعالى د اثبات لپاره له خورا كوټلو دالئلو يو دليل
همدغه د انسان خوبونه دي.
 له الفاظو جوتېږي چي د مصر پاچا پرله پسې يو خوب
ويني ،باال~خره خپل خوب ځينو درباريانو ته تېروي او
ترې غواړي چي تعبير ئې ورته ووايي ،د بيان انداز
داسي دئ چي پاچا هسي په كوم مجلس كي ځينو درباريانو
ته خپل خوب تېر كړى او ورته ويلي ئې دي :كه د خوبونو
په تعبير پوهېږئ نو زما دا خوب تعبير كړئ ،د بايبل
دا وينا هيڅ وزن نه لري چي پاچا سهار وختي ټول
درباريان ،نجوميان او جادوگران راوغوښتل چي د ده خوب
ورته تعبير كړي!! نه خو دا خوب د دومره ستر او عاجل
اقدام غوښتنه كوي او نه هيڅ هوښيار انسان د يوه خوب
لپاره دومره ستره غونډه جوړوي!! د درباريانو له دې
ځوابه چي پاچا ته ئې وويل :دا كوم معنى لرونكى خوب
نه دئ ،موږ ئې په تعبير نه پوهېږو ،معلومېږي چي نه
پاچا خپل خوب جدي گڼلى او نه ئې درباريانو.
 دا خبره هم د خاصي پاملرني وړ ده چي قرآن دا پاچا
د فرعون په نامه نه يادوي ،بلكي د ملك (پاچا) په

يوسف
770پلوشې
د قرآن

نامه ئې يادوي ،د وروستيو علمي تحقيقاتو په ترڅ كي
دا خبره معلومه شوې چي د يوسف عليه السالم په دور كي
د مصر پاچايان د فرعون په نامه نه يادېدل ،ډېر
وروسته د فرعون نوم ورته غوره شوى ،تحقيقات ښيي چي د
هغه وخت پاچايان د هكسوس په نامه يادېدل چي له
1611تر 1511مخكي له مېالده ئې پر مصر حكومت كړى ،له
دغو تحقيقاتو هم معلومېږي چي د بايبل دا وينا غلطه
ده چي نوموړى پاچا د فرعون په نامه يادوي.
 د دربار ساقي ،د يوسف عليه السالم د زندان ملگري
ته د دې خوب له اورېدلو سره سم ،يوسف عليه السالم
ورپه ياد شو او وئې ويل :زه كوالى شم دا خوب تعبير
كړم ،په دې شرط چي ما زندان ته ولېږئ ،هلته يو څوك
راسره وو چي خوبونه ئې په ډېر دقت سره تعبيرول ،د
ساقي له دې خبري چي (ما ولېږئ) په ډاگه معلومېږي چي
دى يو غالم دئ نه كوم مشر او د بايبل د وينا له مخي
رئيس!! هغه يوسف عليه السالم ته ورغى ،خوب ئې ورته
تېر كړ ،تعبير ئې ترې وغوښت او ټينگار ئې وكړ چي د
درباريانو د مجلس له پورته كېدو نه مخكي د خوب تعبير
ورته ووايي او يوسف عليه السالم بې له څه ځنډه د پاچا
خوب داسي تعبير كړ :اوه څوربي غواوي د اوه بركتي
كلونو نښه ده او اوه ډنگري غواوي د اوه وچ كاليو او
قحطي كلونو څرگندونه كوي ،اوه شنه وږي اوه حاصل
لرونكي فصلونه په گوته كوي او اوه وچ وږي د ذكر شويو
اوه فصلونو هغه وچ شوي حاصالت په گوته كوي چي په وږو
كي به ساتل كېږي او د قحط په كلونو كي به استفاده
ترې كېږي ،د اوه بركتي كلونو حاصالت به د قحط په اوه
كلونو كي مصرف شي ،خو په دې شرط چي په وچو وږو كي
وساتل شي ،قحط اوه كاله دوام كوي ،له هغه وروسته
عادي حالت رامنځ ته كېږي ،بارانونه به پيل شي او مصر
ته به بيا پرېماني او سمسورتيا راوگرځي او خلك به د
مېوو عصارې زبېښي .د مصر وگړي ښايي محتاط وي او د
قحط په كلونو كي د ټولو غلو دانو له مصرفولو ډډه
وكړي ،هغوى بايد يوه اندازه غله دانه د تخم په توگه
د راتلونكي كال لپاره وساتي ،همدارنگه متوجه وي چي د
غلو دانو د ساتلو او ذخيره كولو غوره طريقه دا ده چي
په خپلو وږو كي وساتل شي.
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 له زندانه د يوسف عليه السالم د وتلو په اړه د
بايبل وينا داسي ده چي د هغه د ستر شخصيت له شانه
 هغه ئې داسي معرفي كړى لكه چي،سره هيڅ اړخ نه لگوي
 د، فقط يوې اشارې ته منتظر وو،ډېر بې حوصلې شوى وو
 خپل،پاچا د پيغام له اورېدو سره سم ئې ځان تيار كړى
سر او صورت ئې برابر كړى او نوې جامې ئې اغوستې دي
او په تلوار سره د پاچا حضور ته حاضر شوى!! خو قرآن
:بيا وايي

   











  







    
   
     
    














   
   
  
   








    
 
) ما ته ئې راولئ؛ خو كله چي (د پاچا:پاچا وويل
 بادار ته دي بېرته ورشه او: وئې ويل،قاصد ورغى
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وئې پوښته چي د هغو ښځو حال به څنگه وي چي خپل
السونه ئې پرې كړل (څه به ورسره كېږي)؟ كه څه هم
زما پالونكى رب د دوى په هغه مكر ډېر ښه پوهېږي،
(پاچا هغه ښځي راوبللې) وئې ويل :هغه وخت چي تاسو
له يوسف نه د زړه مراد غوښتى وو ،خبره مو څنگه
وه؟! هغوى وويل :خداى ته پناه وړو! موږ په هغه كي
هيڅ بدي نه ده ليدلې ،د مصر د عزيز ښځي وويل :اوس
حقيقت څرگند شو ،ما ترې د زړه مراد وغوښت او هغه
ً چي له رښتينو انسانانو دئ( ،زما دا اعتراف)
يقينا
د دې لپاره دئ چي پوه شي په غياب كي مي خيانت
ورسره نه دئ كړى او د دې لپاره چي (پوهېږم) خداى
د خائنانو تدبيرونه نه هدايتوي (نه پرېږدي د
خائنانو تدبيرونه دوى خپل مقصد ته ورسوي) او زه
خپل ځان نه سپينوم ،په دې كي شك نشته چي نفس د
بدۍ په لور ډېر هڅوونكى دئ ،مگر هغه چي زما
پالونكى خداى پرې ورحمېږي ،بې شكه چي زما پالونكى
رب ډېر مهربان بخښونكى دئ.
( -)51-51د يوسف عليه السالم د زندان ملگرى بېرته
وگرځېدو ،د خوب تعبير ئې واوراوو ،پاچا امر وكړ چي
يوسف عليه السالم راولئ ،د پاچا قاصد د ده له پيغام
سره زندان ته ورځي او يوسف عليه السالم ته وايي :د
مصر پاچا غوښتى يې ،ستا تعبير ئې خوښ كړى اوس ستا
ليدو ته منتظر دئ!! خو يوسف عليه السالم؛ هغه د زندان
د اولو ورځو يوسف نه دئ ،له زندانه د وتلو په اړه څه
تلوار او عجله نه لري؛ بلكي زندان ئې د خپلي مبارزې
لپاره د سنگر په توگه غوره كړى؛ له خپل موال پرته بل
ته طمع او اميد نه لري ،باور ئې دا دئ چي له زندانه
د وتلو پرېكړه د هللا تعالى له لوري كېږي ،نو ځكه په
ډېر متانت سره قاصد ته وايي :بېرته وگرځه او خپل
بادار ته دي ووايه :د هغو ښځو برخليك به څنگه وي چي
ده ته ئې هغه توطئه جوړه كړه او زندان ته ئې ولېږو؟
بايد لومړى د هغي خبري سپيناوى وشي ،زما (برائت)
اعالن شي ،كه څه هم هللا تعالى راته كافي دئ ،هغه د دوى
له توطئو ښه خبر دئ .گورئ چي د يوسف عليه السالم
متانت ،صبر او زغم ټوله وضع داسي بدله كړې چي اوس
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پاچا تلوار لري ،هغه غواړي چي له يوسف عليه السالم
سره ژر تر ژره مالقات وكړي ،د ده شرط مني ،هغه ښځي
راغواړي چي د عزيز مصر د مېرمني په محفل كي راغونډي
شوې وې او پوښتنه ترې كوي :په كومه ورځ چي تاسو له
يوسف عليه السالم نه د زړه مراد غوښتى وو ،خبره څنگه
وه ،د پېښي جريان څنگه وو؟ ولي مو دا كار وكړ؟ د
پاچا وينا او دريځ داسي دئ لكه چي د يوسف عليه السالم
مدافع وكيل وي ،له تحقيق او پلټني نه مخكي د هغه
خبري تصديقوي او له ښځو نه داسي استفسار كوي چي
گواكي د دوى جرم په بشپړه توگه ثابت او څرگند دئ او
د شك او شبهې هيڅ مجال په كي نشته ،ټولي ښځي وضع
داسي گ ڼي چي له اعترافه پرته بله چاره نه لري؛ نو
ځكه وايي :خداى ته پناه وړو! موږ په هغه كي هيڅ بدي
نه ده ليدلې ،اصلي مجرم وروړاندي كېږي او په ټول
صراحت سره اعتراف كوي او وايي :اوس حقيقت څرگند شو،
ما له هغه د زړه مراد وغوښت او هغه رښتينى او صادق
دئ ،په دوه دليلونو اعتراف كوم :يو دا چي غواړم هغه
په دې پوه شي چي په غياب كي مي خيانت ورسره نه دئ
كړى او تور مي نه دئ ورپوري كړى او بل دا چي اوس په
دې باور يم چي هللا تعالى نه پرېږدي خائنان په مكر او
چل ول سره خپلو موخو ته ورسېږي ،نه غواړم چي ځان
سپين او تبرئه كړم ،د انسان نفس تل هغه بدو كړو وړو
ته هڅوي ،له شره ئې يوازي هغه څوك ژغورل كېږي چي زما
ً
د مهربان رب پېرزوينه او رحم ئې په برخه شي ،يقينا
چي زما پالونكى رب مهربان بخښونكى دئ.
كه څه هم ځينو مفسرينو دا گمان كړى چي وروستنۍ څو
خبري د يوسف عليه السالم خبري دي ،نه د هغي مېرمني ،د
دوى دليل دا دئ چي دغه خبري د هغي مېرمني له شأن نه
ډېري اوچتي دي؛ خو دا توجيه په څو دالئلو كمزورې ده:
 د بيان په هيڅ برخي كي داسي كومه نښه يا قرينه نه
مومو چي ثابته كړي دا د يوسف عليه السالم خبري دي.
 د آيتونو سياق او سباق او د كالم لړۍ له دې توجيه
سره اړخ نه لگوي ،برعكس په ټول صراحت سره ښيي چي دا
د هغي مېرمني د خبرو دوام دئ.
 د دغو خبرو په دوران كي يوسف عليه السالم ال په
زندان كي دئ او له پاچا سره نه دئ مخامخ شوى او مجلس
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ته نه دئ حاضر شوى ،وروستى آيت همدغه راپه گوته كوي.
 د دې خبري لپاره هيڅ دليل نه شو موندلى چي يوسف
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،
ځكه چي د مصر عزيز د پېښي په ورځ له حقيقته خبر شو
او د يوسف عليه السالم پر پاك لمنتوب او سپيڅلتيا ئې
باور راغى.
 د آيت دا برخه (إن هللا ال يهدي كيدالخائنين) ،په هيڅ
شان نه شو كوالى د يوسف عليه السالم قول وگڼو ،دا كالم
فقط له هغي مېرمني سره ښايي ،هغه بايد ووايي :كه
چېري دا ځل هم له يوسف عليه السالم سره خيانت وكړم او
په كوم تور ئې تورن كړم او د دې پر ځاى چي پر خپل
جرم اعتراف وكړم هغه متهم كړم ،نو د پخوانۍ پېښي په
څېر به حقيقت څرگند شي ،خداى د خائنانو توطئې ،حيلې
او بهانې رسوا او خنثى كوي او نه پرېږدي چي د توطئو
په مرسته خپلو ناولو موخو ته ورسېږي.
 د هغي مېرمني مؤمنانه څرگندوني په واقع كي دا
حقيقت ثابتوي چي د يوسف عليه السالم كړو وړو او د
زندان له سنگر نه د ده مبارزې او جهاد د مصر په
ټولني باندي ژوري اغېزې كړې دي ،ژوره تبديلي په كي
راغلې ،دومره چي د پرون ورځي هغه مېرمن نن داسي
مؤمنانه څرگندوني كوي ،له دوو زنداني ملگرو سره د
يوسف عليه السالم بحث او د خوبونو له تعبيرولو مخكي
دوى د هللا الري ته بلل ،هغه هم په دومره تفصيل او په
دومره مضبوط استدالل سره ،دا ښيي چي هغه په زندان كي
آرام نه دئ ناست ،په جدي ،پرله پسې او نه ستړي
كېدونكې توگه ئې دعوت چلولى او په دې بريالى شوى چي
د مصر په ټولني كي له فكري او اخالقي لحاظه پراخه او
ژوره تبديلي راولي ،يوه ستر بدلون او انقالب ته الر
آواره كړي او له همدغه زندانه د يوه سياسي او
اجتماعي انقالب او بدلون راوستو لپاره شرائط برابر
كړي.
 متأسفانه لكه څنگه چي د مسيحيانو او يهودانو
علماوو او مشائخو (احبار او رهبان) د هللا تعالى له
مقدس او الرښود كتاب قصې او شجرې جوړي كړې ،داسي چي
نن د دوى په مذهبي كتابونو كي د هللا تعالى د مقدس كتاب
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وړه برخه هم نه تر سترگو كېږي ،زموږ قصه خوښي هم د
دوى تر اغېز الندي راغلي او د يوسف عليه السالم له دغي
عبرتناكي او الرښوونكې قصې نه ئې د يوې داسي بدكاري
ښځي د ميني داستان جوړ كړى چي غوښتل ئې يو ښايسته
ځوان په دام كي واچوي او له هغه د زړه مراد ترالسه
كړي ،تر دې پوري چي د دغو قصه خوښو ځينو ادعاء كړې
چي يوسف عليه السالم د ژوند په وروستيو كي همدغه پر
ده مينه مېرمن په نكاح كړه!!! دا په داسي حال كي چي
نه په قرآن كي داسي كومه اشاره مومو او نه په
رواياتو كې .له دې ارزښتناكي تاريخي قصې نه داسي نكل
جوړول او پايله ئې داسي راايستل نه يوازي د ناروغو
اذهانو د بيمارو سليقو زېږنده ده ،بلكي د دوى تعبير
سل په سلو كي د دې قصې له روح او بنسټيزو موخو سره
تصادم كوي ،قصه اصالً په دې بنسټ والړه ده چي دوه مخالف
او متضاد شخصيتونه يو د بل په څنگ كي كېږدي او
توپيرونه ئې په گوته كړي ،راوښيي چي يو څومره لوړ دئ
او بل څومره ټيټ ،يو څومره پاكيزه ،امين او صادق دئ
او بل څومره ناولى ،خائن او بې وفا ،يو د خداى مخلص
بنده او بل د شيطان او نفس مطيع بنده ،عجيبه ده چي
دغه بيمار كسان داسي غلط او معكوس نتائج ترې اخلي او
دا متضادي بېلگي او متفاوت شخصيتونه سره پخال كوي!!
آيا دا شونې ده چي يو پيغمبر له هغه جالل او عظمت سره
داسي ښځه په نكاح كړي؟ بايبل هم د خپلو شجرو په ترڅ
كي ليكلي چي فرعون يوسف په يوه مصري نوم ،صفنات
فعنيح ،ونوماوو او د فوطي فارع كاهن لور اسنات ئې
ورته راواده كړه!!!
قرآن دربار ته د يوسف عليه السالم د ورتلو په اړه
داسي فرمايي:
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او پاچا وويل :هغه ما ته راولئ چي د ځان لپاره ئې
خاص (مشاور) وټاكم ،خو له هغه وروسته چي خبري ئې
ورسره وكړې وئې ويل :ته (له همدې) نننۍ ورځي زموږ
په دربار كي واكمن امين يې (د پاچا معتمد با
صالحيته چارواكى او د ټولو دولتي شتمنيو امين)!!
ده وويل :ما (يوازي) د دولت د خزانو پر چارو
وگماره ،باور وكړه چي ښه او پوه ساتونكى به وم
(هم ئې د ساتني له عهدې وتلى شم او هم ئې د سم
مصرف او په خپل مناسب ځاى د لگولو بصيرت او پوهه
لرم) او په دې توگه مو يوسف په هغه ملك كي متمكن
كړ ،چي هر ځاى او په هر ډول ئې غوښتل مېشت كېدى
شو ،چا ته چي مو خوښه شي خپل رحمت او پېرزوينه
ورپه برخه كوو او موږ د نېكانو اجر او بدله نه
ضائع كوو .او د هغو لپاره چي ايمان ئې راوړى او
پرهيزگاري ئې كوله ،اخروي اجر او بدله تر دې هم
ډېره غوره ده.
( -)56-51پاچا له يوسف عليه السالم سره تر مالقات مخكي
تصميم درلود چي هغه د خپل خاص مشاور په توگه وټاكي؛
خو له هغه سره له خبرو وروسته ئې تصميم بدل شو او
هغه ئې د دربار د معتبر او باصالحيته وزير او د ځان د
معتمد په توگه وټاكو او خپله فيصله ئې ورته ابالغ
كړه ،مگر يوسف عليه السالم د دې پرېكړي او منصب له
منلو انكار وكړ او وئې ويل :ما د دې منصب پر ځاى
يوازي د مصر پر خزانو وگماره ،زه به په پوره احتياط
او امانتدارۍ سره د هغو ساتنه وكړم ،زه په ځان كي د
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دې څانگي د اداره كولو صالحيت او توان وينم ،پاچا له
خپل نظره تېرېږي او د يوسف عليه السالم له رأيي سره
توافق ښيي او د دولت د دغي څانگي بشپړ صالحيت
ورسپاري.
 د آيت له دې برخي (يتبوأ منها حيث يشاء) دوه
مطلبونه اخيستل كېږي:
الف_ د مصر ټول هېواد د ده د صالحيت او واكمنۍ په كړۍ
كي شامل وو ،چېري چي ئې غوښتتل اوسېدلى شو ،د مصر
هيڅ سيمه د ده د واكمنۍ او اختيار له ساحې بهر نه
وه.
ب_ په هغه نظام كي ئې چي هره وظيفه او هر مقام غوښتى
وى ،بې له ځنډه ئې ترالسه كولى شو ،هيڅوك او هيڅ څه
ئې په مخ كي خنډ كېدى نه شو.
 حكيم خداى جل شأنه په تدريج سره يوسف عليه السالم
هغه مقام ته ورساوو چي په مصر كي متمكن شي ،د ده پر
مخ د واكمنۍ ټولي الري پرانيستى شي ،قدرت ته د رسېدو
ټول اسباب ورته برابر شي ،د هغه د ستر او لوړ شخصيت
ټولي جلبوونكې برخي د هغي ټولني د مختلفو طبقو او
اصنافو لپاره رابرسېره شي ،د خلكو اعتماد او باور،
احترام او محبت ورته راجلب شي ،پس له هغه چي د مصر
ولس د ده له اوچتو استعدادونو ،صداقت ،امانت ،پاك
لمنتوب او نفس او هوس ته نه تسليمېدا نه خبر شول ،په
زندان كي د ده صبر ،زغم ،مقاومت ،ثبات او متانت ټولو
ته څرگند شو ،خلكو وليدل چي د مصر پاچا د مالقات بلنه
وركړه؛ خو ده ونه منله او تر هغه ئې دربار ته له تلو
انكار وكړ چي د ده برائت اعالن شي ،له پاچاهۍ نه
راالندي د هېواد تر ټولو لوړه عهده ورته سپارل كېده
خو ده ونه منله او د دې پر ځاى ئې داسي دندي ته مال
وتړله چي د هغې له الري د خپل مظلوم ولس خدمت وكړى
شي ،د ده پوهه ،بصيرت او درايت ټولو ته ثابت او
څرگند شو ،د ده لوړ او پياوړى شخصيت او فكري او
اخالقي عظمت داسي وو چي هيچا ورسره رقابت او سيالي نه
شوى كولى ،د مصر ټوله واكمني ئې عمالً په الس كي
پرېوته ،پاچا له يوه سمبول نه زيات حيثيت نه درلود،
د قحط په كلونو كي د اقتصادي چارو په اداره او سمون
كي او له هغه ستر بحران نه د خلكو په ايستلو كي د ده
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درايت ،وړتيا او اهليت په بشپړ ډول راڅرگند شو ،هغه
نور عمالً د پاچا وليعهد وو ،د پاچا له مرگه وروسته ده
ته د قدرت په لېږد كي هيڅ خنډ نه وو پاته ،په دې
توگه مالك الملك خداى جل شأنه د هغه وخت د لوى هېواد
واكمني يوسف عليه السالم ته وسپارله او د ده بالمنازع
واكمني ئې پر هغه پراخ او ستر ملك محققه كړه.
 هو! دا هللا تعالى جل شأنه دئ چي د خپل رحمت او
پېرزوينو سيورى پر هغه چا غوړوي چي دى ئې په خپله
خوښ كړي او د دې لپاره ئې اهل او وړ ومومي ،هغه نه
يوازي د خپلو صالحو بندگانو اجر نه ضائع كوي؛ بلكي
دنيوي او اخروي بدله ئې تر خپل حق څو برابره زياته
وركوي ،نه يوازي په دنيا كي د دوى پر نېكو او غوره
كړنو باندي مثبت نتائج مرتب كوي ،بلكي په آخرت كي تر
دنيا غوره بدله وركوي ،د دوى تقوى او ځان ساتنه د دې
باعث شي چي په دنيا او آخرت كي غوره بدلې تر السه
كړي ،هر څوك چي د ايمان په الر كي ثابت پاته شو او د
مبارزې په لوړو ژورو كي مأيوس نه شو ،يوې بلي خوا ته
ونه ښويېد ،ښي او كيڼ لوري ته منحرف نه شو او په
اراده او عزم كي ئې تزلزل رانغى ،هغه دي مطمئن اوسي
چي عزيز خداى ئې د بري ضامن دئ ،نه پرېږدي چي قربانۍ
ئې ضائع شي او هڅي ئې بې نتيجې پاته شي.
 بايبل تر دې عنوان الندي چي (د يوسف وروڼه مصر ته
ځي) ،ليكي( :يعقوب خپلو زامنو ته وويل :ولي ناست يئ
او هسي يوه بل ته گورئ ...اورېدلي مي دي چي په مصر
كي غله ډېره ده ...مخكي له دې چي له لوږي ومرو؛ والړ
شئ او له هغه ځايه غله راوړئ ...لس زامن ئې
وخوځېدل ...يعقوب بنيامين ورسره ونه لېږو ...دوى د
يوسف خوا ته ورغلل ...سجده ئې ورته وكړه ...يوسف
وپېژندل ...خو په غصې سره ئې دوى ته وويل :له كوم
ځايه راغلي يئ؟ دوى ورته وويل :له كنعانه د غلې
اخيستلو لپاره راغلي يو ...يوسف ته خپل خوبونه ورپه
ياد شول ..ورته ئې وويل :تاسو جاسوسان يئ او د احوال
معلومولو لپاره راغلي يئ ...هغوى وويل :ساالره! موږ د
غلې اخيستلو لپاره راغلي يو ،جاسوسان نه يو ،يوسف
ورته وويل :نه تاسو جاسوسان يئ!! هغوى وويل :باداره!
موږ ټول دولس وروڼه وو ،پالر مو په كنعان كي دئ ،يو
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هلته پاته شو ،بل مړ شوى ...يوسف ورته وويل :څنگه به
دا معلوموو چي تاسو رښتيا وايئ؟ يوازي په هغه صورت
كي به ستاسو خبره ومنم چي كشر ورور مو هم راولئ...
كه داسي ونه كړئ د فرعون په سر مي قسم چي له مصره د
وتلو اجازه به درنه كړم ...يو كس دي والړ شي او خپل
ورور دي راولي ،نور به دلته په زندان كي وي ...بيا
ئې ټول تر دريو ورځو بنديان كړل ...،په درېيمه ورځ
ئې ورته وويل :زه له خدايه وېرېدونكى انسان يم...
تاسو ټول خوشي كوم ...يو كس به په زندان كي پاته وي،
نور مو غله كور ته ورسوئ ،خو خپل كشر ورور به راولئ
او په دې سره به ما ته ثابته شي چي تاسو صادق يئ او
زه به ستاسو له وژلو تېر شم!! دوى دا شرط ومنلو!!
بيا ئې سره وويل :له دې ستونزو سره په دې خاطر مخامخ
شوي يو چي له يوسف سره مو بد وكړل ...يوسف د دوى
خبري اورېدې او دوى نه پوهېدل چي يوسف پرې
پوهېږي!! ...بيا يوسف په پټه خپلو نوكرانو ته وويل:
جوالونه ئې له غلو ورډك كړئ او د دوى خپلي پيسې هم د
غلې په منځ كي پټې كېږدئ ...غله ئې پر خرو بار
كړه ...د لمر لوېدو پر مهال يو ځاى تم شول ...يوه
ورور ئې د خپل جوال خوله پرانستله چي خره ته دانه
ترې وركړي ...ناڅاپه ئې وليدل چي پيسې ئې د جوال په
خوله كي پرتې دي ...وروڼو ته ئې وويل ...هغوى له
راباندي
بال
څه
خداى
ال
دا
چي
لړزېدل
وېرې
راوستله!! ...كنعان ته ورسېدل ...ټوله قصه ئې پالر ته
تېره كړه ...كله چي ئې بارونه پرانستل خپلي پيسې ئې
وموندلې ...پالر هم ډېر وار خطاء شو او وئې ويل :ولي
دا مصيبتونه راباندي راځي) ...
د بايبل په دې برخي كي هم له ادبي لحاظه ډېر
ركاكت شته او هم يوسف عليه السالم او د ده پالر ته
داسي نامناسب حركات او نامناسبي خبري منسوب شوې چي د
دوى له شأنه ډېري لري دي!! وروڼه په مرگ گواښل،
زندان ته ئې لېږل ،د يوسف په شته والي كي دا خبري
كول چي له يوسف سره مو بد كړي ول ځكه له دې مصيبت
سره مخامخ شوو ،د فرعون په سر لوړه كول ...دا ټولي
خبري نه يوازي نامعقولي دي بلكي ښيي چي دا قصه له
ځانه جوړه شوې .راشئ وگورو چي قرآن په دې اړه څومره
په زړه پوري او درنه وينا لري او د بايبل دا ټولي
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 داسي،د يوسف وروڼه راغلل او د هغه محضر ته ننوتل
چي ده وپېژندل خو دوى ونه پېژاندو او چي كله ئې
 خپل هغه:په خپلو بارونو سمبال كړل ورته ئې وويل
 نه گورئ،ورور هم راولئ چي له پالره مو (ورور) دئ
چي زه ډكي ډكي پيمانې وركوم او ښه مېلمه پال يم؟
خو كه ئې ما ته را نه ولئ؛ نو نه به له ما سره
تاسو ته كومه پيمانه وي او نه به ما ته رانږدې
ً د ده (د
 له پالره به ئې حتما: هغوى وويل.كېږئ
لېږلو) غوښتنه وكړو او موږ هرومرو د دې كار
 د: خپلو (مؤظفو) زلميانو ته ئې وويل.كوونكي يو
 (په،)دوى هغه مال چي (د غلې په بدل كي ئې وركړى
 داسي چي كور ته د،پټه) د دوى په پېټو كي كېږدئ
. ترڅو بېرته راوگرځي،ستنېدو پر مهال پرې پوه شي
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( -)72-51گورئ چي په دغو لنډو آيتونو او مختصرو
الفاظو سره؛ عظيم الشأن قرآن څومره حقائق بيان كړي
او څومره ژوري الرښووني ئې زموږ مخي ته ايښي او څنگه
ئې د بايبل غلطي ويناوي تصحيح كړې؟! لكه څنگه چي د
يوه جامع او بليغ كالم تقاضا ده قرآن پرته له دې چي
ووايي يوسف عليه السالم خپل كار څنگه پيل كړ ،د
ښېرازه كالونو په دوران كي ئې څه وكړل او د وچ كاليو
لپاره ئې څه تيارى ونيو؟ سره له دې چي په دې اړه ئې
هيڅ نه دي ويلي او خبره ئې له هغه ځايه پيل كړې چي د
ده وروڼه د غلې اخيستلو لپاره مصر ته راغلي او د ده
په حضور كي ودرېدلي ،له همدې د قرآن هر هوښيار
لوستونكى په دې پوهېږي چي يوسف عليه السالم په دې
موده كي كوم كوم كارونه كړي ،له دې آيتونو نه
معلومېږي چي:
 يوسف عليه السالم په خپلو لوړو قائدانه استعدادونو
سره په كار پيل كړى ،د مصر د زمكو ښېرازه كولو او د
كر كښت وضعيت ښه كولو ته ئې خاصه پاملرنه كړې ،د
پاچا د خوب تعبير ته په پام سره ئې په لومړيو اوه
كلونو كي پريمانه غله اخيستلې او په گودامونو كي ئې
ذخيره كړې ،د قحط د كلونو لپاره ئې پوره تيارى
نيولى ،د قحطي په رارسېدو سره ئې دا كارونه كړي :د
غلو دانو لپاره ئې مناسبه بيع ټاكلې ،د هغي غلې
مقدار ئې ټاكلى چي ښايي يوه يوه كس ته د مناسبي
دولتي بيعي په مقابل كي وركړى شي ،هر څوك بايد په
خپله د غلې اخيستلو لپاره حاضر شي ،د غلې پلورلو لړۍ
ئې تر خپل نظارت او څارني الندي پيل كړې ،په داسي حال
كي چي د مصر په نورو سيمو كي خلك له سختي قحطۍ سره
مخامخ ول ،په مصر كي د غلې د زياتوالي او ارزانۍ
انگازې هري خوا ته رسېدې او خلك له لريو لريو سيمو،
ډله ډله د غلو اخيستلو لپاره مصر ته راتلل او د
ضرورت وړ غله ئې په ډېره ارزانه بيع ترالسه كوله او د
مصر د چارواكو د ښه نظم ،ښو اخالقو او ښې مېلمه پالني
ښې خاطرې ئې له ځانه سره وړلې.
 د يوسف عليه السالم وروڼه هم د غلې د پېرلو لپاره
مصر ته ورځي ،په خپل نوبت سره د يوسف عليه السالم
حضور ته منل كېږي ،يوسف عليه السالم هغوي وپېژندل ،خو
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دوى د هغه په پېژندلو كي ځكه پاته راغلل چي په كوهي
كي د ده له غورځولو تر دغه دمه نږدې شل كلونه تېر
شوي وو ،په هغه وخت كي يوسف عليه السالم تنكى ځوان
وو ،څه موده ئې د عزيز مصر په كور كي تېره كړه ،نږدې
لس كلونه ئې په زندان كي تېر كړل ،له واكمنۍ نه ئې
تر اوو كلونو زياته موده تېره شوې وه ،دغي اوږدې
مودې له خپلو لوړو ژورو سره د يوسف عليه السالم په
څېرې كي ډېر بدلون راوستى وو ،په ځانگړې توگه ،هغوي
دا تصور هم نه شو كولى چي ښايي د دوى جفا سېزلى ورور
به داسي ستر مقام ته رسېدلى وي ،د حضور هيبت او د
احتياج او ضرورت احساس هم نه پرېږدي چي انسان تر ځان
لوړ لوري ته ځير شي او د څېرې خطونه ئې په دقت سره
وارزوي او وئې پېژني.
 د غذايي موادو د تجارت او احتكار د مخنيوي لپاره
د هري كورنۍ پر هر وگړي به په ټاكلي اندازه غله
خرڅېدله ،هر بالغ نارينه بايد په خپله د خپلي ټاكلې
غلې د پېرلو لپاره حاضر شوى وى ،د يوسف وروڼو د خپل
معذور او په سترگو ړوند پالر او ناسكه ورور لپاره هم
غله وغوښته ،د پالر عذر ئې ومنل شو؛ خو د ورور په اړه
ورته وويل شو :په وروستي ځل بايد هغه هم دلته راولئ،
كه چېري مو دروغ ويلي وو او هغه مو حاضر نه كړ ،نو
زموږ خوا ته نور مه راځئ او د غلې تر السه كولو طمع
هم مه كوئ!! گورئ چي د بايبل او قرآن د ويناوو تر
منځ څومره ژور توپيرونه شته ،بايبل د يوسف عليه
السالم چلند داسي انځور كړى لكه د يوه كم ظرفه انسان
چلند ،داسي الفاظ او كارونه ئې هغه ته منسوب كړي چي
د يوه ستر شخصيت له شأنه ډېر لري دي ،خو د قرآن عظيم
الشأن څرگندوني داسي دي چي د يوسف عليه السالم ستر
شخصيت ،صبر ،زغم او تدبر په كي له ورايه ښكاري ،د
قرآن له وينا معلومېږي چي يوسف عليه السالم له خپلو
وروڼو سره په معامله كي ډېر محتاط دئ ،هڅه كوي چي د
ده له كومي وينا او حركت نه د ده د وروڼو حساسيت او
حسادت راونه پارېږي او مصر ته له راتلو او د ده په
خوا كي له مېشتېدو ډډه ونه كړي ،دا انديښنه هم ورسره
ده چي داسي نه ورور ته ئې كوم ضرر ورسوي .هغو كسانو
ته چي د بدوي او صحرايي ژوند په باب پوره او دقيق
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معلومات نه لري ،په دې مطلب پوهېدل لږ گران دئ چي
يوسف عليه السالم ولي په هماغه لومړني مالقات كي خپلو
وروڼو ته ځان معرفي نه كړ؟ د هغه وخت د نيمه بدوي
ژوند غوښتنه او تقاضا دا وه چي يوسف عليه السالم له
خپلو وروڼو سره په ډېر احتياط چلند وكړي ،د دوى
اعتماد جلب كړي ،له داسي تدبيره كار واخلي چي لومړى
د ده سكه ورور روغ رمټ ورته راورسوي ،مصر ته په
مكررو تلو راتلو او د وړيا مرستو په ترالسه كولو سره
او د ده د ډېر ښه سلوك په ليدو سره ډاډه او مطمئن شي
چي يوسف عليه السالم هغوى ته د ضرر رسولو او انتقام
نيت نه لري او كولى شي په بشپړ ډاډ ،اطمئنان او
درناوي سره د ده په څنگ كي ژوند وكړي او د ورور گلوۍ
له معاملې ئې مطمئن او ډاډه وي.
 په نيمه بدوي كورنيو كي كله كله يو ناسنجول شوى
او بې احتياطه حركت د يوې لويي كورنۍ د بشپړي تباهۍ
باعث شي ،يوسف عليه السالم يوه ترخه تجربه درلوده،
ښايي محتاطانه عمل ئې كړى وى ،ښايي هغه وخت ئې ځان
خپلو وروڼو ته معرفي كړى وى چي له يوه پلوه ئې خپل
ورور په الس ورغلى او له بله پلوه ئې پر خپلو كينه
كښو او حسودو وروڼو باندي د هر ډول شاته تگ الري بندي
كړې وي ،غوښتل ئې وروڼو ته ثابته كړي چي د ده په اړه
ئې اشتباه كړې ،بې موجبه ئې حسادت ورسره كړى ،دا
ورور دوى ته مينه او درناوى په زړه كي لري ،غواړي د
تل لپاره د ده په خوا كي په عزت او درناوي سره ژوند
وكړي ،نه ښايي له داسي مهربان ورور سره د دښمنۍ الر
غوره كړي ،دوى ته ئې تر هغه ځان معرفي نه كړ چي پر
خپلو اشتباهاتو او قصور پوه شي ،له دې پرته بله الره
ورته پاته نه وي چي د دښمنۍ پر ځاى وروري ورسره
وپالي ،كله چي هغوي هر يو د دې ناپېژندوى سړي د
شرافت ،مېلمه پالني ،فضيلت او احسان په اړه په خپلو
منځونو كي هم او د خپلي كورنۍ په وړاندي هم په مكرر
ډول يادونه كړې او په وار وار ئې ستايلى ،پس له هغه
چي دوى پوه شي دا همغه كس دئ چي دوى ورسره حسادت
كاوو او په څاه كي ئې وغورځاوو ،همغه چي دوى په بده
سترگه ورته كتل ،د دښمنۍ وړ ئې گاڼو ،دا يو مهربان
ورور دئ ،د ستايلو وړ شخصيت ،دا دئ په نه پېژندل شوې
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څېرې كي ئې د ده څومره ستاينه كړې ،هر ځاى او د هر
چا په وړاندي ئې دى ستايلى؛ مگر دا له عقل او انصافه
لري خبره نه ده چي له همدې شخصيت سره د يوسف عليه
السالم په څېره كي حسد وكړي؟! په دې توگه به دوى په
خپلي اشتباه پوه شي او په خپل دريځ كي به بدلون
راولي.
 يوسف عليه السالم نه يوازي دا چي له دوى د خپل
ورور د راوستلو كلك تعهد اخلي بلكي داسي تدبير كاروي
چي ټوله كورنۍ د ده د ورور په لېږلو توافق وكړي ،دا
ترتيب ئې ونيولو چي د دوى راوړې بضاعه (هغه جنس چي د
غلې د پېرلو لپاره ئې له ځان سره راوړي وو) بېرته
كورنۍ ته مسترد شي ،خو له دې وېري چي كه ئې خپلو
وروڼو ته وسپاري ښايي ضائع شي او خپل پالر ته ووايي
چي غله ئې د همغه جنس په بدل كي اخيستې ده ،د خپلو
وروڼو په امانتدارۍ بې باوره وو ،نو ځكه ئې خپلو
معتمدو زلميانو ته وويل :د دوى راوړي توكي د غلو په
پېټو كي داسي ځاى په ځاى كړئ چي فقط كور ته له رسېدو
وروسته او هغه وخت پرې پوه شي چي خپل پېټي پرانيزي،
چي په دې سره به ټوله كورنۍ تشويق شي او مصر ته د ده
د سكني ورور له لېږلو سره به توافق وكړي.
 د (درهم) او (دينار) پر ځاى د ((بضاعه)) د كلمې
استعمال دا ښيي چي هغه مهال پېر پلور جنس د جنس په
بدل كي وو او ال سكه نه وه رائج شوې ،د بايبل دا وينا
هيڅ وزن او اعتبار نه لري چي د يوسف عليه السالم
وروڼو سكې له ځان سره وړې وې ،له دې خبري دا هم
معلومېږي چي د دوى د راوړو توكيو حجم هومره وو چي د
غلې په پېټو كي ئې پټول گران كار نه وو ،له دې ټولو
خبرو دا جوتېږي چي د دوى (بضاعه) بايد گاڼې وي چي د
مجبوريت له مخي ئې د غلې په بدل كي وركړې وې ،احتماالً
د دې صحنې ليدل يوسف عليه السالم سخت ځورولى او تصميم
ئې نيولى چي دا گاڼې سالمت او په بشپړه توگه د ده
كورنۍ ته ورسېږي او په دې سره هم د وروڼو او هم د
كورنۍ د نورو غړو باور او اعتماد تر السه كړي.
قرآن ورپسې فرمايي:
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! پالره: وئې ويل،نو كله چي خپل پالر ته وروگرځېدل
 نو خپل ورور مو،له موږ نه ئې يوه پيمانه وسپموله
 موږ،راسره ولېږه تر څو (بشپړي) پيمانې ترالسه كړو
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به ئې هرو مرو ساتونكي يو .پالر ورته وويل :آيا د
ده په اړه داسي باور درباندي وكړم لكه مخكي چي مي
د ده د ورور په اړه باور درباندي كړى وو؟ (همدا
او بل څه نه؟) خداى خورا ښه ساتونكى دئ او هغه تر
هر رحم كوونكي زيات مهربانه دئ .خو كله چي دوى
خپل پېټي پرانيستل؛ نو خپله بضاعه (جنس) ئې
وموندو چي ورگرځول شوى ،وئې ويل :اې پالره! نور نو
څه غواړو؟ دا هم زموږ بضاعه (جنس) چي بېرته راكړى
شوى( ،پرېږده چي بيا والړ شو) او خپله كورنۍ له
لوږي وژغورو ،د خپل ورور ساتنه وكړو او د يوه اوښ
(بار) پيمانه رازياته كړو ،دا خو يوه آسانه
پيمانه ترالسه كول دي!! وئې ويل :تر هغه به ئې
درسره ونه لېږم چي كلكه الهي ژمنه راسره وكړئ چي
بېرته به ئې رارسوئ مگر دا چي محاصره او ايسار
كړى شئ او چي كله ئې كلك قول وركړ ،وئې ويل :پر
هغه څه چي موږ ئې وايو هللا وكيل او ذمه وار دئ .وئې
ويل :زامنو! له يوې دروازې (ښار ته) مه ننوځئ ،له
مختلفو دروازو ورننوځئ او زه (په دې وينا سره) د
هللا كومه پرېكړه درنه نه شم دفع كولى ،د پرېكړو واك
خو يوازي له هللا سره دئ ،پر هغه مي توكل دئ او هر
توكل كوونكى بايد پر هغه توكل وكړي.
( -)76-71د يوسف عليه السالم وروڼه خپلي كورنۍ ته
وگرځېدل ،دومره غله ئې له ځان سره وړې وه چي د اوږدې
مودې لپاره ټولي كورنۍ ته كافي نه وه ،خپل پالر ته ئې
وويل :په كار ده چي ډېر ژر بيا مصر ته والړ شو ،نوره
غله راوړو ،زموږ كشرى ورور هم راسره ولېږه چي د هغه
برخه هم ترالسه كړو ،ډاډ دركوو چي په ښه توگه به ئې
ساتنه كوو .پالر چي د يوسف عليه السالم د بيلتون داغ
پر زړه لري او پر خپلو زامنو باور نه شي كولى او د
اعتماد وړ ئې نه بولي؛ په ځواب كي وايي :آيا له ما
دا توقع لرئ چي د ده په اړه هم پر تاسو همغسي اعتماد
وكړم چي د ده د ورور په اړه مي پر تاسو وكړ ،همدا او
بل څه نه؟ دا خو عجيبه توقع او بې ځايه انتظار دئ! هللا
تعالى به مو په خپله وساتي هغه تر هر چا ښه ساتونكى
دئ ،ما ته د مصر د هغه مهربان او مېلمه پال كس نوم
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ډېر مه اخلئ ،هللا تعالى تر هر رحم كوونكي زيات مهربان
دئ ،هغه به مو په دې قحطي كي وساتي ،هغه به پر موږ
مهربانه شي ،د خپل رحمت له بې پايه سمندر نه به مو
خړوبه كړي او زموږ مشكل او ربړه به له بلي الري حل
كړي .خو كله چي دوى خپل پېټي پرانستل او ناڅاپه ئې
خپل مال په كي وموندو ،نو د هغه چا په څېر چي خپل
ستر هدف ته رسېدلى وي او يا مضبوط او پياوړى دليل په
الس ورغلى وي ،خپل پالر ته ئې وويل :نور نو تر دې زيات
څه غواړو؟ دا دئ مال او متاع مو هم رامسترد شوې،
پرېږده چي الړ شو ،خپل ورور هم له ځان سره بوځو،
كورنۍ له لوږي وژغورو ،موجوده غله مو لږه ده او ټولي
كورنۍ ته كفايت نه كوي! يعقوب عليه السالم مجبور شو،
له خپل دريځ نه كوز شو او مصر ته د خپل كشر زوى له
لېږلو سره ئې په نه زړه توافق وكړ او خپلو زامنو ته
ئې وويل :په دې شرط ئې درسره لېږم چي د هللا تعالى په
نامه راسره ژمنه وكړئ چي هرو مرو به ئې روغ رمټ
رارسوئ ،مگر دا چي له كومي پېښي سره مخامخ شئ ،څوك
مو په زور ايسار كړي ،محاصره شئ او له محاصرې د وتلو
الر ونه مومئ .يعقوب عليه السالم مصر ته د خپل كشر زوى
له لېږلو سره توافق وكړ ،خو له ډېرو انديښنو سره ،د
يوسف عليه السالم د هجران او بېلتون درد ئې ال نه وو
هېر كړى چي اوس په دې ناموافقو حاالتو كي خپل ټول
زامن په گډه او يو ځاى د سختو مجبوريتونو په وجه
ناچار سفر ته لېږي ،له دې پرته بله چاره نه لري،
خپلو زامنو ته توصيه كوي چي كله مصر ته ننوتئ نو ټول
له يوې دروازې مه ننوځئ ،بلكي بېل ،بېل له مختلفو
دروازو او لوريو ننوځئ ،نه ويل كېږ ي ستاسي ډله ييز
ورتگ د شريرو خلكو توجه ځان ته جلب كړي او داسي
وانگېري چي دا لويه ډله به هرو مرو د ډېرو غلو د
پېرلو لپاره له اطرافه ښار ته راغلې وي او ښايي
پرېمانه مال ئې هم له ځان سره راوړى وي ،داسي نه چي
د همدې لپاره ستاسو په ضد په كومي خطرناكي توطئې الس
پوري كړي او ضرر درورسوي ،په دې پسي نه يم چي په
خپلي دغي توصيې سره به الهي تقدير بدل كړم او هغه څه
چي خداى تاسي ته غوښتي دي له تاسي به ئې دفع كړم ،هللا
تعالى چي كومه پرېكړه كړې هغه هرو مرو تر سره كېږي،
دى يوازينى واكمن دئ او پرېكړي د ده له لوري كېږي ،د
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هستۍ په ادارې كي او د حكمونو او پرېكړو په صادرولو
كي هيڅوك ورسره شريك نه دئ ،ما پر خداى توكل كړى،
څوك چي غواړي پر چا او څه توكل وكړي نو يوازي پر هللا
تعالى دې توكل وكړي.
 دلته گورئ چي يعقوب عليه السالم له هغه ستر معنوي
شخصيت او لوړ پيغمبرانه مقام او منزلت سره او له هغه
قرب او نږدې والي سره چي د هللا تعالى په دربار كي ئې
لري ،په دنيوي چارو كي ،د نورو عادي خلكو په څېر خپل
انساني تدابير په كار وړي ،نه له غيبه خبر دئ او نه
په چارو كي د تصرف ادعاء لري او نه د دې مدعي دئ چي
الهي تقدير بدلولى شي ،پر خپل خداى توكل كوي او ټول
خلك پر خداى باندي توكل او اعتماد ته رابلي.
 همدارنگه گورئ چي د پيغمبرانو په مكتب كي د
تدابيرو غوره كول نه پر الهي مقدراتو د اعتقاد منافي
دئ او نه پر خداى جل شانه باندي د توكل منافي ،د دې
مكتب پلويان په داسي حال كي چي پر نه بدلېدونكو الهي
مقدراتو كلكه عقيده لري ،خداى خپل وكيل او چاره گر
بولي او پر هغه توكل كوي ،له دې سره سره په چارو كي
انساني تدابير په كار اچوي ،نه ئې پر هللا تعالى باندي
توكل او بروسه له دې ايساروي چي په خپلو چارو كي له
تدبيره كار واخلي او نه ئې پر قضاء او قدر باندي
اعتقاد او باور.
 همدا شان گورئ چي قرآن په دغه تاريخي درس او د
يوه ستر پيغمبر په عملي ژوند كي موږ ته دا رازده كوي
چي د (توكل) ځاى له (تدبير) نه وروسته دئ اول بايد
(تدبير) خپل كړې او بيا پر هللا تعالى توكل وكړې.
 بايبل ليكي چي (يعقوب عليه السالم د كشر زوى له
لېږلو سره موافقه وكړه او وئې ويل :كه خداى غواړي چي
زه بې اوالده شم نو پرېږده چي بې اوالده شم ...زامنو
ته ئې وويل :مخكنۍ پيسې هم درسره واخلئ او همدومره
نوري هم ...شهد ،بادام ،پستې ،عطر لرونكي بوټي او
نوري تحفې ئې وركړې چي د مصر حاكم ته ئې وروړي...
كله چي له يوسف سره مخامخ شول هغه وويل :دوى به نن
غرمه له ما سره ډوډۍ خوري ...ناظر دوى د يوسف قصر ته
وروستل ...قصر ته د تلو په وخت كي ډېر وېرېدل...
گمان ئې كاوو چي ښايي د هغو پيسو په وجه به مو

د قرآن پلوشې
يوسف
761

بنديان كړي چي زموږ په پېټو كي اېښودل شوې وې ...نو
ځكه ئې د قصر په دروازه كي ناظر ته وويل :مخكي چي
موږ كومي پيسې دركړې وې هغه مو په خپلو پېټو كي
وموندلې ...بېرته مو له ځانه سره راوړې ...هغه ورته
وويل :انديښنه مه كوئ ،ښايي ستاسو او ستاسو د نيكونو
خداى به دا پيسې ستاسو په پېټو كي ايښې وي ،ځكه چي
ما خپلي پيسې ترالسه كړې دي ...يوسف ته ئې هديې
وركړې ...د پالر او د كورنۍ د احوال پوښتنه ئې ترې
وكړه ...خپل كشر ورور ته ئې گوته ونيوله چي آيا دى
همغه ستاسو كشر ورور دئ؟ يوسف دوى د عمر په حساب يو
تر بل مخكي پر دسترخان كښېنول...دوى په دې كار ډېر
حيران شول ...يوسف خپل سكه ورور ته تر نورو پنځه
برابره زيات خوراك كېښود...له ډوډۍ وروسته يوسف خپل
ناظر ته وويل چي ډك ډك پېټي ورته بار كړئ ...پيسې ئې
هم د پېټو په خوله كي ورته كېږدئ ...او زما جام د
بنيامين په پېټي كي پټ كېږدئ ...ناظر همداسي وكړل...
سهار وختي وروڼو خپل پېټي پر خرو بار كړل او
وخوځېدل ،خو الډېر لري نه وو تللي چي ناظر ورپسې ورغى
او د يوسف دا خبري ئې ورته وكړې :ولي مو د ښېگڼو په
بدل كي بدي راسره وكړه؟ ولي مو زما د بادار هغه
مخصوص جام چي شراب په كي څښي او فال پرې گوري غال
كړى؟ دوى ورته وويل :لوړه كوو چي موږ دا كار نه دئ
كړى ...له چا سره چي تا دا جام وموندو هغه ووژنه او
موږ به هم د خپل بادار غالمان وو...هغه ورته وويل:
صحيح ده خو يوازي غل به زما غالم وي نور به درومي...
تالشي ئې د مشر ورور له پېټي پيل كړه ...د بنيامين په
پېټي كي ئې وموند ...بېرته ښار ته راوگرځېدل ...د
يوسف په وړاندي ئې سجده وكړه ...هغه ورته وويل :ولي
مو دا كار راسره وكړ؟ مگر نه پوهېدئ چي زه د فال له
الري په دې پوهېدى شم چي زما جام چا غال كړى...وئې
ويل :اوس به هغه څوك زما غالم وي چي جام ئې غال كړى...
وروڼو ورته ويل :ساالره! پوهېږو چي ته د فرعون په څېر
ځواكمن يې ...كه موږ له بنيامين نه پرته خپل كور ته
والړ شو پالر به مو له ډېره غمه ومري ...نو يوسف
ونتوانېدو چي نور صبر وكړي ...خپل ځان ئې وروڼو ته
معرفي كړ ...ورته ئې وويل چي ژر والړ شئ او پالر ما ته
راورسوئ .فرعون له دې پېښي خبر شو ...يوسف ته ئې

يوسف
760پلوشې
د قرآن

وويل :وروڼو ته دي ووايه چي كنعان ته والړ شي ،خپله
كورنۍ دلته راولي ،زه به ښېرازه زمكه وركړم ...څو
گاډۍ هم ورسره ولېږه چي ښځي او ماشومان په كي
راولي ...دوى د خپل پالر خوا ته ورسېدل ...ورته وئې
ويل :يوسف ژوندى دئ او د ټول مصر حاكم دئ ...پالر ئې
په دې خبرو باور نه كاوو خو چي سترگي ئې پر گاډيو
ولگېدې ...وئې ويل :اوس مي باور راغى چي يوسف ژوندى
دئ ،ځم چي له مرگه مخكي ئې ووينم!!)
د بايبل په دې ويناوو كي زياتي غلطي او بې بنسټي
خبري شته چي څو بېلگي ئې دا دي:
 يعقوب خو دغه وخت هم په خپل كور كي يولس زامن
درلودل ،څنگه به ئې د يوه بنيامين د لېږلو په وخت كي
دا خبره كوله چي كه خداى غواړي بې اوالده شم پرېږده
چي بې اوالده شم؟
 دوى د فقر او لوږي له داسي حالت سره مخامخ ول چي
په خپل مرگ وېرېدل ،د ښځو گاڼې ئې د غلو لپاره
پلورلې ،دومره شهد ،بادام ،پستې ،عطر او نوري هديې
ئې له كومه كړې چي پر خرو ئې بار كړي؟
 د يوسف ناظر ورته دروغ وويل چي دا پيسې به ستاسو
خداى ستاسو په پېټو كي اېښې وي!!
 يوسف دوى د عمر په حساب مشر تر كشره مخكي پر
دسترخان كښېنول او دې كار ته دوى حيران پاته شول.
خپل سكه ورور ته ئې د نورو په پرتله پنځه برابره
زيات خواړه مخي ته كېښودل!! آيا كوم شريف انسان به
داسي كار وكړي چي په يوه دسترخان باندي د خپل يوه
مېلمه تر مخ د نورو په پرتله پنځه برابره خواړه
كېږدي؟ كه داسي كار شوى وى نو د يوسف د وروڼو لپاره
همدا كافي وو چي د ده خوا ته هيڅكله رانه شي!!
 ولي به بيا هم د دوى پيسې د پېټو په خوله كي پټي
ږدي؟
 دوى د يوسف د شرابو جام پټ كړى ،په دې جام سره به
يوسف فالونه نيول!! په داسي حال كي چي نه خو
پيغمبران عليهم السالم شراب څښي او نه فالونه گوري ،د
بايبل له دې وينا معلومېږي چي ليكونكى ئې هغه څوك دئ
چي خلك په دروغجنو او غولوونكو فالونو غولوي او
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 يوسف عليه السالم ته دا خبره.شكرانې ترې شكوي
 مگر په دې نه وئ خبر،منسوبول چي وروڼو ته ئې وويل
چي زه په فال سره هغه څوك پېژندى شم چي زما جام ئې
 يوازي د داسي چا كار كېدى شي چي پيغمبران،غال كړى
.عليهم السالم او د دوى له تگالرو خبر نه وي
 په داسي حال كي چي مخكي ئې په مكرره توگه ليكلي
 خو،دي چي يعقوب عليه السالم په سترگو ړوند شوى وو
دلته ليكي چي كله يعقوب عليه السالم گاډۍ په خپلو
سترگو وليدې نو باور ئې راغى چي يوسف عليه السالم
!!ژوندى دئ
قرآن د بايبل دا ټولي غلطي خبري تصحيح كوي او په
:ډېرو موجزو او بليغو الفاظو سره فرمايي
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او كله چي (مصر ته) هماغسي ننوتل چي خپل پالر ورته
ويلي وو ،هغه د هللا هيڅ پرېكړه نه ترې دفع كوله ،دا
خو د يعقوب عليه السالم په زړه كي هسي له يوې هيلي
ً چي
پرته بل څه نه وو چي تر سره ئې كړه او يقينا
دى د هغه علم خاوند وو چي موږ ورښودلى وو ،خو ډېر
خلك نه پوهېږي .او كله چي د يوسف محضر ته ننوتل؛
خپل سكه ورور ئې په خپل څنگ كي كښېناوو او وئې
ويل :زه ستا هماغه (ورك شوى) ورور يم ،پر هغه څه
چي دوى كول مه مأيوسه كېږه! او چي كله ئې دوى په
سامان سمبال كړل ،نو د اوبو لوښى ئې د خپل ورور
په پېټي كي كېښود ،بيا جارچي غږ كړ :كاروانيانو!
ً غله ياست! دوى مخ ورواړاوو او وئې ويل:
تاسي حتما
څه شى لټوئ؟ ورته وئې ويل :شاهي پيمانه لټوو ،هر
څوك چي هغه راوړي د يوه اوښ بار د هغه شو او زه د
دې ذمه وار يم .دوى وويل :په خداى قسم ،تاسي
پوهېږئ چي موږ د دې لپاره نه يو راغلي چي په زمكه
كي فساد وكړو او موږ غله نه يو .ورته وئې ويل :كه
چېري درواغجن وئ نو جزا به ئې څه وي؟ هغوى وويل:
جزا به ئې دا وي چي د چا په پېټي كي پيدا شو هغه
به په بدل كي اخيستل كېږي ،موږ ظالمانو ته داسي
سزا وركوو.
( -)65-71يعني د يعقوب عليه السالم زامن د پالر له
توصيې سره سم ښار ته ننوتل ،پالر په خپلي دې توصيې
سره نه شو كوالى له دوى څه دفع كړي ،فقط د دې توصيې
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حاجت ئې په خپل زړه كي احساس كړ ،چي تر سره ئې كړ ،د
ده توصيې او ويناوي د هغه علم له مخي وې چي هللا تعالى
ورپه برخه كړى وو ،ټولي خبري ئې عالمانه وې ،ډېر خلك
په دې حقائقو نه پوهېږي ،كله تدبير د توكل منافي
گڼي ،كله احتياط په الهي مقدراتو او په قضاء او قدر
د ايمان مغاير بولي او كله پر خداى ايمان او پر هللا
تعالى توكل په دې معنى نيسي چي ځان تقدير ته وسپاري
او له هر ډول تدبير نه الس په سر شي.
 د قرآن له وينا معلومېږي چي يوسف عليه السالم خپل
سكه ورور په مناسب وخت كي خپلي خوا ته غوښتى ،د
احوال پوښتنه ئې ترې كړې ،ده د نورو خبرو په ضمن كي
د خپل ورور د وركېدو قصه ورته كړې او يوسف عليه
السالم ورته ويلي :زه ستا هماغه ورك شوى ورور يم ،د
خپلو وروڼو په نارواوو كړو وړو مه مأيوسه كېږه ،داسي
څه ترتيب نيسم چي ته له ما سره پاته شې او وروڼه دي
كور ته والړ شي او غله له ځانه سره يوسي .د همدې
لپاره ئې خپلو موظفو كسانو ته الرښوونه كړې چي د (غلې
او اوبو پيمانه) د ده د سكه ورور په پېټي كي په پټه
كېږدي او بيا اعالن وكړئ چي شاهي پيمانه وركه شوې ده
ً كاروانيانو غال كړې ده ،چا چي راوړه او يا ئې
او حتما
وښودله د يوه اوښ بار غله به ورته انعام وركوو ،د
يوسف عليه السالم وروڼو وويل :موږ نه غله يو او نه د
فساد لپاره راغلي يو ،دلته مجبوريت راوستي يو ،كه
چېري په موږ كي هر څوك غل وخوت ،سزا به ئې دا وي چي
د همدې غال په بدل كي به ئې تاسو ته سپارو...
قرآن دلته څو خبري لري چي زياته توجه غواړي:
فرمايي:
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نو د خپل ورور له پېټي نه مخكي ئې (دنورو) له
پېټو پيل كړه ،بيا ئې د ورور له پېټي راوايسته،
داسي مو يوسف ته تدبير وروښود ،خپل ورور ئې د
پاچا د دين له مخي نه شو نيولى ،مگر دا چي هللا
غوښتي وى ،د هغه چا درجې لوړوو چي موږ ئې غواړو
او د هر پوهندوى پر سر بل ښه پوه شته.
( -)67د دې آيتونو خالصه دا ده :تالشي پيل شوې ،لومړى د
نورو پېټي پلټل شوي او په پاى كي د ده د سكه ورور او
د هغه له پېټي ئې پيمانه راايستلې ،دا يو الهي تدبير
وو چي يوسف عليه السالم ته ښودل شوى ،د مصر د قوانينو
له مخي ده خپل ورور نه شو راگرځولى ،هللا تعالى چي چا
ته وغواړي پوهه او حكمت ورپه برخه كوي او په همدې
حكمت سره د هغه مقام او منزلت لوړوي ،خو هيڅوك دي په
خپل علم او حكمت نه غره كېږي ،په دې دي خبر وي چي د
هر پوه نه لوړ بل پوه شته.
د دې وينا په اړه څو خبري په پام كي ولرئ:
 قرآن د بايبل د وينا برعكس دا ورك شوى شى كله د
سقاية (د اوبو څښلو لوښى) او كله ئې صواع (پيمانه)
بولي ،له دې معلومېږي چي دا لوښى سطل يا لويي كاسې
ته ورته لوښى وو چي هم د اوبو لپاره كارېدو او هم د
پيمانې لپاره ،د بايبل دا ادعاء غلطه ده چي دا د
يوسف عليه السالم د شرابو جام گڼي ،د پاچا د شرابو
جام داسي په ميدان نه وي پروت چي د غلو دانو پېرلو
لپاره راغلي خلك ئې غال كړى شي!!
 له دې دا هم معلومېږي چي دغه مهال د مصر ټولنه په
يوې مدني ټولني بدله شوې وه ،نظم او قانون په كي
حاكم شوى وو او اوس نو چارواكو او ځواكمنو واكدارانو
هم د قانون خالف كار نه شو كولى ،د يوسف عليه السالم
په څېر ځواكمن كس هم نه شو كولى خپل ورور بې دليله
بندي كړي او يا ئې له ځان سره تم كړي ،دې ته اړ وو
چي څه قانوني چاره ورته ولټوي .كه د يوسف عليه السالم
او هغو دوو زلميانو د بندي كېدا قصه په پام كي ولرو
نو ويلى شو چي د مصر په نظام كي دغه بدلون هم د يوسف
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عليه السالم په وجه راغلى وو ،مخكي چارواكو كولى شو
بې وزلي په نه گناه زندان ته ولېږي خو اوس د يوسف
عليه السالم په څېر ځواكمن شخصيت هم داسي كار نشي
كولى.
 يوسف عليه السالم غواړي چي خپل سكه ورور له ځان
سره وساتي ،دا موضوع ورته خاص اهميت لري؛ خو د مصر د
حاكم نظام او موجوده قوانينو له مخي نه شي كولى هغه
په اسارت ونيسي او له ځان سره ئې وساتي ،د ده د
وروڼو دې وينا ورته كار آسانه او ستونزه ئې ورته حل
كړه چي وئې ويل :له هر چا سره چي پيمانه پيدا شوه د
غال په جرم دي زنداني شي ،الهي تدبير د ده مرسته
وكړه ،الهي تدبير داسي دئ چي د دښمن خبره په خپله د
دښمن د غاړي غړوندى شي ،په خپل ايښي دام كي ئې پښه
ونښلي ،تېشه د بل لپاره پورته كړي خو خپله پښه پرې
ووهي او هره تيږه چي پورته كوي پر خپل سر ئې لگېږي.
 له دې وينا معلومېږي چي د مصر پاچا ال ژوندى دئ او
د هغه قوانين په ټولني كي نافذ دي ،يوسف عليه السالم
په پيغمبرۍ نه دئ مبعوث شوى او د مصر په نظام كي د
پيغمبرۍ له حيثيت سره وظيفه نه تر سره كوي ،د هغو
خلكو رأيه سمه نه ده چي په دې نظام كي د يوسف عليه
السالم د كار په استناد غواړي په غير اسالمي نظامونو
كي كار كول توجيه كړي ،ځكه دا د ده له بعثت مخكي
حالت وو.
 يوسف عليه السالم د خپلو وروڼو د ځواب له اورېدلو
وروسته ،ساتونكو ته هدايت وركوي چي بارونه وپلټئ ،د
پلټني كار بايد داسي وي چي هيچا ته شك راپيدا نه
كړي ،نو ځكه ئې پلټنه د يوسف عليه السالم د نورو
وروڼو له پېټو پيل كړه او په پاى كي د ده د سكه ورور
وار راغى او وركه شوې پيمانه ئې ترې وښكله او د
وروڼو له ژمني سره سم ئې په اسارت ونيو.
 په دې آيت كي د دين لفظ داسي كارول شوى چي د دين
حقيقت په ډېره واضح توگه بيانوي( ،فى دين الملك)
فقره ښيي چي د اسالم له نظره دين يعني پر ټولني حاكم
نظام ،يعني هغه نظام چي د انسان فردي او ټولنيز
مناسبات او اړيكي تنظيموي او مشاجرې ئې حل و فصل
كوي .دا سمه نه ده چي څوك دين خاص مذهبي مراسم وگڼي
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او په عباداتو ،اورادو او اذكارو كي ئې خالصه كړي.
 د ژوند په هري برخي كي چي چا ته پر نورو خلكو
فضيلت او لوړوالى ورپه برخه شي ،نو دې ته دي متوجه
وي چي دا فضيلت خپل ذاتي كار ونه گڼي او پرې مغرور
نه شي؛ بلكي بايد په دې باور وي چي د دې برالسي او
فضيلت منشأ او سرچينه الهي عنايت او پېرزوينه ده،
بايد باور ولري چي هللا تعالى د هر سر د پاسه سر پيدا
كړى او د هر پوه او عالم نه بر بل عالم ،دا باور په
انسان كي د غرور او تكبر احساس له منځه وړي او نه
پرېږدي چي په ټولنه كي د ځان الندي خلك تحقير كړي او
په سپكه سترگه ورته وگوري.
 د يوسف عليه السالم وروڼو چي ال ئې د يوسف عليه
السالم په باب په زړه كي كينه درلوده او د ده سكه
ورور ئې ښه نه ايسېدو ،د دې صحنې په ليدو سره د خپل
زړه بړاسي داسي وايستې :ورور ئې هم د ده په څېر وو،
هغه هم غل وو!! د دې پر ځاى چي له خپل ورور نه دفاع
وكړي اپوټه د هغه په ضد شهادت وركوي ،د دې پر ځاى چي
د پېښي په اړه د شك او شبهې څرگندونه وكړي او په دې
كار كي د خپل ورور الس لرل رد كړي ،پر هغه باندي وارد
شوى اتهام تصديقوي او صحيح ئې گڼي او ادعاء كوي چي
دا كار د هغه له شأنه لري نه دئ ،ورور ئې هم غل وو،
د هيڅ شك ځاى نه دئ پاته ،په كار ده چي مجازات شي او
په اسارت ونيول شي!! يوسف عليه السالم ځواب نه وركوي،
د هغه څه له ويلو ډډه كوي چي زړه ئې غوښتل ،له ځان
سره وايي :ال مو هغه مخكنى بد خوى نه دئ بدل شوى ،ال
له خپله ناروا دريځه نه يئ راكوز شوي ،هللا تعالى ستاسو
د خبرو په حقيقت ښه پوهېږي.
 دلته قرآن يوه عجيبه صحنه انځوروي ،له يوې خوا د
يوسف عليه السالم لوى زغم او صبر او له بلي خوا د ده
په ضد د وروڼو زړه او ژوره كينه په كي انځور شوې،
فرمايي:
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(وروڼو) ئې وويل :كه ده (نن) غال كړې ،نو سكه ورور
ئې تر ده د مخه غال كړې!! (يوسف عليه السالم) دا
خبره په خپل زړه كي وساتله (د دوى د دې تور او
اتهام په ځواب كي ئې څه ونه ويل) او هغوى ته ئې
(په خپل زړه) وويل :تاسو په ډېر بد مقام او حالت
كي يئ او هللا تعالى ستاسو د وينا په حقيقت ښه پوه
دئ.
( -)66گورئ چي له يوې خوا ئې وروڼو ال خپله ژوره كينه
نه ده هېره كړې او اوس هم د ده په ضد د زړه بړاسي په
داسي ناروا تورونو سره راباسي او له بلي خوا يوسف
عليه السالم ال پرې مهربانه دئ ،نه غواړي ځواب وركړي
او له ځانه دفاع وكړي ،د دوى په حال افسوس كوي ،بيا
ئې هم تصميم دا دئ چي دغه حسود او كينه كښ وروڼه ئې
خوا ته راشي او د ده په څنگ كي ژوند وكړي!! قرآن په
دې سره موږ ته الرښوونه كوي چي د پيغمبرانو عليهم
السالم شأن داسي وي ،د پيغمبرانو عليهم السالم په الر
تلونكي مشران بايد داسي وي ،د يوه صالح مشر ځانگړتيا
دغه ده ،بايد داسي لوى زغم او لوى زړه ولري او له
خپل قدرت په استفادې سره له چا خپل غچ او انتقام
وانخلي.



   



   



   








  
(د يوسف وروڼو) وويل :عاليقدره! رښتيا درته وايو
چي دى ډېر عمر خوړلى سپين ږيرى پالر لري (د ده
بېلوالى نه شي زغملى) ،د ده په ځاى له موږ نه يو
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تن په اسارت ونيسه ،موږ دي له نېكانو بولو .وئې
ويل :خداى ته پناه (وړم) چي له هغه چا پرته بل
څوك په اسارت ونيسو چي خپله متاع مو ورسره
موندلې ،په هغه صورت كي خو به د ظالمانو له ډلي
وو.
( -)61-61په دې آيتونو كي څو اساسي مطالب د غور وړ
دي:
 د وروڼو حالت ډېر عجيب انځور شوى؛ چا ته چي يوه
شېبه مخكي ئې غل گڼي؛ وايي :د قدر وړه! د هغه پر ځاى
زموږ يو تن په اسارت ونيسئ ،هغه سپين ږيرى پالر لري،
موږ له تا ډېري ښېگڼي ليدلې دي ،په دې باب هم له موږ
سره احسان وكړه ،ستا په څېر له يوه محسن نه د احسان
طمع لرو!! يوسف عليه السالم په ځواب كي ورته وايي :هللا
تعالى ته پناه وړم چي يو بې گناه سړى د يوه مجرم پر
ځاى مؤاخذه كړو ،په هغه صورت كي خو به موږ ظالمان
يو!! قرآن په دې سره موږ ته الرښوونه كوي چي يو د بل
په بدل كي مجازات كول ظلم دئ ،پيغمبران عليهم السالم
راغلي چي د داسي ظلم ټغر ټول كړي او دا هغه ستره
خبره ده چي له يوې اسالمي ټولني پرته ئې په بل ځاى كي
مثال نه شو موندلى ،دا اوس په يووېشتمي پېړۍ كي د
مجرم پر ځاى د ده پالر ،زوى او ورور ځورول كېږي ،د
قاتل په بدل كي د ده پالر ،زوى او ورور وژل كېږي ،د
يوه كس د جرم په مقابل كي په كلي ،قوم او حتى ملت
بريد كېږي ،په لسهاوو او سلهاوو كسان وژل كېږي.
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نو كله چي ترې ناهيلي شول ،د پټو خبرو لپاره گوښې
ته (له خلكو بېل) شول ،مشر ئې وويل :مگر دې ته مو
پام نه دئ چي خپل پالر مو د هللا په نامه ژمنه درنه
اخيستې؟ او تر دې د مخه مو چي د يوسف په اړه تېرى
كړى وو؟ زه خو به تر هغه دا زمكه هيڅكله پرې نږدم
چي يا مي پالر اجازه راكړي او يا هللا تعالى زما په
اړه كومه پرېكړه وكړي او هغه تر ټولو غوره حكم
كوونكى دئ .پالر ته مو ورشئ او ورته ووايئ :زوى دي
غال وكړه ،دا شهادت مو له هغه پرته په بل څه نه دئ
والړ چي موږ په خپله پرې پوه شوي يو (په خپلو
سترگو مو وليدل چي غال شوى مال د ده له پېټي
راووت ،دا كار ئې زموږ په غياب كي كړى) او موږ خو
په غياب كي (د ده) څارونكي نه وو .له هغه كلي چي
په كي وو او له هغه كاروانه چي په كي راغلو
پوښتنه وكړه ،ډاډه اوسه چي موږ رښتيني يو .وئې
ويل :داسي نه ده؛ بلكي ستاسو نفسونو كوم كار درته
ښايسته كړى ،نو (زما دي) غوره صبر وي ،امېد دئ چي
هللا تعالى ټول راته راولي ،بې شكه چي هغه باحكمت
پوه دئ.
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( -)11-11د دې مباركو آيتونو خالصه دا ده:
 كله چي د وروڼو ټينگار بې نتيجې پاته كېږي او د
خپل ورور له خوشي كېدو ناهيلي كېږي ،نو له خلكو
بېلېږي او په يوې گوښې كي په ټيټ غږ په خبرو لگيا
كېږي ،مشر ورور ئې ورته وايي :آيا له پالر سره مو
خپله كلكه ژمنه هېره كړې؟ تر دې د مخه مو د يوسف په
اړه هم تېرى وكړ؟ ما هوډ كړى چي تر هغه پوري به دا
ځاى نه پرېږدم چي يا مي پالر هدايت راكړي او يا هللا
تعالى خپله فيصله صادره كړي ،زه د الهي فيصلې انتظار
كوم ،تاسي پالر ته ورشئ او ورته ووايئ چي زوى دي په
غال نيول شوى ،ښه پوهېږو چي دا كار ئې كړى ،صحيح ده
چي موږ بايد د ده څارنه او ساتنه كړې وى ،خو هغه دا
كار پټ او زموږ له نظره لري تر سره كړى ،موږ څرنگه
په غياب كي د ده ساتنه كولى شوى؟ ته د هغه كلي له
خلكو پوښتنه وكړه چي موږ په كي اوسېدو او دا پېښه په
كي وشوه ،له هغه كاروان نه وپوښته چي موږ ورسره يو
ځاى راغلو ،ترڅو حقيقت درته څرگند شي او زموږ
رښتينولي درته ثابته شي .له دې وينا نه څو خبري
جوتېږي :لومړۍ دا چي د بايبل دا وينا غلطه ده چي
وروڼو ئې د يوسف عليه السالم په وړاندي يوه بل ته
ويلي چي موږ په دې خاطر له دغو مصيبتونو سره مخامخ
شوي يو چي له يوسف سره مو بد وكړل ،داسي خبره هيڅ
مجرم د نورو په وړاندي نه كوي ،كه څه هم گمان ئې دا
وي چي نور د دوى په خبرو نه پوهېږي ،كه ئې ويلو ته
اړ شي نو په پټو غونډو كي او په ټيټ غږ ئې كوي ،هغسي
لكه چي قرآن د يوسف عليه السالم د وروڼو په اړه
فرمايي .او دوهمه خبره دا چي مشر ورور ئې د دوى پر
هغه فوري شهادت اعتراض كړى او دا ئې يوه غلطي گڼلې
چي خپل كشر ورور او يوسف عليه السالم ئې په غال تورن
كړل!!
 كه څه هم ځينو درنو مفسرينو (و ما شهدنا إال بما
علمنا و ما كنا للغيب حفظين) داسي تفسيروي :موږ د
هغه څه په اړه شهادت وركوو چي علم پرې لرو او په
خپلو سترگو مو ليدلي ،خو له هغه څه خبر نه يو چي د
پردې تر شا شوي ،موږ د خپل ورور له پېټي د پيمانې د
وتلو صحنه وليدله ،نو ځكه وايو چي هغه غال كړې ده؛ خو
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دا چي د پردې شاته څه شوي او چا دا كار كړى ،له دې
راز نه خبر نه يو .دا تعبير د قصې له روح سره اړخ نه
لگوي او څو اعتراضونه پرې كېږي:
الف :د (إن ابنك سرق) له فقرې په ډېر وضاحت سره
څرگندېږي چي دوى د خپل ورور پر غال تأكيد لري او په
هغه كي د شك او ترديد ځاى نه ويني.
ب_ دوى داسي نه دي ويلي چي (وما شهدنا اال بما
رأينا) :او موږ خو يوازي د هغه څه شهادت وركوو چي په
سترگو مو ليدلي ،بلكي داسي ئې ويلي( :و ما شهدنا اال
بما علمنا)) يعني زموږ شهادت د هغي غال په اړه د پوهي
له مخي دئ ،پوهېږو چي دا كار شوى ،په حقيقت ئې باور
لرو.
ج_ همدارنگه ،نه دي ويل شوي چي( :و ما كنا للغيب
عالمين) يعني موږ له غيبه خبر نه يو ،بلكي ويل شوي
چي (و ما كنا للغيب حافظين) يعني موږ څه ډول كولى
شوى چي د ده ساتنه وكړو په داسي حال كي چي دا كار ئې
زموږ په غياب كي او په پټه تر سره كړى؟
 بيا هم گورئ چي حساس او هوښيار پالر د دوى خبرو ته
د شك په سترگه گوري ،باور پرې نه كوي دا ځكه چي هم
خپل كشر زوى ښه پېژني او هم دوى ،حدس وهي چي خبره
داسي نه ده ،حقيقت بل څه دئ ،د دوى شهادت د عقدو او
نفساني اغراضو محصول گني او ورته وايي :داسي نه ده؛
بلكي ستاسو نفسونو كوم كار درته ښايسته كړى ،نو (زما
دي) غوره صبر وي ،امېد دئ چي هللا تعالى ټول راته
راولي ،بې شكه چي هغه باحكمت پوه دئ .يعني هللا تعالى
په ټولو رازونو خبر دئ او د هغه په هر كار كي
حكمتونه نغښتي دي ،اميد دئ هغه مي په دې مصيبت كي
مرسته وكړي او ټول روغ رمټ راته راولي.
 دلته يعقوب عليه السالم د هللا تعالى دوه صفات يادوي
او وايي :هغه (باحكمت) (پوه) دئ ،په دې سره د يعقوب
عليه السالم د زړه دوې خبري افاده شوې -1 :هللا تعالى ښه
پوهېږي چي دا پېښه ولي او څنگه رامنځ ته شوې؟!  -2د
هللا تعالى هيڅ كار بې حكمته نه وي ،امېد دئ په دې كي
هم موږ ته كوم خير او مصلحت مضمر وي .او دا هغه څه
دي چي هر مسلمان ئې بايد له مصيبتونو سره د مخامخ
كېدو په مهال ووايي.

يوسف
748پلوشې
د قرآن

قرآن د بايبل د وينا خالف د يعقوب عليه السالم حالت
داسي انځوروي:










   



   










   











   





    
  
او له دوى ئې مخ واړاوو او وئې ويل :واى افسوس د
يوسف په حال! له غمه ئې د سترگو تور سپين شو
(سترگي ئې بې نوره شوې) او هغه د غمونو زغمونكى
وو (خپل غمونه ئې زغمل)( ،زامنو) ورته ويل :په
خداى قسم؛ تل يوسف دومره يادوې چي غم ځپلى (او له
ډېرو اندېښنو به ويلي) شې او يا به هالك شې .وئې
ويل :زه خو خپل غم او خفگان خداى ته ژاړم او له
الهي علومو نه په هغه څه پوهېږم چي تاسي پرې نه
پوهېږئ (زه له هللا تعالى شكايت نه كوم بلكي هللا تعالى
ته شكايت كوم) ،زما زامنو! الړشئ! يوسف او د هغه
ورور ولټوئ او د خداى له رحمته مه نااميده كېږئ،
دخداى له رحمته له كافري ډلي پرته بل څوك نه نا
اميده كېږي.
( -)16-11يعني نوي داغ زوړ داغ تازه كړ ،د كشر زوى
نيوني د يعقوب عليه السالم د زړه زخمونه نورهم ژور
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كړل او د خپل زړه ژور او سوزند درد ئې په دې الفاظو
بيان كړ( :يا اسفى على يوسف) ،خو دا د زړه چيغه ئې
په گوښه كي ،له خپلو زامنو نه لري او له هللا تعالى سره
د راز او نياز پر وخت ،د زړه له تله وايسته ،په داسي
حال كي چي د يوسف له غمه ئې دومره ژړلي وو چي د
سترگو ليد ئې كم شوى او ړوندېدو ته نږدې شوى وو ،هره
اندېښنه به ئې په خپل زړه كي زغمله او نه ئې پرېښوده
چي غم او خفگان ئې نورو ته څرگند شي .خو دا ئې نه
شوى كولى چي د سترگو اوښكي تمي كړي ،د خداى پيغمبران
او اولياء همدغسي دي ،له سختو آزموينو سره مخامخ
كېږي ،د خداى په الر كي دردونه او رنځونه ويني ،خو له
صبر او زغم نه كار اخلي ،تل صابر او شاكر وي ،د خپل
غم او غصې په باب يوه خبره هم پر ژبه نه راوړي ،شكوه
او شكايت نه كوي ،څومره چي له ډېر غم او درد سره
مخامخ كېږي ،همدومره ئې خپل رب ته تضرع او زاري
زياتېږي او هللا تعالى د خپل صالح او مخلص بنده دغه
حالت خوښوي ،هللا تعالى د خپل بنده قرب خوښوي،
آزمېښتونه ،كړاوونه او ستونزي انسان خپل رب ته
ورنږدې كوي او اړيكي ئې له هللا تعالى سره مزيد ټينگوي
او مزيد قوت وربخښي ،له دردونو او كړاوونو سره د
مخامخ كېدو پر وخت د هغو مؤمنو مبارزينو تگالره همدا
ده چي د انبياوو عليهم السالم خط تعقيبوي ،صبر كوي،
خپل غمونه زغمي ،جزع و فزع نه كوي ،چيغي نه وهي ،خپل
سر او مخ په څپېړو نه وهي ،خپلي جامې نه شلوي ،خپل
غم او خفگان زغمي او له څرگندولو ئې ډډه كوي ،په
خلوت كي خپل رب ته خپل شكايتونه وړاندي كوي او د خپل
درد عالج ترې غواړي ،يوازي د اوښكو په بهېدو بسنه او
اكتفاء كوي ،هغه اوښكي چي بې اختياره بهېږي .هللا تعالى
ته اوښكي تويول او په خلوت كي د غم او خفگان
څرگندونه د ايمان نخښه ده او له هللا تعالى شكايت او په
ريا سره اوښكي تويول د نفاق عالمه ده.
 حسود او كينه كښ زامن ،د پالر له خولې ،په وار وار
د يوسف عليه السالم د نوم له اورېدو او د ده له غمه د
اوښكو په تويولو الزيات عقده من كېږي او ورته وايي:
دا د يوسف (عليه السالم) ډېره يادونه پرېږده ،دې حالت
ته ئې ورسولې ،پر ځان رحم وكړه ،آيا تر هغه به ئې
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وير كوې چي له پښو ولوېږې او ومرې؟ ستا دا بې صبري
به ستا د هالكت سبب شي او هغه ځاى ته به دې ورسوي چي
انسان پر الهي قضاء باندي اعتراض كوي او همدا ئې د
هالكت باعث شي! پالر په ځواب كي ورته وايي :زه له هللا
تعالى شكايت نه كوم؛ بلكي خپل شكايتونه هللا تعالى ته
وړاندي كوم ،د خپلو دردونو د عالج درمل ترې غواړم،
هغه ته زاري كوم ،پر دين او غوښتنو ئې او پر ايمان
او لوازمو ئې تر تاسو ډېر ښه پوهېږم .زامنو! والړ شئ،
يوسف (عليه السالم) او ورور ئې ولټوئ او د هللا تعالى له
رحمته مه مأيوسه كېږئ؛ ځكه چي يوازي كافر د هللا تعالى
له رحمته ناامېده كېږي.
 قرآن د بايبل د وينا په خالف فرمايي چي د يوسف
وروڼه درې ځلي مصر ته د غلې لپاره تللي او په همدې
درېيم ځل يوسف عليه السالم ځان ورمعرفي كړى او جريان
داسي معرفي كوي:
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كله چي د ده محضر ته ننوتل؛ نو وئې ويل:
عاليقدره! موږ او زموږ كورنۍ كړاوونو ځپلي يو ،له
ناڅيزي متاع سره راغلي يو( ،زموږ ستونزو ته په
پام سره او پرته له دې چي زموږ د متاع مقدار او
ارزښت ته نظر وكړې) پوره پيمانه را او (څه) د
صدقې په توگه راكړه ،بې شكه چي خداى صدقه
وركوونكو ته اجر او بدله وركوي .وئې ويل :آيا
پوهېږئ چي تاسو له يوسف او ورور سره ئې په ناپوهۍ
كي څه وكړل؟ هغوى وويل :آيا په رښتيا ته يوسف يې؟
ً
وئې ويل :هو! زه يوسف يم او دا مي ورور دئ ،يقينا
چي خداى پر موږ احسان وكړ ،څوك چي تقوى غوره كړي
او (د مصائبو په وړاندي) صبر وكړي ،نو خداى
هيڅكله د دغو نېكانو اجر نه ضائع كوي .هغوى وويل:
پر خداى قسم چي هللا تا ته پر موږ غوره والى دركړى
ً چي موږ خطاء كوونكي وو .وئې ويل :نن هيڅ
او يقينا
پړه درباندي نشته ،خداى دي بخښنه درته وكړي او
هغه تر هر رحم كوونكي زيات رحم كوونكى او مهربان
دئ .زما دا كميس يوسئ او زما د پالر پرمخ ئې
وغوړوئ ،ليدونكى به شي او خپله ټوله كورنۍ ما ته
راولئ.
( -)11-11د يوسف عليه السالم وروڼه د پالر په وينا بيا
د مصر په لوري خوځېږي ،خپله پاته ناڅيزه شتمني هم له
ځانه سره اخلي تر څو نوره غله پرې واخلي ،لوږي او
فقر ځپلي ،په ډېره پرېشانه وضع مصر ته ننوتل او د
يوسف عليه السالم په حضور كي حاضر شول او هغه ته ئې
وويل :عالي قدره! پر موږ ډېره بده ورځ راغلې ،څه مو

يوسف
746پلوشې
د قرآن

چي كور كي درلودل ټول خالص شوي ،له لږي شتمنۍ سره
درته راغلي يو ،هيله من يو چي زموږ ناڅيزي پانگي ته
له پامه پرته هماغه پخوانى مقدار غله راكړې ،له تا د
صدقې طمع لرو ،يوسف عليه السالم د خپلو وروڼو خوار و
زار حالت ،د صدقې او خيرات غوښتلو په وړاندي خپل سيك
له السه وركړ ،د هغوى له دردو ډكو خبرو بې تابه كړ
اوښكي ئې له سترگو وخوټېدې او له دې پرته ئې بله
چاره نه موندله چي ځان ورمعرفي كړي او ورته ووايي:
آيا پوهېږئ چي د ناپوهۍ پر مهال مو له يوسف او د هغه
له ورور سره څه وكړل؟ وروڼو ئې دا تصور نه شو كولى
چي دا اوس يوسف عليه السالم ته مخامخ والړ دي ،په حيرت
سره ئې وپوښتل :آيا په رښتيا ته يوسف يې؟!! هغه په
ځواب كي وويل :هو! زه يوسف يم او دا مي ورور دئ!
خداى پر موږ احسان وكړ او دا د هللا تعالى نه بدلېدونكى
او ثابت سنت دئ چي څوك د تقوى الر غوره كړي او د
ستونزو په وړاندي صابر وي ،نو اجر ئې د ده په خوا كي
ً به ئې ترالسه كوي ،هللا تعالى
خوندي او محفوظ دئ ،حتما
ئې هڅي هيڅكله نه عبث كوي او اجر ئې نه ضائع كوي.
قرآن د يوسف عليه السالم قصه ،له دې ټول تفصيل سره
د دغو څو خبرو د اثبات لپاره كوي چي يوسف عليه السالم
خپلو وروڼو ته وكړې :هللا تعالى د متقيانو او صابرانو
اجر نه ضائع كوي ،چا چي له دوى سره جفا كړې ټيټ سر
به ئې په وړاندي ودرېږي ،په خپلي خطاء او د دوى په
حقانيت به اعتراف كوي .دا دئ گورئ چي د تقدير
ځواكمنو السونو د يوسف عليه السالم وروڼه هغه ځاى ته
ناببره ،بې خبره او د خپلو عزائمو او ارادو خالف
رسولي او د هغه حقيقت په اعتراف ئې اړ كړي چي له هغه
د تېښتي لپاره ئې كومي جفا گاني نه وې چي له يوسف
عليه السالم سره ئې ونه كړې ،كومي هڅي نه وې چي وئې
نه كړې او كوم تدبيرونه نه وو چي وئې نه سنجول ...خو
دا دئ نن د تقدير مضبوطو او ځواكمنو السونو د هغه چا
په وړاندي ودرولي چي دوى ئې پر ښېگڼو له اعتراف نه
تېښته كوله او دې ته حاضر نه وو چي ومني هللا تعالى
يوسف عليه السالم ته پر دوى غوره والى وركړى ،له چا
سره چي دوى ناروا رقابت او سيالي كوله ،هغه ئې د
وژلو وړ گاڼو ،نن د هماغه چا د صدقې طمع لري ،د ده
احسان ته ئې سترگي نيولې دي ،هغه په پرله پسې ډول
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خپل محسن گڼي او غوره شخصيت ئې بولي او هر ځل د خپلو
خبرو په پيل كي هغه ته عزيز او عالي قدر وايي .دا
هماغه يوسف دئ چي دوى ورسره كينه او حسد كاوو ،هماغه
شخص چي دوى په كوهي كي واچاوو او كلونه ،كلونه ئې د
هغه كينه په زړه كي وپاللهه او فقط څو ورځي مخكي او
له شلو كلونو وروسته ئې هغه ته (غل) وويل!! عجيبه له
عبرتونو ډكه صحنه ده!! د تقدير السونه څومره ځواكمن
دي! څنگه مغرور ،متعصب او كينه ور غاړه غړوونكي په
گونډو كوي! څنگه ئې د حقيقت اعتراف ته اړ كوي؟!!
 خو راشئ وگورئ چي د قرآن د دې قصې اتل ،يوسف عليه
السالم د بريا او فتحي په وخت د خپل مغلوب سيال او
رقيب سره څنگه چلند كوي او قرآن په دې سره موږ ته څه
الرښوونه كوي او كوم درسونه راكوي؟!!
 د يوسف عليه السالم كريمانه او له عظمته ډك ځواب د
ده د شخصيت جالل او عظمت په ډېره ښه توگه نندارې ته
ږدي او دا ښيي چي د خپلو وروڼو ټولي جفا گاني ئې
هېري كړې دي او په لطف ،مهربانۍ او زړه سوي سره چلند
كوي ،فرمايي :ډاډه اوسئ چي نه مو مالمتوم او نه كوم
اعتراض درباندي لرم ،ما بخښلي ياست ،هللا تعالى دي هم
تاسو ته بخښنه وكړي ،په دې باور ولرئ چي هللا تعالى ډېر
او تر هر چا زيات مهربانه دئ .دا چي قرآن ولي دا قصه
په دومره تفصيل سره رااخيستې او په دې كي خپل مخاطب
ته څه پيغامونه لري ،په دې هغه وخت ښه پوهېدى شو چي
د رسول هللا صلى هللا عليه و سلم هغه وينا خپلي مخي ته
كېږدو چي د مكې له فتحي وروسته ئې خپلو زړو دښمنانو
ته وكړه ،كله چي له لس زره فاتح فوځ سره په داسي حال
كي مكې ته ننوت چي هيچا ئې د مقابلې توان په خپلو
مټو كي نه ليدو ،دښمنان ئې يا وتښتېدل او يا ئې د
ځان د ژغورلو لپاره هغو پناه ځايونو ته پناه يووړه
چي پيغمبر عليه السالم ټاكلي وو ،الهي وعدې ترسره
شوې ،د يوسف د سورې په ترڅ كي چي كومي وړاندويني شوې
وې او پيغمبر عليه السالم ته دا ډاډ او اطمئنان وركړى
شوى وو چي ستا مخالفين به هم د يوسف عليه السالم د
وروڼو په څېر ستا په وړاندي ټيټ سر ودرېږي ،همداسي
وشول ،رسول هللا صلي هللا عليه وسلم د فتحي په دوهمه ورځ،
په داسي حال كي چي د قريشو ټول مغرور سرداران د ده
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په وړاندي د مغلوبو اسيرانو په څېر ،په يوه ليكه ،له
شرم او خجالت ځوړند سرونه والړ وو ،ده د يوه مهربان
او دروند ورور په توگه ورته وويل :له ما د كومي
معاملې توقع كوئ؟ هغوى په ځواب كي وويل :له خپل كريم
ورور نه چي زموږ د كريم ورور زوى دئ ،د عفوي او
بخښني انتظار لرو! له ځنډه پرته ئې وفرمايل :هغه څه
در ته وايم چي زما ورور يوسف عليه السالم خپلو وروڼو
ته ويلي وو:
التثريب عليكم اليوم ،اذهبوا وانتم الطلقاء
نن هيڅ مالمتيا درباندي نشته ،درومئ تاسو آزاد ياست!
 د قصو په اړه د بايبل او قرآن تر منځ نه يوازي له
دې پلوه ژور توپيرونه شته چي د قرآن وينا ،د بيان
اسلوب ،الفاظ او جوړښت ئې ډېر دقيق ،خوندور او
اغېزناك دي ،هر لفظ ئې په ډېر دقت سره غوره شوى او
په خپل مناسب او ښايسته ځاى كي كارول شوى او هر يو
خاص مطلب افاده كوي ،خو د بايبل داسي چي يوه برخه ئې
د بلي برخي متناقض ،الفاظ او د جملو تركيب ئې له
ركاكتونو ډك ،نه ئې عقلمن انسان منلى شي او نه د
ادبي سليقې خاوند ترې خوند اخيستى شي ،بلكي له دې
پلوه به هم د دواړو ترمنځ ژور توپير وگورئ چي د قرآن
قصې ځانگړې موخي او اهداف تعقيبوي ،هره قصه د يوه
ستر مطلب د ښه توضيح لپاره وړاندي كوي ،په هري قصې
كي الرښووني او درسونه لري ،خو د بايبل قصې فقط قصې
او شجرې دي ،د يوسف عليه السالم قصه ئې يوه ښه بېلگه
ده ،دا قصه په قرآن كي په دومره ښايسته او خوندوري
بڼي كي راغلې چي د قرآن هر مينه وال ئې په ډېري
آسانۍ سره حفظ كولى شي ،په عربي هېوادونو كي خو
وضعيت داسي دئ چي اكثر امامان په دې خاطر په لمانځه
ً په كي
كي د دې سورې له قرائته ډډه كوي چي كه احيانا
غلط شي نو له ډېرو خواوو به فتح وركول كېږي .په
همدغي خوندوري او آساني سورې كي د هللا د الري مجاهدينو
ته هومره ژوري او پراخي توصيې او الرښووني شوې چي هر
مجاهد ته ئې يادول ضروري دي.
 دا هم د قرآن يو ستر اعجاز دئ چي د نزول له نېټې
تر ننه په مليونهاوو خلكو هغه حفظ كړى ،تاسو به په
ټولي نړۍ او ټول بشري تاريخ كي هيڅ داسي مذهبي او
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غير مذهبي ،د شعر يا د نثر كوم كتاب ونه مومئ چي د
قرآن په اندازه حافظان ولري!! د بايبل له منونكو
پوښتنه كوو :دا ولي تاسو په خپل اوږده تاريخ كي د
بايبل محدود شمېر حافظان هم نه لرئ؟!! ځواب ئې څرگند
دئ؛ انسان هغه كالم ژر حفظ كولى شي چي د زړه دړه ئې
ورته پرانيستلې شي ،له عقل سره ئې اړخ ولگوي ،محتوى
ئې لوړه او د الفاظو تركيب ئې خوندور وي ،باور وكړئ
چي ما په ټول بايبل كي يوازي د داؤد مزامير داسي
وموندل چي څه نا څه د انسان د زړه دروازه ورته خالصه
شي او په هغه كي معنوي او ادبي خوند او ښكال احساس
كړي ،له دغو څو پاڼو پرته نور په ټول بايبل كي څوك
دا خوند او ښكال نه شي موندلى.
 يوسف عليه السالم د خپلو وروڼو له خبرو پوه شوى وو
چي عزتمن پالر ئې د ده په فراق كي ړوند شوى ،خو دى په
داسي موقعيت كي نه وو چي مصر پرېږدي او د خپل گران
پالر ليدو ته ورشي ،د قرآن له وينا معلومېږي چي په دې
وخت كي دى د مصر د واكمنۍ پر تخت ناست وو ،خو د
بايبل وينا دلته هم د نورو مواردو په څېر له
تناقضاتو ډكه ده ،يوې خوا ته د يوسف عليه السالم د
وروڼو له قوله داسي حكايت كوي :پالر ته ئې وويل :يوسف
ژوندى دئ او د ټول مصر حاكم دئ ،خو له بلي خوا
وروسته ليكي چي يوسف د فرعون حضور ته ورغى او ورته
ئې وويل :زما پالر او وروڼه له خپلو رمو ،گلو او هر
څه سره چي درلودل ئې له كنعانه دلته راغلي او په
جوشن كي ځاى په ځاى شوي ،خپل هغه پنځه وروڼه ئې هم
ورمعرفي كړل چي له ځان سره ئې راوستي وو!! د بايبل
په وينا كي نه يوازي له دې پلوه تناقض شته چي وروڼو
ته ئې هغه خبره منسوبوي او بيا دا خبره كوي؛ بلكي له
دې پلوه هم چي وايي :پالر او وروڼه له رمو ،گلو او هر
څه سره راغلي ،په داسي حال كي چي له دې د مخه ئې په
وار وار ليكلي چي له ډېري لوږي او فقره ئې د مرگ
وېره وه!! څوك چي گلې او رمې لري ولي به د غلو دانو
لپاره خپلي گاڼې خرڅوي ،قحطي خو تر انسانانو مخكي
څاروي ځپي ،مالداران هغه وخت له ستونزو ،لوږي او فقر
سره مخامخ كېږي چي خپل څاروي له السه وركړي .د مصر د
پاچا لپاره د فرعون نوم راوړل په خپله يوه غلطي ده
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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.
 يوسف عليه السالم خپلو وروڼو ته وويل :زما دا كميس
له ځان سره يوسئ او د پالر پر مخ ئې وغوړوئ ،چي سترگي
ئې روښانه شي ،بيا ټوله كورنۍ زما خوا ته راولئ .د
ده احساس دا وو چي پالر ئې له دې امله د خپلو سترگو
نور له السه وركړى چي د گران زوى د مرگ خبر ئې په
داسي حال كي اورېدلى چي په وينو سور څيري كميس ئې
مخي ته پروت وو ،دا د ده مهربان بوډا پالر ته درنه
ناڅاپي صدمه وه ،د ده پر زړه او دماغ دا سخت گوزار د
دې باعث شوى چي له امله ئې د سترگو نور له السه
وركړي ،يوسف عليه السالم په خپل پيغمبرانه فراست سره
وانگ ېرله چي د زوى د ژوند زېرى او هغه كميس چي د زوى
بوى ترې احساسېږي ،دا به هغه لويه صدمه جبران كړي چي
له امله ئې د پالر سترگي بې نوره شوې .نو ځكه ئې په
ً :سترگي به ئې روغې او
اطمئنان سره وويل :يأت بصيرا
روښانه شي.
 دلته قرآن د يعقوب عليه السالم په اړه يوې داسي
خبري ته اشاره كوي چي خاصه توجه غواړي ،قرآن كريم
يعقوب عليه السالم د يوه دراك او حساس شخصيت په توگه
معرفي كوي ،داسي چي له مصره كاروان د ده د ورك شوي
زوى له كميس سره راخوځېږي ،ال له مصره ډېر نه دئ لري
شوى چي دى په كنعان كي د خپل زوى د كميس بوى
احساسوي ،خو بايبل بيا د ده په اړه داسي وايي :زامنو
ئې ورته وويل :يوسف ژوندى او د ټول مصر حاكم دئ!! خو
ده تر هغه په دې خبري باور نه كاوو چي گاډۍ ئې
وليدې!! قرآن داسي فرمايي:
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كله چي كاروان له (مصره) لري شو؛ نو پالر ئې وويل:
كه مي بې عقله ونه گڼئ زه خو (نن) د يوسف (خوږ)
بوى احساسوم! ورته وئې ويل :په خداى قسم چي ته په
خپلي پخوانۍ اشتباه كي يې (زاړه خيالونه دې
غلطوي)!! نو كله چي زېرى وركوونكى قاصد راورسېد
او (د يوسف) كميس ئې د ده پر مخ وغوړاوو ناڅاپه
ئې سترگي رڼې شوې ،وئي ويل :نه مي وو درته ويلي
چي د هللا تعالى له لوري د راكړل شوي علم په وجه په
هغه څه پوهېږم چي تاسو پرې نه پوهېږئ .دوى وويل:
پالره! زموږ (د گناهونو لپاره له هللا تعالى) بخښنه
ً چي موږ خطا كاران وو .وئې ويل :ژر
وغواړه ،يقينا
به له خپل رب بخښنه درته وغواړم ،بې شكه چي هغه
مهربان بخښونكى دئ.
( -)11-11كله چي كاروان له مصر نه د كنعان په لور
وخوځېد او له ښار نه لږ څه لري شو ،د يوسف عليه
السالم پالر وويل :نن مي د يوسف عليه السالم بوي
ترسپږمو كېږي ،هيله من يم چي د ډېر سپين ږيرتوب له
امله مي په كم عقلتوب متهم نه كړئ ،د كورنۍ غړو ته
په دې خبري پوهېدل او باور كول گران كار وو ،په ډېر
تأكيد سره ئې ورته وويل :اشتباه كوې ،تېر وختونه
دريادېږي ،ستا د خيال په فضا كي د تيرو وختونو
يادونه ،د كوم غولوونكي بوى احساس دركوي ،ته ئې د
يوسف عليه السالم خوږ بوى گڼې!! الزيات وخت نه وو تېر
شوى چي ناڅاپه زېرى وركوونكى را ورسېد او د يوسف
عليه السالم كميس ئې د پالر پر مخ وغوړاوو او په همدې
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سره د زوى له بېلتونه راټوكېدلى د ځگر داغ جوړ او
ړندې سترگي روښانه شوې ،نو د كورنۍ غړو ته ئې مخ كړ
او وئې ويل :ما درته نه وو ويلي چي زه له الهي علم
نه په هغه څه پوهېږم چي تاسو پرې نه پوهېږئ ،ما دا
احساسوله چي يوسف عليه السالم ژوندى دئ او آخر به ئې
وگورم ،درته ويل مي چي والړ شئ او دواړه ولټوئ او له
الهي رحمته مه ناامېده كېږئ ،درته ومي ويل چي د يوسف
عليه السالم عطر مي تر سپږمو كېږي ،تاسي نه منله ،دا
دئ ټولي خبري رښتيا وختې او حقيقت ئې درته څرگند او
ښكاره شو!!
 دا جريان د هغه فراست او پوهي حقيقت په واضح توگه
څرگ ندوي چي هللا تعالى ئې خپلو پيغمبرانو او اولياوو ته
وركوي او ښيي چي هغوى پر غيب علم نه لري ،خو د غيب
له عالمه داسي وږمې احساسوي چي سرچينه او لورى ئې
ورته څرگند نه وي ،كله دا وږمې په ويښه احساسوي او
كله په خپلو خوبونو كي د غيب له عالمه پيغامونه
ترالسه كوي ،خو دا (علم) نه بلكي (احساس) وي ،دا
احساس د ظاهري پنځگونو حواسو كار نه دئ ،مرجع او
سرچينه ئې څرگنده نه وي ،بنده پرې هيڅ تسلط نه لري،
د پټو حقائقو وږمې ئې په خپلو څپو سره احساس
راوپاروي ،نه پوهېږي دا احساس څنگه ورسره راپيدا
شوى؟!! د دې احساس واگي د انسان په اختيار كي نه وي،
نور هم په دې نه شي قانع كولى چي په دې احساس كي
ورسره شريك شي ،هماغسي لكه چي يعقوب عليه السالم يو
وخت نه شو كولى څو متره آخوا په كوهي كي د يوسف عليه
السالم له لوېدو خبر شي؛ خو بل وخت په ډېر لري واټن
كي ،له مصر نه د كنعان په لور د كاروان له خوځېدو
سره سم د خپل زوى د كميس بوى احساسوي ،خو نه په دې
باندي پوهېږي چي دا بوى له كومه راځي او نه په دې چي
ولي نن دا احساس ورسره راپيدا شوى ،منبع ئې كومه او
لورى ئې كوم دئ او نه نورو ته په پوره ډاډ او
اطمئنان سره كومه خبره كولى شي ،كله چي غواړي د خپلي
كورنۍ له غړو سره خپل نننى احساس شريك كړي ،زړه نا
زړه ورته وايي :كه مي په كمعقلۍ متهم نه كړئ زه نن د
يوسف بوى احساسوم!! گورئ چي دكورنۍ غړي ورسره توافق
نه كوي او په ښكاره ډول او په پوره تأكيد سره ورته
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وايي :اشتباه كوې ،تير وختونه دريادېږي!!
 ښايي ستاسو د هر يوه په ژوند كي به كله داسي واقع
شوي وي چي زړه مو ناڅاپه د يوې پېښي د رامنځ ته كېدو
خبر دركوي او تاسو له كوم خاص دليل نه پرته د كومي
پېښي انتظار كوئ ،ناڅاپه وينئ چي ستاسي د زړه احساس
رښتيا ثابت شو او ستاسو انتظار پر ځاى وخوت ،مثالً
دخپلي كورنۍ له غړو سره ناست يئ ،يو تن وايي :گومان
كوم چي ورور جان به مي نن يا سبا له سفره راشي ،د
كورنۍ نور غړي وايي :نه ،هغه ال د راتگ نيت نه لري،
دى ورته وايي :هو! زه هم همداسي انگېرم ،خو نه
پوهېږم چي ولي مي زړه راته وايي چي هغه له سفره
راځي!! ناڅاپه ويني چي حدس ئې صحيح وخوت ،ورور ئې د
محاسباتو او انگېرنو خالف او د ده له احساس سره سم
راغى!! ممكن نه دئ چي دا احساس دي محض يو تصادف وي،
ښايي د هغو كسانو شمېر لږ نه وي چي دې ته د تصادف په
سترگه گوري ،خو د قرآن له دغو ويناوو معلومېږي چي دا
تصادف نه دئ ،دا چي په څو پر له پسې مواردو كي د
يعقوب عليه السالم (احساس) سم او د حقيقت مطابق خېژي،
دا ښيي چي په انسان كي د ده له پنځو حواسو نه عالوه د
َكه) شته چي د راتلونكو پېښو نه
احساس داسي يوه (مل
اطالع ترالسه كوي ،خو په داسي توگه چي نه د دې
پيغامونو له لوري او منبع خبر وي ،نه كوم سلطه پرې
لري او نه د ده په امر او هغه وخت چي دى ئې غواړي
ورته راځي.
 دا احساس او اړوند ملكه ئې په تقوى سره وده كوي،
په صالح انسانانو ،پرهېزگارانو او پيغمبرانو كي كمال
ته رسېږي ،دوى ته داسي فراست ورپه برخه شي چي نه
يوازي د ملمع ،گرانو ،پېچلو او مبهمو خبرو په حقيقت
پوهېدل ورته آسانوي بلكي د ملمع او غولونكو څېرو تر
شا پټ زړونه او د هغوى موخي پېژندى شي ،د يعقوب عليه
السالم په قصې كي موږ ته د دغه حساس لري ليد څو بېلگي
مخي ته راغلې.
 زامن ئې ډېر وروسته پوه شول چي دوى هم د يوسف
عليه السالم په اړه اشتباه كوله او هم د خپل پالر په
اړه ،د پالر په وړاندي پر خپلو غلطيو اعتراف كوي او
ترې غواړي چي له هللا تعالى ورته بخښنه وغواړي .پالر ئې
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ورته وايي :ژر به له خپل رب بخښنه درته وغواړم ،دلته
ځيني مفسرين وايي چي ولي يعقوب عليه السالم همغه مهال
بخښنه ورته ونه غوښته ،ولي ئې نږدې راتلونكې ته محول
كړه؟ آيا وجه ئې دا وه چي ډېر ترې ځورېدلى وو او په
دې سره ئې غوښتل چي دوى تأديب كړي؟ او كه د دې لپاره
چي له زېري وركوونكي نه ئې د نورو خبرو اورېدو ته
تلوار درلود؟ داسي معلومېږي چي وجه ئې همدا دوهمه
وه ،ځكه سوف كله د نږدې مستقبل په ارتباط راځي او
كله يوازي د تأكيد لپاره ،كه ئې مطلب تأخير او تأديب
وى نو دا الفاظ ورسره مناسبت نه لري.
 د قرآن له وينا معلومېږي چي يوسف عليه السالم له
ښاره بهر ،د خپلي كورنۍ د استقبال لپاره منتظر والړ
وو چي راورسېدل ،مور او پالر ئې په خپلي گاډۍ كي،
خپلي خوا ته كښېنول او د ښار په لوري وخوځېدل ،د
قرآن وينا داسي ده:
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نو كله چي د يوسف محضر ته ننوتل ،مور او پالر ئې
په خپلي خوا كي كښېنول او وئې ويل :كه خداى كول
په ډاډ او امن سره مصر ته داخل شئ .او خپل مور او
پالر ئې تخت ته لوړ كړل او ورته په سجده شول او
وئې ويل :مهربانه پالره! دا هماغه زما د پخواني
خوب تعبير دئ چي پالونكي رب رښتينى كړ او له ما
سره ئې هغه وخت هم احسان وكړ چي له زندانه ئې
وايستم او تاسو ئې له بېديا دلته راوستلئ ،وروسته
له هغه چي شيطان زما او زما د وروڼو تر منځ شخړه
راوالړه كړه ،بې شكه چي زما پالونكى رب د هر څه
لپاره چي وغواړي لطيف دئ( ،په لطافت او دقت سره
ً
ورته رسي هيڅ څه ئې مخي ته نه شي خنډ كېدى) يقينا
چي هغه باحكمت پوه دئ .زما پالونكيه! پاچاهي دي
راكړه او تأويل االحاديث دي رازده كړ ،د آسمانونو
او زمكي خالقه! ته مي په دنيا او آخرت كي موال او
كار جوړوونكى يې ،ما مسلمان وفات كړه او له
صالحانو سره مي يو ځاى كړه.
( -)111-11په دې آيتونو كي په لږ دقت سره څو اساسي
مطالب تر سترگو كېږي:
الف :يوسف عليه السالم د خپلي كورنۍ د استقبال لپاره
له ښاره بهر وروتلى.
ب :پالر او مور ئې په خپلي خوا كي په داسي وسيلې كي
كښېنولي چي د الري په اوږدو كي ورسره يو ځاى وي.
ج :په ټولي الري كي هم او په ټول مصر كي هم داسي خاص
امنيتي تدابير نيول شوي چي آثار او نښي نښانې ئې له
ور ايه ښكاري او يوسف عليه السالم هغه ته په اشارې سره
خپل مور او پالر ته وايي :د خداى له غوښتني سره سم په
امن او امان سره ښار ته ننوځئ.
د :د دې آيتونو له الفاظو او په خاصه توگه د (العرش)
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او (الملك) له الفاظو په وضاحت سره معلومېږي چي يوسف
عليه السالم اوس د مصر پاچا دئ او د مصر اقتدار په
بشپړه توگه د ده په واك كي دئ .ځكه هغه څه ته چي موږ
كټ وايو؛ په عربي كي دا په درې نومونو يادېږي:
العرش ،النعش او السرير ،په كوم تخت چي پاچا كښېني
هغه ته عرش وايي ،كوم تخت چي انسان پرې پرېوځي هغه
ته سرير وايي او كوم تخت چي مړى پرې وړل كېږي هغه ته
نعش وايي.
هه :مخامخ شاهي ماڼۍ ته تللي او هلته يوسف عليه
السالم خپل مور او پالر پرشاهي تخت كښېنولي او په خپله
له تخت الندي ودرېدلى او د هغوى احترام ئې پر ځاى
كړى ،خو مور ،پالر او وروڼو ئې دى د دې درناوي وړ او
مستحق گڼلى او هغه ته ئې د تعظيم مراسم په ځاى كړي.
ً) په تفسير كي الندي مختلف
مفسرين د (خروا له سجدا
نظريات لري:
 ځيني په دې باور دي چي د يوسف مور ،پالر او وروڼو
ئې د شكرانې سجده وكړه او هللا جل جالله ته په سجده شول،
خو د يوسف لپاره او د هغه نعمت په خاطر چي هللا جل جالله
د يوسف په وجه پر دوى پېرزو كړ.
 ځيني په دې عقيده دي چي له اسالم نه په مخكي
شرايعو كي د تعظيم سجده د غير هللا لپاره روا گڼل كېده،
خو اسالم د غير هللا لپاره هم د عبادت او هم د تعظيم
سجده حرام وگرځوله او فقط د خداى جل شانه لپاره ئې
ځانگړې كړه؛ گواكي د يوسف مور ،پالر او وروڼو يوسف
عليه السالم ته د تعظيم سجده كړې نه د عبادت سجده.
 د مفسرينو يوه بله ډله په دې عقيده ده چي سجده؛
پر زمكي باندي د تندي اېښودلو او د چا په پښو كي د
لوېدلو په معنى ،په هيڅ آسماني شريعت كي غير هللا ته
جائز نه وه ،په مخكنيو شرايعو كي هم د هغې د جواز
هيڅ سند نه شو موندلى ،هغوى وايي چي نه ښايي په هر
ځاى كي سجده پر زمكي باندي د تندي اېښودلو په معنى
تعبير كړو؛ لكه چي په قرآن كي د لمر ،سپوږمۍ ،ستورو،
ونو ،غرونو او ...سجده په مكرر ډول راغلې؛ خو د
نوموړو موجوداتو دا سجده په هغي معنى نه شو اخيستى
چي گواكي دوى سر پر زمكي باندي ايښى ،ځكه دا موجودات
نه شمزۍ لري ،نه مال او نه هم زنگنونه چي د دغو غړو
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په وسيله ركوع ته الړ شي او بيا سجده وكړي او نه
وچولى لري چي پر زمكه ئې كېږدي ،د هغوى د سجدې معنى
هللا ته له كامل انقياده پرته بل مفهوم نشي درلودى،
همدارنگه يوسف عليه السالم ته د مور ،پالر او وروڼو
سجده د تعظيم او انقياد اظهار وو نه د عبادت سجده او
نه د هغه پښو ته د پرېوتلو سجده ،كه تېرو بحثونو ته
لږ ځير شو او د يوسف عليه السالم هغه (رؤيا) په پام
كي ونيسو چي لمر ،سپوږمۍ او يولس ستوري ئې د ځان په
وړاندي د سجدې په حالت كي ليدلي وو او نن د دغي صحنې
د مشاهدې پر وخت وايي :گرانه پالره! دا زما د هغه
پخواني خوب تعبير دئ چي زما پالونكي رب رښتينى كړ،
دا ښيي چي د ويښي سجده به د خوب (رؤيا) سجدې ته ورته
ً به د دواړو ترمنځ څه شباهت وو ،نه هغه تندى
وه ،حتما
پر زمكي اېښودل وو او نه دا.
 يوسف عليه السالم د دې حالت په ليدو سره فرمايي:
پالونكي خداى مي پر ما احسان وكړ (پر خپلو ښېگڼو ئې
ونازولم) ،زه ئې له زندان نه بهر كړم او دغه مقام ته
ئې ورسولم ،تاسي ئې له صحرا نه دلته راوستلئ ،وروسته
له هغه چي شيطان زما او زما د وروڼو تر منځ نزاع را
منځته كړه ،زما رب جل شأنه چي دكوم كار اراده وكړي
په لطافت او دقت ئې تر سره كوي ،هغه باحكمت پوه دئ.
په دې څرگندونو كي هم څو ټكي د غور وړ دي:
الف :د خپل پالونكي خداى په نعمتونو ،احسان او عنايت
اعتراف كوي او د دې پر ځاى چي قدرت ته رسېدل او
نعمتونه ترالسه كول د خپلو هڅو ،كمال او لياقت نتيجه
وگڼي ،برعكس هغه الهي احسان بولي.
ب :د ده خوا ته د وروڼو په شمول د ټولي كورنۍ راتگ
لوى نعمت انگېري ،يعني دا چي هغه نه يوازي ټولي
جفاگاني هېري كړې دي ،بلكي دا الهي پېرزوينه او
احسان گڼي چي نن ئې وروڼه په څنگ كي دي ،له همدغه
ځاى نه كولى شو په دې پوه شو چي يوسف عليه السالم ولي
له خپلو وروڼو سره هغه چلند كاوو ،په ډېر احتياط سره
خوځېدو ،نه ئې غوښتل چي ژر او له وخت مخكي ځان دوى
ته معرفي كړي؛ ځكه هغه داسي انگېرله چي ښايي له
مقدماتي كارونو نه مخكي ځان معرفي كول به د وروڼو د
حسادت او كينې د راپارېدو سبب شي او د ده خوا ته له
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راتلو به ډډه وكړي.
ج_ هغه د خپلو وروڼو او ځان ترمنځ د منازعې او شخړي
عامل شيطاني لمسوني او تحركات گڼي او په دې اړه د
بحث په دوران كي اول ځان ته گوته نيسي او وروسته د
وروڼو نوم اخلي؛ دا په خپله يوه ظريفه نكته او حساس
ټكى افاده كوي او ښيي چي له وروڼو سره په معامله كي
څومره محتاط دئ او څنگه له هر هغه عادي حركت
اومعمولي اشارې نه چي د دوى د احساساتو په ژوبلېدو
منتج شي ،ځان ساتي.
د_ وايي :په دې ټولو پېښو كي الهي حكمت مضمر وو،
حكيم خداى غوښتل چي په دې توگه ما له بېديا نه مصر
ته راولي او د مصر واكمني راوسپاري .يعني هغه نه
يوازي دا چي تېر هېر كړي او د خپلو وروڼو جفاگاني ئې
په بشپړه توگه له پامه غورځولې اوهيڅكله هم د غچ په
فكر كي نه دئ؛ بلكي نوموړې پېښي او لوړي ژوري ،داسي
عادي او طبيعي پېښي گڼي چي مخكي له مخكي مقدر شوې او
له الهي مقدراتو سره سم د ده مخي ته راغلې ،د هللا
تعالى په لطف او توفيق ترې تېر شوى او دغه اوسني
مقام ته رسېدلى دئ.
 عظيم الشأن قرآن د يوسف عليه السالم دا له
عبرتونو ،پندونو او الرښوونو نه ډكه قصه د ده په جامع
دعاء پاى ته رسوي :د دعاء په پيل كي د هللا جل جالله پر
دوو نعمتونو چي دى ئې پرې نازولى اعتراف كوي( :زما
ربه! پاچاهي دې راكړه او تأويل االحاديث دې راوښود)
او دا همغه (حكم) او (علم) دئ چي هللا جل شأنه ئې له
انبياوو او د دوى له صادقو پلويانو سره د وركړي ژمنه
او وعده كړې ده ،بيا هللا جل جالله په دنيا او آخرت كي
خپل موال او كار جوړوونكى بولي او ورپسې له هللا جل شأنه
غواړي چي د ژوند تر پايه پوري همدغسي مطيع او منقاد
پاته شي او مرگ هغه وخت او په هغه حالت كي ورته راشي
چي په بشپړه توگه خپل رب ته تسليم ،فرمان وړونكى او
منقاد وي او په پاى كي ئې د هللا د صالحو بنده گانو په
قطار كي د ودرېدو او د هغوى مقام او منزلت ته د
رسېدو افتخار په برخه شي.
 په دې سره قرآن موږ ته د صالح مشرانو ځانگړتياوي
راښيي او د دوى او د فاسدو واكمنانو تر منځ ژور

د قرآن پلوشې
يوسف
781

توپيرونه راپه گوته كوي ،دا د دوى لومړۍ ځانگړتيا
گڼي چي اقتدار ته رسېدا ئې له خپل رب بغاوت ته نه شي
هڅولى ،اقتدار غرور او مستي نه په كي راوالړوي او د
دې سبب نه گرځي چي د خپل رب له اوامرو سرغړاوى وكړي،
ځان له قانون نه اوچت وگڼي ،ضوابطو او مقرراتو ته
التزام ونه لري او په خپله د قانون او شريعت ځاى
ونيسي؛ بلكي دوى داسي دي چي د قدرت په لوړو پوړو كي
له نورو او تر مخكني وخت الزيات شريعت او قانون ته
التزام لري او ورته غاړه ږدي ،دوهمه ځانگړتيا ئې هغه
تل پاته تمنا وي چي دوى د صالح كسانو په قطار كي وي
او صالح كسان د دوى په خوا كي .هر مشر له خپلو ملگرو
او د ملگرو د څرنگوالي په اړه د ده له هيلو او
تمنياتو نه پېژندى شئ ،د كوم مشر چي ملگري او
مشاورين نېك او صالح وي او غواړي چي صالح ملگري او
نېك مشاورين ئې په څنگ كي وي ،هغه صالح مشر دئ ،نېك
كسان به په چارو گماري ،له دې به ځان ساتي چي ظالم
چارواكي پر خلكو مسلط كړي ،نه پرېږدي چي هغه خائني
او مكاري څېرې ئې په (بطانه) كي شامل شي او د ده شا
و خوا ونيسي ،چي دربارونو او واكمنانو ته د تقرب او
نږدې ك ېدو په الرو چارو پوه دي او په غوړه مالۍ،
چاپلوسۍ او چاالكۍ سره ځان دربار ته رسوي ،لوړو
مقاماتو ته د رسېدو په سوړو بلد دي او په دې الر كي
له هيڅ ذلت او رذالت ډډه نه كوي .د بد مشر خوا كي به
بده (بطانه) او ناصالح ملگري او مشاورين وگورئ ،هغه
چي له نارواوو الرو مخكي تللي ،تر دربار پوري رسېدلي،
د مشرانو شا وخوا ئې نيولې ،د دربار قرب او نږدې
والي شهرت او قدرت ورپه برخه كړى او په همدې سره ئې
د ناروا گټو ترالسه كولو الري ځان ته پرانيستې دي.
 قرآن چي په كومي موخي دا قصه رااخيستې او د كومو
مهمو مطالبو د اثبات او ښه توضيح او د يوه تاريخي
مثال په ترڅ كي ئې د بيانولو لپاره زموږ مخي ته
ايښې ،د قصې په پاى كي ئې داسي بيانوي:
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دا د غيب خبري دي چي په وحي سره ئې تا ته درښيو
او ته هغه مهال د دوى په څنگ كي نه وې چي په خپل
كار متفق شول په داسي حال كي چي پټ تدبير او
توطئه ئې جوړوله .ډېرى خلك داسي دي چي كه ته هر
څومره (د دوى پر هدايت باندي) حريص وې ايمان نه
راوړي .او ته ( د دعوت په عوض كي) كومه بدله نه
ترې غواړې ،دا خو عالميانو ته له پنده پرته بل څه
نه دئ.
( -)111-112د يوسف عليه السالم د قصې له راوړلو د
قرآن موخه دا وه چي د پورتنيو مهمو مطالبو تاريخي
بېلگي زموږ مخي ته كېږدي ،د دغو مطالبو شرح او تفصيل
دا دئ :د دغو آيتونو د نازلېدو پر مهال او هغه وخت
چي رسول هللا صلي هللا عليه وسلم د يوسف عليه السالم د قصې
مختلفي او حساسي برخي او لوړي ژوري خلكو ته بيانولې؛
نو د دې قصې د اتالنو له پيداېښت او وفاته نږدې 2511
كلونه تېر شوي وو ،دا قصه له ټولو دغو تفصيالتو سره
او هغسي چي پيغمبر عليه السالم خلكو ته بيانوله نه په
كوم كتاب كي موندل كېده او نه په خلكو كي له يوه نه
بل ته ويل كېده ،پيغمبر عليه السالم په ليك لوست بلد
نه وو چي له كوم كتابه ئې اقتباس كړې وى ،مخكنيو مسخ
شوو مذهبي كتابونو په ډېري غلطي بڼي كي وړاندي كړې
وه ،پوښتنه دا ده چي پيغمبر عليه السالم څرنگه دا له
عبرتونو ډكه تاريخي قصه په دومره دقت او تفصيل سره
او په داسي اغېزناكي بڼي كي وړاندي كړه؟ څنگه
وتوانېدو چي د دې قصې په ترڅ كي له يوې خوا د مكې د
هغه مهال وضعيت انځور كړي ،له بلي خوا هغه څه په
اغېزناكه توگه بيان كړي چي د ده او مخالفينو تر منځ
تېرېدل او له بلي خوا د دعوت مخالفين د دې عبرتناكي
قصې په هينداري كي خپله څېره او راتلونكې وگوري او

د قرآن پلوشې
يوسف
711

خپلي پايلي او محتوم برخليك درك كړي ،متوجه شي او
عبرت واخلي؟ او څنگه د دې قصې ټولي برخي يوه په بلي
پسې رښتيانۍ شوې؟ د قريشو مشرانو هم د يوسف عليه
السالم د وروڼو په څېر له رسول هللا صلي هللا عليه وسلم سره
د رخې او كينې الره ونيوله ،د هغه پر ضد ئې د عناد او
دښمنۍ لپاره مالوي وتړلې ،په خپلو منځونو كي ئې وويل:
يا هغه ووژنئ يا ئې زندان ته كښ كړئ او يا ئې له مكې
نه تبعيد كړئ ،هغه او ياران ئې له مكې مكرمې نه هجرت
ته اړ كړل؛ خو ال زيات كلونه نه وو تېر شوي چي ټول د
يوسف عليه السالم د وروڼو په شان ،د رسول هللا صلي هللا
عليه وسلم مخي ته ټيټ سر او شرمېدلي ودرېدل او عذر
ئې ترې وغوښت او ده هم دوى ته د يوسف عليه السالم
وينا تكرار كړه( :التثريب عليكم اليوم)؟!!
پيغمبر عليه السالم په دې ټولو خبرو باندي څنگه او
له كوم ځاى نه پوه شو؟ قرآن فرمايي :دا غيبي اخبار
دي چي هللا تعالى ئې د وحي په وسيله درښيي ،دا قصه ښيي
چي ته په رښتيا د هللا رسول يې او الهي وحي ستا الرښوونه
كوي ،ځكه چي له وحي پرته څوك په غيبو باندي نه شي
پوهېدى.
تا د دې قصې په ترڅ كي ستر ستر انكار نه منونكي
حقائق د خلكو مخي ته ايښي ،خو ډېرى خلك داسي وي چي
يوازي د حقائقو په ليدو او اورېدو سره ايمان نه
راوړي ،برهان او استدالل ئې نه شي قانع كولى ،د زړه
سواندو بلونكو او داعيانو هغه سخت حرص او تلوسه چي د
دوى د هدايت په اړه ئې لري ،دا هم د دوى د هدايت
لپاره كفايت نه كوي او داسي نتيجه نه وركوي چي د
حقائقو په محض ليدلو سره ايمان راوړي او خپل زاړه او
غلط افكار او عقائد شا ته وغورځوي ،ډېرى خلك له
حاكمي وضعي سره جوړ جاړى كوي ،د خپلي ټولني له روان
بهير سره خوځي ،دې ته ترجيح وركوي چي له نورو سره
اوږه په اوږه پر مخ والړ شي كه څه هم هغوى په غلطو
الرو روان وي ،د خپلي زمانې له غوښتنو سره ځان عادي
كړي ،دا نه خوښوي چي په دوى ،د دوى د ټولني په حالت
او په حاكمي وضعي كي بدلون راشي ،دعوتگران بايد د دې
وضعي په ليدو نااميده نه شي ،هغه لږ شمېر خلك چي له
حاكمي وضعي سره د ټكر جرأت ،همت او شهامت لري او
غواړي له رواني بدي وضعي سره مقابله وكړي ،د خپلي
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ټولني د ځواكمنو جاذبو له اغېز نه د وتلو ځواك په
ځان كي ويني او د حاكم نظام په جوړښت كي او د حاكم
او محكوم په وضعي كي د بدلون راوستلو ضرورت احساسوي،
همدغه خلك د اسالمي نهضتونو د مشرانو او د مصلحو
دعوتگرانو لپاره كافي دي ،همدوى دي چي په وضعي كي
بدلون راولي ،د ټولني د خوځښت مسير بدلوي او بيا هغه
مخالف اكثريت هم په دوى پسي روانېږي او د دوى الر
تعقيبوي.
ستا د حقانيت د اثبات لپاره دا هم كافي ده چي ته
د دعوت په عوض كي له خلكو نه د بدلې او عوض غوښتنه
نه لرې او دا د پيغمبرانو عليهم السالم او د صالحو او
رښتينو بلونكو يوه ستره نښه ده ،په همدې سره يو صالح
او حقيقي دعوتگر له يوه ټگمار بلونكي نه بېلولى شو،
قرآن كريم له ټولو پيغمبرانو نه دا قول رانقلوي چي
خپلو قومونو ته ئې ويلي :له تاسو نه څه طمع نه لرو،
اجر او بدله نه درنه غواړو ،موږ د عالميانو له
پالونكي رب د اجر طمع لرو ،د پيغمبرانو عليهم السالم
د مواصفاتو او ځانگړتياوو د بيانولو په ترڅ كي په دې
صفت تركيز او په مكرره توگه د هغه يادونه ښيي چي دا
صفت او ځانگړتيا خاص اهميت لري؛ او موږ دې ته متوجه
كوي چي د مشر او الرښود په انتخاب كي بايد دې ته په
جدي توگه پاملرنه وكړو او يوازي هغه څوك د مشر او د
ټولني د الرښود په توگه غوره كړو چي نه له خلكو نه
مادي طمع لري او نه معنوي ،نه دا هيله ترې لري چي
وئې ستايي او مداحي ئې وكړي او نه د ځان او د خپلو
خپلوانو لپاره د مادي امتيازاتو په فكر كي وي ،هغه
څوك چي د خلكو الرښوونه خپل ديني مسئوليت او شرعي
تكليف گڼي ،اجر ئې له هللا تعالى غواړي ،د حق په الر كي
تر نورو زياته قرباني وركوي ،نه دا چي نور خلك
قربانۍ ته دعوتوي خو په خپله د نورو د خولو او وينو
په بيع له جوړ شوي رنگين دسترخانه تغذيه كېږي ،نه
هغه چي غواړي خلك د دوى د چړچو او عياشيو په پښو كي
ذبح شي ،د دې لپاره قرباني وركړي چي دوى جاه او جالل
ته ورسېږي ،نه هغه چي غواړي په جامو او خوړو كي تر
نورو امتيازات ولري او د اوسېدو ځاى ئې تر نورو غوره
او مرفه وي.
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او په آسمانونو او زمكي كي څومره داسي نښي ،نښانې
شته چي دوى پرې تېرېږي (ويني ئې او احساسوي ئې)
خو دوى (له اعتناء او تأمل نه پرته) مخ ترې اړوي.
او ډېرى ئې پر هللا ايمان نه راوړي؛ مگر دا چي شرك
كوونكي وي .آيا له دې ځان خوندي گڼي چي د كوم
الهي عذاب سيورى پرې وغوړېږي او يا قيامت په داسي
حال كي ناڅاپه پرې راشي چي بې خبره وي.
( -)116-115په آسمانونو او زمكي كي ډېري داسي خورې
نښي نښانې تر سترگو كېږي چي د زمانې په اوږدو كي په
وار وار ځان ښيي ،راښكاره كېږي او اوړي رااوړي چي
انسان د هللا تعالى په لوري بلي ،حق ته بلنه وركوي ،د
كفر له بدو پايلو وېرول كوي او عبرتناكي پايلي ئې
انسان ته انځوروي؛ خو ډېرى خلك د دغو نښو نښانو تر
څنگ په بې پروايۍ او بې باكۍ سره تېرېږي ،نه فكر په
كي كوي او نه عبرت ترې اخلي.
كه چېري انسان د خپل چاپيريال ښكارندو مظاهرو ته
لږ ځير شي او د خپلو كړنو په تاريخي بېلگو لږ غور او
فكر وكړي ،په زرگونو بلونكي او داعيان به په كي مومي
چي دى د هللا تعالى لوري او الري ته دعوتوي او د سمي الري
په تشخيص او ټاكني كي ئې مرستي ته ورځي .خو ډېر لږ
كسان دا كفائت او اهليت ترالسه كوي ،د دغو محدودو
وگړو له جملې نه چي ايمان راوړي ،ډېرى ئې مشرك شي او
خپل ايمان د شرك په گندگيو لړي ،ځيني ئې داسي وي چي
د هللا تعالى په څنگ كي له غير هللا هم طمع لري ،مرسته ترې
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غواړي او د هغوى كورگي ته پناه وړي ،ځيني ئې له غير
هللا داسي وېرېږي لكه له هللا تعالى ،ځيني ئې له غير هللا سره
داسي مينه كوي چي داسي مينه او محبت يوازي له هللا
تعالى سره ښايي ،يوه ډله ئې د غير هللا په وړاندي داسي
منقاد او فرمان وړونكي وي چي داسي انقياد له هللا تعالى
پرته بل چا ته جواز نه لري ...د مشركو وگړو په پرتله
د هغو سوچه او مخلصو مسلمانانو شمېر چي ايمان ئې په
شرك نه دئ لړل شوى ،دومره دئ لكه د دنگو دنگو غرونو
په ډېرو بې ارزښتو ډبرو كي د قيمتي كاڼو شمېر!!
دغه كافر او مشرك عناصر چي د پيغمبرانو عليهم
السالم له دعوت سره مخالفت ته مال تړي او له حق دين
سره جنگېږي ،څه شي له الهي عذابه ډاډه كړي؟ ولي د
قيامت له ناڅاپي راتگ نه د امنيت احساس كوي؟ آيا دې
خبري بې باكه كړي او د گناه كولو جسارت ئې وركړى چي
له الهي عذابه وېره نه لري او ځان خوندي گڼي او د
قيامت په ناڅا پي راتلو باور نه لري؟! دا څومره بې
بنياده ډاډ دئ او دا څومره جاهالنه بې باكي!!




    



   



  




   



















   

ورته ووايه :همدا مي الره ده ،د هللا لور ته په بصيرت
سره بلنه وركوم ،زه هم او هغه هم چي زما متابعت
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كوي او زه له مشركانو نه يم .او له تا مخكي مو چي
له كليوالو څوك لېږلي او وحي مو ورته كړې له سړو
پرته بل څوك (فرشتې) نه ول؛ آيا د زمكي پر مخ نه
دي گرځېدلي او نه ئې دي ليدلي چي تر دوى د مخكنيو
پايله څنگه وه؟ او د استوگني اخروي ځاى خو د هغو
لپاره ډېر غوره دئ چي تقوى ئې كوله ،آيا تعقل نه
كوئ؟
( -)111-111دوى ته ووايه :موږ له تاسو نه خپله الر
بېله كړې ،زه او زما پلويان په بصيرت او پوهي سره د
هللا لوري ته بلنه وركوو ،هللا تعالى له هر عيب او نقص نه
پاك گڼو او له شرك نه ځان ساتو ،موږ په كائناتو كي د
ژور غور او د تاريخ د دقيقي څېړني او مطالعې په
نتيجه كي خپله الر ټاكلې ده ،د هللا تعالى د قدرت له نښو
نښانو نه د ړندو په څېر سطحي نه تېرېږو ،د دغو نښو
نښانو پيغامونه په غور او تعمق سره اورو او د هغوى
په رڼا كي خپله الر ټاكو.
دا دعوت او بلنه نوې نه ده ،له دې مخكي هم ډېر
ستر ستر شخصيتونه تېر شوي چي په وحي سره به ئې
الرښوونه كېده ،آيا ستا مخالفين او هغه ځواكونه چي
ستا دعوت درواغ گڼي او ستا پر ضد د جنگ جبهه
پرانېزي ،له تاريخي حوادثو او د خپلو پخوانيو كافرو
او مشركو ملگرو له بدو پايلو عبرت نه اخلي؟!! آيا په
دې نه پوهېږي چي وروستى برى به هرو مرو د حقپالو په
برخه كېږي ،په دنيا كي هم او په آخرت كي هم او اخروي
اجر خو به ئې د دنيا په پرتله ډېر ډېر غوره وي؟!!
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تر هغه چي پيغمبران ناامېده شوي او انگېرلې ئې ده
چي درواغجن انتظار تېر ايستي دي ،ناڅاپه زموږ
نصرت او مرسته وررسېدلې او هغه څوك ژغورل شوى چي
موږ غوښتل او زموږ عذاب له مجرمينو نه شي
ً چي د دوى په قصو كي د عقل
ايسارېدى .يقينا
خاوندانو ته ځانگړى پند او عبرت (پروت) دئ ،دا
هسي له ځانه جوړه شوې وينا نه ده ،بلكي تر ځان د
مخكنيو تصديق او تأييد دئ او د هر څه تفصيل او د
ايمان راوړونكو لپاره الرښود او رحمت.
( -)111-111دا يوازي ته نه يې چي له ستونزو ،كړاوونو
او مخالفتونو سره مخامخ يې ،په ډېرو پيغمبرانو باندي
داسي سخت او له زغملو اوچت كړاوونه راغلي او د
مخالفينو له داسي شديد مخالفت سره مخامخ شوي چي د
اولواالعزمه پيغمبرانو عليهم السالم د يأس او ناامېدۍ
اسباب ئې برابر كړي ،هغوي له داسي وضعي سره مخامخ
شوي چي گمان ئې كړى د دعوت د بريا په اړه د دوى باور
له گمان او غولوونكو هيلو پرته بل څه نه وو ،ځان ئې
په كلكي محاصرې كي موندلى ،ټولي الري ئې پر خپلي مخي
بندي ليدلې او د بري امكان او احتمال ورته په نشت
برابر او محال معلوم شوى .په همدغسي يوې ستونزمني او
له كړاوونو ډكي مرحلې كي الهي مرسته وررسېدلې ،يأس
او ناامېدي ئې ختمه شوې او مخكنۍ هيلي ئې رښتينې
ختلې ،د نجات بېړۍ ئې له طوفانونو تېره شوې او د
نجات او بريا ساحل ته رسېدلې او په همدغي مرحلې كي د
دوى پر دښمنانو او مخالفينو باندي الهي عذاب نازل
شوى او په كلكه مؤاخذه شوي .تر څو چي پيغمبران نه دي
مأيوس شوي ،د دعوت كار ئې پر مخ بوولى؛ او د خپل قوم
له هدايته ئې طمع نه ده شكېدلې ،هللا تعالى د دوى پر
مخالفينو د عذاب لېږل ځنډولى ،خو كله چي قوم دوى ته
د رد ځواب وركړى ،دوى ئې رټلي ،شړلي او د دوى په خالف
ئې د جنگ جبهه پرانيستې ،الهي عذاب پرې نازل شوى،
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مهلت ئې پاى ته رسېدلى او ټغر ئې ټول شوى.
قرآن چي كومي تاريخي قصې زموږ مخي ته ايښې دي ،د
تاريخ په لوړو ژورو كي د حق او باطل ترمنځ د تصادم
او نښتو كومي پېښي ئې بيان كړې دي ،په دې كي د عقل
خاوندانو ته عبرتناك درسونه دي ،دا د نورو كتابونو د
هغو قصو په څېر مه گڼئ چي قصه خوښو له ځانه جوړي
كړې ،قرآن د تاريخ د ټولو دردمنو ،زړه سواندو او
صالحو بلونكو او دعوتگرانو او د دوى د رښتيني الهي
دعوت تصديق كوي ،هر څه ئې په ډېر دقت او تفصيل سره
بيان كړي ،څوك چي د حق په لټه كي وي او پر حقائقو د
ايمان راوړلو اراده لري ،دا كتاب به ئې الرښود وي او
د ده لپاره د هللا تعالى د رحمت او پېرزويني ډالۍ.
بايبل د دې قصې په پاى كي ليكي( :يوسف د كورنۍ
غړو ته وويل :زه فرعون ته وايم چي تاسو شپني كوله،
دا دنده له نيكونو په ميراث درته پاته ده ...اوس له
خپلو رمو سره مصر ته راغلي يئ ...تاسو به هم فرعون
ته همدا خبره وكړئ ...كه دا ځواب وركړئ نو هغه به
اجازه دركړي چي په جوشن كي پاته شئ ...د نورو سيمو
خلك له شپنو كركه لري ...فرعون دوى ته په جوشن كي د
پاته كېدو اجازه وركړه...يوسف خپل پالر هم فرعون ته
راوست او هغه فرعون ته بركت وركړ!! ...قحطي ورځ په
ورځ زياتېده ...يوسف د مصر او كنعان د خلكو ټولي
پيسې د غلې په بدل كي ترالسه او د فرعون په خزانه كي
ئې جمع كړې ...كله چي د خلكو پيسې ختمي شوې ،يوسف
ورته وويل :څاروي مو راكړئ چي په بدل كي ئې غله
دركړم...دوى مجبور وو ...د يوه كال غلې په بدل كي د
ولس ټول څاروي د فرعون په واك كي شول ...خلك بيا
راغلل ،غله ئې وغوښته او وئې ويل چي اوس خو نه پيسې
لرو او نه څاروي ،له ځان او زمكو پرته بل څه نه دي
راته پاته ...يوسف د دوى ټولي زمكي د فرعون لپاره
ترې واخيستې ...او په دې توگه ټول مصريان د فرعون
ترې
زمكي
كاهنانو
د
يوازي
شول...يوسف
غالمان
وانخيستې ،دا ځكه چي هغوى ته ئې وړيا خواړه وركول نو
د خپلو زمكو پلورلو ته اړ نه ول...نو يوسف خلكو ته
وويل :ما تاسي او ستاسو زمكي د فرعون لپاره پېرلې
اوس به تاسو ته تخم دركوم چي وئې كرئ او د لو په
مهال به پنځمه برخه فرعون ته وركوئ او پاته به ئې
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ستاسو او ستاسو د څارويو خوراك او د راتلونكي كال د
تخم لپاره وي ...دوى ورته وويل :تا راسره ښېگڼه كړې
ده ،موږ راضي يو چي له دې وروسته د فرعون غالمان وو!!
)
گورئ چي بايبل يوسف عليه السالم د يوه داسي انسان
په څېره كي انځور كړى چي د فرعون خادم دئ ،د ولس له
مجبوريتونو ئې د فرعون په گټه استفاده وكړه ،د ولس
هر څه ئې ترې واخيستل او د فرعون په واك كي ئې وركړل
او ټول مصريان ئې د ده غالمان كړل!! آيا تر دې د ستر
ظلم او تېري تصور كېدى شي؟ آيا داسي انسان تر فرعون
هم لوى ظالم نه دئ؟ آيا دا ممكنه ده چي عادل او
مهربان خداى داسي څوك په پيغمبرۍ غوره كړي؟!! له دې
دروغجني وينا د بايبل د ليكونكي موخه دا ده چي خپلو
پلويانو ته ووايي :مهمه دا ده چي اسرائيليان وژغورل
شي ،كه په هره بيع وي ،حتى د فرعون د ملگرتيا په بيع
او حتى د فرعون پښو ته د يوه لوى ولس د غورځولو او د
دوى په غاړه كي د غالمۍ د كړۍ اچولو په بيع!! ځكه چي
ستاسو جد يوسف عليه السالم همداسي كړي وو!! ښايي
يهودي ماركس او هيگل د زمكو د دولتي كولو نظريه د
بايبل له دغي برخي اخيستې وي!! خو تاسو د بايبل دا
نظر له اسالم سره مقايسه كړئ چي وايي ،زمكه د هغه چا
ده چي كري ئې!! واكمن د خلكو له شتمنيو يوازي عشر او
زكات ترالسه كولى شي ،خو دا د واكمن حق نه بلكي د
(فقير او مسكين) حق دئ چي حكومت ئې له شتمنو اخلي او
په نېستمنو ئې وېشي .قرآن دا د يوه ظالم او فرعوني
نظام ځانگړتيا گڼي چي واكمن ئې ځان ته ټولواك وايي
او د ملك او ولس ټولي شتمنۍ د ځان بولي ،قرآن
پيغمبران عليهم السالم او د دوى تگالره د موسى عليه
السالم په څېره كي داسي انځوروي چي هم د ظالم فرعون،
هم د ټگمار هامان او هم د شتمن قارون مقابله كوي ،يو
ئې د ظالمانه اقتدار بېلگه ،بل ئې د ټگمارو مذهبي
مشرانو بېلگه او درېيم ئې د حريصو شتمنو او بډايانو
بېلگه .قرآن وايي چي د تاريخ په اوږدو كي تل دغو
دريو طبقو د پيغمبرانو عليهم السالم مقابله كړې ،خو
بايبل يوسف عليه السالم د فرعون او كاهنانو ملگرى
معرفي كوي ،د فرعون په گټه د عام ولس شتمنۍ مصادره
كوي او كاهنانو ته امتيازات وركوي ،په اسالم كي نه
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خاصه مذهبي طبقه شته او نه د دوى لپاره ځانگړي
امتيازات ،اسالم فرعوني نظام په دې خاطر محكوموي چي
خلك ئې په ډلو ډلو وېشلي وو ،طبقاتي نظام ئې رامنځته
كړى وو ،چارواكو ځان ټولواك گاڼو او د ولس په شتمنيو
كي ئې د هر راز تصرف حق ځان ته وركاوو.
بايبل دا قصه او د (پيداېښت) كتاب په دې بېهوده
خبرو پاى ته رسوي:
(يعقوب له مرگه مخكي يوسف ته وويل :لوړه وكړه چي ما
به په كنعان كي ښخوې ...د ده دوو زامنو ته ئې بركت
وركړ ...د كشر پر سر ئې ښى الس او د مشر پر سر ئې كيڼ
الس ايښى وو ...يوسف وويل :پالره تا اشتباه كړې ...ښى
الس د مشر پر سره كېږده ...هغه ورته وويل :زه پوهېږم
چي څه كوم ...كشر به تر ده مخور او ستر وي او د ډېرو
ولسونو پالر به وي ...يوسف ته ئې وويل :زه خپله ټوله
زمكه هم تا ته سپارم ...زامنو ته ئې وويل :زما خوا
ته راغونډ شئ چي درته ووايم پر تاسو به څه حالت
راشي!! ...رؤبي ته ئې وويل :ته د سيند د څپو په څېر
څپانده يې ...خو په دې خاطر چي زما پر يوې مېرمني دي
جنسي تېرى كړى له دې وروسته به په خپلو وروڼو برالسى
نه يې ...شمعون او الوي ته ئې وويل :تاسو بې رحمه او
بې انصافه يئ ...يهودا د زمري د هغه بچي په څېر دئ
چي له ښكاره وروسته وېده شوى وي ،څوك دا جرأت كولى
شي چي هغه راويښ كړي ...د سلطنت او پاچايۍ عصا به تل
د ده په الس كي وي ...بولون به د دريا ساحل كي مېشت
شي...يساكار د بار وړونكي حيوان په څېر دئ...دان د
هغه مار په څېر دئ چي په الري كي د آسونو پښې چيچي...
په جاد باندي به بريدونه وشي ...اشي به ښېرازه زمكي
بچيان
ښكلي
چي
دئ
غرڅه
هغه
لري...نفتالي
زېږوي...يوسف هغه مېوه لرونكې ونه ده چي د ويالې پر
غاړه ئې څانگو سيورى غوړولى وي ...بنيامين د څيرونكي
لېوه په څېر دئ چي په سباوون كي خپل دښمنان داړي او
ماښام هغه څه وېشي چي ترالسه كړي ئې دي!!! بيا د
يعقوب عليه السالم او يوسف عليه السالم د مړيني خبره
كوي او په همدې سره دا قصه او دا كتاب پاى ته رسوي.
د بايبل له منونكو پوښتنه كوو :كه دا د بركت
وركولو خبره رښتيا وى او يعقوب عليه السالم د دې واك
او اختيار درلودى چي چا ته بركت وركړي او بختور ئې
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كړي ،نو آيا ده به د خپلي كورنۍ له كوم غړي سپمولى
وو؟ آيا دا مجال به پاته وو چي ځيني ترې محروم شي؟
ولي به ئې د ځينو په اړه هغه خبري كولې چي بايبل ئې
ادعاء كوي؟ هيڅ پالر نه غواړي چي ځيني زامن ئې ښه او
ځيني بد وي ،پالر د خپل هيڅ زوى بدبختي او له سعادت
محروميت نه خوښوي!! د بايبل دا خبره بې بنسټه او
واهي ده چي د ښه پالر ټول اوالد به ښه وي او د بد پالر
نسل به ټول بد وي ،كه داسي وى نو د يعقوب عليه السالم
په ټول اوالد كي به يو هم داسي نه پيدا كېدو چي د
بايبل په وينا ئې ورته ښېرا كړې او بد ئې گڼلى!! د
انسان ښه والى او بد والى د ده په تربيې او روزني
پوري تړلى دئ ،هيڅوك له خپلي مور شرير او بد دنيا ته
نه راځي او هيڅوك په دې وجه له نورو غوره نه شي كېدى
چي په ځانگړې كورنۍ كي پيدا شوى ،د آذر په كور كي
ابراهيم پيدا كېږي او د نوح په كور كي داسي زوى او
مېرمن چي د ده په ځاى د كافرانو ملگرتيا كوي.
د بايبل له ليكونكي پوښتنه كوو :آيا ممكنه ده چي
د يعقوب عليه السالم په څېر ستر شخصيت دي د خپلو
زامنو په وړاندي يوه زوى ته گوته ونيسي او ودي وايي:
ده زما په مېرمني تېرى كړى؟!! آيا كوم شريف انسان به
داسي بد زوى له ځان سره وساتي؟ آيا كوم غيرتي ورور
به داسي بدكار ورور په خپلي خوا كي ومني او له هغه
سره به گډ ژوند ته تيار شي؟!! تاسو به په بايبل كي
دا وگورئ چي د ټولو پيغمبرانو عليهم السالم په ضد ئې
ډېري كركجني خبري كړې دي او هر يو ئې په يوې او بلي
گناه متهم كړى ،دا ښيي چي بايبل د كوم مسيحي لخوا نه
بلكي د مسيحيت د ستر دښمن له لوري ليكل شوى ،زه په
ډېر ډاډ او يقين سره ويلى شم چي بايبل د روميانو په
الرښوونه او لگښت او د پولس په څېر د داسي خلكو په الس
ليكل شوى چي د روميانو له لوري د همدې كار لپاره
گمارل شوي او وظيفه وركړى شوې چي د مسيحيانو ټول
پيغمبران او لوړ لوړ شخصيتونه په سترو سترو گناهونو
متهم كړي ،ما په ټول بايبل كي له آدم عليه السالم تر
ابراهيم عليه السالم او عيسى عليه السالم پوري داسي
كوم پيغمبر ونه موندو چي بايبل دي روغ پرېښى وي او
هغه دې په كومي ستري گناه او غلطۍ نه وي متهم كړى!!
څنگه ممكنه ده چي يو خداى پال انسان به د هللا تعالى د
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پاك لمنو او معصومو رسوالنو په اړه داسي جسارت كوي او
دوى به په داسي لويو لويو گناهونو تورنوي؟!! ستونزه
دا ده چي بني اسرائيل په وار وار له داسي پېښو او
بدو ورځو سره مخامخ شوي چي ټول مذهبي كتابونه ئې د
دښمنانو په الس سوزېدلي ،معابد ئې وران شوي ،د خپل
ملك پرېښودو ته اړ شوي ،او دښمن توانېدلى چي د دوى د
مخكنيو مذهبي كتابونو په ځاى د بايبل په څېر كتابونه
په دوى كي رائج كړي ،د بايبل اصلي عبري نسخه نشته،
دا اوسنۍ عبري نسخه ئې له يوناني ژباړل شوې ،نو ځكه
گورو چي په دې كتاب كي د اصلي بايبل ډېره لږه برخه
هم نه موندل كېږي ،له بې شمېره خرافاتو او د
پيغمبرانو عليهم السالم په اړه له كركجنو تورونو ډك
دئ.
قرآن د بايبل د دې بېهوده ويناوو او يعقوب عليه
السالم ته د داسي پوچو او سپكو خبرو او بې بنسټو
وړاندوينو د منسوبولو په خالف فرمايي چي يعقوب عليه
السالم له مرگه مخكي خپل زامن راغونډ كړل او ورته ئې
وويل :له ما وروسته به د چا عبادت كوئ؟ هغوى په ځواب
كي وويل :د هغه يوازيني رب عبادت به كوو چي ستا او
ستا د پلرونو ابراهيم ،اسمعيل او اسحاق رب دئ او موږ
ورته منقاد يو .او بيا د مخكنيو شخصيتونو په اړه د
بحث په اړه يوه ډېره جامع الرښوونه كوي او د هغو خلكو
غلطي انگېرني تصحيح كوي چي نېكو شخصيتونو ته د ځان
منسوبولو له الري د امتيازاتو ترالسه كول او ځان تر
نورو غوره ثابتول غواړي ،دغه غلطه انگېرنه ده چي
قومي او نژادي تعصبات زېږوي او د سترو سترو فتنو او
لويو لويو جگړو باعث گرځي ،قرآن فرمايي:
      
    




 
البقرة217 :

دا يوه ډله وه چي تېره شوه ،دوى ته خپلي السته
راوړني دي او تاسو ته خپلي (دوى به د خپلو كړو
وړو بدله ترالسه كوي او تاسو د خپلو كړو وړو) ،له
تاسو دا پوښتنه نه كېږي چي هغوى څه كول؟!!
يعني هر څوك به د خپلو عملونو په اړه پوښتل كېږي،
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نه يو د بل ځواب وركولى شي او نه يو د بل د كړو وړو
په وجه مكافات او مجازات كېږي!! او دا د بايبل د
ليكونكي او د بايبل د منونكو او د ټولو هغو خلكو په
خولې ستر او سخت گوزار دئ چي په نسلي امتيازاتو باور
لري او گمان كوي چي معنوي او مذهبي مقام او منزلت يو
داسي موروثي توكى دئ چي له پالره اوالد ته انتقالېږي،
لكه څنگه چي د بايبل بنسټ په همدې غلطي انگېرني
اېښودل شوى ،په ټولو جاهالنه او محرفو مذهبونو كي به
وگورئ چي دا انگېرنه ئې بنسټ دئ ،مذهبي او معنوي
مقام موروثي توكى گڼي ،په نسلي امتيازاتو باور لري،
يوه خاص ټبر ته پر نورو ترجيح وركوي ،د عمل او عقيدې
پر ځاى نژادي اړيكي او معروفو شخصيتونو ته انتساب
خداى ته د تقرب وسيله بولي ،په ټولو دغو محرفو
مذاهبو كي دا خبره شريكه ده چي خداى له يوه خاص توكم
سره خاص تعلقات لري ،هغه ورته تر نورو نازولى دئ،
خداى ټول خلك يو برابرنه دي پيدا كړي ،ټول توكمونه
يو شانته نه دي ،د دغو مذهبونو توپير يوازي په دې كي
دئ چي هر يو خپل خاص او ځانگړى توكم د خداى نازولى
توكم گڼي.
د سم او ناسم مذهب ،صحيح او ناصحيح مسلك ،اصلي او
جعلي دين تر منځ د قضاوت په اړه دا د يوه ستر اصل په
توگه په پام كي ولرئ چي :كوم يو ئې په توكميز توپير
باور لري او خاص توكم ته پر نورو ترجيح وركوي او كوم
يو ټول انسانان برابر او د يوه پالر اوالد گڼي ،كوم يو
مذهبي مقام موروثي توكى گڼي او كوم يو ئې د انسان
عمل او عقيده د ده د معنوي مقام او منزلت معيار گڼي،
ناسم مذهب هغه دئ چي د معنوي مقام په اړه د بايبل په
څېر قضاوت كوي او سالم مذهب هغه دئ چي قضاوت ئې قرآن
او وايي   :
ته ورته وي
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