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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 الرعد

 ژندنه:پېې د سور

 13ې له د سورچي رعد دئ لې نوم اې مباركي سورد د

پاره عنوان نه مضامينو لد ې دا د سور، شوى آيت اخيستل

ې لري، د سور آيتونهېښت څلودري  نوم دئ،يوازي بلكي 

وروستيو هغو په د مكي دور چي ږي ېله مضامينو معلوم

 هوداو  يونساالعراف، د چي ې كلونو كي نازله شو

ې دوه وزنه و فواصل ئآيتون دنازل شوي. كي په سورتونه 

ې ئه آيتونه ځپن ړيلوم ،ورتهيؤمنون او عقاب ته لري: 

هموزنه ورته او په ته ن يؤمنوېر څپه ړي آيت د لوم

 ږم آيتپشد ې ئېرش اته د پاتهېدلي او پاى ته رسصيغو 

په ې يوازي اتلسم آيت ئ .لريوزن عقاب ته ورته ېر څپه 

ړلى دئ ې آيت سره تپسخو دا له ورېدلى پاى ته رسقلوب 

  پاى ته رسي.ب په ما  گډه په او 

پيل )ا، ل، م، ر( څلورو حروفو په چي دا سوره لكه 

دا چي څلور دي ې محوري او اساسي مضامين هم د سورې شو

گه ې توپه دو كي ړيو آيتونپه لومې اساسي مضامين د سور

     راغلي:

چي ستا د رب له څه دي، او  آيتونهغه كتاب د همدا  -1

 .ښتيني ديلوري درته نازل شوي ر

 ړي.ړي ايمان نه راوگېرى وډخو   -2

ړل ړ كلو پرتهې له داسي ستنو ئ چي آسمانونههغه هللا  -3

، او لمر او پر عرش برابر شوې وينئ، بيا چي تاسو ئ

ې سره سم ټېې نټاكلړل، هر يو له ې مسخر كۍ ئږمپوس

 سنبالوي.درومي، كارونه 

پل خد چي پاره ې لد دپه تفصيل سره بيانوي،  آيتونه -4

  ړئ.په مالقات يقين وكرب 

چي د بحث اساسي گورئ پوري به وپاى ې تر د سور
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 دا دي.ې هموعات ئضمو
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چي څه دي، او  آيتونهدا د همغه كتاب ر، م، ا، ل، 

ښتيني دي خو رستا د رب له لوري درته نازل شوي 

ې ئ چي آسمانونههغه هللا  ړي.ړي ايمان نه راوگېرى وډ

ې وينئ، بيا چي تاسو ئړل ړ كپرته لوله داسي ستنو 

ړل، ې مسخر كۍ ئږمپو، او لمر او سپر عرش برابر شو

ې سره سم درومي، كارونه ټېې نټاكلهر يو له 

پاره ې لد دپه تفصيل سره بيانوي،  آيتونهسنبالوي، 

  ړئ.په مالقات يقين وك پل ربخد چي 

 ې:ي شوښوونڅو مهمي الرو كي آيتون ې مباركود په -(1-2)

  ستا د رب له لوري چي دي  آيتونهدا د هغه كتاب

ې ، له متن، محتوى او الفاظو ئدرباندي نازل شوى

رشتينى چي دا ستا د رب له لوري نازل شوى. ږي ېمعلوم

 .ږديحقائق ستا مخي ته چي كتاب 

 چمتو نه چي د حقيقت منلو ته داسي دي  ېرى انسانانډ

د حق منلو ته ن ناې جني او انسي شيطاخوا ئې له يودي، 
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  هوى او هوس.ې د دوى ږدي او له بلي خوا ئېپرنه 

  ړ چي دا لودا كتاب د هغه هللا له لوري نازل شوى

چي ليدى شي، ړى ړ كپرته لوې له داسي ستنو آسمان ئ

ا هفه ستر علمي حقيقت ږي نه، او دېستني شته خو ليدل ك

ږدي، انسان ږ مخي ته بل علمي اعجاز زمو چي د قرآندئ 

ټولو ستورو تر د آسمان د چي پوه شوى ې حقيقت په دنن 

چي كه دا نه ځواك شته داسي نامرئي  دفعځ د جذب او من

كمزورى وى يا ځواكمن او او يا له اوسني حالت نه وى 

، يا به ندلىښت نشو موپاينو د عالم دا موجود نظام 

ټول چي ېدل يوه بل جذبولو او يا به داسي خواره واره ك

پوه ته ووايئ ځه تلو. كه تاسو يوه ساينسنظام به له من

ړاندي وۍ پېړڅوارلس په هغه مذهبي كتاب كي چي ږ چي زمو

ړ ساتل شوى لو داسي ستنوپه چي آسمان راغلي نازل شوى 

پرته تاسو ډ ځنږي، نو يقينًا هغه به له ېچي نه ليدل ك

ېړۍ كي پپه نولسمي ې حقيقت انسانان پر دته ووايي: 

ېدو پوهې حقيقت نه په دڅوك ې د مخه هي، تر دلپوه شو

ځواك د شته والي ځ د داسي تر من ستوروآسمان د او د 

 ې هم نشو كولى.تصور ئ

 پيدا ې آسمانونه ئنه يوازي خالق دئ او دا تعالى  هللا

واك، مالك او ټوللم پراخ عاې د د بلكي ړيكړ او لو

چاري د ۍ او سنبالولو ې عالم د واكمنحاكم هم دئ، د د

ې پيدا كولو وروسته ئپه واك كي دي، د عالم له ده 

ۍ ږمپوې، د لمر او سپل الس كي ونيولپه خچاري ټولي 

پل په خېدا او ځخاص خاص مدار كي د هغوى خو پهتسخير، 

ۍ او واكمن دټو التزام د هللا تعالى ېټاكلو نحركت كي د 

گي دي. د عالم له ېلچارو د سنبالولو بد عالم د 

د استوى تعالى  هللاپر عرش د ۍ ټولواكښت وروسته د پيداي

 معنى همدا ده.

  هللاچي له ږدي پاره ستاسو مخي ته ې لد د آيتونهدا 

ئ ېرگړئ، داسي ونه انېدو باور وكپه مخامخسره تعالى 

م خالق لرئ، نه نه كوپراخ عالم تاسو او ستاسو دا چي 

پله په خڅه هر ټولواك او نه كوم سنبالوونكى، كوم 

ې ښتنه ترپوېښودل شوي، نه رپپلي مخي ته پيدا شوي، خ

ښه عمل بدله ې د ږي، نه ئېږي، نه محاسبه ورسره كېك

چه او غلطه ې د بد عمل سزا، دا كږي او نه ئېوركول ك

ان چي هر عاقل انسگوي ړخ نه لسره اڅه له هغه ېرنه گان
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گو پلو سترپه خپراخ عالم كي هر لوري ته ې په دې ئ

پيدا پاره ړي هدف لگځانڅه د يوه كه د عالم هر  گوري.

نه د ، پراخ عالم كي نه اضافي شى موندى شوې په د ،يشو

نه كوم او گوته كوى شو په كوم ضروري شي تشه او خالء 

چي د ۍ ږمپوښودى شو، لمر او سخوشى شى  ې هدفه اوب

په گي دي ېلگندي بڅرېره اجرامو دوه ې شمبآسمان د 

ځي، طلوع عات سره خواپه مرې ټېگه او د خاصي نمنظمه تو

ې د دقيق نظم مطابق او د يوه ستر مقصد او غروب ئ

ټي او غلطه خبره چږي، كوم عقل به دا ېپاره ترسره كل

پلي مخي ته پيدا شوى، خپله په خدا عالم چي ومني 

ځواكمن ليم خالق لري او نه حكيم او عنه ېښودى شوى، پر

ات او فښتنه كوي او نه مكاپونه ، پالونكى او ساتونكى

  !!مجازات

    

   

    

   

    

     

   

   

ې په هغاو  ړهې خوره كچي زمكه ئاو دى همغه ذات دئ 

ې ې كي ئپه هغاو ړل، ك ړغرونه او نهرونه جوې كي ئ

ځ پر ورپه ش، ړهپيدا ك هړې جوگونې دوه ېود هري م

ړو گې كي د تفكر كوونكو وپه دچي ږي، يقينًا راكا

 ښي دي.پاره نل

نوري چارو سنبالولو او ۍ ټولواكد تعالى  هللا د -(3)

ې ې كي ئپه هغ، ړهخوره كې چي زمكه ئگي دا دي ېلب

ې ېوې د هري مې كي ئپه هغ ړل،ك ړغرونه او نهرونه جو

زمكه  ږي.ځ راكاپر ورپه شاو  ړهپيدا ك هړې جوگوندوه 

ځيني آواري دي او ې ځيني برخي ئچي ې ړه شوداسي جو

چي هم ې سبب شوى د دړښت جو اي دړي او غرونه، د زمكلو

ږي او آواري ېپه كي وبه ې او كاريزونهچيننهرونه، 

ېلي سيمي او موسمي ب يېلړي او هم داسي بړوبي كزمكي خ

د  ونو او ټوراز راز بوچي د پيدا شي په كي راحالت 
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پاره ضروري دي، كه زمكه داسي نه وى ېدو او ودي لټوك

ېل موسمونه ول ېل بېدل او نه به بنو نه به نهرونه به

  ټي او وني.گ بوگ رناو نه رن

د يوه بل ستر علمي ې مبارك آيت كي د قرآن دپه 

 ېگونې دوه ېوچي د هري موايي  قرآناعجاز شاهد يو، 

 ېپه دڅوك پوري هيې وروستيو ړه، تر دپيدا كې راړه ئجو

په نباتاتو ېر څپه ژوو او حيواناتو چي د ېدو پوهنه 

ېوه د نر او ځه شته او مښاو م نر ټو( كي هو او بوون)

ږي، د دوى القاح ېپيدا كېدو راځاى كيو ځي د نطفو له ښ

په چيو د موږي او يا ېپه واسطه تر سره كيا د بادونو 

د هم وينا دا  قرآند په واسطه، كه تاسو ېر حشراتو څ

دا به د چي نو يقينًا ږدئ ېپوه مخي ته ككوم ساينس 

 . ڼيگيو ستر علمي اعجاز  قرآن

گ د څنپيدا كولو تر ېوو راړه مړه جودلته د جو قرآن

چي دا هم ښيي ي تلو راتلو ته اشاره كوي او ځې او ورپش

دا يو ېدو كي يو مهم عنصر دئ، او پيدا كپه راېوو د م

پوه ې پرېر وروسته ډچي انسان  بل ستر علمي حقيقت دئ

ځي دا خاص نظام نه وى نو د زمكي ې او ورپشوى، كه د ش

د ژوى، ېدلى وو او نه يو ټوكټى رابه نه يو بو پر سر

پر سر هغه شرايط برابر ځي دغه نظام د زمكي ې او ورپش

څ نه وى، كه ورژوي ورته ضرورت لري. ټي او چي بوړي ك

ژوند ممكن پر سر نه ږده وى نو د زمكي ډه يا اويا لن

ډه په نه وى يا لنېدا، كه شپيدا كژوو راوو او نه د 

ېره توده يا ډزمكه به تر ضروري حد يا ږده وى نو يا او

ېدل او پيدا كپه كي راچي نه به حيوانات ړه وه ېره سډ

په نورو ستورو كي د چي د آسمان نه نباتات، همغسي لكه 

ځ د خاص او ضروري تناسب د نشتوالي ځي تر منپې او ورش

    ژوند شرائط مساعد نه دي.له كبله هلته د 
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د ې دي او ټټوې پرتگ څنپه گ څنپه زمكي كي او 

و ټي اگډبنسښتونه او د كجورو كگورو باغونه او ان

په ږي، ېړوبډول اوبو خپه يو چي ټي وني ېل بنسب

ځينو نورو د خوراك پر ځينو ته مو چي داسي حال كي 

ې كي د تعقل په دچي ړى، يقينًا پلوه فضيلت وركله 

 ښي دي.گندي نڅرپاره ړو لگكوونكو و

 دي:ښووني دا ې مبارك آيت مهمي الرد د -(4)

  گوري داسي ته مخ زمكي د په سطحي نظر چي څوك

پلوه ړښت او تركيب له ټوله زمكه به د جوچي ېري گان

د زمكي د نظر او دقت سره ه علمي پخو كه سره ورته وي، 

نو دا حقيقت راته ځير شو ېلو برخو تركيب ته ېلو بب

ېلو ېلو بله داسي بۍ سطحه زمكي برنچي د ږي ېجوت ك

بلي سره له يوه پلوه د تركيب له  چيې ړه شوټو جوټو

په  چي قرآندا هغه حقيقت دئ پيرونه لري، ژور تو

ې پرې او انسان هغه مهال ړپورتني آيت كي ورته اشاره ك

پر مخ تللي چي د خاوري د تركيب معلومولو پوه شو 

 چي دا د قرآنيقينًا  اوپه الس ورغله، پوهه وسائل او 

ۍ كي انسان ېړپ سمينولپه يو بل ستر علمي اعجاز دئ. 

پوه ې حقيقت چي په دېد ړ ته ورسپوپلوه هغه له علمي 

ځيني برخي داسي دي چي د زمكي ې شي، اوس ورته جوته شو

په يو عنصر زيات دئ او د بلي ې په تركيب كي ئچي 

ځينو په مس زيات دي، ځينو كي په بل عنصر، كي تركيب 

زر،  پينځينو كي سره او سپه پنه زياته ده او كي اوس

پلوه و د تناسب له عناصر ونورد ې ته ورته او د

ې په يوچي ې باعث شوي پيرونه د دپيرونه، همدغه توتو

ږي او وده كوي او ېټوكي راټي او ونډول بوسيمي كي يو 

ې سيمي په يوې به ېوډول ونو مد يو ډول، په بلي كي بل 

، نه يوازي د ډولپه بلي كي بل ډول خوند لري او كي يو 

له ټي گد پير لري بلكي تويوه له بلي پلوه به ه خوند ل

څوك پير هر په تود خوند  پر بلي فضيلت لري.لوه يوه پ

پيرونو ځ توپلوه د دوى تر منټي له گد ېدى شي خو پوه

گران كار دئ بلكي له نولسمي نه يوازي ېدا پوهباندي 

دا  قرآن، د هنه و هپېړۍ مخكي انسان ته قطعًا ممكن
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چي وايي: ستر علمي اعجاز دئ بل ه يو پرتوينا له شكه 

 ووپلوه فضيلت وركپر نورو د خوراك له ېوو ته ځينو م

ې ې وينا او دپه دچي د عقل خاوندانو ته او يقينًا 

  ي دي.ښېري نډحقيقت كي 

 چي دا موضوع الزياته واضح شي دوه مثاله پاره ې لد د

په نامه د كي د عينك په جنوب ړاندي كوم: د كابل ې وئ

ېره ډچه كې د مسو په تركيب كي ئچي ټه ده ټوكي يوه زم

ې طول، عرض او ضخامت معلوم دئ، د ټټوې ړه ده، د دلو

د مسو تخميني اندازه هم  كي وىپه هغټولو موادو او 

ايي چينې ې معلوماتو له مخي يوې، د همدمعلومه شو

ې كار پني د مسو د رايستلو معاهده امضاء او عماًل ئمك

گك په شمال غرب كي د حاجي ې د كابل ل ئړ، بل مثاپيل ك

ې په كي موندل شوى، د دپني ستر كان اوسچي د سيمه ده 

د  او والى هم معلوم شوىړېپرږدوالى، سور او سيمي او

ا معلومات د ې، دپني تخميني اندازه هم معلومه شواوس

چي له مخي به  ړاندي شوى،سترو شركتونو ته و وړۍ سترن

ې ږي، د دېمعاهده السليك ك جپني د استخراد اوسې ئ

ې ئچي تركيب ې دي ټټوځ د زمكي نوري ټو تر منټوړو دوا

ېلي چي دا بپيرونه لري. خو دا ړي توگځانړو له دوى دوا

په وخت كي ښت پيدايړني ې د زمكي د لومټټوېلي ب

ړي سر په لومچي ې كه وروسته، بايد ووايو ځته شورامن

ې كي په هغرو ورو وډول وه، ۍ سطحه يو كي د زمكي برن

په چاودنو د هغو  ېټټوېلي ېلي بتغييرات راغلي، دا ب

ړى، د ې مات كچي د زمكي برنى قشر ئې ځه شوړ كي رامنل

پر سر ړه ويلي مواد بهر راوتلي، د زمكي زمكي د ز

ې ويلي په دې، ړې الندي كخواره شوي او يوه خاصه سيمه ئ

بل، چه زياته وه او كله د و كي كله د يوه عنصر كمواد

ه بلي لې موادو تركيب ئد او  هسيم هې كبله يوله همد

    لري. پير تو

  ېوه تر بلي غوره ده، د ده دا څوك ووايي: دا مكه

چي له كومه ې نه دي ويلي دا ئځكه وينا ناقصه ده، 

گوته په ې نه ده د غوره والي وجه ئپلوه غوره ده، 

نه فضيلت درلودى شي پلوه ړي گځانله يو شى پر بل ې، ړك

چي ړه او صحيح وينا دا ده پبشگه، په عام او كلي تو

پلوه ټي له گانسان ته د بلي  يېوه تر هغووايو: دا م

په څومره الفاظ  قرآند چي  گورئغوره والى لري، دلته 
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ته پر نورو د  ېووم وځيندقت سره غوره شوي، وايي: 

    وركوو!!ت لپلوه فضيله  (خوراك)

   

   

    

   

  

   

   

   

    

   

به ده چي يعجد دوى وينا ې نو او كه ته تعجب كو

ښت كي په نوي پيدايوو نو آيا  يكه خاوري شو )وايي(

دوى همغه دي چي د خپل رب  ږو؟ېپيدا( كاربيا )به 

چي ړي دي او دوى همغه وگړ، وك ې كفرئړه په ا

وى دوزخيان دي، او د، يدكي  وړې په غاځيرونه ئزن

 .په هغه كي پاتهتل

دئ،  ّـ ړنى مخاطب رسول هللالوم ې آيتد دڅه هم كه  -(5)

هر مخاطب ته متوجه دئ او  قرآنگه د په عامه توخو 

ې نو د دوى دا وينا چي كه ته تعجب كوې دا دئ مطلب ئ

وايي: كه  چيړ ده ټولو زياته د حيرت او تعجب وتر 

گه څنږو؟! ېژوندي كومرو او خاوري شو نو آيا بيا به را

ډوكي او خاوري شوي بدنونه بيا ږ وراسته شوي هبه زمو

د دوى ژوندون له بيا ږي؟ ېژوندي انسان بدلټ غ رمپه رو

 ي: دا د اتهود انكار اصلي وج

  همغه د دوى رب باور او ايمان نه لري، پل پر خدوى

و كي د هغه د قدرت او په مخكنيو آيتونچي پالونكى رب 

   ې.ېښودى شوږ مخي ته كښي زموېر نڼ شمگپالني انسان 

  ي غلط مذهب پلرنړه او دماغ د جهل، تعصب، دوى زد

پر ړل شوي، تځيرونو په زناو هوى او هوس  تقليدړوند 

آزاد او شفاف فكر له ې، ړېدلې غوپردېړي پرې ئگو ستر

 .كولو عاجز دي

  ،ې چي دوزخ ته ئې داسي دي عملونه ئدوزخيان دي
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ې چي جنت ته ئبيايي، هغه الر او كار نشي غوره كولى 

 بيايي.

ړ خبره ده عجب وحيرانتيا او تد ېره ډچي دا يقينًا 

ې هر ښي ئچي د قدرت نڅوك له هغه رب انكار كوي چي 

آيا ږي، ېځلگام كي د انسان مخي ته په هر لوري ته او 

 د انسان له بياهللا تعالى هغه څوك چي عجيبه نه ده 

ړى، دا له پيدا كې چي دى ئ ڼيگښت عاجز پيداي

ېبه د ش ههرړى، پيدا كې ډك آسمان ئنو ستورو ملياردو

پيدا كوي، ې راېوټي او مډول بو ډولگ ډاپېره له س زمكي

او  ۍ كويژوندې پرړه زمكه له آسمانه باران وروي او م

ژوند مساعد شرائط پر سر د ې د زمكي پاره ئد انسان ل

   ړي.برابر ك

 

  

    

   

    

    

   

  

)عذاب( بدي د مخه گڼي ښېاو له تا په تلوار سره تر 

د ړاندي تر دوى وپه داسي حال كي چي ړي، غوا

ې، او يقينًا چي ستا رب د ېري شوگي تېلعذابونو ب

ښني خاوند دئ د دوى له ظلمونو خړه د بخلكو په ا

او يقينًا چي رب دي حتمًا كلك تعذيبوونكى سره سره، 

 دئ.

ړه په اژوندون د قيامت او بيا په مخكني آيت كي  -(6)

چي هغه ې نيول شوگوته ړخ ته يوه اد كافرانو د انكار 

گه به له هغه وروسته بيا څنه: دوى دا وينا د د

ې د دري شوي وي؟ د دوى چي بدنونه مو خاوږو ېژوندي كرا

د كي وويل شول: ځواب په ې ېښنټي اندې بنسغلطي او ب

پر هغه رب العالمين ايمان چي دوى د انكار وجه دا ده 

ې، ړولغوې ړى او زمكه ئړ كې لوچي آسمان ئنه لري 

پيدا په كي راې ئ ېېوډول مډول او غرونه او نهرونه 
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ل شوى او ړېڅړخ كي د دوى د انكار بل ا تې آيپه د، ړيك

گانو پلو بندواقعًا له ختعالى  هللاكه چي وايي: هغه دا 

پالي او بدكارو ته سزا وركوي، ېكان ن، كوي سره محاسبه

غوره بدله مؤمنانو ته د دوى د ايمان او صالح عمل 

بدو عملونو  او وركوي او كافرانو ته د دوى د كفر، شرك

 مكافات او مجازاتد الهي دا كه  خته سزا وركوي،س

ږي ېزلاږ هغه عذابونه نه نپر موه صحيح وي نو ولي دعقي

خبري څو ځواب كي په د دوى ېروئ؟! ې وچي تاسو مو تر

 ې: شو

  ې رپېر ډدا عذابونو عماًل نازل شوي، تر تاسو مخكي

چي ستاسو گورئ ځير شئ، وڼو ته پاد تاريخ اخته شوي، 

او څومره سخت  پايلو سره مخامخ شويسلف له كومو بدو 

 ې نازل شوي.پرعذابونه سخت 

  گارانو ته د فرصت گنهډ او ځند په راتلو كي عذاب د

گار گنهپل خښونكى دئ، بخچي ستا رب وركولو وجه دا ده 

او  په مؤاخذه او نيولوې فرصت وركوي، د توببنده ته 

 .سزا وركولو كي تلوار نه كوي

 خاصه ې ئپاره ې او عذاب لد دنيوي او اخروي محاسب

گو پلو سترپه خږي ېټه راورسېندا چي له ې، كټاكلټه ېن

 .رب كلك تعذيبوونكى دئچي ستاسو گورئ به و

   

    

     

     

  

د ده د رب له ولي وايي: ړى ې كچي كفر ئهغه او 

يقينًا چي ږي؟! ېې نازلپرښه نه گنده نڅروري كومه ل

ې او هر قوم ته يو خبردارى وركوونكى يته خو يوازي 

 ښود وي.يو الر

ېړل شوى، هغه دا څاعتراض د معاندينو يو بل  لتهد -(7)

ا د ښتيپه رې ويل: كه دى ړه به ئپه ا ّـچي د رسول هللا 

گنده څري نو داس ىپيغمبر وله لوري غوره شوى تعالى  هللا

 قرآن، د ې انكار نشو كولىچا ترچي هيښه به ورسره وه ن

ې اعتراض تفصيالت راغلي، و كي د دوى د دآيتونپه نورو 
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 كي داسي لولو: ې سورپه  السراءد ا

     
    

     
    

   
    

   
    
   

      
    

   
   

     
     
     

    

    

    

          94-91:سرااال 

ړو باور ونه ك څكله دربانديهيتر هغه به ې ويل: او وئ

ې، يا د كجورو ړچينه راته جاري نه كيوه  زمكيله  يچ

 په كيې ويالخوا ته  هري يچي وي باغ د داسيگورو او ان

ټه ټوې د آسمان يوه گمان كو يچگه څنيا لكه  ې اووهبو

ې، اولې مخامخ رې، يا خداى او فرشتې باسپررا پر موږ

ړ ړ والې، يا آسمان ته لوپينو زرو كور ولريا د سرو س

ي كتاب داس يچي هم تر هغه نه منو گ دپورته تې او ش

پاكي زما ې ولولو، ورته ووايه: ئ موږ يچې ړدرسره راو

 څه يمپرته بل انسان  رب لره ده ، آيا زه له يوه داسي

او خلكو ته د هدايت ږل شوى؟ ېگه لپه توپيغمبر د  يچ

ړو ي دوى له ايمان راوې خبري ديوازراتلو وروسته  له

په پيغمبر ې: آيا خداى يو انسان د ويل ئ چيړل منع ك

 ږلى؟!!ېلراگه تو

ړي ړلو منع كي له ايمان راوخبر )خلك( دغيې چگورئ 

ېر يو انسان څپه ې د نورو انسانانو پيغمبر ئ يچ

حيرتناك او خارق العاده كارونه نشي  چي موندلى، داسي

گوري او گنده څرپه څوك خداى نه  يپه خوا كلى، د ده كو
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ې چيني مكله ز، آسمان ته نشي ختلى، ښكرينه د فرشتو ل

نشته، د  په الس كيې پين زر ئټولى، سره او سنشي راخو

 گلو خاوند نه دئ!!  باغونو او بن

 ړهاپه پيغمبرانو پلو د يهودانو مذهبي مشرانو د خ

ټول كارونه كولى دغه دوى  چيخلكو ته همدا ويلي وو 

هغه په ېر څپه  السالم عليهې د عيسى ځكه ئشو، نو 

ټولو ې تر ې ئمعجز چيړ ايمان رانه وو پيغمبر هم

  ې!!و يپيغمبرانو زيات

د ې، ښتې غومعجزې ته ورته د ّـله رسول هللا قريشو هم 

: يقينًا چي ته خو ځواب كي ويل شويپه ښتنو دوى د غو

ې دا يوازي ته نه يې او كى ييوازي يو خبردارى وركوون

د تا ې تر ږل شوى يېگه لپه توښود پل قوم ته د الرچي خ

ږل ېپيغمبران لښود الرېر څپه ستا ته  ونوقوممخه نورو 

      وي.ش

     

   

    

   

   

په خپل رحم ې )ئځينه ښهره چي ږي ېپوهڅه په هغه هللا 

ې كموي او هم چي رحمونه ئڅه هغه په ړي، او وكي( 

د ده خوا ته څه ې، او هر په هغه څه هم چي زياتوي ئ

  كي دي.په يوه )خاص( مقدار 

ړي: پلوو غور او دقت غوادا مبارك آيت له دوو  -(8)

گه څنو سره نيو آيتونله مخكې ئچي ارتباط ړى دا لوم

ې ورو ورو او په رحم كي د نطفچي او دوهم دا  ؟دئ

پر او استعدادونو كي  نوپه قوتومسلسل وده او د ماشوم 

دا ړ حقيقت دئ خو د فهم واو واضح خو زياتوالى  ېله پس

 ؟څه دهې كمولو حقيقت او معنى څه كموي او د دچي رحم 

   ړي.وضاحت غواږ دا مطلب ل

ې د تر دچي ځواب كي بايد ووايو په ني ښتپوړۍ د لوم

چي دوى ړه ويل شوي په اږم آيت كي د كافرانو پپه شمخه 

كي ې په دښتنه كوي او په تلوار سره د عذاب راتلو غو

ښونه حقيقت نه گواد عذاب گواكي چي داسي تعبيروي ډ ځن

هغه پل بنده سره حساب كوي او نه له ختعالى  هللانه  لري،
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د چي پيغمبرانو له لوري وركوي، د  ته د گناهونو سزا

د دوى ته حقيقت نه لري. ښونه شوي گواكوم  عذاب راتلو

 هللاچي ې آيت كي ويل شوي په دگ څنونو تر ځوابمخكنيو 

ړى مقدار او حد گځانپاره لهر كار  او څهد هر تعالى 

ښت، پيدايد په رحم كي د ماشوم چي د مور لكه ټاكلى، 

، تر خاصي ېټاكل شوو موده پاره حد اېدا لږېودي او ز

ې ې ئټېې نټاكلپه ږدي او ېپرپه رحم كي ې د مور ې ئټېن

تر خاصي كافرانو ته همداراز ۍ بلي ته بيايي ړنې له يو

د او هغه مهال پاى كي په ې مهلت وركوي، د مهلت ټېن

پر  او ټه وانخليگې مهلت له د دوىچي ړه كوي ېكپرعذاب 

       ړي.گار وكټينپل كفر او انكار خ

چي د ځواب كي بايد ووايو په ښتني پو دوهمياو د 

كافي  ړهاپه ې زياتوالي او كموالي ځ د دمفسرينو تر من

ېدا د پاته كپه رحم كي د ماشوم د ې ځيني ئاختالف شته، 

د ماشوم د ې ځيني ئڼي، گې كموالى او زياتوالى مود

د ې ځيني ئپه معنى تعبيروي، ېدو پيدا كړ او ناقص پبش

په رحم كي خو ېدا بولي، وروسته او مخكي كويني  حيض د

په د جذب او دفع، زياتولو او كمولو يوه بله عمليه 

ې پرېر وروسته ډانسان  چيږي ېگه تر سره كتو همسلسل

په رحم كي مخامخ چي ماشوم د مور پوه شوى، او هغه دا 

فضله مواد ده د بدن ږي او د ېد مور له ويني تغذيه ك

چي ږي ېگ له الري د مور بدن ته انتقالهغه رېرته د هم ب

و داسي الفاظآيت له  دنامه سره وصل دئ، د ماشوم له 

ې او مسلسل زياتوالي او كموالي پسپر له چي ږي ېمعلوم

يوازي او دا مسلسل زياتونه او كمونه ته اشاره لري 

وده وركول او ې له الري د ماشوم بدن ته د تغذيهمدا 

ې ايستل دي نه بل مواد تر اضافي، غير ضروري او فضله

ښايي ماشوم به چي ېرله گځينو داسي انې د مخه څه. تر د

ڼي كي د په بچي د حيض په رحم كي هغه وينه خوري د مور 

ې كي په مودچي د حمل ې دا وو ځي، دليل ئمور له رحمه و

چي پوه شوى ې په دد حيض وينه بنده شي، خو اوس انسان 

ې د بدن اك كوي او نه ئپه رحم كي نه خورماشوم د مور 

ځي، بلكي دا عمليه د هغو له مخصوصو الرو فضله مواد و

ې له مور سره وصل چي ماشوم ئږي ېله الري ترسره ك گونور

ې الري غذايي مواد د ده د بدن هر سلول ته ، له همدىړك

ې الري فضله مواد د مور بدن ته رسي او له همد
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    ږي.ېانتقال

  

  

   

 ړ شأن خاوندگند پوه، ستر د لوڅراو  گندڅرپه نا

   .ذات

دغو صفاتو ته ې مبارك آيت كي د هللا تعالى په د -(9)

گند پوه دئ، ستر دئ او د څرگند او څرپه ناې: اشاره شو

د تعالى  هللاو كي د آيتونمخكنيو په  دئ. ړ شأن خاوندلو

دا ښودل شول، ېږ مخي ته كگند مظاهر زموڅرتو دغو صفا

ېره ې شمۍ او بږمپوپه هغه كي لمر، سړ آسمان او لو

ستر ذات رب خالق او ساتونكى عالم ې چي د دښيي ستوري 

ږ د داسي ې عالم كي موپه دړ شان خاوند دئ، او د لو

چي گورو گو پلو سترپه خعلم مظاهر پراخ عليم ذات د 

شيانو پوه دئ،  وگندڅرندو او ناگڅرپه ښيي هللا تعالى 

غائب او  ې.ړاندي شوو كي وآيتونپه مخكنيو ې گي ئېلب

په تعالى  هللاشاهد د انساني معيارونو مفاهيم دي، د 

گند او معلوم دي، څرڅه ورته ړاندي غائب نشته، هر و

ېلو ېلو بله بسر  يزمكد چي ږي ېپوهې نه په دانسان 

په ميندو چي د ږي ېهپوې نه په د، انسان ىړ شوجوو ټټو

ې په دږي، ېڅه زياتږي او ېڅه كمږي، ېېرڅه ترحم كي 

گندو او څرپه تعالى  هللاچي ښيي وينا  قرآنړه د ا

  پوه دئ.گندو څرنا
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څرگندوي، او كه ې څوك ئټوي او خبره پڅوك تاسو سكه 

څرگند( ځي كي )په ورټوي او پځان په شپه كي څوك 

ې ده ته په مخكي او تر شا ئ. يو برابر دي درومي

ې گي دي چي د هللا په حكم ئټولي راتلونكې پرله پس

څه نه بدلوي هللا هغه څارنه كوي، يقينًا چي ساتنه او 

ځاني خپل شوي تر هغه چي دوى  چي د يوه قوم په برخه

ړه د ړي، او كله چي هللا د كوم ولس په احالت بدل ك

له ده ې نشته او دا ئېڅ ستنړي نو هياراده وكمصيبت 

  .نه لريڅ مرستندوى هيپرته 

ښووني څو مهمي الرو كي ې مباركو آيتونپه د -(11-11)

 ې:شو

 نه مو ږي، ېته كاپټ نه پتعالى  هللاڅه له څ ستاسو هي

ړه كي په زپله خبره خڅوك ول او نه عمل، كه له تاسو ق

ټوي پځان په شپه كي څوك كه گندوي، څرې ټه ساتي يا ئپ

ړاندي په وټول د هللا تعالى ، څرگند دروميځي كي په وراو 

  .دي برابر

  او ساتونكي څارونكي هر انسان ته د فرشتو داسي

ې پرله پسې په مخكي او تر شا ئ چيټاكل شوي گي ټول

ساتنه او سره سم د ده حكم تعالى له د هللا  اوځي ار

 .څارنه كوي

  ې چي حالت ئمعامله داسي ده تعالى  هللاله بنده سره د

ړي، ځاني حالت بدل كچي هغه خپل يوازي هغه مهال بدلوي 

د نعمتونو چي ې هغه مهال محروموي پلو نعمتونو ئله خ

ونو له مصيبتړي، له السه وركاو استحقاق ړتيا ضروري و

پيدا ځان كي راپه ړتيا ړوند واچي ژغوري ې هغه مهال ئ

 ړي.ك

  اراده ړه د مصيبت د كوم ولس په اتعالى كله چي هللا

 او ستنولى. ډولى شي او نه تمولىځنې څوك نه ئړي وك

  شي موندلى. څ مرستندوى نهيپرته تعالى  هللاله  
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طمعي په توگه  ېري اوېښنا د ودى همغه ذات دئ چي بر

 لهې او تالنده ئ راپيدا كوي. ځيېې وراو درن ښييدر

ېري، او ې له وې ئتسبيح وايي او فرشتسره ستايني 

چي  ې اخته كويڅوك پرهغه ږي او ېټكه( رال) هرونتند

ړه ، په داسي حال كي چي دوى د هللا په اړيغوا ېئدى 

ېر شديد ډد نيوني او عذاب له پلوه جدل كوي او هغه 

  دئ.

څو ستر ستر مطالب و كي ې مباركو آيتونپه د -(12-13)

 ښودل شوي:ېږ مخي ته ازمو

  په آسمان كي گه په مكرره توږ ته چي موهغه ذات

ېره چا كي وپه ېښنا ، دا بردئتعالى  هللا؛ ښييېښنا رابر

ي وپارچا كي دا هيله راوپه ړوي، چا كي طمع راوالپه او 

چا كي د په او ي ږېېررښكلى او بختور باران به وچي 

ړ شوو هغه نه د راوالېدو او له درنو سيالبونو به

 داچي ږي ېپوهڅوك نه هي، ړه شيېره راوالتاوانونو و

 .المه شيېپېښو پبه د كومو ېښنا بر

 ېړي پرې او په آسمان كي درنېښنا سره سم له بر

پر سر ږ ځي زموېچي دا ورهغه ذات  گندي شي.څرځي راېور

پيدا كولو ې نه د راڅوك ئدئ، هيلى تعا پيدا كوي؛ هللارا

ټاكلو وس او قدرت، ې د سمت او لوري توان لري او نه ئ

پل په خه رادپه اږي او د ده ېځته كپه اراده رامند ده 

 ټاكلي لوري درومي.

 چي واورو، ونه ېښنا سره سم د تالندي درانه غږله بر

ژوند ږ د دا غړي، ېرى راكېدو زږ ته د باران ورمو
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د ې خوا ږ سره له يوې غله همدان سره لري، ځپيغام له 

ژوو چي د پيل شي ړۍ ېدو لېدو او باران ورپيدا كاوبو 

ړه مې رفع شي او له بلي خوا پرړتيا ټولو ستره اتر 

ږي. ېټوكې راوټي ترډول بوډول ۍ شي او ژوندې راپر زمكه

تسبيح تعالى  هللاد سره ستايني  له گهڅنچي تالنده خو دا 

ستايي او تسبيح وايي كه تعالى  هللاژبه ه پ، د حال وايي

ړ ذكر ږ د آذان او لوږ زموژبه؟! د تالندي غپه د قال 

 هللاچي ږ شهادت وركوي كه دا غ ئداو ذكر ېر تسبيح څپه 

ړ ټولو ستاينو وړ او د لو صعيب او نقهر له تعالى 

د وينا له مخي  قرآنتعبيرونه صحيح دي، د ړه دوا ؟!!دئ

تعالى  ژبه د هللاپه څه د حال او قال ر پراخ عالم هې د د

ي، خو موږ ئې په تسبيح نه پل رب ستايتسبيح وايي او خ

 پوهېږو.

 ل رب تسبيح وايي، په داسي حال كي چې پهم د خې فرشت

وېرېږي، هغه فرشتې چي د گناه، عصيان او انحراف ماده 

 هللاپه هر حال كي د په كي نشته، تل او او استعداد 

پل ږي، خېېرې وخو سره له دت بوختي وي، په عبادتعالى 

د په عبادت كي پام سره په عظمت ته تعالى  ضعف او د هللا

ړوي. والاېره رپه دوى كي وقصور احساس كوي او دا احساس 

كافرانو ته ې سره اشارپه پورتنيو مطالبو ته  قرآن

ستاسو دا انكار انكار كوئ پل رب وايي: كه تاسو له خ

څه زيان رسوي او نه مت او واكمني ته عظتعالى  هللانه د 

د ېر كي كمى راولي، په شمگانو ې د تسبيح ويونكو بندئ

بوخت  حپه عبادت او تسبيڅه د هغه عالم هر پراخ ې د

رعد او گمارلي، ې پرپل رب چي خڅه كوي همغه دي، 

په داسي ې فرشتې هم. ېښنا هم او د آسمانونو فرشتبر

ي، او دا دږېرېري و لهې ړه ئچي زحال كي تسبيح وايي 

نه له تسبيح ېبه او يوه ذره چي يوه شپه داسي حال كي 

كي ټاكلي مأموريت پل په خږي، نه ېغافله كاو عبادت 

آيا پل ثابت مسير نه انحراف كوي، ه خقصور او نه ل

كفر الر مو د ړى او ېر كپل رب هخچي تاسو عجيبه نه ده 

        ړې؟!!غوره ك

 درباندي  درتنله آسمانه  چيږئ ېېرې نه وآيا له د

په د ده چي دا تندرونه ږئ ېپوهر نه گ؟ مې باسيپررا

چي دى  اخته كويې پرڅوك ځي او هغه ېوپرپر زمكه اراده 

پر سر څومره هغو خلكو چي د آيا خبر نه يئ ؟ ړيغواې ئ
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 بوخت ول؟ جدل په ړه د هللا په اچي ېوتي پررا

  ذاب له د نيوني او عچي تاسو له هغه رب انكار كوئ

ې ړد كفر او انكار الر غوره كچي چا ئ، ېر شديد دډپلوه 

    په شديد الهي عذاب اخته شوى.

    

   

    

   

   

    

    

    

  

ې بلنه د ده ده، او هغه چي له ده پرته نور ښتينر

مگر ړي، نه كرته واجابت وسره به  څهڅ هيپه وربلي 

هغه چا ته ورته دئ چي د اوبو لوري ته الس  (ې)حال ئ

خو هغه ږي، ېې ته ورسې( خولغزوي چي )په خپله ئ

په  خو هسيې نه دي، او د كافرانو دعاء ېدونكرسور

 دعاء ده. ېروتني كي ت

 ښووني دا دي: ې مبارك آيت الرد د -(14)

  څوك ې بلنه ده، هغه ښتينرهللا تعالى مرستي ته رابلل

ړاندي د دعاء السونه په وړي او د ده چي ده ته مخه ك

چا ته دعاء هغه ې گه ئې او حقيقي توښتينپه رړي ړ كلو

په درشل ړ دئ او دعاء بايد د ده ودعاء ې چي د دې ړك

ې تر پل بنده دعاء اوري او حاجت ئچي د خكي وي، هغه 

 سره كوي.

  چا بل له چي له ده پرته نور وربلي، څوك او هغه

بل درشل ه پاره پد مرستي ترالسه كولو لړي، مرسته غوا

ې ېدا ترپوره كپلو حاجتونو او د خړوي كي لمن غو

ې څ حاجت به ئې ونه منل شي او هياء به ئدعڅ هيړي، غوا

هغه چا ته ورته دئ چي د اوبو لوري  ېحال ئترسره نشي، 

ږي، خو هغه ېې ته ورسې خولته الس غزوي چي په خپله ئ

 . ې نه ديېدونكوررس

  دوى ، دعاء دهېروتني ت دد كافرانو دعاء خو هسي
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داسي ې، ړې غلطه ك، اصلي ملجأ او مرجع ئېدليغول

ږي، داسي ېپرانيستل كنه څكله چي هيېدلي ودر ې تهدرواز

ځواب وركولى چا ته څه اوري او نه چي نه ږغ كوي چا ته 

  شي. 

  پرته تعالى  هللاچي له انسان كافر ې مثال كي هغه دپه

ږي انسان سره تشبيه شوى تچا ته دعاء كوي له هغه بل 

ته ړ دئ، الس د اوبو لوري ژورو اوبو خوا ته والچي د 

الس اوبو ته رسي ې راشي، خو نه د ده ې ته ئخول زوي چيغ

ې مثال كي دا كافر په د، ې تهاو نه اوبه د ده خول

ې دعاء ئچا ته پرته بل تعالى  هللاږي سره، له انسان له ت

له الس غزولو سره، او د ږي انسان د اوبو لوري ته د ت

ده حاجت له اوبو سره تشبيه شوي، خو هغه مرجع او د ده 

ې ې ترې او مرسته ئړورته كې چي دعاء ئى ځاد هيلي 

تشبيه سره څ له هيكي په مثال ڼل شوى او گڅ ې هيښتغو

چي د ده او د ده د حاجت تر ې معنى دا ده شوى، او د د

ړي ې وكچي مرسته ئڅوك نشته پرته بل ځ له هللا تعالى من

هغه ې ښتغو چي ده مرستهچا ړي، له ې ترسره كاو حاجت ئ

شتون چي نه واهمه ده ږنده ېد ذهن زپه حقيقت كي د ده 

ځ وسيله او واسطه لري، نه د ده او د ده د حاجت تر من

 دعاء قبلولى او حاجت رفع كولى شي. ده او نه د دئ، 

    

  

   

   

   

 چي په آسمانونو او زمكي كي ديڅه هر هغه  او هللا ته

سبا او ښه، ناخوښه او په خواو د دوى سيوري هم، 

 .ښام سجده كويما

 ،په كار دئږ توقف لړاندي په وې مبارك آيت د د -(15)

گورو ړي، بايد وېدا دقت او غور غواپوهې سم په مطلب ئ

او د دوى سيوري د څه ي هر او زمك وآسمانونگه د څنچي 

ښام ښه، سبا او ماناخوښه او په خوړاندي په وتعالى  هللا

 پام كي ولرو:په څو خبري بايد ړه ې اپه د؟ سجده كوي

 ې دپه آيت كي  83په ې دا مطلب د آل عمران د سور
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   : گه راغلىتو

     

   

    

د  چيحال دا ټوي، پرته )بل دين( لآيا د هللا له دين 

په خوښه او او زمكي هرڅه، طوعًا اوكرهًا، ) آسمانونو

او د ده لوري ته ورگرځول  ېناخوښه( ده ته غاړه ايښ

څه هللا ته تسليم دي، د او آسمان هر  يعني د زمكي كېږي.

په لي، پرې گمارهللا  چيوي څه كهغه اسالم دئ،  نټولو دي

ۍ، ستوري ږمپو، لمر، سېټاكلهللا ورته  چيهمغه الر درومي 

پل او له خپل وخت پل خپه خ ځي،خو پل مدار كيپل خپه خ

ټي او حيوانات د وني، بو، يځپرېوژي او ېاخره يځاپل خ

ټولو په گيا دي، پل كار لپه خپل فطرت مطابق خ

د  چي داسي دئسان كافر او عاصي ان يوازي مخلوقاتو كي

شي، هم د هللا د دين  ټه كيپه لڅه پرته د بل هللا له دين 

، دى ستر په نسبتپل فطرت د خهم په نسبت كافر شي او 

او د  د زمكي چيړى ې بغاوت كئباغي دئ، له هغه دين 

 څه دين دئ. آسمان د هر 

  چي د آل عمران ده ې معنى همغه آيت كي د سجدې دپه

چي ې، په لفظ سره بيان شود )اسلم( په آيت كي ې د سور

ېدا ده، كه حكم ته انقياد او تسليمې د هللا تعالى مراد ئ

ښودل ېاپر زمكه او تندى بله معنى په پرته ې له دسجده 

ړه صدق نه په انه يوازي د هغو مخلوقاتو تعبير شي نو 

ېدى شي او نه تندى چي نه تندى لري، نه مال، نه كوزكوي 

ړه هم په اي، بلكي د هغو انسانانو ېښودى شپر زمكه ا

ايمان نه لري او سجده نه تعالى  پر هللاچي صدق نه كوي 

 ړه هم صدق نه كوي.په اكوي. د دغو مخلوقاتو د سيوري 

  تكويني حكم ته تعالى  هللاد لوقات خټول منه يوازي

سننو الهي څه له هغو ثابتو څ او د عالم هي يمنقاد د

وضع تعالى  هللاچي نشي كولى  ړاوىاو تكويني احكامو سرغ

نو او تكويني نسالهي ړي، بلكي د دوى سيوري هم د دغو ك

ږي، ېځته كرامنگه په داسي دقيقه تواحكامو مطابق 

ږ كولى شو د چي موږي، ېټپگو او له ستر ږيړېو، ږيېلوي

ې شي او د نور چي د دټاكو وه شي د سيوري له مخي دا وي

پام سره په يوري ته سټن دئ، څومره واځ د منبع تر من

څو گر، او پښين كه مازديچي اوس غرمه، كه ماويلى شو 
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اصله فځ ې دي، د سيوري له مخي د لمر او زمكي تر منبج

  .معلومولى شو

  چي وايي يو بل علمي اعجاز دئ  قرآند  چيدا يقينًا

ابطو وهم د خاصو تكويني ضې ئسيوري څه او د عالم هر 

څوك هغه  ښتاهميت او ارز پهې علمي اعجاز د د .تابع دي

  په تحقيق بوخت وي. طبيعي علومو كيپه چي ږي ېپوه

    

     

   

   

     

    

   

  

    

   

  

    

    

   

  

 ؟ ووايه:ئورته ووايه: د آسمانونو پالونكى څوك د

ووايه: نو بيا له ده پرته مو داسي اولياء  ،هللا

نيولى چي نه ځان ته د گټي "رسولو" خاوند دي او نه 

د ضرر؟ ورته ووايه: آيا ړوند او سترگور سره برابر 

دي؟ آيا تياره او رڼا سره برابره ده؟ آيا هللا ته ئې 

داسي شريكان )په خپل ذهن كي( جوړ كړى چي "څه ئې" 

" وگههللا چي پيدا كړي؟ نو " په دې ت پيدا كړى وي لكه

مشتبه او شكمن شوى؟ ووايه: هللا د هر څه  ېپيدايښت پر

 قهار رب دئ.يوازينى خالق دئ او دى 

په ږ ښووني زموڅو مهمي الركي ې مبارك آيت په د -(16)

 ږي:ېځلړاندي و

  آيا له هللا جل شأنه پرته داسي څوك موندلى شئ چي د
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 دايښت او پالني كي څه برخه اوزمكي او آسمانونو په پي

 ري؟ ول ډهون

  پرته بل څه يا بل څوك هغه څوك چي له هللا جل شأنه

ربلي او د گټي طمعي يا د زيان او ضرر وېري وته  مرستي

ته ودرولى؛ په  شلد دروغجنو معبودانو او اولياوو در

حقيقت كي هغه ړانده ته ورته دئ چي د خپل ماحول له 

هر قدم اخلي پښه ئې له مانع او  پېژندو عاجز دئ، چي

خنډ سره لگېږي او يا هغه چا ته چي په سختو تيارو كي 

وي، نه خپل موقعيت او تم ځاى پېژني او نه د بل، هر 

څه ورته نا آشنا وي، مسلمًا داسي څوك له هغه بصير او 

پوه انسان سره برابر نه دئ چي په رڼا كي وي او قضاوت 

مله ئې له هغه سره د پوهي ئې د هر څه په اړه او معا

په رڼا كي او له پېژندو وروسته وي، مشرك ړوند ته 

ورته دئ چي شرك د هر څه حقيقت ورته مغشوش كړى، په 

داسي حال كي چي په څرگنده گوري په دې خور او پراخ 

گه هم نشته چي له رب ېلعالم كي داسي يوه وړه ب

 ېهغوي او بل څوك د  ېپرته بل چا پيدا كړالعالمين 

ساتنه او پالنه كوي، خو سره لدې له هللا سره بل څه په 

 الوهيت او ربوبيت كي شريكوي!!

  چي خالق شهادت وركوي ې خبري پله د دپه خدا عالم

ټول عالم د ځواكمن دئ، ې يو او واكمن او پالونكى ئاو 

ټول پر ښت اصلي ماده يوه ده، پيدايټولو توكيو د د 

عالم كي پراخ او ې خور دپه عالم واحد نظم مسلط دئ، 

ې له نورو ښت اصلي ماده ئپيدايد چي نه مومو  ىداسي ش

ېيم خالق او د دوهم او درې په خلقت كي ئپير ولري، تو

د يو  چيسي ښي ومومو، داآثار او نپيدا كوونكي د الس 

  يوه نظم تابع وي او بل د بل نظم. 
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په خپلي ړونه نو خو ېړراكوزي كې اوبه له آسمانه ئ

گونه پر سر ځتلونكي ېل بيا سېدل، وبهې خپلي انداز

گ وي چي د ځې ته ورته څه هم داو پر هغه واخيستل، 

ې بلوي، اور پرټه كي په لړولو( او سامان )جوڼو گا

نو همدا رنگه بيانوي،  ونه(مثال)حق او باطل د هللا 

چي او هغه ځي، ځه له منو سره ېدگ چي دئ په وچځدا 

ې ږي، هللا په دېپه زمكي كي پاته ك خلكو ته گټه رسوي

 ېروي.گه متلونه تتو

پاره دلته د مؤمن او كافر او د ايمان او كفر ل -(17)

پوري مثال بيان شوى، ايمان له اوبو ړه په زښكلى او 

او سر  سره او كفر د اوبو دپينو زرو او سرو او س

ژور نهر سره او د له ړه د مؤمن زه، سرځك له فلزاتو 

گه ې توپه دړ سره تشبيه شوي، ډك خوگو كافر سينه له ش

په ړ له آسمانه اوبه ووروي، هر خوهللا تعالى فرمايي: چي 

ېري ډنهرونه ژور ، ړياوبه ترالسه كې خپلي خپلي انداز

روان ې له دڅ، ږ يا هيړونه لخوډك ډبرو گو او او له ش

ې ، دشياو د اوبو پر سر روان پيدا راگونه ځسره ېل س

ڼو چي د گاږي ېپيدا كراهم پر سر څه هغه ځك د ته ورته 

ړسي پو ونهگځدا ې ويلي كوي، ئپاره لړولو او سامان جو

چي څه او هغه  ،ړ شيوالځه منچ شي او له چوي، وواو 

كله كله . ږيېخلكو ته گټه رسوي په زمكي كي پاته ك

ېرد څپه ځكونو د  بليغاتگټه غلط تپه باطل او د باطل 

ړي، كمعقله او د كمزوري بصيرت ټ كپمغشوش او حقيقت مخ 

په  گځد خو ړي، ژندو محروم كپېد حقيقت له خاوندان 

  ړ شي.ځه والې وروسته له منډي مودژر او له لنېر څ
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)پايله او ې ښكلې ومنله د خپل رب بلنه ئهغو ته چي 

ړه )داسي ې ونه كننه ئد ده ماو هغه چي بدله( ده، 

څه او ټول چي( كه په زمكي كي ې وي حالت به ئ

په بدل  په برخه ويځاى د دوى همدومره نور ورسره يو

چي بده محاسبه به ډله ده ړي، دا همغه ې وركبه ئكي 

څومره ، او دئې دوزخ ئځى هستوگنپه برخه وي او ې ئ

  .ځىتمبد 

ې، د شو ښودلپايله ډلو عاقبت او دلته د دوو  -(18)

حكم تعالى  هللاومنله، د  ېپل رب بلنه ئچي د خډلي هغي 

په دنيا او ې گه ئې توپه دېښوده، او ړه كښغاې ته ئ

چي د په برخه شوه او هغه پايله او بدله ې ښلآخرت كي ك

ې د رد پيغمبر بلني ته ئونه منله، د  ېپل رب بلنه ئخ

اسي په دنيا او آخرت كي له دكبله ې له دړ او ځواب ورك

ره به پاژغورني لځان د چي پايلو سره مخامخ شو بدو 

ټول كه د زمكي ړي، حتى په بدل كي وركڅه پل هر خړي غوا

په برخه وي ځاى د دوى شته او همدومره نور ورسره يو

چي بده ډله ده ړي، دا همغه وركپه بدل كي ټول به 

ې دوزخ دئ، او ځى ئپه برخه وي او هستوگنې محاسبه به ئ

  .  ځىتم څومره بد

   

    

    

    

   

    

   



 

                                                                   الرعد                                                      

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

28 

   

     

   

   

  

   

  

  

   

  

  

    

   

   

  

  

  

     

   

    

   

    

   

     

   

    

   

  

چي ستا د رب  يڅه حق دهغه  ږيېچي پوهڅوك آيا هغه 

ېر دئ چي څ؛ د هغه چا په يدرته نازل شوله لوري 

هغه چي  پند اخلي؛عقلمن يقينًا چي يوازي ړوند وي؟ 

او  ړون نه ماتوي.دا تپه الهي ژمني وفا كوي او 

ې د وصلولو هللا ئ يچوصلوي ړيكي هغه ا (ټولي) يچهغه 

ترهه ي او له بد حساب وېرېږپل رب ړى او له خامر ك
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ې صبر ټه كي ئء په لاو هغه چي د خپل رب د رضا لري.

توگه  هښكارټه او په پلمونځ ئې قائم كړ او او ړ وك

ړي او په ږ ورروزي كچي موړل څه انفاق كې هغه ئ

گڼي سره بدي دفع كوي، دوى همغه دي چي د آخرت ښې

جنتونه  پاتهې پايله وي، داسي تلځى به ئتم)غوره( 

ېرمني ځي او د دوى صالح پلرونه، موچي دوى به ورنن

ې پرې او مالئكي به له هري دروازد هم، او اوال

ځي )او وايي به( پر تاسو دي د هغه صبر له ورننو

دا څومره غوره دئ ، نو ړامله سالم وي چي وموك

چي د هللا عهد له هغه وروسته او هغه  ځى.وروستنى تم

 چي هللاڅه قطع كوي ې او هغه ړې كپرې ژمنه ئچي ماتوي 

دوى  ،كي فساد كوي په زمكيړى او ې د وصلولو امر كئ

 ټوبى دئ.ټاته لعنت دئ او دوى لره بد 

و كي دا ستر حقيقت بيان ې مباركو آيتونپه د -(19-25)

ېشل ډلو وپه دوو ړه خلك په اد كتاب تعالى  چي د هللاشوى 

 شوي: 

مواصفات دا دوى د چي د بصيرت خاوندان عقلمن او  -1

 دي: 

 كوي چي  باورې په د ،ږيېپوهپه حقانيت ې كتاب د د

ې پر، نو ايمان شوى له لوري نازلتعالى  هللادا كتاب د 

  .ې اخليپند تر او ړيراو

 پلي خ ،د اطاعت او منني ژمنه كويپل رب سره له خ

 ژمني نه ماتوي.

 ړىې د وصلولو امر كهللا ئ يچوصلوي ړيكي ټولي هغه ا. 

د ده انساني ې چګ ساتلو باور لري ټينپه ړيكو د هغو ا

او  يپل خالق سره وتنه كوي، كه دا له خښې غوطبيعت ئ

هللا تعالى  يچڅېر نه وي په پل همنوع سره، د هغو كه له خ

 ِبهِ  هللاَ   أ م ر   م ا ون  ع  ط  قي   : و  معرفي كړي يداس يپه همدې سوره ك
 ِفې األ رض. ون د  فسِ و ي   ي وصل   أ ن

 او  هوېرپايلي او بدي له بد حساب او پل رب له خ

 . لريترهه 

 صبر كوي.ټه كي پل رب د رضاء په لد خ 

 .لمونځ كوي 
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 په الر كي  تعالى هللاڅه د هغه ښكاره توگه ټه او په پ

 ړي.ورروزي ك تعالى هللاگوي چي ل

  گڼي سره بدي دفع كوي. ښېاو په 

ې پايله وي، ځى به ئد آخرت تمد دوى مكافات دا دي: 

ځي او د دوى صالح وجنتونه چي دوى به ورنن پاتهداسي تل

او مالئكي به له هري ېرمني او اوالد هم، رونه، مپل

پر تاسو دي د  وايي به:ورته او ځي ې ورننوپرې درواز

څومره غوره دئ ، نو ړهغه صبر له امله سالم وي چي وموك

  ځى.دا وروستنى تم

ړندو چي د په مقابل كي ده، ډلي ړۍ د لومډله دوهمه  -2

ند نه پړي، ايمان نه راوتعقل نه كوي، ، ېر ديڅپه 

ځل ژمني كوي خو هر په وار وار سره تعالى  هللاله اخلي، 

ې د وصلولو ئ چي هللاڅه قطع كوي هغه ژمني ماتوي، پلي خ

 .په زمكي كي فساد كويړى او امر ك

، له هر برخه ويپه ې به ئلعنت چي سزا دا ده دوى  د

د دوزخ او  ې واييپرڅه به لعنت ږي، هر ېټل كلوري به ر

 .ځى ويتمې به ئټوبى ټابد 

    

   

  

   

    

   

پراخوي او ړي روزي ورته وغوا دا هللا دئ چي چا ته

، حال ښاد شول، او )دوى( په دنيايي ژوند ېتنگوي ئ

 (يزڅيچي دنيايي ژوند د آخرت په پرتله له )نادا 

 څه نه دئ.پرته بل متاع 

په ارتباط د ې مبارك آيت كي د مخكني بحث په د -(26)

د دنيا چي ې تصحيح شوترديد او ېرنه گهغو خلكو غلطه ان

ې ښه او بد، بختور او بد  مال او متاع، دولت او ثروت

شتمن چي مان كوي گڼي، گپاره معيار او مالك بخته ل

نيستمن ړ او ېرزوينو وپد تعالى  هللاد بختور دئ او 

له رعايت او عنايت تعالى  هللادئ او د  بختبدېره او پس

د رزق او روزي ځواب كي فرمايي: په د دوى قرآن ، محروم
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خاص سنن دي، ړه د هللا تعالى په اگوالي او تنپراخوالي د 

ې ئچا ته وي او چا ته زياتې ې الهي مشيت مطابق ئد د

پل رزق او روزي له خكفر له كبله كافر د نه محدودوي، 

هر مؤمن ته د ايمان له مخي د رزق او او نه  محروموي

 هللاچي ېدى شي كله هغه مؤمن ككنجياني وركوي، ټولي روزي 

ړي، د هغه پيدا كپاره څه د هغه لد زمكي هر تعالى 

چي شي پل جائز حق محروم ېش له كبله له خظالمانه و

ې د همدېدى شي ړى او كټولني مسلط كپر ظالمانو 

چي څه خاوند شي ېر ډظالمانه نظام له وجهي هغه كافر د 

د رزق ړتيا نه لري او كه هللا تعالى د رزق وتعالى  د هللا

پر  كفر او ايمانچا د استحقاق له مخي او د ېش د و

ې پ اوبه هم نه وړې يو غوته به ئكافر ټ كولى نو بنس

ې د ئدنيايي ژوند  چيقضاوت دئ ړو گدا د هغو وې. ړورك

ې ته نه د، يښاد شوې په همد، قضاوت معيار او مالك دئ

ې ې او نه دړې له كومي الري ترالسه كچي دا متاع ئگوري 

پايلي ې له كومي ږي او خاوند ئېگه كارول كڅنچي ته 

چي دنيايي ژوند ږي ېپوهې نه په دسره مخامخ كوي، دوى 

 څه نه دئ.پرته بل متاع  (يزڅيپرتله له )ناد آخرت په 

   

    

      

    

    

  

  

     

   

  

ولي د خپل رب له لوري ړى وايي: ې كاو هغه چي كفر ئ

هللا ووايه: يقينًا چي  ې نازل شوى؟كوم آيت نه دئ پر

څوك د او هغه ړي وغواې ئچي دى ې الري كوي بڅوك هغه 

هغه ېدلى. ځگر)ده ته( ورځان لوري ته هدايت كوي چي 

ړى او د هللا په ذكر سره ئې زړونه چي ايمان ئې راو

مطمئن كېږي، خبر دار چي د هللا په ذكر او يادولو سره 

  .زړونه مطمئن كېږي
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ښووني ږ ته څو مهمي الرموآيتونه دا مبارك  -(27-28)

 كوي:

  ږغ ته پل ضمير نه د خ ړيچي د كفر الر غوره كڅوك

، ږ نيسي او نه عقلي او علمي دالئلو ته اعتناء كويغو

ړو ړو لولود ېر څپه السالم  معليهپيغمبرانو ى تل د دو

دعوت سره د مخالفت الر ښتيني شخصيتونو له حق او ر

ې د دوى څلى دعوت منلى، نه ئپېې د دوى سئ نهې، نيول

په نه د دوى  چت اخالق ته كتلي اوړ شخصيت او اولو

خارق العاده او ې داسي دالئلو قانع شوي، له دوى نه ئ

ړاندي كولو د وانسان څ هيې نه ئ چيې ښتې غومعجزعجيبي 

له  هسرړى شي، مخالفت وكڅوك هيې نه ئ او لريوتوان 

د الهي عليه السالم  پيغمبرچي د ښو گندو نڅرټولو هغو 

ړخ په هر اشخصيت ړ پيغام كي او د ده د لوپه هر دعوت 

چي ې دا ثابتوله ږغ ئگ په جېدل او ځلد دوى مخي ته  كي

لوري له تعالى  هللاپيغمبر دئ، د نى ښتيپرته ردى له شكه 

ې سره له دپيغام خلكو ته ورسوي، خو چي د ده غوره شوى 

ږ ته دا آيت موې. ښتلې غوې ترې خارق العاده معجزئ

په چي ځيني مخاطبين داسي دي چي ستاسو ښوونه كوي الر

گرتيا نه ستاسو دعوت نه مني او ستاسو ملگه څ توهي

ټول چي لوسه مه كوئ ا هيله مه لرئ او دا تكوي، د

يوازي د هغو مخاطبين به ستاسو دعوت هرومرو مني، 

ړئ څه وكگرتيا هملد ټه كي اوسئ او د دوى په لكسانو 

په الر كي او د حق  تلوسه لريمنلو ژندلو او پېچي د حق 

په خلكو د هدايت د تعالى  هللاگرتيا كولى شي. ستاسو مل

ى كي د حق په دوچي ځيني داسي دي ص سنن لري، خاړه ا

ې د هدايت دروازه ئپل شوى، ځلو او منلو استعداد ژندپې

گران وخت له دوى پل ، خږيېپرانيستل كپر مخ نه څكله هي

     كوئ.پر اقناع مه ضايع د دوى ټي جدل او گې په بسره 

 چي ږي ېچا په برخه كښوونه د هغه او الرهدايت  الهي

تلوسه ژندو او د ده لوري ته د تلو پېښه پل رب د د خ

په ذكر او ړي او د هللا تعالى چي ايمان راو، هغه لري

  ږي.ېړونه مطمئن كې زيادولو سره ئ

 ايمان او د ده ذكر او يادونه انسان ته تعالى  پر هللا

د انسان چي په برخه كوي ډ او اطمئنان ورډاړه هغه د ز

ټولو ستر نعمت دئ او له هغه اضطراب، پاره تر ل

ټولو پاره تر لچي د انسان وري ژغې ۍ او تشويش ئېشانپر
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ډ او اطمئنان ډاذكر انسان د تعالى  هللاد ذاب دئ، ستر ع

ښكلى لقب  (نفس مطمئند ) قرآنچي ړ ته رسوي پوهغه 

له ې ئې رابطه چ ئغه دهمړى، مطمئن نفس ورته غوره ك

ډه په ياد سره ډاې د هللا ړه ئ، زيه ساتگټينسره رب پل خ

پل ړو راضي او قانع وي او خېكپرپه ږي، د هللا تعالى ېك

پله ژني، خېپپل رب نه ې خچټوي، څوك ې لخير په هغه ك

اضطراب ې، ېروپه ې، تل ې له هللا تعالى سره شلولرابطه ئ

ې ډه وي او نه ئډاړه ې زژوند كوي، نه ئې ك ۍانشو پريا

د هغه روح او به حتمًا ېشاني پراضطراب او روح آرامه، 

دا اوس تاسو ړى، ېر كې هپل رب ئخې چړه په برخه وي ز

په چا ې خوا ته او د هر هر يچورئ گې ټولنو كپه غربي 

له ورايه  يښۍ نژور اضطراب او ناآرامد  يېره كڅ

ړونكو او ړي له خوب راوگاكثر و يټولن، د غربي ښيېبر

چرس، په شراب، ړي ي كولى، غوانه ش پرته خوبمسكن دوا 

پل وادو خټ، هيروئين، موروفين او نورو مخدره مريگس

ړه ته پل ناآرامه زې خېبڅو شړي او عالج كاضطراب روحي 

ې كار هغه ورو ورو ئړي، په برخه كډ او سكون ورډاكاذب 

پاره نجات لې له سخت روحي اضطرابه د چږي ېځاى ته ورس

په هر غربي  يچ يژنځان و يپراخدا ړي، ته مالت يژنځان و

اجز او ې له مخنيوي عورو او حكومتونه ئگې ې ئهېواد ك

په خداى له عدم باور ټول ېشانه، پرې ته سخت راتلونك

ځان دا ړيكو د شلولو نتيجه ده، پلو ااو له هللا سره د خ

ريقه طژوند ، افكار، عقايد، د ې غربي تمدنچښيي  يژنو

 وي،گړخ نه لد انسان له سالم فطرت سره اې او اسلوب ئ

په ړه سكون ورروحي آرامي او د زته ي كولى انسان نه ش

 ۍې دينپه الحاد او بې غير فطري او په دړي، برخه ك

كوي، ۍ احساس شانېپراو اضطراب د انسان  يكتمدن ړ وال

زغم، ډه كولى، ډاي نه ش ېڅه ئ هيڅې ناآرامه، روح ئ

ړاو د معمولي كي وركولى، نه ش حوصله، صبر او استقامت

ې زاره شي، يا مخدره موادو ته ژونده بله  يپه نتيجه ك

ي او يآسيا يدا ولژني ته. ځان وړي او يا پناه و

، يړاونو كپه سختو سختو ستونزو او كي انسان يافريقا

د ړاوونو ژوند راضي وي او له كپه ، يك يږپه فقر او لو

په يوه ستر ړي، پناه نه وته  يژنځان وپاره نجات ل

ژنه ځان ودومره كسان كي يو كال په  يآسيايي هېواد ك

تر  يښار كپه يوه يوه هېوادونو د غربي ې چنه كوي لكه 
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ې آيا د د ؟يږي، دا ولېك يژنځان و يپه كمه موده ك يد

پرته بل ې پاره كومه بله توجيه موندلى شو؟ آيا له دل

ړونه له ايمانه تش شوي او دلته هلته ز يچڅه ويلى شو 

شته!! مخدره او  يڼه كپه يوه او بله بپر خداى باور 

اصلي او بنيادي وجه  ړلووپناه موادو ته د ې نشه ئ

څوك اخته ۍ هغه بيمار يخطرناكې په د، ئروحي اضطراب د

ۍ عالج له ې بيمارله روحي سكونه محروم وي، د دې چږي ېك

ېرته هللا ته ې انسان بچېدى ي كنه ش څهپه بل پرته ې د

 گيټين يېكړې اېدلشل يپلځي، له هللا تعالى سره خرگراو

نفس مؤمن بنده د  د جنت مستحقن قرآن أعظيم الش. ړيك

ښوونه ږ ته الرې سره مونپه دوي او يادپه نامه  ةمطمئن

ډ او اطمئنان ډاې فقط ايمان كولى شي انسان ته چكوي 

ړه ته د انسان روح ته سكون او زړي، ايمان په برخه كور

ځواب ې ښتنو ته ئپوې قانع كوي، ډ وركوي، عقل ئډاې ئ

اضطراب او ې عدالت راولي او له ئ يك يټولنپه وايي، 

 ژغوري. ې ۍ ئېشانپر

  د هللا  اوهغه چي ايمان لري، د هللا د نوم په اخيستلو

ذكر سره او چي كله هللا ور په ياد شي، په دې سره ئې په 

زړونه مطمئن شي. دا ځكه چي كله شيطان درته وسوسې 

تلقين كړي او خوف دي په زړه كي راپيدا كړي، خو چي 

چي ستا مرگ ژوند د هللا په كله ته دې خبري ته متوجه شې 

اختيار كي دئ او دلته هر څه د هللا په اراده ترسره 

كېږي، هغه لكه چي ستا پيدا كوونكى دئ همدا راز ستا 

پالونكى او ساتونكى هم دئ، د هغه رحمت او پېرزوينه 

بې انتهاء ده او هغه د دې ملك مالك دئ، په دې زمكه 

و هر څه د ده كي د هغه اراده حاكمه او نافذه ده ا

ارادې ته منقاد دي، دا اعتقاد او دا ايمان پخپله د 

دې باعث شي چي ته ډاډه او مطمئن وې او متيقن وې چي 

سره نه مخامخ كېږې، بلكي ېښو پله تصادفي حوادثو او 

دلته چي هر څه كېږي د يوه مالك الملك هللا په اراده 

 ته مطمئن او ډاډه وې. ې امله له همدكېږي، 
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 ،ړيې كړى او صالح عملونه ئې راوچي ايمان ئهغه 

 ځى.ېشتژوند او رزق( دئ او غوره مڅلى )پېسدوى ته 

چي عملونه ړتيا دا ده گځاند دغو مؤمنانو بله  -(29)

ړه وازي دوى ته د ز، يعني ايمان نه ييوصالح سم او ې ئ

ښكال ې په برخه كوي بلكي عملونو ته ئډ او اطمئنان ورډا

د  ږي.ېگندڅرراگه په توې د صالح عمل وركوي، ايمان ئ

دوى ته تعالى  هللادغه ايمان او صالح عمل له امله به 

 .ړيپه برخه كځى ورېشتژوند او رزق او غوره مڅلى پېس

   

    

   

  

   

   

      

   

     

تر يقينًا چي ې ړى كزامت كي استاپه هغه همداسي مو 

څه څو هغه ، تر ېر شوي ووړاندي نور امتونه تدوى و

په داسي حال كي ړي، چي تا ته مو وحي كې ې ولولپر

ووايه: هغه مى رب ړه كفر كوي. په اچي د رحمن ذات 

ړى پر ده مي توكل كپرته بل معبود نشته، دئ، له ده 

 دئ. گ مي ورتاو د ده لوري ته 

څو مهمي ته  ّـرسول هللا  ې مبارك آيت كيپه د -(31)

 ې:ښتني شوپارس

  ږلى ېپيغام سره هغه قوم ته لته مو له همداسي يوه

ړى ېر شوي، نه ته لومېر ولسونه تډچي تر دوى مخكي ې ي

په پيغمبر چي ړى قوم دئ ې او نه ستا قوم لومپيغمبر ي

 ږي.ېكي مبعوث ك

  كه ېپيغام ورسوته د وحي خلكو چي ستا دنده دا ده ،

چي د رحمن رب ۍ اخته دي ېمارب ې سختيپه دڅه هم دوى 

 ې.ړې د كفر او انكار الر غوره كړه ئپه ا

  ،له ده دوى ته ووايه: همدا رحمن خداى زما رب دئ
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ړى او د ده لوري پر ده مي توكل كپرته بل معبود نشته، 

 دئ. گ مي ورتته 

   

   

    

    

      

   

    

    

    

   

    

    

      

      

ې پرچي غرونه وى  قرآنداسي كوم څه هم او كه 

 يړېدى شوى او مې كټټوې ټټوې پرېدى شوى، زمكه خوز

ن حمو راتلى شوى، )بيا به هم دوى د رپه خبرې پر

په چاري د هللا ټولي ړه انكار كاوو(، بلكي په اذات 

ې ندي ړى له دې راوچي ايمان ئواك كي دي، آيا هغه 

ټول خلك ې ى نو حتمًا به ئښتچي كه هللا غوناهيلي شوي 

د يا به چي ړي ول، كافران به تل داسي وي هدايت ك

اخته  ېكنده عذابپرپه نو له كبله مخامخ ړپلو كخ

ځي، تر ېوپرېرمه راڅته ې كورونو ئاو يا به ږي ېك

چي هللا له يقينًا ټه راورسي. ېې نوعدد د هللا چي هغه 

   ږي.ېپه شا كنه څخه ې پلي( وعدخ)

چي ې ښوونه شومؤمنانو ته الركي ې مبارك آيت د په -(31)

ټول ضروري او قانع گه كافي دئ، په توښود د الر قرآن

نه دئ  داسي دليلږدي، ل د مخاطب مخي ته ئكوونكي دال

ې پر استداللپاره چي د كومي مدعاء د اثبات لپاته 

ړاندي شوى، كه كي هغه نه وي و قرآنپه ضروري وي خو 

ومه بلنه او مدعاء كدالئلو له مخي څوك د عقلي او علمي 

ږي ېپه مضبوطو دالئلو قانع ك قرآننو هرو مرو به د مني 
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ځيني مخاطبين داسي دي  قرآنخو د ې مني، او بلنه به ئ

داسي وى  قرآنكه ږي، حتى ېنه قانع كدليل څ په هيچي 

ېدى ې كټټوې ټټوې پرېدى شوى، زمكه ې خوزپرچي غرونه 

راتلى شوى، بيا به هم دوى د په خبرو ې پري ړشوى او م

ې د ړه به ئې اپه داو  ړه انكار كاووپه ان ذات حمر

ټول خارق كولى شي دا  تعالى هللا، وينا نه منله قرآن

په واك كي چاري د هللا ټولي ړي، العاده كارونه ترسره ك

چي سنت دا نه دئ  تعالى هللاخو د څه كولى شي، هر  او دي

ړي او داسي الر غوره ك پاره داد منكرينو د اقناع ل

په كار ده ړي، مؤمنانو ته ړاندي كې وخارق العاده معجز

د هغو ڼي او گبلنه او دالئل كافي او شافي و قرآنچي د 

د چي ځايه طمع ونه لري ې متعنتو منكرينو د هدايت ب

ڼي او گې كافي نه پيغام او دالئل ئړ او كامل پبش قرآن

ځايه هيله او ې ا بدښتني كوي. د خارق العاده معجزو غو

پل قاهره قوت په خټول خلك چي ښتى كه هللا غوږدئ، ېپرطمع 

ټول خلك ې نو حتمًا به ئړي ړ كړو ته اسره ايمان راو

د  السالم معليه انوپيغمبرد  تعالى هللاخو . ړي ولهدايت ك

، د كافرانو د گڅنتر ږلو ېښود كتاب د لاو الربعثت 

تل يا دا و له كبله نړكغلطو  ، او د دوى دپارهتنبيه ل

او ړي اخته ك ېكنده عذابپرپه ې ئمخامخ چي ړه كوي ېكپر

ړۍ دا لځي، ېوپرراټكه د عذاب ېرمه څته ې كورونو ئيا 

، هغه ټه راورسيېې ند هللا د وعدچي دوام كوي هغه تر 

پر كافرانو د الهي او پاى چي د كافرانو د مهلت ټه ېن

. ټه دهېې نكېدونۍ او نه بدلېوتو وروستپرعذاب د را

  ږي. ېپه شا كنه څخه ې پلي وعدچي هللا له خيقينًا 

  

   

  

    

     

پيغمبرانو باندي استهزاء چي تر تا مخكي او يقينًا 

چي كافران شوي وو مهلت انو ته ږ هغو كسې، نو موشو

گه عذاب څنچي دا گوره ړ، بيا مو ونيول، نو وورك

 وو.

پيغمبرانو استهزاء كړې، هللا جل شأنه  پر چا چي -(32)
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نازل كړى. نو وگوره ې مؤاخذه كړي او خپل عذاب ئې پر

پر مخكنيو چي دا عقاب او نيونه څنگه وه؟ وگوره چا چي 

كړى او د هغوى احترام او پيغمبرانو استهزاء او تمسخر 

ځواب ې د رد او د دوى بلني ته ئتوقير ئې نه دى ساتلى 

 هللا تعالى څنگه تعذيب كړل.او  څنگه وهې پايله ئړى، ورك

    

     

   

    

   

    

    

   

   

     

     

  

گه( په توڅارونكي ښ )د پر هر ساكچي نو آيا هغه 

پيغمبرانو پر غه د ه ړانديپه و)د هغه  ړ دئوال

ړ شريكان جوې او )همدغه( هللا ته ئ ډي وهي؟!!(ملن

 خبروئې ئڅه يا په هغه آې نوموئ، ړي!! ووايه: وئك

كه هسي دا وينا  ، اونيپېژنه په زمكي كي ې دى ئچي 

گه كوئ؟ بلكي كافرانو ته په توې سطحي خبري د يو

، او هللا ړول شوياړى شوى او له الري ښايسته كپل مكر خ

  ې نشته.ښود ئڅ الرړي نو هيې الري كڅوك بي چ

ټول عالم چي د دوى هغه هللا او د ده رسوالن نه مني  -(33)

ې د همدڅارونكى دئ، پالونكى او ښو ټولو ساكاو د 

ډي پيغمبرانو ملنپر د هغه  ړانديپه ومهربان رب 

پالونكي پيدا كوونكي او ټول عالم د او همدغه  وهي؟!!

تعالى  هللادا شريكان نه دي، ړي!! ړ كوشريكان جې ته ئرب 

چي يوه او بل څه كي شريك نه لري، دا دوى دي څ په هي

د شريك نوم تعالى  هللاد په يوه او بل كار كي ې څه ته ئ

تعالى  هللاترسره كولو كي د په يو د يوه حاجت ، ىړورك

 نومونهې مسمى بهسي دا څه كي، په بل ڼي او بل گشريك 
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چي دوى ته ويل شوي دي، ږنده ېم زچي د دوى د وهدي 

په ړئ، ښه وي همغسي نومونه ورته غوره كگه مو خوڅن

ه پلپه خچي يا ړ وي څوك شريك ته اچارو كي هغه پلو خ

چاري نشي ترسره كولى او ټولي پرته او د بل له مرستي 

ې محدود وي او د بل له مرستي پوهه او علم ئچي يا هغه 

ته تعالى  هللاتاسو آيا ، ېدىچارو نشي خبرټولو پرته له 

 خبرې ئڅه هغه ړئ له په غوره كولو سره غواد شريكانو 

پيغمبرانو ټولو  ؟!نيپېژنه په زمكي كي ې دى ئچي  ئړك

څ هيتعالى  هللاچي پيغام رسولى دا تعالى  هللاخلكو ته د 

پر سر داسي كوم معبود آيا تاسو د زمكي شريك نه لري، 

شريكان پل خې خبر نه دئ؟ رتتعالى  هللاچي ړئ نومول غوا

 هللاسره شريك دي، څه كي له هللا تعالى په ړئ، معرفي ك

پيغمبر آيا كوم چي زه شريك نه لرم، خو فرمايي تعالى 

هسي دا كه او شريكان لري تعالى  چي هللاتاسو ته ويلي 

 اته دتعالى  هللا !؟ې او تشي خبري ديخوشې د خولستاسو 

ړ جوگمارو مذهبي مشرانو ټ هغو مكارو او شريكاندروغجن 

ې ترالسه كوي او د ې او نذران، شكرانچي خلك غولويړي ك

گماري ټدوى ته دا مكر او ټوي، لوشتمني ېدلو غول

ې څوك بچي ، او هللا ړول شوياو له الري ا ېړى شوښايسته ك

 ې نشته. ښود ئڅ الرړي نو هيالري ك

    

   

    

       

تر په دنيا كي عذاب دئ او د آخرت عذاب دوى ته 

نكى ساتوڅ ې هيړاندي ئپه واو د هللا سخت دئ، ټولو 

 نشته.

سزا شرك او  پل انكارد خپه دنيا كي دوى به  -(34)

آخرت كي  پهږي او ېپه دنيوي عذابونو به اخته ك، گوري

ړاندي په وږي او د هللا ېمخامخ ك ېر سخت عذاب سرهډله به 

 ژغورونكى نشته.او له عذابونو نكى ساتوڅ ې هيئ
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ې ړى شوې وعده وركچي متقيانو ته ئد هغه جنت مثال 

ې( ېوړه )م، خواږيېبهې ويالې ئچي( الندي )داسي دئ 

ړو گد هغو وې هم، دا دي او سيورى ئ پاتهې تلئ

پايله او د كافرانو ړه، ې وكچي تقوى ئپايله ده 

 اور دئ.

جنت مثال هغه ږ ته د متقيانو د مودا مبارك آيت  -(35)

الندي ې تر: ژنيېپراې داسي ژمنه شوې دوى سره ئله چي 

ثابت  ې همدي او سيورى ئ پاتهې تلې ئېومږي، ېبهې ويال

ړه، ې وكچي تقوى ئپايله ده ړو گ، دا د هغو وپاتىاو تل

 پايله اور دئ.او د كافرانو 

  

   

    

   

    

    

     

   

   

چي ښي كوي څه خوپر هغه ړى چي كتاب مو وركاو هغه 

داسي دي ځيني ډلو دغو  دړى شوي، او ه نازل كت تا

ښوي، ووايه: ما ته امر شوى ې نه خوئي برخي ځينچي 

ړم، د څوك ورسره شريك نه كړم او وكچي د هللا عبادت 

ېدا ځگركوم او د ده لوري ته مي وربلنه ته ده لوري 

  . هد

ځينو نورو ړه د په ا قرآنې مبارك آيت كي د په د -(36)

په واقعي چي ډله غه ه اهل كتاب دگند شوى، څرځ ډلو دري

 قرآندوى  ؛كتابونو ايمان لريپه مخكنيو الهي معنى 

ي نه برخي ځين چي د قرآنداسي دي  ځيني نورښوي، خو
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چي دا هغه ږي ېۍ برخي معلومله وروستآيت ې د د، ښويخو

گ د نورو څنتر  تعالى هللاد شرك مرتكب شوي، د  چيخلك دي 

چتوي او د ه اومعبودانو عبادت كوي، بل ته د دعاء السون

د آيت  پارهې لې عقايد مغشوش دي، د همدړه ئپه اقيامت 

ما چي دوى ته ووايه: ته ويل شوي  ّـپاى كي رسول هللا په 

څوك ورسره شريك نه ړم او وكچي د هللا عبادت ته امر شوى 

كوم او د ده لوري ته مي بلنه ته ړم، د ده لوري ك

  . هدېدا ځگرور

  

    

  

   

     

     

ړ، او كه گه نازل كپه تواو همداسي مو د عربي حكم 

د هوى د دوى په الس درغلى څه علم چي له هغه وروسته 

نه به د هللا له عذابه كوم  نوې ړاو هوس متابعت وك

 ې او نه كوم ساتونكى. حامي وموم

چي ږدي ږ مخي ته هغه احكام زمو تعالى هللاد  قرآن -(37)

ې له مخكنيو پير ئپه مخكنيو كتابونو كي هم راغلي، تو

ژبو كي وو په نورو چي هغه ې كي دئ په دكتابونو سره 

كتاب اهل ښتيني امله رې همدله ژبي كي، په عربي او دا 

ېر مومي څپه ې د مخكنيو كتابونو ښوي، احكام ئهغه خو

د مخالفينو اعتراضاتو، ړي، ې راوپراو ايمان 

څ اعتناء مه ښتنو ته هيښتنو او غوپوټي چمخالفتونو او 

ښت ښتنو ته اعتناء او ارزپوښتنو او د دوى غوكوه، 

په څه علم چي له هغه وروسته كه پايلي لري، وركول بدي 

ې نو نه به د ړد هوى او هوس متابعت وكدوى  دالس درغلى 

 ې او نه كوم ساتونكى. هللا له عذابه كوم حامي وموم
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ږلي ېداسي پيغمبران لد مخه مو تا چي تر او يقينًا 

څ ړي ول، او هيپه برخه كېرمني او اوالد مو ورچي م

په گر د هللا ړي مراوښه كومه نچي ښايي پيغمبر ته نه 

  ه ده.كنې ليړگځانپاره يوه ې لټېإذن، د هري ن

 السالم معليه انوپيغمبرې مبارك آيت كي د په د -(38)

ځوابونه څو اعتراضاتو ته او د دوى د دعوت د مخالفينو 

 گه:ې توپه دويل شوي، 

  :له لوري  تعالى هللاچي دا د گه ومنو څندوى وايي

ې څه ئچي هر په داسي حال كي پيغمبر دئ، غوره شوى 

څه څه كي له نورو انسانانو څ په هيېر دي، څپه ږ زمو

د  والد لري،ېرمن او اپالر لري، مپير نه لري، مور او تو

څه كي انسانانو ته ورته څ په هيپيغمبر خو بايد خداى 

د ې ئچارو كي بوخت وي او نه  په دنيايينه وي، نه 

ځواب په د دوى ړاو، له نعمتونو او لذتونو سره ت دنيا

داسي پيغمبران د مخه مو تا چي تر يقينًا كي ويل شوي: 

ا تتر ، ړي ولپه برخه كېرمني او اوالد مو ورچي مږلي ېل

ې ېرمني درلودې مچي هم ئېر شوي پيغمبران تېر ډد مخه 

غمبران مني نو تا ولي نه پي او هم اوالد، كه دوى هغه

عليه السالم مبعوث شوى وو، مني؟!! تر تا د مخه عيسى 

و نه يوازي ونه ېرمن وه او نه اوالد، خو يهودې منه ئ

 منلو بلكي د هغه د وژلو لپاره ئې مال وتړله.

  ې، ادعاء ښتې غومعجزخارق العاده  ّـ هللا رسولدوى له

د مخالفينو چي پيغمبر بايد دا توان ولري چي ې دا وه ئ

په موخه ځواب ويلو د اقناع او د دوى اعتراضاتو ته د 

ښتنو سره ځاى كي او د مخالفينو له غوپه هر وخت، هر 

له لوري د  تعالى هللاچي ته د گه ومنو څنښيي، ې وسم معجز

ړاندي ې وې نشې خو هغه معجزږل شوى يېگه لتو پهپيغمبر 

ځواب كي ويل شوي: په ! دوى ته ړو؟!ې غواږ ئچي موكولى 

په گر د هللا ړي مراوښه كومه نچي ښايي پيغمبر ته نه څ يه

 هللاهم معجزه د پيغمبر ذاتي كار نه دئ، معجزه د إذن، 

گوالى د څرنې كيفيت او ږي، هم ئېښودل كپه حكم  تعالى

 ځاى. وخت او ې ئږي او هم ېټاكل كله لوري  الىتع هللا

  :ې اورو چي ستا له لوري ئښونه گواكه دا دوى ويل

ږ ړ او زموالهي عذاب وباغيان يو او د ږ ښتيني وي، مور
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دا عذاب ولي تم الهي عذاب سبب، نو د اعمال عقايد او 

ې، دا قيامت به كله ې د راتلو مخه نيولچا ئشوى او 

ځواب كي ويل په دوى ته  رانه غى؟!! ځي، ولي تر اوسهرا

څه د هر ې ليكنه ده. ړگځانپاره يوه ې لټېد هري نشوي: 

په هغه الهي كتاب ټه ېې، دا نټاكل شوټه ېپاره يوه نل

تغيير څه حذفولى شي او نه څوك ې ئنه چي ې بت شوكي ث

 په كي راتلى شي.

    

    

   

ې، او ثابتوي ئړي او ې وځه ئړي له منڅه وغواچي هللا 

 په خوا كي دئ.اصلي كتاب د ده 

راض تې مبارك آيت كي د مخالفينو يوه بل اعپه د -(39)

گه ومنو څنچي دوى به ويل: او هغه دا  ځواب ويل شوىته 

چي له لوري نازل شوى، حال دا  تعالى هللاد  قرآنچي دا 

ژبو كي نازل شوي، په نورو ې د مخه نور كتابونه، د تر

ژبه بايد ې بايد يو وي، د كتاب خداى خو يو دئ، كتاب ئ

په ښووني بايد يوه وي، د كتاب وينا، احكام او الر

ځواب كي ويل په دوى ته !! گه سره ورته ويپړه توبش

ړي څه وغواچه ړي او ې وځه ئړي له منڅه وغواچي هللا شوي: 

ې، اصلي كتاب ثابتوي ئږدي او ېپرې كني حال ئپل مخپه خ

پير ې اصلي كتاب سره توچي له دڅه ، په خوا كي دئد ده 

اصلي كتاب مطابق ې د دچي څه ړي او ځه ولري هغه له من

پل حال په خنه وي راغلى، هغه په كي تغيير څه وي او 

ږلو سره د مخكنيو ېپه رال قرآند  تعالى هللاږدي، ېپر

چي د ام الكتاب خالف وو ړي ځه وله من څهكتابونو هغه 

كي په نتيجه د السوهنو او تحريفاتو  اهل كتابود او 

هغه برخي  واو د مخكنيو كتابون ،ووپه كي راغلى تغيير 

ې او له تحريف چي د ام الكتاب مطابق وې ړتثبيت كې ئ

     ې.ې وشو پاتهاو تغيير نه خوندي 
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ې ورسره چي وعده ئښيو څه دروځيني هغه او كه تا ته 

پر چي ابالغ ستا ړو، نو يقينًا كوو او يا وفات دي ك

 پر ذمه.ږ ذمه دئ او حساب زمو

ړاو په توع ۍ موضد مخكنې مبارك آيت كي په د -(41)

چي د كومو له دوى سره  :ويل شويته  السالم عليه پيغمبر

ې كوي او هسي ې او دوى انكار تروعده شوعذابونو 

ته چي ې راشي پرپه داسي حال كي كه دا ڼي گې ښونه ئگوا

ېوتو پرپر سر د دغو عذابونو د رااو د دوى ې وژوندى ال

، ېشوى ووفات ته چي له هغه وروسته راشي اهد او يا ش

پر ږ پر ذمه دئ او حساب زموابالغ ستا چي نو يقينًا 

په پيغام پل رب د خچي دا ده يوازي واري ذمه ستا ، ذمه

ړه ېكپرېدو ، نه د عذاب نازلېرسووتر خلكو امانت سره 

ټاكل او وروسته ې ټېې د نپه واك كي ده او نه ئستا 

 تعالى هللاحساب و كتاب، مكافات او مجازات د  مخكي كول،

گه سزا څنچا ته چي ړه دئ كوي ېكپر، دا ذمه دئ پر

 .ړيې وركړي او كله ئورك

    

   

     

    

    

مو او له وردرو ې زمكي تهدږ چي موې نه ليدل آيا وئ

په ړي كوي ېكپرچي ، او دا خو هللا دئ وې راكموژيو ئ

او  ې شا ته كوونكى نشتهحكم ته ئچي داسي حال كي 

 هغه سريع حساب كوونكى دئ.

 ې مبارك آيت اساسي مطالب دا دي: د د -(41)

  ېدو په خورڼا د حق رچي گوري ې ته نه كافران دآيا

پر شرك  ږي، د كفر اوېپراخځ په ورې ورځ لمن ئده، 

او هغه ته بلونكي د تعالى  هللاږي، ېگزمكه راتنځواكونو 

 ږي.ېې نيول كې ترگرونه ئدوى لوري ته ورروان دي او سن

  له لوري تعالى  هللاړي د ېكپرټولي چي گوري آيا نه

بريا، هم د كوم دين د د ې او هم چا د ماتږي، هم د ېك

تدار اقډلي هم د كومي ې او هم د كوم مذهب د زوال، غلب
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پكاوي او له او هم د بلي د سېدا او عزت ته د رس

چي په داسي حال كي ، ړيېكپر ېدااقتدار او عزت د محروم

 .ې شا ته كوونكى نشتهحكم ته ئ

  دا تاسو  سريع حساب كوونكى دئ.تعالى  هللاچي ځكه دا

ېكنده او پرپه الهي چي او ستاسو ناقص معيارونه دي 

ږده موده ډ اوځنمولي ړو كي معېكپرتغيير نه منونكو 

په داسي حال ، دا ړوئې جوټ تربنس انكارپل خڼئ او د گ

په الهي ژر ېر ډچي گو ليدلي پلو سترپه خېر مو ډچي كي 

 عذاب اخته شوي!! 

    

   

     

    

   

   

چي تر دوى مخكي ړل ټ تدبيرونه وكپچي هغو او يقينًا 

په هغه ټول له هللا سره دي، ټ تدبيرونه خو پنو ول، 

ې ترالسه كوي، او كافران به ښ ئچي هر ساكږي ېپوهڅه 

په چا پايله د  غورهځي گند هستوچي پوه شي ژر ېر ډ

 برخه ده.

ړى اطمئنان وركمبارك آيت كي مؤمنانو ته ې په د -(42)

ې څه نوټ تدبيرونه پكافرانو په خالف د چي د حق شوى 

نورو كفري  وېرډږدو كي په اوخبره نه ده، د تاريخ 

ډول له ټول وس كارولى او پل خپه ضد پالو ځواكونو د حق

ې زور او خو نه ئې كار اخيستى، ټو تدبيرونو ئپډول 

تعالى  هللاد ټو تدبيرونو، پې ئې او نه ټه وررسولگځواك 

ډ شوي او هم تدبيرونه شند دوى هم ړاندي په ود تدبير 

تدبيرونه خو يوازي هغه ټ پ ځواك ويلي شوى.ې زور او ئ

د شي،  پاتهټ پچي له مقابل لوري گټه لري څه مهال 

پايله لري ټوره گگه كومه څنټ تدبيرونه به پكافرانو 

د تعالى  هللاږي او نه د ېك پاتهټ پتعالى  هللانه له چي 

څه ښه په هر هغه هللا تعالى  ؟ېدى شيتدبير مخي ته ودر

ږ نور ې ترسره كوي، كافران دي لښ ئچي هر ساكږي ېپوه

د به پايله  چي غورهبه پوه شي ژر ېر ډړي، انتظار وك
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  .شيپه برخه چا 

   

     

   

   

     

ې! پيغمبر نه يته وايي: ړى ې كچي كفر ئهغه او 

گه كافي په توگواه ځ هللا د ووايه: زما او ستاسو ترمن

 ړى شوى.چي د كتاب علم وركاو هغه  دئ

چي هغه د ړه ويل په ا ّـ هللا رسولكافرانو به د  -(43)

د نه دئ، پيغمبر او ځى ږل شوى استاېله لوري ل تعالى هللا

چي ې ښوونه شوته الر ّـ هللا رسولڅ كي په ترې مبارك آيت د

ځ هللا د زما او ستاسو ترمن: هځواب كي ووايپه د دوى 

ړى چي د كتاب علم وركاو هغه  گه كافي دئپه توگواه 

 پام كي ولرو: پهبايد  څو خبريدلته  شوى.

 دځ زما او ستاسو تر من تعالى چي هللانى ې خبري معد د 

ټولهو پلهو پهه خهغهه چي دا ده  دئگه كافي په توشاهد 

كهي  پهه قهرآنچهي ې ړكهه يخبرهمغه مخكنيو كتابونو كي 

مخكنيهو تعالى  هللاچي د څه درته وايم زه همغه ې او راغل

تعهالى  چي هللاې، زه تاسو ته وايم ړانو تاسو ته كپيغمبر

دا همغه وينا ده نى معبود دئ او يزشريك نه لري او يوا

ې ړې كهكتابونو كهمخكنيو ټولو پلو خپه هم تعالى  چي هللا

پهه ؟ ړىې نازل كهچي پر ما ئكي  دغه قرآنپه ده او هم 

شههادت ې خبهري پهه دپله په خ تعالى چي هللاداسي حال كي 

 وركوي آيا بل شاهد ته ضرورت شته؟!

 خلهك د  هغهه ځزما او ستاسو تهرمنچي ې خبري او د د

 معنهى، ړى شهوىچي د كتاب علم وركگه بس دي په توشاهد 

ه كسهان وپهپه الهي كتهابونو عالمان او ټول چي دا ده 

د اهل كتابو صهالح او واقعهي زما د رسالت تصديق كوي، 

پوه كسان هم. او دا همغهه خبهره  په قرآنعلماء هم او 

گهه ې توپهه دآيت كهي  18په ې چي د آل عمران د سورده 

 ې:راغل
      

   

   



 

                                                                                   ې                                      شپلو ند قرآ

 الرعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

      

   

، نشتهپرته بل معبود له ده  چيړى شهادت ورك په دېهللا 

عزيز  له هم، ود علم خاوندان وړپه عدل والمالئكو او 

 .نشتهپرته بل معبود حكيم خداى 

 چيړى ې خبري شهادت وركد د پل كتاب كيپه خهللا تعالى 

په دې خبري  مه مالئكي، نشتهپرته بل معبود له ده 

شهادت وركوي او هر باانصافه د علم خاوند هم دا شهادت 

په ، گڼيړ و لمانځنيهللا پرته بل د له  چيڅوك وركوي، 

بل ته عبادت برخه وركوي، بل ته  الوهيت او ربوبيت كي

، د هغه خبره هم د هللا د شهادت خالف ده گڼيجائز دعاء  او

زه تاسو ته  او هم د مالئكو او هم د با انصافه علماوو.

 دغه خبره كوم.

 

س ْبح ان ك  الَله َم و ِبح ْمِدك ، أشهد أن ال  ِإل ه  ِإالَ أ ْنت  أ سْت ْغِفر ك  

 و أ ت وب  ِإل ْيك  
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 ابراهيم

 ژندنه:پېې د سور

 35 ې لهسورد چي ې نوم ابراهيم دئ ې مباركي سورد د

پاره عنوان نه د مضامينو لې دا د سور ،آيت اخيستل شوى

ې له لري، د سور آيتونه 52دئ، يوازي نوم بلكي 

كلونو وروستيو هغو په چي د مكي دور ږي ېمضامينو معلوم

 هوداو  يونساالعراف، الرعد، د چي ې نازله شو كي

ېر صراحت سره ډپه  آيت13له . نازل شويپه كي سورتونه 

چي قريشو د ې چي دا سوره هغه مهال نازله شوږي ېمعلوم

پل تشدد او زور زياتى انتهاء ته په ضد خمسلمانانو 

يا  ّـهللا  رسولچي ې وه ړې كړه ئېكپررسولى وو او دا 

آيت داسي  ي،نژې ووړي او يا ئې تبعيد كړي، يا ئبندي ك

   )دئ: 

   

    

    

   

 يا به مو پيغمبرانو ته وويل: پلو او كافرانو خ

ږ ملت پلي زمكي باسو او يا به هرومرو زموهرو مرو له خ

چي دا ړه نو د دوى رب وحي ورته وكځئ، گرذهب ته راماو 

  .(ړوهالك ك ظالمان به حتماً 

آيت ړي د لومفواصل  وآيتونېرى ډې د ې سورد د

عنيد، ، لكه شديد، بعيد، وزن لريته ورته  (حميد)

وزن لري ې ږدې ته ندپلوه ږ له د غې ئځيني  ... سديد،

پير لري لكه حكيم، عظيم، مبين او مريب، ې توخو حروف ئ

ېر وزن لري لكه څپه ؤمنون د يولسم آيت د مې ځيني ئ

 آيت د قرار92د ې يني ئځمتوكلون، يتذكرون، يشكرون، 

كفار، ېر دي لكه البوار، النهار، النار، القهار، څپه 
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پير توې ئپه حروفو كي ې وزن لري خو ږدې ته نې دځيني ئ

ې د زوال، جبال ځيني ئالسماء، الدعاء، هواء، شته لكه 

 .ېر وزن لريڅپه او امثال 

ې پيل شو)ا، ل، ر( حروفو دريو په چي دا سوره لكه 

اساسي دا چي دي ې درې محوري او اساسي مضامين هم د سور

گه ې توپه دو كي ړيو آيتونپه لومې مضامين د سور

     راغلي:

 چي د ا په لوري مو نازل كړ دا هغه كتاب دئ چي ست

دوى د رب په حكم سره خلك له تيارو د نور طرف ته 

د چي هغه هللا  د ستايل شوي عزتمن ذات الري ته. .ېوباس

 .څه د ده ديي هر او زمكو آسمانون

  هغه شديد عذاب له كبله. په حال د افسوس د كافرانو

پرتله زياته مينه په آخرت ژوند سره د دنيوي له چي 

ټوي، ږوالي ورته لډډه كوي او كواو د هللا له الري  ،كوي

  دي.الروركي ټن كي ( په لري واڅخه)له حق دوى 

 ژبه ه بله پرته پژبي د خپل قوم له څ رسول مو او هي

په واضح )ې چي دوى ته ئپاره ې لږلى، د دېنه دئ ل

ې الري كوي بښه وي چا ته خوچي ړي، نو هللا بيان كگه( تو

ې، او هغه ړي ئچي غوا كويښوونه رالچا ې او د هغه ئ

 باحكمته عزتمن دئ.
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الف الم را، دا هغه كتاب دئ چي ستا په لوري مو 

دوى د رب په حكم سره خلك له تيارو د چي د نازل كړ 

د ستايل شوي عزتمن ذات الري ې، ته وباسلوري نور 

، څه د ده ديي هر او زمكو آسمانوند چي هغه هللا  ،ته

هغه  ،شديد عذاب له كبلهپه حال د افسوس د كافرانو 

پرتله زياته مينه په آخرت ه د ژوند سردنيوي له چي 

ږوالي ورته ډډه كوي او كواو د هللا له الري ، كوي

 ۍ كي دي. ې الرټن به( په لري واڅخ)له حق ټوي، دوى ل

ږ ښووني زموڅو مهمي الرو كي ې مباركو آيتونپه د -(1-3)

 ږي:ېځلمخي ته 

  له لوري راغلى.تعالى  هللاد دا كتاب 

  ۍكو د ايستلو يوازنته د خللوري له تيارو د نور 

د نور طرف ، يوازي په دې سره خلك له تيارو وسيله ده
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فضا، ځان، پل خپرته انسان ته ڼا ې رله دته وتلى شي، 

تك تور او تياره ، مجهولحول، هستي، عالم او كائنات ما

پېژندلى ئې نشي او په هغه كي خپله الر موندلى ېښي، بر

و ته اې پيغمبره نشي، هللا تعالى دا كتاب نازل كړى ترڅ

 دا خلك له تيارو د نور لوري ته بوځې.

  دئ  (عزيز)ې چي يو صفت ئدا د هغه هللا له لوري راغلى

(، يعني دا د عزيز رب له لوري راغلى او حميد)او بل 

ښيي، دا د هغه رب له لوري راغلى ېدو الر درعزت ته د رس

خاوند دئ، د ده ټولو ستاينو  داو هر عيب منزه له چي 

ې كتاب د دښيي، ېدو الر دراب تاسو ته كمال ته د رسكت

ې عزيز او ږونكى ئېچي رالښيي پل مخاطب ته خ تمحتويا

د چا كتاب د هغه شخصيت د هر چي گه څنه كلحميد دئ، 

همدا راز د عزيز او حكيم  ،ځورويانمخي ته لوستونكي 

 ځلوي.صفات ږ ته د هغه رب كتاب مو

  ټول عالم ځواكمن د  چيله لوري راغلى هغه هللا دا د

څوك ، څه د ده ديي هر او زمكو آسمانوند ټولواك دئ او 

ټولواك رب نو د دغه ړي ښود كځان ته الرچي دا كتاب 

ې چي له دږي او هغه ېپه برخه كې عنايت او رعايت به ئ

پايلو ړي له سختو بدو كتاب سره د مخالفت الر غوره ك

حال د بد په كافرانو دغو افسوس د ږي، ېسره به مخامخ ك

په ې د دوى چي دا كفر او انكار ئ شديد عذاب له كبله

دنيوي له خصلتونه دا دي: د دغو كافرانو ، برخه كوي

د هللا له ، كويپرتله زياته مينه په آخرت ژوند سره د 

حقيقت او له او ټوي، ږوالي ورته لډډه كوي او كوالري 

 ۍ كي دي.ې الربضاللت او ټن په لري واالري حق 

    

   

    

     

    

   

ه بله پرته پژبي د خپل قوم له څ رسول مو او هي

په )ې چي دوى ته ئپاره ې لږلى، د دېگه نه دئ لتو

ې بښه وي چا ته خوچي هللا د ړي، نو بيان كگه( اضح توو

ې، ړي ئچي غوا كويښوونه الرچا ې او د هغه الري كوي ئ
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 او هغه باحكمته عزتمن دئ.

ځينو دا اعتراض ړه په ا السالم معليه انوپيغمبرد  -(4)

ژبه په ږ ېر انسان دئ، زموڅپه ږ چي دا خو زموړى ك

پيغمبر ي، د خداى ېر دڅپه ږ ې زموڅه ئخبري كوي، هر 

، پير درلودىڅه كي له عادي انسانانو توپه هر خو بايد 

د ، ښود او مشر دئپل قوم او ولس الرځينو ويلي: دا د خ

ړلى دئ پوري تگه ورپه نسبي توچي دى هغه قوم او ولس 

ې د نورو ئپه ضد ژبه خبري كوي، د دوى په او د هغوى 

ې مبارك د پهپارولي، ژبني تعصبات راولسونو قومي او 

هر ځواب كي ويل شوي: په د دغو معترضينو آيت كي 

ژبه غوره شوى، هم د ده څخه پل قوم او ولس پيغمبر له خ

ژبه، په پل قوم پيغام د خې ژبه وه او هم ئپل قوم د خ

په محتوى پيغام ې د ئ ينمخاطبړي لومچي پاره ې لدا د د

ې اپوه شي، ۍ سره گه او آسانپه سمه تواو مطلب 

آيا موسى عليه السالم او عيسى ې يهودانو! او اوو نصارا

ې، آيا ژبه خبري نه كولپه پل قوم پل خعليه السالم د خ

ژبه نه دي نازل په تورات او انجيل د دوى د قومونو 

عرب دئ او  ّـچي محمد ې اعتراض كوئ په دگه څنشوي؟ 

پيغمبر د نورو قومونو ژبي كي، نه دا په عربي قرآن 

پاره د نورو قومونو ل قرآننه او ئ ڼگپيغمبر پاره ل

د يهودو او په ضد  ّـهللا  رسولولي د ښود كتاب؟ الر

اصلي خبره دا پاروئ؟!! ژبني تعصبات نصاراوو قومي او 

له الهي هدايته محروم شي او دا سعادت او څوك چي ده 

ې پرپوه شي او ايمان په حق چي ړي استعداد له السه ورك

ې شيطان ډ شي، كله ئالري خن ې دڅه ئړي نو يو او بل راو

څه يو ړي او كله بل لوري ته، كله ږ كيوه لوري ته كو

له تعالى  هللاړه د ېكپردا ، څهبل او كله شي پلمه ورته 

چا په څوك نه، مستحق دئ او  څوك د هدايتچي ږي ېلوري ك

چا كي نه، يوه ته په ړتياوي شته او ېدو وكي د هدايت ك

 ږي. ېك پاتهې ړلپر مخ تبل ږي او د ېپرانستل كې درواز

دوه صفتونه بيان شوي: تعالى  هللاپاى كي د په د آيت 

ې له مخكنيو مطالبو سره باط ئتچي ار)عزيز( او )حكيم( 

په ځه او د دوى د دوى له منهر قوم ته گه دئ: ې توپه د

ړ ږل حكيمانه كار دئ نه د اعتراض وېپيغمبر لژبه د 

ستاسو اعتراض  ،مر دئستر الهي حكمت مضكي ې په دكار، 

عزيز او عزتمن او ېهوده دئ، هللا تعالى او بټه ې بنسب



 

                                                                                  ې                                    پلوش ند قرآ

 ابراهيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53 

په قاهره قوت سره پل په خټول خلك دئ، كولى شي ځواكمن 

پيغمبر مخالفت ونه ړي او د چي ايمان راوړي ړ كې اد

چي خلك د هدايت ، خو د حكيم خداى سنت دا نه دئ ړى شيك

ړه په اښووني الرړي، د خلكو د ته مجبور كتلو په الري 

ځينو ته د هدايت د هغوى له مخي  ؛خاص حكيمانه سنن لري

   .ويې محرومځيني تري او وتوفيق ورك

   

   

   

   

     

   

    

چي ږو ېو سره ولآيتونپلو چي موسى مو له خاو يقينًا 

)د او وباسه له تيارو د نور لوري ته دي پل قوم خ

ړه، يادونه ورته وك ځوالهي ور گه( دپه توپند 

ړه صبر كوونكي تكد هر حتمًا ې كي په دچي يقينًا 

   ښي دي.نښكاره پاره شاكر ل

ې د بعثت يادونه د سور السالم عليهموسى  دد لته  -(5)

ي په گېلتاريخي ب ېد يوپاره ۍ محوري موضوع لړد لوم

په كي پل قوم خپه  السالم عليهې، موسى ړاندي شوو گهتو

 د ده دچي ړى شو ورككتاب د تورات وث شو، عبۍ مپيغمبر

د كفر، شرك، چي خلك ې دا وو مأموريت ئوو،  ژبهپه قوم 

وباسي او د ايمان، صالح له تيارو جهل، ظلم او فساد 

گوري، ې وپرڼ سباوون روژوند ښايسته او عمل، عدالت 

ړاندي د هغو سترو سترو په وچي د قوم ويل شوي وو ته ور

و د ظالمانلويو لويو د چي ړه ځو يادونه وكالهي ور

په كي ې او مظلومان شو ينسكورپه كي  ۍڼۍ ماواكمن

په برخه شوى. ې ثت ئاو ورازمكي خالفت د ژغورل شوي او 

ښي دي نښكاره پاره ړو لگځو كي د هغو وې تاريخي وردپه 

هغه ، ړتياوي ديگځانگندي څرې دوه ئ (شكر)او  (صبر)چي 

ېړانه صبر په مړاندي په وړاوونو چي د ستونزو او ك

ڼ ښي او كيپه نيمي الري كي ږي او نه ېنه مأيوس ككوي، 

هر پل په خر كي په الچي د حق ږي، هغه ېلوري ته منحرف ك

     پېرزوينو قدر كوي.پل رب د د خ راضي وي او حالت
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د هللا پل قوم ته وويل: چي موسى خاو هغه مهال 

ې چي له فرعونيانو ئړئ ېرزوينه درباندي درياده كپ

، او ستاسو زامن لدركو ېئ ونهعذاببد ژغورلى، بد و

په ې، او ېښودپرۍ دژونې ځي ئښذبح كول او ستاسو ې ئ

او هغه مهال پل رب لويه آزموينه وه. ې كي مو د خد

درته زيات ړئ چي كه شكر وك ړهاعالن كرب  سوچي ستا

چي زما ړئ نو يقينًا ړم او كه ناشكري وكې كبه ئ

 .دئېر كلك او سخت ډعذاب 

په څو خبري ړه بايد په او آيتونمباركو ې د د -(6-7)

 پام كي ولرو:

  هغه  تعالى پل قوم ته د هللاخ السالم عليهموسى

 وبد وبدله فرعونيانو د ې چي دوى ئوريادوي ېرزوينه پ

چا او هيپرته ني يېرزوپله  تعالى هللاد ، ژغورلوو ونعذاب

 ژغورلى. دردناك عذاب نشو له هغه څه څ هي

  ځو ې له هغو الهي ورېښه ئپځ او ژغورني دغه ورد

 .ېپه مخكني آيت كي ورته اشاره شوچي څخه ده 

  ځي ښچي د بني اسرائيلو زامن حاللول او يي ښدا آيت

د نورو بدو بدو عذابونو يوه گه ساتل توپه ځو ې د وينئ

ې ئگه، دوى ېلبټولو ستره ، خو د عذابونو تر هگه وېلب

خت سخت سكي ساتل،  ېرياو و ږي، لو، فقرذلت ،ۍپه غالم

په هر قبطي نه يوازي ې كول، پرې ئاو شاقه كارونه 
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څه له هر مظلوم بني اسرائيلي سره د هر گه شخصي تو

ټل ې لوژل، مال او عزت ئپكول، وحق درلود، وهل، سكولو 

ې گه او د دپه رسمي توورته جائز وو، بلكي حاكم نظام 

زيات نشي او ېر شم وىد دچي ذبح كول  زامنپاره د دوى ل

ڼي او ړي، او د دوى لوښ متوجه نكگواته ۍد فرعون واكمن

گه په توځو چي د وين ېېښودپرۍ دژونپاره ې لد دې ئځي ښ

  .ړيد دوى خدمت وك

  پل رب لويه ې كي مو د خپه د)چي دلته ويل شوي

په چي ځينو درنو مفسرينو ويلي څه هم كه  ،(آزموينه وه

چي بني ې شوگوته نيول  ې كي هغو مصيبتونو ته همد

د آيت له فحوى او له اسرائيل ورسره مخامخ ول، خو 

ې چي مراد ئښيي ړاو ې تې فقرمخكي او ورسته سره د د

زوينه او د فرعون له عذابونو د دوى پيرالهي هغه 

ځكه د بالء او دا  اوبرخه شوه، په چي د دوى ژغورنه ده 

گان هم بند پلخ تعالى چي هللاې په نامه ياده شوامتحان 

پلو په خپه مصيبتونو سره ابتالء او امتحانوي او هم 

او )چي وايي: وروستى آيت . پېرزوينو او نعمتونو سره

چي كه  ړهاعالن كرب  سوچي ستا ئړپه ياد كمهال درهغه 

ړئ نو ړم او كه ناشكري وكې كدرته زيات به ئړئ شكر وك

احت ېر وضډپه ( ېر كلك او سخت دئډچي زما عذاب يقينًا 

پيرزوينه او مراد بالء  دلته دچي ښيي او صراحت سره 

 .نعمت دئ

    

    

    

  

په زمكي كي چي ټول هغه او موسى وويل: كه تاسو او 

 نياز دئ.ې چي هللا ستايل شوى بړئ نو يقينًا دي كفر وك

 دكه تاسو او م ته وويل: پل قوخالسالم  عليهموسى  -(8)

 هللانه ، ئړاو انكار الر غوره ككفر گن د ټول هستوزمكي 

ې او نه ئلى شئ او د ده دين ته تاوان رسو تعالى

نه  تعالى هللاښ متوجه كولى شئ، گواې ته او سيطرټولواكي 

د رته پړ دئ او نه ستاسو له مرستي ستاسو عبادت ته ا

غني  تعالى هللاكوم كار له ترسره كولو عاجز او ناتوان، 

حميد  تعالى هللاړ نه دئ، چا مرستي او ملتيا ته ادئ د هي
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ستايل تعالى هللا له هر عيب، نقص او عجز منزه دئ. دئ 

 ې نياز دئ.شوى ب

   

    

    

    

     

  

  

   

   

   

    

   

    

   

   

    

  

    

    

   

    

  

   

  

تر تاسو مخكي چي ېدلى دررسخبر نه دئ آيا د هغو 

چي تر دوى ول، د نوح قوم، عاد او ثمود او هغه 

ژني، ېپڅوك نه ې هيپرته ئچي له هللا وروسته ول، 

پل ې، نو دوى خړښي ورته وروگندي نڅرې پيغمبرانو ئ

له ږ موې ويل: او وئ ځولگرپلو خولو ته وونه خالس

ږل شوي يئ، ېچي تاسو ورسره رالړى انكار كڅه هغه 

نكي شك كي يو وگمانوبدپه ړه په اڅه ږ د هغه او مو

په آيا د هللا ې وويل: پيغمبرانو ئچي تاسو مو وربلئ، 
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پيدا كوونكى ي زمك او وآسمانوند چي  ړه شك كوئا

 گناهونه مو درتهځيني چي بلي ته ې دتاسو  دئ؟

ويل: ې وئ ډوي؟!ځنمو و ېټېې نټاكلښي او تر وبخ

ړئ له هغه ېر انسانان يئ، غواڅپه ږ يوازي زموتاسو 

 گندڅرځل، نو پلرونو لمانږ چي زموړوئ واڅه مو 

   ړئ. دليل راته راو

 ضروري دي: وضاحتونهڅو دلته  -(9-11)

 د  السالم عليههم د موسى چي دا ړى گمان كېرو ډ

چي دا يوه اشتباه ده، خو يقينًا ، ۍ وينا ادامه دهمخكن

په )إن هللا لغنى وينا د مخكني آيت  السالم د موسى عليه

ېرشم دځايه تر ې چي له دځكه دا ې، ېدلپاى ته رسحميد( 

ړ مضمون پيو بشاو ړلي دي سره ت آيتونهټول پوري آيت 

گه په واضح توځير شو نو ټول مضمون ته كه ، ړىړ كې جوئ

برخي ې د دې د سوره آيتونخكني مچي ږي ېراته جوته ك

گه په عامه تو قرآنلته دې حيثيت لري، پاره د مقدمل

د مخكنيو قومونو د آيا چي پلو مخاطبينو ته ويلي خ

سره د دوى د  السالم معليه پيغمبرانوكفر، بغاوت او له 

 عليهد نوح شوي نه يئ، خبر پايلو مخالفت له بدو 

چي تر دوى  وغهد عاد او ثمود او د قوم، د  السالم

ژني، ېپڅوك نه ې هيپرته ئچي له هللا وروسته ول، 

پل ې، نو دوى خړښي ورته وروگندي نڅرې پيغمبرانو ئ

له هغه ږ موې ويل: او وئ ځولگرپلو خولو ته وونه خالس

ږ د ږل شوي يئ، او موېچي تاسو ورسره رالړى انكار كڅه 

داسي چي تاسو مو وربلئ، په شك كي يو ړه په اڅه هغه 

ډول ډول ړه په اږ ته ستاسو او ستاسو د دعوت چي موشك 

 ړوي. گمانونه راوال

  ې )ې فقرد آيت د دغ 

   : نو

ېل ړه هم بپه ا( ځولگرپلو خولو ته وونه خپل السدوى خ

ې دا دئ: ټولو دقيق ئچي تر ړاندي شوي ېل تعبيرونه وب

چل، چيې وې ئې غصېرله ډړل او ه كپل السونه خولو تدوى خ

له ې فقرچي هم د ټولو غوره دئ ځكه تر تعبير  اد

كي ورته شاهد  قرآنپه گوي او هم ړخ لالفاظو سره ا

، (الغ يْظِ  ِمن   األ ن اِمل   ع ل يْكُمُ  ع ضوا خ ل ْوا ِإذ ا و  )لكه دا مومو، 

 ې:ړدغه تفسير او تعبير ته ترجيح ورك ّـعبدهللا بن عمر 
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 في أيديهم فردوا:) هللا عبد عن األحوص، يأب عن

 .تغيًُّظا عليها عضوا: قال ،(  أفواههم

وويل:  ّـچي عبد هللا بن عمر نه روايت دئ  األحوص أبيله 

 چل.چيې وپل السونه ئيعني خ أفواههم في أيديهم فردوا

ې، چلچيگوتي پلي خې ئگه په توچي د تعجب ينو ويلي ځ

ۍ برخي په وروستچي د آيت ځكه صحيح نه دئ خو دا تعبير 

ې او د دوى غيظ ته اشاره شوښ گواكي د دوى انكار او 

ځيني گوته كوي نه تعجب او حيرانتيا، په الفت او مخ

 ېئې سره په داو ښى اي ې السپلو خولو ئپر خچي وايي 

ټه پچي خوله ې ړته اشاره ك السالم مپيغمبرانو عليه

له الفاظو چي د آيت ځكه صحيح نه دئ ، دا تعبير ړئك

چي ، په آيت كي داسي نه دي ويل شوي گويړخ نه لسره ا

دوى چي بلكي ويل شوي ى، ښېپلو خولو اپر خې پل الس ئخ

على )راغلي نه  (ههما)في افو ړلپل السونه خولو ته كخ

  .ههم(اافو

 چي تر خلك دروغجن دي هغه چي ږي ېې آيت معلومله د

وته كوي، گپه  بونهسې او نپوري شجرالسالم  آدم عليه

وروسته او مخكي السالم  عليهله نوح چي وايي ځكه قرآن 

ې پرته ئتعالى  هللاچي له ېر شوي ېر داسي قومونه تډ

  ژني.ېپنه څوك هي

 ړى او ورته ځواب وركپيغمبرانو ته د رد پلو دوى خ

ړى راوچي تاسو ړى انكار كڅه له هغه ږ موې دي: ويلي ئ

ړه په اڅه ږ د هغه موڼئ، گې له لوري ئ تعالى هللااو د 

ږ ته چي موچي تاسو مو وربلئ، داسي شك په شك كي يو 

گمانونه ډول ډول ړه په استاسو او ستاسو د دعوت 

 ړوي.راوال

 ځواب كي ويلي: په دوى ته  السالم مپيغمبرانو عليه

ي زمك او وآسمانوند چي  ړه شك كوئپه اهللا هغه آيا د 

د  لوري ته بلو، ږ خو تاسو د دغه هللاموپيدا كوونكى دئ؟ 

گناهونو الس له چي ته رسوو تاسو پيغام دا  تعالى هللا

ښي وبخ چي گناهونه مو درتهړئ پل رب ته مخه كواخلئ، خ

ځيني كه نه نو ستاسي  ډوي؟!ځنمو و ېټېې نټاكلاو تر 

ستر  تعالى هللاې د چي له كبله به ئگناهونه داسي دي 

 هللااو د عذاب درباندي نازل شي، يوازي ستاسو توبه 

 ډولى شي. ځنېدا دا عذاب ځگرلوري ته  تعالى
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 دا ې او ړدوى همغه د مخكنيو كافرانو خبره تكرار ك

ېر څپه ږ زموخو تاسو  -1ړي: ې وركځوابونه ئې در

ږ چي زموړوئ څه مو واړئ له هغه غوا -2انسانان يئ، 

  ړئ.   دليل راته راوگند څر -3ځل، پلرونو لمان

    

    

     

     

    

     

   

   

     

    

   

    

 

   

گر ږ نه يو مې ورته وويل: موپيغمبرانو ئپلو خ

پر څخه گانو پلو بندېر بشر، خو هللا له خڅپه ستاسو 

ږ ته ړي، او موې غواچي دى ئېرزوينه كوي پچا هغه 

پرته تاسو ته كوم ې چي د هللا له اجازممكنه نه ده 

پر هللا توكل ړو، او مؤمنان خو بايد ښه راودليل او ن

چي پر هللا توكل نه كوو حال دا ږ ولي به مواو ړي. وك

په هغه ې، او هرومرو به ښودي راوالر يپلې خئږ ته مو

توكل كوونكي ځوروئ، او ې پرږ موچي څه صبر كوو 

  ړي. پر هللا توكل وكبايد 

ځواب كي په دوى ته  السالم معليهيغمبرانو پ -(11-12)

له نورو ېر انسانان يو، څپه ږ ستاسو ويلي: هو مو

پر  تعالى هللاچي پير لرو ې كي توپه دازي انسانانو يو

پل تاسو ته خې ئپه الس ږ ې، زموړرزوينه كېپد وحي ږ مو

پلو له خچي كوي  تعالى هللاړه ېكپرږلى، دا ېپيغام ل

چي تاسو ې كومي معجزړي، وكېرزوينه پچا دا پر گانو بند

چي ممكنه نه ده ږ ته موپه واك كي نه دي، ږ ړئ زموغوا
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ښه دليل او نداسي پرته تاسو ته ې اجازو حكم اد هللا له 

ستاسو د ، كوئې پرړئ او قناعت ې غواچي تاسو ئ ړوراو

له پارو، ځان هللا ته سپل ږ خړاندي موپه وښونو گوا

ولي به ړي. توكل وكپل رب خپر  چيښايي و سره دا مؤمنان

ې ئږ ته چي موكي حال په داسي توكل نه كوو تعالى پر هللا 

ستاسو د مخالفتونو ې، ښودي راوالرمي ټولي سژوندانه د 

توكل له ، صبر كووهرو مرو به ړاندي په وځورونو او 

  ړي. توكل وكتعالى پر هللا چي يوازي ښايي سره  وكوونك

   

  

   

    

   

   

  

    

    

   

پيغمبرانو ته وويل: يا به مو پلو او كافر شوو خ

ږ پلي زمكي باسو او يا خو به حتمًا زموهرو مرو له خ

ړه ې دوى ته وحي وكنو رب ئځئ، گررا دين او مذهب ته

له دوى ، او ړوهالك كچي دا ظالمان به هرو مرو 

، ومېشت كوحتمًا ې زمكي كي په همدبه تاسو وروسته 

ېدو او ېروومقام له چي زما پاره دي چا لدا د هغه 

  .ېدوووېر ښگوازما له وعيد او 

غمبرانو ته پلو پيخځواب د كافرانو وروستى  -(13-14)

يا به مو ړئ، له دغو دوو بديلونو يو غوره كو: دا و

باسو او يا خو به حتمًا او وطنه پلي زمكي هرو مرو له خ

په ښ گواې د دوى د دځئ، گرږ دين او مذهب ته رازمو

ې ړوركنه يډډاپيغمبرانو ته دا پلو خ تعالى هللاځواب كي 

له ، او هالكوودا ظالمان به هرو مرو چي مطمئن اوسئ 

ځى نگډمن هستوډاستاسو  هزمك اهمدبه دوى وروسته 

په چي زما ه پاره دچا لهغه  دژمنه الهي دا ، وځوگر

 ښگوااو زما له وعيد او ږي ېېروېدو ودرله ړاندي و
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يوازي له  ژمنهله لوري دا  تعالى هللاد  .ږيېوېر

پوري سره نه ده بلكي تر قيامت  السالم مپيغمبرانو عليه

ړتياوي گځاندغه دوه  چيله هر هغه مؤمن بنده سره ده 

ېدو او له الهي ړاندي له ودره وپ تعالى هللاولري: د 

ښمنان له به د دوى د تعالى هللا. ږيېېروښ گواوعيد او 

   په ميراث وركوي.ړي او زمكه به دوى ته ځه ومن

   

    

  

    

    

  

    

     

   

  

ښ او هر سرك ړهې وكښتنه ئغو يړېكپراو د فتح او 

و په اوباو د نو دئ وزخ دې تر شا ئ ښمن تباه شو،د

داسي به نه وي ې خو پوي به ئړغو، ړى شيكړوبه خبه 

له هر لوري به ړي، ېري كتله ستوني ې ۍ ئپه آسانچي 

او تر شا ېدونكى نه وي، ړ كدى به مدرومي خو گ ورمر

   ړ )سخت( عذاب وي. ېپرې به ئ

ښونه گوا، مخالفتونه او ښمنانو شرارتونهد د -(15-17)

رب  پلخ السالم معليه يغمبرانوپ چيېدلي ړاو ته رسپهغه 

ړي او بريا ېكپرۍ د وروستړي او ړ كته د دعاء السونه لو

د ، ړېقبوله كد دوى دعاء  تعالى هللاې، ړې كښتنه ئغو

ښ او هر سركې ړې صادره كړه ئېكپركافرانو د تعذيب 

ښ دښمنان دا د حق سركړى. ۍ سره مخ كتباهې له ئښمن د

او نامراده  په الهي عذاب اختهپه دنيا كي نه يوازي 

په الر دئ، هلته گي د دوزخ سخت عذاب ورته ستربلكي شوي 

تريو تندي او له كركي په او زوي نو پرهارونو د به 

ړاو ړاو كپه كبه پ ړغو پړغو، ېرويپل ستوني تسره له خ

پرانيستلى ورته  ىپل كومخله هر لوري به گ مر، يوېرت

له ږي او ېپه برخه كې نه گ آرامتيا به ئمر خو دوي 
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نور سخت سخت عذابونه به او ژغوري ې نه ړاوونو به ئك

پلو كلكو په خې پسي به ئپه بل ورته انتظار كوي او يو 

    گولو كي نيسي. من

   

   

   

      

   

     

   

 ؛ړىې كفر كړه ئپه اپل رب چي د خد هغو مثال 

په ې د بادريچي ېر دي څپه ايرو ې د داسي عملونه ئ

په ړنو پلو السته راود خې راشي، پرۍ ځ سخته سيلور

   ژور الروركتوب دئ.دا همڅه به برالسي نشي، څ هي

ړنو، السته چا د كد هغه ې مبارك آيت كي په د -(18)

ماهيت د يوه ځلو، وسائلو او امكاناتو ړنو، هلو، راو

ړه په اپل رب خچي د ځور شوى څ كي انپه ترښكلي مثال 

ټي سره كود ايرو له داسي ې، ړې د كفر الر غوره كئ

داسي ې راشي او پرۍ تنده سيلې پسپر له چي تشبيه شوي 

د پاته نشي، ځاى پر ې څ اثر ئي هيچې ړكې ې ورې خورئ

ې ته ورته ځلي دړني او هلي ړني، السته راوكافرانو ك

ېز او نه بقا، نه به دوى ته ټه لري، نه اغگنه دي، 

ړى شي. ډ كاو نه به د حق د بري الره خن ټه ورسويگڅ هي

ې چي الر تربيديا كي چه لويه وپه دوى داسي دي لكه 

گام چي لوري هر په مي، ې كي دروپه تيارې وي، وركه شو

په الس نه څه ږي او ېپه موندلو نه تواناخلي د سمي الري 

  ځي. ور

     

  

    

   

    

    

پيدا په حقه  زمكه او چي هللا آسمانونهې رگوآيا نه 
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ځه به مو يوسي او نوي خلك به ړي له منړي، كه وغواك

 گران او دروند كار نه دئ.دا هللا ته او ړي. پيدا كرا

ړاندي په وږ ښووني زموڅو مهمي الردلته  -(19-21)

 ږي:ېځل

 گه په حقه او سمه توتعالى آسمانونه او زمكه  هللا

په كي شى ېهوده باو  عبث، باطل ،ارهناكنه ړي، پيدا ك

ې حاجته شى، نه كومه تشه اضافي او باو نه  ېموندى ش

په تعالى  هللاد  ږوالى.ږي او نه كوېگو كتر ستراو خالء 

څه او پلو موخو ته رسي؟ گه خڅنې ملك كي به كافران د

په گرتيا كوي؟ آيا په باطل كي مرسته او ملې څوك به ئ

ړ د باطل مالتچي ځي په نظر ورڅه پراخ عالم كي داسي ې د

 ړي؟!!او تأييد وك

 ټول خلك د زمكي د سر چي گرانه نه ده ته تعالى  هللا

 چيړي ، كه وغواړيپيدا كنوى مخلوق راځه يوسي او له من

  ؟مخنيوى كولى شيې ئڅوك ړي دا كار وك

    

  

   

    

    

      

   

   

   

     

 به ينو كمزور، يډ( شگند )غونڅرهللا ته به ټول او 

ږ ستاسو : يقينًا مواييښته ووې غوچي لويي ئهغو ته 

كوم څه رانه اتباع وو، نو آيا تاسو د هللا له عذابه 

ړي وى هدايت كږ مو: كه هللا به وايي؟ وونكي يئدفع كو

ږ ته ې وه، موړښوونه كنو حتمًا به مو تاسو ته الر

څ ړو هيړو او يا صبر وكوكېروى گزكه چي برابره ده 

 ه نشته.خالصى رات

 ښووني دا دي:ې مبارك آيت اساسي الرد د -(21)
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  هللاد ځي، ټول خلك له قبرونو راووځ به په ورد قيامت 

چا ږي، د هر ېگه ودرگنده توڅرپه به  ړانديپه وتعالى 

ځى موندى ټنپڅوك به ښكاره وي، نه گند او څرڅه به هر 

 ټولى شي.پڅه له هللا تعالى شي او نه به 

  ۍ كي ساتل شوي په ضعف او كمزور كي په دنياچي هغه

ستاسو خو ږ : موښتهغوې چي لويي ئبه ووايي وو، هغو ته 

كوم د هللا له عذابه اوس خو به وو، نو پلويان او اتباع 

ږ مو: واييرته وومستكبرين به څه رانه دفع كوونكي يئ؟ 

الهي عذاب د ه لپرون له الهي هدايت محروم وو او نن 

ړي وى هدايت كته ږ موكه هللا ، ه دهوركرانه ژغورني الر 

ځان نه ې وه، ړښوونه كنو حتمًا به مو تاسو ته الر

ټولو ږ موژغورلى شو او نه ستاسو مرسته كولى شو، نن 

څ ړو هيړو او يا صبر وكوكېروى گكه زچي ته برابره ده 

 خالصى راته نشته.

   

    

   

   

     

    

    

  

    

   

    

   

    

    

ي ړه وشېكپرېدو پاى ته رسې كار د د دچي او كله 

ې ښتينچي هللا له تاسو سره ريقينًا شيطان به ووايي: 

په ې وه درنه ړژمنه درسره كچي ې وه او ما ړژمنه ك

گر م، ي نه وهنواكمراز څ پر تاسو مي هيشا شوم، او 

منله، مو ړم او راسره وچي تاسو ته بلنه دركدومره 

نه زه ړئ، ځان مالمت كپل و خنو ما مه مالمتوئ، ا
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چيغو نه تاسو زما د  ېدونكى يم اوچيغو اورستاسو د 

مخكني شرك هغه ستاسو له چي زه يقينًا ونكي، دېاور

چي دغو منكر يم چي )له هللا( سره مو شريكولم. يقينًا 

  ظالمانو ته دردناك عذاب دئ. 

 ښووني دا دي:ې مبارك آيت الرد د -(22)

  ټولو خلكو د برخليك له لوري د لى تعا چي د هللاكله

ړ شي او دوزخيان ړه وشي، جنتيان جنت ته والېكپرۍ وروست

ړي او وبه پلو اتباعو ته مخ كدوزخ ته، نو شيطان به خ

، ې وهړژمنه كې ښتينچي هللا له تاسو سره ريقينًا وايي: 

ې له تاسو په واسطه ئپيغمبرانو چي د ړل ې وكڅه ئهمغه 

ړ او په برخه كې جنت ورؤمنانو ته ئې وه، مړده كسره وع

پايلي چول، د ايمان او كفر په دوزخ كي واې كافران ئ

 يژمنكومي چي او ما ويلي وو، تعالى  هللاچي ې ي وختهمغس

 او فساد ، عصيانگناهد شرك، كفر، ظلم، ې، ې وړدرسره ك

پله چي خگورئ ې، دا دئ ې وښودلښايسته پايلي مي درته 

ژمنو تر شا ټولو ړى شوه، له ك څ وعده مي ترسره نههي

نه ، نه وهاو برالسي ي نواكمراز څ پر تاسو مي هيشوم، 

په كولو مجبور گناه ړي يئ او نه مي د ړ كمي شرك ته ا

ړم او چي تاسو ته بلنه دركړي مي كدومره ړي، فقط ك

ځان مالمت پل نو ما مه مالمتوئ، خ، ې دهراسره منلتاسو 

نه زه ستاسو چي داسي دئ اوس زما او ستاسو حالت ړئ، ك

چيغو نه تاسو زما د  ېدونكى يم اوچيغو اورد 

نه زه كومه مرسته درسره كولى شم او نه ونكي، دېاور

مخكني شرك هغه ستاسو له زه تاسو زما مرسته كولى شئ، 

 منكر يم چي )له هللا( سره مو شريكولم. 

  ږ ړاندي بايد لپه ودغي برخي د د شيطان د وينا

څه ده او د شيطان ې معنى ئچي گورو و وړو اتوقف وك

 هللاآيا له ؟ ړىسره شريك كتعالى  هللاگه دى له څناتباع 

وسوسو شيطان د چا اطاعت شرك دئ؟ آيا پرته د بل تعالى 

 چي دى له هللاداسي دي لكه منل ې ئخبره ېدل او ته تسليم

چي ږي ېله وينا معلومړى شي؟ د قرآن سره شريك كتعالى 

په دغو څوك ړي حقوق دي، كه گځانمختص او  تعالى د هللا

سره تعالى  هللاڅوك له ړو او اختصاصي حقوقو كي بل گځان

ې شرك دئ او د شرك مرتكب شوى، دا عمل ئ ؛ نوړيك كيشر

عبادت، يوازي له ده تعالى  هللايوازي د دى مشرك، 
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ړه په اد حالل او حرام استعانت او يوازي ده ته دعاء، 

پاره ړو د حل و فصل لد شخاطاعت، يوازي د ده د حكم 

چي له ده سره دومره مينه يوازي د ده شريعت ته رجوع، 

څ چي هيېره پر هري بلي ميني غالبه وي، له ده داسي و

چي ده ته داسي طمع  او ړى شيېره ورسره برابري ونه كو

څه په دغو برخو كي بل چي څوك ، ښايييوازي له ده سره 

چي لكه مشرك دئ.  ؛ړيه شريك كسرتعالى  هللاڅوك له او بل 

ې د ده اطاعت او متابعت ته شرك دلته د شيطان له خول

نفس او هوى پل خد چا چي وايي ويل شوي، همداراز قرآن 

پل نفس )اله او ې خپه حقيقت كي ئړ وكاو هوس متابعت 

   ): ځولىگرمعبود( 

    
     :آيا هغه :  83الفرقان

ځان ته ې پله هوى او هوس ئچي خړى پام نه دئ كته دي 

 ې؟ې وكيل يپرنو آيا ته ځولى، گراله 

 چي د شرك ږي ېاخته كدردناك عذاب په به ظالمان  هغه

   ړ.ې وكړه او د شيطان متابعت ئې غوره كالر ئ

   

  

    

   

   

   

  

د ړي ې كېك عملونه ئړى او نې راوچي ايمان ئاو هغه 

چي داسي جنتونو ته ننايستى شي په حكم سره به هللا 

هلته به په هغه كي،  پاتهتل ،ږيېې الندي ويالې بهتر

 .په سالم سره ويهر كلى ې ئ

ېك عملونه ړى او نراوي ايمان چچا دا آيت وايي:  -(23)

داسي جنتونو ته ننايستى شي په حكم سره به د هللا ړي ې كئ

ې ، هلته به ئږيېې ويالې بهئالندي گلو د ونو او بنچي 

سره  په سالمد دوى هر كلى به په برخه وي، ژوند ى پاتتل

څه هر  په سالم سره هركلى وايي.ږي او يو به بل ته ېك

او ي وركوې ېربه له هر لوري هغوى ته د سالمتيا ز
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 ې ورته وايي.به ئمباركي 

     

   

   

   

   

    

    

   

   

   

    

     

    

  

   

    

    

    

 

گه څنې مثال كلم ېڅلېپهللا د سچي پام دي نه دئ  آيا

ې ئ يړجر چيېر څپه  وني يپاك ، د هغيړىك بيان

د  ږ( كي،ېه غپد آسمان )ې څانگي ئاو دي  يمضبوط

هللا خلكو ته  ېوه وركوي،پله مخپه حكم هر وخت پل رب خ

 هملك هپاكپند واخلي، او نا چيدا مثالونه بيانوي 

له سره ايستل  زمكيد  چي هد ټي ته ورتهپليت بوهغه 

ژوند وي دنيپه مؤمنان ، هللا ې نشتهئټيكاو څ هي ،شوى

گ او ثابت ساتي او وينا سره ټين يمضبوطپه كي هم 

څه كوي او همغه  ې الرياو ظالمان ب، په آخرت كي هم

    .ېئ ړيغوا چيكوي 

پاكي پاكي او ناو كي د آيتونو ې مباركپه د -(24-27)

ڼي كي ې بښونكړه راكې او زښكلېري ډپه مثالونه  ېكلم

چي ځوروي د هغي وينا مثال انې خوا ته يوړاندي شوي، و

ې او بلي خوا ته د ېدلټوكراله سمسوري زمكي ايمان د 
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ړوبه ډ خډنگنده له د كفر او شرك چي هغي وينا مثال 

 گه:ې تودپه ې، شو

  ې ئ يړجر چيدئ ېر څپه  وني يپاك د هغيايمان

په زمكي  ږ كي،ېه غپد آسمان ې ي ئڅانگاو دي  يمضبوط

ژوري  كيې هغپه ې ئ يړجراو ړى ځاى وركړه كي پل زخ

په ې او آسمان ړي شوته لوآسمان ې گي ئڅانې او ننوت

پله خپه حكم هر وخت پل رب د خې، ږ كي نيولېپلي غخ

ې ړي ئجرچي يعني ايمان داسي ونه ده ، ېوه وركويم

پر تأييد كوي، ړ او ې مالتئڅه د عالم هر مضبوطي دي، 

ړي ې هر لوري ته لوگي ئڅانړه ده، ټونو والمضبوطو بنس

ېوه وركوي، مؤمن ته ثبات پله مخپل وخت په خاو ځي، تل 

ېك او ې د مؤمن د نېوه ئپه برخه كوي، ماو دوام ور

  ږي.ېگندڅرگه راپه توصالح عمل 

 ړي رجې چي نه ئېر دئ څه پټي وپليت بد هغه  او كفر

په لور گي د آسمان څانې او نه ئځي په زمكي كي ننو

قبلوي او ې كي سين په خپلي يړزمكه جرې نه ئږي، ېړلو

څه له د هر  ،نيسيږ كي ېغ په خپليڅانگي ې آسمان نه ئ

په ۍ سيلپكي او آرامي س ېد يوړ محرومه، تأييد او مالت

ې په معمولي باد سره ئړاندي هم مقاومت نشي كولي، و

 . يړپر سر رغځي او د زمكي ړي وجر

 ود كافرانتعالى  هللاآيت كي  (18)په ې د مخه تر د 

تند باد چي ړ ټي سره تشبيه ككوداسي عمل د ايرو له 

ې كفر له داسي ، دلته ئړيې كئې ې ورې راشي او خورپر

په زمكي كي نه ې ړي ئجر چيړى تشبيه كټي سره پليت بو

 ږي.ېړې آسمان ته نه لوگي ئڅانځي او ننو

 پند  چيبيانوي پاره ې لد دته  هللا دا مثالونه خلكو

 .واخلي

  يمضبوطپه ژوند كي په دنيوي مؤمنان هم تعالى هللا 

ژوند په دنيوي ، په آخرت كياو هم وطوي بوينا سره مض

ړه او و دالئلو والمضبوطپر ې هم وينا درنه، كي به ئ

له ړاندي په وتعالى  په آخرت كي هم د هللاېزمنه وي او اغ

 ه. برخمنه قدر او اعتبار

  نه  ړيې غوره كچي د كفر او شرك الر ئظالمان خو هغه

ي او ړلوري د تلو توفيق ترالسه ك سمپه په دنيا كي به 

چي پاره موندلى شي څه د ويلو لآخرت كي داسي په نه به 
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ځان ړي او له عذابه توجيه كې پرپل كفر او شرك خ

 ژغوري. و

 ننو و سپل مشيت او ثابتله هر بنده سره د ختعالى  هللا

ښوونه ې سننو مطابق الريوه ته د همدمطابق معامله كوي، 

    .ې محرومويكوي او بل تر

گه تشريح ې توپه دكي روايت ه يوه پدا مثال  قرآند 

 شوى: 

 م ث ُله ا ِبش ج ر ة   يأ خْبُِرونِ " ّـهللا ر سُولُ  ق ال   ق ال   ّـُعم ر   اْبنِ  ع نِ 

 ت حُت   و ال  ، ر بِّه ا ِبِإْذنِ  حِين   ل  كُ  ُأُكل ه ا ُتْؤِتى، اْلُمسِْلمِ  م ث لُ 

 أ ت ك ل م   أ نْ  ف ك ِرْهتُ ، الن خْل ةُ  أ ن ه ا ن ْفِسيِفي  ف و ق ع  ". و ر ق ه ا

  ق ال   ي ت ك ل م ا ل مْ  ف ل م ا، و ُعم رُ  ب كْر   أ ُبو و ث م  
 
 هِ " ّـالن بِي

 
 ي

 ن ْفِسيِفي  و ق ع   أ ب ت اهْ  ي ا تُ ُقلْ  أ ِبي م ع   خ ر جْتُ  ف ل م ا". الن خْل ةُ 

 ُقْلت ه ا ُكْنت   ل وْ  ت ُقول ه ا أ نْ  م ن ع ك   م ا ق ال  . الن خْل ةُ  أ ن ه ا

  أ ح ب   ك ان  
 
 ل مْ  أ نِّي ِإال   يم ن ع نِ  م ا ق ال  . و ك ذ ا ك ذ ا ِمنْ  ِإل ي

 .ف ك ِرْهتُ ، ت ك ل ْمُتم ا ب كْر   أ ب ا و ال   أ ر ك  

وفرمايل:  ّـوايي: رسول هللاچي نه روايت دئ  ّـعمر  له ابن

په حكم چي مسلمان ته ورته ده، د هللا ښيئ )هغه ونه راو

پاڼي ئې نه ېوه وركوي، پله مسره په هر موسم كي خ

ړه په زږي، عبدهللا )بن عمر رضي هللا عنهما( وايي: زما ېژر

دا به د خرما ونه وي، خو دا ښايي ېدل چي كي راولو

چي څه ووايم په داسي حال كي چي ښېده ېه وبرراته بد

څه چي دوى څه نه وايي، كله هلته ابوبكر او عمر وي خو 

وفرمايل: )دا د خرما ونه ده.(،  ّـونه ويل نو رسول هللا

پالره! گرانه ووتم ومي ويل: پالر سره پل چي له خكله 

دا به د خرما ونه ښايي ېدل چي ړه كي راولوپه ززما 

ې؟ ړخبري له كولو منع كې څه شي د ديل: ې ووي، راته وئ

ې وى نو ستا دا خبره به تر هغه او ړكه دي دا خبره ك

ړم ې خبري منع كهغه هم راته غوره وه. ومي ويل يوازي د

چي ښېده)ېبده راته وبرڅه نه وايئ نو ته او ابوبكر چي 

 .څه ووايم(زه 
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په ې چي د هللا نعمت ئړى پام نه دئ كآيا هغو ته دي 

ټوبي ته كوز ټاهالكت د ې پل قوم ئړ او خكفر بدل ك

  ځى!څومره بد قرارځي به، او چي ورننودوزخ ته ړ، ك

قومي ې هغو د كفر د جبهې مبارك آيت كي په د -(28-29)

ې ته اشاره شواو مذهبي مشرانو سردارانو او صناديدو 

ېولي او دوزخ په لور بد كفر ې پل قوم او اتباع ئچي خ

ړي چي دوى ته كوم نعمتونه وركتعالى  هللاې رسولى، ته ئ

دولت، يا اقتدار او زعامت، يا اعتبار او وو، يا مال 

ېرزويني او پدا تعالى  هللاچي د ځاى پر ې د داو وجاهت، 

او پاروي وپاس احساس راپه دوى كي د منني او سنعمتونه 

د كفر دا نعمتونه  ېئخالف په شاكر بنده شي؛ تعالى  هللاد 

ې الري شوي او پله بپه خ، په الر كي كارولياو بغاوت 

 ړي.ې الري كې بنور ئ

   

    

   

     

چي د ده له پاره ې لړل د دړ كې سياالن جواو هللا ته ئ

ېدا ځگرچي متمتع شئ ړي، ووايه: الري )خلك( منحرف ك

 ده.ري وپه لمو د اور 

ښووني او حقايق ېري مهمي الرډڅو دا مبارك آيت  -(31)

 ږدي:ه ږ مخي تزمو

 ړي چي غواچا كار دئ ړول د هغه ته سياالن جوتعالى  هللا

شرك هغه  ړي.ې منحرف كله الري ئاو د هللا تعالى خلك دوكه 

د هغو ټى بوگنده دا ږي، ېټوكپله راپه خچي ټى نه دئ بو

د هللا تعالى پوهان ناړي غواچي گمارانو په الس كرل شوى ټ

ښايسته او او ړ ړ لوقبرونو لوپر  ړي.له الري منحرف ك

ې چي د دې ته رابلل ړول، خلك دزيارتونه جومزين 

ړاندي او مجاورينو ته ې وپه درشل كي نذرانزيارتونو 

ې او هغه ته د ولي هللا نوم وركول، ړي، دې وركې شكرانئ

ېدا ورته منسوبول پوهپه غيب كرامتونه ورته ثابتول او 

م او ځان ته داې ې ئله همدچي گمارانو دنده ده ټد هغو 

   .ېرباسيې تله حق الري ئ او جاهالن غولوي، ىړړ كدكان جو
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 ې د تمتع او ټي ترالسه كوي، دا ئگه ې كاردوى له د

متمتع شئ پاره هغوى ته ووايه: ې لد همدټي وسيله ده، گ

د دوزخ اور ته تاسو ټه به گدا چي پوه وئ ې دي په دخو 

 رسوي. 

   

  

   

  

    

      

   

 چي ړى ووايهې رواچي ايمان ئگانو ته زما هغو بند

په څه ه خڅ و، او له هغيړكگه ټينړيكه ه( اځ)د لمان

، تر مو دي ړيرروزي كوچي  يړانفاق كښكاره ټه او پ

په كي پلور پېر چي نه راشي  ځورداسي چي ې د مخه د

 شته او نه دوستي.

 پام كي ولرئ:په څو خبري دلته  -(31)

  و كي د كافرانو دريو خصلتونو ته آيتونيو مخكنپه

له آخرت انكار، د دنيوي كفر او شرك، ې: اشاره شو

ې غولول، پر ړول او جاهالنڅلي جوپاره د شرك اغراضو ل

چي ې معرفي شوډله ه مقابلې آيت كي د دوى دپه 

په عبادت كوي،  تعالى هللاد ې دا دي: ړتياوي ئگځان

سره او هم د ده  تعالى هللاړيكي هم له پلي اځه سره خلمان

 تعالى چي هللاكوم نعمتونه گوي، ټينسره گانو له بند

، دا گويلښكاره ټه او پپه ې په الر كي ئړي د ده ورك

په پلور پېر چي نه ځي باور لري په هغي ورچي دوى كه ځ

 ټه رسولى شي.گچا ته پلوي كي شته او نه خ
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ړل، پيدا كې ئ زمكه او چي آسمانونههللا هغه ذات دئ 

ې ې سره ئپه داو  ېړې اوبه رانازلي كله آسمانه ئ

ۍ ښتكگه، په توتاسو ته د روزي  ،ېې راوايستېودا م

په بحر كي په حكم سره چي د ده ې ړې درته مسخره كئ

او لمر او ړل. ې درته مسخر كاو نهرونه ئمي، ودر

گه، په تود دوو تلونكو  ؛لړې درته مسخر كۍ ئږموپس

ې ئ څههر هغه و اړي، ې درته مسخر كځ ئپه او وراو ش

او كه د هللا نعمتونه ښتل، ې ومو غوچي ترړل درك

ېر ډچي انسان ې نشئ، يقينًا ېرلى ئنو شمېرئ وشم

   پاس دئ.ېر ناسډظالم او 

څو ېرزوينو پد سترو سترو  تعالى هللادلته د  -(32-34)

 ږي:ېځل ږ مخي تهگي زموېلب

  ړل، پيدا كې ئ زمكه او چي آسمانونههللا هغه ذات دئ

ړو ، او د دوى دواې غولىئ هچت او بلږ د كور ې زمويو ئ

چا چي . ځواب واييته  وړتياوږ اچي زموڅه داسي هر 

 تعالى هللاي، هغه ړپيدا كگه ې توپه د زمكه او آسمانونه

  دئ.

 ې ئې سره په دې او ړې اوبه رانازلي كله آسمانه ئ

ړو د دواگه، په توتاسو ته د روزي  ،ېې راوايستېودا م

ړى ځته كډ كار رامنگاو  يووالى، دا تنسيقې ئځ تر من

ې راباسي، ېوږ ته موي او له بلي موچي له يوه باران ور

ړه ېوه، دواې دانه او مږ ته اوبه راكوي او بله ئيو مو

چي د چا ، ږ ته د رزق او روزي انتظام كويگډه موپه 
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ې ړه ئدواځ دا تنسيق راوستى او ن او زمكي تر منآسما

 ؛ړيښاك برابر كڅخوراك او ته ږ چي موگمارلي ې پر د

   .دئ تعالى هللاهغه 

 په په حكم سره چي د ده ې ړې درته مسخره كۍ ئښتك

 تعالى هللاړل. ې درته مسخر كاو نهرونه ئمي، وبحر كي در
هغوى د پر سر د او د اوبو ړولو ۍ جوښتد كپه طبيعت كي 

استعداد او ې دا او انسان ته ئ ېښودلامكانات كتلو 

ۍ ښتسره كې په استفادله دغو امكاناتو چي ړ وركتوفيق 

 .ړيړه كجو

 ړل، شرايط برابر كېدو ې د نهرونو بهپه طبيعت كي ئ

ژوري او آواري برخي ړي، لوچي ې ړړه كې داسي جوه ئزمك

و او ې واوره او باران ووروي، د واورړو ئپر لولري، 

په لور ژورو او آوارو سيمو باران اوبه ورو ورو د 

نهرونو ته ږي او ېږي، واوري ورو ورو ويلي كېوبه

ږي، دوى ته ېېرږي، د خلكو د كورونو خوا ته تېراكوز

ې ې ئڅاروي او كروندوركوي، صفا او خوندوري اوبه 

  . ړوبه كويخ

 په منظمه او چي ، ړلې درته مسخر كۍ ئږموپلمر او س

ڼا كوي، ستاسو كور ځ رلمر ستاسو ورگه درومي، تو دقيقه

ڼا ې رپې شۍ ستاسو تيارږمپوساو تودوخه دركوي، ڼا ته ر

ې د داسي قواعدو تابع په ئځ او شۍ، ورږمپوكوي، لمر، س

چي ږدي ې نپرځواب ووايي، ړتياوو ته ستاسو ا چيړي ك

په كي ممكن نه وي، ژوند چي ړه شي يا سزمكه دومره سره 

چي د ې باعث شي گ د دگ راتې تپسپر له ځي وراو ې پش د

ېر تودوالي ډځته شي، د په تودوخي كي تعادل رامنزمكي 

ږمي دا پوې ونيسي، كه د لمر او سړوالي مخه ئاو سو

گ نه وى، گ راتځي تې او ورپښت نه وي، كه د شځمنظم خو

ډه وى نو د ږده يا لنحالت اوځ تر اوسني په او وركه ش

ژوند كولى شو، نه حيواناتو او ن پر سر نه انسازمكي 

د دوى د ړي، پيدا كۍ ږمپوچا چي لمر او سنه نباتاتو. 

ثابت او دقيق مدار او مسير ې ئپاره تلو راتلو ل

ې ې عمر ئړي، د هري يوپيدا كې ځ ئپه او ورشټاكلى، 

مجال ژوند ژوو ته د ټولو ې ئې سره په دړى او تعيين ك

 دئ. لىتعا هللاړي؛ هغه او شرائط برابر ك

 په د حال او قال چي ړل ركو څههر هغه ې انسان ته ئ
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ړ چي د ده فطرت ورته اڅه هم هغه ي، ښتې غوترې ئژبه 

ېر ډړي او ې غواې ترد ده د وجود سلول سلول ئاو  وو

چي ښتي، هغه ذات ې غوژبه ترپله په خده چي څه هم هغه 

ې ږ حاجتونه ئځواب ويلى او زموې ښتنو ته ئږ غوزمو

 دئ. تعالى هللاي هغه ړترسره ك

 ې ړپر تا كېرزويني پدومره  تعالى هللا ې انسانه!او ا

ې هغه حساب ړچي كه وغواړي ې دركاو دومره نعمتونه ئ

  ې.موفق نشېرلو په شمې څكله به ئې نو هيړك

  ېرزوينو او پېره ې شمټولو بد دغو  تعالى هللاد

څه كوي پل رب سره هغه له خانسان ړاندي په ونعمتونو 

ې كولى شي، مخلوق ئپاس ېر ناسډېر ظالم او ډيوازي  چي

   پاس دئ.ېر ناسډېر ظالم او ډچي انسان يقينًا 
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ښار دا ې زما ربه! ابراهيم وويل: اچي هغه مهال او 

ې ړډډه كپه ې ې، او ما او زما اوالد له دړخوندي ك

ېرى ډچي دوى ې زما ربه! يقينًا ځو، اولمان چي بتان

ړ هغه چي زما متابعت وكچا نو ړل، ې الري كړي بگو

ړ نو ړاوى وكچي زما سرغچا څخه دئ او ډلي زما له 

زموږ ربه! ما ې ې. انكى يښوته مهربان بخچي ې شكه ب

ځيني، ستا د محترم كور خوا ته په اوالد  پلخو د خ

 ې زموږټي ده، اې بوب چيړل ېشت كمديا كي ېب داسي

د خلكو ړى شي، ځ اقامه كلمون چيپاره ې لربه! د د

ېوو روزي ړه او له مد دوى لوري ته رامات ك هړونز

 چييقينًا ربه!  زموږ ېړي. اځاى كپر شكر  چيړه ورك

ې ټوو يا ئپې ئ موږ چيې ږېپوهڅه په هر هغه ته 

 هپاتټ په آسمان كي پڅه پر هللا خو نه ښكاره كوو او 

 چيستاينه هغه هللا لره ده  كي، زمكيپه ږي او نه ېك

په برخه اسمعيل او اسحاق راښت كي ړپه زې ما ته ئ

ېدونكى دئ، گانو اورزما رب د دعا چيې شكه ړل، بك

هم، ې او اوالد مي ړكونكى مي كوځ لمونې زما ربه! ا

باري خدايه!  ې!!ړربه! او دعاء مي قبوله ك ې زموږا

ما ته بخښنه وكړې، او زما مور پالر ته او مؤمنانو 

 مېدو په ورځ.ئته د حساب قا

په ۍ موضوع و كي د مخكنې مباركو آيتونپه د -(35-85)

د موحدينو د  او د مؤمنانو د ستر ساالر ؛ارتباط

ږ مخي قصه زموابراهيم عليه السالم مشر  ښمخكنوميالي 
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چي ايمان انسان كوم مقام گورو څو و، تر ېېښودل شوته ا

د عالمونو رب ې گه ئڅنړ بيايي، ې لوڅومره ئته رسوي، 

په داسي په دعاء ړ د ده چ خوېره وپ، يو سگاني منيدعا

ړۍ چي د ن ېږيښار بدلډك بركتونو او  خوندي او له امن

د كي  ېپه دځي، گرمؤمنانو قبله  ټولو موحدينو اود 

په الس بيت هللا، د خداى كور او د السالم  عليهابراهيم 

پال،  داىخپه لكونو هر كال ږي، ېړجو پالو مطافخداى 

ې زړونو سره دډك له محبت او اخالص مين، تعالى  پر هللا

 عليهد كور د طواف او د ابراهيم تعالى  هللاښار ته د 

څه كوي مي او همغه ودرپاره ښودو لېپل اپل د پر السالم 

السالم  عليه، د ده زوى اسمعيل السالم عليهچي ابراهيم 

او دا دئ ړي ول، كېرمني هاجر عليها السالم او د ده م

په څلورو زرو كلونو كي ې ږدېرو نپه ت پوريتر نن 

په دعاء السالم  عليهگونو مليونو خلكو د ابراهيم سل

ې كعبې وش يړپه الس جوه او د دته تللي ښار آباد شوي 

، تر قيامته دوام كويهمداسي ړۍ به دا لړى، ې كطواف ئ

په دلته  ،كاله مخكيزره څلور چي په داسي حال كي دا 

او د ده له له ابراهيم عليه السالم  ،چ ناو كيې ود

او نه بل  پرته نه بل انسان ووېرمني او تي خور زوى م

په ا دئ ستاسو د، ټى او نه حيوانبواوبه، نه ، نه ژوى

گه ېلهغه تاريخي بېوو ېز او مد اغې پاكي كلمړاندي د و

ې، هغه ځور شوې كي انپه قصالسالم  عليهچي د ابراهيم 

گي څانژوري درومي، ړه كي په زې د زمكي ړي ئچي جركلمه 

 ېوه وركوي. پله مږي او تل خېړلوپه لوري د آسمان ې ئ

پل جد قريشو ته خڅ كي ترپه ې ې قصد له بلي خوا د

ياد شوى او ورته ويل شوي: ستاسو دا خوندي او په ور

ې چي له هر لوري دېمانه رزق پراو هغه  ټوبىټاباامنه 

ستاسو د هغه جد د دعاء مظهر درومي؛ ښار ته رامبارك 

ې د هللا پاره ئلپل اوالد د ځان او خچي موحد وو، دئ 

چي له شرك او د ې وه ړړاندي دا دعاء كپه وتعالى 

د )اقامة الصلوة(  ې لري وساتي اوځني ئه لمانبتانو ل

څه د هر  تاسونن سخو  ړي،په برخه كې او )شكر( توفيق ئ

ټغر به ستاسو ، هيلو او آرمانونو خالف ديد هغه 

پله خسره السالم  ابراهيم عليهبه له تعالى  هللاږي، ېټول

ځل بيا ده د دعاء مصداق به يو وعده تر سره كوي، د 

چي پاري ښار هغو خلكو ته سبه دا تعالى  هللاږي، ېگندڅررا



 

                                                                                  ې                                    پلوش ند قرآ

 ابراهيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 

او دعاء ېدو هيله پيدا كې د رائالسالم  ابراهيم عليه

   .ې وهړك

 السالم عليهد ابراهيم  چيو آيتونله دغو  قرآند 

بڼي كي  ېښكونكړه راي او زېزمناغډېري په ې دعاء ئ

 ږي: ېپه صراحت سره معلوم څو خبريې، ړكځور ان

  ې ئاو زوى هاجر ېرمن پله مخ السالم عليهابراهيم

هغه مهال په بېديا كي ې د مك السالم مااسمعيل عليه

په كي ټى څ بوېگ وو او هډاېره پهغه ناو س چيښودل ېپر

 ېدو.ټوكنه را

 ړى وو ې موخه كپه دپه امر او  ې د هللا تعالىدا كار ئ

د هللا تعالى محترم كور )بيت څو كاله وروسته دلته به  چي

چي ې ذيب شوكې سره د بايبل هغه ادعاء تد پهړوي. هللا( جو

ېرمني له ده بلي مالسالم  عليهسارا د ابراهيم وايي: 

ړي او ده هم دا شې له كوره وچي هاجر او زوى ئښتل وغو

 ړ.كار وك

 په لوري د خلكو د ې د رزق او د دوى پاره ئد دوى ل

 په هغي چيځكه دا  ړه.وكې ېدو دعاء ئړونو د راماتز

او  ي، ونيټنه بو او ېدونه بل انسان اوسبېديا كي  چيو

  .ېاوبه و

  قبلوي لكه  به دا دعاء داسي هللا تعالى چيمطمئن وو

 ړ. اوالد وركښت كي ړپه زې ئ چيده ته 

 عليه السالم اسمعيل  چيږي ېد دعاء له الفاظو معلوم

ې د اسمعيل او ړى ئ، لوممشر ووعليه السالم تر اسحق 

ې د بايبل ې سره ئپه داو ې د اسحاق نوم اخيستى، پسور

چي وايي: اسحاق د ابراهيم يوازنى ې ړد كرهغه ادعاء 

 مشر زوى وو. 

  د ده قوي عاطفه او د مېرمنيپه الفاظو كي د دعاء، 

ړه سوى او قوي زژور د ده اړه په او ټولو مؤمنانو زوى 

په ې دعاء ې. د دځور شوېر انڅپه پانده سيند څد مينه 

او هر زړه سواند داعي ربان پالر مهد هر به ېدو سره اور

د ، ابراهيم عليه السالم هغه څوك ږيېبه يښكگو اوله ستر

چي د ده پل كاروان همسفر بولي ډلي غړى او د خپلي خ

په فكري او اخالقي لحاظ ورته متابعت كوي، له ده سره 

ځاى فكري او اخالقي اړيكي پر د نسبي اړيكو والى لري، 

مهربان بخښونكي رب ته د چا هغه ڼي، گد اعتبار وړ 
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گ كي د ده په لوري تد هللا چي غواړي مغفرت بخښنه او 

 گرتيا نه كوي. مل

چي هم راواخلو برخه چي دلته د بايبل هغه به وي ښه 

ډېري ې او ې ليكلئ عنوان الندي تر هاجر او اسمعيلد 

 :گورو، بايبل ليكيپه كي  ويناوي او غلطي پوريس يپكس

: زه اوالد نه لرم، ته زما دا ساراى ابرام ته وويل

پيدا شي، ې پاره اوالد ترزما ل چيړه په نكاح كه ځوين

حامله هاجر  چيړه، خو كله ابرام موافقه وك

ې د ، نو مغروره شوه او ساراى ته ئشوه (دوارهنامي)

هغه ړ، ساراى ابرام ته شكايت وكگه كتل، په سترحقارت 

ې گه دڅن چيځه ده، ورته وويل: دا ستا وينځواب كي په 

ړه!! نو ساراى له هاجر سره ورسره وك ړي همغسيړه غواز

په بېديا كي ! خو ېده!ښتړه او هغه وتپيل كبدسلوكي 

 په الريد شور  چيوليده  ې خوا تهچين يې د هغفرشت ېيو

ته  يېرته خپلي بادارې ويل: بورته وئده، پرته كي 

ړم، زه به ستا نسل زيات كې كوه، اطاعت ئ ستنه شه او

ې پرد اسمعيل نوم ې، وږېوز، زوى به ېته حامله ي

ټولو سره او ... ستا زوى به وحشي وي، دى به له ږدهېك

ځان سره ... هاجر له  ږي!!ېگټول به له ده سره جن

... هاجر كور ته  ښتيا ما خداى ليدلى!!په روويل: آيا 

اسمعيل  ،پيدا شو او ابرامې ستنه شوه او زوى ئ

 !!( ونومولو

  ولرئ:پام كي په  خبريڅو دلته 

 پاره د بايبل د دغو غلطو خبرو د تصحيح ل قرآن

 السالم عليهابراهيم  بلكيده ې نه ېدلښتهاجر ت ايي:فرم

سره  السالم پل زوى اسمعيل عليهله خپه امر  تعالى هللاد 

په ې موخه او په د، ښودهېپرې كي په وادې د مك ځاىيو 

 .ړويكز جوچي دلته به د موحدينو ستر مرې هيله د

  دا  ې ادعا كوي، بلكيئ بايبل چي هد هغه نهدا چينه

د زمزم اوبه ترې  ،ده پاتهتر ننه  چيد زمزم چينه ده، 

 عليهد اسمعيل بنو اسمعيل )ې ئپه خوا كي  ږي اوېبه

 ېشت دي.م (اوالد السالم

 ځايونو كي هم خداى ېرو نورو ډپه دلته هم او  بايبل

ې هاجر ې فرشتيو چيي دلته واياو فرشته سره خلطوي، 

زه به  ې وايي:ې له خولفرشتد همدغي وليده خو وروسته 

ليكي: آيا  جر وينا هم داسياړم، د هستا اوالد زيات ك
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ې وروسته د له دښتيا سره ما خداى ليدلى!! په ر

ې ورته ې فرشتدر چيپه هكله ليكي  ابراهيم عليه السالم

ې خداى ئ څخه يوله دغو دريو  چيې ليكي پسې او ورراغل

دريو خدايانو  د چيڅه كوي ليكوال ه بايبلوو!! د 

ې معنى تصور سم ې او روح القدس( غلط او ب)خداى، زوى ئ

په ې او خداى نومونه يو د بل دا د فرشت ړي!!ثابت ك

 پاره دي!!ې لځاى كارول د همد

  د صفا او  چيړ ړ مقام وركهومره لو تعالى هللاهاجر ته

د يوه ستر  ېرڅپه د حج  ېڅه ئې هځ د دې تر منمرو

د  چيڅوك ې فرمايل: ونيول او وئپه مناسكو كي عبادت 

ېر به د دغو څپه ځي د هاجر خداى د كور طواف ته را

سر  رپډۍ غونډه وهي او د هري ځ منډيو ترمنړو غوندوا

 ړوي او دعاء به كوي!!ې ته مخ اېر كعبڅپه ې به د د

  يكوال د ل په هكله د بايبل السالم عليهد اسمعيل

نده ږېځول د قومي او مذهبي تعصب زژبه خوچه او بده ك

رو ېډپه  ې ته ورته ويناوي د بايبل، تاسو به دده

په د دوى كاهنانو د نورو قومونو  چيگورئ وځايونو كي 

گ او له ې لعنت ويلى او د مرپر هغوى ئې دي، ړهكله ك

 ڼلي!!گې ړلو مستحق ئځه ومن

     

   

   

   

   

    

   

  

څه به چي له هغه مه كوه  گمانړه دا په ااو د هللا 

دې په )چي يقينًا ې كوي، ظالمان ئ چي داغافل وي 

گي سترچي هغي ورځي ته ځنډوي يوازي مهلت سره ئې( 

داسي هيبته( ټېغي او رډي شي،  ه)له ډېرپه كي 

، نظر پاته ويسرونه به ئې هسك چي ځغاستونكي به وي 

په وتو )او له ځي، زړونه به ئې گربه ئې نه ورته را

 .وي (ښېدوپه تې سين
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كي څو مهمي الرښووني آيتونو ركو ې مباپه د -(42-43)

 شوې:

 يا له  چي ظالمانو ته مهلت وركولېره گداسي مه ان

هللا چي ړ نه دي او يا له دې كبله چي د سزا ودې كبله دي 

ځ هرومرو هغه ور. ى لريپادا مهلت تعالى ترې غافل دئ، 

دوى سره محاسبه كوي او  ههللا تعالى به لچي راتلونكې ده 

 ږي.اخته كې الهي عذاب بهپه 

  چي دوى له هغي سختي ورځي سره مخامخ كړي دا ځنډ به

الندي گي رډي رډي راختلې وي، سترله هيبته به ئې د دوى 

او يوې خوا بلي خوا ته به كتلى نشي، يوه او بل لوري 

ې نه گان به ئېږي، باڼوپې نه رگي به ئسترته به تښتي، 

  ي. په وتو وړونه به ئې له ډېري وېري زسره ورځي، 

   

  

   

   

    

    

   

      

   

  

   

   

   

    

    

    

   

، عذاب به ورته راشيچي روه او خلك له هغي ورځي ووې

تر ؛ وايي به: اې زموږ ربه! ې كړىچي ظلم ئنو هغه 

چي ستا بلنه ومنو يوې ټاكلې نږدې نېټي مو وځنډوه 

آيا تاسو هغه نه يئ پيغمبرانو متابعت وكړو، او د 

څ زوال به مو چي هيې د مخه مو لوړه كړې وه چي تر د
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شت شوئ گنځيو كي مېپه هستواو د هغو  په برخه نشي؟!

چي پر ځان ئې ظلم كړى وو، او درته معلومه شوه چي 

ڼ شمېر تاريخي( مثالونه گړ او )چلن مو ورسره وكڅه 

ټ پپل چي دوى خاو يقينًا مو درته بيان كړل، 

چي د دوى په داسي حال كي او دا تدبيرونه وكارول، 

دي، كه كي او واك په خوا ې( د هللا پايلي ئمكر )او 

پرې له چي غرونه داسي وي  ونهرڅه هم د دوى تدبي

  منځه ځي.

 دا الرښووني مومو:ې مباركو آيتونو كي په د -(44-46)

  له الهي عذاب چي ووېروه له راتلو هغي ورځي د خلك

: اې زموږ ربه! ې واييان به ئلماظسره به مخامخ شي، 

ټه ېږ نور مهلت را، يوه بله نلعذاب وځنډوه، دا لږ دي 

ړه، مهلت راكټاكلې نږدې نېټي بلي تر ټاكه، راته و

پيغمبرانو متابعت منو او د به ستا بلنه چي ژمنه كوو 

آيا تاسو هغه ځواب كي وويل شي: په كوو. دوى ته به به 

ډېر غرور او تأكيد سره په ې د مخه مو چي تر دنه يئ 

او له الهي  په برخه نشيزوال څكله به مو هيچي ويل 

د كفر، پل سلف د خا آياو  عذاب سره به مخامخ نشئ؟!!

ې ليدلې؟ گو نه وپلو سترپه خپايلي مو بدي شرك او ظلم 

ي گنځيو كي مېشت شوپه هستومخكنيو ظالمانو د آيا تاسو 

چي هللا تعالى له دوى ې نه وه او درته معلومه شونه وئ 

ڼ شمېر تاريخي گآيا د ظالمانو د هالكت څه وكړل؟ سره 

هغوى هم د شوي؟  ستاسو مخي ته نه وو اېښودلمثالونه 

ټ تدبيرونه پډېر په دفاع كي حق خالف او د باطل 

ټه گپټو تدبيرونو هيڅ چي دغو خو مو ليدل وكارول، 

هر چي ورونه رسوله، ټول شنډ او بې اغېز شول، دا ځكه 

په واك په شمول د هللا تعالى ټو تدبيرونو پڅه د دوى د 

لى له هيڅ تدبير د هللا تعاې هغه ټاكي، پايلي ئكي دي، 

تدبيرونه  اكه څه هم دگټه او اغېز نه لري پرته إذن 

 . ړاندي تم كېدى نشيپه وئې غرونه ستر ستر چي داسي وي 
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پلو چي له خگمان مه كوه ړه دا په انو د هللا 

، ېدونكى دئتر شا كو وعد وپلخه ل پيغمبرانو سره

  چ اخيستونكى عزتمن دئ.چي هللا غيقينًا 

داسي ړه په اد هللا چي ويل شوي  آيت كي 42په  -(47)

يا له دې  چي ظالمانو ته مهلت وركولېره گمه ان

هللا چي ړ نه دي او يا له دې كبله چي د سزا وكبله دي 

ځ ور هغه. پاى لريتعالى ترې غافل دئ، دا مهلت 

هللا تعالى به له دوى سره چي هرومرو راتلونكې ده 

ې دپه ږي. الهي عذاب به اخته كېپه محاسبه كوي او 

گوته نيول ړخ ته ې موضوع بل اد همدمبارك آيت كي 

ې پر كافرانو د غلببريا او كه د او ويل شوي:  ېشو

چي ډ راغى ځنڅه په تحقق كي هغو الهي وعدو او فتحي 

پيغمبرانو سره او د دوى له الري لو پله خ تعالى هللا

 هللاچي گمان مه كوه ا ې دي نو دړكله مؤمنانو سره 

به  تعالى هللا، ېدونكى دئو تر شا كپلو وعدله خ تعالى

ځواك څ څوك او هيې ترسره كوي، هيپلي وعدهرو مرو خ

 چي هللاځكه نشي، دا  دىېډ كاندي خنړپه وو وعدد د ده 

ئ او هم له ظالمانو او ځواكمن دهم عزيز او  تعالى

 .چ اخيستونكى دئغښمنانو د حق له د

    

   

   

   

  

    

   

  

   

      

    

  

په بلي زمكي پرته ې چي دا زمكه به له دځ هغه ور

د يوازني ټول به( )او هم،  آسمانونهبدله شي او 
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 ځپه دي وراو گند شي. څرړاندي راپه وېر برالسي هللا ډ

ړل په زولنو كي يو له بل سره تچي ې گورمجرمين به 

ې او اور به ئ )نانزرو(ڼو رزد ې كميسونه ئ شوي دي.

د ښ ته چي هر ساكپاره ې لد دږي، ېړمخونو غوپر 

ژر چي هللا ړى شي، يقينًا ړنو بدله وركپلو السته راوخ

   حساب كوونكى دئ.

 و:گورښووني و كي دا الرآيتونې مباركو په د -(48-51)

  ځه له منگه پړه توپه بشبه  زمكه او آسمانونهدا

پيدا راې زمكه او نوي آسمانونه به نو تعالى هللاځي، 

سره به  وۍ زمكي او اوسني آسمانونچي له اوسنړي، ك

ټول له نوي نظم سره، به وي نوى عالم پير لري، تو

ېر برالسي هللا ډيوازني  دژوندي شي، راېرته ببه انسانان 

ډ ښكاره ميدان كي راغونپه او گند څرراه بړاندي په و

 شي. ړى ك

 په زولنو كي يو له چي ې گورمجرمين ځ به په دي ور

، ڼو )نانزرو(رد زې كميسونه ئ ،ړل شوي ديبل سره ت

پر ژر اور اخلي، چي بد بوى لري او ېل داسي تور ت

 وي. يراتاواور لمبې دوزخ د ې د به ئمخونو 

 پلو د خچا ته هر چي وي پاره ې لد دبه څه ا هر د

 .ړى شيبدله وركړنو سزا او ك

  ژر حساب كوونكى دئ.چي هللا يقينًا 

   

  

   

   

      

چي ره پاې لپاره يو ابالغ دئ او دا د ددا د خلكو ل

چي پاره ې لړى شي، او د دې سره خبردارى وركپه د

ې يوازنى معبود دئ او د دپرته له شكه هغه پوه شي 

 پند واخلي.ړي گوچي عقلمن پاره ل

د او ې وروستى آيت دئ د سورچي دا مبارك آيت  -(52)

پوري تتمه ړه په زښايسته او پاره ې د مضامينو لسور

 ږ ته وايي:موده، 
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  الهي پاره د خلكو لې مضامين ې سوراو د د قرآندا

 پيغام دئ.

 د ړى شي، خبردارى وركچي خلكو ته راغلى پاره ې لد د

پايلو او د ايمان او صالح كفر، شرك او ظلم له بدو 

 ړى شي.و خبر كنتائجعمل له غوره 

 پوه شي ې حقيقت په دخلك چي راغلى پاره ې لاو د د

 .يوازنى معبود دئتعالى  هللاچي 

 او د ړي ښ كراويخاوندان  عقلد چي اره پې لاو د د

 ېزي. پرانې گي ئعبرت ستر

 

س ْبح ان ك  الَله َم و ِبح ْمِدك ، أشهد أن ال  ِإل ه  ِإالَ أ ْنت  أ سْت ْغِفر ك  

 و أ ت وب  ِإل ْيك  
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 الحجر

 ژندنه:پېې د سور

 81 دې د سورچي ې نوم الحجر دئ ې مباركي سورد د

  ې )فقر ېله د آيت

  ) اخيستل 

يوازي پاره عنوان نه بلكي د مضامينو لې ، دا د سورشوى

ې له مضامينو لري، د سور آيتونهنه نوي نوم دئ، 

كلونو كي وروستيو هغو په د مكي دور ښايي چي ږي ېمعلوم

ښايي ، ېازله شونپه كي ابراهيم سوره د چي ې نازله شو

، ې ويې وروسته او متصل نازله شوابراهيم له سور د

 د ې.ې وروسته نازله شوچي د يوسف له سورځيني وايي 

ړي آيت ې د لومځيني ئې دوه وزنه لري: و فواصل ئآيتون

يعلمون ته ېيم آيت ې د درځيني ئته ورته او مبين 

 .ورته

ې وپيل ش)ا، ل، ر( حروفو دريو په چي دا سوره لكه 

اساسي دا چي دي ې درې محوري او اساسي مضامين هم د سور

گه ې توپه دو كي ړيو آيتونپه لومې مضامين د سور

     راغلي:

  دي. آيتونه گند قرآنڅردا د كتاب او 

  چي كاش ښوي دا خوځلي به ېر ډړى ې كچي كفر ئهغه

متمتع شي او چي وخوري او ږده ې ې ئپر مسلمانان وى.

 پوه شي.ژر به  ړي،ې مشغول كهيلي ئ

 په داسي حال كي گر ړى مڅ كلى مو نه دئ تباه كاو هي

پلي ولس له خڅ ې وه. نه هيټه ئېې( نمعلومه )ليكلچي 

 ېدى.ېدى شي او نه وروسته كړاندي كې وټېن
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 آيتونه گند قرآنڅر، دا د كتاب او اء، رم، اللفا

 دي.

دي،  آيتونه قرآنگند څردا د الهي كتاب او د  -(1)

څ ښانه دئ، هيگند او روڅرپله په خچي  قرآنهغه 

په واضح او څه په كي نشته او هر ابهام او اغماض 

 ښيي.ب ته پل مخاطگه خگنده توڅر

   

   

   

  

    

   

چي كاش ښوي دا خوځلي به ېر ډړى ې كچي كفر ئهغه 

متمتع شي او چي وخوري او ږده ې ې ئپر مسلمانان وى.

 پوه شي.ژر به ړي، ې مشغول كهيلي ئ

ې، ړلمال تۍ ته ښمنې د حق دچي نن ئ هغه مخالفين -(9-3)

ړاندي په واو ستا د دعوت  ، بلنه دي نه منيښيگواتا 

پل له خبه چي دوى ځ لري نه ده هغه ورږي، ېډ كخن

ۍ نادم وي او دا ارمان او هيله به كوي ښمنمخالفت او د

ړى وى او مسلمان شوي وى. ې ايمان راوچي كاش ال د مخه ئ

ې مشغول متع شي او هيلي ئمتچي وخوري او ږده ې ې ئپر

او د دنيا له  ښاكڅدوى له خوراك،  پوه شي.ژر به ړي، ك

پرته نه بله مشغولتيا لري مال او متاع خوند اخيستو 

هيلو  ځايه او غير واقعيې د بڅلى هدف، ېپكوم س نهاو 

ځان ته قصرونه په هوا كي مشغول وي او ڼ كي په خيالي ب

  ړوي.جو
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په لته د دغه مبارك آيت كه دڼئ گې مه مناسبه ئنا

ږدم، ېځو يوه رؤيا هم ستاسو مخي ته كۍ د ورځوانړه د ا

ال اسالمي نهضت تللى، نه وم ته پوهنتون چي ال هغه مهال 

پل پوچي د سرور په مي خوب ليدو يوه شپيل شوى، نه وو 

ې خوب د تر دچمي سره مناقشه لرم، پرله يوه په نامه 

ښه يوه په ويسره ي له هغه مخكموده څه هم مخه مي 

پاى كي مي دغه آيت په ې د خوب د مناقشدرلوده، مناقشه 

چي نه مي دا په داسي حال كي ده ته واوراوو، او دا 

ې له همدپه ېدم، پوهپه معنى سم ې آيت حفظ وو او نه ئ

په گه زما څنچي دا آيت ږم ېپوهنه ښ شوم، خوبه راوي

 هستره څومرآيت كي ې په دچي ږم ېپوهنن  خوژبه راغى، 

، څومره ستر بشارت مضمر ووكي ې خوب په داو ړاندوينه و

ېرو كمونيستانو ډچي گو وليده پلو سترپه خځ ما هغه ور

    چي كاش مسلمان وى.دا هيله كوله 

    

    

     

  

  

په داسي حال كي گر ړى مڅ كلى مو نه دئ تباه كاو هي

ولس له څ نه هي ې وه.ټه ئېې( نمعلومه )ليكلچي 

 ېدى.ېدى شي او نه وروسته كړاندي كې وټېپلي نخ

ږ هغه ثابت سنت زمو تعالى هللادا مبارك آيت د  -(4-5)

پل په خه ې د عذاب مستحق ولسونچي له مخي ئږدي مخي ته 

چي ږي، دوى ته ېعذاب اخته كه الهي پټاكلي وخت ل پخ

ږي، نه مخكي ېثابت دئ، نه بدلې پاى ئكوم مهلت وركوي 

سره چي ځواكونه هغه مغرور ږي، ېږي او نه وروسته كېك

پل اقتدار د دوام د خ لم او فسادله كفر، عصيان، ظ

ې او مؤمنانو ته ئپه سر كي لري، هيلي چي پواو ې خوش

كه په حقه نه وى، ږ چي كه موويلي سره په كبر او غرور 

الر مو سمه نه منظور نه وى، كه ړني ږ كته زمو تعالى هللا

گاران گنهله بنده سره محاسبه كولى او  تعالى هللاكه ، ىو

او تاسو د ږ د عذاب مستحق وى ې مواخذه كولى، كه موئ

پر ېر د مخه ډنو الهي عذاب به ال  ؛ړېرزوينو وپالهي 

ځو سره مخامخ به له دغو بدو وروو، تاسو ږ نازل شوى مو



 

                                                                                                                      الحجر   

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

88 

ړاوونو سره ږ سوكاله يو او تاسو له كدا ولي مو، ئنه و

نه مو ږئ، ېړل كمخامخ، زندانونو ته درومئ، له وطنه ش

ې آيت كي دوى ته ويل دپه سر خوندي دئ او نه عزت؟!! 

پل په خچي الهي عذاب هرو مرو راتلونكى دئ خو شوي 

پاى پاى لري، د ړى شوى مهلت كتاسو ته درټاكلي وخت، 

همدا  وېرډڅوك نشي بدلولى، تر تاسو د مخه ې هيټه ئېن

په الهي عذاب اخته پاى كي په ې او ې وړستاسو خبري ك

ړى شوه او ټه بدله كېې تدبيرونو دا ثابته نشول، نه ئ

   ځواك. زور او ې نه ئ

  

   

   

    

   

    

   

   

    

ې پر( كتابپند ذكر )د چي دا ې هغه اې ويل: او وئ

ته ږ ې، ولي مونون يچي ته مج، يقينًا ىنازل شو

مالئكي نه ې؟ څخه يو ښتينې راوستى كه له رې نشفرشت

په حقه سره او هغه مهال به دوى له مهلته گر ږو مېل

 برخمن نه وي. 

ته ويل: تا ته وايو  ّـ هللا رسولبه ښمنانو د حق د -(6-8)

 كتابپند د له لوري دا  تعالى هللاې د ادعاء كوچي 

ېريان پې، چي مجنون يًا يقينته ى، نازل شودرباندي 

كه درباندي ناست دي او داسي نادري خبري درباندي كوي، 

نو هغه ې ږل شوى يېله لوري رال تعالى هللاښتيا د په رته 

ې تا ته پيغام ئالهي چي دا ښيه ږ ته راوفرشته مو

گي ټولپه خوا كي دي د فرشتو چي په كار ده رارسولى، 

ې نه په دڅوك او هي ې كولىاو ستا ساتنه او حفاظت ئوى 

او ضرر گوري گه وږه سترپه كتا ته  چيېدى توان

مالئكي په ځواب كي فرمايي: په د دوى  تعالى هللادرورسوي. 

ې سره ښتيني منصوبې دقيقي او رله يوږو، ېلحقه سره 
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ږل ېې نه لاو غلطي مطالبښتنه ې غوپه خوشچا سم، د هر 

 تعالى هللا دچي ږي ېږل كېې هغه مهال لد عذاب فرشتږي، ېك

چي ېدلى وي، تاسو پاى ته رسمهلت ړى شوى له لوري ورك

پوه شئ گورئ نو گو وپلو سترپه خې فرشتد عذاب ړئ غوا

بيا ې ې درغلكه دا فرشتۍ ته بلنه وركوئ، پلي تباهخچي 

ږي او له الهي عذابه د نجات ېمزيد مهلت نه دركول كبه 

  ي. وړي السه وركله مو ټول امكانات او فرصتونه به 

   

   

   

او  ىړمو نازل ككتاب پند چي دا د ږ يو يقينًا دا مو

 ې هرو مرو ساتونكي يو.ږ ئمو

په ارتباط مخالفينو ۍ موضوع ې آيت كي د مخكنپه د -(9)

ې ږ ئى او موړنازل ك ږپند كتاب موته ويل شوي: دا د 

دلته د كتاب د ساتني مراد دا دئ ساتونكي يو،  هرو مرو

ې د تحقق ږ ئموږي، ېې ترسره كې او وعيدونه به ئوعدچي 

ړو، ېكپرې د څوك ئچي ږدو ېپرنه ذمه وار يو، 

لكه  .عدو او وعيدونو د تحقق مخه ونيسيوړاندوينو، و

ې كتاب ځواك سره د دپل زور په خڅوك نشي كولى چي گه څن

ې ونيسي همداسي نشي د تحقق مخه ئ او ړيړي تكذيب كېكپر

ې تحريف ړي او مطالب ئوك هې كتاب كي السوهنپه دكولى 

مليونو په ستر اعجاز دئ،  چي د قرآنړي. او دا يقينًا ك

نشي كولى څوك ، هيسينو كي حفظ شوىمليونو كتابونو او 

ېر د زور او زې څوك ئړي حتى په هغه كي السوهنه وك

څ كتاب دومره حافظان ړۍ هينبدلولو توان هم نه لري، د 

كمال دئ او د الهي حفاظت  چي دا د قرآننه لري، يقينًا 

خلكو  ونپه مليود نزول له نېټې تر ننه  قرآند  مظهر.

ۍ او ټول بشري تاريخ ړپه ټولي نړى، تاسو به هغه حفظ ك

مذهبي او غير مذهبي، د شعر يا د نثر كوم  څ داسيكي هي

اندازه حافظان ولري!!  په قرآند  چيكتاب ونه مومئ 

پل په خ هغوىړۍ ستره مذهبي فرقه ده خو مسيحيان د ن

محدود شمېر حافظان هم نه  بايبلد ږده تاريخ كي او

ژر ؛ انسان هغه كالم ئگند دڅرځواب ئې دا ولي؟ لرئ؟!! 

، له شي ېپرانيستلړه ئې ورته ړه دچي د زحفظ كولى شي 

د الفاظو  ړه اوگوي، محتوى ئې لوړخ ولعقل سره ئې ا
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 .ې خوندور ويتركيب ئ

    

    

     

  

  

ډلو كي ړنيو لومپه تر تا د مخه مو چي او يقينًا 

 گرپيغمبر نه دئ ورغلى مڅ ږلي، او هيېپيغمبران ل

 ې كوله.پرې ئچي استهزاء دا 

ړنى ته وايي: نه ته لوم ّـهللا  رسول ونهدا آيت -(11-12)

په پيغمبر چي ړى قوم دئ قوم لومې او نه دا پيغمبر ي

ډلو كي ېرو مخكنيو ډپه كي مبعوث شوى، تر تا د مخه مو 

قومونو د جاهلو ېرو ډتر دوى د مخه ږلي، ېپيغمبران ل

ځواك مغرورو پل زور پر خر ېډړى او پيغمبرانو مخالفت ك

، ې ديډي وهلملناو بلني پر دعوت پيغمبرانو د مجرمينو 

ې د ڼي كي ئپاپه هري او گورئ ړئ او وتاريخ ته رجوع وك

ير شئ ځه ي تپايلهغو ظالمانو تور برخليك او عبرتناكي 

د بلني مخالفت  السالم مپيغبرانو عليهړه سواندو د زچي 

 ې وه. ړلې مال تته ئ

   

    

     

    

   

   

   

   

    

  

ننباسو، ړونو كي په زمجرمينو دغو ې د همداسي ئ

چي د په داسي حال كي ړي، ې راوپرايمان به نه 

ې. او كه د آسمان كومه داسي ېره شوگالره تتړنيو لوم

، تلىخړ په كي لودوى چي ې وى يستپرانورته مو ړه د
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ې بلكي ې سده شوگي بږ سترزموې ويلي وو: حتمًا به ئ

  ې.ې شورپډي چي كوړي يو گهغه وږ مو

 معليهپيغمبرانو چي مخكنيو قومونو د لكه  -(13-15)

ې او له ړاو د دوى د دعوت مخالفت او مقابله كالسالم 

مجرمينو د قريشو د همداسي پايلو سره مخامخ شوي، بدو 

ې، ړه شوې اراده راوالد مخالفت او مقابلړونو كي په ز

د څه هم كه ړي، راونه ايمان ې قرآن د پهدوى هم 

 ېشو يېرتد دوى له نظره ې پايلي ئاو گالره تړنيو لوم

چي هغوى له كوم برخليك سره او دا حقيقت ورته جوت شوى 

پلمه ده، نه ې هسي ئښتنه د معجزو غو. مخامخ شول

ې ړى او نه به ئپه ليدو سره ايمان راومخكنيو د معجزو 

ورته ړه كه د آسمان كومه داسي دحتى ړي، دوى راو

ژي، نه ېوخړ كي لوپه گو وازو ستر پهدوى چي ېزو پران

گي ږ سترزموړي بلكي وايي به: يوازي ايمان به رانه و

په ، غلط شوي يو، دا به هسي كوم خوب وي نه ېې سده شوب

  ې.ډي شوكوږ موپر وايي به: بلكي ښه بر تلل، وي

   

  

  

    

     

  

   

 

او بې شكه چي په آسمان كي مو بروج )ستوري( پيدا 

او هغه مو  ړ.ښايسته كړل او هغه مو ليدونكو ته ك

په چي گر هغه ړى، مټل شوي شيطانه خوندي كله هر ر

 ې شي.پسورگنده لمبه څرڅه واوري نو ه غال سر

په ړه دا خبري بايد په ا ونوآيت وې مباركد د -(52-54)

 پام كي ولرو:

  له چي ځواب كي ويل شوى په دا مطلب د هغو خلكو

، دوى ته ويل شوي: آيا ېښتغو ېمعجزې څخه ئ ّـهللا  رسول

 چيكافي نه دئ  سمانآښايسته ېرو ستورو ې شمه بپدا 

ايمان ته مو تعالى  پر هللااو پاروي اوستاسو عقل ر
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مظهر  سترنظم دا دقيق عظيم قدرت او  چي دڅوك څوي؟ وه

ړو ته او ايمان راوې قانع څه به ئړى شي قانع نه ك

    ړي؟!! كچمتو 

 بروج د پاره كارول شوى، دلته د بروج نوم د ستورو ل

ځاى او د يوه شي تر گند شي او څربرج برج جمع ده، 

ټولو ستوري د آسمان تر برخي ته وايي،  گنديڅرټولو 

ښكال او ې چي آسمان ته ئاجرام دي،  ځالندگند او څر

ې په دو كي هم ستوري ځينو نورو آيتونپه ړى. ښايست ورك

 نامه ياد شوي، لكه دا: 
    

   

    

                         : 25فرقان 

مبارك دئ هغه ذات چي په آسمان كي ئې بروج )ستوري( 

څراغ )لمر( او ڼ ړل او په هغه كي ئې روځته كرامن

 ړه.ۍ راپيدا كږمسپو نهاښرو

   

  : آسمانپه خاوند د برجونو قسم 

په معنى دو ېه كاركښاو  ودېندكي )تبرج( د څرگ په قرآن

 :راغلى، لكه

....    

   ....                                                                

 33االحزاب: 

ځانونه مه څېر ښودني په ځان او د مخكني جاهليت د 

 .ئگندوڅر

نو گندو الرښووڅرد قرآن دغو ځينو مفسرينو متأسفانه 

د يوناني  ،ځايبروج د ستورو په پرته پامه ته له 

موهومي بروج اخيستي چي د دوى په گوني فلسفي هغه دولس 

ټاكل فلكي اصطالحاتو كي د لمر د مختلفو منازلو لپاره 

، يونانيانو، د كال په هر فصل كي د لمر دغه منازل شوي

او ړي مى كو خدايانو په نامه مسفاو بروج، د خپلو مختل

دا ، پل يوه خداى نوم وركړى وود خ ته ئېبرج هر 

اكوز شول ه هغو اسالمي ملكونو ته رڅخاصطالحات له يونان 

ځيني علماء ترې متأثره وو،  چي له يونان سره همسرحد

 ړ.گ وركته ئې اسالمي رن وىشول او هغ

  ړو گاو مشركو وېر نورو جاهلو څپه قريشو او د دوى
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له غيبي امورو شيطانان كولى شي ي چدا عقيده درلوده 

ځان چي د آسمان خوا ته گه ې توپه دېښو خبر شي، پاو 

چي ځ د فرشتو تر منېني، ښټ كپښې كي گوې په يورسوي، 

ې هغو بيا ئږي هغه اوري، ېپورته كښته كومي خبري ك

دغه ځكه نو چي دوى ورته تابع دي، نجوميانو ته رسوي 

خلكو ته بر شي او چارو خله غيبي نجوميان كولى شي 

ږي، ېېښي سره مخامخ كپې ښې يا بدكله به له چي ووايي 

!! ځي ورته انتظار كوي كه بديښې وربه ې كي په راتلونك

شيطانان آسمان ته نشي چي ځواب كي ويل شوي په د دوى 

كه ېدى، ېدى، استراق سمع نشي كولى، له غيبه نشي خبررس

هر لوري به ړي له څه وكهړ تلو لوپه لوري د د آسمان 

په ې كي دا مطلب د الجن سور ږي.ېشهاب ثاقب ويشتل كپه 

 ې الفاظو راغلى: د
   

   

    

    

     

     

     

     

                                                                                                             

 11-8الجن: 

ړى او هغه مو له ساتونكو كآسمان لمس ږ مون يچدا و ا

ځينو په د هغه ږ به مون يچدا و اډك موندلى. او لمبو 

 يچوك څښيناستو، نو كپاره ېدو لد اور يځايونو كتم 

ناسته لمبه  يپه كمين كځان ته به ږ ونيسي اوس غو

په  يچچا ته ږو هغه ېپوهږ نه مون يچدا و اومومي. 

ې رب ورته ئې او كه به ي د شر اراده شوږېاوس يك يمكز

 ې وي؟ړد رشد اراده ك

په لوري د آسمان  يځين څخهپيريانو ږ له مونيعني 

آسمان ته د  يچې ليدلي و ئگپلو سترپه خاو  ړ تلليلو

ډكه څارونكو او ساتونكو ې له امكان نشته، الر ئېدو رس

ې د د يځينږ ې به زمونډ. مخكخن يپه الر كې ې لمباو سر

ې ښوگ يې بلپه يوو او ېدپاره د آسمان كنارو ته د رسل

څه  يسمان كپه آپوه شي  يچڅه كوله ښيناستو هد ك يك

څه اسرارو خبر شي، خو اوس په څه واوري او ږي، ېېرت
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څه دا ه يچڅوك  هر، ئې دا كار ممكن نه دچپوه شوو 

په الس ورشي سره لمبه به اسرار  يچځاى په ې ړي د دوك

 ناسته ومومي.  يپه كمين كظر او تمنته ځان 

ېږي، هللا ېرڅه ت يونو كآسمانپه  يچږو ېپوهږ نه ونم

ې، د ړڅه اراده كړه په اېدونكو د اوس يمكزتعالى د 

دوى ري د وپه لزيان او تاوان اراده كه د رشد او كمال 

ې كوي ئ يځېن يچ يخبرهغه ؟! اراده يښووند هدايت او الر

ټه ې بنساو ب يدروغجن ؛ږوېله غيبه خبر ږموناو وايي: 

ويل غيب  يچهغه انس، ږي او نه ېپوهغيب په جن نه دي، 

خلك شكوي، د خلكو  يې الرې، له دځولرگځان ته حرفه ې ئ

ارتباط پيريانو سره ږ له مونپاره وايي: د غولولو ل

و آسمان كنار ومي، دړ آسمان ته درېريان لوپلرو، دا 

ېني، د فرشتو ښكمترصد ې ې كښوگ يې بلپه يوته رسي، 

ږي، ېږ نيسي، له اسرارو خبره غوځ خبرو آترو تترمن

ږ كولى ې خاطر مونپه همدږ خبروي، ځي، مونرگراه ت يمكز

په ښو سره به ېپې له كومو چشو تاسو ته ووايو 

برخليك درته حالت او كوم څه مخامخ شئ،  يې كراتلونك

ړو، په اسرارو مو خبر كچې ړئ راكشكرانه  انتظار كوي،

ټول ... دا و،ړښو مو خبر كېپراتلونكو  وله محتمل

پلو ې د خلكو غولول او د خمار او دروغجن دي، هدف ئگټ

  ډكول دي.ړو څوك

  وېرډاو له يو بل علمي اعجاز دئ، نن  قرآندا د 

آسمان ته چي ې انسان ته جوته شوژورو تحقيقاتو وروسته 

ډ هغه ټولو ستره مانع او خنتر په الر كي ړ تلو د لو

ېدونكي آسماني ولېر څپه )د اور د لمبو شهاب ثاقب 

ې ځي، ځان تر، له هر لوري راغورېبههره شچي  دياجرام( 

، د دغو لمبو ېدل ممكن نه ديېرې تساتل او خوندي تر

څه هر چي ړ وي حرارت، سرعت، زور او فشار دومره لو

انسان تر ېدى نشي. ې مخي ته تم كڅه ئڅ هيويلي كوي او 

دلي يا ېڅو ستورو ته رسړه شمسي نظام واپل پوري د خنن 

په هغه صورت كي گ يوازي ړاندي تې وتر دې شوي، ږدن

له ې له شهاب ثاقب سره چي وسيله ئورته ممكن دئ 

   پاته شي.كولو خوندي تصادوم 
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كي مو غرونه واچول  ېاو زمكه مو خوره كړه او په هغ

او په هغې كي مو هر څه په موزون شكل كي راشنه 

كي د معيشت اسباب  ېته مو په هغ واو تاس كړل.

تاسي ورته روزي چي ته هم راپيدا كړل او هغه څه 

 وركوونكي نه يئ.

ښووني دا و مهمي مهمي الرې مباركو آيتوند د -(19-21)

 دي:

 ړې، كپيدا او آواره ړى دا زمكه خوره لوم تعالى هللا

 قرآنچي د ړي، او دا يقينًا پيدا كپه كي ې غرونه بيا ئ

يو بل علمي اعجاز دئ، ساينس همدا خبره كوي، وايي د 

پيل په پيدا شوي، ژوري او غرونه وروسته راړي، زمكي لو

 .ې او نه غرونهژوري درلودړي زمكي سر نه لو كي د

  د سر نباتات د غرونو له زمكي چي د دا آيت وايي

گند حقيقت دئ څرپيدا شوي، او دا يو ښت وروسته پيداي

ېدو، په زمكي كي د ابو د زخيره كد غرونو له كبله چي 

شرائط برابر شوي، ېدو چينو د بهد ويالو، كاريزونو او 

مختلفو داسي په چي زمكه ث شوي ې باعهمدا غرونه د د

په هري ې وي، ځيني تودړې او ځيني سچي ېشل شي سيمو وو

ېدا شرائط ايجاد كوټېلو نباتاتو د راب وېلبد سيمي كي 

ې سيمي له يوزمكي چي د ې باعث شول دغه غرونه د د شي،

ځته شي، كه غرونه نه وى ېدا رامنځد بادونو خوبلي ته 

ېره حده يو شانته وه، ډد زمكي د سر هوا به تر نو 

مو نه ډول نباتات به ډول ېدل، او چلبادونه به نه 

ښت وروسته پيدايدلته د غرونو له  چي قرآندرلودل. دا 

ې د پسډول نباتاتو يادونه كوي او ورډول ړى د لوم

  .گوته كويپه ، دغه علمي حقيقت بادونو

 چي تاسو ورته اړ ړل پيدا كهغه څه راټول تعالى  هللا

ټولو هغو  ،اج ياست او په هغه سره ژوند كولى شئاو محت

چي تاسو ورته رزق او ړي يدا كژواك توكي پې د ژوو ته ئ

هللا تعالى ورته روزي وركوي، دا  بلكي ئروزي نه وركو
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ټه اخلئ گې گه ترپه يوه او بله تومختلف حيوانات چي 

هللا جل شأنه پيدا كړي دي او د رزق او روزي انتظام ټول 

  ورته كړى. ئې هم هللا

 ړ تفسيرونه مومو: و ړه دوه د اعتناءپه اآيت  21د 

 كي د  ېته مو په هغ واو تاسړلى: ژباو داسي ځين

تاسي ورته چي ته هم  هغومعيشت اسباب راپيدا كړل او 

 روزي وركوونكي نه يئ.

  كي د معيشت  ېته مو په هغ واو تاسځينو داسي: او

ړل پيدا كرته رامو هم داسباب راپيدا كړل او هغه څه 

 تاسي ورته روزي وركوونكي نه يئ.چي 

ړه ژباړۍ لومچي ږي ېړو نو راته جوته كږ غور وككه ل

دوهمه د آيت له الفاظو او تركيب او  دهدقيقه صحيح او 

ث اصلي موضوع د بحدلته چي ځكه گوي، دا ړخ نه لسره ا

اسباب ټول ضروري ژوند په زمكي كي د تعالى  هللا چيدا ده 

ژوو ټولو هغو پاره او هم د ړي، هم د انسان لك برابر

د بحث ې د روزي ذمه وال نه دئ، انسان ئچي پاره ل

ژوي هم ې نور گ ئڅنچي د انسان تر موضوع دا نه ده 

په تعالى  هللاچي ويل شوي په مخكني آيت كي ړي، پيدا ك

چي همدا هر څه په موزون شكل كي راشنه كړل، كي زمكي 

پاره د لڅارويو نسان او د ده د موزون نباتات هم د ا

 پارهژوو لژوند اسباب دي او هم د نورو هغو معاش او 

  وزي ذمه وال نه دئ. ې د رچي انسان ئ

     

  

   

  

ه له موږ سره نې او هيڅ داسي شى نشته چي خزانې ئ

 .سره ېانداز يوي او نه ئې نازلوو مگر په معلوم

هر شى په يوه معلومه او معينه تعالى  هللا يعنى -(21)

كه دا عناصر دي، كه د زمكي اندازه كي راپيدا كړى، 

ټي او حيوانات دي، كه هوا، مركبات دي، كه وني، بو

گرمي او يخني ده، دي، كه او اوبه واوره ، باد، باران

چي مره ټاكل شوى، دوثابت مقدار او حد  پارهڅه لد هر 

هر دلته ورته ضرورت وي، نه تر ضرورت زيات او نه كم، 

ژوند او ژوو د چي  يپه همغه اندازه پيدا كړې څه ئ
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ړي. دا ې غواژواك او د زمكي او آسمان بقاء او دوام ئ

ځلوي، ته مخي ږ يو بل ستر علمي اعجاز زمو قرآنهم د 

څه ثابت مقدار چي د زمكي هر پوه شوى ې په دنن انسان 

په زمكي ېبه ي هره شچټولو هغو تغييراتو لري، سره له 

ځيني سره ږي، ېپه بل بدليو شى ږي، ېځته ككي رامن

پلو په خځيني ړي، ځته كتركيب شي او نوى شى رامن

په وو اې تركيب سره د اشيپه داجزاوو تجزيه شي، خو نه 

ې په تجزيې ه ئځي او ناصلي او ثابت مقدار كي تغيير را

په ثابتو مقاديرو كي معمولي تغيير او بدلون كه سره، 

او نه ژوند كولى شي پر سر انسان راشي نه به د زمكي 

د عالم موجود نظم او نظام دوام كولى ژوي او نه نور 

ټول عالم پيدا ې چي د دښيي دا تعادل او توازن . شي

ق يو دئ، كه عالم د تصادفي تخلي پالونكىكوونكى او 

پيدا كوونكي پرته نور ې له يوه خالق ږنده وى يا ئېز

ېدو او گو كنه به دا تعادل او توازن تر ستردرلودى نو 

 ، يووالىځ دا موجود تنسيقټولو مخلوقاتو تر مننه د 

   ږي. او همغ

  

   

  

  

     

او بادونه مو ولېږل چي القاح كوونكي دي، بيا مو 

له آسمانه اوبه را نازلي كړې او په تاسو مو 

 ذخيره كوونكي نه ياست.ې وڅښلې، او تاسو ئ

سترو سترو حقايقو داسي څو ې مبارك آيت كي په د -(22)

ستر علمي اعجاز  يوې د قرآن چي هر يو ئ ېته اشاره شو

 ږي:ېڼل كگ

 په نامه ياد شوي، يعني د د القاح كوونكو  هبادون

، د كېږيترسره په ذريعه د نباتاتو القاح بادونو 

ې القاح سره د په دځ القاح او نباتاتو د زوجينو تر من

ښت د بادونو يوه ستره دنده ده، كه دا پيدايېوو م

 نهځيښ او ينهراټو او ونو د نبادونه نه وى نو د بو

ې ېوېدى او مځاى كماده به نشوى يو جنسي ړوند ا نوگال

دا هغه ستر حقيقت ولى، پيدا كنه شوى ې ې به ئاو دان
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 چي قرآنپوه شوى، هغه مهال ې پرچي انسان اوس دئ 

ټي هم نر چي وني او بوېدل پوهې په دخلك  هېدو ننازل

ستره  هچي د دوى د القاح يوې په دځه لري او نه ښاو 

بادونه دي، كه تاسو دا خبره د يوه داسي عالم وسيله 

چارو كي تخصص لري نو په چي د نباتاتو ږدئ ېمخي ته ك

چاره پرته بله ې حقيقت به له اعتراف نه په دچي يقينًا 

دا وينا يو ستر علمي اعجاز  قرآند چي ووايي: نه لري 

 دئ.

 ځو ېبادونه يوه بله ستره دنده هم ترسره كوي، د ور

ټه ټوځو يوه ېې سيمي بلي ته انتقال، د وروتشكيل، له ي

او تالندي ، ېښناچي د برښلول، داسي له بلي سره ن

ځو القاح هم د ېنو د ور، باعث شيېدو ې د باران ورپسور

نه ږي. كه دا بادونه نه وى ېواسطه ترسره كپه بادونو 

 ېدو. ې او نه به واوره او باران ورېدړځي جوېبه ور

  يو انتظام دقيق  وخيره كولذد د اوبو زمكي كي په

سر پر چي كه دا نه وى نو د زمكي څخه دئ امورو له هغو 

ژوند ژوي دلته ژوند ممكن نه وو، نه انسان او نه بل 

له استعمال مو  د څښاك اوبهگورو چي دا . شو كولى

په د لويو لويو بحرونو  الرييا د نهرونو له  ؛وروسته

ا په زمكه كي لور وخوځېږي، تروې او تېزابي شي او ي

هم له زمكي راايستل گران شي او ئې  ننوځي او انسان ته

له بحرونو بېرته راوړل محال شي، خو گورو چي د ئې  هم

او تېزابي  ېلمر د وړانگو په ذريعه د بحرونو همدا ترو

اوبه تبخير او تصفيه شي، دا بخارات د بادونو په 

هوا  ذريعه د آسمان په لوري اوچت كړى شي، هلته د سړې

 پر سر ورېځيځو بدل شي، مؤظف بادونه دا ېپه وجه په ور

برخه، په پله خشي، هر يو، خپله  لواخلي، ناڅاپي ووېش

منطقې ته د رسولو لپاره  خاصيخاص سمت، پل خخپل 

په محتاجو او باران ته  يوخوځوي، په بيديا او د آوار

په الره خلكو باندي باران ووروي او په غرونو  سترگي

د دنگو دنگو غرونو په ژورو او پراخو چي . واوريباندي 

لپاره خوندي  يكافي ذخيره، د دوب واوريلمنو كي، د 

گرمۍ كي چي انسان،  سختيوساتي او بيا د دوبي په 

حيوان او نبات اوبو ته سخت اړ وي، همدا ذخيره شوې 

شي او په نهرونو، كاريزونو او  ورو ورو ويليواوره 

لو لپاره راوخوځېږي او د هر چينو كي د دوى د خړوبو
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شكه ې بچي ښيي بهير نه آيا دا يوه ضرورت رفع كړي. 

هغه رب لره دي چي په دې عالم كي د ده د  ستاينيټولي 

انتهاء رحمت او پېرزويني وسيع آثار او نښي هري  ېب

ړي او پيدا كې دا بادونه ئچي ، هغه گورو ېخوا ته خور

  ړى؟!!ځته كرامنې د اوبو د ذخيره كولو دا انتظام ئ

 كي په نتيجه دقيق الهي انتظام ې د همدتعالى  هللا

ټول هغه ضروري ړه، ټو سمسوره كډول بوډول په زمكه 

پر سر چي انسان او د زمكي ړل پيدا كپه كي راې شيان ئ

د د انسان په زمكه كي ئې ړ دي، ژوي ورته اټول ېشت م

ن اسباب او ذرايع تأميضروري ټول ژواك معاش او ژوند 

ړ انسان ورته اهغه حيوانات ئې هم راپيدا كړل چي  ،كړل

تعالى روزي انتظام هم هللا ژوو د دغو د دئ، او محتاج 

 .ته روزي وركوونكي نه يئ ىهغو كوي، تاسو

  ،د خزانو كيلي د هر شي خزانې له هللا تعالى سره دي

د زياتولو او كمولو په واك كي دي، تعالى  هللاد ې ئ

هغه هر څه ئې په ږي، ېله لوري كې د ده ړه ئېكپر

ضروري پلي نه تر خ، چي ورته ضرورت وو اندازه پيدا كړي

او د زمكي د انسان چي دومره اندازې زيات او نه كم، 

ورته ضرورت لري، كه په دې اندازه كي ژوي سر نور 

معمولي تغيير راشي مثاًل د باد حركت لږ تېز او اضافه 

سرعت ئې سرعت لږ اضافه شي، له موجوده معمول او طبيعي 

شي، نو د زمكي په سر به هر څه سره ټكوي، هر څه به 

 ږنسكوروي او د ژوندانه امكانات به ختموي، كه باران ل

ږده ږ اوشي، كه ورځ لزياته  هږاضافه شي، كه واوره ل

لنډه شي، كه نور او حرارت  هږاو طوالني شي، كه شپه ل

عين حد نه زيات او دا هر څه چي گورئ، له م ږ زيات شيل

يا كم شي، د انسان ژوند تهديدوي، خو هللا جل شأنه هر څه 

په معينه اندازه كي راپيدا كړي، د هر شي لپاره يو 

معين قدر او اندازه ټاكل شوې، هيڅ شى له خپلي اندازې 

نه دئ.  ږاضافه نه دئ، هيڅ شى له خپل ضروري اندازې ل

رئ چي بيا چي هر څه له خپلي اندازې لږ اضافه شي گو

تنگ شو، باران، دا د ژوند تومنه او وسيله ې څنگه تر

چي لږ له خپلي اندازې اضافه شي بيا دعاگاني كوو چي هللا 

ئې متوقف كړي، واوره، بادونه، چي كله له خپلي طبيعي 

تنگ يو، سوكالي  ېاندازې لږ اضافه شي گورئ چي بيا تر

 مو تهديد او ژوند راته گران كړي. 
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  په دغو اوبو سره د ېدل او د اوبو ورله آسمانه

ې ورته ېوې او مړتيا رفع كول او داناژوو زمكي د سر 

پالونكى رب يو دئ، چي د زمكي او آسمان ښيي ټوكول را

  ړى. ځته كځ دا تنسيق رامنړو تر مند دوارب غه د

   

  

   

كوو او ړه ماو  لژوندي كوچي يو  ط موږاو دا خو فق

په ږ ته موڅه چا هر هر د يو ) موږڅه( وارث )د هر 

 .(كېږي ميراث پاته

ږ مخي ښووني زموې مبارك آيت كي دوه مهمي الرپه د -(23)

 ږي:ېځلته 

  هر  ږي،ېله لوري ك تعالى هللاړه د ېكپرگ ژوند او مرد

ېرته بپل وخت په خځي او پل وخت دنيا ته راپه خژوى 

ټه بدلولى شي او نه ېېدو نپيدا كڅوك د ې درمي، نه ئ

 .گ مخنيوى كولى شيې د مرئ

  داسي  تعالى هللادي د په الس كي ستاسو چي څه هغه ټول

ړي، ې تاسو ته دركپاره ئځو لڅو ورچي د امانتونه دي 

تش پاى كي به په ټه اخلئ او گې گه به ترپه موقته تو

اصلي وارث د هغه به څه هر  درومئ اوپه لوري د هللا الس 

    ږدئ. ېپريراث په مته 

  

  

  

  

له او وه شوي يو پهم  ومخكنيپر چي ستاسو او يقينًا 

 و. يپوه پر وروستنيو هم پرته شكه 

ټ دئ او پتعالى  هللا له نه ستاسو د مخكنيو حالت -(24)

چي هللا تعالى ځي، چي له تاسو وروسته رانه ستاسو او هغه 

پل جامع او دقيق علم له څه ويلي د خړه په اد مخكنيو 

ښه او بد د او ستاسو د خلف ې ويلي، او ستاسو مخي ئ

پل علم چي څه وايي د خړه په اپايلو ېكو او بدو عمل، ن

قضاوتونه، الهي  داړه په اټولو د  وايي.ې ئله مخي 
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مونه د هغه ذات له لوري دي ړاندويني او حكړي، وېكپر

ړه يو په اپرون او سبا پوه دئ، د نن، څه په هر چي 

  شاني علم لري.

    

      

ې ، بډويراغونپله په خې ئبه چي ستا رب او يقينًا 

 پوه باحكمته دئ.ېر ډچي هغه شكه 

چي ته ويل شوي  ّـ هللا رسولې مبارك آيت كي په د -(25)

او د آخرت له  تعالى چي له هللاستا رب به دغه كافران 

، د دوى انكار نه د ډويپله راغونپه خ ځي انكار كويور

په  تعالى هللاد ډولى شي او نه ځنگ ځي راتقيامت د ور

  .ېداودرد دوى ړاندي و

   

    

   

     

  

، له بوى توكي يدونكېگړنك دمو انسان  چيو يقينًا ا

ړ او جن مو تر ده د مخه له پيدا ك ناكي توري خټي

 گي اوره.ې لوب

ړه په اگوالي څرند ښت پيداي نيړد انسان د لوم -(27)

او د آل عمران ړي آيت ې د لومد النساء سور تفصيلي بحث

ې د ددلته خو  گورئ.كي و په تفسيرآيت  59ې د سورد 

څو اساسي خبري پاره بايد ېدو لپوهښه په مطلب د  آيت

 پام كي ولرو:په 

  ا پام سره دپه ته و تسلسل او ترتيب آيتوند مخكنيو

ړى زمكه او آسمانونه لوم تعالى چي هللانتيجه ترالسه كوو 

ې د زمكي د سر ، بيا ئېړپيدا كې اوبه ړي، بيا ئپيدا ك

ې انسان پاى كي ئپه ړي او پيدا كژوي ټي او نور بو

و كي د آسمانو، آيتون، 22، 21، 19، 15په  ړى.پيدا ك

اشاره ته ښت پيداي ټو، حيواناتوزمكي، غرونو، اوبو، بو

په ته، ښت پيدايانسان  آيت كي د 26په ې پسې او ورشو

ېريان هم تر انسانانو مخكي پچي شوي  آيت كي ويل 27
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ښت پيداي د انسان ترچي ښيي دا تسلسل پيدا شوي، 

ړي، پيدا كټول ضروري شيان ې د ده د معيشيت ئړاندي و

پوه شوي، ې پرپوهان اوس چي ساينساو دا هغه حقيقت دئ 

ې، ړدي كړانېړۍ وپرلس اڅو قرآنچي او همدغه خبره كوي 

چي يو داسي ستر علمي اعجاز دئ  قرآنچي دا د په هللا قسم 

 ّـ هللا رسولې اعتراف كوي. پرهر د بصيرت او عقل خاوند 
چي فرمايلي ړه اپه ښت ژوو د پيدايهم د انسان او نورو 

مي ږپۍ شوروست دښت د مراحلو پيدايانسان د  تعالى هللا

 .ړكپيدا  كيپاى په ې مرحل

 ځاى او يوه كه او آسمانونه سره يو چي زموايي  قرآن

فرمايي: ېل شوي، په حكم سره ب تعالى چي د هللاكتله وه 

(    

   

    

    

       

 آسمانونهچي ې گورې ته نه آيا كافران د:  31االنبياء: 

ژوى مو هر ړل او ېل كږ سره بسره يو وو او مواو زمكه 

په زمكه به  چيې معنى دا ده د د. (ړكپيدا راله اوبو 

ړي سر كي داسي سره او توده وه لكه لمر، دا لوم

ې غوره او اوسنى حالت ئ ږ شوىې ورو ورو لتودوالى ئ

ړېدو وروسته به د زمكي سر داسي كلك ابتدائي سړى، له ك

په نتيجه كي )آتش فشان( شيندو ه د اورډبرين وو لكاو 

ړه او كلك ځي، ساړه نه ويلي مواد راووچي د زمكي له ز

ورو ورو له كبله ډبرين قشر د بارانونو شي، د زمكي دا 

ژورو بارانونو دا خاوري د زمكي بدل شوى،  هپه خاور

ړي گورو غرونه او لوچي گه څنلكه ړې، ك سيمو ته انتقال

ې ې، تر دټه شوپپه خاورو ډبري دي او آواره ږي او تي

په نتيجه چاودلو چي د ډبرين قشر دئ، خاوري الندي همغه 

ټي په بوى ناكي خدا خاوره ږي، ېځته كنمې راې زلزلكي ئ

پاره مناسب ښت لپيدايژوو د ې او دغه مهال د بدله شو

ژوو ټولو د  تعالى بر شوي او هللااو ضروري شرايط برا

  ې.ړپيدا كړه دغه مهال ړۍ جوۍ نطفه او بيا لومړلوم

 له  پيدا شوى؟گه څنچي پوه شي ې په دړي انسان غوا

په زمكي كي د انسان ړى؟ پيدا كچا پيدا شوى؟ څه 

ژوو مخكي كه تر نورو  ؟پيل شوىاو كله گه څنښت پيداي
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په  ونوآيتباركو م ود دغ تعالى هللا ؟پيدا شوى وروسته

ې ښتنو ته ئپوږ دغو او زموې ړښوونه كږ ته الرڼا كي مور

چي نه يوازي نور ړى ې كاو دا وضاحت ئ ځواب ويلى

ېريان پپيدا شوي بلكي جن او انسان مخكي تر مخلوقات 

 پيدا شوي.هم تر ده د مخه 

  څه وايو او ړه په اښت پيدايانسان د چي د كله

ې په دچي يد متوجه وو ېړو نو باڅې ئ آيتونهړوند ا

چي د پام كي ولرو په  آيتونهټول هغه  قرآند  يېړني كڅ

ې ړه ئپه اگوالي څرنښت د پيدايد وو ژاو نورو انسان 

ږدو ېپلي مخي ته كخني هم وښوالر ّـ هللا رسولد ړى، بحث ك

پام كي په عام سنت هم  تعالى هللاړه د په ااو د خلقت 

چي له نه منو ې او وئړو ړاندي نه كوولرو. داسي تعبير 

صحيح  ّـ هللا رسولد ي، وځته كو سره تعارض رامننورو آيتون

له  تعالى هللاړ او تأييد نه كوي او د ې مال تاحاديث ئ

   گوي.ړخ نه لسننو سره ا وعام او مشهود

  ځواب بايد داسي وي ږ ړه زموپه اښت پيدايد انسان د

و هم ړي اړه صدق وكپه اښت پيدايژوو د د نورو چي هم 

د  تعالى هللاد چي ځواب ناقص دئ داسي ږ عقل ومني، ې زموئ

چي ځكه دا ې نشي منلى، سنت خالف وي او عقل ئد كوم مشهو

څه شته او نه د د سننو خالف  تعالى هللاكي نه د  قرآنپه 

چي له ړي ښانه كږ ځواب بايد دا راته روزموعقل خالف. 

پوري او ډايناسور ې تر فيل او نيولكروب يمويروس او 

سترو ونو  وې تر سترولنيټي ړه بووابكتريا او له 

پيدا گه څنژوي او نباتات  ټول، دا د زمكي د سر پوري

 ېړه ئړۍ جوگه وو او لومڅنې ئپيل ښت ايدپيشوي، د 

ې )د ې مجسمې دودوټولو د ړى لومآيا  .ېپيدا شوگه څن

ژوندي ې، پو شوپه كي ې، بيا روح شو ېړځي( جوښنر او 

او كه ړى؟ ې نسل دوام كړو ئجوړيو ه همدغو لومشوي او ل

ې، دا پيدا شوړه نطفه ژوي يوه وړى د هر چي لومداسي 

ې، ورو ورو ستر ېشل شووځي( ښ)نر او په دوو برخو نطفه 

بيا له و ا ېړې وده كگه ئپه توې ړې جوړپبش ېشوي، د يو

داسي لكه نن  ړى؟د هغوى نسل دوام ك ېړړي جوپهمدغي بش

ټي، كه ستر ژوي او بوټول چي گورو گو ترپلو سپه خچي 

پيل ښت پيدايې ې ئې نطفړي وړه، له داسدي او كه وا

ې پرېر مراحل ڼ شمگږي، ېگو نه ليدل كپه سترچي ږي ېك

ړي وده وكپه لوري ړېدو پد كمال او بشېر شي، ورو ورو ت



 

                                                                                                                      الحجر   

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

114 

گه په توړ مخلوق پد يوه بشې وروسته څه مودله او 

ښت ايدپيد كي وور عالم ې خور په دږ مو گند شي.څررا

ې عام او مشهود الهي سنت د دچي گورو گه نه ېلداسي ب

په او بيا روح  ړه شيړه مجسمه جوپړى د هغه بشخالف لوم

ې له ښت ئپيدايچي مو نه دئ ليدلى ژوى ، داسي پو شيكي 

دا عام الهي سنت او پيل شوى. نه وي څخه ې ړې نطفوې يو

له به پير ښت تودايپيد اوسني چي ږ عقل راته وايي زمو

ې اوس له يوچي  ويې كي په ديوازي ښت سره پيدايړي لوم

په ږي او ېپيدا كځي له ازدواج راښې او د نر او ړجو

ې ړه شوجوې ې نطفله يو)زوج( ړه ې دا جوړي سر كي ئلوم

پيل ړۍ ېدو لپيدا كې د اوسني طرز ې وروسته ئاو له د

و هغه ږي اېړپه رحم كي جوې نطفه د مور اوس ئې. شو

ځي ښې نطفه د نر او ې، اوس ئړه شوپه زمكي كي جومهال 

يوه نطفه  ږي او هغه مهالېړېدو جواى كد نطفو له يو ځ

ې الندني در قرآند . ېځي( تقسيم شوښپه دوو )نر او 

چي ښووني كوي الرداسي ېر صراحت سره ډه پږ ته مو آيتونه

     ځي: ې راوۍ رأيه ترپورتندغه 
      

    

      

     

      

      

          

 11فاطر: 

ې ، بيا ئېړئ، بيا له نطفپيدا كرا خاوريو له او هللا تاس

ې څه حمل كوي او نه ئځينه ښړئ، نه كومه ړه جوړه كجو

وال )د په علم سره او نه د كوم عمرگر د ده ، ميېږوز

گر دا ېږي مې عمر كماو نه ئ ږيېعمر ورزيات (خاوند عمر

 )ثبت( دي او دا كار هللا ته آسان دئ. په كتاب كي چي

ېر صراحت او وضاحت ډپه  نوځير شئ ږ ې آيت ته لكه د

ې ې نطفړه له يوړۍ جود انسان لومچي ږي ېمعلومې ترسره 

ړى له چي تاسو مو لومفرمايي تعالى  هللادلته ې، ړه شوجو

ړئ او بيا مو پيدا كې راې نطفخاوري، او بيا له يو

ړى له ښت لومپيدايړئ، يعني د انسان پيدا كړه ړه جوجو

ې د زوج پيل شوى او بيا ئڼه كي په بې ې نطفې د يوخاور

پرته بله ې له دچي څوك  ې.پيل شوړۍ ېدو لپيدا كزوج 
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گند آيت سره مخالفت څرې له دړاندي كوي د قرآن رأيه و

 كوي. 

په الزيات صراحت سره بيانوي او بل آيت دا مطلب 

 وايي: 

   

    

    

     

                                                                                              

 4ه  3النحل: 

له هغه  لوړ دئړل، په حقه پيدا كې ونه او زمكه ئآسمان

ړ او پيدا ك ېې له نطفن ئې، انساورسره شريكوي ئ چيڅه 

 ړمار شو.گگند جڅر هغه

وضاحت صراحت او ډېر په څو خبري آيتونو دوو  له دغو

 :سره معلومېږي

  خاوره ده.اده مړۍ لوم پيدايښتد انسان د 

  ېشوړه د ده نطفه جو خاوريله. 

 ېشوپيدا )زوج( ړه جوې ې نطفله دې بيا ئ . 

 ې پسرنه وروسته او وله خلقت  ونو او زمكيآسمان د

لب ړ، دا مطپيدا ك نطفې لهې ئانسان  چيدا خبره كول 

ته  پيدايښت يړندلته د انسان لوم چيوته كوي گه پ

 پيدايښتې ابتدائته.  پيدايښت، نه وروستي ېاشاره شو

 عجيبه ده چي ډيرهى، پيل شو ڼه كيپه ب ېې هم د نطفئ

 ې صريح آيتونو خالف خبره كوي.دڅوك د 

 يعني ېشوپيدا ړه جو دهڅخه د ې نطفدغي  بيا له .

له  چيې نطفه وه ړه شوهغه )واحد نفس( دغه له خاورو جو

دغي  او بيا له ړها كپيدړه( راجو او )زوجد ده ې ې ئهغ

 . ېپيل شوۍ ړپيدا كېدو لد نسل د ې د ده ړجو

 فرمايي: قرآنهمدا راز 

   

     

   

    

    

    

     



 

                                                                                                                      الحجر   

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

116 

      

ې چي له يوه نفس ئږئ هغه رب ووېرېپل خلكو! له خ ېا

ړه او له پيدا كړه راې د ده جوهغه ئړئ او له پيدا كرا

هغه هللا د  همړل، خواره ك ښځيډېر نارينه او ې ړو ئدوا

رې كوئ او پ غوښتنيپلو كي په خ چيپه نسبت تقوى ولرئ 

 څارونكى دئ.هللا ستاسو  چيې شكه ، بړهپه اۍ پلوهم د خ

 السالم عليهچي له آدم گورئ چي دلته دا نه دي ويل شوي 

ې دا خبره نه دلته شوړه، پيدا كراى ېرمن حود ده مې ئ

په كوم صحيح االسناد په بل آيت كي او نه او نه د قرآن 

ړه ې د ده جوئبلكي ويل شوي له يوه نفس حديث كي، 

حتًا يا اشارتًا اځاى كي صر څپه هي قرآند ړه، ك پيدارا

پيدا شوى  السالم عليهړى آدم چي لومدا نه دي ويل شوي 

همدا راز  ې.ړى شوپيدا كېرمن ماو بيا له ده نه د ده 

ړى د لوم چي يويل شو يده دا ن ځاى كي په هيڅد قرآن 

ړه څېره جوهيئت او  او د ده د زوجې السالم عليهآدم 

صحيح  څهيپه . او نه هم ېپو شو، بيا روح په كي ېشو

 نو ىو كه خبره داسيشوي، ويل  اد االسناد حديث كي

نه وه،  ېو ذكر شوې الفاظپه همد قرآن كيپه به  هرومرو

په ژوو  رووبلكي د ن اړهپه  د آدم عليه السالم يوازي

ټولو ې د ړى ئلوم چيوو  يويل شو به هم همداسي اړه

ژوندي ړل او راپو كې په كي ړل، بيا ئړ كهيئتونه جو

 : له قوله فرمايي السالم عليهد عيسى  چيگه لكه څنشول، 

يْئ ِة الط يِْر ف أ ْنُفُخ ِفيهِ أ نِّي أ خُْلُق ل كُْم ِمن  الطِّيِن ك ه  

 ف ي كُوُن ط يًْرا ِبِإْذنِ هللا ِ 

د مرغه څېره جوړوم، بيا په  خټيلپاره له  ستاسيزه 

مرغه ژوندى هغه كي پو كوم، نو هغه به د هللا په اذن سره 

 شي.

  ځير ږ آيتونو ته لړوند اكه تاسو د انسان د خلقت

( توكى ىنكېدوړنگ)صلصال: ك ټولو كيپه  چيگورئ شئ وبه 

او  ذكر شوى. ( نه مخكييټخ يله )حمإ مسنون: بوى ناك

 داسي پيدايښتخو )صلصال( د انسان د  ځاى كيپه يوه 

 پيدايښتد جن د  چيي لكه د اور لمبه ڼگۍ ماده ړلوم

 :او فرمايي گڼيۍ ماده ړلوم
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  :15-14الرحمن 

ړ پيدا ك توكي يدونكېگړنڅېر له كپه  كودړيې د انسان ئ

 .ېې دوده لمبله بې او جن ئ

 ړى، داسيپيدا كې له صلصال انسان ئ چي دا آيت خو وايي

اصلي  پيدايښتړى، د ده د پيدا كې له اوره ئ چيلكه جن 

 چيود اصلي ماده لكه د جن د وج غسيصلصال ده، دماده 

 په سر كيۍ ماده ړنيعني د انسان د وجود لوم، ئاور د

انسان هللا تعالى ترې ټه شوه او خ، خاوره شوه، هصلصال و

ړى او ې صلصال كدى ئ چيي ويل شوي نه د . داسيړړ كجو

  .ېړپو ك ې روح په كيبيا ئ

ستر علمي يقينًا چي دا دقيقه او علمي وينا  قرآند 

پر او ساينس علم ې ئچي هم داسي ده  ږي؛ېگڼل كاعجاز 

   .عقلهر باشعوره انسان هم د حقانيت اعتراف كوي او 

ړه يو روايت په اښت پيدايد السالم  عليهد آدم شيعه 

ړى او وايي: ې منسوب كچي امام باقر رحمه هللا ته ئلري 

ېر گونو آدمان تگونو زرپه زرمخكي السالم  عليهتر آدم 

گه په مكرره تو قرآنچي كي  په داسي حالدا  شوي!!

او ړۍ له يوه نفس ښت لپيدايچي د انسانانو د فرمايي 

او عقل ږ ، زموېشوپيل ېرمن( ړې )آدم او د هغه مې جويو

څه په دغو خلكو ږو ېپوهدرايت همدا خبره كوي، نه 

او او عقل خالف روايات مني  قرآنچي د مصيبت نازل شوى 

ي دليل ورته لري نه كوم عقلچي ور كوي څه باپه داسي 

 !! پاره كوم شاهدكي د هغه ل قرآنټول په او نه 

   

   

    

    

    

    

   

    

    

    

چي ستا رب فرشتو ته وويل: زه هرومرو او هغه مهال 
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ي د يوه بشر ټخ يبوى ناك ه، لتوكي ينكېدوړنگك د

پلي خد ړ او چي مي برابر كاو كله ونكى يم. پيدا كو

نو هغه ته سجده كوونكي ړه پو ك په كيمي سا روح 

ړه، له ابليس گډه سجده وكپه ټولو فرشتو نو  شئ.

چي له سجده كوونكو ې له دړ ې وكړاوى ئچي سرغپرته 

 سره شي.

 33او  31ې د ې تفصيل د البقره سورد د -(28-31)

په  ونوآيت 18-11د ې ونو او د االعراف د سورآيت

 گورئ.تفسير كي و

     

    

    

   

    

  

چي له سجده څه وه ې ې ابليسه! وجه ئ: اې ويلوئ

ې ته تيار( زه )دويل: ې ؟ وئېنشځاى يو كوونكو سره 

 ينكېدوړنگك د چيړم وكچي داسي بشر ته سجده نه يم 

  ړى.پيدا كي دي ټخ يبوى ناك ه، لتوكي

ښوونه ږ ته الرمو تعالى هللاڅ كي په ترې آيت د د -(32-33)

څ په هيچي داسي دي ځيني مخاطبين د اسالمي دعوت چي كوي 

د ږي، ېڅ دليل نه قانع كپه هيړي، گه ايمان نه راوتو

ابليس، ړاندي داسي وي لكه د په وځ به د دعوت دوى دري

ږدي او د ېړه كحق ته غاچي ڼي گړ ېر لوډې ځان به تر د

ادي ه نژلښود قيادت ومني، ړه سواند الريوه صالح او ز

نورو ته به ڼي، گځان تر نورو غوره پلوه به او توكميز 

په گري او د هغه ملابليس دا د گوري، گه پكه سترپه س

ه څ طمعه مگرتيا هيپالو د ملله هغوى د حق ،پل روان دي

  كوئ. 
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ې، او ټل شوى يچي ته رځه، ځايه ووې ې ويل: له دوئ

 ځي لعنت وي.پر تا به د قيامت تر ور

ړي له ېكپرد ړه، د هللا تعالى ابليس لويي وك -(34-35)

ړاوي سزا دا وه ې تكبر او سرغړه، د دډه وكډې منلو ئ

دا د ده ټل شي، په برخه او ورې اوى او لعنت ئپكچي س

پكاوى او د قيامت تر گرو برخليك دئ، ساو د ده د مل

چي شيطان له خو دا  ځي له هر لوري د لعنت باران.ور

كوم مكان او كه له ټل شو، له وراخراج او ځايه كوم 

له  ؟ځايزمكي كي له كوم  پهكه ، آسمانله  كوم مقام؟

ېشت پل مخكني مله خپر سر كه د زمكي ه، څخ جنتموعود 

څه نه دي ويل شوي، خو د ړه اې د پهلته د ؟څخهځاى 

گه ويلى په يقيني توپام سره په ښوونو ته نورو الر قرآن

موعود په ړ تللى او نه چي نه شيطان آسمان ته لوشو 

په زمكي كي ق دئ، ابليس د زمكي مخلوېشت شوى، كي مجنت 

پيدا شوى، ابليس په زمكي كي ېشت وو، آدم عليه السالم م

ټولو او ټيړاندي له سر په والسالم  عليهد آدم همدلته 

ځاى او مقام كوز ړى، همدلته له مخكني ړاوى كاطاعت سرغ

څ آيت كي نه صراحتًا دا خبره په هي قرآند ړى شوى، ك

په آسمان كي  السالم چي آدم عليهې او نه اشارتًا شو

آسمان ته ښت وروسته پيدايله په زمكي كي پيدا شوى يا 

ېشت وو په آسمان كي د ده خوا ته مېول شوى، او شيطان ب

ې او بيا له ړډډه كې د ده د قيادت له منلو او هملته ئ

ړى شوى. ځاى زمكي ته راكوز كسره يو السالم  عليهآدم 

ې تفصيل د ې دي، دړې كځانه ئې دي له ړچا چي دا خبري ك

 گورئ. تفسير كي وپه د دوهمي ركوع ې د االعراف د سور

    

    

   

    

   

چي بيا مهلت را  ځيتر هغي ورې ويل: زما ربه! نو وئ

ړى له مهلت وركې ويل: نو ته ږي، وئېڅول كپاابه ر

  . ځيتر ورې ټېن يد همغي معلومې، څخه يشوو 

ې د دېدو وروسته ړي له اورېكپرد الهي ابليس  -(36-38)
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پل شيطاني په خ ،ړيكښيي او توبه وندامت وچي ځاى پر 

مهلت ځي د قيامت تر وركوي، وايي: ما ته گار ټين ځريد

ټي دا له بوى ناكي خ ؛م آدمړچي درته ثابته كړه راك

چي د زمكي خالفت ړ نه دئ ې ود د ؛ړ شوى مخلوقجو

ډون گپه څه د فرشتو او جن د عالم هر پارل شي او وروس

هللا تعالى او ده ته رام او مسخر وي، ړي، د ده اطاعت وك

ڼئ گښتنه مني او همدا مهلت وركوي، دا داسي ود ده غو

څه كوي، دو هېگمارل كپر يوه مقام د چي څوك لكه 

ټولو غوره پاره تر ې مقام لچي د دې دا وي ېرنه ئگان

انتظار خالف ېرني او گپلي انپي د خڅاكس دى دئ، خو نا

ې سره د ده په دته غوره شوى،  مې مقادڅوك چي بل گوري 

ړه ړي، لود بغاوت الر غوره كغرور او كبر تحريك شي، 

دا كس ړه به غلطه او ناسمه ثابتوي او ېكپرچي دا ړي وك

له هر فرصت ږدي، ېپرپل مأموريت كي بريا ته نه په خبه 

هغه او د هغه حيثيت ې سره او له هر لوري به په استفاد

او هر كار ړني تر نيوكو او بريدونو الندي نيسي، او ك

څ كي په ترې ې قصد دتعالى  هللاڼي. گې ناسم او غلط به ئ

ړو ه كد ابليس متابعت ونچي ښوونه كوي ږ ته همدا الرمو

له پاره لشخصي اغراضو د او په تحريك ښتني ن غواځد او 

     ړو.الر غوره نه كصالح قيادت سره د ناروا رقابت 

   

  

   

  

    

   

ړم ې الري دي كبچي ې كبله له دويل: زما ربه!  ېوئ

گار څه ورته مزين او سينهر په زمكي كي هرومرو به 

د گر مړم، ې الري كټول بړم او حتمًا به دوى شوي ك

ړى غوره ك)چي گان بندمخلص ځه ستا هغه دوى له من

  شوي(. 

 ې:ړل شوڅو خبري راودلته د شيطان  -(39-41)

 ړ ې ته اړي زه دېكپرا او ستا چي تته وايي  تعالى هللا

پر چا ونيسم، د داسي ې الري شم او د بغاوت الر چي بړم ك
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پرته مي ې له دې غوره وم، چي زه ترگمارلم دي ومتابعت 

ړاوى ړي له منلو سرغېكپرچي د چاره نه درلوده بله 

د غرض چي گرى ړم!! دا داسي ده لكه د شيطان كوم ملوك

او له ناصالح ږي لېېلي بډې صالح له يواو مرض له كبله 

ۍ مخكنله پل بغاوت او ږي او بيا د خېځاى كډلي سره يو 

ړ ډلي مشرتابه زه اد توجيه كي وايي: په ډلي د وتلو 

هلته د خلكو حيثيت ته ږدم، ېپرډله ۍ چي مخكنړم ك

ځول پامه غورټاكنو كي اهليت له په ږي، ېاعتناء نه ك

څوك داسي ږي، ېچا سوابقو ته اهميت نه وركول كد ږي، ېك

ې اهليت او پلوه د دڅ له هيچي ټاكو ځاى وپر ې زما ئ

    !!او له ما سره برابري نشي كولى ړتيا نه لريو

 گرو لويه پلو ملد خچي څه كوم ې هزه به هرو مرو د د

چي ړم پيدا كېر داسي كسان راډله ستا مخي ته ودروم، ډ

 ورته مزينداسي څه به هر په زمكي كي ېر وي، څپه زما 

ېښي او گرتيا ورته غوره وبرچي زما ملړم كښايسته او 

 ښ او راضي شي. ې خوپر

  تا چي ډډه كوي گرتيا زما له مليوازي هغه خلك به

په غرض او مرض اخته دا هم داسي ده لكه . ړيغوره ك

ېر نور به هم له ډچي ئ گوروايي: وبه چي ډله انشعابي 

په به ړي ېر غېل شي، يوازي هغه محدود شمډلي رابې د

ړيو امتيازاتو گځانچي له ږي ېك پاتهډلي كي ۍ مخكن

ژمنه به دا  ړانديپه وډلي مشرتابه ې د نوبرخمن دي، 

ې ړي به داسي ترغ يډلۍ مخكند چي ټي به وهي او باكوي 

ږي ېژور يڼپاپه مني كي چي ې وني ړم لكه له يوېل كراب

  څي شي. ې لوگي ئڅانټولي او 

سره د قريشو  ّـ هللا رسول چي لهوي پام ته مو بايد ې د

او يهودو د قومي او مذهبي مشرانو د اختالف ستره وجه 

پاره ځان لې د دعوت او قيادت ئ ّـ هللا چي د رسولدا وه 

پل مخكني چي خېره ورسره وه ڼلو او دا وگښ گواستر 

ې كي د ې قصپه دړي، د شيطان السه وركله امتيازات به 

  شوي. ځورناگوالى او اسباب څرندوى د مخالفت 
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ې( مستقيمه الر ېدونكپوري )رسې ويل: همدا تر ما وئ

او  ىڅ برالسدي هيگانو پر بندچي زما ده، يقينًا 

ستا متابعت چي ې پر هغو الروركو ئگر ، مسلطه نشته

چي موعد دئ، ټولو چي دوزخ د دوى ړي، او يقينًا وك

پاره د دوى يوه ې دي، د هري دروازي لې ئاوه درواز

 برخه ده. ېېشل شوو

 ځواب كي فرمايلي:په د شيطان  تعالى هللا -(41-44)

  زما ې( مستقيمه الر ده، ېدونكپوري )رسهمدا تر ما

 ېدى شي.ې كږدد اخالص له الري ما ته رانگان بند

  پر مخلصينو نه څ تسلط نشته، څ بنده دي هيپر هيزما

ېر ډپه ې الفاظ ې فقرد آيت د دپر غيرمخلصينو. او نه 

چي شيطان او د ده ږ ته وايي و قاطعيت سره موتأكيد ا

ې نه ئڅ سلطه نه لري، پر انسانانو هيېريان( پ)قبيله 

ړ كولى شي او نه كوم ضرر او تاوان كوم غلط كار ته ا

چي ړ ترديد كوي پخلكو د رأيي بشوررسولى شي. دا د هغو 

 شي انسان ته تاوان او ضرر ورسوي.پيريان كولى وايي: 

  الروركى چي او متابعت كوي گرتيا مل ستاك به څوهغه

د بصيرت خاوند به ستا متابعت صالح انسان او څ هيدئ، 

 ړي. ونه ك

  چي ستا متابعت دئ دوزخ ځاى الروركو ټولو هغو د

 كوي. 

 ې ستا به ئهري دروازي لري، له ې اوه درواز ا دوزخد

چي دوزخ ته د ننوتو ښيي دا ځي. ننوډله خاصه گرو د مل

چي گناهونه دي اب دي، اوه ستر ستر اوه اساسي اسب

د دوزخ يوه دروازه د ې يوه ئانسان دوزخ ته رسوي، هره 

د  قرآن، د گناهونه كوم ديدا ېزي. پرانپر مخ انسان 

گناهونه دغه  قرآن. ژندى شوېپې ڼا كي ئپه رښوونو الر

 ښودلي:ېدو سبب ك تهاپپه جهنم كي د تل 

 .انكار تعالى هللاله  او كفر .1
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و، د هغه آيتوند الهي گه ړې توگځانپه  ؛روغكذب او د .2

: فرمايي قرآن چيلكه  تكذيب، پيغمبرد كتاب او 

  

  

    

    
    39البقره:   

څه ه بل سر تعالى په عبادت او استعانت كي له هللاشرك،  .3

 فرمايي:  چي قرآنڅوك شريكول. لكه بل او 

   

   

   

   

   

                                            

  17التوبه: 

په ړي، ژل حرام كې وئ تعالى هللاچي ژنه د هغه نفس و .4

ړه ې اپه د چي قرآن، د مؤمن قتلگه ړې توگځان

   فرمايي: 

   

    

    

                                                                

 93النساء: 

 فرمايي:  چي قرآن، لكه اخيستل سود .5
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 275البقره: 

  فرمايي: قرآنچي لكه  ل؛ړد يتيم مال خو .6

   

   

     

                                                

 11النساء: 

ړه ې اپه د چي قرآناو دوستي،  له كافر سره مواالت .7

   : فرمايي

    

    

    

    

                                                                                                                       

 81المائده: 

    

   

   

    

    

    

    

    

چينو كي وي، په جنتونو او چي متقيان به يقينًا 

ځئ، )ورته وبه ويل شي:( په سالمتيا سره خوندي ورننو

چي كومه كينه او رخه وه هغه به ې ه سينو كي ئپاو 

پر  ېر يو بل ته مخامخڅپه ڼو د وروې وباسو، تر

ږي او ېپه برخه كوماني ستې ئنه به ، ستتختونو نا

  .ې ايستونكي وينه به تر

د حال له بيانولو وروسته د دلته د دوزخيانو  -(45-48)

 جنتيانو حال بيانوي او فرمايي:

 چي په برخه شي ې دوى متقيان دي او هغه جنتونه به ئ

 ږي.ېپه كي بهې چين

 ټ او له هر مصيبت او دوى ته به وويل شي: روغ رم

 .ځئننوجنت ته  ؛پاره خوندياو نه د تل لړك
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   ړه څه النجه راوالځ په دنيا كي د دوى تر منكه

په كومه كينه او رخه ړه ه اپې وه او يوه د بل شو

د ې له سينو وايستل شي، به ئسينه كي درلوده، دا 

 پر تختونو ناستېر به يو بل ته مخامخ څپه ڼو ورو

 وي.

 ږي او نه ېخه كپه بروماني ستكله نه ې هلته به ئ

 .يل شايستوې ترڅكه هيبه 

    

   

   

   

مهربان زه چي يقينًا ړه خبر ورك هگانو تزما بند

 چي زما عذاب سخت دردوونكى عذابښونكى يم، او دا بخ

 دئ.

ږ ښكونكي مبارك آيت كي زموړه راې زد په -(49-51)

 ې:ړښتني كراپڅو سته  ّـ هللا رسولمهربان رب 

  نه يوازي چي زه ړه ته خبر ورك گانوبندټولو زما

بلكي  ښمگار بنده گناهونه بخگنهپل ښونكى يم او د خبخ

پر ښتونكو ته مغفرت غوښونكى يم، رحيم او مهربان بخ

ې و رحمت دروازېرزوينو اپپراخو پلو خېره د ښني سرببخ

د  او . له كفر، شرك، ظلم او فساد الس واخلئزمېناپر

 ښونكي رب لوري ته راشئ.مهربان بخ

  چي زما عذاب سخت دردوونكى عذاب ورته ووايهدا هم 

گناه الس وانه خلئ، ړئ، له بغاوت او دئ، كه توبه ونه ك

 په سخت دردوونكي عذاب به اخته شئ.
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ړه، هغه ې خبر كېلمنو له حاله ئاو د ابراهيم د م

ې ې ويل: سالم؛ وئداخل شول نو وئې ئچي خوا ته مهال 

وئې ويل: مه ېدونكي يو، ېرږ خو له تاسو وويل: مو

 وېرېږه، مونږ تا ته د يوه پوه زوى زېرى دركوو.

ړښت زچي ېرى راكوئ په داسي حال كي زويل: آيا ې وئ

ې ېرى راكوئ؟، وئگه زه توڅپه په برخه شوى، نو مي 

څخه ېرى دركوو، نو له ناهيلو ښتيا سره زپه رويل: 

څوك وي پرته به بل ې ويل: له الروركو وئ، هږېمه ك

 ږي.ېرب له رحمته مأيوس ك پلچي د خ

ېدو او له پوهښه په معنى د ې مبارك آيت د د -(51-56)

 ېداپوهگوالي د څرند ارتباط په ې و سره ئمخكنيو آيتون

 پام كي ولرو:په ه بايد دا خبري پارل

  چي ې ې وېلمانه هغه فرشتدا مالسالم  عليهد ابراهيم

د دعاء له امله د هغه مرستي ته السالم  عليهد لوط 

ې ڼي كي، مخكي له دپه بڅو زلميانو ې خو د ې وږل شوېل

ې، خوا ته ورغلالسالم  چي هلته ورشي د ابراهيم عليه

ښه ړى، او وريته غوك ېپرگمان ېلمنو مهغه هم د زلمو 

 ې. ښې مخي ته ورته ايئ

  ښي ته الس نه ړو لوې د خواېلمانه ئچي مگوري كه

چي  ېېرلگې انې او داسي ئپيدا شوېره ورسره راړي، وورو

ۍ او تاوان رسولو ښمنېلمانه به د دښايي دا ناآشنا م

 اراده لري.

 چي مه وېرېږه، مونږ تا  ړىې اطمئنان وركئېلمنو م

 زوى زېرى دركوو. ته د يوه پوه

  په داسي حال كي آيا ځواب كي ورته ويلي: په ده

گه څه توپه په برخه شوى، نو مي ړښت چي زېرى راكوئ ز

 ږي؟ ېپه برخه كگه به مي زوى څن ېرى راكوئ؟ز
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 ښتينى دئ، حتمًا به ېرى رږ زفرشتو ورته ويلي: زمو

ې پرچي يأس ږه ېېر مه كڅپه د هغو خلكو ، يتحقق موم

 ي دي. ناهيل ولى اوړسيورى غو

  رب له رحمته  پلد خ: يويلورته السالم  عليهابراهيم

پل ى وي او خالرورك چيږي ېمأيوس كڅوك خو به هغه 

 ژني.ېپمهربان رب نه 

   ته دا زيرى عجيب غوندي عليه السالم ابراهيم

په داسي حال كي د زوى ې دي: آيا ېدلى او ويلي ئېښبر

ې له فرشتو بيا ئ يم؟ړ شوى او لمسي زيرى راكوئ چي زو

څه دئ؟ هغوى ورته ويلي: د چي ستاسو مأموريت ښتلي پو

ږل شوي يو، د لوط ېقوم په لوري ل يوه مجرم او بدكار

هللا په شمول؛ د ېرمني پرته به نور؛ د ده د م ۍله كورن

ږ ته موې سره قرآن ږي. او په دېپه عذاب اخته كتعالى 

ېرمني ته د غيب ماو د ده عليه السالم چي ابراهيم وايي 

ېدل پوهې هم نه حتى په دې، ړ وخبري د حيرت او تعجب و

ې هم به دوى ته زوى او لمسى وركوي، په دهللا تعالى چي 

پر قوم به الهي عذاب عليه السالم چي د لوط ېدل پوهنه 

ږي او ېژغورل كۍ به كورنعليه السالم ږي، د لوط ېنازل

ږي!! ېب اخته كېر په الهي عذاڅپه ې د نورو ئېرمن به م

ېلمانه انسانان نه بلكي چي راغلي مېدل پوهې نه په د

څه نه خوري، چي ولي ېدل پوهې هم نه په دې دي، فرشت

  ېدلي.ېرې وحتى تر

 پېرزوينو يوه ښونكي مهربان رب د د بخ گهې تود په

ې، ځور شوږ مخي ته انگه زموېلپوري بړه په زې او ښكل

ته د م عليه السالم والي او داسي وخت كي ابراهيړپه زو

ې هم دا په خيال كي ئچي ړى شوى ېرى وركزوى او لمسي ز

خو الهي ې هم نشو كولى، ېده او تصور ئځگرخبره نه 

چي وعده ترسره شوه او د داسي زوى او لمسي خاوند شو 

ېدل بلكي ړ مقام ته ورسۍ لوپيغمبرد پله په خنه يوازي 

په اوالد كي د دوى  السالم مپيغمبران عليهټول وروستني 

   مبعوث شول.
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 (هغوى)څه دئ؟ ستاسو مأموريت ې استازو! اې ويل: وئ

ږل شوي ېقوم په لوري ل ويل: د يوه مجرم او بدكارو

ټولو ږ د دوى چي موپرته  ۍيو، د لوط له كورن

ړه مو دا په اې د دچي ې ېرمن ئگر مژغورونكي يو، م

 څخه به وي.  وپاتې چي له وروسته ړړه مقدره كېكپر

 ښووني لري:څو مهمي الرات آيدا مبارك  -(57-61)

  ې ېلمانه ئچي مپوه شو السالم  چي ابراهيم عليهكله

ې ښتنه ئپوې دي، نو ې فرشتږل شوېله لوري لتعالى  هللاد 

نه  ؟يئ ڼي كي راغليې بپه دپاره څه لچي د ړه ې وكتر

چي ښيي ږ ته څه دئ!! او دا موې چي مأموريت ئ دوېپوه

او د عليه السالم يم ابراهږي، ېپوهپه غيب نه پيغمبران 

پله په خچي دوى  ېژندپېې ونه تر هغه فرشتېرمني ده م

ېرى چي ده ته د زوى ز وېدپوهې نه په دړ، ځان معرفي ك

ېدو وروسته متردد وو ېري له اورځان سره لري، د زله 

ې نه په دگه به تحقق مومي، څنگه دئ او څنېرى چي دا ز

ې مأموريت ئ ې اوپاره راغلڅه لې د چي دا فرشتېدو پوه

 عليهلوط  هچي د ده له ورارېدو پوهې نه په دڅه دئ، 

څوك د چي آيا عجيبه نه ده  ږي،ېڅه كسره به السالم 

ښوونو سره سره دا ادعاء كوي ښانه الرداسي صريح او رو

 ږي؟!!ېپوهپه غيب پيغمبران چي 

  :قوم  مجرم او بدكارداسي د يوه فرشتو ورته وويل

ې په د، د الهي عذاب مستحق دئ چي ږل شوي يوېپه لوري ل

ۍ به ټوله كورن دهېشت دئ، د مقوم كي لوط عليه السالم 

ې شوړه ېكپرړه دا په اې د دچي ې ېرمن ئگر ممژغورو، 

اخته به عذاب الهي په  څخه به وي وپاتچي له وروسته 

 ږي. ېك
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ې ويل: ټبر ته استازي ورغلل، وئچي د لوط او كله 

ې ويل: داسي نه ده وئ ،ئړي يگتاسو خو ناآشنا و

په كي شك كولو، چي دوى ړي څه مو درته راوبلكي هغه 

يو، نو ښتيني ږ راو مو غلي يودرته راسره حق له او 

ړه او تر مخ روان كپل كهول ې برخي كي خپه يوې پد ش

شا ته  دي يو څاو ستاسو هيشه،  ېپسورې تر شا ئته 

گمارل ې پرچي ړ شئ گوري او همغه لوري ته والنه 

چي د ړه واوروله ېكپرې كار ده ته مو د دږئ، او ېك

    ږي. ېسبا سهار قطع ك ړي بهجردغو 

خوا  السالم گى د لوط عليهټولد فرشتو همغه  -(61-66)

ورته ي او ناآشنا معلوم شول، پرد، هغه ته هم ته ورغى

: فرشتو ورته وويل ،ئړي يگويل: تاسو خو ناآشنا و ېوئ

په كي چي دوى ړي څه مو درته راولكي هغه بپردي نه يو، 

ې ښتنه كوله او تا ته ئدوى د الهي عذاب غوشك كولو، 

ږ پر موې نو پيغمبر يښتينى ر تعالى هللاويل: كه ته د 

ځان ړه له ېكپردغه عذاب د ږ ړه، موالهي عذاب نازل ك

چي دوى نه منلو، ړى مو درته راو يقتحقمغه سره لرو، ه

ې په يوې پد شعذاب راتلونكى دئ، ته يو، ښتيني ږ رمو

ړاندي او ته له سيمي وباسه، دوى وپل كهول برخي كي خ

، گوريشا ته نه  دي يو څستاسو هيشئ، روان شا ترې ئ
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ړ همغه لوري ته والچا ته التفات او اعتناء مه كوئ، هي

ته اطالع  السالم عليهلوط ئ، او ږېگمارل كې پرچي شئ 

ې مجرم قوم سبا سهار به هغه مهال د دچي ړى شوه ورك

پاى ته ې په ئشچي ږي ېې ټولټغر به ئږي او ېړي قطع كجر

 پيلوي. ې او سباوون رسول

   

    

    

    

   

   

   

   

   

   

   

  

   

  

  

     

ې ويل: ئښي كوونكي راغلل، وېدونكي خوښار اوساو د 

ړوئ، او مه راا ىپكاوېلمانه دي نو سدا كسان مي م

ې ويل: آيا ته مو وئږئ او مه مي شرموئ، ېېرله هللا وو

كه د كوم ې ويل: وئړى؟ ې منع كړو نه وگله داسي و

، ڼيكولو اراده لرئ نو دغه دي زما لو )نكاح( كار

ې ب يپلخپه گه په يقيني تووى چي دړه په عمر لوستا 

په سباوون كي هغي ، نو ديكي اللهانده  ۍ()بدمست ۍسد

ې او ړي ورالندي كړې لوږ ئ، نو موچيغي ونيولړي لو

  ې. ډبري وورولټي ې خې شوپخپر دوى مو د 

 څو عرايض لرم:ړه په او آيتوند دغو  -(67-74)

  په شرحي و آيتون (83-77)ې د هود د سورړه ې ادپه

 ړئ. فصيلي بحث شوى هلته مراجعه وككي ت
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  ښار د په راتلو سره ېلمنو چي د موايي  آيتونهدا

، او مست د ده كور ته ورغلل ښخو، ېدونكي خبر شولاوس

ېلمانه دي مي مزلميان وويل: دا ورته  السالم عليهلوط 

ما ږئ او ېېرووتعالى ړوئ، له هللا مه رااى پكاوسما ته 

ې نه ويل: آيا ته مو له دو غو بدمستو ورتههمه شرموئ، 

دوى له ؟ ېېلمانه كوي به نه مړگاسي ودچي ړى ې منع كو

 عليهړه، لوط ې تسليم كږ ته ئڅخه وباسه، مور پل كوخ

زما د ولس كه د نكاح اراده لرئ نو ويل: وورته  السالم

چي يقينًا ړئ، ڼم مخه كگي ڼپلي لوې خه ئچي زو ته ڼلو

گار ټيناو تلوار په  ړي ول اوې سده كۍ بپلي مستدوى خ

ړي لوپه سباوون كي هغي نو ښتل. ې غوېلمانه ترې مسره ئ

ي ړلوښار د ، ونيولې وه پسچي سخته زلزله ورچيغي 

ښار وده، اچنسكوري او كورونه الندي باندي شول، زمكه و

د پاسه ښخ شول او له په ستري كندي كي ې ښاريان ئاو 

 .ېېدوورې پرډبري ټي ې خې شوپخ

 د  السالم عليهيرغل كوونكو ته د لوط نو ځينو مفسري

 خبريې له دچي ويلي ړه ا پهڼي( ې وينا )دا دي زما لود

پلي ې خه ئچي زو ته ڼې مراد دا وو: زما د ولس لوئ

ې ڼو سره ئپلو لوچي له خويلي ځينو . ړئڼم مخه كگي ڼلو

 چي د لوط عليهبايبل وايي ړى. ړانديز ورته كد نكاح و

په ې، د هجرت ې وې واده شوړه ئدوا ې،ڼي ودوه لو السالم

دى او د ده ې ئزومانو ړه، گرتيا وكې د ده ملوخت كي ئ

دا  هكشول،  پاتهي كښار په ېښودل او پرڼي يوازي لو

 چي د لوط عليهېدى شي ښتيا وي نو بيا خو كخبري ر

ړى وي، ڼو ته طالق وركزومانو ال د مخه د ده لو السالم

چي د ابو لهب دوو زومانو  ّـ هللا رسولد چي همغسي لكه )

ړه ښايي دغه دوا، (ړڼو ته طالق وركزامن ول د ده لو

پر مهال له ېدو ډپر كور د راغونهم د ده ې ئزومان 

دوى ته ويلي  السالم عليهځاى وو او لوط نورو سره يو 

چي  ڼيكه د نكاح اراده لرئ نو دا دي زما هغه لوچي وي 

 ړى.تاسو طالق ورك

 آيت ې د د(   

  :  په عمر ستا

ۍ او د مستې سده پل بپه خگه په يقيني توچي دوى ړه لو

په تفسيرونو كي دوه د  ړهپه ا (ديحالت كي اللهانده 
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خطاب لته چي دځيني وايي ړ تعبيرونه مومو، اعتناء و

 ړهپر عمر لود ده تعالى  هللاته متوجه دئ او  ّـهللا  رسول

 لوطله لوري فرشتو خطاب د چي دلته ، نور وايي ېړك

په السالم  عليهته متوجه دئ او هغوى د لوط السالم  عليه

په كوم ړو آراوو كي كومه يوه ې دواپه دې، ړړه كعمر لو

دوه دالئل ړه بايد ووايو: ې اپه د، دليل غوره كولى شو

د كالم تسلسل  -5ښيي دوهمه توجيه صحيح ده: چي دي داسي 

چي دا به د فرشتو د مخكني كالم و نظم دا ايجابوي ا

په پلو خبرو ته د خالسالم  عليهتتمه وي او دوى به لوط 

ي يښچي د كالم الفاظ داسي دي ې وي، ړپاى كي دا وينا ك

ته متوجه دئ او ده ته ويل شوي السالم  عليهلوط  خطاب

ۍ كي اللهانده دي، كه ې سدۍ او بمستبدپلي په خچي دوى 

په ته متوجه وى نو بايد د ماضي  ّـاب رسول هللا دا خط

په حالت ۍ ې سدچي هغوى د بصيغه او داسي ويل شوي وى 

 داپاره دي، ټول قسمونه د استشهاد ل قرآند  -9كي ول. 

پل د ختعالى  هللاگواكي چي پاره نه دي ې لقسمونه د د

پاره ده د تشويش رفع كولو ل مخاطب د قانع كولو او د

!! دا نه د قسم د ېړړه كو با عظمته شي لوپه كوم ستر ا

د ړه صحيح تعبير دئ او نه د قرآن په امفهوم او معنى 

دلته پاره وي، قسمونو سم تفسير، هر قسم د استشهاد ل

ڼو گعمر ته راجع و ّـهللا  رسول)عمرك( كي اشاره د  پهكه 

ږي، ېگو كړاو نه تر سترڅ تې هيځواب سره ئقسم له نو د 

ړاو تڼو نو گعمر ته راجع وعليه السالم  ې د لوطخو كه ئ

 چي د لوط عليهگند او واضح دئ او هغه دا څرېر ډې ئ

په چي د ده مخاطب قوم ټول عمر شهادت وركوي السالم 

ړه ې اعتناء ونه ك، د ده دعوت ته ئۍ كي غرق ووبدمست

لكه په سره نشول. دا همغسي ده گناه الس او له فساد او 

آيت كي ويل شوي:  78په ې چي د هود د سور

(   

    
   ې او قوم ئ

هم ې ئ يې مخكاو تر د ورته راغىډه ډه منپه من

د )لعمرك انهم لفى سكرتهم يعمهون(  (،بدكارونه كول

يئات( په )ومن قبل كانوا يعملون الس يچمعنى همغه ده 

ړه لوږ موكله وو چي ې ته متوجه بايد د ې.سره بيان شو

چي قسم كوم تعالى  پر هللا: گه وايوپه توكوو د مثال 
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چي زه شاهد دئ تعالى  چي هللاې دا ده معنى ئ ؛ښتيا وايمر

پاره وى نو بيا خو به ښتيا وايم، كه قسم د تعظيم لر

په  په مسجدالحرام قسم،چي ووايو:  هو هجائز داږ ته مو

شريعت به داسي قسمونه پيغمبر قسم، پر قسم،  قرآن

داسي قسمونه نه يوازي جائز نه دي خو ڼل، گناجائز نه 

ځكه صحيح هم نه دي، دا پلوه د مفهوم او معنى له بلكي 

گواه ۍ شاهد او ښتينول)مقسم به( زما د ر چي دا شيان

ېدى شي، نو ړه شاهد كپه ازما تعالى  نه دي، يوازي هللا

د معنى او مفهوم له قسم او ړه لوتعالى  پر هللاي يواز

څه قسم د بل پلوه جائز دئ. په او له شرعي صحيح پلوه 

 پلوه ناجائز دئ. هللاپلوه غلط او له شرعي معنى له 

په ې د شاهد ې هغه ئړړه كپه كومو شيانو لوچي تعالى 

په هغه تعالى  هللاگه په توړى، د مثال ړاندي كگه وتو

ډك شو )والبحر ړو په مچي د فرعونيانو ې ړړه كسيند لو

اب ذچي ستا د رب عيقينًا ې ويلي: ې ئپسوراو المسجور(، 

ې مقصد د دې نشته، څ دفع كوونكى ئېدونكى دئ، هيواقع ك

چي گواهي وركوي ډك بحر ړو په مد فرعونيانو چي: دا دئ 

ځواك سره نشي څ په هيڅوك د الهي عذاب د وقوع مخه هي

د ړى شو، ښكرو دا عذاب تم نكل نيولى، د فرعون

ې چي كه د زمانگواهي وركوي ډك بحر ړو په مفرعونيانو 

پيدا شو ېر مجاهد راڅپه ړاندي د موسى په ود هر فرعون 

 ې فرعون برخليك به داسي وي لكه د مخكني فرعون.د دنو 

ړو نو نه يوازي څه مراد كخو كه له بحرالمسجور نه بل 

ځولى بلكي د پامه غورمو له د الهي كالم نظم او تسلسل 

   گوته كولى.په ړاو نشو څ تځ هيځواب تر منقسم او 

  ښه نه په حقيقت  ډبرو د وريدوچيغي او د ړي لوزه د

ل اراء ليدلي وو، ېالبېب يم يپه تفسيرونو كېدم، پوه

ډبري ې ړچي وې راغلى پرتوند باد داسي چي ځينو ليكلي 

ې او له چاودله چي زمكځينو ويلي ې، پر دوى ورولې ئ

پخو توكي( راوتلي، بر تللي او د ويلي مذاب )ې ځه ئمن

پر چي فرشتو ځيو ويلي ، ېېدلپر دوى ورڼي كي په بډبرو 

ړم، پوه كې په دې د كشمير زلزلې، زه ډبري ورولدوى 

ږ سره توأم وه، غاو هيبتناك ړ زلزله له يوه لودلته 

او  ېر هيبتناكډېدو چاودد زمكي د كي  وپه لويو زلزل

 يډبرېدل، له غرونو ښوغرونه راوږ وي، دروند غ

دا صحنه  يچچا شول،  يې الندډير كورونه ترې، ېدړراورغ
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ېدونكو ړې: له رارغويل ئ ،ې وهو ليدلگرپلو ستپه خ

ې پېدلو، د شښتخوا ته ت يې بلږو به يوېړو تلويو او و

ته  يڅراغونه د غره لورټرو ې سره سم د موبه مو له زلز

ورو او له هغو گېدل وړغررا ډبروڅو د تر ړل مخامخ ك

په ځي، د لوط د قوم په لور راږ زمون يچړو ك يځان خوند

هم هلته ې چږي ېڅه ويل شوي له هغه معلوم يچهكله 

ځاى ږ سره يو ني او هيبتناك غدچاوي يې لوزلزله له يو

 يمخړرانسكور شوي او پورونه كمكه ناسته ده، زوه، 

او  ېېدلړرارغې پر يږېوتي، او له بره تېپررا

او بحيره  ېډكه شواوس هغه سيمه له اوبو ، ېېدلراور

 يد يوه نسكور شو يڅ كپه ترې، د كيندنو ړه شوجوې تر

  .آثار ترالسه شوي ښار

    

  

   

     

   

گندي څرې كي د فراست خاوندانو ته په دچي يقينًا 

په عامه الر گ گ راتد تښار دا چي يقينًا ښي دي، او ن

ې كي د مؤمنانو په دچي  ايښتپه راو  ،دئپروت 

  ښه ده. گنده نڅرپاره ل

 ې:ني شووښوڅو الرو كي آيتونې مباركو په د -(75-77)

  خاوندانو ته  ې كي د عقلمنو او فراستې قصدپه

او ړني ، د دوى كچي قريشږي ېپوهښي دي، هغوى گندي نڅر

داسي دي لكه د لوط سره د دوى مخالفت  ّـ هللا رسولله 

ړني او د هغوى مخالفتونه، قوم، د هغوى ك السالم عليه

ړي او له مخالفتونو الس ړي، ايمان رانه وكه توبه ونه ك

 السالم ليههمغسي وي لكه د لوط عې ئپايله به وانه خلي 

 پايله.د قوم 

  ښار او سيمي دا د كوم مجهول او نوم وركي خيالي

گ د تچي ښار قصه ده مشهور ستر او قصه نه ده، د داسي 

ه او د هغښار ټولو ته هغه پروت وو، په عامه الر گ رات

دا له حجاز تر  و دردناك برخليك معلوم دئ.ېدونكد اوس

الري باندي  ېپوري تللپوري او له عراق تر مصر شام 



 

                                                                                    ې                                        پلوشد قرآ 

 الحجر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 

ې د ې راتلې الري تلپه دچي ې ، كومي قافلښار وووت رپ

ې، گو ليدپلو سترپه خې ښي ئړو نښار د ورانو ويجاې د

بحر لوط  ددا سيمه ې دي، پرتگندي څرپوري او تر نن 

ړه په اد جنوبي برخي پرته سيمه ده، ځ او جنوب ته ختي

ړو د ورانو او ويجادلته چي رأيه دا ده  وړونكېڅې د ئ

ې ټ كي ئگوڅ په هيړۍ چي د نږي ېگو كآثار تر ستردومره 

 گه نشو موندلى.ېلب

  گنده څرگه په يقيني توپاره كي د مؤمنانو لې دپه

ې به ئ تعالى هللاچي ډه او مطمئن وي ډا، دوى بايد ښه دهن

څه هم كه  ،ژغوريېر څپه ټبر د مؤمن  السالم عليهد لوط 

  ازه وي.په اندړو ۍ د غې كورنې د يوېر ئشم

   

   

  

  

   

وال ظالمان ول، نو انتقام مو  چي ايكهاو يقينًا 

سيمي  ړهدواا چي دخبره دا ده  ښتيارې واخيست او تر

    ې.و ېپرتمخامخ ته ټولو گه گنده توڅرپه 

د قوم سيمه وه،  السالم عليهايكه د شعيب  -(78-79)

په نامه ټوله سيمه د مدين ېدو، ې مدين نومښار ئمركزي 

د تبوك  ئگل دځنڼ گې چي لغوي معنى ئايكه ېده، هم ياد

په نامه ړ د ايكه اوس هم يو خوېدل، سيمي ته ويل ك

دا  .دئ ېدلىپوري غزتر ا ف ل وز لچي له جبل الږي ېياد

په ې الري پوري تللله حجاز تر فلسطين او شام  ښار هم

ړه او پروت وو. ايكه والو هم د ظلم الر غوره كخوا كي 

ړو له الهي انتقام سره مخامخ شول، دا دئ د ويجا

 ې دي.پرتې ستاسو مخي ته ښي ئكورونو ن
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ږ ړل، او موپيغمبران تكذيب كچي حجروالو او يقينًا 

ې اعراض كوونكي خو دوى ترړل كړاندي وور پل آيتونهخ

 خونديچي  ې كورونه تراشلشول، او له غرونو به ئ

 وپلاو خ چيغي ونيولړي ې لويوپه سباوون كي ، نو وي

 ړى شو.ې دفع نكڅه تر څهيړنو الس ته راو

و كي د ثموديانو د بغاوت آيتونې مباركو په د -(81-84)

ار سره الندي دردناك حقايق په اختصړه په اپايلو د بدو 

 ېښودل شوي:ږ مخي ته ازمو

  د دعوت مخالفت ته  السالم مپيغمبرانو عليهد دوى هم

ړ ې بغاوت وكئو گندو الهي آيتونڅرهغو  له وا ړلهمال وت

  ړاندي شول.پيغمبرانو له لوري دوى ته وچي د 

 ډډو په غرونو  تللى قوم وو، دپرمخ ې پلي زماند خ

ډبري ړول، جوكورونه او مجلل خوندي ځان ته ې به ئكي 

ې خوندي خوني په هغوى كي به ئې او تراشلې به ئ

  ې.ړولجو

  پاى او په ې پدوى هم الهي عذاب نازل شو، د شپر

 .چيغي ونيولړي ې لويوسباوون كي 

 ژغورلى. خوندي كورونو له الهي عذابه ونشو  وپلخ 

ې ې ئډوالوراني كنښار وو، يانو مركزي دالحجر د ثمو

څو ميله ښار شمال مغرب لوري ته د العالء له ې د مدين

ړخ كي په اې الري په لوري تلونكې د تبوك له مدين ،آخوا

هر ې، گو ليدلپلو سترپه خه بتلونكو قافلو ې دي، پرت

په غرونو كي يادوله، پايله ورې قوم بده ې د دچا ته ئ

په دي.  پاتهې تر اوسه و آثار ئكورون وتراشلد 

د  پيغمبر عليه الصالة و السالمچي ځي رارواياتو كي 

ېدو گ كي د ثموديانو سيمي )الحجر( ته ورسپه جنتبوك 

 چي دلته توقف مه كوئ.ې وفرمايل پلو يارانو ته ئاو خ

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عمر بن هللا عبد عن

 أن إال المعذبين هؤالء على تدخلوا ال]  بالحجر وهو
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 عليهم تدخلوا فال باكين تكونوا لم فإن باكين تكونوا

  .أصابهم ما مثل يصيبكم أن

 صلى هللا چي رسولروايت دئ  ماهللا عنه رضيله عبدهللا بن عمر 

په الحجر كي وو وفرمايل: د چي هغه مهال  وسلم عليه هللا

او  ځئپرته مه ننوړا ژدغو تعذيب شوو خلكو سيمي ته له 

چي تاسو ته داسي نه  ځئ،ورننوځي نو مه ا نه درړژكه 

 ې اخته شوي وو.پرچي دوى ږي ېڅه درورسهمغه 

مته يانو له قياثمودچي فرمايي ځاى كي په بل  قرآن

ې بغاوت او ړ او هللا تعالى د دپه وجه بغاوت وكد انكار 

پل لكه د دوى خ داسيې ، عذاب ئړهطغيان مناسبه سزا ورك

ې اف سورد االعرقرآن  چي، عذاب رگطغيانطغيان، باغي او 

په نامه ټكان( آيت كي د الرجفة )زلزله او شديد  78په 

نده او و)تالصيحه  ې دئآيت كي  67په ې سوراو د هود د 

د ې ئكي آيت  17په  ېسورچيغه( او د حم سجده ېبتناكه ه

ي عذاب طاغدا يعني ې، ړپه نامه ياده ك)تندر(  ةالصاعق

اني آسماو  يچيغهيبتناكي ي او ندوې، تلزلز له سختي

 .ووتندر سره توأم 

   

   

    

   

  

    

   

  

څه مو  ځ كي هرپه مند دوى او زمكه، آسمانونه او 

)د چي په حق سره، او يقينًا گر ړي مپيدا كنه دي 

 هرومرو راتلونكى دئ، نو ساعت (ټاكلى( هغه )قيامت

چي شكه ې ب. ړوهې( وامخ )تر ړولو سرهپه غوره مخ ا

  كوونكى دئ. پيداپوه ښه ستا رب 

ې خوا د مخكنيو له يوه آيتوندا مبارك  -(85-86)

او له بلي خوا  نتيجه دهتتمه او پاره يوه و لآيتون

 هللا، چي قيامت حتمًا راتلونكى دئښوونه كوي مخاطب ته الر

ژوندي كول ورته پوه خالق دئ، د خلكو بيا ېر ډتعالى 

څ اعتناء اعتراضاتو ته هيد مخالفينو نو آسان كار دئ، 
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 گه ده:ې توپه دې خالصه ئمه كوه. 

  دا تعالى  هللاچي ښيي ظالمانو مجازات مخكنيو د

دلته د باطل ړي، كپيدا ړ والپه حق او زمكه  آسمانونه

 وآسمانون، د نشتهاو مجال پاره د بقا او دوام لوازم ل

 ړ او تأييد نه كوي.څه د باطل مال تڅ ي هياو زمك

 هللاچي ښيي گي ېلبۍ د مكافات او مجازات دغه مخكن 

گانو سره محاسبه كوي، مجرم ته سزا پلو بندله ختعالى 

پر ېكو عملونو غوره بدله، لو نپوركوي او مؤمن ته د خ

ې باسي او بل ړي ئيوه ستر ستر عذابونه نازلوي او جر

قيامت چي د ښيي نو دا په برخه كوي، ژغوري او بريا ور

 .هحق دې او ښتينوعده راو د اخروي مكافات او مجازات 

چي د پروا مه كوه اعراض او مخالفت چا د نو د هغه 

څ ټه اعتراضاتو ته هيې بنس، د دوى بنيمگ نه قيامت رات

  اعتناء مه كوه.

  پل ڼي هغه خگگران كار ژوندون محال او بياچي څوك

ې باور او ړه ئپه اتعالى  هللاد ژندلى، ېپرب سم نه دئ 

ېر ډپوه او ېر ډتعالى  چي هللاږي ېپوهنه تصور ناقص دئ، 

چي دا آيا هغه ذات  پيدا كوونكى دئ.ځواكمن خالق او 

ړى له پيدا كېره مخلوقاتو سره مې شې له بپراخ عالم ئ

 ړي؟!! پيدا كچي انسان بيا راڼي گې عاجز د

   

  

  

  

او ستر  يگونتكرار شوي اوه چي تا ته مو او يقينًا 

 .ىړدرك قرآن

م كي پاپه څو خبري ړه په اې مبارك آيت د د -(87)

 ولرئ:

 چي تا ته مو تكرار شوي اوه ته ويل شوي  ّـهللا  رسول

سبعًا من المثانى نه مراد له  .يړدرك قرآنگوني او ستر 

په  په قرآن كي چيدي  آيتونهاوه ې هغه ې سورد فاتح

ټول العظيم نه قرآن او له ، يگه راغلمكرره او مشرح تو

ې سور ېد فاتح چي قرآنمعنى دا ده د دې مراد دئ، قرآن 

راخالصه قرآن ټول  سوره كيې په داو  ئتفصيل داو  شرح
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  شوى.

 نه  :ې آيت ارتباط داسي دئي بحث سره د دله مخكن

سره الهي مخكنيو قومونو او له  يوازي مخكني دالئل

چي قيامت حق او حتمًا راتلونكى دئ محاسبه دا ثابتوي 

ېره ې شمبړه په اد قيامت د راتلو  بلكي دغه عظيم قرآن

 ړاندي كوي. الئل ود

  چي د ړي ېر كړي هغه دالئل له نظره تغواڅوك كه

ې د كي راغلي نو د فاتح پاره په قرآنقيامت د اثبات ل

په )آخرت ايمان( رساله دي ېيم آيت تفسير او ې د درسور

 ولولي. 

     

   

    

  

  

د دوى چي ړوه په لوري مه اڅه گي دي د هغه او ستر

ې غمجن پرمه ړي او كاو برخمن ې متمتع ترځيني مو 

 كوز ساته.ته ږه، او وزر دي مؤمنانو ېك

ږ ته څو ته او د ده له الري مو ّـهللا  رسولدلته  -(44)

 :ېوې شښووني او توصيالر

  په الس مال او متاع ډلو ته ځينو كه د كافرانو

؛ دا دي تا ېپه برخه شوې او رفاه او سوكالي ئ يورغل

په لوري ځوي او د هغوى نه غوروپه حيرت او تعجب كي 

چي دا گمان مه كوه ستا د اعتناء او التفات سبب نشي، 

ړ او مستحق و وپيرزوينېرزويني دي، دوى د الهي پالهي 

ېرو مفسدو او ظالمو تې برخمن شوي، رتځكه ول نو 

يوي په الس ورغلي وو، مرفه، له دنڅه ېر ډقومونو ته هم 

گلو پر مخ تللي او د قصرونو او بنمال او متاع برخمن، 

په الهي عذاب اخته شول چي خاوندان ول، خو ومو ليدل 

 ړى شو.ې دفع نه كې الهي عذاب تراو مال متاع ئ

  گار او له حق سره د ينټكفر، شرك او جهل د دوى پر

چي د دوى داسي نه ړي، دي تا غمجن نه ك مخالفتونهدوى 

گه ړي، شور او شوق دي كمرنړنه تا مأيوس كايمان نه راو

 ړي.ې كاو اراده دي كمزور
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 ړ خلك د اعتناء وړوه، توجه مؤمنانو ته واپله خ

گرتيا ته چي ستا ملمخالفين نه بلكي هغه مؤمنان دي 

ې، چلن كي احتياط كوپل په خسره به ږي، له دوى ېچمتو ك

ځان به تر دوى ستر او ، ېگورگه به ورته په درنه ستر

  ې.ڼگړ نه لو

   

   

   

  

  

   

  

   

    

سي هغد گند نذير يم، څرچي زه يقينًا او ووايه: 

ېشونكو مو پر وچي  (خبردارى وركوونكىيوه عذاب )

ېشو، ( ووپه برخو برخو)ې ئ چي قرآنړ، هغه نازل ك

ښتو، له پوټول وچي هرو مرو به ړه په رب لونو ستا 

 دوى كولو. چي څه هغه 

په ړه الندي خبري په او آيتونې مباركو د د -(89-93)

 پام كي ولرئ:

 ېشونكي ده نه قسم دلته د )مقتسمين( صحيح معنى و

ې آيت كي دا مقتسمين داسي معرفي پسپه ورځكه كوونكي، 

 ېشي.و چي قرآنشوي 

  چي ږي ېېر صراحت سره معلومډپه د آيت له الفاظو

 ې نازلپرعذاب  تعالى هللاي د چمخكني قومونه دي هغه دوى 

ې څوك ترچي بل شوى، هغه تعبير او تفسير ناسم دئ 

پل امت ته ووايه: چي خته ويل شوي  ّـ هللا رسول مرادوي.

چي زه له داسي يوه الهي عذاب تاسو ته خبردارى دركوم 

 په مخكنيو قومونو نازل شو.

   ّـ هللا رسولپر چي د هغه كتاب نوم دئ  قرآنهم څه كه 

پر نورو مخكنيو پلوه معنى او مفهوم له د زل شوى خو نا

ويل چي ېدى شي، داسي لكه دلته ې اطالق ككتابونو هم د د

ېشو او الهي ې ووئ چي قرآنشوي: هغه مخكني قومونه 
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  ې نازل شو.پرعذاب 

  چي: د الهي ې دليل مقتسمين ويل شوي په ديا دوى ته

ړى شرك كې يا ئځيني نه، ې او منلې ئځيني برخي كتاب 

ېشلي، پر نورو وې مختص صفات او حقوق ئته او هللا تعالى 

پيغمبر پر يوه ې ې يو كتاب منلى او بل نه، يا ئيا ئ

 ( آيت94وروستي )خو له  پر بل نه.ړى او ايمان راو

پاره د مقتسمين نوم د مشركينو لچي ږي ېداسي معلوم

ړى ې شرك كېشلى او هم ئ، دوى هم الهي كتاب وكارول شوى

  .ېشليپر نورو وې مختص صفات او حقوق ئهللا تعالى د و ا

 داسي چي هرو مرو به كوي ړه لوپل ذات پر خ تعالى هللا

ړم او له و سره محاسبه وكټولچي له دوى ځ راولم ور

  م. ښتپووې ړنو ئپلو كخ

   

  

   

 

  

   

    

   

 ارلمگې پرچي ړه گند كڅرپه جهر سره څه نو هغه 

ږ د دغو ړه، يقينًا موږي، او له مشركانو اعراض وكېك

چي ړاندي درته كفايت كوو، هغه په واستهزاء كوونكو 

 پوه شي.ژر به ر معبودان شريكوي، نو له هللا سره نو

 ې:ښووني شوڅو الرته  ّـ هللا رسولدلته  -(94-96)

  ږغ او ړ لوپه ډ او اطمئنان سره او ډاړ پبشپه

ړه په اد ابالغ څه خلكو ته ورسوه او گه هغه گنده توڅر

 ې.گمارلى يې پر تعالى چي هللاړه ترسره ك تپل مأموريې خئ

 پروا مه كوهڅ يد دغو مشركينو د مخالفتونو ه ،

د مخالفتونو، اذيتونو او چي د دوى مطمئن اوسه 

 ږ درته كافي يو.ړاندي موپه واستهزاء 

  په دغو مشركينو هم د مخكنيو مشركينو او مقتسمينو

ړي سره باطل او جعلي معبودان شريك ك تعالى هللاېر له څ
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 .ېشليپر نورو وې اختيارات ئ تعالى هللااو د 

 چي له مخكنيو سره ږي ېمعامله ك له دوى سره به همغه

   .پوه شيحقيقت ې په دژر به ېر ډوشوه، 

    

    

   

    

   

      

پر هغه چي ستا سينه ږو ېپوهې په دږ چي مو او يقيناً 

له ستايني پل رب خې وايي، نو د چي دوى ئږي ېگڅه تن

پل رب گيا اوسه، او تر هغه د خل په تسبيح(سره )

  گ( درته راشي.يقين )مرچي عبادت كوه 

څو سترو سترو و كي د ې مباركو آيتونپه د -(97-99)

 ښوونو شاهد يو:الر

  د د دعوت او د ده  ّـهللا  رسول دمشركينو او مخالفينو

ي ړناروا او كركجن تبليغات ك ،خالف دومره شديدپه ذات 

ېرو غمونو او ډسينه له  ّـهللا  رسولد ځلي به ېر ډ چي

ې تر هللا تعالى شكايت به ئچي دومره گه شوه، ېښنو تناند

 ېد.پوري ورس

 مخالفتونو شديدو د داسي ېبو كي او په داسي سختو ش

پاته ېز د خوندي اغله  وزهر ديغاتو تبلزهرجنو او 

ت او عنايت ترالسه د مرستي او رعايېدو او د هللا تعالى ك

 ې: ښتنه ورته شوپارپاره د دريو خبرو سكولو ل

پل رب له هر عيب ، خحميدتاو  پل مهربان رب تسبيحد خ .1

په هري گڼل، ړ ټولو ستاينو ود او او نقص منزه 

، لې درلودعه ترېر طمښودل او د خې رضايت ړي ئېكپر

ړه صحيح او ېكپرهره تعالى  هللاچي د ې باور ساتل په د

  ټه. گپه خير او پالو د حقاو عادالنه ده 

پر زمكه پل تندى ړاندي خپه وتعالى  هللاد ځ او لمون .2

گي ساتل، او ټينسره ړيكي له هللا تعالى پلي اېښودل، خا

 رعايت او عنايت ترالسه كول.رب پل ې الري د خله د

د يوه مطيع، خاضع او تعالى  هللاپايه د ژوند تر د  .3

پله دنده او مأمورت ېر خڅپه خاشع عبد او بنده 
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پر عمل او چي ستا ېښنه نه كول ، دا اندترسره كول

پل رب ته حواله نتائج خڅه نتائج مرتب شي، ړنو به ك

مأموريت ترسره پل گه د خښه او سمه توپه ته ړه، ك

وي ې لوري ته ي بايد دټول اهتمام دڅه كوه، ولو هك

د پايه ژوند تر او د ټولو برخو كي په ژوند د چي 

مه كوه پروا ې د ې، دړگه عمل وكپه تويوه مطيع بنده 

، نه دا ستا دنده ده ړيڅه نتيجه وركړني به ستا كچي 

  ږي.ېښتل كپوې او نه تر

او گنده څردا ځيني متصوفين د قرآن چي عجيبه ده 

وايي: د بيروي او ښوونه غلطه تعالرځالنده 

(    

)  سالك د تصوف د الري چي معنى دا ده

چي د يقين، شهود او وصل په عبادت مأمور دئ تر هغه 

له هغه وروسته له عباداتو معاف دئ!! ږي، ېمقام ته ورس

خالف خبره  قرآنگمارو دا غلطه او د ټدغو ېر جاهالن د ډ

ې او نورو ژځه، روگمار مرشد له لمانټپل خمني، 

ې خوا چي له يوپه داسي حال كي دا ڼئ، گعباداتو معاف 

گ څنې تر د تسبيح، تحميد او سجدتعالى  هللاې آيت كي په د

كوي او دا گه ړې او مستقله توگځانپه د عبادت يادونه 

 ځ عامد عبادت مفهوم تر تسبيح، تحميد او لمونچي ښيي 

ې دا ژوند احتوى كوي، معنى ئټول انسان  پراخ دئ، داو 

ټولو برخو كي بايد د په ژوند ژوند او د ټول په چي ده 

ې ته د، له بلي خوا ړوگه عمل وكپه تويوه عبد )مريي( 

په وروستيو كي تر ژوند د  ّـهللا  چي رسولپام نه كوي 

ټول مبارك په عبادت كاوو، ړيو زيات د هللا تعالى لوم

چي له فرائضو ې به داسي نه ده راغلېې يوه شژوند كي ئ

ې هم تسبيح، ئ وڼي، تر نورگځان معاف واو عباداتو 

ژه او نور عبادات تحميد، استغفار، تهجد، نوافل، رو

 په الر كي جهاد.تعالى  د هللاهم زيات وو او 

 

 س ْبح ان ك  الَله َم و ِبح ْمِدك ، أشهد أن ال  ِإل ه  ِإالَ أ ْنت  أ سْت ْغِفر ك  

 و أ ت وب  ِإل ْيك  
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 النحل

 ژندنه:پېې د سور

 68له ې د سورچي ې نوم النحل دئ ې مباركي سورد د

پاره عنوان نه د مضامينو لې ، دا د سورشوى يت اخيستلآ

لري، د  آيتونهيوازي نوم دئ، يو سل اته ويشت بلكي 

هغو كلونو په ور چي د مكي دږي ېې له مضامينو معلومسور

په ضد د قريشو ظلمونه مسلمانانو د چي ې كي نازله شو

چي ږي ېآيتونو معلوم (89-85)له ېدلي وو، انتهاء ته رس

 دړى. ځينو مسلمانانو هجرت كپه لوري ې دغه مهال د حبش

و فواصل آيتوند اكثرو ې دوه وزنه لري: و فواصل ئآيتون

ې د ږو ئلد او ته ورته دي  (يشركون)ړي آيت لومې د ئ

  .ورتهاوم آيت )رحيم( ته 

ځير شئ نو ړي آيت ته ې لومې مباركي سوركه تاسو د د

 ړاندي جوت شي: په وې مطالب به ستاسو در

 ې او ځ د مجادلد مسلمانانو او مشركينو تر من

 گرم وو.ې ميدان مناقش

  ښتنه څخه د عذاب راتلو غو ّـهللا  رسولمشركينو له

رسول ښتيا د هللا تعالى په ره چي كه تې معنى په دكوله، 

ږ د الهي عذاب مستحق يو، نو دا عذاب ې او واقعًا موي

يعني دوى د  ؟!ځيتر ننه ولي رانه غى او كله به را

گه په توډ د داسي دليل ځنالهي عذاب په راتلو كي 

ړي. دوى ته ويل شوي ې تكذيب كپر ّـهللا  چي رسولكارولو 

ځي، لي وخت به راټاكپل په خې، ړه شوېكپرچي د عذاب 

 تلوار مه كوئ.

 چي مشركين ړ او منزه دئ ېر لوډڅه له هغه تعالى  هللا

 منسوبوي.  ړه وايي او شريكان ورتهپه اې د ده ئ

امين همدا ضټول محوري او اساسي مې ې مباركي سورد د
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مضبوط او قانع ې هغه ېره برخه ئډ، ې مطالب ديدر

په اثبات حيد او د توپه رد چي د شرك دالئل دي كوونكي 

څ د عقل او ضمير چي هي، دومره مضبوط ړاندي شويكي و

ې سور ټوليپر برخي ې ې انكار نشي كولى، دخاوند تر

پاى كي مسلمانانو ته د په ې د سورړولى، سيورى غو

 دچي ې ورته شو هښوونښودل شوي او الرې آداب مجادل

كي او له مقابل لوري كار په د بلني او د دعوت مخاطب 

ړي او څه وككي كوم  په دورانمناقشو او بحثونو  د سره

 . ځان وساتيڅه له 
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ړئ، ې مه غواپه تلوار سره ئنو  ېدلىد هللا فرمان رارس

ې چي دوى ئړ دئ څه لوپاكي ده او له هغه هغه لره 

ه سره پله وحي فرمان  پلمالئكي د خ ورسره شريكوي.

ې دى ئچي ږي ېكوز لا ته چگانو كي هغه پلو بندخ

چي له ما ړئ چي دا خبردارى وركگه ې توپه دړي، وغوا

   .ږئېېر، نو له ما ووپرته بل معبود نشته

ېدو پوهښه په معنى د و آيتونې مباركو د د -(1-2)

 :پام كي ولروپه پاره بايد الندي خبري ل

  ښتينى چي كه ته رته مكرر ويلي  ّـ هللا رسولمخالفينو

ږ د الهي چي موې وي ښتينو ستا دا ادعاء راې پيغمبر ي

ېري دئ او ولي تر اوسه چعذاب مستحق يو؛ نو دا عذاب 

د هللا ې مبارك آيت كي دوى ته ويل شوي: دپه  نه راغى؟!

تلوار مه  ې،ړه صادره شوېكپر، د عذاب ېدلىفرمان رارس

پل وخت به په خړئ، مه غواپه تلوار سره كوئ، دا عذاب 

 تحقق مومي.

 هم له هغو  تعالى هللامزيد ويل شوي: ړه په اى د دو

ې ده ته چي دا كافران ئپاك دئ عيبونو منزه او 

ښ گوا او د حقيقت خالفې هسي منسوبوي او وعد او وعيد ئ

سره  تعالى هللاې له چي دوى ئبولي او هم له هغو شريكانو 

چي ټه ده ې بنسشريكوي. د دوى دا ادعاء غلطه او ب

ته د تقرب  تعالى هللاب ناسم وى او ږ مذهوايي: كه زمو
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ښ خو تعالى هللاړي دا د معبودان غوره ككوم ږ چي موپاره ل

ړ وى نو تر اوسه به دا نه وى او دا كار د الهي عذاب و

ېرني گد دوى د دغي غلطي انږ نازل شوى وو!! پر موعذاب 

ړ ېر لوډڅه له هغه  تعالى هللاچي پاره ويل شوي د ترديد ل

 ورسره شريكوي. ېچي دوى ئدئ 

  مالئكي كله چي ږي ېله لوري ك تعالى هللاړه د ېكپردا

د ې ږل ئېږي، لېولسره له وحي فرمان  پلد خچا ته او 

 ړاو نه لري.ښتني سره تله غوچا هي

  ړى چي له ما ځان سره وله پيغام دوى تل دا الهي

ځان ړاوي ، او زما له عذاب او سرغپرته بل معبود نشته

 وساتئ. 

  بالروح من امره( كي يو ې فقره )دپه آيت د دوهم

نورو ځينو په  چي د قرآنږي ېگو كخاص تركيب تر ستر

 :آيتونهونو كي هم كارول شوى، لكه دا آيت

   
    

     
   
                                                                                                                                       

  15غافر: 

   
      
    

   
     

     
              
 52الشورى:

، جبرئيلكه وحي ده، چي دلته د روح معنى گورو بايد و

په تفسيرونو كي ذات؟  تعالى هللاپله د په خكه ، ژوندكه 

غوره او دقيق تعبير دا دئ ټولو گورو، تر ء مختلف آرا

چي مراد وحي ده، د آيت معنى دا ده  روح دچي دلته 

چا ته پل امر او فرمان له وحي سره الندي هغه ې د خفرشت

پاره د روح نوم ړي. د وحي لغواپله په خې ئ ىچي دږي ېل

پاره ژوند لچي دا د غوره انساني پاره غوره شوى ې لد د

د صالح او شي ې سره انسان كولى په دي، د روح حيثيت لر

ې ې كي دپه سورپوه شي، د االنفال چارو په الرو ژوند سم 
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 ې: مطلب ته داسي اشاره شو

   

   

     

    

   

                                                                      

 24االنفال: 

بلي څه ته پيغمبر تاسو هغه چي هللا او ! كله ې مؤمنانوا

چي پوه شئ ې په دې منئ او وئپه برخه كوي، ژوند درچي 

چي د ږي او دا ېځ حايل كړه تر منده د زړي او د هللا د س

 ړى شئ.ډ كده لوري ته به غون

ې په ده ومنئ او پيغمبر بلناو د هغه تعالى  هللاد يعني 

پروت ژوند او بقا راز ې بلني كي ستاسو د ه دپچي پوه شئ 

 په برخه كوي.درژوند په دنيا او آخرت كي غوره دئ، 

  

   

    

    

        

له  لوړ دئړل، په حقه پيدا كې ونه او زمكه ئآسمان

 ېې له نطفې، انسان ئورسره شريكوي ئ چيڅه هغه 

 ړمار شو.گگند جڅر ړ او هغهپيدا ك

 پام كي ولرئ:په  ټكيڅو اساسي دلته  -(3-4)

 پر حق گه او په سمه توتعالى آسمانونه او زمكه  هللا

د باطل څه څ ي هياو زمك وآسمانون ړي، دپيدا كړ وال

څه نشته ټول عالم كي داسي په ړ او تأييد نه كوي، مالت

 ړي.ړ وكپله ناسم وي او د باطل مالتپه خچي 

 په خلقت، الوهيت، چي ړ دئ ېر لوډې له دتعالى  هللا

وبيت، مالكيت او حاكميت كي شريك ولري، د مشركانو رب

څه ته داسي تعالى  هللاټه او واهي دي او ې بنسباورونه ب

 چي د هغه د شأن او عظمت منافي دي.منسوبوي 

 ې ړې نطفړى، خو همدا له وپيدا كې له نطفې انسان ئ

ځان او چي له ږي ېپيدا شوى انسان هغه مقام ته ورس



 

                                                                                                                     النحل    

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

141 

پلي مدعاء د او د خړي پيدا ك پلي رأيي د دفاع توانخ

لى شي، او حتى دومره مغرور شي پاره استدالل كولاثبات 

د عناد او ړاندي په واو د هغه د حق دين تعالى  چي د هللا

 ړي.خصومت الر غوره ك

  ې ئښت وروسته او متصل پيدايي له او زمك وآسمانوند

چي دلته د انسان ښيي اشاره كول ته ښت پيدايد انسان 

ځني اوسني او ور هته گوته نيول شوي، نښت پيداي ړنيلوم

ې ړي سر كي له يوپه لومې ښت ته، يعني انسان ئپيداي

ځيني د محرف بايبل تر چي ړى، نه هغسي لكه پيدا كې نطف

ړه ټي د انسان مجسمه جوړى له خالندي وايي: لوم زېاغ

ې او بيا روح پخه شوې او ېښودل شوپر اور ابيا ې، شو

انسان د تعالى  چي هللاحقيقت دا دئ  ې!!پو شوپه كي 

چي ړى لكه نن پيدا كې داسي له نطفپه پيل كي ښت پيداي

پو ې روح داسي په هغه كي ئپيدا كوي او ې نطفې له ئ

ې تفصيل د د د پو كوي.په هغه كي روح چي ې لكه نن ړك

او الحجر سورتونو په تفسير االعراف  ،آل عمران، النساء

  گورئ. كي و

    

   

   

    

   

   

    

   

    

   

  

  

     

  

په هغوى كي درته د چي ړل پيدا كې څاروي ئاو 

ړه ې خواينو ئاو له ځټي گتودوخي توكي دي او نوري 

چي ښكال ده هغه مهال په هغوى كي تاسو ته او ، ئكو
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ې بيايئ، او چي بهر ئولئ او هغه مهال اې رېرته ئب

پلي( شا پر )خښارونو ستاسو درانه بارونه تر داسي 

كي )په زحمت ځان ر د گئ ميېدونكي نه وررسچي  يړو

چي ستاسو رب مهربان رؤف دئ، او چولو( سره، يقينًا ا

پاره شئ ې سپرچي ړل پيدا كې چري او خره ئآسونه، ك

چي تاسو پيدا كوي څه گه، او هغه په توښايست او د 

  ئ. ږوهېپې پرنه 

ښت پيدايد څاروو و كي د آيتونې مباركو په د -(5-8)

خمن رې بچي انسان ترې وټو ته اشاره شگصدو او هغو مقا

 گه:ې توپه دږي، ېك

 ړي.پيدا او مسخر كپاره ستاسو لڅاروي دا تعالى  هللا 

  ړيووسايل د دوى له و او ښاكپوېر ډستاسو د تودوخي 

 ټونه،ې، جورابي، بنيانونه، كوڅخه دي، جامپوستكو  او

لمونه، ېگۍ، ږدېكړۍ، ې، شټونه، موزبوپكولونه، ۍ، خول

چارو كي په ځينو د كرني نور، له ېر ډي او څلمۍ، غال

ي يناو ځچلوئ، ې پرټ ې كوئ او ارهپرې كار اخلئ، يو

چ، ې، كوې، مستړه دركوي، لكه شيددرته خوندور خوا

چي هم هغه مهال ې خوند اخلئ، ښكال ئښه، له څه، غوپو

چي هم روالئ او هغه مهال پلو كورونه ته خې ئېرته ب

درانه بارونه تر ستاسو بيايئ، پاره ل ېدوڅرد ې بهر ئ

پله نشئ په خې تاسو ئچي  يړپلي شا وپر خسيمو داسي 

څه ئ. دا هر چواوزحمت كي په ان ځي چا گر دم، ىړلو

چي هغه ذات ي دي، يقينًا ېرزوينپستاسو د مهربان رب 

ې دا پاره ئچي د انسان لړه سواند او مهربان دئ ېر زډ

 ړي.  پيدا كنعمتونه 

  پاره ې سپرچي ړل ا كپيدې چري او خره ئآسونه، ك

چمتو، داسي ېدو ته مو پر، تاسو ته تابع او رام او سشئ

ې گونه ئې خوند اخلئ، رنئښايست چي له ړي پيدا كې ئ

 پوري. ړه په زې حركات ئ او ښكلىې ړښت ئښايسته، جو

 پيدا داسي شيان نور ېر ډې پاره ئۍ لستاسو د سورل

داسي ېر نور ډژنئ، پېې تاسو نه چي ال تر اوسه ئړي ك

ږي او ېگو كپه سيمي كي نه تر سترچي ستاسو څاروي شته 

ړولو تاسو نه دي ليدلي، همداراز د داسي وسايلو جو

ې چي ورو ورو به ئښي ې عالم كي ايپه دې امكانات ئ

ټول هغه وسايل ۍ او حمل و نقل سورلړئ، د ړول زده كجو
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ړي او ړ كپوري جوچي انسانانو تر نن ځي ړ كي راې لپه د

 -85په ې ورړي, د يسن سړ كې جوې وروسته به ئديا له 

 ې: گه اشاره شوې توپه دې مطلب ته آيتونو كي هم د 88

    
   
   

    
    
     

     
        

په چي د دوى اوالد مو  هښه دگنده نڅراو دا ورته يوه 

په طوفان د ړل )د نوح عليه السالم پاره كۍ كي سښتډكي ك

چي ړي پيدا كورته مو ورته ته ې او دژغورل(، مهال مو و

بيا به  ړوې كړو نو غرق به ئږي، او كه وغواېپرې سپر

ژغورل شي، ېدونكى ورته وي او نه به ونه كوم چيغي اور

ې ې مودېرزوينه او تر يوپږ له لوري كومه گر زموم

 برخمن كول. 

پاره ځل لړي ۍ د لومښتك -1ې: ووني شوښدلته دوه الر

د وحي او تعالى  هللاپه الس او د السالم  عليهد نوح 

 عليهې د نوح ې سره ئپه دړه شوه او ني له مخي جوښووالر

تعالى  هللا -2ژغورل، گري له هغه ستر طوفان وملالسالم 

ړولو و داسي وسايلو جونورد ېر څپه ۍ ښتانسان ته د ك

 دوى ځاى بل ته دله يوه چي ړى استعداد او توفيق ورك

چي انسان تر نن هغه وسايل ټول  ړي.گ ممكن او آسان كت

ې ړوي د دې جوې وروسته به ئړي او يا له دړ كپوري جو

 ږي. ېڼل كگو مظهر او مصداق آيتون

 ې خبري وضاحتپه ارتباط د دچرو او خرو د آسونو، ك

؟ ښه حالله ده كه حرامهد دوى غوچي آيا ېښي هم ضروري بر

په څارويو د ړي، په ضمن كي ياد كڅارويو دوى د  قرآن

ه ضمن كي د پځناورو ښه او دانه خوري، د هغو واېر څ

گولي ړي او منښه خوري، داچي غو ېدوى يادونه نه ده شو

چي روايات مومو ې خوا داسي په رواياتو كي له يولري، 

پر تحريم داللت كوي او له بلي خوا داسي ښي د دوى د غو

 داللت كوي، لكه دا روايات: ېحالل والى ئپر چي 

 عليه هللا صلى- هللا ِ  ر سُولُ  ن ه ى ق ال   اْلو ِليدِ  ْبنِ  خ اِلدِ  ع نْ  

 ن اب   ِذى و ك ل  ) .و اْلح ِميرِ  و اْلبِغ الِ  اْلخ يْلِ  ُلحُومِ  ع نْ  -وسلم
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  النسائي و ابن ماجهرواه ( . الس ب اعِ  ِمن  

  ن ه ى ق ال   - اعنهم هللا رضى - هللا ِ  ع بْدِ  ْبنِ  ج اِبرِ  ع نْ 
 
 - الن بِى

 ِفى و ر خ ص   ، اْلحُُمرِ  ُلحُومِ  ع نْ  خ يْب ر   ي ْوم   - وسلم عليه هللا صلى

  رواه البخاري.    اْلخ يْلِ  ُلحُومِ 

 ُلحُوم   -وسلم عليه هللا صلى- هللا ِ  ر سُولُ  أ طْع م ن ا ق ال   ج اِبر   ع نْ 

 مسلمرواه  .اْلحُُمرِ  ُلحُومِ  ع نْ  و ن ه ان ا اْلخ يْلِ 

 ن ه ى -وسلم عليه هللا صلى- هللا ِ  ر سُول   أ ن   هللا ِ  ع بْدِ  ْبنِ  ج اِبرِ  ع نْ 

 .اْلخ يْلِ  ُلحُومِ  ِفى و أ ِذن   األ ْهِلي ةِ  اْلحُُمرِ  ُلحُومِ  ع نْ  خ يْب ر   ي ْوم  

 مسلم

ې ښووه ئوچوي د آس غوړه ويل شووي په اصحابه وو ځينو د 

 ،م اِلك   ْبنُ  أ ن سُ ، ُعب يْد   ْبنُ  ف ض ال ةُ ، الز ب يْرِ  اْبنُ ې، لكه ړلخو

او دا هوم  وع ْلق م ةُ ا غ ف ل ة   ْبنُ  سُو ْيدُ ، ب كْر   أ ِبى اْبن ةُ  أ سْم اءُ 

 و ك ان وتْ ړلوه: ښه خوچي قريشو به د اهلي خرو غوويل شوي 

 .ت ْذب حُه ا -وسلم عليه هللا صلى- هللا ِ  ر سُولِ  ع ْهدِ  ِفى ُقر ْيش  

  ه. ډډه كولې ې ئچي له دړه ويل شوي په اد ابن عباس خو 

ځينو فقهاوو د پام سره په واياتو ته دغو متعارضو ر

ې نه دي ې، هغه روايات ئڼلگښه حرامه ړو غودريو وا

همدا لایر ې مستنثنى كوي، امام ابوحنيفه چي آس ترمنلي 

ې حالله ښه ئړى او غوې مستنثنى كآس ترځينو رأيه لري، 

يوسف رحمهم هللا ابوڼي، امام شافعي، امام محمد او امام گ

په چي د خيبر د فتحي نو ويلي ځيڅخه دي، ډلي ې له د

چي ممانعت وشو كبله ې له دړو ښي له خوغود ځ د خره ور

نه  ،ۍ او حمل و نقل مهمه وسيله وههغه مهال دا د سورل

ې وي، ړه همدا مهال كومه وحي نازله شوې اپه دچي دا 

 كي نه مومو.  قرآنپه داسي وحي 

    

    

   

  

ې ې دي او كه ئږې كځيني ئپر هللا ده، او او سيده الر 

 .ئړي وې هدايت كټول به ئښتي وى نو تاسو غو

 پام كي ولرئ:په څو خبري ړه په اې مبارك آيت د د -(9)

 څه ده، ې معنى ړۍ فقرچي د آيت د لومگورو بايد و

انسان ته د سمي او  تعالى ي هللاچې دا ده آيا معنى ئ

ځان پر ې پله ذمه اخيستي او دا ئپه خښودل مستقيمي الر 
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پاره به مناسب ښووني لچي د دوى د الرړې الزمه ك

په الس د پيغمبرانو بعثت او د دوى انتظامات كوي، د 

ې معنى دا ده ې مظهر دئ؟ او كه ئې ذمږل د همدېوحي ل

په لور  تعالى هللاي د چچي سمه او مستقيمه الر هغه ده 

ځينو درنو څه هم ې دي؟ كه ږنوري الري ك پاتهدرومي، 

چي ې خو حقيقت دا دئ ڼلگړۍ رأيه غوره مفسرينو لوم

دا تعبير د آيت  -1ده: دالئلو غوره څو په دوهمه رأيه 

په آيت كي ، ويگړ خ لگه اپړه توپه بشله الفاظو سره 

د السبيل: د سمي چي على هللا بيان قصداسي نه دي ويل شوي 

په  قرآنچي د پر ذمه دئ، دا صحيح نه ده الري بيان د هللا 

په ړي او تعبير ژباد ړو، اصلي الفاظو كي السوهنه وك

د الحجر د  -2ړو. ې حذف كڅه تريا ې زيات پرڅه څ كي تر

الفاظ راغلي ې ته ورته ېښتم آيت كي دڅلوپه يو  ېسور

    چي وايي: 

  پوري ې ويل: همدا تر ما وئ

و كي آيتونړو په دغو دواې( مستقيمه الر ده، ېدونك)رس

په يوه كي )على( ړو په دواې او يوه مطلب ته اشاره شو

ډول ې يو ئځاى چي يو دا صحيح نه ده معنى راغلى، 

ړۍ برخه ې لومكه د فقر. ډولځاى بل ړو او بل تعبير ك

پر ذمه ده نو ښودل د هللا مه الر چي سداسي تعبير شي 

گوي، يوازي ړخ نه لره )و منها جائر( ورسره اې فقپسور

ې كي ړۍ فقرپه لومچي گوي ړخ لپه هغه صورت كي ورسره ا

پړ يقين سره په بشهم د الري مواصفات بيان شوي وي، نو 

پر هللا ده، او سيده الر چي دقيق تعبير دا دئ: ويلى شو 

د هللا چي عني مستقيمه الر هغه ده ې دي، يږې كځيني ئاو 

   .ږيېاو مخامخ پر هللا تعالى منتهي ك پر لور دروميتعالى 

  دغي ې ټول خلك به ئښتي وى نو غو تعالى هللاكه

سنت  تعالى هللاوو، خو دا د ړي مستقيمي الري ته هدايت ك

پر او ړي هدايت كپل قاهره قوت سره په خچي خلك نه دئ 

 ړي. ړ كې اسمي الري تلو ته ئ
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ې اوبه نازلي چي له آسمانه ئاو دى هغه ذات دئ 

ې او يوه برخه ئښاك څې ستاسو چي يوه برخه ئړې، ك

ېه څروئ، په كي( څاروي چي تاسو )ټي دي وني او بو

نباتات، زيتون، د خرما وني، او تاسو ته ې سره همد

په چي يقينًا  راشنه كوي، ډولډول ېوو گوراو د مان

  چي تفكر كوي. ښه دهگنده نڅرړو ته گهغو وې كي د

و كي د مهربان رب د سترو آيتونې مباركو په د -(11-11)

 ې: ېښودل شوږ مخي ته اگي زموېلڅو بسترو نعمتونو 

 ټولو پله تر په خېدا، اوبه له آسمانه د اوبو ور

پوري ژوند ورانسان، حيوان او نبات د چي ستر نعمت دئ 

پيرزوينه ده، بله الهي  ېدا يوهې ورړلى دئ، له بره ئت

په غرونو كي د خوا  يې له يوېدا سره ئې ورپه همدځكه 

ې كي ئچينو ويالو، كاريزو او په ېدا او ې ذخيره كغه

ږ د زمكي د فضاء د موې او له بلي خوا زېدا ممكنه شوبه

ې ئگازونو ړو او تاواني لوخميكروبونو، ې او له تصفي

پر ى نو د زمكي ږي، كه دا نظام نه وېا ترسره كېدپاك

 ژوند ممكن نه وو. سر 

  ږ د رزق او روزي گ زموڅنښاك تر څچي د دا اوبه دي

ې همد پهټي او وني هغه بوړلي دي، پوري تټول توكي ور

ې . ېه همدكويې راېوې او مږ ته دانموچي ږي ېړوبه كخ

ېوو گوراو د مسره نباتات، زيتون، د خرما وني، او ان

 ږي. ېراشنه ك ډولډول 

  ږ ته لړ الهي نظام پر حكمت والاو ې دقيق دي چڅوك

پام ته  تنسيق ېځ دځير شي او د آسمان او زمكي تر من

ټو ېدا او الندي د ونو او بوړي، له بره د اوبو وروك

چي  ېداپيدا كراېوو ېدا او د داسي دانو او مزرغون

دوام تأمين وند ژد د هغوى انسان ته رزق او رزي شي او 

ې په دچي ړي نو يقينًا ږ غور وكلړه اې په دكه  ړي؛ك

د رب چي ښي ومومي ځالندي ني او گندټولو كي به داسي څر
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پوه ې ې ئپه دړي او ښوونه وكالعالمين لوري ته د ده الر

دا چي ېرزويني دي په د هغه مهربان ذات څچي دا هر ړي ك

پالنه ټولو ړي او د پيدا كې څه ئعالم او د هغه هر 

  كوي. 

   

  

   

    

    

  

درته مسخر او تابع ې ۍ ئږمپوځ، لمر او سپه، وراو ش

په حكم مسخر او تابع دي، ل، او ستوري د ده ړك

چي ښي دي ښكاره نړو ته گو هغوكي ې په دچي يقينًا 

 تعقل كوي.

ږ مخي ېرزويني زموپهغه  تعالى هللادا مبارك آيت د  -(12)

سوكالي ږ او زمو ږيېځلږ كي ېپه غچي د آسمان ږدي ته 

ې ، يو ئئړلي دت پوريږ د زمكي بقا او دوام وراو زمو

ښانه كوي ځي روږ ورڼا راكوي او زموږ ته تودوخه او رمو

ې ځي، بله ئگرژندو سبب ېپښه او څه د ليدو او د هر 

چي زمكه ږدي ېپرښانه كوي، يوه نه ې روپې شږ تيارزمو

ېره توده او د ډچي ږدي ېپرنه  ېه ئړه شي او بلېره سډ

ځ، لمر او په، ورشړه شي، انسان له زغم او تحمل لو

ځي، د داسي ځي راگه ې او منظمه توپسپر له په ۍ ږمپوس

كه دا نه وى او يا چي دقيق او حكيمانه نظام مطابق 

ژوند ممكن پر سر په كي راشي نو د زمكي معمولي تغيير 

څومره پراخ آسمان له چي دا ستر او گورئ نه دئ، نه 

په ځاى كي ساتل شوى، پل په خستورو ډك دئ، هر ستورى 

پل مسير كي درومي، يو بل نه جذبوي، يو له بل سره خ

جه له په وچاودني ړښت يا كه كوم يو د زټكر نه كوي، 

ف شي له زمكي سره د تصادم مخه نيول پل مسير منحرخ

چي له داسي ې ړه شوداسي جوې ږي، زمكه او فضاء ئېك

د ې دقيق الهي نظام كي په دآيا تصادماتو خوندي وي، 

گر ؟!! مچي تعقل كويدي نه ښي ښكاره نپاره لړو گهغو و

پراخ عالم د يوه چي دا منظم ږ عقل دا حكم نه كوي زمو

؟!! آيا ممكنه ده ږيېمدبر ذات له لوري اداره كځواكمن 
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عالم ې دقيق نظم او د د عالم له دچي د عقل خاوند به 

پرته بله انتباه ې دله څخه ۍ هدفمنله څه هر د 

  ! ولري؟!

     

   

     

  

په  ؛ېل ديېل بې بئډولونه او گونه رنچي څه او هغه 

ې په دچي ې شكه ړل، بخواره كته ې تاسو زمكي كي ئ

 پند اخلي. چي ښه ده ښكاره نپاره ړو لگد هغو وكي 

ښو يوه بل مظهر ته اشاره دلته د الهي قدرت د ن -(13)

ډولونه او ېل ېل بچي هغه د عالم د اشياوو بې شو

ډول شيان ډول ې، ړوچي هر لوري ته مخ واته گونه دي، رن

گ لري، په ېل رنېل بې بږي، هر يو ئېگو كدي تر ستر

ېر، ډځينو كي په او گ كارول شوى كي يوازي يو رن ځينو

اښكونكى، ړه رښكلى او زېر ډځاى كي پل پل خپه خگ هر رن

ېر ظرافت سره كارول ډپه او گه په مناسبه توگ هر رن

ېر موزون او ډمناسبت ې ئگ سره له خوا ته رنشوى، 

پوري ړه په زې هغه شي ته ډه ئگپه چي داسي  ،مناسب

چي كه د ړى، دومره ځور وركښكلى هيئت او انښايست او 

ډ شي نو د يوه گران راغونځورټول ماهر او متخصص انړۍ ن

نه نه ځور  نه او انگو  ېر رنڅپه ڼي پاې گل د يوصحرايي 

د مخلوقاتو د چي گورو گو پلو سترپه خږ موشي كولى، 

په غوراوي كي د ظرافت او لطافت كمال او انتهاء گ رن

ړى وركگ ښكلى رنته ښايسته او څه ږي، هر ېگو كتر ستر

ېر ډځ گونو تر منېلو رنېلو بپه يوه شي كي د بشوى، 

په دومره نه گو  رندقيق توازن او تعادل مراعات شوى، 

 په هغه كي معمولي تغيير د شيانوچي ې دقت تر سره شو

ېوو، گالنو، مرغانو، مپه ښكال ته تاوان رسوي، او ښايست 

گورو، ښايست څومره بوټو، حيواناتو او انسانانو كي 

گ سره گ رنڅنكي او له همځاى پل خپل په خگ هر رنگه څن

گ گ بل ته تله يوه رنغوره شوى، گه ېره متوازنه توډپه 

د گ رن نىځگل منگه ترسره شوى، د يوه په تدريجي تو

گل د د پير پير لري خو دا توگ سره تورنله سر  دڼو پا

تر ڼو د سر پاگ؛ د رناو غليظ پاخه ۍ برخي له ځنمن
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ې گل ته ئگه بدل شوى او په تدريجي توپوري گ خفيف رن

ړى، ځور وركاناو  ڼه، بگښكونكى رنړه راپه مجموع كي ز

ېر دقيق ښايست كي ډپه څه چي د هر ې معنى دا ده د د

گو نه مراعات ځورنه او رنوره انژتناسب، عميق نظم، 

گونه يو د بل خوا گونو انتخاب او مناسب رنرن، د ېشو

يو اهم عنصر دئ، كه دا انتخاب او ې هم ئېښودل كي ا

نه او گو  . دا رنځيځه ښايست له منتناسب مراعات نشي 

ټولو ماهر ړۍ تر كار دئ؟ آيا د نچا ځورنه د ان

ځورنه او ېر انڅپه ڼي پاگل د گر كولى شي د يوه ځوران

ښكلو او پراخ عالم د داسي دا ږ زمو ړي؟!!نه وكگو  رن

ې د چي هر يو ئمجموعه ده ځورنو او انگونو ښايسته رن

ېدى شي پاروي، آيا كپوه او حساس انسان عجب او حيرت را

ې انتهاء ښايست او دا بښكال او ځالنده گور انسان دا ستر

د تصادف ه ځوي او هغپامه وغورځورني له او ان ينگو  رن

 ځور نشئگ او انټول عالم كي داسي رنپه ! ڼي؟!گنتيجه و

په هغه كي د دقت، ظرافت، توازن او تعادل چي موندلى 

ې كي د هغو په دچي ښي، يقينًا ېښي له ورايه نه برن

پند اخيستو چي د ښه ده گنده نڅرپاره گورو لستر

او ملكه ژندو ېپښايست پل شوى او د ځې نه وي استعداد ئ

كه  ې.ه شوړمې نه وي ذائقه ئهغه د خوند اخيستو له 

ېره مظاهر ې شمښكال بپه هغه كي د ښايسته وي او طبيعت 

د ړى؟ دا چا وركښايست ږنده نه وي نو دا ېږ د ذهن ززمو

گام كي په هر پراخي لمني كي، هر لوري ته او په طبيعت 

او  لى شوڼگښه څه نېره مظاهر د ې شمښايست باو ښكال د 

له ښكلي ماشوم پيغام لري؟ كه زه د يوه څه ږ ته مو

ځو او گو، وروښكلو سترډو، ېشتانو، سرو شونتورو و

دومره ېدا پښو خوځږ، الس غخندا، موسكا، گانو، ڼوبا

ږ كي ېپه غچي څوي ړه مي راتخنوي، ما هچي زخوند اخلم 

ې څه ئدا هر ړم، ښكل كې پر مخ او تندي ئې واخلم او ئ

گو نه د ځورنه او رندا انړي، پيدا كښكونكي ړه راچا ز

چي له څه دي په ما او هر ليدونكي كي چا د الس هنر دئ؟ 

ړتيا ده كه گځاند ليدل شوي دا گونو خوند اخلو؟ ې رند

ما ته ښكلى دئ كه ې او ميني تقاضاء؟ دى زما د سليق

چي زما مينه څه شته په ده كي داسي ښكاري؟ ښكلى 

بولو وړد خچي لرم  ړه كي داسي مينهپه زپاروي كه زه را

ې ته ورته آيا دا مينه دږم؟ ېې كږدې ده ته ورنپاره ئل
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ږى خو كه تږى وم نو له اوبو خوند اخلم تده چي كله زه 

كه  ښكاري؟!!ې خونده نه وم همدا خوندوري اوبه راته ب

ښكال او د ده د نو چي يقينًا داسي نه ده، داسي نه وي، 

ته ځگه رامنڅن ړاوځ دا تناسق او تزما د ميني تر من

څه كي زه د په هر ړۍ ړى؟ دا د نځته كچا رامنږي او ېك

ښوونه څه الرگه احساسوم او ما ته څنښي ښكال مظاهر او ن

ډول چي ووايو: دا ځواب لرو پرته بل ې كوي؟ آيا له د

دا چي ې شهادت وركوي په دښكلي مخلوقات ښايسته او ډول 

 عالم يو عليم او حكيم رب لري؟!

 (ښايست)ښكال( او )ې عالم كي په دڅوك ي چعجيبه ده 

مينه  او ې كويستاينه ئې اخلي، احساسولى شي، خوند تر

چي دا ې له هغه ذات انكار كوي ورسره كوي خو سره له د

نه پوهېږو ې!! ړپيدا كپه طبيعت كي ې ښكال ئښايست او 

ې ، په دې كي بيچي ستا "عقل" څنگه مني چي دا ټوله هست

ه مخلوقات، په هري برخي كي ئې د ستښاياو  يكلښه شمېر

نښي، له  ې" خوري"علم"، "هنر"، "دقت" او "هدف وال

؟! په ي"عليم"، "قدير" او "حكيم" خالق پرته پيدا شو

نښي پوهي " شي كي د "علم" او ييوه "مصنوع" او "جوړ شو

ئې پوه دئ، د وونكى ړجو چي ووايو:ړ باسي اته ې د موږ

: يښي موږ ته واين ني"دقيق" او "ظريف" انځور

نكى ئې ماهر رسام دئ، په ظرافت پوه دئ، كه څه وپيداكو

ې ليدلى او نه د د" ړوونكىجو" يد دې توكنه  موږهم 

" شي كي مو يكړړ جو، فقط د ده په "ځور "رسام"ښكلي ان

عقل له آثارو د خالق،  موږ، زيد ده د الس آثار ليدل

دا يا آ صانع، رسام او مصور په شته والي باور كوي.

، كمال او ښايستښكال او  ېكگو كېدونهري خوا ته تر ستر

گورئ هر  چياو دا  گونهډول رنډول ، جمال، نظم او دقت

گ او په رند هغه چي پيدا شوي ښكلى او سم داسي څه 

ښايست ته تاوان ښكال او كي معمولي تغيير د هغه ړښت جو

ې د د چي يوركونه شهادت  په دېټول دا رسوي، آيا 

د ستاينو گر( ځور)صانع( او )مصور او ان ،نو )رب(عالمو

 ؟!!دئذات پاك او ړ او له هر عيب او نقص منزه و
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چي تازه ړ ې درته مسخر كچي بحر ئاو دى همغه دئ 

چي  ې راوباسئې ترڼگاې وخورئ او داسي ښه ترغو

ړاندي و)چي ې گورۍ ښتكپه هغه كي ې، او اغوندى ئ

)د اوبو( دي، څيروونكي چي( په داسي حال كي درومي 

پاره ې لټوئ او د دې ولئ چي فضلپاره ې لاو دا د د

 ړئ.چي شكر وك

ېرزوينو ته د پې مبارك آيت كي هغو الهي په د -(14)

په سيندونو او بحرونو كي د چي ې ړول شوانسان توجه ا

 تعالى چي ويل شوي: هللا گهې توپه د، ېپه برخه شوانسان 

ډول چي ړي درته مسخر كداسي ې چي بحرونه ئهمغه ذات دئ 

 ې دا دي: ټي ئگځيني ټي تري اخلئ، گډول 

 ې په دچي ې ترالسه كوئ، ښه ترپاره تازه غود خوراك ل

نن او د علمي  -1پام كي ولرو: په ړه دوه خبري بايد ا

چي سيندونه انسان ته د ې څ كي ثابته شوپه ترېړنو څ

منبع ښو وركولو ستره گه د غوړې توگځانپه خوراك او 

ې و نولس ئېشو نپه شلو برخو ووژوي ټول ده، كه د زمكي 

 -2 ژوند كوي.چي كي په وې په اوبو كي او يوه برخه ئ

په نامه ياد شوي، ښي ژوي د تازه غودلته كب او د سيند 

چي وايي: ځواب ويل شوى ښتني ته پوسره هغي ې دپه  وا

د ذبحي چي ې ڼل شوگ هښه حاللكي يوازي هغه غو قرآنپه 

ې ب (ماهيكب )ې د هللا تعالى نوم ياد شي، خو پر مهال ئ

كوم  قرآنوجه د ې استثناء له ذبحي حالل دئ، آيا د د

 ءځيني ادعاكوم حديث؟ السالم  عليه پيغمبرآيت دئ كه د 

كي كوم شاهد نه  قرآنپه پاره استثناء لې چي د دكوي 

كافي نه  چي وايي: قرآندا خبره هغه خلك كوي  !!مومو

كي نه  قرآنپه ې ئمنشأ چي داسي دي  ځيني احكامدئ، 

پام ې ې ته ئې خبري استناد كوي خو دپه همد، دوى مومو

د لحمًا طريًا يعني تازه كب )ماهي(  قرآندلته چي نه دئ 

ماهي د تازه او چي ښيي ړى او دا ياد كپه نامه ښي غو

چي السالم ځكه ويلي  عليه پيغمبر، ښي حكم لريپاكي غو

 پرته حالل دئ.ماهي له ذبحي 
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 په ڼو چي د گا له سيندونو داسي توكي ترالسه كوئ

ږ څو حقايق زموې بيان سره په دې استفاده كوئ، گه ترتو

ځي كار اخلي، خو ښ ڼو غالباً گاله  -1ږي: ېځلمخي ته 

په  چي د قرآنښيي ې او دا يادونه نه ده شوځو ښدلته د 

شامل وي، ځينه( ښ)نارينه او  هړدواكي خطاب هر عام 

بحث  گهړې توگځانپه ړه په اچي د يوه گر هغه مهال م

ې ې خو مقصد تردلته د مؤنث صيغه نه ده كارول شوكوي، 

ياايهاالذين آمنوا كي صيغه د نارينه وو په ځي دي. ښ

په  -2مخاطب دي. په كي ړه مؤمنين او مؤمنات ده خو دوا

او بحرونو كي نه يوازي مرغلري او مرجان نو وسيند

ږي، ېهم موندل كږي قيمتي تيږي بلكي نوري ېموندل ك

ۍ په هغي نن د زمكيډبري چي قيمتي ښيي يقات علمي تحق

ېره ډې چي د حرارت او فشار درجه ئږي ړېبرخي كي جو

په وسيله د چاودنو او اورشيندو ړه وي، دغه توكي د لو

ړو په لوځكه د غرونو ، نو ېدليځړه بهر راغورزمكي له ز

له الري  ړو د نهرونود غرونو له لوږي، ېكي موندل ك

د كانونو د چي خلكو ، هغه مهال يړالندي سيمو ته رارغ

ږي پرمختللي وسائل نه درلودل نو دا قيمتي تيكيندلو 

چي دا هم د يقينًا ټول او موندل. په سيندونو كي لې ئ

ډبرو يوه منبع چي د قيمتي يو بل علمي اعجاز دئ  قرآن

  ښودلي.ې سيندونه ئ

 او داسي توكي  ښيپه طبيعت كي داسي سنن اي تعالى هللا

ې په استفادله هغوى چي انسان كولى شي ړي ك پيداې ئ

ځيني چي ې ړړي كې داسي جوړي، اوبه ئكړه ۍ جوښتكسره 

ډډه كوي، انسان ې ډوبولو ئړي او له پل سر وپر ختوكي 

چي ړ ړولو استعداد او توفيق وركښتيو جوې د داسي كته ئ

په ښتيو له همدغو كڅيري او مخكي درومي، د بحر اوبه 

ځي، تجارتي اموال ې سيمي بلي ته وې سره له ياستفاد

په نن ښكار كوي، نو كي د ماهيانو وپه بحرړي، ړي راوو

ټولو ېړۍ كي د انسان د انتقاالتو تر پې يوه ويشتمي د

چي ، يقينًا ۍ ديښتذريعه همدا كارزانه او خوندي  ،مهمه

 ړى. په برخه كفضل د انسان پل ستر خ تعالى هللاسره ې په د

 ړي ېرزو كپپر تاسو پاره لې تونه د ددا نعم تعالى هللا

تاسو د چي ، خو عجيبه ده ړئشكر وكپل منعم رب د خچي 

 ځاى د كفر، عصيان او طغيان الر نيسئ!!پر شكر 
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چي تاسو چول گرونه )غرونه( واې لنپه زمكي كي ئاو 

ې )له يوچي او نهرونه او داسي الري  ،زويړونه ل

په ستورو ښي، او او ن ړئ.پيدا كسيمي بلي ته( الر 

  سره خو دوى الر مومي. 

ښه ژورو مطالبو د په و آيتون ې مباركود د -(15-16)

 پام كي ولرئ:په لب پاره دا مطاېدا لپوه

  چول( لقى: واأړه د )په اښت ياپيددلته د غرونو د

ځاى پر پيدا كولو ړولو او ې، ولي د جوصيغه كارول شو

ځاى د پر پاره د جبال ې؟ ولي د غرونو لدا صيغه راغل

؟ آيا د غرونو تر ړل شوىگرونه( نوم راورواسي: لن)

ښت ځوې خگه د هغڅنېده؟ غرونو ځړاندي زمكه خوښت وپيداي

ې گ ذكر شوڅنپه گ څنولي نهرونه او الري  ړ؟ځه يووله من

ښتنو پوې دړاو شته؟ ځ كوم تآيا د نهرونو او الرو تر من

 ټوو.ځوابونه ولته بايد دقيق او علمي 

  ړه چي غرونه د زمكي له زښيي ړني ېڅعلمي

ږ ړه كي وي او لپه زې د زمكي ېره برخه ئډېدلي، ټوكرا

چي د ېدل ټوكونه هغه مهال راوې وي، دا غرې بهر راوتلئ

شو، خو  كلكېر څپه ډبري د ړ او بهرنى قشر سوزمكي 

د  ۍژپه سينه كي د متراكمي انرنازك وو او د زمكي 

 ېپسپر له په ې مقاومت نشو كولى او ړاندي ئپه وفشار 

چاودونو ويلي مواد بهر شيندل ېدو، له دغو چاودگه تو

ل، اوس هم دا ېدپه غرونو بدلاو همدا ورو ورو  ېدلك

څ كي غرونه د په ترړۍ روانه ده او د اورشيندو ل

چي د ښيي پيمانه، دا ږ په لپه حال كي دي خو ړېدو جو

ېر ستر علمي حقيقت ډكارول صيغه پاره د )القى( غرونو ل

ږ مخي ځالنده علمي اعجاز زمويو  قرآنافاده كوي او د 

ه گوالى لڅرنړېدو غرونو د جوپر سر د د زمكي  ږدي.ته 

ږدي، ېكښ اوبو كي په جوۍ گڅوك هچي لري ې سره شباهت د

ږي، د ېپړساو وشي گرم ورو ورو پين ېړ او سۍ زگد ه
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پين ۍ سگچوي، د هو پوستكىۍ گداخلي فشار له كبله د ه

ړ په امتداد لوچاودونو د ځي او وچاودونو بهر راوله 

   ړ شوي.پر سر همداسي جوشي، غرونه د زمكي  پاته

   چي څ كي دا حقيقت هم ثابت شوى په تر ېړنوڅد علمي

چي ړيو مراحلو كي او هغه مهال په لومښت پيدايزمكه د 

ړ شوى نه وو او غرونه ال ېپرې ال مضبوط او بهرنى قشر ئ

او  وچاودنو له كبله له شديد، د دغو پيدا شوينه وو 

ې باعث دا غرونه د دې زلزلو سره مخامخ وه، پسپر له 

ېلي مضبوط او دروند شي، بشر بهرنى قچي د زمكي ول ش

او د زلزلو مخه شي گ ډينې سره وصل او ويلې ئټټوېلي ب

پر سر د د يخو اوبو چي ڼئ لكه گدا داسي و، ول شيوني

گل ړ كنېر سوډې له كوم لوى او دروند او ټټوگل مات كن

ېدا متوقف ځېدا او خوې ماتگه ئې توپه دښلي او سره ون

په حقيقت كي وره كول گر نوم غپاره د لنشي. د غرونو ل

چي دا د دغه ستر علمي حقيقت ته اشاره كوي او يقينًا 

   ښكاره علمي اعجاز دئ.يو بل قاطع او  قرآن

  چي يق هم ثابت شوى اڅ كي دا حقپه ترړنو ېڅد علمي

پيدا شوي، دغه په وجه راد زمكي د سر نهرونه د غرونو 

ي، ځته شې رامندر او ړونهچي خوې باعث شوي نهرونه د د

په كي  ېړونه او درږي او خوېډبري وسولد اوبو د مسير 

ې او بيا په همدغو درو كي انسان ته له يوړ شي، جو

پرانيستل شي، تاسو كه دا نن د سيمي بلي ته د تلو الري 

ځير شئ نو ېري شوو الرو ته په سيمو كي تلويو غرونو 

په هغو ۍ كي او ژپه ټولي الري د نهرونو چي گورئ وبه 

او ې دي. ړځته كچي دغو نهرونو رامنې ېري شوي تدرو ك

چي بل ستر علمي اعجاز دئ  پرته د قرآندا له شكه 

 ړي.  گ ياد كڅنپه گ څنې غرونه، نهرونه او الري ئ

 ښي چي هري خوا ته عالئم او نې ړه شوزمكه داسي جو

پل ږ د خږي، د همدغو عالئمو له مخي موېځلږ مخي ته زمو

كه دا شو، ژندلى ېپاو ټاكلى ت گ سمتد او لورى سرمنزل 

چي گرانه او حتى محال وه عالئم نه وى نو انسان ته به 

پل هدف خد په دوران كي د سفر ې سيمي بلي ته له يو

ې غلطه نشي. ړي او الر ترگ مسير تعيين كلورى او د ت

، ړچ خوښه شي، كله نهر، كله وكي ورته نوڅكله د غرونو 

 ،ه لويو بيدياووپگل، كله يوه ستره ونه، ځنكله 

پل مسير كي هم د دغو عالئمو له مخي خاو فضاء بحرونو 
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گو غائبي شي ې له سترښي ئتعينوي، كه دا د زمكي د سر ن

ټاكي او الر پل لورى او سمت نو بيا د ستورو له مخي خ

په ستوري سره د شمال او د شمالي قطب چي لكه دا مومي، 

ري لوري ته ې ستوږه د دښۍ اوچي  ټاكيغرب لورى داسي 

 ې غرب.   ې شمال شي او مخامخ ئړي، همدا لوري ئبرابره ك

    

     

     

    

    

څه چي دئ  ېرپه څښت كوي د هغه پيدايچي نو آيا هغه 

او كه د هللا پند نه اخلئ؟!! پيدا كولى؟ نو آيا نشي 

ړى كړه نه پې بشېرنه به ئېرزويني وشمارئ نو شمپ

 ښونكى دئ.چي هللا مهربان بخشئ، يقينًا 

ې پاره د يود مخكني مبحث ل آيتونه دا مبارك -(17-18)

ښووني راته څو الرگه په توې ې او نتيجې او جامع تتمښكل

 كوي:

 د يوه حكيم او عليم خالق د قدرت  دا مخكني نعمتونه

ږ گ غپه جږ ته څه موعالم هر ې او خالقيت مظاهر دي، د د

پرته داسي له ده پوه او قادر خالق لري، ېر ډچي وايي 

ې د ړې ذرې وچي د يوموندلى ټول عالم كي نشئ په څوك 

چي گه له هغه خالق انكار كوئ څنپيدا كولو توان ولري، 

گواهي شته والي او خالقيت په څه د هغه د عالم هر 

چي د ټوئ پاره داسي خالق لولي د مخلوقاتو ل وركوي؟!

پيدا كولو قدرت او توان نه لري؟ ولي هغه دروغجن 

څه چي نه يوازي سره شريكوئ تعالى  معبودان مو له هللا

پند نه ولي  !پيدا شوي؟!پله په خپيدا كولى نشي بلكي 

 ژنئ؟!ېپپل خالق نه اخلئ او خ

 ېرزويني دومره زياتي او له پد هللا ړه په ا د انسان

ړئ څه وكرلو هېشمچي كه د هغوى د ې دي ېره وتلشم

 ړى شئ. كړه نه پبشېرنه شم ېه ئڅكله بهي

 ښونكى دئمهربان بخ چيځئ گرخالق رب ته راوپل خ ،

گناهونو پاسيو، عصيانونو او ستاسو له نا شكريو، ناس

پر مخ تاسو ې سې دروازه ئسره سره رزق دركوي، د توب
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 ې.ښېپرې پرانيست

    

   

    

    

   

    

   

  

هغه  پهې او ټوى ئپچي ږي ېپوههم  څههغه په او هللا 

ې پرته ئچي له هللا او هغه ې، گندوى ئڅرچي څه هم 

په پيدا كولى او دوى څه نشي څ )مرستي ته( وربلي هي

ې په داو  ديژوندي او ناړه مړى شوي، پيدا كپله خ

  څول شي.پاچي كله به راږي ېپوهنه 

و كي الندي ستر ستر آيتونې مباركو په د -(19-21)

 ږي:ېځلدات ارشا

 ښكاره ټو او پټولو په ستاسو  تعالى چي هللاې سره له د

ټ دي او پگند بغاوتونه له هغه څرنه مو پوه دئ، ړنو ك

او دا  روزي دركويته تاسو  ، بيا همټه ناشكريپنه مو 

له آسمانه اوبه وروي او له پيدا كوي، څه درته راهر 

 .پيدا كويېوه درته زمكي دانه او م

  پرته د كومو دروغجنو او  تعالى هللا چي لهمشركان

ړي دا ې غواترمرستي او  جعلي معبودانو عبادت كوي

دوى بلكي پيدا كولى څه نشي څ هييوازي ې نه معبودان ئ

ځي دوى يا داسي معبودان لمانړى شوي، پيدا كپله په خ

ړه ړ شوي، يا مگيو جوږو او لرړو تيدي او له مړه مچي 

بتانو ړو ې د مځيني ئني ، يعدينه ژوندي شوي او اوس 

، دا ړوپرتو مقبرونو كي د په  ېئځيني عبادت كوي او 

 ،ې خبره ديپل مستقبل بله خړي چي دا مپه داسي حال كي 

ږي ېپوهنه هم ې په دحتى  ؛ږيېڅه به ورسره كږي ېپوهنه 

ږي، دا خو لري ېكڅول پاراېرته به له قبرونو بچي كله 

خبر شي او مرسته چي د بل له حالت او وضعيت ږده ېپر

  ړي.ورسره وك

  له چي ږي ېېر صراحت سره معلومډپه د آيت له الفاظو
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نه  ،ې مراد ديڅخه نه فرشتې دروغجنو معبودانو د

ځكه ړ شوي بتان، و جويگډبرو او لراو نه له شيطانان 

ېدى، او د بتانو ړو خطاب نشي كفرشتو او شيطان ته د م

ږي كله به بيا ېهپوچي دوى نه ېدى ړه دا نشي ويل كپه ا

معبودان مراد دي څخه فقط هغه ږي، له دغو ېژوندي كرا

ې پر قبرونو ئړه شوي، پراته دي، مپه قبرونو كي چي 

ې د ړ شوي او مشركين ئزيارتونه جو گنبدي اوگي دن يگدن

په درشل ې كوي، ځي، د قبرونو طواف ئېر لمانڅپه معبود 

د ڼي، گې ئړي، شفيع ې غواگاني كوي، مرستي ترې دعاكي ئ

   ې لري. پوره كولو او مشكالتو حلولو طمع ترحاجتونو 

    

   

  

   

     

    

     

  

    

    

   

  

   

    

    

     

پر آخرت چي ستاسو اله يوازنى معبود دئ، نو هغه 

ې منكر دي او دوى لويي ړونه ئز يړايمان نه راو

هم څه په هغه هللا هرومرو چي ښتونكي دي، يقينًا غو

ې چي دوى ئڅه هم په هغه او ټوي پې چي دوى ئږي ېپوه

ښوي، او ښتونكي نه خوچي هللا لويي غوې شكه گندوي، بڅر

ږلي؟ ېڅه رالي: ستاسو رب چي دوى ته وويل شكله 

دوى د ې سره به دپه ې!! ړنيو افسانوايي: د لوم

ړي او هم د هغو پر شا وپېټي پل ځ هم خپه ورقيامت 
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ړي، ې الري كۍ سره بپوهپه نادوى چي ټي ېپځيني 

 ړي.پر شا وې چي دوى ئڅه چي بد دئ هغه خبردار 

 ښووني دا دي:ې مبارك آيت الرد د -(22-25)

  چي هللامدعاء ثابتوي  چا ته داهر  حقايقپورتني 

بل اله او معبود پرته يوازنى معبود دئ، له ده  تعالى

 نشته.

  ړاندي په وځالنده حقيقت گند او څرې د دڅوك به هغه

چمتو ړو ته په آخرت ايمان راوپلوي چي ځ خانكار دريد 

گناهونه او د نورو ېز گناهونو بد اغ وېرد تنه وي، 

، ړيپه آخرت باور وكچي ږدي ېپره ې ته نې داراده ئبده 

ې د ئه ړونښتونكي دا حقيقت نه مني او مغرور زلويي غو

ټو او پټولو پر د دوى  تعالى هللاړه كوي، ېكپرانكار 

د دوى د انكار چي ږي ېپوهښه پوه دئ، گناهونو گندو څر

ېدلي ې نه دي اوردالئل ئچي قانع كوونكي وجه دا نه ده 

گناهونه گند څرپټ او د دوى  چيفقط دا ده ې بلكي وجه ئ

كبرجن او په چي څوك ځي، گرې حقيقت د اعتراف مانع په د

په برخه ې نه د ايمان توفيق ئگناهونو كي غرق وي 

نه ښتونكي كبرجن او لويي غو تعالى چي هللاځكه ږي، دا ېك

 ښوي. خو

  چلن منكرينو ښتونكو د دغو لويي غوړاندي په ود حق

ږلي؟ ېڅه رالشي: ستاسو رب  ته وويلچي كله ورداسي دئ 

ېر باعظمته او څپه  قرآند ې!! ړنيو افسانوايي: د لوم

د اساطير ډك كتاب ته له دالئلو او علمي اعجازونو 

څوك قانع په دالئلو  چي د قرآنگوري، گه سترپه االولين 

گنده په د گناهونو  ؟گه قانع شيڅنڅه به په بل نشي 

د قيامت چي دا دئ  ډ كي د غرق شوو مستكبرينو برخليكډن

ړاندي په و تعالى په داسي حال كي د هللابه ځ په ور

پر شا گناهونو دروند پېټي  وپلخد ې به ئچي هم ږي ېودر

ې ۍ سره بپوهپه نادوى چي ټي ېپي او هم د هغو ځيني و

پر ېټي به هم پگناهونو پلو اتباعو د هغو د خ ړي،الري ك

   تلقينات ول.ې دوى او د دوى غلط چي سبب ئدوى بار وي 

  ټى د بدو بدو پېچي د دوى دروند بايد متوجه وئ

پر چي ښودل پړېگناهونو دوى نه ټى دئ، دغو پېگناهونو 

 ړي. ځي ايمان راوپر وراو د آخرت  تعالى هللا
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تر دوى مخكي چي ړل ټ تدبيرونه وكپهغو هم چي يقينًا 

ټونو له لوري ورغى؛ بنسد ڼيو ته ول، او هللا د دوى ما

او عذاب له هغه ، لېوتپاسه پرد دوى  پر ونهچتنو 

ې د بيا به ئې نشو كولى. تصور ئچي لوري ورته راغى 

او )ورته( وبه  ړيپك او رسوا كسځ په ورقيامت 

ړه په اد هغوى چي ېري دي چوايي: زما هغه شريكان 

په برخه شوى وبه ې چي علم ئې، هغه ړي كولمو شخ

پكاوى او بد حالت كافرانو سپر نن چي ې شكه بوايي: 

وفات په داسي حال كي ې چي مالئكي ئهغه )مسلط( دئ. 
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نو ل، ځان ظلم كوونكي وپر چي ې باسي( ئروح كوي )

( او وايي به ۍ اعالن به كويچوي )د تسليمسالم به ا

په څ بد كار نه كولو، داسي نه ده بلكي هللا ږ هيمو

ږي چي تاسو كول. نو ېپوهښه څه په هغه گه يقيني تو

په هغه كي، نو  پاتهتل ؛ځئوپه دروازو ورنند دوزخ 

   ځى!!ېشت م وبد دئ د تكبر كوونك هڅومر

په ږ ښووني زموو كي دا الرآيتونې مباركو په د -(26-29)

 ې:ښودل شوړاندي ايو

  ېړو څڼا كي وپه ر آيت د مخكنيو او وروستنيو 26كه

په اصل كي د چي د منكرينو انكار ږي ېنو راته جوته ك

پلي لويي د خچي وو يو تدبير څخه دوى له هغو تدبيرونو 

كاوو، دوى د شرك سرداران ې پاره ئقاء او دوام لبد 

ړلو افكارو او عقايدو او شرك لټولني  ېپلځشرك ول، 

پاره ې لد همدځول، په لمن كي غورد دوى ېر امتيازات ډ

انكار كولو او ځي او د قيامت له ور تعالى هللاې له ئ

ته ويل ځكه دلته ورنو ې اساطير االولين ويل، ته ئ قرآن

ټ تدبيرونه پې ته ورته ېرو دډشوي: تر تاسو مخكي 

ډ او د دوى د اقتدار تدبيرونه شن د دوى تعالى هللاړل، وك

ېدا الهي چي د زوال او نسكورې، داسي ړگي كړن ۍڼما

ټونو بنسد ڼيو د دوى د ما، هټپړه د دوى له نظره ېكپر

ې د ئ ونهچتې نسكوري او ۍ ئڼلوري ته متوجه شوه؛ ما

او الهي عذاب له هغه لوري ورته ، لېوتپرراه سپادوى د 

 )په دلته ولى. نشو كتصور هم ې دوى ئچي راغى 

   

 :ټونو بنسد ڼيو ته نو هللا د دوى ما

د اتيان او ړه داسي په ا تعالى هللاكي د  له لوري ورغى(

ې مقصد ئ، ىگه كارول شوپه مجازي توچي لفظ راغلي گ ورت

ۍ له بيخه ڼړه د دوى مااراده وك تعالى چي هللادا دئ 

په داسي حال كي ړي، ك رې رانسكوپرې چتونه ئ ړوي اوون

چي د دوى د ږي ېپوهڅه نه په هغه چي دوى غافل وي او 

  ړوي.ې شړوي او بنيادونه ئټه نۍ له بنسڼاقتدار ما

 پك او سدا متكبرين ځ په ورد قيامت به  تعالى هللا

ېري دي چاو ورته وبه وايي: زما هغه شريكان  ړيرسوا ك

ېر ډپه ې آيت ؟! له دېړي كولشخړه مو په اد هغوى چي 

چي انكار كوونكي ږي ېوضاحت او صراحت سره معلوم
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مدافعين او سرداران ول، نه عام او متكبرين د شرك 

گ مشري او زعامت د دوى په خالف د جنعادي خلك، د توحيد 

په ضد د  السالم عليهپيغمبر په الس كي وو، دوى د 

ته به د قيامت ړى وو. دوى ړو اور بل كنو او شخمخالفتو

چي ېري دي چبودان مو معجعلي ځ وويل شي: هغه په ور

 ې كوله؟ دفاع مو تر

  د ځاى به  هپويلو عاجز وي، د دوى ځواب دوى به له

پر نن چي ې شكه بوايي: او ايمان خاوندان وعلم 

چي هغه كافران پكاوى او بد حالت مسلط دئ. كافرانو س

ځان ظلم پر چي ي ې باسروح ترپه داسي حال كي ې مالئكي ئ

پل كفر او شرك پر خې پايه ئژوند تر ، د كوونكي ول

له حقايقو انكار ې گه ئپه ظالمانه تواو ړى، گار كټين

  ړى.ك

  ېدلي وي، د ځ به له لويي او تكبر لودغه ورپه

ۍ اعالن د تسليمبه په خوله ړي او ږه كړه به كۍ غاتسليم

گه څنكه څ بد كار نه كولو!! لږ هيمو او وايي به: كوي

په انكار كولو  يځې د قيامت له ورې د مخه ئچي تر د

، خو هغه پلو بدو كارونو انكار كويځ به له خهغه ور

ټه ورونه رسوي او ورته وبه ويل شي: گڅ انكار به هي

په  تعالى چي هللاځكه ټي دئ، دا گې انكار مو خوشى او ب

ږي چي تاسو كول. نو اوس ېپوهښه څه په هغه گه يقيني تو

 ؛ځئوورننې دروازې ړوند يود دوزخ له اډله تاسو هره س

 .ځى به همدا دوزخ ويگنهستو ىپاتلستاسو ت

 دغه  ځىېشت ښتونكو بد مد تكبر كوونكو او لويي غو

   ځى!!ېشت څومره بد مدوزخ دئ، پاتى تل
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ې: ستاسو ړې كچي تقوى ئهغو ته وويل شي چي او كله 

غوره ډك ڼو گښېايي: يو خير )له ړي؟ وڅه نازل كرب 

ڼه گښېې دنيا كي په دڼي كوي گښېچي ، هغو ته پيغام(

څومره غوره ېر غوره دئ، او ډده، او د آخرت كور خو 

 جنتونه پاتهتلداسي ځى، گندئ د دغو متقيانو هستو

دوى ته ، ږيېې بهې الندي ويالرځي، تچي دوى به ورننو

ړي، هللا ې غواچي دوى ئڅه وي په هغوى كي هر هغه به 

چي هغه  گه بدله وركوي.ې توپه ددغو متقيانو ته 

پاك دي،  چيپه داسي حال كي روح قبضوي ې مالئكي ئ

ځئ د هغه پر تاسو، جنت ته ننو)ورته( وايي به: سالم 

  چي تاسو كول.څه له امله 

مقابل كي د متقيانو د په ډلي ۍ ه د مخكندلت -(31-32)

 :شوى بيانتوگه ې دپه ډلي حالت 

  چي ښتنه وشي پوړه په ا قرآنله هغو خلكو د چي كله

ستاسو رب ځان ساتلى، او ورته وويل شي: ې گناهونو ئله 

ڼو گښې: له خير او ځواب به دا ويد دوى ړي؟ څه نازل ك

 .پيغامغوره ډك 

  ځان ې گناهونو ئازي له چي نه يودا متقيان هغه دي

 هللاړي، د ې كڼي كارونه ئگښېې بلكي د خير او ړساتنه ك

په ڼي دي، هم گښېڼو بدله گښېله لوري د دوى د  تعالى

چي گنده ده څراو دا خو په آخرت كي، هم ې دنيا كي او د

د متقيانو دا ، ويېر غوره ې ډې تر دبه ئد آخرت كور 

چي دوى به دي  جنتونه پاتهتلداسي ځى گنغوره هستو

، ږيېې بهويالې الندي به ئگلو او ونو بن ځي، ترورننو

دوى د چي څه وي پاره هر هغه به د دوى لپه هغوى كي 

له لوري به دغو متقيانو ته  تعالى هللاړي، د ې غوائړه ز
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  .الهي بدله داسي وي

  په داسي به د دوى روح چي مالئكي دا متقيان هغه دي

ې او ې، روح ئپاك وي، تن ئ ېڅه ئهر  چيكي قبضوي حال 

پاكه پله لمن ې خگناهونو ئې، له بدو كارونو او اخالق ئ

پل خې ئگنده افكارو ې، له ړډډه كې ې، له حرامو ئساتل

گنده عاداتو ساتلي، له بدو اخالقو او پاك ړه او دماغ ز

 . ړىاجتناب كې ئ

  او  هر كلى كويد دوى ې فرشتپه دروازو كي به د جنت

څه ځئ د هغه پر تاسو، جنت ته ننو: سالم ورته وايي به

  چي تاسو كول.له امله 

    

  

     

    

    

   

   

   

    

  

  

ې چي فرشتڅه انتظار نه كوي پرته د بل ې آيا له د

چي تر دوى د ړل د هللا امر، هغو هم داسي وكورشي يا 

پل پر خړ بلكي دوى پر دوى ظلم ونه كاو هللا مخه ول، 

په ې ئ هپايلبده ړنو نو د السته راو، ځان ظلم كاوو

ې ډي ئچي ملنې محقق شو پربرخه شوه، او هغه عذاب 

 ې. ې وهلپر

ې په دچي ټولو دالئلو وروسته اوس او له هغو  -(33-34)

دوى ته كي څ په ترښوونو د نورو الر قرآنې كي او د سور

چي د دوى د جهل او پاته نه دئ ويل شوي، بل داسي دليل 

چمتو ې ړو ته ئېزي او ايمان راوپرانور گيعناد ستر

يا چي شي كولى څه انتظار نه پرته د بل ې له دړي، ك

ړوي، د دوى وغو ېپرسيورى الهي عذاب ې ورشي يا فرشت

ړ او د ځ غوره كې ته ورته دريسلف كافرانو هم د
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ې همداسي ړاندي ئپه ود دعوت  السالم مپيغمبرانو عليه

ۍ الس ښمنخالفت او دې له مړ، تر هغه ئچلن اختيار ك

ېړن ې نازل شو او كرغپرالهي عذاب چي وانه خيست 

په نازلولو ې سترو عذابونو برخليك سره مخامخ شول، د د

پل پر خبلكي دوى  ىړكدئ پر دوى ظلم نه هللا تعالى سره 

چي د دوى د په برخه شول ې څه ئهمغه ، ړكوځان ظلم 

ه، او پايلبده ړنو عادالنه سزا وه، د بدو عملونو ك

ې او ې وهلپرډي ملندوى به چي شو نازل ې پرهمغه عذاب 

  ڼو. گااو د حقيقت خالف ښ گواتش ې هغه به ئ

   

     

     

    

     

    

    

   

  

ښتى نو نه به ړى وويل: كه هللا غوې كچي شرك ئاو هغو 

ږ ړى وو او نه زموچا عبادت كپرته د بل ږ له ده مو

پل سر كوم شى په خپرته پلرونو، او نه به مو له ده 

نو آيا ړل، وكهمداسي  دوى مخكنيو ، تروړى وحرام ك

پرته بله پيغام( رسولو )ښكاره پيغمبرانو له پر 

  ذمه والي شته؟! 

 گه دي:ې توپه دښووني ې مبارك آيت الرد د -(35)

 ته د قريشو مشركينو وويل: هغه مذهبي  ّـ هللا رسول

د رضاء  تعالى هللاې د ړږ غوره كچي مو ړنالرهطريقه او ك

ښتى ې غوې راضي نه وى او نه ئپر تعالى هللامطابق ده، كه 

 السالم عليهېر غوره قوم او د ابراهيم څپه ږ زموچي 

ږ ې زموړي نو هرومرو به ئړنالره غوره كاوالد دا ك

ځلى شو او نه به نه به مو بتان لمانړى وو، مخنيوى ك

چي ې ته هم وايځولي وو، گرسر حرام  پلخ پهڅه مو كوم 

څه كولو او ښتني خالف د ت او غود مشي تعالى هللاڅوك د يه

ږ هر چي زموويلو توان نه لري، ستا د خبري معنى دا ده 
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 د مرضي مطابق دي!!  تعالى هللاڅه د 

  د  همستاسو مخكنيو  -1ځواب كي ويل شوي: په د دوى

ورته ته ې دړاندي په ود دعوت  السالم مپيغمبرانو عليه

ى د دغي كه دوړه، ې وكړنالره درلوده او همدا وينا ئك

په الهي عذاب اخته شول نو ستاسو ړنالري له كبله ك

كه خبره داسي  -2برخليك به هرو مرو دوى ته ورته وي. 

به پيغمبران  تعالى هللاې وايئ نو چي تاسو ئوى لكه 

پيغامونو سره گندوونكو الهي څرولي له  السالم معليه

څه حالل، څه حرام دي او ړي ښانه كروته خلكو چي ږل ېل

ړئ او څه وكڅه ناراض، په ږي او ېراضي ك تعالى هللاڅه په 

ېښى پرپلي مخي ته څوك خې هر ئئ، بيا خو به وڅه مه ك

ږل او نه عذابونه، آيا ېپيغمبران لې وو، نه به ئ

 تعالى چي د هللاړى پرته بل كار كې مخكنيو رسوالنو له د

تر خلكو پيغام مبين او د حق او باطل بيانوونكى 

چي د په الهي عذابونو اخته نشول غه خلك ي؟ آيا هرسوو

  ړى؟ې كپيغمبرانو مخالفت ئپيغام او الهي مبين 

    

    

  

    

    

    

   

   

  

  

بر مپيغډلي كي مو يو امت او  په هرچي او يقينًا 

ړئ ( د هللا عبادت وكپيغام سره چيې )له دړى مبعوث ك

ځيني داسي وو ړئ، نو د دوى ډډه وك انواو له طاغوت

ې محقق پرضاللت ي چې هغه ځيني ئړل او هدايت ك چي هللا

چي د تكذيب گورئ ځئ او وگرپه زمكي كي وشو، نو 

 ! گه وه!څنپايله كوونكو 

ږ مخي دا مبارك آيت د مخكني شرح او تفصيل زمو -(36)

يو امت او ولس كي هر په  تعالى هللاږدي او وايي: ته 
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پيغمبر الهي پل ولس ته د هر پل خ، خړىبر مبعوث كمپيغ

ډډه  انوړئ او له طاغوتعبادت وكد هللا  چيپيغام دا وو 

ړئ، هر ځان آزاد كۍ گدۍ او بنله غالمو د طاغوتانړئ، وك

پرته د  تعالى چي له هللاڅه طاغوت دئ څوك او هر هغه هغه 

 ،ټويټيړاندي سر په وږي، انسان د هغه ېعبادت كهغه 

مني ې گه ئپه توږدي، د حاكم او قاضي ړه غاې حكم ته ئ

د ته راجع كوي. پاره هغه ل لړي د حل و فصپلي شخاو خ

ړى، الهي ځينو ايمان راوڅخه پيغمبر له امت هر 

او له  ېپه برخه شوې ښوونه، سعادت، فالح او بريا ئالر

د ضاللت چي داسي ې ځيني ئاو ژغورل شوي، الهي عذابونو 

ڼل گې، د الهي معيارونو له مخي الروركي ړې غوره كالر ئ

ڼي پا. د تاريخ الهي عذابونو اخته شويپه شوي او 

په زمكي ځير شئ، ړوئ، د مخكنيو امتونو برخليك ته وا

چي تكذيب كوونكي له كومو بدو گورئ ځئ او وگركي و

ومره تريخ او ې څئ او عاقبت پايلو سره مخامخ شوي

فرعون او فرعونيان له كوم برخليك گورئ و!! وو دردناك

پلويان او مؤمن  السالم عليهسره مخامخ شوي او موسى 

 عليهځ ې، له نوپه برخه شوې ژغورل شوي او بريا ئگه نڅ

گه وه او د څنپلويانو سره الهي مرسته او مؤمنو  السالم

په هري په كوم برخليك اخته شول، د تاريخ ه مكذبين د

په ستاسو حقيقت ړ كي به دغه موهر په ې ې او د زمانڼپا

پايله تياره ځواكونو چي د شرك او كفر ږي ېځلړاندي وو

 پېره ده.او س

    

      

     

    

پوه شه ې نو )ړووني حرص او تلوسه وكښكه د دوى د الر

كوي ې الري چي بڅوك نه هدايتوي چي( يقينًا هللا هغه 

 څ مرستندويان نه لري. ې، او دوى هيئ

هغه تنده  ّـې خوا د رسول هللا مبارك آيت له يودا  -(37)

پل امت د هدايت او نجات د خچي گوته كوي په او تلوسه 

چي ې دومره وه تلوسه ئړه سوى او ې درلوده، زړه ئپه ا

په صيغه تمثيلوي، له بلي خوا د خلكو د ې د حرص ئ قرآن

ثابت او تغيير نه منونكى ړه د هللا تعالى په اښووني الر
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څوك نه هغه تعالى  هللاږدي او وايي: مخي ته  ږسنت زمو

ړ نه مومي او د ړ ود هدايت وې ئتعالى  هللاچي هدايتوي 

نه چي ړه كوي، دا هغه خلك دي ېكپرېدو كې الري هغه د ب

څه نه پله د الرموندو تلوسه نه لري او هپه خيوازي 

ي. ږو الرو درومپه كړوي او ، بلكي له سمي الري مخ اكوي

ېدى څوك توانښوونه كوي او نه بل دوى ته الرالى تع هللانه 

څ ړي، دوى هيچمتو كپر سمه الر تلو ته دوى چي شي 

 مرستندوى نه لري.

   

     

     

   

    

    

   

   

      

ړه په نامه لوې د هللا پلو كلكو قسمونو سره ئپه خاو 

چي ړي نه ك ىژوندڅوك راڅلكه هغه چي هللا به هيړه وك

ې ښتينيوه رې پر ذممري!! داسي نه ده بلكي دا د هللا 

پاره ې لږي، دا د دېپوهېرى خلك نه ډوعده ده، خو 

دوى ته هغه څه څرگند كړي چي په هغه كي ئې چي ده 

تر څو كافران وپوهېږي چي دوى او وو ااختالف ك

 ل.دروغجن و

ځي له و كي د قيامت د ورې مباركو آيتونپه د -(38-39)

څو كي  ځوابپه كلك انكار او د دوى  كينورراتلو د مش

 ې:گه اشاره شوې توپه دمضبوطو دالئلو ته 

  چي هللا په نامه كلك كلك قسمونه كول تعالى  هللادوى د

چي ړي نه ك ىژوندڅوك بيا راڅلكه هغه به هيتعالى 

ژوندون ورته محال بيا چيې معنى يا دا ده ومري!! د د

چي د دوى ې معنى دا ده و، او يا ئېښېداو ناممكن بر

او ويل ړل و قسمونه خوغادروى ته په مذهبي مشرانو دو

ړي چي زه به مڅكله نه دي ويلي هيتعالى  هللا :ېئ

خبره  اپه مخكنيو كتابونو كي دژوندي كوم، نه بيارا
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 39ې!! خو د ړپيغمبرانو دا خبره كې او نه مخكنيو شو

ځكه ، چي دا دوهم تعبير صحيح دئږي ېمعلوم آيت له فحوى

پوهېږي چي دوى دروغجن تر څو كافران وهلته ويل شوي: 

ې عوام ئښتل چي غول، يعني دا يوه دروغجنه وينا وه و

 ې وغولوي. پر

 گانو سره محاسبه او د دوى د قيامت راوستل، له بند

پلي پر ختعالى  چي هللاداسي مسئله ده مكافات او مجازات 

ژمنه ده، تعالى  د هللاسره گانو ې، دا له بندې اخيستذم

ېرى خلك نه ډخو ې حتمي دئ، چي تحقق ئژمنه ې ښتينر

چي د ږي ېپوهې په دژني او نه پېپل رب ږي، نه خېپوه

ځ چي د قيامت ورښايي له شأن سره همدا رب عادل مهربان 

پلو چا ته د خړ عدالت تأمين او هر پكامل او بش ،راولي

چي هغه مهربان گه ومنو ړي. څنعملونو مناسبه بدله ورك

گانو پلو بندپر خئ او چي رحمن درب به قيامت نه راولي 

ده د ړه په اد انسان چي هغه مهربان رب سخت مهربان، 

دا مهربان رب چي ې انتهاء دي، آيا منلى شو پېرزويني ب

ې تلف چي حق ئښتنه نه كوي پوبه د هغه مظلوم بنده 

پر سر، مال او ژل شوى، په ناحقه وې شوى، پرشوى، ظلم 

له  تعالى ېرنه نه د هللاگېرى شوى؟!! دا انې تعزت ئ

گوي او نه له عدالت ړخ لسره ا ېرزوينو او مهربانيوپ

چي ضرورت دئ گ يو پاره هم د قيامت راتې لد دسره، 

هغو قضاياوو كي عادالنه او ټولو په گند شي او څرحقايق 

په كي اختالف كولو، چا چي خلكو ړه وشي ېكپرړه پر حق وال

ه ل ښتپيدايچا د باطل. د انسان د پلوي كوله او د حق 

چا څه ته حق ويلي او چا يوه چي ې پيل شوړۍ ځي دا لور

ې عالم چا دچا بله، ې او ڼلگگالره سمه چا يوه تبل ته، 

چا يو دين گه، په بله سترچا گه كتلي او په يوه سترته 

چا بل دين او ڼلى او گوسيله نجات بريا او او مذهب د 

ړي خپه انسانانو كي شې اختالفاتو له كبله مذهب، د همد

ېرو ويني توى ډاو د  ېځته شوړي رامنگج ،ېړي شوراوال

ړو او چي د دغو شخښايي ې، له الهي عدالت سره دا شو

ړه وشي، حق او باطل، ظالم او ېكپرړه عادالنه په اړو گج

  گند شي او مكافات او مجازات ترسره شي. څرمظلوم 

   

    



 

                                                                                                                     النحل    

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

168 

       

ږ وينا يوازي ړو نو زموڅه اراده وكچي د يوه كله 

پرته( ډه ځنچي ورته وايو: وشه! نو )هغه له دا وي 

 وشي. 

 هللاد ږ ته وايي: موې خوا دا مبارك آيت كه له يو -(41)

كار د كولو او د كوم چي كله د كوم  ئداسي دشأن تعالى 

په نو يوازي د يوه امر  وكړياراده پيدا كولو څه د 

چي صادرولو سره هغه كار ترسره شي، يوازي دومره وايي 

ږي، له بلي ېترسره كپرته ډه ځننو هغه كار له وشه، 

امت يچي د قځواب وايي ې سره د هغو منكرينو په دخوا 

گران ېدا ورته محال او ژوندي كړو بيا راگ او د مرات

غلطه ړه د دوى ن په ااو د هغه د شأتعالى  هللاد ېښي، بر

ټولو انسانانو چي د ې ې باعث شود دېرنه انگ

چا ته د ژوندي كول، له هر يوه سره محاسبه او هر بيارا

مناسبه سزا او بدله وركول ورته ړنو گالرو او كپلو تخ

 هللاچي پام نه دئ ې ې ته ئدېښي، او ناممكن كار برگران 

چا ته هغه ، ولي به ړىپيدا كگه څنپراخ عالم دا تعالى 

ړي ې د لومچي انسان ئگران وي پيدا كول د انسان بيا 

 !!ړپيدا كړې خاوري راپاره له مځل ل

   

    

   

    

    

   

   

   

هجرت له هغه وروسته ې او هغو چي د هللا په الر كي ئ

ې په دنيا كي په ې شوى، هرومرو به ئړى چي ظلم پرك

ړو او د آخرت اجر خو تر ځاى كپر ځاى غوره توگه 

ړ او ې وكهمغه چي صبر ئ ېدى.كاش پوه دئ، سترټولو 

  ب توكل كوي.پر خپل ر

دا آيت د مخكنيو لپاره شرحه او د مطالبو  -(41-42)

گه ده، هلته په عامه ېلگنده بڅريوه عملي او ې لپاره ئ
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پاره راولي ې لبه قيامت د د تعالى توگه ويل شوي چي هللا

ۍ عادالنه وروستړه په اځيو اختالفاتو چي د خلگو د خپلمن

ېلگه وه عملي بړي، دلته د همدغو اختالفاتو يړه وكېكپر

ځينو ظلم وشي، د ې، دا دئ گورئ چي پر ړاندي شوو

ټي ې هجرت او د خپل كور، كلي او پظالمانو ظلم ئ

ړي، آيا د عدل تقاضاء او د عقل وينا ړ كته اېښودو پر

ښتنه وشي، آيا دا نه ده چي د دغه مظلوم مهاجر پو

ې چي د هغه ظالم په خالف د دړي ړه دا نه غواستاسو ز

ړئ، كه مو له وسه پوره وي نو هاجر مرسته وكمظلوم م

ې ته ښتنه به تاسو دړه سوى او عدالت غوآيا ستاسو ز

ړئ او دا څوي چي هغه ظالم ته مناسبه سزا وركونه ه

ړئ؟!! كه ځاى كپر ځاى په خپل كور كلي كي مظلوم مهاجر 

څنگه نه كوي ې به ئ تعالى تاسو دا كار كوئ نو هغه هللا

ټولو عواطفو او مشاعرو خالق دئ د  چي ستاسو او ستاسو

ښې ښتنه ايړه سوى او عدالت غوې دا زپه تاسو كي ئاو 

ده، يقينًا چي هغه تر تاسو زيات مهربان او د عدالت 

ټوبي ټاپلوي دئ او هرومرو به دا مهاجرين ترخپل مخكني 

ې د ځاى كي مستقر كوي او كه ئ تېشپه الزيات غوره م

په برخه نشوه ېكه بدله ن ځينو عواملو له كبله د دنيا

ې چي دوى ټاكلځ ې ورې لپاره د محاسبې د همدنو قيامت ئ

گړي له وقې عړى شي. ناپوه او بېكه بدله وركته خپله ن

  ې حقيقته انكار كوي.به له د

  دا الهي ژمنه له هغه مهاجر سره ده چي د حق په الر

ې نشو، له سمي ې حوصلړ، په نيمي الر كي بې صبر وككي ئ

ږ نشو، او تر پايه پرخپل ه او بل لوري ته كويو الري

ټينگ پاته شو، هغه چي پر خپل رب توكل كوي، هر ځ دري

ړي ېكپرړه د هري په اځان د ي، خپل رب ته حواله كوڅه 

په ورين ې ړه ئېكاختيار خپل رب ته سپاري او هره پر

  تندي مني.

 ږي چي دا ېپه وضوح سره معلومې مبارك آيت له د

ې چي ې كي نازله شوه د مكي دور په هغي مرحلمباركه سور

له مهاجرينو ړى. ې په لوري هجرت كځينو مؤمنانو د حبش

شوه چي دوى ته په دنيا  دغه ژمنه ترسره تعالى سره د هللا

نه يوازي په حبشه او  تعالى ځى وركوي، هللاېشت كي غوره م

ړ بلكي مكه د دوى په ځى برابر كمدينه كي دوى ته پناه 

ظالمان دوى ته ځي حه شوه او همغه د پرون ورالس فت
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چي ترسره ړاندوينه وه يوه و تسليم شول، او دا د قرآن

 شوه.  

    

     

   

     

 

   

   

    

         

چي ړي سگر هغه ږلي مېاو تر تا د مخه مو نه دي ل

ږئ اهل الذكر ېپوهوحي مو ورته كوله، نو كه نه 

ښو او كتابونو سره، او تا ته گندو نڅرله  ښتئ.پوو

ښانه خلكو ته روڅو ږلى ترېپند درلو دا ذكر او م

تفكر چي پاره ې لورته نازل شوي او د دڅه چي ې ړك

 ړي.وك

 ښووني مومو:څو الرو كي آيتونمباركو  ېپه د -(43-44)

  په حقيقت ته متوجه دئ خو  ّـڅه هم خطاب رسول هللا كه

چي ځواب دئ، هغوى ويل كي دا د مشركينو د يوه اعتراض 

ړى د ېر يو سڅپه ږ ولي يو انسان او زموى تعال هللا

تعالى  هللاچي دا د گه ومنو څنړى، گه غوره كپه توپيغمبر 

رسول او تعالى  هللاږل شوى استازى دئ، د ېله لوري رال

پير ولري، د څه كي له نورو توپه هر استازى خو بايد 

مخكي ځواب كي ويل شوي: تر محمد عليه السالم په دوى 

ېر انسانان څپه ټول د نورو ږل شوي، ېپيغمبران لېر ډ

چي ې كي وو په دپير يوازي ې توله نورو ئړي ول، او س

حامل مو ښو او كتابونو گندو نڅروحي مو ورته كوله، د 

 . ځولي ولگر

 ښتئپونو اهل الذكر وې حقيقته خبر نه يئ كه له د ،

د ذكر په قرآن چي اهل تورات دي يا ل الذكر مراد هاد 

ى او يا مراد تاريخ پوهان او له مخكنيو نامه هم نومول

په سر كي ويل شوي چي ځكه د آيت دي، ړي گېښو باخبر وپ

څه( څوك )فرشته يا بل پرته بل ړيو تر تا مخكي مو له س
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ږئ ېپوهې نه ږلي، كه په دېد پيغمبر په توگه نه دي ل

ئ. ښتنو اهل الذكر )له مخكنيو واقعاتو مطلع خلك( وپو

ځيني چي گه هغه نه ده څ توه هيپد اهل الذكر معنى 

د ذاكرينو او اوراد ې تعبيروي او ړۍ ئمرضي او غرضي ك

او د شفاف ذهن څ عاقل هيې تعبيروي، په معنى ئويونكو 

ې اهل الذكر د ذاكرينو معنى وانه انسان به له دخاوند 

 خلي؟!! 

  پيغمبر د بعثت موخه او دنده ې مبارك آيت كي د دپه

ېر څپه پيغمبرانو ته د مخكنيو  ې:ښودل شوگه ې توپه د

ې، ستا دنده ځول شوى يگرې الهي تذكار او ذكر حامل د د

له تعالى  هللاچي د ړې پوه كې حقيقت په دك چي خلدا ده 

څه ږل شوو ارشاداتو حقيقي معنى او تفصيل ېلوري د ل

پيغمبر وينا او عمل د الهي ارشاداتو عيني يعني د دئ، 

پل كتاب د ځكه ختعالى  هللا تجسم، تشريح او تفصيل دئ،

په چي د كتاب د محتوى ږي ېپه الس خلكو ته لپيغمبر يوه 

په ړي، د اصلي حامل ېل تعبيرونه ونه كېل بړه خلك با

ټوي، د ړنو كي د هغه تعبير او تأويل ولوينا او ك

ورسوي او خلكو تر پيغام چي الهي پيغمبر دنده دا ده 

 ږديېړاندي كپه و ې د هغوىسم، صحيح او حقيقي تعبير ئ

شك هر ړه د په اد كتاب تعالى  هللاگه هم د ې توپه داو 

 عوامل او اسباب. د اختالفهم ځه يوسي او مجال له من

  ړي، بايد فكر وكتڅو پاى كي ويل شوي: ترپه د آيت

ې له مخكنيو څه ده او ارتباط ئې معنى چي د دگورو و

لهي چي اې د مخه ويل شوي تر دگه دئ، څنمطالبو سره 

د  ّـهللا  رسولږل شوي، ېپه الس لپيغمبرانو كتابونه د 

ېر د الهي وحي حامل او شارح دئ، څپه مخكنيو رسوالنو 

يعني الهي كتابونه حامل او شارح ايجابوي، د دوى له 

ږي، خو دا ېړاندي كالري د وحي شرح او تفصيل خلكو ته و

پيغمبر، حامل او شارح چي د الهي كتابونه داسي دي 

چي په ېدى شي پوهې پرڅوك گ تفكر ايجابوي، هغه څنتر

ړي، د سطحي فكر خاوندان ې غور او تفكر وكمضامينو كي ئ

په مسائلو كي د غور او دقت استعداد نه لري چي او هغه 

پراخو ابعادو نشي په ې الهي كتابونو د مطالبو د د

چي هغوى د ېدى، د كافرانو د انكار اصلي وجه دا ده پوه

ې ، دا تعصب او تعنت ئېړتعنت الر غوره ك ړوند تعصب او

ړي او ايمان په مطالبو كي غور وك چي د قرآنږدي ېپرنه 
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 ړي.راو

   

   

    

   

     

   

    

    

    

 

ې ې ئې كارولي له دنو آيا هغه چي بد بد مكرونه ئ

ړي يا په ښخ كپه زمكي كي ې چي هللا ئړى ځان خوندي ك

لى، يا ې نشي كوچي تصور ئې راشي داسي توگه عذاب پر

ې د تگ راتگ په دوران كي ونيسي په داسي توگه چي ئ

ېره ېرولو سربې پر وېدونكي نه وي، يا ئبرالسي ك

 چي ستاسو رب مهربان رؤف دئ.ې شكه ونيسي، نو ب

و كي د هغو مخالفينو ې مباركو آيتونپه د -(45-47)

چي د حق خالف او له باطل د ړه او معارضينو په ا

ړه تدبيرونه كاروي، له و ناودفاع په موخه ناروا ا

جرم او څ څ بد، پليت او كركجن تدبير او له هيهي

ېري آيا دوى داسي انگ ويل شوي: ډډه نه كوي،جنايت 

ې كوم تضمين ئ ؟ې خوندي ديله مؤاخذ تعالى چي د هللا

كولى شي  تعالى ړى؟ آيا دا گمان نه كوي چي هللاترالسه ك

ړي ړه وكېكدا پر ىتعال ړي، كه هللاښخ كدوى په زمكي كي 

ړي؟ آيا كوم تضمين لري چي كه ې مخنيوي وكڅوك به ئنو 

چي ې راشي الهي عذاب له داسي لوري او په داسي توگه پر

د دوى كوم تدبير به د داسي نشي كولى،  تصور همې دوى ئ

ژغوري؟ دا ضمانت چا ې وترې عذاب مخه ونيسي يا به ئ

دوى سيورى  چي الهي عذاب به په داسي حال كي پرړى ورك

ژوند په چارو كي بوخت او په ځني چي د ورړوي نه غو

دتگ راتگ په حال كي وي؟ او كه دا عذاب ښارونو كي 

ژغورني ځان پر خپلي ې مخه ونيسي او راشي نو دوى به ئ

ې داسي ئبه  تعالى چي هللاېري به برالسي شي؟ آيا داسي انگ
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ل ې نازپرېروي او بيا عذاب ې ووړى ئنه نيسي چي لوم

ېرو سره داسي ډله  تعالى ړي؟ مگر خبر نه دي چي هللاك

ې له ښي ئړي، د عذاب نې تنبيه كړى ئچي لومړې معامله ك

ړي ې هغه مهال اخته كئمهلك عذاب په ې او ښودللري ور

څه دا هر  تعالى . هللاېچي تنبيهاتو گټه نه ده وررسول

ې لپاره خپلو بندگانو ته مهلت وركوي كولى شي خو د د

 چي مهربان رؤف دئ. ې نه نيسي ر ئاو ژ

    

    

   

  

    

     

   

   

   

   

   

    

    

ړي، ې نه دي كتلي چي هللا پيدا كڅه ته ئآيا هر هغه 

ښي او له په توگه ې هللا ته د سجدې چي سيوري ئهغه 

ته  هللاپه داسي حال كي چي دوى  ،ږيېڼ لوري راتاوكي

 زمكيته هم د آسمانونو او او هللا  انقياد كوونكي وي.

يا او ېدونكى وي ځ، كه دا كوم خوڅه سجده كويهر 

له تكبر نه كوي، دوى  چيكي  حال داسيپه ې، فرشت

ې پر چيڅه كوي ږي او همغه ېېره وڅخپل رب خځانه بر 

   ږي.ېگمارل ك

ې خبري ته و پام دكافراند ځل بيا دلته يو  -(84-80)

ټول ي او زمك وڅه، د آسمانوناړول شوى چي د عالم هر را

ې، هللا تعالى ژوي يا فرشتت دي، يا امخلوقات، كه دا جماد

گمارلي، ې پرهللا تعالى چي څه كوي ته منقاد دي او همغه 

ټول پراخ عالم كي ې په دې هم، دوى هم او سيوري ئ

ې د عصيان او ړاندي ئيوازنى مخلوق چي د خپل رب په و
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ې هغه كافر او مشرك انسان دئ چي پر ړپله كخوت الر بغا

هللا او آخرت ايمان نه لري او د پيغمبرانو مخالفت كوي!! 

شيانو ته پام  وخوركي هر لوري په ې عالم آيا دوى د د

له الهي سننو سره سم او ې چي سيوري ئهغه ، ړىنه دئ ك

څه په هر  ،ږيېتاوته ڼ لوري په منظمه توگه ښي او كي

خپل رب حكم ته تابع، نه په خپلي دندي كي اهمال كي د 

كوي، نه خپل مسير بدلوي، نه د خپل فطرت خالف گام 

په اخلي، نه عصيان او بغاوت كوي او نه كبر او لويي، 

هللا د ې گناه نه كوي خو سره له دڅ داسي حال كي چي هي

!! آيا ږيېېرعظمت او خپل قصور ته په پام سره وتعالى 

ې او ړټول عالم خالف الر غوره كي تاسو د عجيبه نه ده چ

چي په گناهونو ېره نه لرئ په داسي حال كي له خپل رب و

 كي غرق يئ؟!!

ې په ټولو شيانو او د دوى د سيوري د سجدد عالم د 

كي تفصيلي بحث  آيت په تفسير 15ې د ه د الرعد د سورړا

  ړئ.شوى، اميد دئ هلته مراجعه وك

    

   

     

   

    

   

    

  

گوني معبودان مه نيسئ، حقيقت او هللا وفرمايل: دوه 

زنى معبود دئ، نو يوازي له ما چي دى يوادا دئ 

ي كي دي د زمك او وآسمانونپه چي څه ږئ، او ېېروو

ساري او جاري دين ټول عالم كي( په دي، او دا ) هد

 ږئ؟ېېرچا وپرته له بل د ده دئ، نو آيا له هللا 

ښوونكي ارشادات ځالنده الرو آيتونې مباركو د د -(51-52)

 دا دي:

  پرته شرك مه كوئ، له ما  چيوينا دا ده  تعالى هللاد

ما پرته بل معبود نشته، ستاسو بل معبود مه نيسئ، له 

 وي. ېره دي يوازي له ماطمعه او و
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  دي، د عالم  تعالى هللاڅه د ي هر زمك او وآسمانوند

څه له هغه په واك كي نه دي، هر چا د بل  هڅڅ هي

په واك كي ، د بل ږدوئړئ، بل درشل ته الس مه اووغوا

 ړي.ې دركچي تاسو ته ئنشته څه داسي 

 د او هر لوري څه هر پر كي ږ ېپراخي غپه ې عالم د د

د همغو الهي سننو او څه د عالم هر هللا دين حاكم دئ، 

له لوري وضع شوي،  تعالى چي د هللاضوابطو مطابق عمل كوي 

چا ته د دغه څه الهي دين ته خاضع او خاشع دي، هر هر 

چي په كار ده ږي، نو ېكدين مطابق سزا او جزا وركول 

  ېره ونه لرئ.چا وپرته له بل  تعالى هللاله 

     

     

   

     

    

   

  

    

   

   

   

   

   

  

په برخه شوي نو د هللا چي ستاسو څه او د نعمتونو كوم 

ږي نو ده ېړاو درورسچي كله كوم ك له لوري دي، بيا

ړي څخه دفع كړاو درچي كله دا كۍ كوئ، بيا ته زار

ړه شرك كوي، په اپل رب ډله د خپه ستاسو يوه څانا

ړي، نو ږ وركچي موړي پاسي وكڅه ناسڅو د هغه تر 

ږ چي موڅه پوه شئ. او له هغه ژر به برخمن شئ، 

ې نه ئ چيټاكي چا ته ړي يوه برخه داسي ورروزي ك

ړه په اڅه چي هرومرو به د هغه په هللا ژني، قسم ېپ

ځانه په دروغو مو له افتراء كول مو )چي ښتى شئ پوو

  ړول(. جو
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ېر جامع او ډړه په ادلته د شرك او توحيد  -(53-56)

 ې دا دي:ټكي ئچي اساسي او مهم ښكلى بحث شوى، 

  ستاسو د رب ټول په برخه شوي چي ستاسو كوم نعمتونه

چا ې د بل ړي كي ئپه وركي منعم له لوري دي، او حقيق

 اراده دخيله نه ده. 

  ړوئ چا مخ واله هر ږي نو ېړاو درورسچي كوم ككله

 ۍ كوئ.ته زار تعالى هللااو يوازي 

  ې ، د دړيڅخه دفع كړاو دردا ك تعالى هللاچي كله خو

په څاړئ ناېرزويني مننه وكپد دغي الهي چي ځاى په 

ړاو دفع د كړه شرك كوي، په ارب  پلډله د خستاسو يوه 

پل تدبير ته، څه ته منسوبوي، كله خچا او بل ېدا بل ك

رعايت او عنايت ته، كله د ځواكمن كوم واكمن او كله د 

  .پير، فقير، قبر او زيارت نظر تهكوم 

  ې فقرې د د

  ړي پاسي وكڅه ناسڅو د هغه : تر

شرك چي د ېدى شي: يا دا ي، دوه تعبيرونه كړږ وركچي مو

پاسي چي دوى د الهي نعمت ناسژي ېپايله دا راوخطبيعي 

د چي دوى ړي. يا دا ېر كپل منعم احسان هاو د خړي وك

پلو په خچي ېروي پاسي كوي او اصلي منعم هپاره ناسلې د

او قيد الس او له كوم  صشتمنيو او نعمتونو كي په خال

كه ړي، ې غواړه ئچي د دوى زړي صرف وكپرته همغسي تشرط 

ڼي نو بيا گېرزوينه وپله لوري او د هغه  تعالى هللادا د 

په وخت كي محتاط وي او د منعم چار د تصرف خو به نا

چي ږي ېې معلومې فقرپسله ورگوري. ښي او رضاء ته به خو

دوى ته ويل ځكه همدا دوهم تعبير دقيق او صحيح دئ 

ړه چي ستاسو زو همغسي برخمن شئ دغو نعمتونځئ له شوي: 

ژر به ډ دئ، ې لنچي عمر ئپوه شئ ې په دړي، خو ې غوائ

 څه وي.پايله او سزا به ۍ پاسې ناسچي د دپوه شئ 

  ړي يوه برخه ږ ورروزي كچي موڅه دا مشركان له هغه

په نامه او د هغوى  يړپه نامه مختص كچا د داسي ې ئ

 هللاې له ئكي  ۍپوهپه ناچي ې وركوي ې او شكراننذران

ې نه په داو ربوبيت كي شريكوي، هيت وپه السره  تعالى

 تعالى هللاڅه كي د څ په هيچي دا جعلي معبودان ږي ېپوه

 شريكان نه دي.

  ړه كوي او دوى ته وايي: پل ذات لوپه خهللا تعالى
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چي په دروغو مو ښتى شئ پوړه وپه اڅه هرومرو به د هغه 

معبودان هم ستاسو د  ړول، ستاسو دروغجنځانه جوله 

ړه ستاسو عقايد او په اږنده وو او د دوى ېواهمو ز

او د حقيقت خالف  ړ شوي درواغځانه جونه هم له وباور

   . خبري

   

    

   

   

    

    

    

    

     

     

   

چي ده ته )له ټاكي، په داسي حال كي ڼي او هللا ته لو

ې ړه ئچي زڅه دي ه هغه پاكي ده، او دوى تې عيبه( د

د )ۍ كوم يوه ته د نجلې كله ئچي و اړي، غوا

په  يې تك تور شمخ ئنو  يړى ش( زيرى وركېدوېږز

په  ېريې بد زد د، يزغمغمونه به داسي حال كي چي 

( آيا ايي:وځان سره ، )او له ږيېټپه څخقوم وجه له 

 يې تر خاورو الندې وساتي او كه ئئسره پكاوي په س

 !!ې كويچي دوى ئړه ېكپربده ده هغه ه مرڅو ړي!!ك

دلته د مشركينو هغو خرافي او د انساني فطرت  -(57-59)

ې پرچي شرك ې ته اشاره شو دوئړنو او عقااو عقل خالف ك

 ړي:اخته ك

 ڼي ې د هللا لوړى، فرشتڼو نسبت كد لوې ته ئتعالى  هللا

ېر داسي بتان ڼ شمگې په نامه ئځو ښهمدا راز د ، بولي

ې ځي او داسي ئې لمانگ ئڅنتر تعالى  هللاد چي ړي كړ جو

په داسي او دا ڼي، ځاى ناستي لوتعالى  هللاگڼي لكه د 

چي ړي ې نه غواړه ئښوي، زڼي نه خوځان ته لوحال كي چي 

ڼي وي، زامن ې لوځاى ناستي ئڼو خاوند شي او د لو

د لور ۍ كي كورنپلي خپه چي ښوي، د دوى حال داسي دئ خو
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ي د ې خبرپه دۍ مشر ، د كورننيگېغور خبره پېدا د ږېز

ې لور ئ كي ۍپه كورن يچخجالت او شرم احساس كوي 

پيدا شوه نو چي به لور په كور كي چا ې وي، د ېدلږېز

په ېدى او امخ كخړ سر نه شو مپه لوله سياالنو سره به 

ۍ نجل د مظلوميې هغوى ته نه شو كتلى، و به ئگو سترگج

ژوند وو او يا  ياوي ككپاو سپه ذلت  برخليك به يا

ې ، يو ئې مرگړه ئدواېدا، ي كۍ تر خاورو الندژوند

قرآن  چيحتماالً پي، اڅاې فوري او نااو بل ئ تدريجي مرگ

ې( سره ژل شوناه وگ يپه كوم: باي ذنب قتلت)ې آيت په د

 ې.ته نيولوگه تونو مرگ وړدغو دوا

د پاره ا لېدپوهښه د ي باند په ماهيتد جاهلي نظام 

ناه او گې كول كافي دي، ب ياندړي وگېلې بيوي دغ

خاورو  پهۍ ژوندپاره ې لې فقط د دبه ئ ينجون يمعصوم

د بل سبا به  يچې، شو اپيدۍ نجل يول يچې ړك يښخ يك

په چي ، وو ېغورپپاره يو پالر لې د ځه وي او دا ئښ

ې پرۍ سر به ږي او د كورنېپه اسارت نيول كبه  يړو كگج

ۍ د د كورنې ساتنه او حفاظت ئ يړو كگج پهچي ټ وي، ټي

 يمضبوط يچپيدا شوى  ئهغه يو هلك نه د يټى، ولېپ يړغا

 ،ځانهپله هم له خ يچيالى، رويالى او تگ، جنې وىټي ئم

ې د د ۍ او هم له قومه دفاع كولى شي!!هم له كورن

په كله به  يچڼو، اگ گځان ته عار او ننې ئت به ښيپيدا

ې نو تندى به ئ ړى شوخبر ورك اېدږېزد د لور  يۍ ككورن

 يې كېرڅپه ې شو، غم او غصه به ئ يځونگ يځونگ

چا ې كاوو، احساس به ئپكاوي او س نده شوه، د شرمگڅررا

پورتني آيت په و كتلى!! نه ش وگو سترگپه جې ته به ئ

ځور انښكلى او دقيق څومره حالت د دوى دا قرآن كي 

او د غلط  ورپه خرافاتو باعجيبه ده!! جهل،  ړى!!ك

ځاى ته  ړه ړوند تعصب انسان كومپه اې مذهب او عقيد

تر وحشي ړي، كې ې عاطفې رحمه او ببې څومره ئورسوي، 

چي د لور ځكه ژني!! دا پله لور ووړي، خځناور وروا

څه گڼله، دا خو ال گ او پيغور خبره ې د ننښت ئپيداي

 تهې هللا تعالى پيغور خبره به ئگ او چي همدا د ننكوئ 

ځان ته معبودان ې ڼي كي به ئپه بځو ښاو د  منسوبوله

  ړول!!!جو

 ې دسورښخولو تفصيل د التكوير د ۍ ژوندد نجونو د 

گورئ، خو دلته دومره ويل په تفسير كي و ونوآيت 4-2
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ېر ډپېړۍ كي ې يوه ويشتمه په دن او چي نڼو گضروري 

پېړۍ مخكي د څوارلس چي څه كوي خلك له نجونو سره همغه 

ټغر ې چي اسالم ئېدل په دوران كي ورسره كه جاهليت هغ

څخه ې ستر ظلم نه يوازي له دې ځي ئښړ او ټول كور

ېرو برخو كي تر نارينه ډپه ې ې بلكي هغوى ته ئژغورلو

پلورل نن هم نجوني ړل. زيات حقوق او امتيازات ورك

پرته ودوي، ې ښي او موافقې له خوې د دږي، پالر مور ئېك

د تعليم، م هر او ې وركوي، په بدل كي ئ، ې اخليپرولور 

پر ې ې ته ئميراث له حقونو محرومي دي، جومات او مدرس

ږي، شاقه شاقه او د دوى له وس او ېگول كگ بنديز لت

ې دومره كارونه ئږي، ېړ ككارونو ته اړو و لوړتوان لو

د كله په غرب كي ړه وي لكه د قريشو د وينزو، په غا

څول پلورلو ته هې ږي او كله ئېكړ اپلورلو ته پل عفت خ

ږي، ېمخنيوى كېدو ږېز دد لور چين او هند كي په  ږي،ېك

پل رحم كي لور په خچي مور پوه شي پالر او مور كله چي 

په هند د سقط او ماشوم ضايع كولو دوا اخلي، لري نو 

ۍ له د نجنچي د لور ودول پاره دا كار كوي ې لكي د د

داسي مالماتوونكي مصارف ه په نامپالر؛ د جهيز مور او 

په پوره كولو عاجز وي او له اكثرًا ې دوى ئچي ايجابوي 

ژوند پيدا كولو محرومه او د ېړه له گه لور د مې تود

چين كي په او ړه وي، په غاپالر د  هښتونگلې ئپايه تر 

 ودود يوازي ته ه ړېځي او مښهري چي دولت پاره ې لد د

ږولى، نو ېېيم نشي زدرو حق وركوي، درلودد ماشومان 

ې هم لور ده نو چي دوهم ئپوه شي پالر چي مور او كله 

له نظره دا دومره ستر جرم دئ  قرآن!! د هغه سقط كوي

ونكو صحنو له وېرد هيبتناكو او و يځد قيامت د ورچي 

ډلو په ېدو او ژوندي كټولو خلكو له راځورولو، د ان

وم انسان، ټولو د مظلوروسته، تر ېدو ډله راغون يډلو ك

ناه گ يله كوم يځوروي چې جريان انۍ د محاكمنجل يد هغ

ۍ ژوندۍ او قساوت ې رحمېره بډپه پرته،  ماو جر

ړى ، وايي: الهي محاسبه به لومشوېښخه  يترخاورو الند

به ښتنه پومظلومانو د  يچپيل شي ې په د يپه سر كاو 

چا د مخه تر هر به  يپه دغو مظلومانو كو خږي، ېك

 يځى شي، د قيامت د ورړك يړاندې( راوښخه شوۍ ژوند)

ې د تمثيل ې صحند دپيل شي، ځايه ې محاسبه به له د

و اهيبت ې د صحن يچ ئد يوالى داسگڅرنبيان او د الفاظ 
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ندوي. گڅرو غضب قهر اد عادل قاضي  يځور ياو د هغرعب 

په ږي او ېد هيبت ستروالى هغه وخت الزياتې حنې صد د

دا صحنه  يچمسلطوي ېره ات رعب او والزي يي باندليدونك

او  ېدوځېدو، د غرونو د خود لمر او ستورو د تياره ك

 وري.گي په ضمن كحوادثو سترو سترو ... او نورو 

ډك پكاوي او ستبعيض له و اظالمانه  ځو سرهښله 

كول او هغه له  يو الندښتر پانساني حقوق ، د دوى چلن

ي مقام ولري، پل انسانخ يك يټولنپه  يچې محرومول د

 يځښدا د ړي، پله دنده ترسره كپل حيثيت ترالسه او خخ

 يله هغ يچځكه دا كار دئ، ښخولو سره مترادف ۍ ژوندله 

ېر معامله نه څپه ي او شريف انسان دژونسره د يوه 

ړتياوو د خپلو و، د ږيېك پلځې ، استعدادونه ئږيېك

رو ړي او د نود يوه م او ىترالسه كول ينه شتجلي مجال 

 .ږيېكڼل گېر څپه  ټيېپد  يړد غا

   

   

     

  

  

په آخرت ايمان نه ي چړ دئ بد صفت خو له هغو سره و

دي، او هغه ړ صفتونه ړ لوړي، او هللا لره لوراو

 ه عزتمن دئ.باحكمت

چي د آخرت د منكرينو دا بد بد ښيي دا آيت  -(61)

په آخرت له چي ې له كبله ول خصلتونه د هغي غلطي عقيد

ړاو پې دوى هغه ېده، همدغي خرافي عقيدړوبعدم ايمان خ

هغه ړي او يا انكار وك تعالى هللايا له چي ته رسولي ول 

 تعالى هللاچي په داسي حال كي ړي، ړه صفات منسوب كته ناو

 ړو صفتونو متصف او باحكمته عزتمن دئ.  ړو لولو په
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پر په سبب نيولى نو او كه هللا خلك د دوى د ظلم 

ې ټاكلښى، خو تر ېپر وڅ خزنده نه وهيې به ئ)زمكي( 

ږي نه ېد دوى اجل راورسچي ډوي، نو كله نې ځې ئټېن

 ېدى. ړاندي كېدى شي او نه وړۍ وروسته كگيوه 

چي د ځواب دئ دا هم د كافرانو د هغه اعتراض  -(61)

ې درلود او د ړه ئپه اډ ځنگ كي د په راتالهي عذاب 

، خو دا للوښونه بگواې هسي وعيدونه ئالهي ړه اپه هغه 

ڼي او ب ېښكونكړه راپه الزياتي زېلو الفاظو او په بځل 

په مزيد وضاحت سره، فرمايي: او كه هللا خلك د دوى د ظلم 

، ظالم پرته مؤاخذه كولىډ او تأخير ځنفورًا او له سبب 

ې نه ې او جبران فرصت ئركولى، د توبې مهلت نه وته ئ

له مخي ښني او غفران ې د بخوركولى، له بنده سره ئ

 وڅ خزنده نه وهيې ئ به زمكيمعامله نه كولى نو پر 

چي ژوي هم ټول ځه تلل او ښى، انسانان به هم له منېپر

خو د دوى مهربان رب ړي. پيدا كپاره د انسان ل تعالى هللا

د بيا كتني، چي ډوي نځې ټېنې ټاكلتر پاره ې لې د دئ

ړي، فرصت ورك جبراند غلطيو د  او ې، تجديد نظرتوب

چي د آخرت او الهي مكافات او مجازات منكرين عجيبه ده 

 تعالى د هللاپه حقيقت كي چي ېدا اعتراض لري ډځنپر هغه 

چي پوه وي !! دوى دي دهېرزوينه پستره پر دوى له لوري 

چي ږي ېپل وخت راورسپه خټه به ېپاى لري، هغه نډ ځندا 

ړۍ گيوه ټه نه ېدا ثابته نړي، په تلوار غواې دوى ئ

 ېدى. ړاندي كېدى شي او نه ووروسته ك

    

  

   

     

   

   

ې كركه لري، او تردوى  چيڅه منسوبوي او هللا ته هغه 

چي ځان داسي( ستاينه كوي په درواغو )د ې ژبي ئ

اور دوى  وپه برخه دئ، هرومرښه والى د دوى گواكي 
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ړى ړاندي كورو دوى به )تر نورو مخكي(لره دئ او 

 شوي وي. 

ېر هغه څپه مشركين د مخكنيو مشركينو  د قريشو -(62)

ړه ې كركه لري، زترپله په خچي ته منسوبوي  تعالى هللاڅه 

ې سره له دړي، ځان ته منسوب كړي داسي څه ې نه غوائ

او  ړه دا جسارتپه ا تعالى چلن او د هللاجاهالنه كركجن 

په حقه او وايي ځان ستاينه كوي په درواغو د ې باكي، ب

ې او مذهب مو صحيح او سم دئ!! ړيو، سمه الر مو غوره ك

چي د دوى د ويناوو، باورونو او داسي حال كي  پهدا 

څ ېدى، هيڅه نشي كپرته بل ړنو سزا د دوزخ له اوره ك

څه تجويز پرته بل پاره له اوره منصف قاضي به د دوى ل

چي د ځي په داسي حال اور ته ننوبه هرومر ړي، نو نه ك

 ښان وي. پاره به مخكنورو دوزخيانو ل

   

    

   

   

   

  

چي يقينًا تر تا مخكنيو امتونو ته مو په هللا قسم 

ښايسته ړني ورته پلي كږلي، نو شيطان خېاستازي ل

گى وي او څنې هغه متولي او همې، نو نن به ئړك

 وي.په برخه ې دردناك عذاب به ئ

هغو چي شاهد دئ  تعالى هللادا مبارك آيت وايي:  -(63)

چي ته مو ږلي لكه ېپيغمبران لولسونو ته مو هم داسي 

هغوى ته هم شيطان ې، ږلى يېدغه امت ته لې محمده! ا

، شرك، كفر، ظلم او فساد ړنيكركجني ك، پلي نادوديخ

وس هم د هغو كافرانو د كافر او ړى وو، هغه اښايسته ك

په مشرك خلف ولي او مشر دئ، او د دوى به هم د مخكنيو 

   ږي.ېپه برخه كېر دردناك عذاب څ
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ړى پاره نازل كې لپر تا مو دا كتاب يوازي د داو 

په كي ې چي اختالف ئې ړگند كڅرڅه چي دوى ته هغه 

چي ايمان رحمت  نه اووښوالرپاره ړى، او د هغو لك

چي ړي او هللا له آسمانه داسي اوبه رانازلي كړي. راو

ني وروسته بيا يړپلي مې زمكه له خئې سره په هغ

پاره ړو لگې كي د هغو وپه دچي ړه، يقينًا كۍ ندوژرا

 چي اوري.ښه ده گنده نڅر

پيغمبر د چي ښوونه كوي ته الرږ دا آيت مو -(64-65)

 وخي دا دي:د بعثت وجه او م السالم عليه

  ږل شوي وو او د ېچي تر تا د مخه لپيغمبران كوم

، هغوى ېې وږل شوېښووني مخكنيو ته لپه الس كومي الردوى 

په ې، ځولښووني شا ته وغورپيغمبرانو الرپلو د خ

ړاو ته پدا انحراف او اختالف هغه ښتل، ونكي  اتواختالف

كتاب له ې نوي پيغمبر له بعثت او د نوچي د ېدلى رس

 تعالى هللاعالج ممكن نه وو، څه په بل ې ئپرته ږلو ېلرا

ږلو سره هغو ېپه ل قرآنپه الس د په بعثت او ستا ستا 

ې پېرزويني ئپل رحمت او ښوونه كوي او له خكسانو ته الر

 چي هللادا داسي ده لكه ړي. چي ايمان راوبرخمن كوي 

ې باران سره زمكه په دله آسمانه باران وروي او  تعالى

هم د  قرآن، كويۍ ندوژړني وروسته بيا راپلي مخله 

 قرآنې په همد تعالى هللاژوند تومنه ده، پاره د انسان ل

ې كي د هغو په دچي يقينًا ژوندي كوي، ړونه راز هړسره م

  چي اوري.ښه ده گنده نڅرپاره ړو لگو

گي ېلېرزوينو نوري بپد  تعالى هللاو كي د آيتونې پسورپه 

په پورتني آيت ې ټول د همدچي ې شو ېښودلاته ږ مخي زمو

 ې.ړاندي شوپاره وېر د همغه مطلب د اثبات لڅ
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 (درس)كي د عبرت  څارويوپه چي تاسو ته او يقينًا 

چي ښاك دركوو څتاسو ته ې ، له هغو خالصو شيدو ئدئ

د خوشايو او  ه؛نس ښونكو ته خوندوري دي، د دوى لهڅ

 ه.ځمنله ويني 

چي گه ده ېلېرزوينو بله بپدا د مهربان رب د  -(66)

چي دوى ته خوندوري ړي پيدا كڅاروي ې داسي انسان ته ئ

ډي ېگپه ې ښه ئ، واړويښو جوې له ودا شيدې وركوي، شيد

څاريو د بدن وينو ته ې د يوه برخه ئې برخي شي، كي در

ې ي برخي ئبلله ړو غذا شي، څاروي د غړه شي او د وال

ټي گړه د څ خواړۍ هيد نچي ړي شي ې جوشيد خوندوريداسي 

ې د ېيمه برخه ئدرپلوه ورسره برابري نشي كولى، له 

ه دفع شي. گه د هغه له بدنپه توفضله او اضافي موادو 

پوهان او د ټران، ساينس ډاكټول ماهر ړۍ كه د ن

ۍ پنټولي كمړۍ ډ شي او د ننوټوارونو خاوندان راغاالبر

 چي هللاړولي ې نشي جوهغه شيد ،ړى شيپه واك كي وركې ئ

ړوي، آيا دا ږ ته جوپه بدن كي موڅارويو ې د ئ تعالى

ې بد هغه د ړو او ايمان راو تعالى هللاپر چي كافي نه دي 

د ه انسان تچي يقينًا  ړو؟!!ېرزوينو شكر وكپانتهاء 

په بدن كي د خوندورو او ښت او د دوى پيدايپه څارويو 

ې الري انسان ته د رزق ېدا او له دړگټورو شيدو جو

، د هغه انسان ضمير دئ پروت درسستر كي د عبرت  يړورك

ښي ې ستري نچي د قدرت له دپه كار ده ړا ژاو عقل ته 

 ړي.ايمان نه راو تعالى هللاپر برت نه اخلي او پند او ع

څخه مراد چي دلته له )بطن( پام وي ته مو بايد ې د

ټولي هغه برخي احتوى نه ده، بطن د وجود  ټهېخيوازي 

د بطن اصلي ځ كي دي، گندي او د بدن منڅرچي ناكوي 

په و نټ دئ، د شيدو او ويپمعنى د )ظاهر( مقابل كي 

ډه ونڼي كي بپه يوه او بلي ړي غ ټولژوو ښت كي د پيداي

   لري. 
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ې شراب او غوره چي تروو گورو له مياو د خرما او ان

هغو خلكو ته ې كي په دچي رزق ترالسه كوئ، يقينًا 

 چي تعقل كوي.ښه ده ن

په څو خبري ړه په اښوونو د الرې مبارك آيت د د -(47)

 پام كي ولرئ:

 په چي د شرابو د تقبيح ې باور دي په د يني محققينځ

ړوند دا آيت تر نورو اځكه ړنى آيت همدا دئ، ړه لوما

ړاندي د تر نورو وكي ې په دو مخكي نازل شوى او آيتون

 (سكر)دلته چي ې گه اشاره شوې توپه دقباحت ته  شرابو

چي ښيي او دا  په مقابل كي راغلىغوره رزق( يب او )طد 

  ېشه كوونكي توكي ناغوره توكي دي.سكر او ن

  وينا عمق او مقصد ته د د چي ي ړگډ نظره ولنځيني

گوري او د ظواهرو له مخي ته ي الفاظو ځاى ظاهرپر پام 

چي يوازي هغه شراب حرام دي وي گمان كحكمونه كوي داسي 

چي دا آيت د حال دا ږي، ېړگورو جوچي له خرما او ان

چي كبله ناغوره توكى بولي ې گورو شراب له دخرما او ان

چي څه مضر توكى دئ ځي، هر هغه گرېدو سبب ې سده كد ب

ړ شوي گورو او خرما جوې سده كوي، كه دا له انانسان ب

او نورو شيانو، او كه او كه له وربشو، غنمو وي شراب 

 چرس، ترياك، هيروئين، مورفين او نور مواد وي.دا 

  هغو خلكو ته كي  ېپه دچي پاى كي ويل شوي په د آيت

چي تعقل كوي، دلته د تعقل يادونه له )سكر( ښه ده ن

ې سده شراب د انسان د بلري، سره لطيف او ظريف مناسبت 

كي د  په حالتۍ ې سدۍ او بږي، د مستېېدو باعث كك

څوي، ښووني د انسان عقل هانسان عقل زائل شي، الهي الر

ږي ېپوهڅوك ې هغه ښت ئپه ارزې عاقل انسان دئ، مخاطب ئ

ې داسي دي لكه څوني او وسوسچي تعقل كوي، د شيطان ه

عقل خالف د ېرباسي او انسان تچي شراب او مخدره توكي 

 ښايسته كوي. ړنالره ورته گالره او كت
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ځينو غرونو، په چي ړه ۍ ته وحي وكچاو ستا رب مو

ړه ړ كځايونو كي كورونه جوځينو هغو ځينو ونو او 

او ه ې وخورېوډول مړوي، بيا هر ړ جولوې چي )خلك( ئ

داسي ې ډي ئېگرب پر الرو منقاد درومه، له پل د خ

په هغه كي ډول دي او ډول ې گونه ئچي رنځي ښاك راوڅ

ې په دچي ( ده، يقينًا نهدرملشفاء )پاره د خلكو ل

 چي تفكر كوي.ښه ده گنده نڅرړو ته گكي هغو و

ړه دا اساسي خبري په او ې مباركو آيتوند د -(68-69)

 پام كي ولرئ:په 

 ې يو څ كي ئپه ترچي وايي  ې تهوحي هغي خفي اشار

 هللاته د السالم  معليهپيغمبرانو چا ته القاء شي، مطلب 

پرته ې ري او يا له فرشتې له الله لوري د فرشتتعالى 

ټه دا پكه ځي، ړ كي راې لپه دټول وحي، الهام او رؤيا 

د وحي په خوب كي، ښه وي او كه ېپه واو خفي اشاره 

په فطرت او چي د مخلوق ښيي دا آيت ږي، ېې كپراطالق 

ځي، په ضمن كي راښووني هم د وحي الرښودل شوي ېټي كي اخ

ړى شوى حي نوم وركښووني ته د وځكه دلته هغي فطري الر

 ې. ړه او دماغ كي تعبيه شوپه زچيو د موچي 

 ې او ړښوونه كگه دا الرپه فطري توچيو ته موتعالى  هللا

په چي ې ړپيدا كې ئسره  ړښتهفطرت او جوداسي له 

چي صندوقونو كي غرونو، ونو، د خلكو كورونو او هغو 

 ړي. ړوي ځان ته كور غوره كپاره جوې د دوى لخلك ئ

  ې د هغي طريقې ړني ئټولي كژوند ند او د ژوټول

پړ انقياد په بشې، ړورته غوره كتعالى  هللاچي مطابق دي 
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ې الر او غوره شوې او وضع شوپل رب له لوري سره د خ

 ې باندي درومي.طريق

  گ گ رنې رنئاو نتيجه ې فطري الر د تلو ثمره دپه

د شاتو شفاء. پاره ټور شهد دي، د خلكو لگخوندور او 

  .پير لريگل تر بله توې له يوه ټه او خوند ئگ ،گرن

  )ې د آيت د دغي فقر

   : پر الرو منقاد رب پل د خاو

چي ځينو تفسيرونو كي مومو په ( يو بل تعبير هم درومه

منقادو پر رب پل د خاو ښي او هغه دا )ېموزون نه بر

ړى له كمزورى دئ: لومپه دوه دلي(، دا تعبير الرو درومه

ټول مخلوقات د عالم چي د بحث موضوع دا ده  چي دلتها د

 چي هللاڅه كوي ړاندي منقاد دي او همغه په ود هللا تعالى 

څارويو يادونه وشوه ې د مخه د گمارلي، تر دې پرتعالى 

چي هغوى ې چيو يادونه شومود ړ كي په همدغه لاو دلته 

په گه منقاد دي او ه توړپپه بشړاندي رب په وپل هم د خ

چي د ې، دوهم دا ټاكلورته تعالى  چي هللاهمغو الرو درومي 

ښي. غوره ېپاره د منقاد لفظ كارول موزون نه برالرو ل

 ړنى دئ. تعبير همغه لوم

 گه څ توپه هيانسان چي ژوند هومره منظم دئ چيو د مو

د له هغوى سره برابري نشي كولى، څ برخي كي په هياو 

په واقعي معنى د كور مشره ده، ې ملكه ده، ئكور مشره 

د پله غوره كوي، په خې ږي، دوى ئېې كد هر امر اطاعت ئ

ې كورونه گي لري، انجنينران ئټولځان ته پاره هر كار ل

د  وپرديد ې د كور حفاظت كوي، څوكيداران ئړو، جو

ږدي، ېپرۍ ننوتو ته نه چناولي موننوتو مخنيوى كوي، 

چي د ډله دا دنده لري ږي، يوه ېكژل ۍ وچې موگنده شو

گيو ساتنه او ډله د هړي، يوه څ كچيو سر غوداسي مو

ې سره ټولي اضالع ئږ ضلعي وي، پې شكوي، كورونه ئپالنه 

رونه كوو كي ځايون و او خونديداسي خاصپه وي،  يبرابر

له بارانه خوندي وي، هم او وي پاك هم چي ړوي جو

ړوي منظم كورونه جوداسي ړوي، جوڅخه  ومومكورونو له 

ړولو عاجز دي، له داسي توكو ې له جوچي ستر انجنيران ئ

ږي او انسان ته ېپه كي خوندي ساتل كچي شات ړوي ې جوئ

رس او عصاره گالنو د ۍ چموې خوراك تاوان نه رسوي، ئ

چي شات په كي راشي ې داسي بدلون كي ئې په خولېښي، زب

ان تر ننه د چي انس شي ړجوې ترداسي شهد ړ شي، ې جوتر
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پاره شفاء ېرو بيماريو لډد عاجز دئ،  وړولهغه له جو

ږي، ېپاته كېدو خوندي كخوسا تر كلونو كلونو له ده، 

چي پاته وو ټ پوري روغ رمڅو كاله مخكي هغه شات ال تر 

په قبر كي مصريانو د فرعون خوا ته څو زره كاله مخكي 

په  ړيچي مد مصريانو عقيده دا وه ړي ول، خ كښورسره 

ې د هغوى ځكه ئږي نو ېژوندي كېرته راكي بقبرونو  وپلخ

پوري خوراكي توكي هم ږدول، انسان تر نن ځيني خوا ته 

ې او نه د شيدو او شاتو ړړ كېوه جونه نبات، دانه او م

ۍ چچي موړولى شي ېر خوراكي توكي، نه هغه شات جوڅپه 

ړوي، ې جوپل كور ترۍ خچچي موړوي او نه هغه موم ې جوئ

په يوه او چي موجود خوراكي توكي ې دا دئ ول كمال ئټ

ړ چ جوكواو  څهپوې، كورت، ړوي، له شيدو مستڼه وابله ب

پاره تر زمكي الندي روغ ې لډي مودړي، همدا توكي د لنك

ې نشي نيولى، ېدو مخه ئخوسا كټ نشي ساتلى او د رم

پل شوى مشر او په زور تټاكي، پله په خپل مشر خۍ چمو

ړي چيو خاوند داسي ملكه ورته راوي، كه د موملكه نه من

ې حمله كوي او پرگډه په ټول ښوي نو نه خوې چي دوى ئ

پلي په خچي ې محروم دئ انسان ال تراوسه له دژني، وهغه 

ې انتخابات ئښي صالح زعيم ولري، پلي خود خكي ټولني 

داسي همدا تقلبي انتخابات ډك وي او گيو گيو او برټله 

 ې او تبليغاتي وسايل لري،پيسچي  ې مسلطويپرخلك 

پله ټه كي له خپه لگالنو څو ميله د چي دومره حساسي دي 

ې پلو كورونو ته راستنېرته سيده خ، بړي شيكوره لري وال

پل كور الر نه وركوي، ږ كي د خېپه غراخي فضاء پد شي، 

چي په تناسب دومره دئ لكه انسان ټن د دوى د بدن دا وا

ې !! كه د يوړ شيپل كور لري والخ څو زره كيلومتره له

رامه ونيسو، نو دوه گځه پنگه په تخميني توۍ وزن چمو

ږي، كه د انسان اوسط وزن ېگرام كچي يو كيلوسوه مو

چيو وزن د څوارلس زرو مو دگرامه ونيسو نو اويا كيلو

پله كوره ۍ له خچږي، كه يوه موېيوه انسان برابر ك

پيدا الر پل كور د خ ېرتهځه كيلومتره لري درومي او بپن

چي له اويا ځي، دا داسي ده لكه انسان كوي او مخامخ ور

په هوا څخه ټن ( لري وا5x14111 =71111زره كيلومتره )

چي د بل ې له دپرته  ړ شي!!پل كور ته مخامخ والخكي 

ړي او په كوم هوايي ميدان يا ښتنه وكپوټكوي، دروازه و

ۍ كي د كارونو په كورنچيو ړي!! د موټل كي توقف وكهو
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ې ړپه وچي انسانان نه دئ او عادالنه دومره منظم ېش و

چيو د سترو كورنيو ېش لري او نه د موۍ كي داسي وكورن

جدي ې دومره انضباط ئټولنو كي، لويو لويو په ېر څپه 

ځالي  ۍچې موړل شوگيو لگندپه ې او گنده شوڅ چي هيدئ 

په دفاع  ځاليپلي له خږي، ېژل كفورًا وته نشي ننوتى، 

ېر لوى څپه ږ د يچي دي ې ړپياواو ړه وري كي دومره ز

په چي ځغلوي ې ړ كوي او تر هغه ئاته ېښتي گر هم تيرغل

گه كومه چرۍ ، كه كومه كورنړيټه كې غوترځان كي  اوبو

پي څانا ؛ې وخوريړي يا ئې كړه ئم ،ښوكه ووهيپه مۍ چمو

 گيچرگري پر يرغلۍ چپ كي دومري موپه رگو او د ستر

 نشي!! پاتهپرته بله الر ورته ښتي ېچي له تړي بريد وك

څه كي له دوى سره كوم په ما ته ووايئ: آيا انسانان 

    سيالي كولى شي. 

  چي ښه ده گنده نڅرړو ته گې كي هغو وپه دچي يقينًا

چي له تفكر او ې بدمغزو كافرانو! اې ايعني تفكر كوي. 

په هغه رب ولي سر شوي يئ!  وږو الرپه كپرته تعقل 

گام كي او هر په هر ې ښي ئچي د قدرت نړئ ايمان نه راو

و او گندڅرې له دږي، ولي ېځلپه مخ كي لوري ته ستاسو 

پل كه د خد حق منكرينو! ې ، اښو عبرت نه اخلئنځالندو 

چي ستاسو د فطرت مطابق ده نو ړ شئ په هغه الر والرب 

او د بختور پاره ېر ستاسو لڅپه چيو ژوند به مو د مو

  ټور شي.پاره گنورو ل

   

     

   

     

     

   

وفات ړئ بيا مو پيدا كې چي تاسو ئاو دا خو هللا دئ 

ړى ته رد ك ټولو ناكاره عمرتر ځيني كوي، او ستاسو 

ې ږي، بېپوهڅه نه په پوهي وروسته چي له شي، داسي 

  پوه دئ. چي هللا قدرتمن شكه 

چي چا ږ ته وايي: ې خوا مودا مبارك آيت له يو -(71)

 هللاړه كوي هغه ېكگ پرستاسو د مراو  ړي يئپيدا كتاسو 

د چي وي ږد عمر وركدومره اوته  وځيندئ، هغه تعالى 
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ې څه ترهر چي ږي ېته ورسۍ داسي حالت لمۍ او كمعمزورك

، ولي نه شئ كولئ د ړيېر كهم هړى علم ېر شي، زده كه

ړښت زچي د ې عاجز يئ ولي له د ؟ړئگ مخنيوى وكپل مرخ

ښت مخه ونيسئ؟ آيا دا نه ړداسي زگه د ړې توگځانپه 

ړاندي خاضع او په وې چي د يوه قدرتمن ذات د ارادښيي 

! ستاسو ې نه شئ كولى؟!ړو مخالفت ئېكپرد خاشع يئ او 

د ړه ده، يوه عطيه او وركتعالى  پوهه او علم هم د هللا

ېدا پوهڅه د په او ړي په طفيل د زده كهغو استعدادونو 

چي گورئ ړي، دا دئ دركتعالى  چي هللاترالسه كوئ توان 

مزوري شي نو كړښت درباندي راشي او هغه استعدادونه ز

څ نه په هيړئ او ه علم مو له السه وركپوهه او زدشته 

ې ټولو امورو كي د خالق رب د علم بې دپه ږئ، ېپوه

گواهي وركوي ې په دټول ږي، ېځلېره مظاهر له ورايه شم

   پوه ذات دئ.ښه خالق عالم ې چي د د

يو علمي ې مبارك آيت كي د قرآن له بلي خوا په د

د چي ې وڅ كي ثابته شپه ترېړنو څد علمي ږي، ېځلاعجاز 

ورو ورو ېدو سره د دماغ ځيني شرائين په زياتعمر 

چي دا شرائين د ږي ېځاى ته ورسږي او خبره داسي ېگتن

ې حفظ او چي وظيفه ئدماغ هغي برخي ته وينه نشي رسولى 

پړه په بشپه ياد ساتل دي، دغه مهال د انسان حافظه 

دلته د  قرآنچي گورئ ږي. او تاسو ېگه له كاره ولوتو

الفاظ  ځاى اليعلم بعد علم شيئاپر ېروي( : ه)ينسى

مراد وى نو د ينسى لفظ ورته ېرول كارولي، كه يوازي ه

ځاى يوه فقره پر ې ي صيغډلن ېد يو قرآنكافي وو، خو 

يو ستر علمي اعجاز  كي د قرآنې ي فقرغدپه همړې او راو

چي ېرول ېرولو دوه حالته دي: يو عام هځكه د هږي، ېځل

ېدا ېر، دا هړيېر كڅه هحافظه يوه  موقتًا د انسان

ې ځيني عوامل هم د دې ممكن وي، موقتي وي، اعاده ئ

په ياد شي، خو بل ېرته ورې خبره بېره شوچي هباعث 

په دغه آيت كي ورته اشاره  قرآنچي ې هغه دئ حالت ئ

گه له پړه توپه بشچي حافظه ړې، او دا هغه حالت دئ ك

 ږي!! ېكاره لو
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پلوه د رزق له ځينو نورو پر ځينو ته او هللا ستاسو 

هغو ته د ړى شوى فضيلت وركچي ړى، نو هغه فضيلت ورك

په واك كي چي د دوى پل رزق وركوونكي نه دي خ

په كي برابر چي دوى ( دي، داسي ييا وينز ان)مري

 نو آيا د هللا له نعمتونو انكار كوي؟!وي، 

پام كي په ارتباط دا مطالب په آيت ې مبارك د د -(71)

 ولرئ:

 رو نوځينو ته پر گانو ځينو بندپه رزق كي  تعالى هللا

 تعالى د هللاپير عوامل يا په رزق كي د توړى، فضيلت ورك

ېش ځي وپلمنيا د انسانانو خړه لري، پوري اېش و په

ې يو چي يوه ته ئگي دا دي ېلب ېشد و تعالى هللاد پوري، 

ې ډول، يوه سيمه ئبل ته  بلړي او ډول استعدادونه ورك

په بل او بله ړې كېرازه ټو او ونو شډول بوپه يوه 

په بلي كي بارانونه وروي او  يې سيمي كپه يو، ډول

ړ والفضل  پرښتى تر عدالت وراوېش و تعالى هللاد واوري، 

چي د عدالت له پموي پل رزق نه سچا هم خ هغهله دئ، 

ې نه انو هم د رزق دروازكافرپر ړ نه دئ، د رزق ومخي 

وي او كله  عادالنهېش كله او د انسانانو وړي، ت

ته  تعالى هللاېش هر وړه په اچي د رزق  پام كوئظالمانه، 

ېش د د انسانانو ظالمانه وچي ړئ، داسي نه منسوب نه ك

  ڼئ.گېش وو تعالى هللا

  ې د مشركينو د هغي غلطي عقيدبارك آيت كي مې دپه

ړاندي ځالنده مثال وپاره يو د ترديد لاو ناسم باور 

پل باطل او وهمي ې لري او خړه ئپه اچي د رزق شوى 

له ڼي، گشريكان  تعالى هللاړي كي د په وركد رزق دان معبو

يوه د باران ورولو طمعه كوي، له بل د فصلونو او 

په ، ټيگپه تجارت كي د كروندو د سمسورتيا او له بل 

كي داسي تاسو په ې مثال كي هغوى ته ويل شوي: آيا د

ړي پلو شتمنيو كي داسي شريك كپه خپل غالم چي خڅوك شته 

په كي همغسي تصرف له ده سره برابره وي، ې برخه ئچي 

څوك نه پله كوي؟!! كه داسي په خې چي دى ئكولى شي 

 هللاېښي، نو ځايه برې او داسي كار درته ناسم او بمومئ 
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گانو او پلو بندچي له خگه دا منسوبوئ څنته  تعالى

د چي ړي ځان ته غوره كې داسي شريكان ئڅخه مخلوقاتو 

ه تصرف حق لري او كولى شي د كي د مساويانپه ملك ده 

ړي؟!! كه تاسو څه وركيوه او بل ته ې ملك له شتمنيو د

گه څنبه  تعالى هللاځوئ نو گرپل شريكان نه پل غالمان خخ

ولي د هغو نعمتونو ځان سره شريكوي؟! گان له پل بندخ

په كي بل ته منسوبوئ چي چا پرته بل  تعالى هللاله  ړهدرك

گه ې توپه دنه لري او  ختيارډول تصرف واك او اڅ د هي

ې ېرزوينو انكار كوئ او د بل له لوري ئپد هللا تعالى له 

 ڼئ؟! گ

    

  

    

   

   

  

   

  

ې ړپيدا كړې پلي نوعي جواو هللا تاسو ته ستاسو له خ

ړل، پيدا كې اوالد او لمسي درته ړو ئاو ستاسو له جو

ه ړ، نو آيا دوى سره له دي پې دركپاكيزه رزق ئاو 

ړه كفران اپه  ونوهللا د نعمتد ړي او باطل ايمان راو

  ؟!!كوي

ېرزوينه او لوى پټولو ستره پاره تر ل د انسان -(72)

ښت، د پيدايې ړښت، د ده د زوج او جوپيداينعمت د ده 

په زمكي كي د ده ښت او پيدايده د اوالد او لمسيانو 

د چي ږئ ېپوهښه ښت دئ، او پيدايرزق پاكيزه پاره د ل

سره شريك  تعالى هللاڅوك له هيښت كي پيدايپه ټولو دغو 

په گه څنېدا سره سره پوهله  ې حقيقتپه دنه دئ، نو 

ې ړه ئاو وركچي نعمتونه ې باور كوي داسي باطلي عقيد

  پرته بل ته منسوبوي؟!! تعالى له هللا
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چي نه د عبادت كوي چا هغه  دپرته او له هللا 

ي د كوم رزق واك ورته لري او نه زمك او وآسمانون

 ېدى شي. توان

چي دقت او ږي ېځلږ مخي ته ټكي زموڅو ظريف دلته  -(73)

 ړي:غور غوا

  ړه منسوبول پرته بل ته د نعمتونو ورك تعالى هللاله

يا  وآسمانونله چا ته ولى شي كچي ې كول او دا طمع تر

د غير هللا له ړي، دا باور او عقيده ق وركي رززمكله 

 .ڼل شويگعبادت سره مترادف او يو شاني 

 له  چيڅوك نشته داسي پرته فرمايي: له ده  تعالى هللا

د روزي وركولو اختيار او توان ي زمك او وآسمانون

پله په خپارلي او نه بل څه سبل ته  تعالى هللا ولري، نه

    ړي.كچي چا ته روزي ور ې توان لريد د

     

     

     

ږي ېهللا پوه چيته مثالونه مه بيانوئ، يقينًا  تعالى هللا

 ږئ.ېاو تاسو نه پوه

 چي هللاښوونه كوي ږ ته الرمبارك آيت مودا  قرآند  -(74)

څ او هيړو بيه نه كڅه سره تشڅ هيې عالم له د دتعالى 

ژنو ېپنه داسي شى ږ موڼو، گڅه د ده مثل او مثال ونه 

ورته  تهېر او هغه څپه تعالى  هللاچي د ې مومو او نه ئ

ېر قاطعيت ډپه  آيتونهېر نور ڼ شمگ قرآنوي، دا او د 

ته ورته شى  تعالى هللاټول عالم كي په  چيسره وايي 

ته ورته دئ،  الىهللا تعپل ذات كي په خڅه نشته، نه كوم 

په ذات، صورت، نه انسان  په صفاتو او افعالو كي،نه 

 هللااو نه  ئته ورته د تعالى افعالو او صفاتو كي هللا

اوري خو د  تعالى هللاانسان يا كوم بل مخلوق ته،  تعالى

ېر دوه څپه  خداى زموږ چيېدو معنى دا نه ده ې اورد

اوري، هللا  بريخ ږونو سره زموږپه دغو غوږونه لري او غو

په علم د انسان د علم  تعالى هللاخو د  ئعليم د تعالى

ې ئ او تعليم او تعلم له الري يړد زده ك چيېر نه دئ څ

په ېښو خبر يو چي پنه د ماضي له هغو  ږموترالسه كوي، 
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ې، ېدله مو نه دي اورې او يا له بلپله مو نه دي ليدلخ

ته ماضي، تعالى  هللاږو خو ېپوهپېښو په او نه د مستقبل 

 هللاږي، ېپوهيو شان ټولو پر حال او مستقبل برابر دي او 

څ حجاب د ده د ليدو څه ويني، هيبصير دئ، هر  تعالى

خو هم ليدونكي شته، په مخلوقاتو كي ېدى نه شي، مانع ك

څ مخلوق ته ورته نه دئ، هم هيې صفت كي په د تعالى هللا

ې سترگي لري دو چيحيوانات داسي دي  ځينيكه انسان او 

ډېري سترگي لري او  يا گهيوه ستر چيشته هم  نو داسي

سره هره خوا  يپوستكټول په پل بدن د خ چيهم شته  داسي

پل دغه صفت خپه !! خو بصير او ليدونكى خداى ليدى شي

 هللاچي پام كوئ ، نو څ مخلوق سره ورته نه دئله هيكي 

 ړئ.څه سره تشبيه نه كله كومه تعالى 

په مخكنيو چي ې ځاى كي راغلپه داسي ښوونه دا الر

ړه بحث شوى، او په اړي د رزق او روزي د وركو كي آيتون

ې د په ارتباط ئې موضوع سره ارتباط لري، له همد

چا وينا او چي دلته د هغه ڼم گپاره دا غوره ېدو لپوه

وايي: خداى معطي دئ او چي ړم ك لځواب رانقده ته زما 

ې د داى له لوري ده او تقسيم ئمصطفى مقسم، عطاء د خ

پاكستاني بريلوي !! دا د يوه مشهور مصطفى له لوري

كي  بځواپه ې ، ما ئوينا دهډلي د مشر ې مبلغ او د د

په ې( چي د )تصوف او حقيقت ئږلى وو ېلور كيو مفصل لي

اردو او عربي په پور شو، خكي ڼي په بنامه د يوه كتاب 

د څ كي په ترې وني خطبټلويزيې هغه د يوړل شو، ژباهم و

ډيم نه د برق له توربيال له ړه د عطاء او وركتعالى  هللا

پل څوك بايد د خويل: هر ې ړه او وئتوزيع سره تشبيه ك

چي مخامخ ړي نه دا ټر نه برق ترالسه كانسميرټكلي له 

تعالى  هللاچي ځاى پر ې ! يعني د دډيم ته ورشي!!توربيال 

ې مرشد ږدپل نسيمي كي خپلي خ پهته مراجعه كوي بايد 

ې هغه ته مي وليكل: ستا د ړي!!مراجعه وكپير ته او 

خبري ته تر نورو زيات حيران او حتى غصه شوى يم، زه 

ټول خبر وي او له  ءله الف با نڅوك د ديگمان كوم چي 

څكله به پوه وي؛ هيې په سورې څخه يوازي د فاتحقرآن 

عطاء  تعالى هللاړي. د ېهوده خبره ونه كطه او بداسي غل

چي د لمر له ې ده وسيلې ې او بې واسطدومره عامه او ب

ډيم خو لري لري ې نشو مقايسه كولى، توربيال عطاء سره ئ

چا ته ټ كي هر گوټ په گوړۍ ږده، دا ستر لمر چي د نېپر
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ڼا او پرته مخامخ رې بدلې او ې، اجوروسيل ،ېله واسط

رومي او په خپله دټ ته ، د دنيا هر گوتودوخه وركوي

ې ېشي، د ده عطاء د مهربان رب د بې وخپله عطاء پر

هللا څ سره برابره ده، ړاندي له هيپه وانتهاء عطاء 

 ږ ته فرمايي: خو موتعالى 

    
     

    
   

                                                                            
 186البقرة:

، وكړيښتنه پوه درنه ړاپه ان زما گكله زما بند چياو 

 دعاءكوونكى راته  دعاءكله  چييم،  نو زه يقينًا نږدې

پرما ومني او  ينه دقبلوم، نو زما بلې ئ دعاءنو  وكړي

 رشد او كمال ته ورسي.څو ، تر ايمان راوړي يد

ه كي ځناپل هر ركعت لمپه خچي ته خو اسالم ويلي ږ مو

ې په دسره به ره لولئ او له هللا تعالى وې سبه د فاتح

ژمنه كوئ: اياك نعبد و اياك نستعين: يوازي الفاظو 

 ، دا دړوستا عبادت كوو او يوازي له تا مرسته غوا

له ژمنه او دعاء مخامخ ورته كوو، عبادت او استعانت 

ې ې شرحه ئپسدا دعاء او ورپرته، ې ې او وسيلواسط

څ څه احتواء كوي، بلي هيچي هر دومره جامع دعاء ده 

  ږي.ېپاته كدعاء ته حاجت نه 

چي: د ده هر ږ ته وايي په واضحو الفاظو موخو  قرآن

 هللاچي د وازي دا ې يد ده د وحي امين وي، دنده ئ پيغمبر

ې دا خلكو ته ورسوي، كار ئپه امانت سره پيغام تعالى 

تعالى  هللاد ېشي، پر خلكو ووفضل تعالى  هللاچي د نه دئ 

وركوي ې چا ته ئهغه ئ، ي دپه واك كپله د هللا په خفضل 

ي شاُء  م ن ُيْؤِتيهِ  هللا ِ  ِبي دِ  اْلف ضل   ِإن   ُقلْ )ړي: غواې ئپله په خچي 

چي ږ ته وايي خو مو قرآن، 73: ( آل عمران ع ِليم   و ِسع   هللا ُ  و  

ژبه سوال كوي او په ده ته د حال او قال  څهد عالم هر 

دا تل ، ځواب واييښتنو ته پله د دوى غوخپه تعالى  هللا

حال په به د يوه كار د ترسره كولو ېكار كوي او هره ش

    *  شْأن   فى ُهو   ي ْوم   ِض كل  األ رْ  و   السم و تِ  فى م ن ي سئ ُلهُ : كي وي

 92رحمن:لا

سمانونو د ټولو مخلوقاتو آاو  زمكيد هللا تعالى يعني 

رفع ې ضرورتونه دى ئ ځواب وايي،پله په خړتياوو ته ا
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هره  ،ې عالم هر كارد د پوره كوي.ې ړتياوي ئكوي او ا

هللا تعالى  پله مالك الملك خداى ترسره كوي،په خ ،بهېش

ښي ېپرته  مخي ې خپليد دنيا كارونه ئ چي ئد نه داسي

 كيه پڅ تصرف دى هيپارلي وي او نورو ته سې يا ئوي او 

په د ده  ،ړهر كار، كه ستر وي او كه وو نه كوي، بلكي

اراده، إذن، حكم، قدرت او مخامخ تصرف سره ترسره 

ې، چارو له اداربه هم د عالم د ېكېږي، هغه يوه ش

ږ ته همدا مو قرآنغافله كېږي،  ه نهڅخ ياو ساتن يپالن

 وايي: 

     
    

    
   
   
  

   
      

    
                                                                     :54االعراف 

زمكه آسمانونه او  چي ئستاسو رب هغه ذات د چييقينًا 

وى پر عرش استې ړل، بيا ئځو كي پيدا كږو ورپپه شې ئ

په  چي ې(، داسيټوي ئپې پري )ږځ راكاورپر په شړه، وك

ړي پيدا كې ۍ او ستوري ئږمپوټوي او لمر، سې لتلوار ئ

هم خلقت  چيپوه شه ې په دمنقاد دي، ې ئته امر چي 

(، چاري سمبالول( ده لره دئ او هم امر )پيدايښت)يعني 

 .بركتناك دئ پالونكى هللاد عالمونو 

ېري مهمي او اساسي ډسره څو  ې مبارك آيتپه د قرآن

 ږدي:ړاندي پل مخاطب په وښووني د خالر

  په ې ئآسمانونه او زمكه ستاسو رب هغه ذات دئ چي

 ړل.پيدا ككي  (ځو )مرحلوورږو شپ

 ې، عالم د ادارټول ې د ښته وروسته ئد دوى له پيداي

ې او د پالني چاري په خپل اختيار كي واخيستساتني او 

د عالم د سلطنت پر عرش استوى  ه ئېمطلق ټولواك په توگ

 ړه.وك

  ځ ورپر په ېلگه ده چي شښه او بۍ نټولواكدا د ده د

 ټوي.ې لپه تلوار ئ چي ي، داسيږراكا
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  گه ده چي لمر، ېلۍ بله بكاټولودا هم د ده د

ته منقاد دي، همغه كار كوي ې امر ۍ او ستوري ئږمپوس

 .يگمارلې پر هللا تعالىاو په همغه الر درومي چي 

 ده لره  پيدايښتهم خلقت يعني  چيپوه شه ې په د

او هم امر يعني ې كي بل شريك نه لري مختص دئ، په د

 څ شريك نلري.ې كي هم هيچي په د چاري سمبالول

 مبارك او د عالمونو پالونكى او ساتونكى  هللا تعالى

 دئ.

ږ ته همدا موېر آيتونه گڼ شمې ته ورته دا او د

چا ته نه دي گي بل چارو واعالم د د تعالى  هللاچي  وايي

په واك كي دي، خپل رزق په ټول د ده امور ې، پارلس

  ي.ېشخپله وركوي او خپل فضل په خپله و

دا مطلب توضيح شوى  گڼ شمېر آيتونو كيپه د قرآن 

گ هم تر ر يړ، د غاډېر نږدېدئ،  نږدېدرهللا تاسو ته  چي

او كه درې  ئدرېيم مو هللا د ياست، كه دوه درنږدېزيات 

ځاى وئ هللا درسره دئ، ستاسو هر  چيڅلورم مو هللا دئ،  ئو

نه هللا له تاسو لري دئ، نه ې، ي او قبلوي ئاور دعاگاني

هللا ړاوونه او حجابونه شته، نه پځ ستاسو او د هللا تر من

پاره ي كولو لگانو د وړاندپلو دعاته د رسېدو او د خ

ځاى په هر شېبه، هره ته ضرورت شته،  ېاو وسيل ېواسط

پل ته خمجيب الدعواة رب پل ي، مخامخ خاو هر حالت ك

پله په خې هللا ئ چيمطمئن اوسه  او ېكولى ش عرائض وړاندي

شركي  وسره د هغ په دې قرآن ې.مخامخ اوري او قبلوي ئ

په اورېدو گانو هللا ته د دعا چيې دي ايستل يړعقايدو جر

او  ءتا دعاس وايي: او يشريك ثابتو دو كيېاو قبل

 چيدى شي ېاو قبل يتر خدايه رس په هغه صورت كيعبادت 

دو ېې د قبلي شي او هغوى ئوړاند يد ده د نازولو له الر

د كه چي خو وايي السالم  عليه پيغمبر!! ښتنه وكړيپارس

  ړئ.وغواتعالى  هللاېدو دا هم له ۍ بند مو وشكپلڅ
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څه څ هيچي پر هللا د هغه مملوك بنده مثال بيانوي 

و غوره رزق پل لوري مچي له خږي، او هغه ېنتوان

انفاق كوي، ې ترگه ډاپه ټه او پچي هغه په ړى ورك

دي ټولي هللا لره ستايني  ړه سره برابر دي؟آيا دا دوا

  ږي.ېپوهېرى نه ډخو د دوى 

څ كي په ترښكلي مثال كي د يوه ې مبارك آيت د په -(75)

بيان شوى، په مزيد وضاحت او تفصيل سره مخكنى مطلب 

چي مريي او د بل غالم ور شوى ځڅوك انې خوا ته داسي يو

، ږيېڅه كولو تواننه په په واك كي لري او څه دئ، نه 

په څه كولى شي د بل څه ورسره وي د بل دي او كه كه 

ځور څوك اناو بل لوري ته داسي  ې كويئاو اجازه امر 

څخه  ې رزقله دړى او هغه غوره رزق ورك تعالى چي هللاشوى 

ي: آيا ښتپواو بيا مخاطب ښكاره انفاق كوي، ټه او پپه 

كه دا سره برابر نه دي نو ړه سره برابر دي؟!! دا دوا

ېرزوينو ته پ تعالى هللايو بنده، د  تعالى هللاد گه څنته 

له  تعالى هللادي، د  تعالى هللاې د څه ئچي هر محتاج بنده، 

څه او نه بل ته  څه كولى شيپله په خنه پرته إذن 

چي د رزق ې سره برابرو عالىت هللاله هغه  ؛وركولى شي

ټول مخلوق ته ځ په وردي، شكي په واك ې د ده ټولي خزان

په خاوند اصلي گه د كور د څنرزق او روزي وركوي؟!! ته 

! ته ولي د ې؟!ړڅه غواد هغه له غالم او مريي ځاى 

ې ږدولمن اواو چا ته الس ځاى داسي پر ښتن څكائناتو د 

پې او نه دي، نه د شپه واك كي ې څه ئڅ چي د عالم هي

په ډه لري، نه د باران څه ونپه تلو راتلو كي ځي ور

  پيدا كولو كي.په ې ېوې او مېدو او نه د دانور
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گ دئ گونې يو ئچي مثال بيانوي ړو او هللا د هغو دوو س

ټى ېپپل بادار د شا ږي او هغه د خېڅه نتوانڅ هيپر 

ټه( گړى كوم خير )او ې مخامخ كهر لوري ته ئچي دئ، 

ېدى شي څوك سره برابرآيا دى او هغه ،ړيبه رانه و

پر مستقيمي الري په انصاف سره امر كوي او هغه چي 

 برابر )روان( دئ. 

څ كي په ترښكلي مثال بل ې مبارك آيت كي د په د -(76)

د  تعالى هللااو د ځور شوى، ماهيت اند جعلي معبودانو 

په ښته او واهي حيثيت ې ارزړاندي د دوى بپه وعظمت 

ې ې: يو ئړځور كږ مخي ته انې زموې ئېرڅى، دوه گوته شو

څه كولو څه ويلى شي، د څه اوري او نه گ دئ، نه گون

گټه نشي پل مالك ته كومه نه يوازي ختوان هم نه لري، 

هرلوري ټى دئ، ېپږو د او راباد پله دپه خرسولى بلكي 

ټه گكومه گماري ې وچي ئهر كار په ږي او ېولې ئچي ته 

ړى او د خير كوم كار به ترسره نه و په الس رانهبه 

ړه ېكپرعادل دئ، هر كار او چي څوك دئ ې هغه ړي، بل ئك

الره او ړنپر مستقيمي الري درومي، كاو ې عادالنه ده، ئ

ړه سره برابر ې مستقيمه او سمه ده، آيا دا دواگالره ئت

گه هغه جعلي څنڼئ نو گړه برابر نه دي؟!! كه دا دوا

چي يا بتان دي، يا سره برابروئ  لىتعا معبودان له هللا

څه ويلى شي، څه اوري، نه پراته دي، نه په قبرونو كي 

ښخولو د ړئ، ځاى بل ته وږو له يوه پلو اوپر خې تاسو ئ

ې سيمي بلي ې له يوڅلي ئچي هغه وخت هم پر مهال هم او 

ړئ ې وغواړئ او ترچي هغه مخامخ كړئ، كوم لوري ته وته 

څ ړي هياو هغه حاجت مو ترسره ك ړيوك تهدرچي دغه كار 

ښوونه درته ځواب دركوي، نه الر، نه ږيېې نه دررسخير ئ

دغو خيالي چي كوي، نه مو حاجت ترسره كوي، تاسو 

په حقيقت كي معبودانو ته كوم كرامات منسوبوئ هغه 

ږنده دي. تاسو دغه جعلي او دروغجن ېستاسو د ذهن ز

ړه ېكپرچي هره ئ سره برابرو تعالى هللامعبودان له هغه 

ړه ده، تاسو ته د عدالت كولو ېكپرړه پر عدالت والې ئ

ې ښووني ئالرټولي ښيي، او امر كوي، تاسو ته سمه الر 

  او سمي دي.ښانه ې، روښتينر

 گه دا خبره هم په ضمني توې مبارك آيت له د
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څه اوري او گيان؛ نه گونړي داسي دي لكه چي مږي ېمعلوم

ه د مشركينو هغه معبودان له دلتځكه څه ويلى شي. نه 

 په قبرونو كي دي.چي گيانو سره تشبيه شوي گون

   

    

   

     

     

   

علم له هللا  (وروام)ټو پي د او زمك وآسمانوناو د 

گي د يوه سره دئ، او د قيامت كار خو يوازي د ستر

چي هللا ډ، يقينًا ې هم زيات لنېر دئ او تر دڅپه پ ر

    دئ.قادر څه پر هر 

كي د هغو معاندينو او آيت مبارك ې په د -(77)

ړو بيا گ او د مچي د قيامت راتځواب ويل شوى معارضينو 

 گه:ې توپه دڼي، گېدا محال ژوندي كرا

  ټ پڅه ستاسو له نظره چي ي كي او زمك وآسمانونپه

ې د دچي ږئ ېپوهگند دي، تاسو نه څرته تعالى  هللادي 

ټ څه روان دي پگو ږ كي ستاسو له سترېپه غپراخ عالم 

تعالى  هللاڅه برخليك سره مخامخ كوي، له دا عالم به او 

پوهي او علم له مخي وايي: گند دي، د دغي څرڅه ته هر 

 قيامت راتلونكى دئ.

  په تعالى  هللاښي خو د ېگران برتاسو ته دا كار

گو د قيامت راوستل داسي دي لكه يو كار د سترړاندي و

تر سره كي ې ډي مودېري لنډې هم او تر دپ په يوه ر

    دئ.قادر څه پر هر چي هللا ځكه كول. دا 

   

   

   

   

   

  

په داسي ډي راوايستئ ېگپلو ميندو له او هللا تاسو د خ

ې تاسو ته ئېدئ، او پوهڅه نه څ په هيچي حال كي 
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 ړئ.شكر وكښايي ړل، ړ كجوړونه گي او زږ، سترغو

ېرو ې شمد ب تعالى هللا ړه دپه انسان د ا دلته -(78)

چي د ږي، ېږ مخي ته ځلوگي زمېلڅو نوري بېرزوينو پ

پوري مربوط په استعدادونو ړښت او د ده په جوانسان 

 دي:

 ڼي كي دنيا په بړ ماشوم پد مور له رحمه د يوه بش

 گ.ته رات

 ړي وركول ېر هغه مهم غڅپه ړه گو او زږونو، سترد غو

د انسان . ړتياوي ديي ستري اژوند سترچي د ده د 

ړي دي او ږونه او دماغ دومره حساس او ظريف غگي، غوستر

په لويو ې چي انسان ئدومره مهم مهم كارونه ترسره كوي 

ړه برخه نشي ټرو د هغوى يوه وپيوپرمختللو كملويو 

گي كولى شي تر لسو زرو د انسان سترترسره كولى، 

په مختلفو و ځي ا، هر لوري ته خوړيگونه تشخيص كرن

په ې نه وى نو ېدا ئځزاويو ليدل كولى شي، كه دا خو

گو ته گونو سترپاره به زردغو مختلفو زاويو د ليدلو ل

ې ږدنې ثابتي دي خو گي ئچي سترۍ چړ وو، همغسي لكه موا

كي د ټن ې واږدلري او ن پهگي سترې لري، عدسي (1811)

ې ارڼا او تيږ رڼا، لېري رډپرتو شيانو د ليدو، او د 

پله په خځان پاره د شيانو د سم ليدو لپه حالت كي 

ږي او د ېگي كخي او تناپرې اتومات ې ئعدسيعياروي، 

ې اهميت ځان عياروي، د دو ته ېدېرمناسب مقدار نور ت

ړولو نو له جوكامرو او دوربينود چي ږي ېچا ته جوتهغه 

چي دا كار ږي ېپوهړاو لري يا عكاسي كوي، هغه سره ت

ژي ته ټيكنالوې پر مختللڅومره لى دئ او چپېڅومره 

ې گي له داسي حافظيوازي دا نه بلكي سترضرورت لري، 

څو كاله وروسته له گوري، څوك ونن يو  چيې دي ړلسره ت

ژني او د پېې وئپرته ډه ځنهغه سره مخامخ شي او له 

په ياد دي وي ما او تا كه گو خاوند ورته ووايي: ستر

په ، دا اى كي سره ليدلي ووځپه فالني ي كڅو كاله مخ

گونو په زرې كي هغه ې مودږدې اوپه دچي داسي حال كي 

ږ نه ې دي، د انسان غوې ليدلېرڅې ږدخلك او ده ته ن

ونو ږگونو غږونه اوري بلكي د زرې غله لري فاصليوازي 

څو كاله وروسته ږ واوري، چا غد تشخيص توان لري، نن د 

ې پرته ئډ ځنو له په ليكه واوري اټيلفون ږ د همغه غ
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د انسان دماغ  ې؟ړي او ورته ووايي: فالنى يتشخيص ك

ټرونه ويپټول كمړۍ چي كه د نچلى دئ ېپهومره ظريف او 

ړي ړ كې جوښار ترټرو يو ستر پيوړئ او د كمډ كراغون

ړه برخه چي د انسان د دماغ يوه وهغه كارونه نشي كولى 

عضوه ده  پلوه مهمهې ړه هم له دد انسان زې كولى شي. ئ

ړه لري په غاټول بدن ته د وينو رسولو مهمه دنده چي 

ځيني عواطف او مشاعر د چي د انسان پلوه ې له داو هم 

د داسي پاره ږي، د انسان د مغز لېړه له الري منعكس كز

ې انسان ړو ئېكپرچي له گه عمل كوي په توړي حساس غ

مينه دلته احساسوي، كركه دلته، پله انسان خخبروي، 

ره دلته، اطمئنان دلته او تصديق او ترديد دلته ېو

 احساسوي.

  گي ځي او ستردنيا ته راځ ۍ ورړلومپه انسان چي كله

ېدو ږي، خو ورو ورو او د سترېپوهڅ نه په هيزي ېپران

مرسته ې ئړي دغه غپوهه ترالسه كوي، علم او  ؛گڅنتر 

ه د ليدو له الري څړي، ېدو له الري زده كڅه د اوركوي، 

پوهه ړه او ه د تفكر او تعقل له الري، همدا زده كڅاو 

ښه او ، پل ماحولځان، خچي ړي ده ته دا مجال برابر ك

ژوندي گه د توې دپه ژني او ېپمفيد او مضر شيان وبد، 

 .ېدا امكان ترالسه كويپاته ك

 چيېرزوينو او نعمتونو تقاضاء دا ده پې الهي د د 

ړي. خو ځاى كر پې ژني او شكر ئپېپل منعم رب وانسان خ

ړي، ځالندو حقايقو ته شا كچي كافر انسان دغو عجيبه ده 

ځوي، د كفر، انكار او پامه وغوردا نعمتونه له 

 ړي!!ۍ الر غوره كپاسناس

    

   

   

      

   

  

پام نه ې دغو مرغانو ته په فضاء كي ئآيا د آسمان 

نه څوك ې هيپرته ئ، له هللا ړى شويمسخر ك چيړى دئ ك

گندي څرپاره ړو لگد هغو وكي ې په دچي تموي، يقينًا 

 .لريچي ايمان ښي دي ن
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څومره چي هوا ته د يوه شي الوزول ې ږېپوهته  -(79)

پرمختللو او  ې، تخنيك،پوهي، تجربمره څودئ، كار گران 

 كهگه كه دا الوتې توړگځانپه وسائلو ته ضرورت لري، 

ږ، ې لمصرف ئې زيات، چي سرعت ئې ړړه وي او ته وغواو

ې ېدا سريع او د مانور قدرت ئځې خوي خوا ته ئې بليو

ډول ډول څومره  تعالى چي هللاې گورزيات وي!! خو نه 

ږ ېپه غد الوت او د آسمان ه دوى تچا ، ړيپيدا كمرغان 

په څكالي ؟ آسمان ړىېدا توان وركځگ او خوكي د سريع ت

باز په هوا كي ونيسي!! په كي كولى شي ماشي توره ش

ړ ووگه ښو همرنښو كي د وپه وء ړي فضاكولى شي له لو

ېغ او سريع راكولي شي او ړي نسوى وويني او له همغي لو

كولى شي د انسان د په تياره كي ې پې د شې نيسي، ماشوئ

ېښي. ې وزبښېني او ويني ئې كپرځاى ومومي، څ بدن لو

گ او الوت، سريع تپه فضاء كي ، ښتپيدايپه آيا د دوى 

چي ښي نه دي گندي نڅرپاره ړو لگېز مانور كي د هغو وت

له چمتو وي او ړو ته په حقيقت اعتراف او ايمان راو

وي  ړه نهېكپري ړو قطعد ايمان نه راوې ځان سره ئ

 ې؟! ړك

    

   

    

  

   

   

  

  

    

ړي، ړ كځي جوگناو هللا تاسو ته ستاسو له كورونو هستو

پوستكو داسي كورونه څارويو له ې د ئاو تاسو ته 

ځو كي په ورپل سفر خد ې هم ئچي ې ړړي كۍ( جوږديك)

، او د ځو كيپه ورپل اقامت د خهم او پك مومئ س

ړيو او د وزو له ښانو له ود اوړيو، له وپسونو 

ښاك او فرش( او تر پو)اثاث څخه ښتانو )وزغنو( ېو

 ېدا. ې برخمن كټېې نيو
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په ده كي ښودل او ړولو هنر ورانسان ته د كور جو -(81)

ټوكر، گي، ډبري، لرټي، چي له خږدول دا استعداد 

ۍ او خيمه ږدېځان ته كور، كړيو او وزغنو ، وپوستكي

ې او نور ضروري امجځان ته او كولى شي ړى شي ړه كوج

ېرزوينه ده پهغه ستره  تعالى هللاړي، دا د ړي كسامان جو

چي ړ كوي، عجيبه ده گور انسان اعتراف ته اچي هر ستر

 ړي!!ايمان نه راو تعالى هللاپر گوري او څه انسان دا هر 

    

    

   

   

   

    

   

    

ې دي سيوري ړي ئپيدا كچي څه او هللا تاسو ته له هغه 

ې ړړي كڅي جوې تاسو ته سماو له غرونو ئ، يړكړ جو

چي له ې دي ړړي كدرته جوې ې ئدي، او داسي جام

ړو كي مو گپه جچي ې ودوخي مو ساتي او داسي جامت

چي ړوي پپل نعمتونه درباندي بشساتي، همداسي خ

 .ږدئ(ېړه ك)غا مسلمان شئ

ې ېرزوينو ته اشاره شوپڅو نورو تعالى  هللادلته د  -(81)

ړو گجد ۍ او او د تودوخي، يخن ځيگنچي د انسان له هستو

په سختي ړاو لري، سره تله ضرره د انسان له ساتني 

سيوري ته ضرورت لري، له خطره گو ړانو دد لمر  يۍ كگرم

څو ته، د تودوخي او ړاندي سمپه وپه غرونو كي د يخنيو 

او  غشو ،ړو كي د توروگپه جړاندي جامو ته، په و ۍيخن

هم د تعالى  هللاضرورت لري، ړاندي زغرو ته وپه مرميو 

ې ئم ښى او هپه ده كي ايړولو استعداد دغو شيانو د جو

چي نن انسان د دغو گورئ دا دئ  ړي.پيدا كړوند توكي ا

ړي، زغره ړ كډول وسائل جوډول څومره ړاندي په وخطرونو 

ډډو كي د په چورلكي، د غرونو ډي، زغره والي گاوال 

پكي سپاره لگياليو جنڅي، د پاره خوندي سمټيو لټومي با

چي له واورو ې ې جامپكي او تودزغري، داسي ساو مقاومي 
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ۍ ساتي، داسي ې له سختي يخنړو غرونو كي ئړو لوډكو لو

ړاندي كافي مقاومت كوي او په وچي د اور د لمبو ې جام

دا نعمتونه تعالى  هللاړوونكي له لمبو خوندي ساتي. اور م

پل رب ته چي هغه خړي رخه كپه بپاره د انسان ې لد د

ږدي او له بغاوت او عصيان الس واخلي، د دغو ېړه كغا

ېرزوينو تقاضاء همدا ده، عجيبه ده كه انسان د پالهي 

ړاندي د په وپل منعم رب په مقابل كي د خې نعمتونو د

 ړي. كفران او عصيان الر غوره ك

ړولو پله لوري د نعمتونو د اتمام او بشتعالى  هللاد 

ړتياوي ژوندانه د هري برخي اد انسان د چي معنى دا ده 

سترو سترو ضروري گه ورته برابروي، له ړه توپپه بش

ړين ټول هغه اړو ضرورتونو، ړو وې بيا تر وېولشيانو ن

ې ورته گه ئپه مسلسله تواو ړي پيدا كې ورته شيان ئ

 پيدا كوي چي دى ورته ضرورت لري. 

   

  

  

پيغام گند څرپر تا له ړاوو نو ې مخ واخو كه ئ

 . پرته بله ذمه والي نشتهرسولو 

ېدو وروسته كه ستا مخاطبين د دغو دالئلو له اور -(82)

پل كفر او انكار پر خړوي او بيا هم له حقيقته مخ وا

پرته بل ې مسئوليت له ددنده او ړي نو ستا گار وكټين

گه هغوى ته پړه توپه بشپيغام چي الهي ي څه نه د

ې ايمان چي ولي ئي ږېښتنه له تا نه كپوې ، د دېورسو

 ړ او حق ته تسليم نشول. رانه و

     

  

   

او د ې كوي، ژني خو بيا انكار ترېپد هللا نعمتونه 

 ېرى كافران دي.ډدوى 

ې په دږي، ېپوهې په اهميت ئژني، ېپدوى نعمتونه  -(83)

دئ، بل داسي ذات نه  تعالى هللاې چي منعم ئږي ېهپوهم 

ډه ولري، ړي كي كومه ونپه وركچي د دغو نعمتونو مومي 

ې دا خو هم له نعمته انكار كوي او هم له منعمه، وجه ئ
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عدم ايمان د  تعالى پر هللاېرى كافران دي، ډچي د دوى ده 

 ځولي.  ډ كي غورډنپه انكار كركجن ې د

    

     

    

   

بيا څوو، پاگواه راډلي يو چي له هري  ځاو هغه ور

او نه  ړىكې چي كفر ئړى شي به نه هغو ته اجازه ورك

 ږي.ېې كښتنه ترغوژغورني ځان به له )الهي( عتاب د 

ړي، داسي پل انكار ته دوام وركي خچږده رېپدوى  -(84)

ړ وي، ړاندي به والپه و تعالى چي د هللاده ځ راتلونكي ور

ښني چي د بخړي ې غواړه به ئټى، زټيښېمانه، سرپنادم، 

په برخه شي ې څه مهلت ئړى شي، او استغفار اجازت ورك

ژغورل شي، له الهي عتاب وپه كولو ېكو كارونو چي د ن

ښتل شي ې وغوى شي او نه به ترړوركخو نه به دا اجازت 

  ژغورل شئ.عتاب وهي لله اچي ړئ څه وكداسي اوس ځئ چي 

   

   

    

   

ې گوري نو نه به ترچي ظلم كوونكي عذاب واو كله 

 ي.ږېړى شي او نه به مهلت وركول كپك كس

له الهي عذاب سره مخامخ شي او له لري چي كله  -(85)

څه كولو ، نو بيا به د داسي گوريوگو پلو سترپه خې ئ

ې چي په كولو او ويلو سره ئپاته نه وي مجال ورته 

په دنيا كي هم الهي ړى شي، عذاب راكم شي او مهلت ورك

ځاى ته په آخرت كي هم. نو خبره هغه سنت همدا دئ او 

الهي عذاب  او پاى ته ورسيمهلت مو  يچمه رسوئ 

 .ړويدرباندي سيورى وغو
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پل شريكان )جعلي معبودان( چي مشرك شوي خاو كله 

چي له تا ږ هغه شريكان ول وبه وايي: دا زمو وريگو

ې(، نو خبره به ښتې غوپرته مو رابلل )مرستي مو تر

تاسو دروغجن يئ، او هللا ته شكه ې بچي ړي گه كورغبر

څه ړي او هغه ړاندي كتسليمي و( هپلځ )خې ورپه دبه 

ړول، په درواغو جوې ځانه ئچي له ې ورك شي به تر

ړى ې مخنيوى كهللا له الري ئ ړى او دې كچي كفر ئهغه 

د  ړوپاسه ورته زيات كيو د بل د ې عذابونه به ئ

 دوى كول.چي له كبله هغو فسادونو 

په  تعالى هللاځ او د په وردلته د قيامت  -(86-88)

ځ د ړاندي د مشركانو او د دوى د جعلي معبودانو تر منو

ته ځلول شوى، ږ مخي ځور زموښكونكى انړه راې يو زمشاجر

 ښووني لري:چي الندي الر

  هغو جعلي گوري، له پل شريكان وخ انچي مشرككله

ځل، ې لمانپه دنيا كي ئچي معبودانو سره مخامخ شي 

ې ړړي كې جوې ئڅلي او مجسمې، د دوى ښتې غوې ترمرستي ئ

ړي ړ كگ زيارتونه جوگ دنې دنپر قبرونو ئوي، د دوى 

دوى د  ې كول، دقبرونو طوافونه ئڅلو او وو، د دوى د 

ې ې تراو دا طمع ئړوله لمن غوې ئپه درشل كي زيارتونو 

ې تر سره ړي او حاجتونه ئې ورته حل كچي مشكالت ئكوله 

پر دغو ږ چي موړي ته به شكايت وك تعالى هللاړي، نو ك

گمان مو دا وو ڼل، گشريكان  دوى مو ستاېدلي وو، غول
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ه ې، د دوى لې وپارلچاري دوى ته سځيني چي تا د عالم 

پوري رسي، جعلي معبودان به گاني تر تا ږ دعاالري زمو

ږ او وبه وايي: تاسو دروغجن يئ، موړي گه كخبره ورغبر

 تعالى چي د هللاړې ږ دا ادعاء نه وه كنه يئ غولولي، مو

شريكان يو، ستاسو حاجتونه ترسره كولى شو او ستاسو 

 هپلخټول ځ به ې ورپه دمنلى شو،  تعالى هللاپر گاني دعا

څه به ړي او هغه كاعالن ړاندي وپه  تعالى هللاتسليمي د 

ړول، په درواغو جوې ځانه ئچي له ې ورك شي تر

ټه ې بنسبپه تأييد كي د دوى افتراءات، د شركي مذهب 

ړلي عقايد د چل او شرك لپل ناپه دروغو خ، دالئلاو غلط 

څه پيغمبرانو او صالحينو ته منسوبول، دا هر هللا كتاب، 

ه د هللا له پلپه خچي هم ورك شي. د دغو كافرانو ې به تر

د په الر ې د هللا ئول او هم او منحرف شوي ېروتي الري ت

د تلو مخنيوى كاوو، د دوى تابع او متبوع، كشر نورو 

پل شرك عذاب ږي، د خېاو مشر ته مضاعف عذابونه وركول ك

دوى مفسدين ول  ې الري كولو عذاب هم.هم او د نورو د ب

په ې كبله به وى شرك د مفاسدو ستر عامل، له همداو د د

 ږي. ېمضاعف عذاب اخته ك

 چي دلته له جعلي معبودانو يوازي پام وي ته مو ې د

پر ې څلي او چي مشركينو ئهغه شخصيتونه مراد دي 

د وو چي شيعه ړي ول، لكه نن ړ كزيارتونه جوقبرونو 

ړ وپر قبرونو ستر ستر قصرونه جاو د ده د اوالد  ّـعلي 

پلي او خ پر مهال وايي: يا علي!!ړېدو ړي او د والك

ړ جو هځانپه وخت وايي: يا علي مدد، وهمي او له دعاء 

ړي، د ې غواگاني كوي او مرسته ترامام زمان ته دعاړي ك

ړوي، د دوى د قبرونو ې كودري جوكربال له خاوري د سجد

او د  ځيرونهاو زن ېطواف كوي، د زيارتونو درواز

د چي يوه ته يا لكه بريلويان ې ښكلوي، ئ ېجرپنقبرونو 

پر گنجبخش، وي، بل ته د گير نوم وركدستغوث االعظم 

ړه همغه په ا ّـ هللا رسولد  او ړويقبرونو عرسونه جو

په  السالم عليهې د عيسى ئچي مشرك مسيحيان عقيده لري 

له جعلي معبودانو بتان مراد كي ې آيت دپه  ړه لري.ا

 هللاد ځ په ورچي مشركين به د قيامت ي ځكه ويل شونه دي، 

او  گوته ونيسيته جعلي معبودانو ړاندي دغو په و تعالى

 ړي ول،ږ له تاسره شريك كچي موبه وايي: دا همغه دي 

څه چي ړه په اږ او دوى به ووايي: تاسو دروغجن يئ، زمو
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چي دوى بتان نه ې معنى دا ده ټول دروغ دي. د دوايئ 

   ړي ول.ړ كې جومشركينو معبودان ترچي بلكه انسانان ول 

    

    

    

    

  

   

   

      

پر ځه كي د دوى له منډلي ه هري پچي ځ او كومه ور

پر دغو خلكو د يوه او تا څوو، پاراگواه  يودوى 

ړى پرتا مو دا كتاب نازل كگه راولو، او په توگواه 

گندونكى دئ او د مسلمانانو څرپاره څه لچي د هر 

 ېرى.ښود، رحمت او زپاره الرل

پاره بايد دا ا لېدپوهښه ې مبارك آيت د د په -(89)

 پام كي ولرو:په خبري 

 ځ د هر قوم او امت له په وربه د قيامت تعالى  هللا

گه په توگواه پر دوى د پيغمبر پل پل خځه د دوى خمن

 ړي.گواه كپل امت پر خبه  ّـهللا  رسولاو ړي، اندي كړراو

پيغام رسولى وو، ې الهي چي دوى ته ئهر يو به ووايي 

ې د ئښود كتاب الرتعالى  هللاوو، د ړى گند كڅرورته ې حق ئ

 ښى وو. اي دوى مخي ته

  په د داسي كتاب  قرآن نازل شوى ّـهللا  پر رسولدلته

د دې عالم د هر څه بيانوونكى او د چي گه معرفي شوى تو

ې څه ئدئ، يعني هر ځواب ويونكى پوښتنو ته ټولو انسان 

چي ښود كتاب دئ ې هغه داسي الرپر دېره سرب ړي،واضح ك

له لوري تعالى  هللادا كتاب د ښيي، مسلمان ته سمه الر هر 

 هللاد تمسك له الري د ې كتاب ېرزوينه ده، په دپيوه ستره 

پرانيستل پر مخ د رحمتونو دروازه د انسان تعالى 

ېرى ښانه مستقبل زږي، دا كتاب مسلمانانو ته د روېك

ې خبري چي آيا د دږي ړېښتنه راوالپووركوي، دلته دا 

ړه په اڅه د هر ې كتاب كي په دچي ى فقط همدا ده معن

ټول حقايق ځواب ويلى، ې ښتني ته ئپوې، هري ښووني شوالر
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ې انتهاء خو بتوكي او اسرار عالم ې د ړي؟ دې بيان كئ

كي راغلي؟ د انسان  په قرآنټول اسرار دي آيا دا 

ې ېره دي او ستر ستر كتابونه ترې شمښتني خو بپو

ټولو ې ړه كتاب كي دې واپه د ږي آيا د قرآنېړجو

په ښتني پوې گه؟ د دڅنځواب ويل شوى؟ او دا ښتنو ته پو

ې ته د دغه آيت او دځواب كي بايد ووايو: هو؛ د قرآن 

پرته بل هر ې و وينا همدا ده، له دورته نورو آيتون

 قرآند دغو ويناوو خالف دئ، په ځواب ناقص او د قرآن 

ړيني علوم او ا ټول ضروريړه په اكي د دې عالم 

كي د هر  قرآنپه ښودل شوي، ېږ مخي ته اښووني زموالر

چي انسان ورته ضرورت لري،  ړه وضاحت شوىپه اڅه هغه 

چي هر مخاطب ځالنده دي گند او څرځيني وضاحتونه دومره 

پوهي او بصيرت خاوندان ې د ځينو ئپه ېدى شي، پوهې پر

د  ّـهللا  يوازي د رسولچي ې داسي دي ځيني ئېدى شي، پوه

په چي ځكه دا ېدى شو، پوهې پرتشريح او تبيين له الري 

ه وضاحتونه په ړپه اځينو برخو كي د عالم د  قرآن

ځينو او اختصار او ايجاز سره راغلي، او د گه مجمله تو

ړه تفصيلي او مشرح په اټولو په تفصيل سره، د ړه په ا

ېرى ډچي لري كتاب ته ضرورت او ضخيم بحث داسي ستر 

د بيان  قرآنعاجز وي، د هم له لوستلو ې ئنسانان به ا

په پل فهم او بصيرت انسان د خچي اسلوب داسي دئ 

ېله چي هره شلكه هغه باران ږي، ېې برخمن كاندازه تر

ږي، هر څومره ېډكې په اندازه ترپل ظرفيت ړ د خاو خو

ږي، همدومره به ېچي انسان له دې كتاب سره مزيد آشنا ك

په دو، اسرارو او رموزو باندي پوهېږي. د هغه په ابعا

دا كتاب هومره چي پړ يقين او باور وي ې مو بايد بشد

اسرار او رموز لري چي په دې ټول عالم كي دومره رموز 

)تبيانا لكل شئ(  قرآننشته، دا چي هللا تعالى فرمايي: 

دئ، دا به مبالغه نه گڼو، دا بېله خبره ده چي موږ 

ه يو آشنا شوي چي له هغه نه د لدې كتاب سره دومره ن

هر څه د تبيين او پېژندني رڼا تر السه كړو، دا كتاب 

هومره جامع او له اسرارو ډك دئ چي په جنت كي به هم د 

تل لپاره په هغه كي تحقيق او څېړنه كوئ، خو انتها به 

نه مومي او د اسرارو د عميق بحر تل ته به ئې نشئ 

عمر خو پرېږده چي  رسېدلى، دا دنيا او ستا محدود

هيڅكله ورته كفايت نه كوي، په آخرت كي به هم ستا د 
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بحث او څېړني موضوع همدا كتاب وي چي تر پايه به د 

 هغه اسرار او رموز نه ختمېږي.

    

   

   

  

   

    

ړي پلوانو ته د وركد عدل، احسان او خچي هللا يقينًا 

امر كوي، او له فحشاء، منكراتو او بغاوت ممانعت 

د نپښايي چي پاره وعظ كوي ې لتاسو ته د دكوي، 

 واخلئ.

او نواهي اوامر  تعالى هللاكي د  يتآې مبارك په د -(91)

 شوي:راخالصه گه ې توپه دږو برخو كي پشپه 

 گماري: عدل، احسان په دريو كارونو تاسو  تعالى هللا

ښووني دومره جامع الرې سره مرسته، دا درپلوانو او له خ

ټول فكري، د ژوند ژوند او ټول چي د انسان دي 

، د انسان د اخالقي او عملي ابعاد احتوى كوياعتقادي، 

پاته ې بهر نه ښوونو له دائرد دغو الر ړخڅ اژوند هي

 ږي.ېك

 1ړي يئ: له دريو كارونو تاسو منعه ك تعالى هللا- 

ډ وي او هر ې بربنچي بدوالى ئفحشاء، يعني هغه كارونه 

ېره نورو ته هم د پر عمل كوونكي سربڼي، گې بد څوك ئ

منكر، يعني هغه بد او  -2ې سرايت كوي. ېزهغه بدي اغ

 -3ې كركه كوي. سان سالم فطرت ترد انچي كركجن كار 

پل رب له اطاعته ېرى او د خپر حقوقو تبغاوت، د بل 

ټول د انسان چي هم داسي دي نواهي ې دا در ړاوى.سرغ

بد او ناروا كارونه ټول هغه ژوند احتوى كوي او 

ېكو كارونو خالف ښوونو او ند الر تعالى چي د هللاړي رانغا

 دي.
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او ړئ ژمني وفا وكالهي په نو ژمنه كوئ چي كله او 

په ښت وروسته مه ماتوئ، نگټيقسمونه د هغوى له 

 گواهځان وكيل او پل پر خچي هللا مو داسي حال كي 

ې چي تاسو ئږي ېپوهڅه په هغه چي هللا يقينًا  نيولئ،

ېشلى ورپل خچي ږئ ېېر مه كڅپه ځي ښاو د هغي  كوئ.

پل ، خړې كټټوې ټټووسته له مضبوطولو ورې ئتار 

د غولولو وسيله مه ځونو كي پلو منپه خقسمونه 

تر بلي زياته ډله چي يوه ې موخه په د، ځوئرگ

او يقينًا ې آزمويي، پرچي هللا تاسو يقينًا شي، ټونكي گ

څه ځ هغه په ورتاسو ته د قيامت چي هللا به هرومرو 

   په كي كولو.چي اختالف مو ړي گند كڅر

 ې:ښووني شوڅو الرو كي ې مباركو آيتونپه د -(91-92)

  ې دي، كه دا ړژمني كسره كومي تعالى  چي له هللاتاسو

په ژوند كه د او ژمني دي څ كي په ترړو د ايمان راو

پر ېدو ړاوونو سره د مخامخړاوونو كي او له كپمختلفو 

  .ړئوفا وك وژمنالهي ټولو دغو په ژمني، مهال 

  كوئ، كه دا له قسمونه  كومچي په نامه تعالى  هللاد

ڼي كي وي او كه له كوم په بسره د كوم تعهد تعالى  هللا

 ړئ. ډډه وكې ن سره، له ماتولو ئانسا

  ې كوئچي تاسو ئږي ېپوهڅه په هغه چي هللا يقينًا ،

گه عمل په صادقانه توژمنو پلو په خچي تاسو ږي ېپوه

 كوئ كه نه.
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  له ى تار ېشلورپل خچي ږئ ېېر مه كڅپه ځي ښد هغي

ې د قسمونو ماتول د، يړې كټټوې ټټومضبوطولو وروسته 

 ته ورته كار دئ. 

 د غولولو وسيله مه ځونو كي پلو منپه خپل قسمونه خ

 ېكټونگتر بلي زياته ډله چي يوه ې موخه په د، ځوئرگ

پلو قسمونو د په موخه له خټي ترالسه كولو گد كومي شي، 

 ړوئ.غولولو وسيله او ذريعه مه جو

 كي څ په ترژمنو او قسمونو پلو د ختاسو تعالى  هللا

ژمنو عمل كوئ كه پلو پر خڅه كوئ، چي ې گورآزمويي، 

 .پلو قسمونو درناوى كوئ كه نهنه، د خ

 تاسو ته د به هرومرو تعالى چي هللا پوه شئ ې په د

په كي چي اختالف مو ړي گند كڅرڅه ځ هغه په ورقيامت 

ښتني او غلطي ناسمي غو ،ځپل باطل دريڅوك د خكه  كولو.

دروغجنو او غولوونكو له پاره د صحيح ثابتولو ل ادعاء

گالري د سم ډلي د غلطي تپلي ړي، د خاستفاده وكقسمونو 

ې يلوس ېقسمونو د غولوونكله په موخه او صحيح ثابتولو 

ځ په ورپوه شي چي د قيامت ، بايد كار واخليگه په تو

په د هغوى چي ړي ك گندڅرټول هغه حقايق به هللا تعالى 

او يوه به د بل ېشل شوي وو ډلو وډلو په  خلكړه ا

  ړه. پناه وقسمونو ته دروغجنو پاره ړولو لپ

    

    

    

    

   

ځولي وئ گرې واحد امت ښتى نو تاسو به ئاو كه هللا غو

ړي او ې وغوائدى چي ې الري كوي څوك بخو ليكن هغه 

ړي، او هرومرو به له غواوې ئدى چي هغه هدايتوي 

  .لوكوتاسو  چيښتى شئ پوڅه وهغه 

تر ې ستاسو پله به ئپه خښتى نو كه هللا تعالى غو -(93)

ټولو قضاياوو كي په ود، ېښپرڅ مجال نه تالف هيځ د اخمن

ړى ړ كې درنه جوامت به ئبه ستاسو نظر يو وو، متحد 

سي كار له الهي سنت او د انسان له فطرت سره وو، خو دا

پل ځيني د خچي سنت دا دئ  تعالى گوي، د هللاړخ نه لا
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ځينو ته د الرموندو توفيق ړي او مشيت مطابق هدايت ك

ړتيا ولري دو وېچي د هدايت ك، هغه هدايتوي ړيورنه ك

په سمي الر د تلو اراده پله په خچي ې الري كوي او هغه ب

پيدا وي راړتيا نه وې ې د دځان كي ئپه نه لري او 

چي د هدايت ړي انسان ته دا اختيار ورك تعالى هللاې. ړك

توفيق د ده  تعالى هللاړي، د ځ يو غوره كاو ضاللت له من

ار له امله ې اختيپوري تعلق نيسي، د همدپه انتخاب 

ې ښتنه به ترپودئ او ړو مسئول وړو كپلو د خانسان 

په برخه شوى او ې نه وى ږي، كه دا واك او اختيار ئېك

به  تعالى هللاېر وى نو څپه ې اختياره مخلوقاتو بد نورو 

په ځكه د آيت ې كوله، نو ترنه ښتنه پوړنو پلو كد خ

 چيښتى شئ پوڅه وپاى كي ويل شوى: هرومرو به له هغه 

  ې.كوى ئ

   

    

   

    

     

    

    

     

    

    

     

    

  

   

     

ځونو كي د غولولو وسيله پلو منپه خپل قسمونه او خ

ېدا كوم قدم له مضبوطې ئپه نتيجه كي چي  ځوئگرمه 

ړاو خوند كد څه له كبله ږي، او د هغه ېښويوروسته و

او ستر عذاب ړ، چي د هللا له الري مو مخنيوى وكڅكئ و

ۍ بيعه )قيمت( ږكژمنو لپر الهي او په برخه شي. مو 

دي درته په خوا كي چي د هللا څه ېرئ، يقينًا هغه پمه 
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سره دي  چي له تاسوڅه ږئ، هغه ېپوهدي كه  غوره

ېدونكي پاته كله هللا سره دي چي څه ږي او هغه ېختم

ړ د دوى د ې وكبه هغو ته چي صبر ئدي، او هرومرو 

 ې. چي كاوو ئړو هغه غوره عمل له مخي بدله ورك

 ې:ښووني شوو كي دا الرې مباركو آيتونپه د -(94-96)

 ځونو كي د غولولو وسيله مه پلو منپه خپل قسمونه خ

ېدا ښوچا د ې كار سره د داسي دپه چي  ، داسي نهځوئگر

، خو ړاندي شوىراوگام په لوري يو چي د ايمان باعث شئ 

گامونه مزيد مضبوط شي ستاسو ې چي دلته ئځاى په ې د د

ې ښپې په ليدو سره ئگماريو ټد دغو دروغجنو قسمونو او 

ځان سره ړي او له ېرته د كفر لوري ته مخه كښويي او بو

ځ كوم د مدعيانو او كافرانو تر من ووايي: ما د ايمان

په چي هغوى ې فقط دا وو پير ئپير ونه ليد، توتو

كار سره به تاسو له ې قسمونو سره خلك دوكه كول. په د

عذاب اخته سخت په تعالى  هللابد برخليك سره مخامخ او د 

  .په شا كولچي خلك مو د هللا له الري ې كبله ، له دشئ

  پاره لڅه ېرئ، د هر پمه قيمت  ىږكژمنو لپر الهي

ړئ قليله ښو الندي كپژمني تر پلي چي قسمونه مات او خ

پلو قسمونو څه چي د خڼئ، او گې وئقيمت ښته ې ارزاو ب

ېدا له الري د هللا تعالى ژمنو د ودرپلو په خد درناوي او 

 ږئ.ېپوهدي كه و غورهېر درته ډترالسه كوئ په خوا كي 

  له چي څه ږي او هغه ېچي له تاسو سره دي ختمڅه هغه

 .ېدونكي ديپاته كهللا سره دي 

  ړ، د نفس ې وكهغو ته چي صبر ئهرومرو به هللا تعالى

گ ټينژمنو پلو په خاو شيطان وسوسو ته تسليم نشول، 

ي ړد دوى د هغه غوره عمل له مخي بدله ورك ،شول پاته

به د دوى بدله د هغه عمل تعالى  هللاچي دوى كاوو، يعني 

 ټولو غوره وو. چي تر اكي ټله مخي 

     

    

  

   

   

    



 

                                                                                                                     النحل    

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

216 

ځه، خو ښړ، كه نارينه وي او كه ېك كار وكچي نچا 

په برخه به ور ژوندون، نو پاكيزه وي چي هغه مؤمن

د دوى د هغه غوره عمل له مخي به بدله او  ړوك

  ې. چي كاوو ئړو ورك

ېك نڅوك چي ښوونه كوي ږ ته الردا مبارك آيت مو -(97)

چي مؤمن ځه، خو ښړي، كه نارينه وي او كه وكعملونه 

 ژوندونپاكيزه كي په دنيا او آخرت به  تعالى هللا، نو وي

به د دوى بدله د هغه عمل تعالى  هللاي، او ړرخه كپه بور

ېر ډپه ې آيت له دټولو غوره وو. چي تر ټاكي له مخي 

پاكيزه په ايمان او صالح عمل چي ږي ېصراحت سره معلوم

له چي څوك او كومه ټولنه ږي، كوم ېمنتج ك ژوندون

ې او پلي عقيدپه خې ژوندون محروم وي عوامل دپاكيزه 

 ټوي. عمل كي ول

   

   

   

    

   

   

    

  

   

   

پناه ټل شوي شيطان له رهللا ته ې لول چي قرآننو كله 

څ پر هغو كسانو هيچي چي هغه داسي دئ يوسه، يقينًا 

پل رب توكل پر خى او ړراوې ئچي ايمان سلطه نه لري 

چي له پر هغو ده چي د ده سلطه يوازي شكه ې كوي. ب

 انمشركد ده له كبله چي پالي او هغه ده سره دوستي 

 .شوي

 ښووني دا دي:و الرآيتونې مباركو د د -(98-111)

  ټل شوي شيطان له رنو هللا تعالى ته ې لول چي قرآنكله

پناه  تعالى هللاژبه د ده له شره له په هم پناه يوسه، 

پل برائت ړنو خټولو هغو كړه كي له په زړه او هم غوا

چي شيطان ړه پناه وته  تعالى هللاې زاري اعالنوه او او ب
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او هم د  ټل شوله رحمته ور تعالى هللاد په سبب د هغوى 

ځان  وسوسوشيطاني په دوران كي له داسي د تالوت  قرآن

ې ړه ئپه اښوونو، وعد او وعيد د الر چي د قرآنساته 

. ړويچوي او شكوك او شبهات درته راوالړه كي اپه زستا 

ې، ړپيل كپه صاف او شفاف ذهن سره لوستل  قرآنبايد د 

پاره د هغو آراءو لځوه، لري وغور شخصي افكار او آراء

ړ شوي چي ستا له هوسه راوالټه مه كوه د دالئلو موندلو ل

په ي طالب ې، بايد د يوه داسړيا شيطان درته تلقين ك

چي د ضمير او ذهن صفحه ږي ېودرړاندي په و قرآنگه د تو

   پاكه وي.گرد او غبار راز هر ې له ئ

 څ سلطه نو هيشيطان پر هغو كساچي ې باور اوسه په د

پل رب توكل كوي. پر خى او ړراوې ئچي ايمان نه لري 

ېز نه پر دوى اغې ئې او وسوس ې الري كولىدوى نشي ب

 لري. 

  چي له ده سره دوستي پر هغو ده د ده سلطه يوازي

ې ، شيطان ئړه مشرك ديپه اپل رب د خچي پالي او هغه 

سوسو داسي خلك به د ده د و ړى.سره شريك ك تعالى هللاله 

 ځي او سمه الر به وركوي.ېز الندي تر اغ

   

    

   

   

     

    

    

  

   

  

 

په داسي ړو، بدل كځاى د بل پرچي يو آيت او كله 

، ېچي نازلوي ئدئ پوه څه ښه په هغه چي هللا حال كي 

؛ ده نهداسي ې، )هغوى( وايي: ته افتراء كوونكى ي

ه ږي. ووايه: روح القدس هغېپوهېرى نه ډبلكي د دوى 

ړي گڅو هغه وړى تر ستا د رب له لوري نازل ك په حقه

ړى او مسلمانانو ته ې راوچي ايمان ئړي ې مضبوط كپر



 

                                                                                                                     النحل    

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

218 

  ېرى وي.ښوونه او زالر

پام كي په څو خبري ړه په اې مبارك آيت د د -(111-112)

 ولرئ:

  ځينو درنو مفسرينو دا وينا ناسخ او څه هم كه

چي دلته د ا دئ ړې خو حقيقت دو ته راجع كآيتونمنسوخ 

و آيتوننه بلكي د هغو ړه په او ناسخ او منسوخ آيتون

ړه په اې موضوع چي د يوې پيرونو ته اشاره شوتوځ تر من

په چي دا سوره ځكه ېلو الفاظو بحث كوي، دا ېالببپه خو 

 آيتونهړوند ې او هغه مهال د احكامو امكه كي نازله شو

و د ونپر ناسخ او منسوخ آيتنه وو نازل شوي او 

ږي، دقيقه وينا دا ړېمشركينو د اعتراض سوال نه راوال

اعتراض ته د مشركينو هغه ې مبارك آيت كي چي په دده 

ې كبله دې له و ئآيتونځينو په  قرآن د چيې اشاره شو

په و سره آيتونړوند او ورته چي له نورو ادرلود 

يوه په ړه په اې موضوع پيرونه لري، د يوالفاظو كي تو

ډول الفاظ او د هغوى تركيب كارول شوى او يو آيت كي 

په نورو الفاظو بحث شوى، په بل آيت كي ې موضوع په همد

له لوري وي نو نه به  تعالى هللاد  آيتونهې: كه دا ويل ئ

ېلو الفاظو ېلو ببپه ځلي او ړه دوه په اې موضوع د يو

پير تر څه توپه تركيب كي و آيتوننه به د څه راتلل او 

په يوه آيت كي په ځل چي يو دو، داسي نه ېگو كستر

بل په ږي او بيا ېاشاره كې موضوع ته گه يومجمله تو

په نورو ړه تفصيلي بحث په اې موضوع ځاى كي د همد

پيرونو د پر دغو توږي. مشركينو به ېالفاظو سره ك

 هللاد  چي دا آيتونهې ښوده او ويل به ئايگوته اعتراض 

 عليهوي بلكي محمد )له لوري نه دي نازل ش تعالى

ځواب كي ويل شوي: په د دوى  ړي!!ړ كځانه جو( له السالم

ۍ له پوهد دوى د ناټه او غلط اعتراض ې بنسد دوى دا ب

ړي څه نازل كې مخكي ئچي ږي ېپوهښه  تعالى هللاكبله دئ، 

ېلو ېلو بپه ب، دا تكرار او نازلويڅه او وروسته 

چي مؤمنان  هد پارهې لې موضوع يادونه د دالفاظو د يو

مزيد ځاى ونيسي،  ېئكي په تل ړونو د زپوه شي، ې پرښه 

ښانه مطمئن شي، د ايمان الر ورته الزياته روډه او ډا

، د ېرى دئله لوري مؤمنانو ته ز تعالى هللا، دا خو د شي

په پسي، كله په بل يو  ،ېريځالنده مستقبل زښانه او رو

 السالم عليهد په بله صيغه. دا د محميوه صيغه او كله 
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( السالم عليهد روح القدس )جبرئيل پله وينا نه بلكي خ

 پيغام دئ،الهي ښتينى ږل شوى رېته ل ّـ هللا رسولالس  په

په  پاكه روح(د روح القدس ) السالم عليهدلته جبرئيل 

ټكي ته اشاره ده او هغه پله يو ظريف په خنامه يادول 

د چي ښيي قره هر جزء او هره فپيغام الهي ې د د :چيدا 

ولو تمايالتو پاكه روح ده، له هرراز ناحامل يوه ې د

ښتنو ، له غرض او مرض خوندي، د نفس او هوس له غوپاكه

ې په دووايئ: پاكه روح، او د شيطان له وسوسو برئ او 

ښيي دا د كوم انسان چي ځي په نظر درڅه داسي پيغام كي 

   ېدلى؟ ټوكښتنو راتمايالتو او نفسي غوله شخصي 

   

  

    

   

   

   

ې چي دوى وايي: خبره له دږو ېپوهې او يقينًا په د

په ې ورزده كوي، دا چي يو انسان ئنه ده  هپرته بل

دوى چي ژبه غير عربي ده چا چي د هغه داسي حال كي 

   گنده عربي ده.څرخو گوته نيسي او دا ورته 

ې بلي افتراء ته دا مبارك آيت د معارضينو يو -(113)

 عليهې: محمد )چي ويل به ئاشاره كوي او هغه دا 

ښيي، دا د مخكنيو څوك ور( ته دا خبري بل السالم

ې دي، د داسي ړچا زده كده له بل چي كتابونو خبري دي 

ې ژبه ئعربان نه ول، چي ې اخيستل كسانو نومونه به ئ

اعجمي )غير عربي( وه، د اهل كتابو د مذهبي مشرانو 

د نه چي ي په داسي حال كې اخيستل، دا نومونه به ئ

ژبه، او ژبه عربي وه او نه د تورات او انجيل هغوى 

ړاندي و رآنقژبي كي گندي عربي څرپه دوى ته  ّـ هللا رسول

او  قرآند چي ړى وو!! دا يوازي د عربو مشركين نه ول ك

ېرو مستشرقينو ډې دا افتراء كوله، ړه ئپه ا ّـ هللا رسول

ړي، كه تاسو د هغو مستشرقينو ورته افتراءات كته ې د

ېړنو او څې د ئړه په اچي د اسالم كتابونه ولولئ 

ې ئچي هر يوه گورئ  وبه ،څه ليكليپه نامه تحقيقاتو 
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چي ړي ډول دا ثابته كپه يوه او بل چي ې ړڅه كدا ه

! ړي!له بايبل )تورات او انجيل( اقتباسات ك ّـ هللا رسول

ړونو كي شكوك او شبهات په زدا افتراء د هغو خلكو 

لوستى او نه بايبل؛ او د  قرآنې چي نه ئړولى شي راوال

چي يو نالوستى انسان گران وي ې خبري منل هم ورته د

ېر داسي بليغ، جامع او څپه  لى شي د قرآنگه كوڅن

د يوه ستر فكري، اخالقي، چي  ړيړاندي كېزناك كتاب واغ

ې ئ ېراجتماعي او سياسي انقالب باعث شي او د منونكو شم

او عجيبه ده حيرانوونكي ېره ږي!! ډېملياردونو ته ورس

چي ړى گه دا جسارت كڅنمستشرقينو غرضي او مرضي  غوچي د

په ړي!! دا ړه دا افتراء وكپه ا قرآناو  ّـ هللا د رسول

ږه د ږ تر لپه سلو كي لد بايبل  قرآنچي داسي حال كي 

ترديد كوي او گه ړه توپقاطع او بشپه  ووځه نوي ويناپن

ې تصحيح كوي. يو مهال ما هم داسي ځمه سلنه ئپن پاته

ې ږدځ به ناو بايبل تر من قرآنښايي د چي گمان كاوو 

چي پر او انجيل وي به همغه تورات  شباهتونه وي، بايبل

نازل شوي، د  السالم عليهاو عيسى  السالم موسى عليه

پر هغو درنو مفسرينو ېرني له كبله مي گهمدغي غلطي ان

ې ځينو ويناوو ئپر چي د بايبل اعتراض نه درلود 

ړ پيل ككي تحقيق  بايبلپه چي ما ، خو كله ړىاستناد ك

پيرونو توژورو ښود او ېككي گ څنپه  قرآناو هغه مي د 

ې په اصل كي د د چي قرآن، ومي ليدل ې متوجه شومته ئ

چي د دغه محرف بايبل خبري ترديد او پاره راغلى ل

هغه مهال  تعالى هللاچي پوه شوم هم ې دپه ړي، تصحيح ك

چي د ږلى ېې رالئاو نوى كتاب ړى مبعوث كپيغمبر نوى 

ريف او او له تح سالمه ،څ برخه روغههيمخكني كتاب 

د پيغمبر ې او د مخنكي شو پاتهالسوهنو خوندي نه ده 

 رسولې، د ځه تللگه له منپړه توپه بشې ېزټولي اغدعوت 

څ برخه د اصلي تورات او انجيل هيپر مهال د بعثت  ّـ هللا

چي ږي ېپوهښه څوك ې حقيقت هغه په د، پاتهروغه نه وه 

ې ه ئسر قرآنپه دقت او غور سره ولولي او له بايبل يا 

ړي او يا د بني اسرائيلو د تاريخ هغي برخي مقايسه ك

ې ښي ئېپځو هغه وربدو سختو ې قوم د پر دچي ولولي 

ښارونه وران شوي، ې د دوى څ كي ئپه ترچي ې ېړلڅ

ټول ې نسكور او له خاورو سره برابر شوي، معبدونه ئ

په د اسيرانو او غالمانو ې سوزل شوي، ئمذهبي كتابونه 
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م او يونان ته او كله فارس ته انتقال گه كله روتو

د ې ئې او نه شو پاتهښه هب كومه نذد مې شوي، نه ئ

ې له د تورات او انجيل موجودي عبراني نسخ .تمدن

ې ې ئې نسخې دي، اصلي عبرانې نسخړل شوژباژبي يوناني 

ېر شوي؟ څه تپه تورات او انجيل چي ښيي نشته، او دا 

په وينا د روميانو بل بايمحرف چي اوسنى حقيقت دا دئ 

ې بايبل كي د په دليكل شوى، په ضد ني اسرائيلو او د ب

پكاوى شوى او پيغمبرانو داسي سټولو بني اسرائيلو د 

مؤمن او شريف څ هيچي ېدلي گې لپرداسي بد بد تورونه 

اميد دئ بايبل د ې د ويلو جسارت نشي كولى. انسان ئ

ښه قت الزيات ې حقيپه دچي لولئ ڼا كي كتاب وپه ر قرآن

  شئ.پوه 

    

    

    

   

   

    

  

   

ې هللا ئړي و ايمان نه راوآيتونر پچي د هللا يقينًا هغه 

ښونه نه كوي او دوى ته دردناك عذاب دئ. يوازي الر

و آيتونپر چي د هللا ړوي ځانه درواغ جوړي له گهغه و

 ړي، او همدا دوى دروغجن دي.ايمان نه راو

 ږ ته وايي:مو آيتونهدا مبارك  -(114-115)

  ان و ايمپه مقروء او مشهود آيتون تعالى چي د هللاڅوك

 پاتهې ړل شوپر مخ تې ې ئد هدايت درواز ؛ړينه راو

چي په حقايقو د دا توفيق نه وركوي  تعالى هللاږي او ېك

په دنيا او آخرت دوى ته په برخه شي، ې ېدا سعادت ئپوه

 دردناك عذاب انتظار كوي.كي 

 پر چي د هللا ړوي ځانه درواغ جوړي له گيوازي هغه و

همدا  يړگودروغجن لي اصړي، او و ايمان نه راوآيتون

پر  تعالى چي د هللاښتيني انسان گه يو رڅنتاسو  دوى دي.

باور لري او تاسو ته مكرر بلنه  خپوو كلك او آيتون
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چي ې تورنوئ په دړئ و ايمان راوآيتونپر هللا د چي دركوي 

 ړى؟!!ړ كځانه جوپه دروغو له ې ئ دا قرآن

     

    

  

   

   

    

    

  

  

   

    

  

   

    

   

  

    

    

    

ړى، ړه كفر كپه اپل ايمان وروسته د هللا چا چي له خ

چي په داسي حال كي ړى شوى؛ ړ كپه زور اچي گر هغه م

ې كفر ته ئچي ډه دئ، خو هغه ډاپر ايمان ې ړه ئز

پر دوى د هللا له لوري غضب دئ او ې، نو پرانيستسينه 

چي دوى د دنيا ې كبله دا له د دوى ته ستر عذاب دئ.

چي هللا دا پاره ې لڼلو او د دگه وغورپر آخرت ژوند 

هللا د دوى چي ړي دي گدا هغه وړي نه هدايتوي. گكافر و

او همدا دوى گولى مهر لگو او ستر ږونو، غوړونوپرز

په آخرت كي چي همدا دوى به غافالن دي، شك نشته 

 زيانمن وي.

 ښووني دا دي:و مهمي الرآيتونې مباركو د د -(116-119)

  وروسته د كفر ړو ايمان راوله  الىتع هللاپر چي څوك
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ړى شوى وي او ړ كچي كفر ته اې پرته له دړي، الر غوره ك

ې پرچي انسان ړى وي ړ كڅه ويلو او كولو ته ااسي چا د

پرته ښه او له جبر او اكراه پله خوخپه ږي، ېكافر ك

ژبه د كفر په چي د مجبورت له مخي كافر شي، هغه نه 

چي ډه وي، بلكي هغه ډاان پر ايمې ړه ئكلمه وايي خو ز

ې ړه كي ئپل زپه خاو ې، پرانيستسينه پله خې كفر ته ئ

پر دوى د هللا له لوري غضب دئ او ستر عذاب ړى، ځاى ورك

  په برخه وي.ې ئبه 

 ې ېرته ئاو بړه ته شا كپل ايمان كبله خې دوى له د

پر آخرت ې ژوند ئچي د دنيا ړه په لوري مخه كد كفر 

ېولي، د دليل نشتوالي نه بلكي هوس بڼلو، عقل گغوره و

 يپه ليكه كلذتونو نشتوالي او د ايمان نه بلكي د 

په له كبله د كفر ېدا دنيوي اغراضو ته د نه رس پليتو

په لته وهلى، ې ئايمان پل او خېوتي پرږ كي ېگيني غرن

دوى ، يڅولې كفر ته هخو شهوت ئ يې ايمان ته بللعقل ئ

په ړى او د هوس د لمسون ركځواب ود عقل وينا ته د رد 

 . يښتلومي كي ن

 بله وجه دا ده چي دوى د كفر او انكار هغه ې د د

چي د ي تښډ كي داسي نډنگنده ې په دېدلي او او ته رسړپ

ټولي هغه ې دي، ړلپر مخ تې ې ئټولي دروازهدايت 

د  تعالى هللاې چي له امله ئي ېړې له السه وركړتياوي ئو

وي، دوى سمي الر د تلو توفيق وركپه ښوونه كوي او چا الر

گو او ستر ږونو، غوړونوپرزهللا تعالى د دوى چي دي داسي 

پلو مستيو كي غرق دي، د هوى او هوس په خ، گولىمهر ل

ې ويده دئ، وجدان ، ضمير ئپانده سيند په سر اخيستيڅ

ښي دي نځالنده چي كوم پل شوى، د دوى هر لوري ته ځې ئ

ټولو غافل دي بلنه وركوي، له ري وپه ل تعالى هللااو د 

  ړه د غور او فكر مجال او فرصت نه لري.په ااو د هغوى 

  په آخرت كي زيانمن وي. چي همدا دوى به شك نشته 
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له شكه ړه په اړو گچي ستا رب د هغو وبيا يقينًا 

ېښتونو كي په آزمچي ښونكى دئ ېر مهربان بخډپرته 

او ې جهاد ، بيا ئړىې هجرت كېدو وروسته ئچول كله ا

 ړى.  كصبر 

ږ ته وايي: ړاو موپه تدا مبارك آيت د مخكني  -(111)

او هوس  كه يوه لوري ته داسي ضعيف النفس او د هوى

پل د خپاره چي د دنيوي مال او متاع لگورئ غالمان 

پل چي د خگورئ سودا كوي، بل لوري ته داسي خلك ايمان 

له سختو سختو چمتو دي، ۍ ته ايمان په حكم هري قربان

ړاوونو په عذابونو او كږي، ېآزموينو سره مخامخ ك

ږي، له كور، كلي، مال، ېړ كږي، هجرت ته اېابتالء ك

پرديو ملكونو لوانو، دوستانو الس اخيستو او پدولت، خ

پاره دا پل ايمان لږي، خو هغه د خېپه تلو آزمويل كته 

په حكم پل ايمان نه يوازي هجرت كوي بلكي د خټول مني، 

ټ ته گوټ گوړۍ ڼا د نړي د ايمان رغواړي، جهاد ته مال ت

ڼا د ې رد دچي ځه يوسي ډونه له منورسوي او هغه خن

چي په دوران كي د هجرت او جهاد  ، اوسيېدا مخه نيورخ

په صبر ږي ېړاوونو سره مخامخ كله كومو ستونزو او ك

 . زغميې ئړه سينه په ساو سره 

 ړه په اد دغه مهاجر، مجاهد او صابر مؤمن  تعالى هللا

ښونكى دئ، نه يوازي د ېر مهربان بخډېر ډپرته له شكه 

ښنه بخ ږي اوېېرگانو تده له اشتباهاتو، قصور او خطا

 ړوي. ې غوپرپراخ رحمت سيورى پل ورته كوي بلكي د خ

    

   

    

    

   

چي له په داسي حال كي راشي څوك به هر چي ځ هغه ور

چا ته به هر مجادله كوي او  بهپاره لد دفاع  هځان

ې وو او ړي ئچي كړى شي گه وركپړه توپه بشڅه هغه 

 ږي.ېظلم نه كپر دوى به 

په داسي څوك به هر چي ده ځ راتلونكي داسي ور -(111)

پرته ځانه چي له ړاندي حاضر شي په و تعالى هللاد حال كي 
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ې نه يوازي مرسته څوك به ئبه بل مدافع نه لري، بل 

گټه په دفاع كولو او د ده  نشي كولى بلكي له ده به د

په څوك به فرصت هم نه لري، هر څه ويلو مجال او د 

څ ، دا دفاع او مجادله به هيځانه دفاع كويپله له خ

چا هر ټه نشي وررسولى او د ده سزا به نشي راكمولى، گ

ې وو ړي ئچي كړى شي گه وركپړه توپه بشڅه ته به هغه 

 ږي.ېظلم نه كڅ هيپر دوى به او 

    

   

   

    

   

   

   

     

ډه وو ډااو  خوندي يچړ هللا د هغه كلي مثال بيان كو ا

ېمانه ورته راتو، پرځايه تازه او ې له هر رزق ئ او

 يږد لوړه، نو هللا خو دوى د هللا د نعمتونو ناشكري وك

څه څاكو، د هغه ېدو خوند وروټپپه جامو د  يېراو و

  دوى كول.چي په سبب 

څ كي يو په ترښكلي مثال د يوه تعالى  هللادلته  -(559)

په ږ زموې ښوونه ئه جامع الراو يوړى ځور كانستر حقيقت 

د تعالى  چي كله يو قوم د هللا، دا حقيقت ېښړاندي ايو

پر ړي، د نعمتونو د شكر ادا كولو پاسي وكنعمتونو ناس

نو له دوو  ړيد بغاوت الر غوره كړاندي په ود منعم ځاى 

ې سترو مصيبتونو سره مخامخ شي، دوه ستر نعمتونه تر

په ت او د )امن نعمت(، )پراخ رزق( نعمواخيستل شي: د 

 ړوي.ې وغوپرپل تور وزر ېره( خږه( او )وې )لوبدل كي ئ

ځور شوي ې انپورتني مثال كي داسي كلى او كليوال ئپه 

ې له هر امنيت او اطمئنان وو او رزق ئكي هغه په چي 

چي ړه، ي وكناسپاسخو دوى كفران او لوري ورته راروان، 

خوف )شو او بيا  ې مسلطپرړى )فقر( لومله كبله ې د د

 ړاوو. ې وغوپرپل تور وزر خ ي(ېراو و

دوو سترو سترو  يټولند انساني مبارك آيت كي ې دپه 

ې ړه ئدواچي ( ېرهږه او ولوې: )ونو ته اشاره شوآفت
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راشي او كي ې يو مخي. كله ئځاو يو وخت را گڅنپه  گڅن

ځي او بل ې بل، كله يو وېزي او كله ئپرانالره بل ته 

ېره او چي وورو گكله ې بل، ه بيايي او كله ئځان سرله 

ې سره او له د ړويپل تور وزر وغوخ يټولنپر ي ې امنيتب

له تأسيسات ي سم اقتصادي فعاليتونه متوقف شي، اقتصاد

ډاى له ړ شي، تاجر او ببازار سوتجارت ړ شي، د وال هځمن

ي، ړۍ نورو ملكونو ته انتقال كشتمن يپلځي، خېواده ووه

ړي او شازمكي چ شي، زراعتي ن شي، نهرونه وبندونه ورا

 يېل لرپل بر خگتخريب شي، بزكي شي، فابري پاتهر ئبا

ې ړه ئگجړي، پك ته الس كټوټك او څپل ر خگچوي او كاروا

ته  يټولنږه ې ترتيب فقر او لوپه د ېشه شي اوپكسب او 

چي ورو گړوي او كله بيا ې وغوپرپل سيورى ړي او خمخه ك

ړي، غيرعادالنه او ته مخه ك يټولنږه واو لړى فقر لوم

 يټولنمسلط شي، د  يټولنپر نظام ظالمانه اقتصادي 

كي په الس ډايانو بېر د محدود شمۍ شتمنو اثروت 

سره مخامخ و محروميت افقر اكثريت له  يټولنځي، د ېوپر

د  يټولنپر چي وري گاكثريت دا  يټولند چي شي، كله 

كله آرام او هيڅ يندمسلط ظالمانه نظام تر سيوري ال

نه  له اقتصادي ستونزوي ترالسه كولى، نه ش ژوندسوكاله 

په محروميت تل  ى او كه دا نظام وي نو دوى بهي وتلش

ږي، د ېككي ټه په لچار د نورو الرو ژوند كوي، ناكي 

ولو الر، د هغو زندانونو گنړې نظام د بقا الر، د د يپلخ

ې نظام د دچي الر  ونو د شلولوزنځيرولو او د هغو گړند 

په او مسلحانه قيام الر. همداراز  گ، د جنتضمينويبقا 

په ځواكونو ته هغو داخلي او خارجي فقر كي  يټولن

په الس وركوي ياليو د استخدام موقع گارزانه بيه د جن

پله خ ړي اوپل اهداف ترالسه كخ يو له الرړگړي د جغواچي 

امن كي ې آيت په دقرآن پر نورو ومني. لويي او برالسي 

ي او اطمئنان د رزق او روزي تر وفرت او كثرت مخك

يادوي ژغورنه  يږله لوړى لومپه سوره كي يادوي د قريش 

د قريش د ې تفصيل ئاو خوف نجات،  يېرې له وپساو ور

 په تفسير كي ولولئ.ې سور
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پيغمبر ورغى، څخه يو چي دوى ته له دوى او يقينًا 

په داسي حال كي عذاب ځكه ړ، نو ې تكذيب كچي هغه ئ

 چي ظالمان ول. لونيو

 پيغمبران ورغللپل پل خدغو مخكنيو ولسونو ته خ -(113)

په الهي په داسي حال كي ځكه ړل، نو تكذيب كخو هغوى 

پيغمبرانو د د ې چي ظالمان ول، هم ئاخته شول عذاب 

چلن كي پل په خېرى كولو او هم ړه ظلم او تپه اتكذيب 

 ظالمان ول.
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او ، ىړچي هللا درروزي كوخورئ پاك رزق نو هغه حالل او 

گه د هغه تو ېښتينپه رړئ كه د هللا د نعمت شكروك

ې تاسو ئچي پر كوئ. يقينًا خبره يوازي دا ده عبادت 

چي د ړي څه حرام كښه او هغه گ غوگه، وينه، د خوړزم

په مضطر شو څوك ، نو كه ږيېې اخيستل كپرنوم غير هللا 

ېرى چي نه بغاوت كوونكى وي او نه تداسي حال كي 

. او د ښونكى دئمهربان بخهللا چي كوونكى، نو يقينًا 

ې ژبي ئستاسو چي دروغ مه وايئ ړه په اڅه غه ه

چي دا حالل دئ او دا حرام دئ، چي ، گوالى بيانويڅرن

ړئ، ځانه افتراء وكپه درواغو له پر هللا گه ې توپه د

پر هللا دروغجنه افتراء كوي فالح )بريا( چي يقينًا هغه 

ده او دوى متاع يوه قليله ې( نشي موندلى. )حاصل ئ

چي يهودان شوي وو پر هغو دئ، او ته دردناك عذاب 

ړل، او چي مخكي مو تاته بيان كړل څه مو حرام كهغه 

ځانونو پلو پر خړى بلكي دوى ې كپرږ ظلم نه دئ مو

چي ړه په اړو گد هغو وچي ستا رب يقينًا ظلم كاوو. 

ې ې له د، بيا ئړيې بد كار كۍ سره ئپوهپه نا

ې ئپل عمل )خړې كې ې او سمونه ئړوروسته توبه ك

حتمًا ه تې وروسستا رب تر د چي(، يقينًا ړىاصالح ك

   .ښونكي دئېر مهربان بخډ

 ښووني دا دي: و الرآيتونې مباركو د د -(114-121)

  او د ړي چي هللا درروزي كوخورئ پاك رزق هغه حالل او

گه د هغه عبادت ې توښتينپه رړئ كه هللا د نعمت شكروك

چي حالل اء دا ده ښتيني عبادت تقاضد ررب پل كوئ. د خ

پاك( او ناگنده پاكيزه رزق وخورئ، د )حرام( او )او 

د نعمتونو  تعالى چي د هللاړئ او دا ډډه وكړلو له خورزق 

په مهال ړئ، له الهي نعمتونو د استفادي ځاى كپر شكر 

ې هم د هغه د احسان مرهون وئ او د حمد او شكر له جذب

گه وكاروئ تو هپه هغډك وي او هم دا نعمتونه ړه مو ز

  ږي.ېې راضي كپرچي ستاسو منعم 
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 ښه او هغه گ غوگه، وينه، د خوړزتاسو مپر  تعالى هللا

ې پرنوم د غير هللا ې پر مهال ئد ذبحي چي ړي څه حرام ك

چي په داسي حال كي مضطر شو؛ څوك ، خو كه ږيېاخيستل ك

 هللاې د نه ئېرى كوونكى، نه بغاوت كوونكى وي او نه ت

گه خوري او نه په توړاوي او سرغبغاوت كم د له ح تعالى

 تعالى چي هللاړتيا له حده زيات خوري، نو يقينًا پلي اد خ

ې حرام خوراك ې د د، مضطر ته ئښونكى دئمهربان بخ

 ې. ړاجازه ورك

  جني دروغځانه او پله ړه له خپه اد خوراكي توكو

او پل سر په خچي ړئ ډډه وكې گاني مه وركوئ، له دفتوا

 هللاووايئ: دا حالل دئ او دا حرام دئ. دا د وغو په در

څكله څوك به هيهغه په شأن كي افتراء ده.  تعالى

ژغورل شي له عذابه به ونه  تعالى هللابريالى نشي او د 

ې افتراء دروغجنه افتراء كوي. د د پر هللا تعالىچي 

يوه قليله چي څه نه وي پرته بل ې ې له دپايله به ئ

پلي يا يو نس خوراك، يا د خشي،  په برخهې ئمتاع 

حاكم او واكمن كوم د دروغجني فتوى كومه ذليله اجوره، 

په ۍ، او ړگپپنه، كومه چ، كومه شاباسىله لوري كوم 

 له لوري دردناك عذاب. تعالى هللاپاى كي د 

  شوي وو څه حرام يهودانو پر له لوري چي  تعالى هللاد

ى د ظلمونو سزا ې د مخه راغلى، هغه د دوې تر دبيان ئ

پلو پر خبلكي دوى ړى دوى ظلم نه دئ ك پر تعالى هللاوه، 

 ځانونو ظلم كاوو.

  يپلخله ، بيا ړيبد كار وكۍ سره پوهپه ناچي څوك 

ړي، پل غلط كار جبران كي او خړوروسته توبه وكۍ طغل

ستا چا سره له داسي  چييقينًا ړي، پل غلط كار اصالح كخ

ځكه رزويني معامله ده، دا ېپښني او د رب معامله د بخ

   .ښونكي دئېر مهربان بخډهغه چي 
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يوازي سر( يو امت وو، هللا ته په )چي ابراهيم يقينًا 

له چي اسي نه وو مطيع، حق ته يومخيزه مائل او د

ړ ې كغوره ئ ې شاكر،ئ، د نعمتونو شيڅخه مشركينو 

مو په دنيا كي ړ، او ې هدايت كاو مستقيمي الري ته ئ

آخرت كي حتمًا د په ړه او هغه به په برخه كڼه ورگښې

چي ړه ډلي كي وي، بيا مو تا ته وحي وكپه صالحانو 

ړه او هغه له د حنيف ابراهيم د ملت متابعت وك

   څخه نه وو.و مشركين

په څو خبري ړه په او آيتونې مباركو د د -(121-123)

 پام كي ولرئ:

  يوازي سر په  السالم چي ابراهيم عليهدلته ويل شوي

ې ټ ئبنسامت چي د يوه ستر ې معنى په ديو امت وو، يا 

ې په د، د ده الر د يوه لوى امت الر شوه، او يا ېښودك

ې چي يو امت ئړل وك ېچي دومره ستر ستر كارونه ئمعنى 

 ې وتلى شي. له عهد

  هللا تعالى ته مطيع وو، حق ته  السالم عليهابراهيم

په د مشركينو چي چمتو نه وو ې ته يومخيزه مائل وو، د

پل رب د خد څخه شي. ډلي ږي او د دوى له ېودركي گ څن

د سترو سترو  تعالى هللا ،وو ړاندي شاكرپه ونعمتونو 

د يوه موحد امت د باني او وو،  ړىغوره كپاره كارونو ل

ړه په الس جوگه غوره شوى وو، بيت هللا د ده په توښود الر

په دنيا كي ړ، هدايت كمستقيمي الري ته  تعالى هللاشوه، 

په پيغمبران د ده ېر ڼ شمگ، ړهپه برخه كڼه ورگښېې ئ

پر ده ړۍ موحدين اوالد كي مبعوث شول، تر قيامته به د ن

 .ډلي كي ويپه د صالحانو به كي  آخرتدرود وايي، په 

 چي او د ده له الري اسالمي امت ته ويل شوي  ّـ هللا رسول
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څه څ په هيچي هغه ي، لكه ړد ابراهيم د ملت متابعت وك

ېر نه وو، تاسو به هم له شركي څپه كي د مشركينو 

    ځان لري ساتئ.عقايدو 

  ارشادات په ارتباط دا  السالم عليهدلته د ابراهيم

ځواب معترضينو ته ې خوا چي له يوپاره راغلي ل ېد د

( السالم چي محمد )عليهه ومنو گڅنې: چي ويل ئړى شي ورك

د  گه غوره شوى او قرآنپه توپيغمبر د هللا له لوري د 

د ده دين له مخكنيو سره چي هللا له لوري راغلى حال دا 

د چي څه مومو ېر داسي ډپه دين كي ، د ده پير لريتو

په مخكنيو اديانو كي خو همدا شيان ې شوى پرق حاللو اطال

پر يهودانو چي ې د مخه وويل شول حرام وو؟ دوى ته تر د

په پاره يوه سزا وه، دوى د دوى لځيني شيان حرام شوي 

دين  السالم عليهړي وو، د محمد پله دا شيان حرام كخ

پيغمبرانو دين او نورو  السالم عليههمغه د ابراهيم 

 عليهد ابراهيم چي ې مأمور شوى په د ّـ هللا دئ، رسول

ړي، له بلي خوا قريشو د ملت او مذهب متابعت وك السالم

ته  السالم عليهابراهيم ځان چي تاسو هسي ته ويل شوي 

ې له شرك او مشركينو ب السالم عليهمنسوبوئ، ابراهيم 

په شرك كي غرق زار وو، هغه حنيف او موحد وو، تاسو 

ېر دي او څپه  السالم راهيم عليهيئ، نه مو عقايد د اب

 ېر. څپه نه مو اخالق او عمل د هغه 

    

    

   

  

   

    

ړلي احكام( پوري تې هغپه چي سبت )شنبه او يقينًا 

ړى وو، ې كچي اختالف ئځول شوى وو گر)الزم( پر هغو 

په هغه ځ ستا رب به حتمًا د دوى تر منچي او يقينًا 

 په كي اختالف كولو.چي دوى ړه كوي ېكپرڅه كي 

ې ښايي د دځي يادونه ځاى كي د سبت د ورې په د -(124)

چي چي دا هم د معاندينو اعتراض وو ې وي پاره راغلل

ډول درناوى نه ځي هغه ولي د سبت )شنبه( ور ّـ هللا رسول
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او ولي له هغو كارونو ې درناوى كوي چي يهودان ئكوي 

ډډه كوي؟ سره له ې ځ ترې ورپه د يهودانچي ډډه نه كوي 

چي د ابراهيم، موسى وايي: زما دين همغه دين دئ چي ې د

ل ځواب كي ويپه دوى ته  او عيسى عليهم السالم دين وو!!

ځينو خاصو او ې د ئړوند احكام او اځ چي دا ورشوي 

الزم شوي وو، ستر عامل پر دوى عواملو له كبله ړو گنځا

پاى كي په پاره د آيت ې لد همدې د دوى اختالف وو. ئ

څه په هغه ځ چي ستا رب به حتمًا د دوى تر منويل شوي 

 په كي اختالف كولو.چي دوى ړه كوي ېكپركي 

    

 

  

    

     

    

    

   

ې سره بلنه ېكي موعظپه حكمت او نپل رب الري ته د خ

چي تر گه مجادله ورسره كوه داسي توپه ړه، او ورك

پوه دئ ښه پر هغو چي ستا رب يقينًا ټولو غوره وي، 

ښه هم پر هدايت شوو ېروتي او هغه چي د ده له الري ت

 پوه دئ.

څو مهمي ې مبارك آيت كي مؤمن داعي ته په د -(125)

 ې:ښووني شوالر

  په رب د چي ستا ړه بلنه وركپه حكمت سره مخاطب ته

چمتو شي، ستا بلنه بايد حكيمانه وي، د ته تلو الري 

چي هغه ته داسي الفاظو په پام سره، په مخاطب حالت ته 

ړه ته الر ومومي هغه زد چي گه په داسي توړ وي، د فهم و

په مناسب وخت پرانيستل شي، ورته ې ړه دروازه ئد زاو 

ړه، بايد ځاى او حالت كي هغه ته بلنه وركاو مناسب 

په هغه درنه تمامه نشي، حساسيت بلنه  چي ستامتوجه وي 

گه ونه په سترتا ته د رقيب او حريف ې تحريك نشي او ئ

ې او ڼگړ ځان تر ده لوته چي ېري گ، داسي ونه انگوري

او موخه دي يوازي دا  ېگور گهپه سترته د حقارت هغه 
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  ې.ړپړ كچي هغه ده 

 ڼه ولري، مخاطب ې بېكي موعظې نستا بلنه بايد د يو

ړه په اې، د ده ږى يخوې خواچي ته ئړي حساس كداسي ا

ې، ، سعادت او فالح تلوسه لرخيرد ې، د ده ړه سوى لرز

جذبه ړه د يوه دردمن زې كي بايد په الفاظو او لهجستا 

د مخاطب له  او ېړ شوې ته اكه مجادلړي. ږ احساس كغاو 

گه مجادله په داسي توو ې نښتنو سره مخامخ شوپولوري 

ې او معقوله ښكلپه ټولو غوره وي، تر چي ورسره كوه 

ستا ې نه ځواب ووايه، له مجادلښتنو ته پوې گه ئتو

موخه او هدف بايد مخاطب قانع كول او د هغه تشويشونه 

ړول پ، ځولپرځوابول وي نه د هغه وښتني پرفع كول او 

، گورهگه مه ورته په ستراو رقيب حريف د يوه ړول، او خ

پل د خې و غصه ناك انسان ئيچي داسي الفاظ مه كاروه 

 .په ضد كارويښمن د

 څ ، د هيږهېڅ مخاطب له هدايته مه مأيوس كد هي

هغه داسي الروركى چي ړه مه كوه ېكپرړه دا په امخاطب 

ړه داسي په اد مخاطب ، ې نشتهچي د هدايت امكان ئدئ 

الس دي څخه او له دعوت ځي رگډ ړه ستا د الري خنېكپر

ږده، ېپرته  تعالى هللاړه ېكرپړباسي، دا ااخيستو ته 

، ژنيېپښه ېدونكي الروركي او هدايت كچي ستا رب يقينًا 

پيغمبران ژندو سره سره ېپد الر وركو له  تعالى هللاكه 

سمي الري ته بلي نو ته هم د ې په الس ئږي او د دوى ېورل

 دوى له دعوت او بلني الس مه اخله. 

  پام و ته له ښوونې حكمته داعيان دغو الهي الربځيني

ټي گچي دين ته د پرته د دعوت داسي اسلوب غوره كوي 

چي خلك دين ته ځاى  رپې ځاى تاوان رسوي، د دپر رسولو 

چي كافر د ځاى پر ې د دې متنفر كوي، راوبلي له دين ئ

ېدا پوهپه حقيقت د او د دين څوي لوستلو ته وه قرآن

 ښمني تهړي هغه له دين سره سختي دچمتو كې څي ته ئه

گمان گوري، گه په سترښمن څوي، هر كافر ته د محارب ده

، غضب، توندوالى او ړاندي شدتپه وكافر هر چي د كوي 

او د هغه تعالى  گواكي هللاتريخوالى د ثواب كار دئ او 

په چي حقيقت گمارلي يو!! حال دا ې پر همدږ رسول مو

ړه ې اپه دچي ښيي ې خالف دئ، برنى آيت گه د دړه توپبش

ږ چي موښوونه دا ده گه ده، د اسالم الرڅنښوونه الرالهي 

ړو، محارب كافر، غير محارب طبقه بندي كمخاطبين پل خ
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، هغه ځه، راهبښړ، ړ، ووكافر، د محاربو كافرانو زو

ې رابلو، هغه ږ مخاطب دئ او اسالم ته ئچي زموكافر 

تر نورو پلوه ۍ له پلوپلوه يا د خله فكري چي كافر 

ېدو گږ سره د جنچي له موهغه كافر ئ، ې دږدږ ته رانمو

ړو كي برخه واخلي گپه هغو جړي اراده نه لري، نه غوا

ځ ټولو ترمنې ې، د دړپيل كضد په ږ زموچي د ده قوم 

چلن بايد له بل ږ ړو، له هر يوه سره زموپېر وكبايد تو

چلن كوي او ټولو سره يو شان چي له پير ولري. څوك تو

په ضد د تشدد امر د دوى  ږ تهچي اسالم موگمان كوي 

چي د ونه دا ده ښوالر قرآند سخته اشتباه كوي،  ؛ړىك

نه ړه به په اځ لرو، د دوى ړه به مضبوط دريپه اځينو 

ې كي او نه په لهجپه تعامل كي نرموالى وي، نه ږ زمو

په ږ تعامل ړه به هم زموپه اځينو د امونو كي، غپيپه 

او نرمه، هغه ته  ږهږ لهجه خوړ وي او هم زموښت والنرم

 گران زوى،...گري، ، ملړد ورور، دوست، محترم، د قدر و

ې چي اسالم ته ئخطاب كولى شو، هغه مخاطب كافر ته 

حتمًا بايد له داسي مينه ناكو الفاظو كار رابلو 

پيغمبر رحمة للعلمين دئ، ږ چي زموفرمايي  قرآنواخلو، 

او د  ّـ هللا رسولدا هسي نوم نه دئ، دا د عالمينو سره د 

ځوروي، او ږ ته انگوالى موڅرنچلن هغه د امت د 

چي ستاسو دعوت بايد حكيمانه او ښوونه راته كوي الر

ڼه ولري او پند بې او ړ وي، د موعظۍ او رحمت والمهربان

ږو او ېره غوره طريقه او خوډپه ستاسو مجادله بايد 

نه  ّـهللا  گمان كوي رسولي چڅوك الفاظو سره وي.  بانهدمؤ

ړى ښكلو او نرمو الفاظو وركپه ځواب د كافرانو د سالم 

په دوران كي سالم ته ېدو له دوى سره د مخامخې او نه ئ

پل په خ ّـهللا  رسولورته الفاظ ويلى سخته اشتباه كوي، 

ېر او حتى سخت ډچي او مهربان وو ږ چلن كي هومره خو

ې مؤدبانه او محترمانه په همدې يوازي ئښمنان سخت د

چي به كله كوم مجلس  ّـهللا  رسوله مسلمانان شوي. چلن سر

ړى ځلي سالم ويلو، لومې درې ته ننوتو نو اكثرًا به ئ

ڼ لوري ناستو ښي او كيننوتلو سره سم، بيا سالم له 

د يوه روايت له مخي چول، ړول او سالم اخلكو ته مخ ا

ڼل شوي، كه دا گكافر ته د سالم لفظ كارول صحيح نه دي 

ومنو نو يوازي د دغه لفظ له كارولو به روايت صحيح 

ښكلي الفاظ ې نور مناسب او ځاى به ئپر او  وډډه كو
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ږ ته څوك موچي كله پام وي ې ته مو هم بايد كاروو، د

ږ يوازي دا ورته ووايو: ووايي: السالم عليكم، او مو

او ې كارول پله هغه ته د سالم د كلمپه خ، نو دا وعليكم

 ږي.ېڼل كگد سالمتيا دعاء 

 څوك تاسو ته چي كله ښوونه كوي ږ ته الرمو قرآن

چوي، كومه تحيه وايي، نو د هركلى وايي، سالم درباندي ا

ږه د ده ږ تر لده تر الفاظو غوره الفاظ ورته ووايئ، ل

 الفاظ وكاروئ:
   

    

      

    :42النساء  

، نو يا وويل شوپر تاسو سالم ښه سالم په كوم كله  او كه

ې شكه ، بځوئرگې غوره سالم ووايئ او يا همغه وروتر د

 دئ.ښه حساب كوونكى څه په هر هللا  چي

ځواب به يا ې، و يژوندى د الست اوغښه راد سالم، يعني 

په ئ او يا به همدغه كلمات وركو په غوره كلماتوې تر د

له  ئهللا تعالى حسيب د چي پوه شئې په دوايئ، كي  ځواب

  حساب كوي.كي  څهپه هر بنده سره 

لته هغه قصه ستاسو مخي چي دگڼئ ې مه نا مناسبه ئ

ړه ده، د داؤد د په اچي د يوه جاهل مبلغ ږدم ته 

چي زه د دولت تر په دوران كي او هغه مهال اقتدار 

ۍ په ې ولسوالد كابل شمال كي د فرزقيب الندي وم، تع

پاره جومات ځه لېدم، د اختر لمانۍ سيمي كي اوسې غرنيو

چه او ړيتي، كپناړه، داسي پيل كړو، خطيب وينا ته وال

ړي سره چي له بازاري س ې وتلېله خولې ئې خونده خبري ب

چي ې ې كولښايي، داسي د اخالق او عفت خالف خبري ئهم نه 

ې بچي ې شوم ې حوصلگران وو، دومره ورته بې دل ئېاور

ژبه په چت او دا دعا مي سوكه او ونهالساختياره مي 

عزيز دين د دغو ذليلو له پل خ خدايه!ې : اراغله

 ژغوره.  وگولو من

ښمن سره د چي له محارب دني دا دي وښوالر قرآند  

ښمن ته مو بايد قاطع او جدي وو، دپه دوران كي ښتو ن

ږدو، ړېپگر ېكنده وي، نه سنپرېز او واب توند، تځعملي 

په ږو، ېگپايه وجنړو او نه تسليم شو، تر ېښته وكنه ت

ژلو صرفه په وښمن چمتو وو او د دېدو ته ژل كپله وخ
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پلو پر خښمن سره معاهده كوو نو چي له دكله ړو، ونه ك

څه به څژمنو به صادقانه عمل كوو او له غدر او خيانت 

ږو بايد ېړ كې ته اچي له دوى سره مجادلكله ډډه كوو، 

ړو، نه مو تندى تريو وي او نه گه استدالل وكپه غوره تو

 هغوىچي كله و ااو غضبناك،  ، ركيك، نامناسبالفاظ سخت

گر دعوت او حكيم ړه سواندته رابلو بايد د يوه زاسالم 

ټول پړاو كي كولى شو ې په دړو، ېر عمل وكڅپه او واعظ 

الفاظ وكاروو. ۍ دك ونكي او له مهربانښكړه راښكلي، ز

چي د مخاطب ړو ډډه وكڅه بايد څله هر هغه حركت او لفظ 

پيغمبر هغه ړه سواند رؤف او زږ پاروي. زموحساسيت 

ېده د ېرې مخي ته تد يوه يهودي جنازه ئچي مهال 

چا دو، او د هغه ېپاره ودرښودلو لي ددرناوي يا همدر

ښتنه پواو ېښېدو يب وبرچي دا كار ورته عجكي  بځواپه 

 فرمايل: يو انسان دئ!و ،ړهې وكئ

   

     

    

  

    

    

     

    

    

   

    

نو همغسي  (ځورول شوئوېرى درباندي وشو )او كه ت

ړئ دا شوى، او كه صبر وكتاسو پر چي ړئ ې وكپرېرى ت

ړه، او صبر . او صبر وكغوره دئصابرانو ته يقينًا 

پر دوى مه په توفيق سره، او  گر د هللادي نه دئ م

ړه ې مه زټو تدبيرونو ئپږه، او له هغو ېغمجن ك

چي هللا له هغو سره ې كوي، يقينًا چي دوى ئږه ېگى كتن

چي او هغه ړه وك ېئ( ځان ساتنه)چي تقوى مل دئ 

 محسنين )احسان كوونكي( دي.

ړه په اۍ موضوع د مخكن آيتونهدا مبارك  -(126-128)
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څو ږدي او يوه داعي ته ړاندي په وږ ي زموښوونمزيد الر

 كوي: ښتنيپارسناكي تښارزنوري 

 په دوران كي د مخاطب له لوري ې كه د دعوت او مجادل

ې پرچي تاسو ې درته وويل څه ئځورول شوئ، داسي و

مه ې بالمثله ځواب ئړئ، ږئ، نو يا خو صبر وكېځورو

 ې وزغمئ، دا كار درته غوره دئ، دوركوئ، بده خبره ئ

په خوا كي د ثواب له تعالى  هللاپلوه هم او د نتائجو له 

ځواب ځواب وركوئ نو يوازي بالمثله پلوه هم، او كه 

چي مخاطب درته ويلي، نه څه ورته ووايئ ړئ، همغه ورك

چي د صبر او زغم په هغه صورت كي تر هغه زيات، دا 

ې په حالت كي د دۍ ، د داسي كمزورې ويماده مو كمزور

 ړئ.چي صبر وكړى شوى، خو د عزيمت كار دا دئ رخصت درك

 په ښتنه كوي، د دعوت پارتاسو ته د صبر ستعالى  هللا

ښكلى او هللا تعالى چارو كي، خو د صبر دا ټولو په شمول 

چي الهي توفيق ږي ېپه برخه كچا ته مقبول صفت د هغه 

ې ږدته نتعالى  هللاچي انسان څومره د الري مل شي، هر ې ئ

په برخه وي، او ې پېرزويني ئتعالى  هللاي، د او مقرب و

ې مل او مرستندوى وي همدومره به صابر او د ئتعالى  هللا

 لوى زغم خاوند وي. 

 په وي، شفقت او حكيمانه بلني ړه سستا د دعوت، ز

چلن، تريو تندى، بده گون، ناسم بد غبرړاندي د مخاطب و

جن نه تا غمځ دي ړ دريۍ والپوهپر جهالت او نااو وينا 

او نشاط دي شوق  ،په كار كي ستا شوراو د دعوت ړي، ك

 ړي. گى نه ككمزورى او كمرن

 ږه، داسي ېگى كړه تنمه زټو تدبيرونو پله ښمن د د

چلن او شيطاني تدبيرونه ستا حوصله چي د دوى بد نه 

ۍ ې صبرچي له بڅوي ړي او داسي كار ته دي وهې ككمزور

ټول به د دوى  ىتعال چي هللاډه اوسه ډانشأت كوي، 

 ډوي.تدبيرونه شن

  ( ځان ساتنه)چي تقوى چي هللا له هغو سره مل دئ يقينًا

پورتنيو په ړي چي ډډه وكي، له هغو ناسمو كارونو ړوك

ۍ، گړه تنۍ، زې صبرو كي ورته اشاره وشوه: له بآيتون

چي چلن له داسي ناسم په دوران كي ېدو، د دعوت غمجن ك

توندي  ې خالف وي، ده مجادلې او غورې موعظږد حكمت، خو

ې معنى په همدله كارولو، دلته تقوى ې او غضبناكي لهج
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محسنين چي له هغو سره مل دئ تعالى  هللاې. او راغل

ېك ړاندي نپه وچلن )احسان كوونكي( وي: د مخاطب د بد 

ېكي وينا سره په نې ځواب ئچلن كوي، د بدي وينا 

 .ويځوابپه ورين تندي ې وركوي، تريو تندى ئ

ې د ې سورپلوه د دآيت كه له يوه  ىې وروستد سور

ې پلوه د سورې تتمه ده، له بله ښكلېيمي برخي ې دريو

ړي آيت په لومړاو لري، ېر موزون تډړي آيت سره له لوم

ې ړى، د مجادلپيل كچي قريشو جدل ې ې ته اشاره شوكي د

چي ېري دئ چچي وايي: هغه عذاب ې دا ده لويه موضوع ئ

ړه د الهي په اې ې؟!! دا آيت د مجادلښگوا ېپرته مو 

ې مؤمنانو ته څ كي ئپه ترښوونو وروستى آيت دئ او الر

په دوران كي چي كه د مجادلو او مناقشو ړى اطمئنان ورك

معيت تعالى  هللااو )احسان( لمن كلكه ونيسئ د  )تقوى(د 

 ړئ. او تأييد به ترالسه ك

 

أشهد أن ال  ِإل ه  ِإالَ أ ْنت  أ سْت ْغِفر ك   س ْبح ان ك  الَله َم و ِبح ْمِدك ،

 و أ ت وب  ِإل ْيك  
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 

 االسراء

 ژندنه:پېې د سور

ه سوره دوه مشهور نومونه لري: االسراء او مباركدا 

و اخيستل آيتونڅلورم ړي او چي له لومبني اسرائيل، 

ان نه بلكي پاره عنود مضامينو لې د سورړه شوي، دا دوا

لري، د رواياتو  آيتونهيوازي نومونه دي، يو سل يولس 

دولسم د پاى يا له مخي دا سوره د بعثت يولسم كال په 

ې په دځيني څه هم ې، كه نازله شوړيو كي په لومكال 

په مدينه كي نازل شوي، ې ئ ني آيتونهيځچي باور دي 

و آيتونه مدني بولي، خ 40تر  53او له  85، 33، 39، 92

ړي آيت ڼي، له لومگكاماًل مكي سوره ې جمهور مفسرين ئ

و آيتونټولو د نورو  ىېدلپاى ته رسپه بصير چي پرته 

ېيم آيتونو )وكيالً( او )شكورًا( ې د دوهم او درفواصل ئ

 ته ورته دي. 

هللا  رسولچي د ې آيت پيل شوپه داسي دا مباركه سوره 

ده پاكي يي: ېړلى، واڅگه ډه توپه لنې د معراج سفر ئ ّـ

پل بنده له مسجدالحرام تر خې په ئيوه شچي هغه ذات ته 

ې د همد، يښيورو آيتونهځيني چي  پوري بوتمسجد االقصى 

او رؤيا يوه چي دا پېتم آيت كي ويل شوي په شې سور

په وضاحت سره آيت له الفاظو ړي روحاني سفر وو، د لوم

 قرآنه د ت ّـهللا  رسولروحاني سفر كي ې دپه چي ږي ېمعلوم

يوه برخه  قرآند ښودل شوى، و حقيقت ورځينو آيتوند 

گو نه ليدل په سترچي ړه دي په اه د داسي شيانو آيتون

ېر شوي ې، تږي، لكه جنت، دوزخ، آسمانونه، فرشتېك

د دغه تعالى  پيغمبران او د هر يوه مقام او منزلت، هللا

ه ته هم اوه آسمانون ّـڅ كي رسول هللا په ترروحاني سفر 

په شمول، هم السالم  عليهې د جبرائيل ښودل، هم فرشتو

ې پسپيغمبر، ورپه هر آسمان كي يو جنت او دوزخ او هم 
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ښودل داسي دي لكه  آيتونهته  ّـهللا  چي رسولښيي آيت 

په غره كي د طور تعالى  چي هللاته موسى عليه السالم 

د پوري له دوهم آيت تر اتم آيت ړ، ليكلى كتاب ورك

ده تعالى  چي هللاې ې دا برخه راغلد قصالسالم  يهعلموسى 

وو ښود پاره الرچي د بني اسرائيلو ل ړته داسي كتاب ورك

ړاندوينه ې كتاب كي وې توحيد ته رابلل، په داو دوى ئ

په ستر فساد الس ځلي وه چي بني اسرائيل به دوه ې شو

او گيالي د جنگوري، پله سزا وځل به خهر ړي او پوري ك

ې ئڅه به تر بريدونو الندي به راشي او هر  ښمندړي واپي

دا چي د بني اسرائيلو تاريخ شهادت وركوي تباه شي، 

په نهم آيت كي د پسي ې، ورړاندويني ترسره شوړه ودوا

ښوونه څه ته الرهغه  دا قرآنچي ړه ويل شوي په ا قرآن

سيده ده، او هغو مؤمنانو ته ټولو سمه او تر چي كوي 

چي ستر اجر ېرى( ، )دا زويكك عملونه ېنچي ېرى وركوي ز

چي هغو ته دردناك عذاب دئ او دا په برخه شي. ې به ئ

چي د څه دي او دا همغه  ړي.پر آخرت ايمان نه راوچي 

  په تورات كي ويل شوي وو. السالم موسى عليه

ځير شئ په غور سره و ته آيتونټولو ې سورې كه د د 

ړۍ ركوع ې لوممدهد كي ې سورټولي چي په گورئ نو وبه 

ي ې آخرېړل شوي، د سورڅگه په مشرح او مفصله تومطالب 

او د ده د نهو معجزو او د السالم  عليهركوع هم د موسى 

ځي گرته راې قرآن پسفرعون د مخالفت يادونه كوي او ور

پاى ې په داو ړتياوي بيانوي، گځان رېگڼ شماو د هغه 

 : چيته رسي 

  ټولي هللا لره دي.ستايني 

 ځاى ناستى نه لري.او  زوى 

 څ شريك نه لري.ۍ كي هيپل ملك او واكمنه خپ 

  ړ نه په سرته رسولو كي د بل مرستي ته اد هيڅ كار

 .دئ

  گڼه.ستر ې ئيادولو سره لوى په لوى 
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پل بنده له خې په ئيوه شچي ده هغه ذات ته پاكي 

مسجدالحرام )محترم جومات( تر هغه مسجد االقصى )لري 

، ېړبركتي كور شاو خوا ې ږ ئموچي  پوري بوتجومات( 

ښه چي هغه ښيو، يقينًا ورو پل آيتونهځيني خڅو تر 

   دئ. ېدونكىاورليدونكى 

پام كي په په ارتباط الندي خبري ې مبارك آيت د د -(1)

 ولرئ:

  كي د ې مبارك آيت په دچي ې متفق دي په دعلماء ټول

فر د معراج دا سې. د معراج سفر ته اشاره شو ّـهللا  رسول

پاى ته په سدرالمنتهى پيل شوى او له مسجد الحرام 

پوري د اسراء له مسجدالحرام تر مسجد االقصى ېدلى، رس

په نامه ياد شوى او له مسجداالقصى تر سدرة المنتهى 

ې برخي ې يوې آيت كي يوازپه نامه. په دپوري د معراج 

و آيتونپه نورو ې ې، نوري برخي ئته اشاره شو)اسراء( 

 ې.ېړل شوڅواياتو كي په راو 

  ې له لوري تر سره شوى پد شچي دا سفر دا آيت وايي

ته د  ّـهللا  رسولښتل غوتعالى  هللاچي ې دا وه او موخه ئ

ځينو د  قرآناو د ښي گندي نڅرځيني پل قدرت او عظمت خ

چي انسان ږي ړېښتنه راوالپوي. دا ښيو مصداق وروآيتون

څ نه ره كي هيپه تياې له لوري او پد شښه، په ويخو 

بشري حالت بدل  ّـهللا  رسولد ې سفر كي په دنو آيا ويني، 

ې له لوري پد شچي په برخه شوى ې شوى او داسي حالت ئ
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ځواب مثبت ې؟ كه ښي ليدى شود قدرت نې هم د هللا تعالى ئ

كي  قرآنپه خبره  اڅه وي؟ آيا دې خبري دليل به وي د د

؟ كه داسي كوم آيت په احاديثو كي ّـې كه د رسول هللا راغل

 گه منو؟ څننو دا خبره به  ؛چي نشته، او حديث نه وي

 داسي ليدل په خوب كي تياره كي خو په ې پانسان د ش

ېره ډښي ې د خوب ليدا تر ويځلي ئېر ډچي كولى شي 

ډ وخت كي دومره شيان په لنېزه وي، پراخه او تدقيقه، 

لكه  ې كي نشي ليدى،ې مودږدپه اوې ښه ئپه ويچي گوري و

ږ ډ وخت كي زموپه لنږد عمر چي د يوه كس اوهغه فيلم 

نو آيا دا سفر د عالم رؤيا او ړي. ځور كړاندي انپه و

څه دئ؟ ې دليل ځواب مثبت وي نو د دخوب سفر وو؟ كه 

ښيي دا يوه چي او سنت كي داسي دليل مومو  قرآنپه آيا 

ځواب دا دئ ښتني پوې ؟ د دروحاني سفر وو او رؤيا وه

ېر صراحت او وضاحت سره ويل ډپه كي  قرآنپه و، هم چي ه

د ېر رواياتو كي، گڼ شمپه هم يوه رؤيا وه، دا چي شوي 

 داسي راغلي: آيت كي  61په ې ې سورهمد

     

    

   

    

   

    

    

                              61:اإلسراء 

پر دغو چي ستا رب چي مو درته وويل: يقينًا او كله 

تا ته مو چي ې، او هغه رؤيا )خوب( ړخلكو احاطه ك

پاره يوه آزموينه د؛ هغه مو فقط د خلكو لښودرو

 ې ونههغه لعنت شوې( كي )ياده شو په قرآنې، او ځولگر

ې، نو )دغو خبرو( يوازي د دوى ستر طغيان ېروو ئاو و

 ړ.الزيات ك

 هدا خبر ونوآيتېتم پاو شړني ې له لومې سورد د

څ كي په تربحث شوى او ړوند دلته د معراج اچي  ږيېثابت

 ې:ېښودل شوږ مخي ته ازمو نيوښوې دا الرئ

  په كي ترسره شوى.په شدا سفر 

  ېول شوى.پوري بله مسجدالحرام تر مسجد االقصى  

  ښيي.ورو پل آيتونهختعالى  چي هللاد سفر موخه دا وه 
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  ښمنانو كوم او د څه ويليچي خلكو ړه ې ادپه

 ېدلي.اورهللا تعالى ړي؛ تبليغات ك

  ېر شوي هللا تعالى ه تڅ ّـهللا  پر رسولچي ې سفر كي دپه

  سميع او بصير دئ.تعالى  چي هللا ځكهليدلي. دا 

  په خوب ته  ّـهللا  رسولچي څه فقط يوه رؤيا وه دا هر

 .ېښودل شوكي 

  ،ې منل ځينو ته ئخلكو ته دا رؤيا يوه آزموينه وه

ځينو ڼله، گقصه وې ړه شوځانه جوهغه له ځينو گران وو، 

دا ې دا دئ ويل به ئپاره وكاروله او د تبليغاتو ل

په كي تر مسجداالقصى په يوه شچي كوي  ءپيغمبر اوس ادعا

ې امامت ئالسالم  معليه انوټولو پيغمبرپورى تللى، د 

ې په هر آسمان كي ئېدلى، پوري رسړى، تر اوم آسمان ك

گو پلو سترپه خې پيغمبر ليدلى، جنت او دوزخ ئيو يو 

فتنه وه لكه پاره داسي ليدلي او... دا رؤيا د دوى ل

چي ړه يادونه وشوه په اچي د دوزخيانو كي  قرآنپه 

په چي د دوزخ ټى وي ې د زقوم هغه تريخ بوخوراك به ئ

په او كافرانو وويل: آيا د اور ږي، ېټوكتل كي به را

ځ كي؛ ونه په منېز اور هغه هم د دوزخ د تځ كي من

تعالى  چي هللاهغه وينا يا د قرآن ېدى شي؟!! راشنه ك

ې د ئتعالى  هللاچي نشي كولى څه ړي، داسي ران احاطه ككاف

دا وينا  قرآنيا د  اوړي، كولو توان او توفيق ورنه ك

ې پربه ښمنان ستا دچي ړي څه وكبه داسي تعالى  چي هللا

ې ډي وهلملنپر دغو خبرو  قرآنقريشو د چي ېروي، لكه وو

ړه په اې ستا د دغي رؤيا ڼلگړ نه ې د منلو واو هغه ئ

  همدا كار كوي!! هم 

 ړي آيت شرح او تفسير په اصل كي د لومېتم آيت پش

ښودل پې له لوري دا سفر د شكي ړي آيت په لومځكه دئ، 

ړى آيت چي دا يوه رؤيا وه، لومپيتم آيت وايي شوى او ش

كي اكثرًا  قرآنپه پيل شوى او دا لفظ په سبحان سره 

ب منسوبول ته د كوم عيتعالى  چي هللاكارول شوى هغه مهال 

د قرآن  ؛ڼلىگدا سفر مهال  ّـهللا  رسولنفي كوي، قريشو د 

ژندلى پېځواب كي وايي: تاسو د ده رب سم نه دئ په دوى 

ته ضعف ېښي، تاسو هللا تعالى چي داسي سفر درته محال بر

ۍ منزه له ضعف او ناتوانتعالى  هللااو عجز منسوبوئ او 

دوه صفاتو ى تعال پاى كي د هللاپه ړي آيت د لومدئ. 
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ې د آيت له چي ارتباط ئې ( ته اشاره شوسميع او بصير)

څه ويلي چي خلكو ړه ې ادپه ې سره داسي دئ: ړۍ فقرلوم

څه  ّـهللا  پر رسولچي ې سفر كي دپه ، ېدلياورهللا تعالى 

په آيت همدا مطلب پيتم ليدلي. شېر شوي هللا تعالى ت

ا رؤيا د پوره وضاحت سره بيانوي او وايي: دتفصيل او 

گران وو، ې منل ځينو ته ئپاره يوه آزموينه وه، خلكو ل

 . ڼلهگقصه وې ړه شوځانه جوهغه له ځينو 

  ې آيت د دڼي د قرآن گچي دا سفر يوه رؤيا نه څوك

ړاندي كوي؟ څه تأويل به وڅه وايي او ړه به په ا

چي قطعًا د ړي كمزوري تأويلونه كځينو داسي متأسفانه 

په د خوب رؤيا دلته چي نو ويلي . ځيړ نه ديمنلو و

په معنى ښودلو او ليدلو څه د ښه په ويمعنى نه بلكي 

چي څوك خبره ده،  هگه غلطپړه توپه بشخو دا  ې!!راغل

ښي په بله معنى تعبيروي او د ويپرته رؤيا له خوب 

ړه جسارت په ا قرآنلويه اشتباه حتى د ڼي گې ليدنه ئ

په چي ې ړءيا( راو)رځله دا كلمه اوه ځكه قرآن ، كوي

ېر جسارت او ډې معنى د خوب رؤيا ده، دا به ټولو كي ئ

پاره تحريفول وي ناسم تصور ل د يوه آيتونه قرآنحتى د 

ښي رؤيا ږدي او د ويېپرې اصلي معنى ې كلمڅوك د دچي 

ېرو رواياتو هم ډچي له په داسي حال كي دا  ڼي.گې وئ

پاى په و ږي چي دا يو خوب وو او د دغو رواياتېمعلوم

. د بخاري دوه ښ شوله خوبه راوي ّـهللا  چي رسولكي راغلي 

ښه چي په ويروايتونه همدا خبره كوي. انسان داسي دئ 

په ې له لوري څه نشي ليدلى خو پد شپه تياره كي او 

 ليدنهكي خوب په ې ، كله كله ئليدى شيې ئخوب كي 

ې ښي ليدا ئچي د ويدومره دقيقه، جامع او وسيع وي 

په داسي اسرارو په خوب كي ېدى نشي، ره مقايسه كورس

د خوب ليدا ښه ورته ممكنه نه وي، په ويچي ېدى شي پوه

چي څه ليدلى شي ومره دكي  وخت ډپه لنېره سريع وي، ډ

ې مودي كي هم نشي ليدلى، هغه خلك ږدپه اوې ښه ئپه وي

گوري او خاص اهميت گه ټه سترټيپه چي د رؤيا ليدني ته 

د چي ښي ېگران برې خبري باور كول ورته د پهنه وركوي 

چي څوك ڼي، خو گد معراج سفر د رؤيا سفر و ّـهللا  رسول

داسي سفر چي ږي ېپوهگوري هغه له مخي  رؤيا ته د قرآن

 ښه.په ويپه رؤيا كي ممكن دئ نه يوه انسان ته يوازي 

ځي له لوري وو، نو حتمًا به د ور ىښي سفر وكه دا د وي
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كي څه په تياره او  ې له لوريپشه د شېپه وځكه انسان 

په قيد كي وي چي د انسان روح د كالبد نشي ليدلى، كله 

څو كيلو چي ې دومره كمزورى وي گو لري ليد ئنو د ستر

ې له پردۍ د نرشيان هم نشي ليدى، لوى متره لري لوى 

په ې پد شڅه نشي ليدى، پرته ڼا څه نشي ليدى، له رشا 

چي د كالبد له قيد او و كله څه نه ويني، ختياره كي 

 ،ړيړو حجابونو واوېپرړو ېپرله ې آزاده شي نو محدود

، اسرارواو هم د مستقبل له  ږيېخبرپېښو هم د ماضي له 

هم د زمان ې تياره مخه نيولى شي او نه حجابونه، نه ئ

په تياره كي ې پځي او هم د مكان، د شې ووله محدود

 ڼا كي. په رځي داسي ويني لكه د ور

 د چي ې دي ويلي ئې هم مخكي تللي او ي نور تر دځين

مراد د څخه رؤيا ې ياده شوكي له په سوره االسراء 

خلك  اچي دړوند رؤيا ده!! خو يقينًا ې د سفر احديبي

په مكه چي د االسراء سوره ځكه ېره ستره غلطي كوي، دا ډ

ې او د د بعثت يولسم كال شاوخوا نازله شوكي او 

ړوند وه او اې اته كاله وروسته ږدې ندېښه تر پې حديبي

او هغه ږ د مخه ليدل شوى، پېښي لې له ې د حديبيخوب ئ

االسراء كي په ې. ې كي اشاره شوپه سورخوب ته د الفتح 

دا قطعًا غلطه دئ، خوب ړوند ياد شوى خوب د معراج ا

  ڼي. گړوند خوب ې ادا د حديبيچي خبره ده 

 ږي ېاحت سره معلومېر وضډپه الفاظو ېتم آيت له پد ش

ې د هغچي قريشو ې ې رؤيا ته اشاره شوچي دلته داسي يو

دوه  ّـهللا  رسولاو د ړي، پيل كړه شديد تبليغات په ا

ړه شديد په اښمنانو د هغوى چي دخوبونه داسي وو 

ړوند خوب او بل دغه ړل: يو د حديبي د سفر اتبليغات وك

نه وي  ړوند رؤيا، كه دا رؤيا د معراج رؤياد معراج ا

ړه شديد په انو كومه رؤيا ده؟ قريشو د كومي رؤيا 

پرته بل هغه آيت دي ما ته ې آيت ړي؟ له دتبليغات ك

ړي، ړه قريشو تبليغات كپه اچي وايي د معراج  يښيراو

پرته بل داسي آيت نه مومو ې كي خو له دټول قرآن په 

ې معلوم ړه د قريشو شديد تبليغات ترپه اچي د معراج 

چي يقينًا د وي ړوند رؤيا كه دا رؤيا د معراج اشي. او 

ې د په كوم جرأت سره به ئرؤيا ده نو ړوند امعراج 

 څه تعبيروو؟!! په بل پرته معراج له رؤيا 
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  اسرى ېفقرپه دغي ړي آيت لومد چي وايي ځيني( :

 عليهبعبده ليال( كي د اسرى معنى همغسي ده لكه موسى 

په ، يعني بادي ليال(اسري بع)چي ويل شوي: ته السالم 

ېول مراد دي نه روحاني او غير ړو كي جسماني بدوا

چي يوه ړى دا ړه دوه عرائض لرم: لومې ادپه جسماني. 

د هغه ته او ولي گه څنږ به رؤيا ويلي مو قرآنې ته ئ

په تعالى  هللاد چي سفر نوم وركوو؟!، دوهم دا جسماني 

چي د  په هغي متبادري معنى نشو اخيستىړه يو فعل ا

په السالم  عليهې اخلو، اسرى د موسى ړه ئپه اانسان 

ې له لوري پچي بني اسرائيل د شې معنى ده په دړه ا

ې شا ته، خو د هللا ړاندي او ته ئدوى وچي ړه داسي روان ك

ځكه دا ې معنى نشو اخيستى، په دې قطعًا ړه ئپه اتعالى 

و ښو اپپلو په خاو بني اسرائيل السالم  عليهچي موسى 

دا سفر داسي  ّـهللا  پر زمكه روان شوي او يقينًا د رسول

ېول نشو ډول بگه يو څ توپه هيړه نه وو!! نو دا دوا

ړه ووايو انزل الكتاب په اږ د يوه انسان كه موڼلى. گ

پل الس په خې كتاب الندي چي له بره ئې دا ده نو معنى ئ

په دغي انزل الكتاب  ړهپه اړ، خو د هللا تعالى كي راو

 ّـهللا  پل بنده رسولختعالى  هللا، متبادري معنى نشو اخيستى

ې له لوري له مسجدالحرام تر مسجداالقصى او بيا تر پد ش

كيفيت په ېولى؟!! ې بگه ئڅن، ېولىپوري بسدرة المنتهى 

ېول ږي خو دا بېپوهڅوك نه پرته بل ې له هللا تعالى ئ

چي بني يقينًا داسي نه وو لكه موسى عليه السالم 

څه نشو پرته بل ې گه وو؟ له دڅننو  .ېولياسرائيل ب

وايي: يوه رؤيا  چي قرآنچي دا سفر همغسي وو لكه ويلى 

چي  وگه تعبيروڅنې عالوه؛ هغه روايات به وه!! له د

دا ې ئپه داسي حال كي وايي دا يوه رؤيا وه؟!! وايي 

ښ او د ې ويړه ئزاو ې ويده وې گي ئچي سترخوب ليدلى 

  !!   ښ شوىكي له خوبه راوي پاىپه رؤيا 

  ې ته ږ كوم ضرورت او مجبوريت دچي موږم ېپوهزه نه

خو دا خبره نه  قرآنڼو؟ گچي دا جسماني سفر وړه كوي ا

دا جسماني  يچڅ آيت كي نه دي ويل شوي ه هيپړې، ده ك

په كوم صحيح او معتبر روايت كي هم دا خبره سفر وو، 

ې ته د دقرآن  چيگورو ې په مقابل كي ئې، نه ده شو

چي دا يوه ېر روايات وايي ڼ شمگړى، او رؤيا نوم ورك
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چي ړى په داسي حال كي دا سفر ك ّـهللا  رسولرؤيا وه او 

ښ، يعني دا يوه رؤيا ې ويئړه ې او زې ويده وگي ئستر

 ړو؟!!   ې ته د جسماني سفر نوم وركچي دڅه وه. نو ضرورت 

 ه له نظره په دقت سرړوند روايات كه تاسو د معراج ا

ژور ، په هغوى كي كافي تعارضچي گورئ ړئ، نو وبه ېر كت

 گهپه توږي، د مثال ېگو كپيرونه او جدي تضاد تر سترتو

ته دوه متضاد اقوال منسوب شوي:  ّـړه ابن عباس ې اه دپ

د  ّـې ته د رسول هللا چي ابن عباس دا رؤيا مكې وايي ئيو 

دا د اسراء  چيې وايي رؤيا بولي او بل ئړوند ننوتلو ا

په معنى ه يوه كي دا رؤيا د خوب پړوند رؤيا ده!! ا

په دغو متضادو ليدا!!  يښپه بل كي د ويې او نيول شو

 چي له قرآناو متعارضو رواياتو كي به هغه غوره كوو 

ښي ليدا ځاى كي رؤيا د ويپه هيڅ  قرآنگوي، ړخ لسره ا

څصورت كي هغه په هيدا رؤيا ړې، په معنى نه ده راو

پوري ارتباط لري، په سفر ې چي د حديبيگڼلى ؤيا نشو ر

ې تر سفر ې اته كاله د حديبيږدچي دغه آيت نځكه دا 

 ړاندي نازل شوى.و

   ړه مزيد په اپه سوره كي د معراج د سفر د االسراء

ړه ې اپه دسوره كي په د النجم وضاحت نه دئ شوى خو 

 داسي راغلي:  
    

     

    

    

     

     

      

                                                                                                                            

  18 -12النجم: 

ې ئ ىچي د ړه كوئورسره شخړه په اڅه نو آيا د هغه 

ځل بل هم ليدلى ې يو چي هغه ئداسي حال كي په  ويني؟!!

ې ته چي هغېري( خوا ته، ۍ بوو، د سدرة المنتهى )وروست

چي دئ، هغه مهال ځى( گنهستوجنت المأوى )د جنت ېرمه څ

ږه گي كاې وه، نه سترښلپوړي شي گځانسدرة المنتهى 

ځيني ستر ستر پل رب ې، يقينًا د خېروتړي او نه تليدل ك

 ې وليدل.ئ آيتونه
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 چي:ښيي  آيتونهدا 

  سره سخته  ّـهللا  رسولقريشو د دغي رؤيا له امله له

هللا  لرسوچي ې نه منل ئڅه ې. هغه ړپيل كړه او مجادله شخ

 ې رؤيا كي ليدلي وو.په د ّـ

 په ې رؤيا كي جبرئيل عليه السالم په د ّـهللا  رسول

 ځل ليدل وو.او دا د ده دوهم  ڼه كي ليدلىاصلي ب يپلخ

  د سدرة المنتهى ې، په سدرة المنتهى كي شودا ليدنه

پاى او انتهاء د آسمانونو چي دا ږي ېله نامه معلوم

مخلوق شته، دا و نه ړه شته انه لوې آخوا ده، له د

گل ځند ونو ډډه كي په غره گ چي د يوه جڼئ لكه گداسي و

ړ چي تر هغه لوې وي ېدلټوكځايه راوي، دا وني تر هغه 

ړوالي او د آكسيجن د كموالي له امله نه د هوا د سو

ۍ وني گله د وروستځنې ، د دونينه او ږي ېراشنه كټي بو

ې آخوا تر د چيږي ېپه يادولو سره همدا مطلب افاده ك

 سدرة المنتهى همداسي ده.نوري وني نشته، 

  د وينا له مخي جنت المأوى هم دلته دئ، نو  قرآند

هم اوه آسمانونه ليدلي او هم جنت المأوى.  ّـهللا  رسول

ې دا روحاني ځايه تللى او همدلته ئتر دغه  ّـهللا  رسول

 ېدلى. پاى ته رسسفر 

  په انسان  دچي ې وه ښلپوڅه سدرة المنتهى داسي

 پاره الفاظ نشته. قاموس كي د هغه د تشريح ل

  آيتونهنور ستر ستر ې د هللا تعالى ي ئې رؤيا كدپه 

 هم ليدلي.

  چي پيغمبرښوونه كوي ږ ته الرمو آيتونهصريح  قرآند 

پلي اصلي په خځلي جبرئيل عليه السالم دوه عليه السالم 

ډك  ېپرچي د آسمان افق ځل داسي يو ې كي ليدلى، ېرڅ

ې ږدورنپه اندازه( ېر )د قاب قوسين ډوو، خو ده ته 

سدرة په ځل ې، او بل ې وررسولوحي ئتعالى  هللاشوى او د 

په. هغه روايات او آراء په شاو د معراج المنتهى كي 

ې سفر كي يا په د ّـهللا  چي وايي رسولټه دي ې بنسقطعًا ب

 گو ليدلى.پلو سترپه خبل وخت هللا تعالى 

 جنت چي له ړه اختالف دئ ې اپه دځ تر من د مفسرينو

چي په آخرت كي به د المأوى نه مراد همغه جنتونه دي 

چي اوس او تر آخرت ږي كه هغه جنت ېپه برخه كمؤمنانو 
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ځيني په سلف كي هم په كي اوسي، مخكي د شهداوو ارواح 

په دوهمي ځيني بله، قتاده رحمه هللا يوه رأيه لري او 

ې پره لري او دا رأيهم دغه  لوسرس عباابن رأيي دئ او 

په په زمكي كي وي نه چي د آخرت جنت به اضافه كوي 

چي جنت المأوى همغه آسمان كي، حسن بصري رحمه هللا وايي 

  ځي. په آخرت كي ورننوچي مؤمنان به جنت دئ 

څه په رواياتو كي ړه په اچي د معراج گورو راشئ و

گوالي څرند  د معراجپام وي چي ته مو بايد ې ، دليغرا

په امت كي د شديد اختالف شاهد يو، دا اختالف له ړه په ا

ړه روايات په اد معراج ړ شوى، متعارضو رواياتو راوال

 ېره حده متعارض دي. يو روايت دا دئ:ډمتعدد او تر 

  مسرى في طالب، أبي بنت هانئ أم   عن
 
 هللا صلى النبي

 صلى هللا برسول ُأسري ما: تقول كانت أنها ، وسلم عليه

 تلك عندي نائم بيتي في وهو إال وسلم عليه هللا

 فلما ونمنا، نام ثم اآلخرة، العشاء فصلى الليلة،

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أهبنا الفجر، ُقبيل كان

 ل ق دْ  هاِنئ   أم   يا: "قال معه وصلينا الصبح صلى فلما

 ُثم   الو اِدي، ِبه ذ ا رأْيت ك م ا اآلخِر ة   الِعشاء   م ع كُمْ  ص ل يْتُ 

 الغد اةِ  ص الة   ص ل يْتُ  ُثم   ِفيِه، ف ص ل يْتُ  الم ْقِدسِ  ب يْت   جِْئتُ 

 ".ت رين   ك م ا اآلن   م ع كُمُ 

په په زما په شد معراج  ّـچي رسول هللا وايي  ّـام هاني 

له فجر ړ، ويده شو، ې وكځ ئكور كي وو، د ماخستن لمون

ړ، ې وكځ ئ، لمونڅولوپاراې ږ ئېد، موڅړاندي پاږ ول

ې ام ې وفرمايل: اړ، بيا ئځ ورسره وكږ هم لمونمو

له مي دلته ځ د ماخستن لمونچي ودي ليدل هاني! لكه 

ړم او هلته مي ړ، بيا بيت المقدس ته والتاسو سره وك

ځ له د سحر لمونگورئ چي دا دئ لكه ړ بيا مي ځ وكلمون

 ږي: ېڅو خبري معلومې روايت . له دړتاسو سره وك

 په ځكه د معراج تر سفر مخكي فرض شوي وو، ځونه لمون

 ې.ځه يادونه شوې روايت كي د ماخستن او سحر د لماند

، د ځونهچي وايي: لمونټول هغه روايات ردوي او دا 

په سفر كي فرض ې د معراج ركعتونو تعداد او وختونه ئ

 شوي!!

  چي په تر سره شوى په هغه شد معراج روحاني سفر

ې په همدپه كور كي ويده شوى،  ّـد ام هاني  ّـ رسول هللا
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چي له مسجدالحرامه مسجداالقصى ته ې دا خوب ليدلى په ئش

ې په دېول شوى. په لور بو ځايه د آسمانوناو له هغه 

چي آيت وايي د ځي ځه توجيه سره هغه تعارض هم له من

په لوري د مسجد االقصي څخه معراج سفر له مسجد الحرام 

څخه له كور  ّـچي دا د رسول هللا  ت وايياروايځيني وو او 

    پيل شوى.

په خوب كي او چي دا سفر ځيني روايات وايي د بخاري 

ې ړه ئټي او زپې گي ئچي سترپه داسي حال كي ترسره شوى 

ښ له خوبه راوي ّـهللا  رسولپاى كي په ښ وو، او د سفر وي

ر چي دا سفږي ېې داسي معلومشوى، خو له نورو رواياتو ئ

امام بخاري رحمه هللا نه دي ښه كي ترسره شوى!! په وي

تر نورو غوره، دقيق او صحيح ې چي كوم روايت ئويلي 

په ېدلي څه اورچي ېلو راويانو ېلو بدئ، هغه له ب

چاره نه لرو پرته بله ې ړي، له دې رانقل كامانت سره ئ

 چي له دغو متعارضو رواياتو به يو غوره كوو.

 دا دئ: د بخاري يو روايت 

 ّـ هللا ِ  ر سُول   أ ن   ُيح دِّثُ  ذ ر   أ ُبو ك ان   ق ال   م اِلك   ْبنِ  أ ن سِ  ع نْ 

 جِبِْريلُ  ف ن ز ل  ، ِبم ك ة   و أ ن ا ب يِْتى س ْقفِ  ع نْ  ُفِرج  "  ق ال  

 ِمنْ  ِبط سْت   ج اء   ُثم  ، ز ْمز م   ِبم اءِ  غ س ل هُ  ُثم  ، ص ْدِرى ف ف ر ج  

 ُثم   ص ْدِرىِفي  ف أ ْفر غ هُ ، و ِإيم اًنا حِكْم ةً  ئ  ُمْمت لِ  ذ ه ب  

، الد ْني ا الس م اءِ  ِإل ى بِى ف ع ر ج   ِبي ِدى أ خ ذ   ُثم  ، أ طْب ق هُ 

 ِلخ اِزنِ  جِبِْريلُ  ق ال   الد ْني ا الس م اءِ  ِإل ى جِْئتُ  ف ل م ا

 ه لْ  ق ال  . يلُ جِبْرِ  ه ذ ا ق ال   ه ذ ا م نْ  ق ال  . اْفت حْ  الس م اءِ 

 ق ال   ِإل يْهِ  ُأْرِسل   ف ق ال  . ّـ ُمح م د   م ِعى ن ع مْ  ق ال   أ ح د   م ع ك  

 ر جُل   ف ِإذ ا، الد ْني ا الس م اء   ع ل ْون ا ف ت ح   ف ل م ا. ن ع مْ 

 ن ظ ر   ِإذ ا، أ سِْود ة   ي س اِرهِ  و ع ل ى أ سِْود ة   ي ِميِنهِ  ع ل ى ق اِعد  

 ف ق ال  ، ب ك ى ي س اِرهِ  ِقب ل   ن ظ ر   و ِإذ ا، ض حِك   ِنهِ ي ِمي ِقب ل  

  م ْرح بًا
ِّ
 م نْ  ِلجِبِْريل   ُقْلتُ . الص اِلحِ  و ااِلْبنِ  الص اِلحِ  ِبالن بِي

 و ِشم اِلهِ  ي ِميِنهِ  ع نْ  األ سِْود ةُ  و ه ِذهِ . آد مُ  ه ذ ا ق ال   ه ذ ا

 و األ سِْود ةُ ، اْلج ن ةِ  أ ْهلُ  مْ ِمْنهُ  اْلي ِمينِ  ف أ ْهلُ ، ب ِنيهِ  ن س مُ 

، ض حِك   ي ِميِنهِ  ع نْ  ن ظ ر   ف ِإذ ا، الن ارِ  أ ْهلُ  ِشم اِلهِ  ع نْ  ال ِتى

 الس م اءِ  ِإل ى ِبى ع ر ج   ح ت ى، ب ك ى ِشم اِلهِ  ِقب ل   ن ظ ر   و ِإذ ا

 ِمثْل   خ اِزُنه ا ل هُ  ف ق ال  . اْفت حْ  ِلخ اِزِنه ا ف ق ال   الث اِني ةِ 

ِفي  و ج د   أ ن هُ  ف ذ ك ر   أ ن س   ق ال  ".  ف ف ت ح   األ و لُ  ق ال   م ا
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 ص ل و اتُ  -و ِإْبر اِهيم   و ِعيس ى و ُموس ى و ِإْدِريس   آد م   الس م و اتِ 

 أ ن هُ  ذ ك ر   أ ن هُ  غ يْر  ، م ن اِزُلُهمْ  ك يْف   ُيثْبِتْ  و ل مْ  -ع ل يِْهمْ  هللا ِ 

 الس م اءِ ِفي  و ِإْبر اِهيم  ، الد ْني ا الس م اءِ ِفي  آد م   و ج د  

  جِبِْريلُ  م ر   ف ل م ا أ ن س   ق ال  . الس اِدس ةِ 
ِّ
 ِبِإْدِريس   ّـ ِبالن بِي

  م ْرح بًا ق ال  
ِّ
 م نْ  ف ُقْلتُ . الص اِلحِ  و األ خِ  الص اِلحِ  ِبالن بِي

 م ْرح بًا ف ق ال   ِبُموس ى م ر ْرتُ  ُثم  . ِإْدِريسُ  ه ذ ا ق ال   ه ذ ا

 
ِّ
 ه ذ ا ق ال   ه ذ ا م نْ  ُقْلتُ . الص اِلحِ  و األ خِ  الص اِلحِ  ِبالن بِي

 الص اِلحِ  ِباأل خِ  م ْرح بًا ف ق ال   ِبِعيس ى م ر ْرتُ  ُثم  . ُموس ى

 
ِّ
 م ر ْرتُ  ُثم  . ِعيس ى ه ذ ا ق ال   ه ذ ا م نْ  ُقْلتُ . الص اِلحِ  و الن بِي

  م ْرح بًا ف ق ال   ر اِهيم  ِبِإبْ 
ِّ
. الص اِلحِ  و ااِلْبنِ  الص اِلحِ  ِبالن بِي

 ِشه اب   اْبنُ  ق ال  ".  ّـ ِإْبر اِهيمُ  ه ذ ا ق ال   ه ذ ا م نْ  ُقْلتُ 

 األ ْنص اِرى   ح ب ة   و أ ب ا ع ب اس   اْبن   أ ن   ح ْزم   اْبنُ  ف أ خْب ر ِني

  ق ال   ي ُقوال نِ  ك ان ا
 
 ظ ه ْرتُ  ح ت ى ِبى ُعِرج   ُثم  "  ّـالن بِي

 و أ ن سُ  ح ْزم   اْبنُ  ق ال  ".  األ ْقال مِ  ص ِريف   ِفيهِ  أ سْم عُ  ِلُمسْت ًوى

  ق ال   م اِلك   ْبنُ 
 
 خ ْمِسين   ُأم ِتى ع ل ى هللا ُ  ف ف ر ض  "  ّـالن بِي

 هللا ُ  ف ر ض   م ا ف ق ال   ُموس ى ع ل ى م ر ْرتُ  ح ت ى ِبذ ِلك   ف ر ج ْعتُ ، ص ال ةً 

 ِإل ى ف اْرجِعْ  ق ال  . ص ال ةً  خ ْمِسين   ف ر ض   ُقْلتُ  ُأم ِتك   ع ل ى ل ك  

، ش طْر ه ا ف و ض ع   ف ر اج ْعتُ . ذ ِلك   ُتِطيقُ  ال   ُأم ت ك   ف ِإن  ، ر بِّك  

، ر ب ك   ر اجِعْ  ف ق ال  . ش طْر ه ا و ض ع   ُقْلتُ  ُموس ى ِإل ى ف ر ج ْعتُ 

 ِإل يْهِ  ف ر ج ْعتُ ، ش طْر ه ا ف و ض ع   ف ر اج ْعتُ ، ُتِطيقُ  ال   ُأم ت ك   ف ِإن  

، ذ ِلك   ُتِطيقُ  ال   ُأم ت ك   ف ِإن  ، ر بِّك   ِإل ى اْرجِعْ  ف ق ال  

  ف ق ال  . ف ر اج ْعُتهُ 
 
  خ ْمس   ِهي

 
 اْلق ْولُ  ُيب د لُ  ال  ، خ ْمسُون   و ْهى

 اسْت حْي يْتُ  ف ُقْلتُ . ر ب ك   ر اجِعْ  ق ال  ف   ُموس ى ِإل ى ف ر ج ْعتُ . ل د ى  

 ِسْدر ةِ  ِإل ى ِبى اْنت ه ى ح ت ى ِبى اْنط ل ق   ُثم  . ر بِّي ِمنْ 

  م ا أ ْدِرى ال   أ ْلو ان   و غ ِشي ه ا، اْلُمْنت ه ى
 
 ُأْدخِْلتُ  ُثم  ، ِهي

 اُتر اُبه   و ِإذ ا، الل ْؤُلؤِ  ح ب ايِلُ  ِفيه ا ف ِإذ ا، اْلج ن ة  

 (382)بخاري: ". اْلِمسْكُ 

به  ّـنه روايت دئ چي وايي: ابوذر  ّـله انس بن مالک 

وفرمايل: )په داسي حال کي چي زه په  ّـويل چي رسول هللا 

مکه کي وم؛ د کور چت مي پرانيستل شو، جبريل )عليه 

او د زمزم پرانيسته، السالم( راکوز شو، زما سينه ئې 

چي ړ سرو زرو طشت راو په اوبو ئې ومينځله، بيا ئې د

له حکمت او ايمان نه ډک وو او زما په سينه کي ئې تش 

، بيا ئې له السه ړهکړ، بيا ئې سينه راته بنده ك
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ونيولم او لومړي آسمان ته ئې وخېژولم، کله چي لومړي 

آسمان ته ورسېدم، جبريل )عليه السالم( د آسمان خازن 

وويل: څوک ، هغه ېزهپران)ساتونکي( ته وويل: دروازه 

ويل: زه جبريل يم، هغه وويل: آيا بل څوک ې ؟ وئېي

 ّـدرسره شته؟ جبريل )عليه السالم( وويل: هو، محمد 

ږل ېڅوك لپسي هغه په راسره دئ. هغه )خازن( وويل: آيا 

ى )بلل شوى(؟ جبريل )عليه السالم( وويل: هو، او کله شو

دروازه پرانيستله نو لومړي آسمان ته پورته ې چي ئ

وو، گورو چي يو سړى ناست دئ، ښي اړخ ته ئې سړي دي ش

او کيڼ اړخ ته ئې هم سړي دي، کله چي ښۍ خوا ته وگوري 

ې وخاندي او چي کيڼ اړخ ته وگوري نو وژاړي، ما ته ئ

صالح پيغمبر او صالح زوى ته هرکلى وايم، ما وويل: 

جبريل )عليه السالم( ته وويل: دا څوک دئ؟ هغه وويل: 

اړخ ته ڼ ښي او كيچي يه السالم( دئ او دا دا آدم )عل

دا ئې د اوالد ارواح دي، هغه چي ښي اړخ ته ئې ې گورئې 

اړخ ته ئې دي هغوى ڼ دي هغوى جنتيان دي او هغه چي كي

دوزخيان دي، نو کله چي ښۍ خوا ته گوري خاندي او چي 

کيڼې خوا ته گوري ژاړي، بيا ئې دوهم آسمان ته پورته 

! دې خازن هم د لومړي ېزهپرانوويل:  کړم، خازن ته ئې

ېر خبره وکړه، بيا ئې دروازه پرانيستله. څخازن په 

په آسمانونو  ّـوويل: رسول هللا  ّـوايي چي ابوذر  ّـانس 

کي آدم، ادريس، موسى، عيسى او ابراهيم )عليهم السالم( 

نشوى تثبيتولى، يوازي ې ليدلي، خو د هغوى ځايونه ئ

په لومړي آسمان کي  ّـرسول هللا  دومره ئې په ياد وو چي

آدم )عليه السالم( او په شپږم آسمان کي ابراهيم )عليه 

له جبريل  ّـوايي: کله چي محمد  ّـالسالم( وليد. انس 

)عليه السالم( سره ادريس )عليه السالم( ته ورسېد، هغه 

ورته وويل: صالح پيغمبر او صالح ورور ته هرکلى وايم. 

: دا څوک دئ؟( جبريل )عليه وايي: )ما وويل ّـمحمد 

السالم( وويل: دا ادريس )عليه السالم( دئ بيا موسى 

)عليه السالم( ته ورغلم، هغه وويل: صالح نبي او صالح 

ورور ته هرکلى وايم، ما وويل: )دا څوک دئ؟( جبريل 

)عليه السالم( وويل: دا موسى )عليه السالم( دئ. بيا 

ه وويل: صالح ورور عيسى )عليه السالم( ته ورسېدم، هغ

او صالح نبي ته هرکلى وايم. ما وويل: )داڅوک دئ؟( 

جبريل )عليه السالم( وويل: دا عيسى )عليه السالم( دئ. 
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بيا ابراهيم )عليه السالم( ته ورغلم هغه وويل: صالح 

نبي او صالح زوى ته هرکلى وايم. ما وويل: )دا څوک 

م )عليه دئ؟( جبريل )عليه السالم( وويل: دا ابراهي

 السالم( دئ.

او  ّـ: ابن عباس چي ابن حزم راته ويليابن شهاب وايي 

وفرمايل: )بيا  ّـبه ويل: رسول هللا  ّـابو حبة انصاري 

ځاى ته پورته شوم چي د آوار ېولى شوم او هغه ړ بلو

 ّـ)مالئکو( د قلمونو آواز مي اورېدو(. انس بن مالک 

عالى زما پر امت وفرمايل: )بيا هللا ت ّـوايي: رسول هللا 

پنځوس لمونځونه فرض کړل، زه له همدې حکم  (ځ)هره ور

موسى )عليه السالم( ته چي سره راوگرځېدم، ترهغه 

ورسېدم، هغه راته وويل: هللا تعالى ستا پر امت څه فرض 

کړل؟ ما وويل: پنځوس لمونځونه ئې فرض کړل. موسى 

مت د )عليه السالم( وويل: بېرته خپل رب ته ورشه، ستا ا

دې توان نلري، زه بېرته وروگرځېدم، نو يوه برخه ئې 

بېرته چي موسى )عليه السالم( ته ورغلم، ړل، كم كې تر

ساقطه کړه، موسى ې يوه برخه ترتعالى  هللاورته ومي ويل: 

)عليه السالم( وويل: بېرته خپل رب ته ورشه، ستا امت د 

ې يوه دې توان نلرى، زه بېرته وروگرځېدم، هللا تعالى ئ

برخه راته ساقطه کړه، بيا موسى )عليه السالم( ته 

ورغلم، هغه راته وويل: بېرته خپل رب ته رجوع وکړه، 

ستا امت د دې توان او وس نلري، ما بيا هللا تعالى ته 

پنځوس ځه دي خو پنمراجعه وکړه، هغه راته وفرمايل: دا 

 ال   ،ځوسو(پنې د ځه او ثواب ئپنېر په شم)ږي، ېېرل كشم

ې نه ده، ونكدېزما خوا ته وينا بدل :ل د ىَ  اْلق ْول   ي ب َدل  

زه بيا موسى )عليه السالم( ته ورغلم هغه راته وويل: 

بېرته خپل رب ته ورشه، ما وويل: زه له خپل رب نه 

حياء کوم، بيا جبريل )عليه السالم( روان کړم تر هغه 

)سدرة المنتهى( ته ئې بوتلم، او دا ځاى داسي چي 

نگونو پوښلى وو چي توصيف ئې نه شم کولى، بيا جنت ته ر

داخل کړى شوم، په جنت کي د ملغلرو مزي ول او خاوره 

 ئې له مشکو وه(.

په ځلي نور اوه ېرو په دغو شم په بخاري كيدا روايت 

، 5611، 4964، 3571، 3342، 1636تكرار سره راغلى: 

و گونه تر سترپيرپه هغوى كي دا توچي ، 7517، 6581

په خوب كي وو، چي دا عروج دوه روايتونه وايي  :ږيېك
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 ِفيم ا، أ ْخر ى ل ْيل ةً  ج اء وا ح َتىروايت كي راغلي  3571په

 و ك ذ ِلك   ق ْلب ه   ي ن ام   و ال   ع ْين اه   ن اِئم ة   ّـو الَنِبيُّ ، ق ْلب ه   ي ر ى

 ث مَ  جِْبِريل   ف ت و الَه  ، مْ ق ل وب ه   ت ن ام   و ال   أ ْعي ن ه مْ  ت ن ام   األ ْنِبي اء  

روايت كي راغلي  7517په او  السَم اءِ  ِإل ى ِبهِ  ع ر ج  

ې دا برخه په نورو كي ئ اْلح ر امِ  م سْجِِدِفي  و ْهو   و اسْت ْيق ظ  

ې: ې خالف دوه خبري شوې د دئ پر ځاىاو  نه ده راغلي

 هللا رسولپه مكه كي د  پر ځاىچي د مسجد الحرام يوه دا 

ېول شوى او بل پل كور بگواكي له خې د كور يادونه شو ّـ

 ېول وو!!ښي بچي دا د ويدا 
ڼ گړه ې اپه دپه نورو كتابونو كي هم د احاديثو 

ه ويشت روايات دي، خو تر ځپنټول ېر روايات راغلي، شم

ږي، د ېگو كژور تعارض تر سترپيرونه او ېر توډې ځ ئمن

ه تاسو ته دغه دغو متعارضو رواياتو له ليدو سره ب

په خوب ښه وو كه ږي: آيا معراج په ويېړښتني راوالپو

څخه له كور  ّـهللا  رسولد ې له براقه؟ پر براق كه بكي؟ 

 هپه لور كه؟ مستقيمًا د آسمان څخكه له مسجدالحرام 

ځايه آسمان ته؟ ړى بيت المقدس ته او بيا له هغه لوم

؟ وروستهې ې د مخه فرض شوى وو كه له دځ تر دآيا لمون

 معليه انوله پيغمبرليدنه  ّـهللا  رسولد په آسمانونو كي 

ړي، دوهم، په لومې، سره شوترپه كوم ترتيب سره السالم 

څوك ې ږم او اوم آسمان كي ئپځم، شپنڅلورم، ېيم، در

السالم  عليهې آدم ړي آسمان كي ئپه لومڅوك ليدلي؟ 

په ې ئالسالم  عليه؟ ابراهيم السالم عليهليدلى كه عيسى 

السالم  عليهپه اوم كي؟ موسى ږم آسمان كي ليدلى كه پش

؟ هارون السالم عليهپه اوم كي ليدلى كه ابراهيم ې ئ

په دغو متعارضو رواياتو ې ليدلى كه نه؟ ئالسالم  عليه

ې ېري ده؟ هلته ئچكي كوم يو صحيح دئ؟ سدرة المنتهى 

په ې ئتعالى  هللا؟ تعالى هللاليدلى كه السالم  عليهجبريل 

ځه پنځه پنې كي په هري مراجعگو ليدلى كه نه؟ پلو سترخ

د دغو ځكه ؟ ځينيځونه كم شوي كه لس لس او كه لمون

ځيني بله، ځيني يوه خبره كوي او متعارضو رواياتو 

ې معنى د دچي پيدا شي ښتنه به درسره پوهمدا راز دا 

ړي كي بدلون راغلى ېكپرپه ځل د هللا تعالى چي هر څه ده 

آيا دا ؟ ىې ويل شوي: ما يبدل القول لدسره له دخو 

د معراج ې ارتباط راغلى؟ قرآن په همدكي  په قرآنآيت 

پاره ې رواياتو لكي د د په قرآنڅه وايي؟ آيا ړه په ا
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 وړه د متعارضپه اد معراج څه شاهد موندلى شو؟ 

كوم يوه ته گه انتخابوو؟ څنځ نه به يو و له منروايات

 ږدو؟ې خوا ته يح وايو او بل به يوپه كوم دليل صحبه 

ځواب ورته چي نه امام بخاري رحمه هللا ښتني دي پودا هغه 

ځواب موندلى شو په رواياتو كي ې د بخاري ويلى، نه ئ

چاره نه پرته بله ې په نورو رواياتو كي. له داو نه 

ې په تله تلو او هغه به ئ قرآنچي دا روايات به د لرو 

ږه له ږ تر لسره تطابق ولري يا ل قرآنچي له ڼو گصحيح 

پام په څو خبري ړه ې ادپه سره تعارض ونه لري.  قرآن

 كي ولرئ:

  د وينا له مخي د معراج سفر يو روحاني سفر  قرآند

نو ښي ليدا، وو نه جسماني سفر، يوه رؤيا وه نه د وي

چي گوي ړخ نه لسره اوينا ې له د قرآنهغه روايات د 

  .او جسماني سفر وو ره شوىښه ترسپه ويوايي دا سفر 

 ته  ّـې روحاني سفر كي رسول هللا په دچي وايي  قرآن

ځل ې يو ئالسالم  عليهجبريل ښودل شوي،  آيتونهستر ستر 

سدرة المنتهى ته ، ڼي كي ليدلىپلي اصلي بپه خبيا 

نو ې جنت المأوى ليدلى، سدرة المنتهى كي ئپه ېدلى، رس

ي او هم جنت. هغه هم اوه آسمانونه ليدل ّـهللا  رسول

تعالى  هللادلته  ّـهللا  چي وايي: رسولروايات صحيح نه دي 

په سره  قرآنگو ليدلى، دا خبره هم له پلو سترپه خ

ېر هغو رواياتو ڼ شمگگه تعارض لري او هم له پړه توبش

په دغو په دنيا كي او چي وايي: انسان نشي كولى سره 

په چا د يو سالم عليه ال گوري، پيغمبروتعالى  هللاگو ستر

گه به ليدل څننور دئ نو تعالى  چي هللافرمايي ځواب كي 

چي ښتني پوې د د ّـهللا  رسولد السالم  عليهږي؟! جبريل ېك

ځواب كي وايي: زما او هللا په دي ليدلى؟ تعالى  هللاآيا 

ځ د نور اويا زره حجابونه دي، كه الندني تر منتعالى 

دلته وايي قرآن  زي!!ې شم وزرونه مي سوږدنته ورحجاب 

په صراحت ې ځل مخكي هم ليدلى وو، له دې يو چي هغه ئ

ې د چي تر دوو السالم  عليهدا جبريل چي ږي ېسره معلوم

ې التكوير د سورې ليدني ته د دچي ې هم ليدلى وو مخه ئ

  ې: آيت كي داسي اشاره شو 23په

 :  يچشكه  بېاو 

ځل دوهم  ې. دگه ليدلىنده توگڅرپه په افق كې ې ئ هغه
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ځاى پل په خچي ې په احاديثو كي هم اشاره شوليدني ته 

چا درته وويل: وايي: كه  ىلصعائشه  گورئ.ې وكي به ئ

  چي هغه دروغ وايي.پوه شه پل رب ليدلي نو خ ّـهللا  رسول

  چي وايي سره تعارض لري  قرآنهغه روايات له

په سفر كي فرض شوي، دا ې د معراج ئ اوقاتځونه او لمون

ېرو هغو سورتونو وروسته ډد االسراء سوره له چي ځكه 

ځه امر راغلى او انپه هغوى كي هم د لمچي ې نازله شو

ې رواياتو ، خو له دېته اشاره شوځه وختونو د لمانهم 

په سفر كي ځونه د معراج گواكي لمونچي ږي ېداسي معلوم

په  گوي،ړخ نه لسره قطعًا ا نقرآفرض شوي!! دا خبره له 

ړاندي ېر وډچي د معراج له سفر ېر يقين سره ويلى شو ډ

ټاكل شوي وو. ې اوقات ځونه فرض شوي وو او هم ئهم لمون

د كوثر، المدثر، المزمل، هود، طه، العنكبوت، االنعام، 

ځه امر په سورتونو كي د لمانالحجر، الحج، الروم، 

د ړاندي نازل شوي، اء وټول تر االسردا سورتونه شوى، 

 په سوره كي داسي راغلي: هود 

   

   

    

    

  :  او د

 ځينيې پد شې( ږدې نپسړو خواوو كي او )وردواپه ځي ور

ړي، ځه وڼي بدي له منگښېچي ، يقينًا ځ كوهبرخي كي لمون

 پند دئ.پاره پند اخستونكو لدا د 

 چي له )طرفيږي ېآيت له الفاظو داسي معلومې د د

ې ړه خواوي دي، له غرمځي دواد ورمراد څخه ( النهار

ځ، گهيې سره د په دي چې، ئ مخكي او وروسته برخي

ې او له اره شوځونو ته اشگر لمونين او مازديښپسما

ۍ برخه مراد ړنهغه لومې پ)زلفا من الليل( نه مراد د ش

ښام او د ماسره ې په دچي ې وي، ږدځي ته نچي ورده 

  ې. ځونو ته اشاره شوماخستن لمون

په ځه او اوقاتو د لمانپه سوره كي هم د االسراء 

 او وايي: ېښوونه شوې الرئړه ا
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 79 -78االسراء: 

ځه وخته پند ته  ّـهللا  رسولو كي آيتوندغو مباركو په 

ې، كه د ښتنه شوپارځ سځ او د تهجد د لمونفرض لمون

ځه ي د لمانپه نورو سورتونو كړاندي وې االسراء تر سور

ې نو ويلى مو څ يادونه نه وى شواو د هغه د وختونو هي

د روايت له مخي فرض شوى، خو ځ د معراج چي لمونشوى 

ض ځ فرېر د مخه هم لمونډمعراج ې عكس ده، تر خبره د د

 ّـد ام هاني  ټاكل شوي وو.ې اوقات شوى وو او هم ئ

د  ّـهللا  چي وايي رسولېر شو روايت خو ستاسو له نظره ت

ږ سره ځونه له موپه د ماخستن او سحر لمونپه شمعراج 

هغه د د ځه او لماند چي څوك ږم ېپوهړل، نه ځاى وكيو 

چي د معراج گوري آيتونه داسي ېر گڼ شمړه په اقاتو او

 ّـېر كلونه د مخه نازل شوي او د ام هاني ډ پېتر ش
قرآن چي له گه داسي روايات مني څنگوري، هغه روايت هم 

گه تضاد او تعارض پړه توپه بشاو دغه روايت سره 

  لري؟!!

ږي ېگو ككي دا خبره هم تر ستر وتاپه روايد بخاري 

ښتنه پارپه سالسالم  د موسى عليه ّـهللا  رسولگواكي چي 

حضور ته ېرته د هللا تعالى بځلي څو يا ځه، يا نه پن

راكمه ېره شم ځونوونملفرض ځل كي د هر په ورغلى او 

ما يبدل القول فرمايلي: تعالى  هللاپاى كي په خو ې شو

چي دا ړو : زما وينا بدلون نه لري... بايد واضح كلدي

په چي د قيامت آيت يوه فقره ده،  92ې د د )ق( د سور

او مطلب  ېړه راغلپه اړي د شخ ځتر منځ د دوزخيانو ور

ېكنده او تغيير نه پرړي ېكپرتعالى  چي د هللاې دا دئ ئ

چا هر گانو ظلم نه كوي، پلو بندپر خې دي او هغه منونك

ې خوا د معراج ته به عادالنه سزا وركوي، دا آيت له يو

خوا د روايت له ړاو نه لري له بلي څ تله سفر سره هي

 هللاچي وايي  يگه تعارض لرپړه توپه بشهغي برخي سره 

ځلي بدله څو څو ړه ېكپرپله ړه خپه اځه د لمانتعالى 

   ې ده!!ړك

ړه ې اپه دپه رواياتو كي چي ړو دا هم بايد واضح ك
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په هر آسمان  ّـهللا  چي رسولږي ېگو كهم شديد تعارض ترستر

ړه هغه روايات د ې اپه دپيغمبر ليدلى، كي كوم كوم 

سره تطابق لري، كه د  له قرآنچي گڼلى شو ړ اعتبار و

په  قرآنمقام او منزلت ته د السالم  معليه انوپيغمبر

ځه پنپه دوى كي چي ځير شو نو ويلى شو ڼا كي ر

ړ مقام لري: محمد ټولو لوتر السالم  معليه انپيغمبر

، السالم عليه، موسى السالم عليهابراهيم  السالم، عليه

 عليه، د يوسف مالسال عليهاو نوح  السالم عليهعيسى 

مقام او منزلت تر دوى السالم  عليهاو ادريس السالم 

په آسمانونو كي د چي راالندي دئ، نو ويلي شو 

چي د ليدو ترتيب به داسي وو السالم  معليه انوپيغمبر

، بيا ادريس، يوسف، آدم عليه السالمكي ړي آسمان په لوم

ايت ، هغه روالسالم مليهنوح، عيسى، موسى او ابراهيم ع

    .په كي مراعات شوىچي دا ترتيب ڼلى شو گدقيق 

دا  قرآنچي د څه شوي په هغو خلكو ږم ېپوهنه 

و ته هم اعتناء روايات وځوي، هغپامه غورصراحتونه له 

ته ورته ده  قرآنې وينا ړه ئپه اد معراج چي نه كوي 

څه ړه داسي په اخو دوى د معراج ڼي، گې او يوه رؤيا ئ

او دغو رواياتو سره  گه له قرآنه توړپپه بشچي وايي 

؟ ولي دا كار كوي؟  ئڅه دتعارض لري؟ د دوى مجبوريت 

چي كه دا يوه ړاندي كوي ځيني دا كمزورى عقلي دليل و

رؤيا وى نو مخالفينو به داسي شديد اعتراضات نه كول!! 

 ّـهللا  چي د رسولمكرر وايي  قرآندوى ته وايو: جنابانو! 

تراضات كول، دا خبره هم د االسراء ې اعړه ئپه اد رؤيا 

په سوره كي، او ته په سوره كي كوي او هم د النجم 

ې او وايي: كه دا رؤيا وه نو خلكو به اعتراض جسارت كو

  نه كولو!!

ځانته ړه په اچي شيعه هم د معراج پام وي ته مو ې د

سره تعارض لري، هم له  چي هم له قرآنروايات لري، 

هم له عقل او درايت سره، د دوى  صحيح رواياتو سره او

چي وايي: ې قياس كولى شئ له دگوالى څرند رواياتو 

چي ې پيدا شوڅخه ې ې له نطفېود هغي جنتي م ىلصفاطمه 

السالم  ل عليهيپه سفر كي جبرئته د معراج  ّـهللا  رسول

ې په د، ځان سره وساتلهځي له ېښت ورڅلوړه، هغه ورك

په او ړ، كت ونه كېږدسره ن ىلصې ې له خديجې كي ئمود

ې سره ې له هغړه او بيا ئېوه وخودا مې په ئېښتمه شڅلو
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 ىلصې د فاطمپه او همغه شې سره په همدړ او ېكت وكږدن
چي د معراج واقعه په داسي حال كي نطفه خلق شوه!! دا 

 ىلصچي خديجه ې له هجرت نه يو كال مخكي او هغه مهال شو
پېغلتوب ته  ىلصې وه او فاطمه څو كاله د مخه وفات شوال 

! دغسي مسخره رواياتو په امت كي د خرافي !ې وهېدلرس

ې او ړېدو ته الر آواره كړافكارو او غلطو مذاهبو راوال

 ړى. ې كټې ټوټټوې امت ئ

رؤيا داسي يوه پله گڼئ كه دلته خې مه نامناسبه ئ

پراخ ابعاد چي د خوب اهميت او م دږېړاندي كپه وتاسو س

 تمثيلوي: 

چي زه د په دوران كي او هغه مهال ر د داؤد د اقتدا

په تور تر تعقيب الندي ې نظامي كودتا په ضد د يوژيم ر

زما د ې وه او ړه شوېكپروم او زما د اعدام غيابي 

ېواد كي خواره شوي ټول هپه  عكسونهپاره زما نيولو ل

ړم، القابل صديقي كور ته وورور يوه د كي گون ارپه وو، 

ېلمه هم ده ته يو بل م، ړېكېري ې مي هلته تپڅو ش

ې حاجي آدم خان او د زرمت چي نوم ئوو راغلى 

ېدو، ويل ېر عابد او صالح انسان معلومډېدونكى وو، اوس

ړى، تل ځ نه دئ كې جماعته لمونپوري بچي ما تر نن ې ئ

ړى يم، په جمعي برابر كپه وخت كي ځه د لمانهللا تعالى 

ديارلس كاله  ېږدپه يو خوب وليد، دا خوب مي نما هغه ش

يوه په خوب كي څو ځلي، څو ليدلى وو، هر كال  رمكر

ړ شوى، پر سر جوۍ ډې غونچي د يوړ شم داسي زيارت ته وال

ږي، ېگ كي بهڅنپه ې چينه ئې جومات دئ، يوه خوا ته ئ

ې د ځ كي ئپه منچي ې ړه شوتياره خونه جوې يوه چينپر 

له  په كي غسل كولى شي،ډ دئ، خلك ډنې د اوبو چينې د

څو غسلخانو مخي ته ځي او د اوبه بهر راو ېټې كود

ني ې خوا ته باغ دئ، د توتانو ود زيارت يوږي، ېېرت

د معموالً چي ړ شوي لكه ټي داسي جوپلري، الندي كلي دئ، 

ډبرو وي، ې د ېوالونه ئدچي ، ږيړېډډي كي جوپه غرونو 

پلو خوبونو كي تللى يم، په خپه وار وار ې زيارت ته د

ړلي، كله مي د ړى، كله مي توتان خوي هلته غسل ككله م

په مي بيا دا . دغه شڅه اخيستي او ..په دكان كي كلي 

ېلمه ته وويل خوب وليد، سحر مى قابل صديقي او د ده م

ې مسلسل چي دومره كاله ئپه داسي خوب ليدلى چي ما نن ش

گه خوب دئ، ما ورته څنگورم، حاجي آدم خان راته وويل 
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ړل، هغه تفصيالت مي ورته بيان كټول د زيارت ړ او ېر كت

په تأكيد سره وويل: دا خو د روحاني پرته او ډه ځنله 

ځم چي هلته به صاحب زيارت دئ، ما هملته تصميم ونيولو 

چي دا دومره كلونه ما دا پوه كوم به ځان ې په داو 

كي ما ې خوب دپه په خوب كي ليدو او پاره څه لزيارت د 

په لوري روان شوم، سفر مر دئ، د زرمت پيغام مضڅه ته 

روحانى د ښتنه پوښتنه پوپه ۍ كي وو، ې الرپه يومي 

چي ما قسم تعالى  هللاپه ېدم، پوري ورستر زيارت صاحب 

گو پلو سترخپه ښه او په ويپه زيارت كي ټول هغه شيان 

په خوب كي ليدلي وو، ثابت په وار وار مي چي وليدل 

وبو كي مي داسي شى روان وليد په اڅه كوئ حتى شيان خو 

پر سر په خوب كي د اوبو ړاندي څو كاله وچي همغه مي 

پاته ځي دلته ورڅو چي ونيو مي روان ليدلى وو، تصميم 

ټملو ړول، له كمي وا يټي ككو ۍشاتنپه ږم، د جومات ېك

ې دوران په دېښودم، پرې نه ډكه وه، خوب ته ئ)خسكو( 

ړى، غسل كې خوا ته ينچېر د څپه پلو خوبونو د خكي مي 

مي سودا دوكانه ه ړلي، د كلي لد باغ توتان مي خو

په تالوت مشغول ځو كي د قرآن په دغو وراو ... ې اخيست

څه كي خوبونو  غودپه چي زما پوه شم ښتل مي وم او غو

ېرولو ۍ تې اونپروت وو، له يوپيغام څه رمز او سر او 

و كي ما ته خوبونې د پهچي ېدم ې ته ورسې نتيجوروسته د

چي ړه دا ستر درس مضمر وو په اد تقدير او برخليك 

ږي ېپېښو سره مخامخ كژوند كي له داسي پل په خانسان 

د ې دي، دغه زيارت ته الدمخه هغه ته ليكلتعالى  چي هللا

، ړ شوى ووې ديارلس كاله مخكي راكږدگ خبر ما ته نرات

او همدا حالت ما ته مقدر شوى وو، دا دئ ورته راغلم 

دلي وو. له په خوب كي مي ليچي څه مي همغسي وموندل هر 

بيا او ځايه روان شوم ې دې باور او اعتقاد سره له همد

په هغو سختو چي مي هغه خوب نه دئ ليدلى، او يقينًا 

ډه ډاړ وم او ښووني ته سخت اې الرزه داسي يو كي ځوور

ږم، همغه ېېښو سره نه مخامخ كپچي له تصادفي ړم ې كئ

پاره مقدر چي زما رب ال دمخه زما لراته انتظار كوي څه 

 . ړي ديك
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ړ او هغه مو بني هغه كتاب وركمو ى ته او موس

ښووني سره( ې الرځاوو، )له دگرښود واسرائيلو ته الر

چي د هغو اوالد څ وكيل مه نيسئ، پرته هيچي له ما 

چي يقينًا  ړل،پاره ككي( س په بېړۍ)له نوح سره مو 

 هغه يو شاكر بنده وو.

 ې:ښووني شوو كي الندي الرآيتونې مباركو په د -(2-3) 

 بني چي شوى وو ړ ته داسي كتاب ورك السالم عليهى موس

او  ۍړد كتاب لومښوې الرد د، ښود وواسرائيلو ته الر

وكيل بل څ پرته هي تعالى چي له هللاښوونه دا وه الراساسي 

 .مه نيسئ

  عليهح چي له نوبني اسرائيل د هغو خلكو اوالد دي 

ې ژغورل شوي وو، د دكي  ۍښتپه كځاى سره يو  السالم

چي وايي: له چي د بايبل دا ادعاء غلطه ده نى دا ده مع

څلورو ټول انسانان د ده له وروسته  السالم عليهځ نو

ې د بني اسرائيلو جد دئ او ښه زوى ئپيدا شوي، زامنو 

چي دا آيت ځكه دا  قومونو اجداد!!ې د نورو بد زامن ئ

نه  ،گرو اوالد ديد مل السالم عليهح وايي: دوى د نو

 اوالد. السالم عليهوح يوازي د ن

 ته  السالم عليهح ځان نوكه تاسو ې بني اسرائيلو! ا

يو شاكر بنده  تعالى هللاد چي منسوبوئ نو هغه خو يقينًا 

 ړې!!ۍ الر غوره ك، تاسو خو د بغاوت او ناشكروو

ږ ېدا لپوهپه ارتباط ې آيت له مخكني آيت سره د د

اكي دا گوچي ږي ېپه ظاهر كي داسي معلوم، ړيغور غوا

ځ ېلو قضاياوو ته اشاره كوي او تر منېلو بړه دوو بدوا

ېلي بد آيت په حقيقت كي دا ړاو نشته، خو ې كوم تئ

ځواب هم وايي گ د هغو معترضينو څنېړني تر څموضوع د 

ې غلط او خصمانه ړه ئپه اچي د معراج او اسراء 

 السالم عليهتبليغات كول، دوى ته ويل شوي: آيا موسى 

چي ړى شوي وركوو څ كي تورات نه په ترميقات  ته د هغه

په چي ړې، او هغه هم داسي كتاب ې احتوى كئې پشښت ېڅلو
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ښود پاره الرلوحو كي ليكل شوى وو او د بني اسرائيلو ل

پر مخ د ليكل شوي ډبرو پيغمبر ته د كه يوه  وو؟!!

هغه رؤيا ولي نشئ  ّـ هللا رسولړه منلى شئ نو د كتاب ورك

 ې هغه روحاني سفر تر سره شو؟!! څ كي ئرپه تچي منلى 

ښود وو، بلكي د بني اسرائيلو دا كتاب نه يوازي الر

ې او تر سره شوچي ې ړې وړاندويني كې داسي وړه ئپه ا

 ې دي. و كي توضيح شوپه وروستيو آيتونړاندويني دا و

   

   

   

   

    

   

   

   

   

     

    

  

  

  

    

   

    

   

  

  

   

   

       

ړه واوروله ېكته پركتاب كي مو بني اسرائيلو ې دپه 

په زمكي كي فساد كوئ او ستره لويي ځلي به چي دوه 

ۍ وعده ړړو لومچي د دوى دوااو كبر به كوئ، نو كله 

چي ږو ېگان به درباندي راولپل داسي بندږي؛ خېراورس
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چي )ستاسو( كورونو ته گيالي دي، جنړي پياوو اشديد 

بيا  ې وعده ده.ېدونكځي، او دا يوه ترسره كبه ننو

په مالونو او او ړو پر دوى برى دركبه تاسو ته 

ېر به د شمړو او تاسو اوالدونو سره به ستاسو مدد وك

ځان پل ړه د خگڼه وكښېكه مو  ړو.پلوه زيات كله 

پاره ځان لړل د د وكړې وي او كه مو بپاره به مو كل

ې دوهمه وعده راشي )موخه به ئچي به مو وي، نو كله 

ړي، او مسجد االقصى ېره كپچي( ستاسو مخونه سدا وي 

ځل ننوتلي ول او ړي په لومچي ځي لكه ته همغسي ننو

   .  ې برالسي شيپرچي ړي نسكور كښه څه هر هغه 

 ږي:ېځلښووني و كي دا الرې مباركو آيتونپه د -(4-7)

  په ړى شوى وو چي كوم كتاب وركته السالم  عليهموسى

ه ې وړه اورول شوېكته دا الهي پركي بني اسرائيلو هغه 

په زمكي كي فساد كوئ او ستره لويي او ځلي به چي دوه 

ۍ وعده ړړو لومچي د دوى دواكبر به كوئ، كله 

ړي مسلط كگان درباندي به داسي بندږي؛ هللا تعالى ېراورس

ستاسو كورونو ته گيالي به وي، جنړي پياو مضبوط اوچي 

دا  ې وعده ده.ېدونكځي، او دا يوه ترسره كبه ننو

 ه ترسره شوه.ړاندوينو

 به بيا تاسو ته تعالى  هللاچي ړاندوينه دا وه دوهمه و

په مالونو او اوالدونو سره به او  يړپر دوى برى درك

 .يړپلوه زيات كېر له به د شماو تاسو  يړستاسو مدد وك

ړې وي او پاره به مو كځان لپل ړه د خگڼه وكښېكه مو 

ژمنه پاره به مو وي، دا الهي ځان لړل د كه مو بد وك

 وه. هم ترسره ش

  ې موخه به ئږي، ېټه راورسېې ند دوهمي وعدچي كله

ړي او مسجد االقصى ته ېره كپچي ستاسو مخونه سدا وي 

هغه ځل ننوتلي ول او هر ړي په لومچي ځي لكه همغسي ننو

ړاندوينه هم ودا الهي وي.  ړچي لوړي نسكور كښه څه 

رخليك سره مخامخ ترسره شوه، بني اسرائيل له همداسي ب

    شول.

په الس د يهودو دوو سترو سترو او ښمنانو دلته د د

ښمن ې دئڅ كي په ترچي ې، وحشتناكو تباهيو ته اشاره شو

 ې معبدونو ته، هرهم د دوى كورونو ته ننوتى او هم ئ



 

                                                                                                                     االسراء 

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

264 

ښارونه ، ېله خاورو سره برابر شوي، كورونه ئې څه ئ

ځله دوى ړه دواې، ې او معبدونه ئې، څلي ئې، قصرونه ئئ

ښمن الس ې د دڅه ئې، هر ړى شوته د بغاوت سخته سزا ورك

بابل د فارسيانو گه كله په توته ورغلي، يا د اسيرانو 

ږدول ېل ې الندي سيمو تهيانو تر سلطته او كله د روم

. د ولولئ (ڼا كيپه ر قرآن)بايبل د په ې تفصيل ئ، شوي

چي ې ې وشو ړاندوينيېښو وپدغو په كتاب كي د تعالى  هللا

   ې.ټولي ترسره شو

   

    

    

   

ېرته ي، او كه بړښايي ستاسو رب رحم درباندي وك

رځو، او دوزخ مو د كافرانو گږ هم راېدئ موځرگو

 .ځولىگرحصاروونكى )زندان( پاره ل

ړئ نو اميد دئ كه له مخكنيو بدو عملونو توبه وك -(8)

ځو مو ړي او له بدو ورپر تاسو رحم وك تعالى چي هللا

د عصيان او بغاوت لوري ته ېرته خو كه بژغوري، و

ړه كوي، ېكپره بيا ستاسو د تعذيب ب تعالى هللاېدئ ځرگو

ږي ېدنيا كي به له دردناك الهي عذاب سره مخامخ ك په

چي ځي ېوپرپه هغه زندان كي په آخرت كي به د دوزخ او 

  ې راتاو دئ.ې بندي دي، كلك حصار ترټولي الري ئد وتلو 

   

    

  

  

   

    

   

  

     

تر چي ښوونه كوي څه ته الرهغه  چي دا قرآنيقينًا 

ېرى ز سيده ده، او هغو مؤمنانو تهټولو سمه او 

چي ستر اجر ېرى( ، )دا زويكېك عملونه نچي وركوي 
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چي هغو ته دردناك عذاب او دا په برخه شي. ې به ئ

 ړي. پر آخرت ايمان نه راوچي دئ 

څو  قرآنعظيم الشأن د ې مبارك آيت كي په د -(9-11)

 ې:ړتياوي بيان شوگځان

 ټولو تر چي كوي ښوونه هغي سمي او روغي الري ته الر

ړه په اې ې قضيړخ كي او د هرپه هر اژوند  د غوره ده.

ې آخوا د سمي او سيده تر هغچي ښوونه كوي داسي الر

 ېدى.ښووني تصور نشي كالر

  وركوي ېرى ، دا زويكېك عملونه نچي هغو مؤمنانو ته

 ړي.ترالسه كستر اجر په دنيا او آخرت كي به چي 

  دردناك چي په دنيا او آخرت كي گندوي څردا حقيقت

 ړي. پر آخرت ايمان نه راوغو ته انتظار كوي چي هعذاب 

  

  

   

   

په ړه داسي دعاء كوي لكه د خير په ااو انسان د شر 

 ېر عجول )تلواري( دئ.ډې دعاء، او انسان ړه ئا

نقص او عيب ته فطري  يوهدا مبارك آيت د انسان  -(11)

ښتلو په غود شر  گوته نيسي او وايي: انسان عجول دئ،

ښتلو په غوڼو گښېكي همغسي تلوار كوي لكه د خير او 

چي له قطع شي هغه ړي نو غوا په درد شيې گوته ئكه كي، 

په ړاو ژغورل شي، كله د عادي ستونزي او كدرده و

. ړيگ غوابه مرځان ته ړي او ړاندي صبر له السه وركو

پيغمبر چي ې په ارتباط شودلته دا وينا د هغو خلكو 

ښ گواد الهي عذاب ې ويل: كه دا ته به ئ السالم عليه

دوى ؟ ډ كوي، ولي تر اوسه نه راغىحقيقت لري نو ولي ځن

په ېر د شر څپه چي تاسو د يوه عجول انسان ته ويل شوي 

  ښتلو كي عجله او تلوار كوئ!!غو
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ې، نو د ځولگرښي وگندي نڅرځ مو دوه په او وراو ش

ځ مو ليد مهال ړه او ورځه يووښه مو له منې نپش

او د  ټوئولفضل پل رب چي د خپاره ې ل، د دلهوځگرو

و اپوه شئ، ېر او حساب شمپه چي د كلونو پاره ې لد

 ړي.په تفصيل سره بيان كڅه مو هر 

 ښووني دا دي:ې مبارك آيت الرد د -(12)

  څه د دقيق هر  تعالى هللاتلوار او عجله مه كوئ، د

ږي، ېپل وخت ترسره كپل خپه خې له مخي نظم او محاسب

پل وخت پل خپه خې چي هره يوه ئځ په او ورلكه دا ش

ې له چي تاسو د هغگه په داسي دقيقه او منظمه توځي را

 ېر او حساب معلومولى شئ.د كلونو شم يمخ

 مو محوه ښه ې نپد شچي ړه ويل شوي په اې پدلته د ش

هر ښه مو د ځي ند ورچي ړه ويل شوي په ا ځيخو د ور هړك

ې څ كي ئپه ترچي  لهوځگروژندو وسيله ېپڅه د ليدو او 

چي ږي ېټوئ، د بيان له فحوى معلومولفضل پل رب د خ

ڼا او پې سره تشبيه شوى، او ايمان له ردلته كفر له ش

 ّـ هللا د رسول تعالى چي هللاځي سره، كافرانو ته ويل شوي ور

پاى ته رسوي او د ايمان په د كفر تياره شبعثت سره په 

پل ې كي تاسو د خپه دځ راولي، ې ورښانه شوڼا روپه ر

د چي تاسو پېرزوينه ترالسه كوئ، عجيبه ده رب فضل او 

 هللاښوئ او د ېدا خوپاته كپه تياره كي ځاى پر ڼا ر

    ځان محروموئ.ېرزويني پله ستر فضل او  تعالى

 چي ولي دلته د قت او غور ايجابوي ږ دخو دا خبره ل

)محونا آية الليل( الفاظ راغلي، كه محو د نابودي او 

ځي، ځه نه په خو له منپه معنى واخلو نو شځه تلو له من

څي بلي ته ورو ېپې ې سيمي ئ، له يوپر سر ويتل د زمكي 

ړل نه ځه وله منې معنى ئچي ږي، نو يقينًا ېځورو خو

ځي ته ې فقره كي ورپسوره پځكه دي، تياره كول بلكي 
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تياره مو په چي شې دا شوه مبصرة ويل شوي نو معنى ئ

چي ږي ړېښتنه راوالپومو ليد مهال، خو دا  رځو ړه اوك

چي ويل شوي ځاى آية الليل راغلي يعني پر دلته د ليل 

د چي ځواب دا دئ ې ړ!! د دآية الليل مو تياره ك

مي اعجاز يو ستر عل په دغه تركيب كي د قرآنالفاظو 

ښه ده او ځي نچي لمر د ورږئ ېپوهمضمر دئ، تاسو 

چي ې آيت دقيقه معنى دا ده نو د دښه، ې نپۍ د شږمپوس

او د  ړه!!ۍ( تياره كږمپوښه )سې دغه نپد شتعالى  هللا

ځوله، او دا هغه گرې د ليدو وسيله وښه )لمر( ئځي نور

ې پرپېړۍ كي په شلمي پوهان چي ساينسځالنده حقيقت دئ 

ېر څپه په سر كي د لمر ۍ مږپوې ويل: سوه شول او وئپ

ې دا و ورو ورو ئخې درلوده ئڼا پله رځالنده وه او خ

 ړى. ې غوره كړې او اوسنى حالت ئڼا له السه وركر

ېر روايات ڼ شمگته منسوب  ّـاو عبدهللا بن عباس  ّـعلي 

ې همدا تفسير ړه ئپه اچي د محونا آية الليل لرو 

ۍ كي تور تور ږمپوپه سچي ې دي لي ئړى او ويړاندي كو

دا ۍ ږمپود سچي ږئ ېپوهښه ده، او تاسو ې نپونه د همدټ

چي د لمر ځايونه دي په حقيقت كي هغه پونه ټ تور تور

ړېدلى وي، كه ې غوپرږي او كوم سيورى ېڼا نه وررسر

پونه به نه ټڼا درلودى نو داسي تور ځانه رۍ له ږمپوس

       ېدل.گو كپه كي تر ستر

   

    

   

  

   

   

   

  

كي ړه په غااو هر انسان ته مو د ده بختليك د ده 

ې ده ته د يوه ئبه ځ په ورړى او د قيامت ټه كغو

ورسره چي گه راوباسو په توداسي پرانيستي كتاب 

پل نفس نن ستا خپل كتاب دي ولوله، مخامخ به شي، خ

 گه كافي دئ. په توپر تا باندي د حسابوونكي 
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دلته هم مخكني عجول انسان ته ويل شوي: د هر  -(13-14)

ې و له مخي ئې عملونږي، د همدېچا عملونه ليكل ك

ې له مخي ې بخته د همدږي، بختور او بېټاكل كبرخليك 

ړه په غابختليك د ده پل ږي، هر انسان ته خېژندل كېپ

به ده ته د داسي ځ په ورږي، د قيامت ېكټه كي غو

په ې دى به ئچي گه راوايستل شي په توپرانيستي كتاب 

پل كتاب دي گوري او ورته وبه ويل شي: خگو وپلو سترخ

شاهد او  ،گواهپاره بل نن ستا د مالمتولو لله، ولو

پر تا باندي د پل نفس محاسب ته ضرورت نشته، ستا خ

 گه كافي دئ. په توحسابوونكي 

   

    

    

     

    

   

  

په سمه پاره ړ شي نو د ځان لپه سمه الر والچي څوك 

ې په ضرر بځان ې الري شي نو د بچي څوك الر درومي او 

پشا نه ټى ېپد بل پشا كوونكى څ ږي، او هيېالري ك

چي كوم ږ تر هغه تعذيبوونكي نه يو ، او موكوي

 ړو.پيغمبر مبعوث ك

چا د ښوونه كوي چي د هر ږ ته الردا مبارك آيت مو -(15)

په سمه ځي، كه گرپله ده ته ورپه خپايله ښه او بد عمل 

له سمي الري منحرف شو كه رسي او ته ې ده ټه ئگړ الر وال

گناه نه په يو د بل  تعالى هللاې ده ته رسي، تاوان ئ

په  ىټپېړنو كپلو ځ د خپه ورڅوك به د قيامت نيسي، هر 

پكولى شي او نه زوى د ټى سپېپالر د زوى نه ړي، شا و

چا د ژغورلى شي او نه څوك ړيكي ، نه نسبي اټىېپپالر 

ڼ گاو  آيتونهې ته ورته او الس نيوى. دا او د ښتنهپارس

پالر د كفر له ماشوم د چي نه د كافر ښيي ېر روايات شم

او پالر پل د خماشوم كبله دوزخ ته درومي او نه د مؤمن 

ماشومان به ټول ر د ايمان له امله جنت ته درومي، مو

چي ړى چي دوى داسي عمل نه دئ كځكه جنت ته درومي دا 

چي د ې مبارك آيت كي دپه  .گ ويې دوزخ ته تسزا ئ
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انصاف په حق او ه عادالنه ضابطه او ړه كومپه امجازات 

جرم يو داسي شخصي چي وايي ږي ېگو كړ قانون تر ستروال

ېدى، مؤاخذه كې پرڅوك نشي پرته هيمجرم چي له عمل دئ 

پوه شوي په اهميت ۍ وال اوس د هغه ړنچي څه دي دا هغه 

ټولو مدني او اساسي قوانينو كي د هغه په ړۍ او د ن

 ږي!!!ېيادونه ك

 چي هللاښوونه دا ده مبارك آيت بله مهمه الرې د د

ړه نه كوي ېكرتر هغه يوه قوم ته د سزا وركولو پ تعالى

ږلو ېپيغمبر له لږلى، د ېپيغمبر نه وي لې ته ئدوى چي 

ړه ېكپرۍ وروست تعالى هللاږي او ېړ كپوروسته الهي حجت بش

ې وروستي فرصت چي له دچا ته سزا وركوي كوي او هغه 

د  .ږديې نپرټه وانه خلي او د كفر، شرك او عصيان الر گ

 چي هللاږي ېېر وضاحت سره معلومډپه ې فقرې آيت له د

ټ كي، هر گوپه هر ړۍ پړاو او د نپه هر ې ماند ز تعالى

سزا نه  تهكوم قوم ې ږلى او تر هغه ئېپيغمبر لقوم ته 

كوم پيغمبر بلنه او دعوت نه وي چي د ړې ده ورك

   ېدلى.رسور

مسلمانانو كي دا يوه په چي پام وي ته مو ې د

به چي د مؤمنانو او كافرانو ماشومان اختالفي مسئله ده 

ړى او ښه عمل ككه دوزخ ته، دوى خو نه جنت ته درومي 

شوي، له بلوغ مخكي د پر ايمان مكلف نه بد، او نه 

په حالت كي به ولي دوى مكافات يا مجازات ړيني م

زيات اختالف ړه خو د مؤمنانانو د ماشومانو په اږي؟! ېك

افرانو ړه اختالف زيات دئ چي د كې انشته، خو په د

ه جنت ته او كه د جنت كه ب ماشومان به دوزخ ته درومي

ړه ې اراشئ په د ځاى ته؟!ېيم ځ دراو دوزخ تر من

او قرآن او وگورو چي سمه او د  ځير شورواياتو ته 

ې روايت ته د بخاري د حديث مطابق عقيده كومه يوه ده.

 ځير شئ: 

 أ ْوال دِ  ع نْ  ّـ هللا ِ  ر سُولُ  سُِئل   ق ال   -ّـ -ع ب اس   اْبنِ  ع نِ 

 ك اُنوا ِبم ا أ ْعل مُ  خ ل ق ُهمْ  ِإذْ  هللا ُ  » ف ق ال   اْلُمشِْرِكين  

 (5343)بخارى: .« ع اِمِلين  

د  ّـروايت دئ چي وايي: له رسول هللا  ّـله ابن عباس 

ې وشوه، نو وئښتنه پومشرکينو د اوالدونو په اړه 

ښه څه هللا تعالى هغوى پيدا کول په هغه چي فرمايل: )كله 

  (.ونكي ويې كووو چي دوى به ئ پوه
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پيرونو سره ځينو توري كي له چي په بخادا روايت 

په دريو چي د سند له مخي داسي دئ ځلي راغلى، دوه 

له هغو پلوه طبقو كي يو يو راوي لري، د متن له 

ړه راغلي، له ې اپه همدچي پير لري رواياتو سره تو

ځيني روايات ې ته ورته روايت راغلى، هم د هلالج لجابوهريره 

په دوزخ كي شركينو اوالد به له دوى سره چي د موايي 

به د چي دوى ږي ېپوهتعالى ښه  هللاچي ځيني وايي وي، 

يعني د همدغه  څه كولپه صورت كي ېدو پاته كژوندي 

ځيني الهي علم له مخي به جنت يا دوزخ ته درومي!! 

په جنت كي وي، هغه چي وايي دوى به روايات داسي دي 

پورتني رجيح وركوي، د چي دغو رواياتو ته تمحققين 

( ع اِمِلين   ك اُنوا ِبم ا أ ْعل مُ  هللا ُ چي له )ړه وايي په اروايت 

د مقابل  ځي.چي دوى به دوزخ ته ږي ېڅخه دا نه معلوم

 ړاندي كوي: څو داليل وځواب كي په لوري 

 ځي چي د مشركينو اوالد به دوزخ ته پاره مطلب لې د د

و موندلى بلكي د كي كوم شاهد نش په قرآننه يوازي 

څ په هيښوونو سره تعارض لري. ېرو صريحو الرډله  قرآن

اوالد به كمعمره چي د مشركانو آيت كي نه دي راغلي 

چا ته به د هغه د عمل له هر چي وايي  قرآن ځي.دوزخ ته 

ماشوم ليس لالنسان أال ما سعى، ږي، ېمخي بدله وركول ك

ړى ې نه وي كې والدين مؤمن وي يا كافر داسي عمل ئكه ئ

 ؟!ځي ڼل شي، نو ولي به دوزخ تهگچي د عذاب مستحق و

 هر بني آدم )كه كافر وي كه چي د فرمايي  قرآن

چي ږي ېپيدا كسره ښت ړجوفطري اسي دله مسلمان( اوالد 

ې ېښودل شوى وي، له دټه كي اپه خې ايمان ئتعالى  هللاپر 

پلوه د مؤمن او كافر اوالد سره ورته دي، ولي به د 

 ؤمن اوالد جنت ته درومي او د مشرك اوالد دوزخ ته؟! م

 چي هر ماشوم له روغ فطرت سره فرمايلي  ّـهللا  رسول

ړي، د روغ ې الري كوالدين ب ېوروسته ئځي، دنيا ته را

 ځي؟!ولي دوزخ ته فطرت خاوند به 

 په بل روايت كي راغلي: همداراز 

 قلت قالت عمتها عن صريم بن معاوية بنت خنساءعن 

 الجنة في النبي قال الجنة في من هللا رسول يا

 في والوئيد الجنة في والمولود الجنة في والشهيد

  حسن إسناده.  رواه احمد الجنة
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چي وايي: روايت كوي پلي ترور خنساء بنت معاويه له خ

جنت كي په به څوك ! هللا رسول ياته مي وويل:  ّـهللا  رسول

په شهيد به وي،  په جنت كينبي به ې فرمايل: وئ ؟وي

ې ښخه شوۍ ژوندپه جنت كي وي، جنت كي وي، ماشوم به 

   به په جنت كي وي. ماشومه 

 بل روايت وايي:

 أن البشر ذرية من الالهين ربي سألت مرفوعا أنسعن 

 .حسن إسناده يعلى أبو رواه . فأعطانيهم يعذبهم ال

 ّـهللا  چي وايي: رسولنه مرفوع حديث دئ  هلالج لجله انس 

ماشومان چي د بشر ښتل ه مي وغوڅخپل رب : له خفرمايلي

ړل )زما دا دعاء په برخه كې راړي نو دا ئتعذيب نه ك

 .(ړهې قبوله كئ

 څ كي داسي راغلي:په ترد يوه بل روايت 

 أعلم هللا »: قال ثم، األطفال قتل عن ،ّـ هللا رسول فنهى

 . معجم االوسط للطبرانيعاملين كانوا بما

ې وئاو ړ ژلو ممانعت وكشومانو له ود ما ّـهللا  رسولنو 

ې چي دوى به ئږي ېپوهښه څه په هغه تعالى  هللافرمايل: 

 كوي.

ې امله چي د مشركينو ماشومان له دې معنى دا ده د د

ېر مشرك څپه پلرونو پلو گواكي دوى به د خچي ژنئ مه و

ې دله څه كوي، چي دوى به ږي ېپوهښه تعالى  هللاستر شي، 

ژل دي نه دا موخه د دوى نه ووينا  ېد چي دږي ېمعلوم

 وجه او توجيه وي.ېوتو پروى د په دوزخ كي د دچي 

پل خوب په خ ّـهللا  چي رسوله بل روايت كي ويل شوي پ

په ېره ماشومانو سره ې شمله بالسالم  كي ابراهيم عليه

چي دا د مؤمنانو او ې وفرمايل بيا ئ ،جنت كي ليدلى

 كافرانو ماشومان ول.  

چي گه ويلى شو په قاطع توپام سره په رو ته دغو خب

څوك د چي ېره عجيبه ده ډ ځي.ماشومان به جنت ته ټول 

چي له په شته والي كي داسي روايات مني و صريح آيتون

 قرآنپه چي څوك گه تعارض لري!!! په واضح توسره  قرآن

گه مني په تود داسي كتاب تعالى  هللاايمان لري او هغه د 

، هغه بايد د هري ړيه تفصيل سره بيان كپې څه ئهر چي 

ړي او جعه وكته مرا قرآنړه په ارأيي او د هر روايت 

سره تعارض  قرآنچي له ې ومني په هغه صورت كي ئيوازي 
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 ونه لري.    

   

   

   

   

   

ړو نو چي د كوم كلي د تباه كولو اراده وكاو كله 

ړاوى سرغهغوى هلته و اړو، ې امر وكمترفينو ته ئ

عذاب( وينا محققه شي او  د)ړه په انو د دوى  ،ړيوك

 ړو. ې وران كېدو سره ئړې ورانگځانپه 

په كت ې مبارك آيت كي د باغي ولسونو د هالپه د -(16)

ېدونكى سنت بيان شوى دائمي او نه بدل تعالى هللاړه د ا

 ې داسي دئ:چي تفصيل ئ

كوي د تباه كولو اراده هغه مهال د يوه ملت  تعالى هللا

غمبرانو پيږي، د ېې د ده اوامر ورسمترفينو ته ئچي 

حق لوري د خوا ړه سواندو داعيانو له او ز السالم معليه

ې پايلو ئاو شرك له بدو  رته وبلل شي، د بغاوت، كف

ړاوى الس وانه سرغېروي خو هغوى له فساد، بغاوت او وو

جوته گه ړه توپبشپه  ږي اوېپاى ته ورسې خلي، مهلت ئ

ټي، گې دي او مزيد مهلت وركول بړ د سزا و وىدچي شي 

ړه محققه شي، ېكپرعذاب  ړه دپه ادوى گه د ې توپه د

 ې هالك شي.ې وران او كليوال ئكلى ئ

چي د ملتونو ږي ېښوونو معلومې مبارك آيت له الردد 

، ۍ اصلي عاملين هغه مترفين، د شتمنيو خاونداند تباه

ښتي په جامو كي نناز او نعمت  برخمن او د ۍله سوكال

 نظامسياسي، اجتماعي او اقتصادي ټولني حاكم چي د دي 

په ولس ړي، ې حسابه امتيازات وركېره او بې شمدوى ته ب

ي عقايد، جهل او خرافات د دوى واكمني ړلشرك لكي 

، ځوليښو ته غورپې د دوى ړې او جاهل عوام ئتأمين ك

په ضد د ړه سواندو داعيانو پيغمبرانو او زدوى د 

ړى او د ې فساد خور كټولني كي ئپه ې، ړلمخالف مالت

    ړي. ځته كې رامنالهي عذاب د راتلو اسباب ئ
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ېړۍ )خلك( هالك پېړۍ پڅومره او له نوح وروسته مو 

گناهونو د پر گانو پلو بندړل، او ستا رب د خك

 گه كافي دئ.ذات په تواو ليدونكي باخبر 

ېښي كافي پآيا تاسو ته هغه ستري ستري تاريخي  -(17)

ېر مفسد، ظالم، كافر او ڼ شمگې څ كي ئپه ترچي نه دي 

او په سختو سختو الهي عذابونو اخته شوي مشرك قومونه 

وروسته  السالم عليهنسكور شوي، له نوح ښارونه د دوى 

ځواك و اڅومره د زر ېړيو كي پېرو څو پوري په تتر نن 

دا  خاوندان د فساد او طغيان له كبله هالك شوي؟!! آيا

چي دلته د خبير او بصير ذات له لوري ېښي نه ثابتوي پ

ړي د هغه ېكپر ې عذابونودړۍ روانه ده، د د مجازات ل

ښه گناهونو پر گانو پلو بندد خچي ې له لوري شورب 

چا ته دئ، همغه ليدونكي ښه د دوى د وضعيت او باخبر 

 .ې موندلىئړ چي د سزا وړې ې سزا وركئ
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د دوى  ،ړيې( غواونكدېژر ترالسه كچي عاجله )څوك 

هغه په دنيا كي ورته وشي  چي اراده موته چا هغه 

په برخه ې جهنم ئړو، بيا ې غواږ ئمو چي وڅه وركو

به  گهپه توي ټل شوڼل شوي او رگد بدچي ړو، ك

ړ ښت او له هغه سره ووغو چا چي آخرتځي، او ورننو

چي مؤمن سي حال كي په داړه، رته وكې وئڅه سعي او ه

ږي. ېې كقدرونه ئسعي د چي ړي دي گوي، نو دوى هغه و

ټول په برخه كوو، او دا هر يوه ته دا )نعمتونه( ور

ړي وركد څخه دي، او ستا د رب ړي ستا د رب له ورك

پر ځينو ته گه مو څنچي گوره وېدى، مخنيوى نشي ك

ړى، او آخرت خو هم د درجو له فضيلت ورك وځينو نور

    پلوه ستر.  د فضيلت له هم او دئ ستر  پلوه

ړه په اړي او عطاء وركې مبارك آيت كي د په د -(18-21)

 توضيح شوى:گه توې په دسنت  تعالى هللاد 

  په دنيا څو او عملونو بدله يوازي پلو هد خچي څوك

په ژر او ې چي بدله ئې دا وي ړي، هم او غم ئكي غوا

ې دنيوي ږدړى شي، له نې دنيا كي وركپه همدگه توعاجله 

دا  تعالى هللااغراضو آخوا بل مقصد او هدف نه لري، نو 

په دنيا څومره څه او چي د دوى كوم يوه ته ړه كوي ېكپر

ټولو پلو چي دوى به هرو مرو خړي، داسي نه ده ورككي 

ټول اهداف او اغراض به ترالسه كوي، خو موخو ته رسي او 

دوزخ دئ، ځى وستى تم پالو ورد دغو عجولو او غرضي دنيا

له ، يړپه برخه كورجهنم پاى كي په دغه بيماري به 

په به پكاوي او ذلت سره به مخامخ شي او دوزخ ته س

ڼل شوى( او مدحور گمذموم )بدچي ځي داسي حال كي ننو

  .ټل شوى( به وي)ر

  ې داو كي وي ټه په لد اخروي بريا او سعادت چي څوك

په آخرت چي كوي څه او ه سعيهغه پاره ېدو لرسد هدف ته 

ښتنه كوي، غوې باندي ايمان او اخروي سعادت او بريا ئ

د د ده به  تعالى هللاپه حكم كوي نو پل ايمان دا سعي د خ

او تر هغه به الزياته غوره څو قدرونه كوي عملونو او ه

 بدله وركوي. 

 له لوري  تعالى هللاړه د ېكپرړې د نعمتونو د ورك
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څوك نشي ړي او عطاء مخه هيد ورك تعالى هللاږي، د ېك

ړي د ېكپرد هغي  تعالى هللاڅوك نشي كولى د نيولى، هي

په كومي كوم بنده ړي چي غواډ او مانع شي تحقق خن

 پېرزويني او نعمت سره ونازوي.

  ېرزوينو پلو پدنيا كي د خپه  تعالى هللائ چي گورلكه

فضيلت  وځينو نورپر ځينو ته پلوه او نعمتونو له 

پراخ گند او څرآخرت كي به دا فضيلت الزيات په ، ړىورك

ې د درجهم آخرت كي به د خلكو مقام او مرتبه  پهوي، 

پر بل يو ې هم به ئاو پيرونه لري تو سترپلوه له 

  .لري پيرونهتو سترفضيلت 

     

   

   

 ېرهپځوه كه نه نو سگرمعبود مه  څوكگ بل نڅد هللا تر 

 . ېششوى به  پاته ڼل شوى او يوازيگ

 ښووني لري:څواساسي الردا مبارك آيت  -(22)

  چي د ړوه، داسي نه ځان ته مه جوله هللا سره بل معبود

ځني كي په لمانې، ځڅه هم ولمانڅوك او گ بل څنده تر 

 ې.ړږد كپه دعاء كي الس ورته اوې او ړټ كټيسر ورته 

  په دعاء او ړې او ږد كټ او الس اوټيكه بل ته سر

نو هم به مذموم ړې سره شريك ك تعالى هللاې له عبادت كي ئ

ې مرستندويه او هم به مخذول او بې ڼل شگاو كركجن و

ړى چي ستا مرسته وكې څوك به ونه موم، داسي ېپاته ش

 شي.
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چا عبادت پرته د هيچي له ده ړې ړه كېكپراو ستا رب 

گڼه كوئ، ښېپالر( سره مه كوئ او له والدين )مور او 

ږي ېړښت ته ورسړه ستا خوا ته زكه د دوى يو يا دوا

ټه، او ې رنو ُاف هم مه ورته وايه، او مه ئ

ېرزويني او پ. او د همحترمانه وينا ورته كو

ې زما ربه! وايه: ااو  ړوهغوټ وزر ورته ټيۍ مهربان

په ړكتوب كي )په وې ئزه چي ړه لكه ې وكپرداسي رحم 

 وپاللم.ۍ سره( مهربان

ړي او اوامر ېكپرڅو تعالى  هللادا مبارك آيت د  -(23-24)

 ږدي:ږ مخي ته زمو

  چا عبادت مه كوئ.پرته د هيتعالى  هللاله 

  گڼه كوئ.ښېپالر سره مور او له 

 ږي ېړښت ته ورسته ز ړه ستا خواكه د دوى يو يا دوا

نو ا ف هم مه ورته وايه، كه د دوى له كومي خبري يا 

بايد ړئ بلكي ې وكپرنه يوازي صبر گ شوئ نو په تنړني ك

 ځي.ې ونه ود ا ف لفظ هم ستاسو له خول

  چيټئ، مه ورته وايئ رې مه څ كار او وينا ئهيپه 

  ړل يا داسي دي وويل.ولي دي داسي وك

  وى ته ستاسو وينا له درناوي هر حالت كي بايد دپه

 ډكه وي. او احترام 

  ښيي چي څه مه وايئ گڼئ، داسي ړ مه تر دوى لوځان

چي چلن مو بايد داسي وي ڼئ، گځان تر دوى ستر او مهم 

ځان ړه سواند يئ او دوى تر پر دوى مهربان او زښيي 

 ئ.ړوغوټ وزر ورته ټيۍ ېرزويني او مهربانپد ڼئ، گړ لو

 ړه ې وكپرداسي رحم ې زما ربه! ئ: ادا دعاء ورته كو

ړ وم چي زه ووپر ما مهربان ول دوى هغه مهال چي لكه 

 پاللم.ۍ سره په مهرباناو دوى 
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ړونو په زستاسو  چيپوه دئ څه ښه ستاسو رب په هغه 

ېدونكو ځگرچي هغه د وركي دي، كه صالح وئ نو يقينًا 

  ښونكى دئ.پاره بخ)توبه كونكو( ل

ړونو كي په زچي ستاسو چلن تر شا د هر عمل او  -(25)

چي تاسو كوم كومه تلوسه، اراده او نيت دئ، كوم احساس 

د مور او كه ږي، ېپوهې پرښه څوي، هللا تعالى كار ته ه

صالح عمل او نيت مو د ړه ستاسو سلوك سم او اپه پالر 

ۍ ېر وي او احيانًا د كوم بشري ضعف او كمزورڅپه انسان 

ژر متوجه شئ او ړئ خو كوكومه غلطي او اشتباه له كبله 

پله غلطي ړئ او خځئ، توبه وكگرېرته سمي الري ته راوب

د داسي توبه كونكو تعالى  هللاچي ړئ نو يقينًا جبران ك

  ونكى دئ.ښپاره بخل

   

  

   

    

  

   

  

   

او  او مسكينړه، پل حق وركپل خپلوانو ته خاو خ

يقينًا مه كوه،  ونهښتگمسافر ته هم، او خوشي خوشي ل

ڼه دي او شيطان د ښت كوونكي د شيطان وروگخوشي ل چي

   ناشكره دئ.ړاندي رب په وپل خ

 ښووني دا دي: و الرې مباركو آيتوند د -(26-27)

 ړي حقوق لري، هر گځانپه شتمنيو كي ستا  پلوانستا خ

 .ړهپل حق وركپل خخيوه ته 

 ړي حقوق گځاني كپه شتمنيو و مسافر هم ستا مسكين ا

 ړه.پل حق وركپل خلري، دوى ته هم خ

 ښت گخوشي ل چييقينًا مه كوه،  ونهښتگخوشي خوشي ل

ې چي شيطان ئڼه دي، همغه كار كوي كوونكي د شيطان ورو
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ښوي، د دوى عزائم او احساسات ې خوكوي او شيطان ئ

ړاندي و رب پهپل شيطانانو ته ورته دي. او شيطان د خ

په نعمتونو كي تعالى  هللايعني تبذير او د  ناشكره دئ.

د يوه نعمت شكر پاسي ده، د نعمتونو ناس شيطاني تصرف

د منعم د رضا په هغه نعمت كي چي ې ته وايي ادا كول د

په هغه الره گه او په هغه تو ،تصرف وشيښي مطابق او خو

د  چيهر هغه تصرف ږي. ېې راضي كپرچي منعم گول شي ول

 پاسي ده.  منعم د رضاء خالف وي د نعمت ناس

   

   

    

    

څه وركولو دي مخ اعراض كاوو )له دي ى وله داو كه 

 چيټه كي په ل ېرزوينيپې يوپل رب د د خړاوو( ا

  .ړهپسته خبره وك، نو دوى ته ېكوې هيله ئ

څه پاره كه له دغو مستحقينو سره د مرستي ل -(28)

 هللاچي كاش ړه كي وه په زخو دا تلوسه دي درسره نه وو، 

چي له دغو محتاجانو سره دي مرسته ړي وى څه دركتعالى 

چي مأيوس او . داسي ړهپسته خبره وكوى، نو دوى ته ړې ك

څه وى په الس كي ايه: كه مي رته وووړ نشي، وال يناهيل

فضل تعالى  هللاپمول او كه كله هم نو له تاسو مي نه س

څه مي الس ته راغلل هرو مرو به ستاسو مرسته ړ او وك

 كوم.

ېدى شي او هغه دا آيت يو بل تعبير هم كې مبارك د د

او محتاجانو دي كومه ستوغه پلوانو چي كه له دغو خ

په ېرزويني پد رحمت او لى د هللا تعاتا و خېده خبره واور

ړاوو ې واتردي او مخ  ړړ، صبر دي وكځواب ورنه كطمعه 

 .ړهپسته خبره ورته وكنو 

    

    

   

    

ې الس ړ)له وركړلي ساته غاړي ت ې السونه تر خپليمه د

پرانستو سره ړ پپه بشې مه راتموه( او مه ئ
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ې او حسرت ڼل شگو )سبا ته( مالمت چي ېزه، داسينپرا

 درباندي وشي.

په دوران كي ړي او له بل سره د مرستو د ورك -(29)

له مستحقينو چي بخل كوه دومره ړه، مه اعتدال مراعات ك

او مه  ړېسره له الزمي او ضروري مرستو هم الس راتم ك

په ي له مستحق او غير مستحق سره چاسراف كوه، داسي 

پله د بل مرستي په خچي سبا ې ړي وكمرستدومره خالص الس 

په حال تأسف او ستا  څوك دي مالمتويې او هر ړ شته ا

 . كوي

   

   

    

  

  

پراخوي او )چا رزق  ړيچي چا ته وغواستا رب يقينًا 

پلو هغه د خ چيې، يقينًا گوي ئ( تنړيوغواچي ته 

 .ښه ليدونكى دئاو ښه خبر په حال گانو بند

گانو بندچي ښوونه كوي ږ ته الردا مبارك آيت مو -(31)

پل د ختعالى  هللاړه په اگولو پراخولو او تنته د رزق 

گانو حالت ړه كوي، د بندېكپرپړ علم له مخي او بش جامع

ې محدود او ړي او كله ئپراخ كپام سره كله هغه په ته 

ښه او ښه خبر په حال گانو پلو بندهغه د خ، گتن

چي د آسمان او زمكي د ، كله دا مناسب بولي ليدونكى دئ

زي او كله ېپرانپر مخ گانو پلو بندې د خبركتونو درواز

په نه آسمان ړي، كنيم بندي پر دوى ې زچي دا دروادا 

په ورين  هې ووروي او نه زمكپرپل نعمتونه ړه خپراخ ز

ټوكوي. تاسو هم د څه ورته راوپراخ الس هر تندي او 

په دوران كي د ړي او له محتاجانو سره د مرستي ورك

ږ او زيات مستحق، ړئ، د لپوهي او بصيرت له مخي عمل وك

، مه اسراف او ړئپير وكتو ځېر او كم محتاج تر منډد 

 تبذير كوئ او مه بخل. 
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ته دوى  ژنئ، موږي له وېري مه وږپل زامن د لواو خ

د دوى  چيې شكه هم، ب سو تهاو تا وركووروزي هم 

 چيږئ ېې كږدزنا ته مه نگناه او خطا ده، ژل لويه و

څوك ، او هغه هده طريقه ې حيايي او كركجندا يوه ب

 او ،په حقه سرهگر ړي مژل حرام كې وهللا ئ چيژنئ مه و

د ده  ژل شو نو موږپه مظلوميت سره وو چيڅوك 

ه پي ړى، نو هغه د)د قصاص( واك وركپلوانو ته خ

ې( مرسته ځكه )د هللا له لوري ئېرى نه كوي، ژلو كي تو

 ې،شو

 ښووني دا دي:و الرې مباركو آيتوند د -(31-33)

 هم دتعالى  ژنئ، هللاي له وېري مه وږپل زامن د لوخ 

چي د څوك د روزي. تاسو ضامن دئ او هم سروزي دوى د 

ېدو وروسته يا پيدا كماشومان له پل ېري خږي له ولو

ې چي اوالد ئڅه كوي ي، سقط جنين كوي، يا داسي ژنمخكي و

چي په پلوه سره برابر دي ې ټول له دپه برخه نشي، دوى 

پلو د ختعالى  چي هللاړه شك دئ ې اپه دې ړونو كي ئز

ږي له لوې او روزي ضامن دئ، دغه شك ئرزق د گانو بند

په مخكنيو چمتو كوي. كه ې ژلو ته ئوي او د اوالد وېرو

ړو سخت زې رحمو او بټولنو كي شرك وهلو پلو او ځجهل 

ژل، شرك او جهل ښت وروسته وپيدايپل اوالد له مشركينو خ

په ې نن زمانچمتو كول، د ۍ ته ې رحمقساوت او ب ېد

، خرافاتو شرك، په حقيقت كي د جهلظاهر كي متمدني او 

ټولني همغه ډ كي تر ستوني غرقي ډن گندهپه  اسدوفاو م
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ژل پل ماشومان وېري خږي له ود لوپرونى كار كوي، هغوى 

او دوى كله د اقتصادي مشكالتو تر نامه الندي، كله د 

چي پاره ې لپه بهانه او كله د دځي د صحت او روغتيا ښ

ښايست پيغلتوب او پل پيدا كولو سره خپه ځه د اوالد ښ

پلمو سره ېرو نورو بهانو او ډپه ړي، او له السه ورنه ك

ېدو پيدا كهغوى له يسي، ېدو مخه نپيدا كد اوالد 

دنيا ژني، هغوى په رحم كي وې د مور ژل، دوى ئوروسته و

ږدي ېپرې نه ښخول او دوى ئته له راتلو وروسته ژوندى 

ته كتل چي ې نه هغوى دگوري، گو وپه ستردنيا مخ چي د 

په تيو ښت مخكي د ده د مور پيدايد ماشوم له تعالى  هللا

چي د ده تعبيه كوي  ڼي كي روزيپه بكي د داسي شيدو 

مهرباني او ځواب وايي او د داسي ړتياوو ته ټولو ا

پاره چي د ده لې ده ته رسوي په الس ئړاه سواندي مور ز

ې رحمه متمدن چمتو وي او نه دا بگاللو ته ړاو د هر ك

ژوند همغسي حق چي دا ماشوم د ې ته اعتناء كوي انسان د

 ي. ې لرچي ئلري لكه دى 

  گناه كوي او لوى ژني ستره اوالد ول پچي خڅوك هغه

 هللاچي د گناه ده ې كبله له دې خطاكار دئ، دا كار ئ

ويه ې كبله لړى او له دې كد حكم مخالفت ئتعالى 

ړه يو غلط باور په اې د هللا تعالى چي باعث ئاشتباه ده 

 ېرنه ده. گاو يوه غلطه ان

 ې حيايي او كركجن دا يوه ب چيږئ ېې كږدزنا ته مه ن

پاكيزه او پاك عمل دئ، د پليت او نادئ، زنا  كار

پر حق ستر او دئ، د بل  ړيكو مغاير عملقانوني جنسي ا

ښو الندي كول پېرى دئ، هغه فطري قانون تر ټولو بد تتر 

هر ې ده، لړپوري تچي د انساني نسل سالمه بقا وردي 

پر ناموس چي د ده ې كركه لري سالم الفطرت انسان له د

ې خائن گرى ئژوند همسفر او ملشي او د ېرى واو عزت ت

 ژي. ېې وفا وخاو ب

  په حقه گر ړي مژل حرام كې وهللا ئ چيژنئ مه وژوى هغه

 .سره

  تعالى د ده  نو هللا يژل شپه مظلوميت سره وو چيڅوك

د مقتول ورثه دي ړى، د قصاص واك او حق وركپلوانو ته خ

ته پرله اصلي قاتل ېرى نه كوي، كي تپه قصاص د قاتل 

په اخيستو كي قصاص ژني، د ونه په بدل كي څوك بل دي 
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 هللاږي. د ېگڼل كېرى چي تډډه كوي دي له هر هغه كار 

چي د مقتول ورثه ته ړي حكم درناوى دي وكې د دتعالى 

 ړى. ې د قصاص واك او توان وركئ

   

   

    

   

   

   

 

گه په هغه توگر ږئ، مېې كږداو د يتيم مال ته مه ن

ږي، ېپوخوالي ته ورسپل څو خټولو غوره وي، تر تر چي

د ژمنو خامخا  چيځكه ړئ، دا ژمنو وفا وكپه او 

 .ږيېښتنه كپو

ړه په اې خوا د يتيم يو دا مبارك آيت له -(34)

ږئ، ېې كږداو وايي: د يتيم مال ته مه نښتنه كوي پارس

ټولو غوره وي، د يتيم له مال تر چيگه په داسي توگر م

داسي تصرف پل مال زيات احتياط، سره احتياط كوئ، تر خ

ې مال ږي، تر هغه ئېگټه ورسې چي يتيم ته ئړئ په كي وك

ړئ په كي وكتصرف  گهښه او غوره توپه ورته وساتئ او 

پل ږي او د خېپل عمر پوخوالي ته ورسچي دا يتيم د خ

ږ ته له بلي خوا موگه شي. پاللو جومال د ساتلو او 

د  چيځكه ، دا وړژمنو وفا وكپلو خچي په ښوونه كوي الر

ژمنو به حتمًا د تعالى  هللا، ږيېښتنه كپوژمنو خامخا 

ېله او ب ښوونهڅه هم د آيت دوهمه الركه ښتنه كوي، پو

ۍ سره ړنپه حقيقت كي له لومېښي خو ښوونه برمستقله الر

چي كله انسان د يتيمانو ځكه لري، دا  ړيكها هژور

ټولني د دود يا د ړه اخلي، په غاپالنه او ساتنه 

پلوانو خړو د مدستور مطابق يا د شرعي ضوابطو له مخي 

 په حقيقت كي له هللاږي نو دا ېك پاتهيتيمان ده ته 

تعالى  ژمنه ده، هللااو له دغو يتيمانو سره يوه  تعالى

   ښتنه كوي.پوړه له ده په اژمني ې به هرو مرو د د
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ړئ او ړه كپشبپيمانه كوئ نو پيمانه څه  چياو كله 

پايلي له او د  ئړئ، دا غوره دي تلل وكتل يپه سم

 ښه. رېډ مخي

تلي او چي په ښوونه كوي ږ ته الردا مبارك آيت مو -(35)

ړو، كه گډډه وصادق وو او له غدر او خيانت ې كي پيمان

په تجارتي پيمانه او تله په حقيقي معنى څه هم 

زي ه مجاپږي، خو ېپلور كي كارول كېر پمعامالتو او 

ړه هم كارول په اگه د انسان د معنوي قضاوتونو تو

، ړى دئپك سچي دروند يا سدا قضاوت ړه په اچا ، د ږيېك

گڼل پيمانه كول و اتلل ې، ړې وكپكي خبري ئې يا سدرن

پېر چي د آيت مفهوم عام دئ او د ږي، نو ويلى شو ېك

تلي په ټول قضاوتونه احتوى كوي. گ د انسان څنپلور تر 

په سمي او صحيح تلي تلل او له  ،ې كي صداقتپيماناو 

قضاوتونو كي د حقيقت او په او  ډډه كول؛څه كمولو 

ې او پايله ئړ عمل دئ مراعات د ستايني او قدر و عدالت

 ده. ښه او غوره 

      

    

  

    

  

ځكه ې، دا ږېپوهې نه پر چيځه مه  پسيڅه په هغه او 

نه ښتد هر يوه پو دي چي داسيړه ز ږ، سترگي اوغو چي

 ږي.ېك

ځالنده الهي آيت كي هم يوه ستره او ې مبارك په د -(36)

چي له ږ ته ويل شوي ږي: موېځلړاندي وپه ږ زموښوونه الر

ړه د هري ږ دخبره ونه منو، د غوڅ ته هيپرغور او دقت 

ړه تل د زچي ږدو ې نپرې پرانيستېدو ته داسي خبري اور

ېړي او څې وږ عقل ئچي زموې پرته له د ي؛ته مو الر وموم

مهال هغه يوازي ړي، وكې ړه ئېكپرد صحت او سموالى 

ې پرچي ړو ځاى وركړه كي پل زپه خې خبري ته بايد يو
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څه اورو نو هغه مهال ړه ي په اپوه شوي يو، كه د كوم ش

ږ گورو او يا زمووگو پلو سترپه خې چي يا ئې ومنو ئ

 هللاښتيا ده. چي دا خبره رړي گواهي وركړه عقل او ز

ړي پاره راكې لړه د دگي او زږونه، سترږ ته غوموتعالى 

 ړو، دې استفاده وكژندو كي ترپېپه چي د سم او ناسم 

ژندو ېپد معرفت او چي دا ږو ېښتل كپوځ په ورقيامت 

ې مو ې استفادگه كارولي، مهمل او بڅناستعدادونه مو 

تعالى  هللاې وه. ړې كو او كه مو سمه استفاده تروېښي پر

ېښود، له ږ كچي ولي مو غلطي خبري ته غوښتنه كوي پوبه 

ړ او بل ته مو ې وكپرمو ومنله، عمل مو پرته تحقيق 

ې، له وه شوى يپې په حقانيت ئچي هغه خبره ومنه  ړه.وك

په گو ټو سترپپه ې خبري باور كوه، په يوتحقيق وروسته 

 پسي مه درومه.ي هري خبر

     

     

    

  

 هځكه تكي په كبر او نخرو مه درومه،  زمكيپه او 

ړوالي كي پل لوپه خې او نه ولى شۍ كزمكه سورخو نه 

 ې.ېدى شته رسڅوكو د غرونو 

ڼه، گړ مه ځان تر نورو لوكبر او لويي مه كوه،  -(37)

كي په كبر  زمكيپه گوره، گه مه پكه سترپه سنورو ته 

ځواك او قوت له د خو نه  هځكه تاو نخرو مه درومه، 

ۍ ښو الندي سورپزمكه دي تر چي ې ځواكمن يپلوه دومره 

چي سر دي  ړلوستر او پلوه دومره نه د جسامت له او  شي

ته رسي!! دا مبارك آيت يو كمعقله مغرور څوكو د غرونو 

ځوروي: داسي به درومي لكه ښكلى انېر ډاو كبرجن انسان 

د چي د ده ړلو عاجزه وي، لكه زمكه ې له وچي زمكه ئ

ۍ ې ده سورږدړى، نړاندي تاب نشي راوپه ودروندوالى 

څوكو هم ړو غرونو له ړو لوې د لوي سر ئچشي، لكه 

مغرور انسان له هغه ې عقله ښتانه هم بپ!! ښتى وياو

چي ته پر سر داسي درومي چي د بام گ سره تشبيه كوي چر

    گ نشي!! ړنپښو الندي ې تر ږي بام ئېېرې وبه واي
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 خوا كي كركجن دئ. په ه بدوالى ستا د رب هر يوې د د

پورتنيو په چي ړني او كټول هغه كركجن خويونه  -(38)

په تعالى  هللاو كي ورته اشاره وشوه؛ د آيتونمباركو 

هغه تعالى  هللاړ كارونه دي. منفور او د غندلو وندي اړو

گنده او كركجنو خويونو اخته په دغو چي ښوي خلك نه خو

ارونه دا دي: شرك، د غير هللا عبادت، وي. هغه كركجن ك

بخل او ښتونه(، گ)خوشي ل ځورول، تبذيرپالر مور او 

پرته له تحقيق ژنه، زنا، ناحقه قتل، اسراف، د اوالد و

  ې كول، كبر او لويي.پرڅه منل او عمل 

   

   

     

    

   

     

، ېړستا رب درته وحي ك چيدي  دا د حكمت هغه برخي

په دوزخ ځوه كه نه نو گراو له هللا سره بل معبود مه 

 ې.ځول شټل شوى وغوربه مالمت شوى او ركي 

چي كومي ستري ستري  پوري آيت( 38( تر ))22له ) -(39)

له نظره قرآن ، د ېېښودل شوړاندي اپه وږ زموښووني الر

خپل هللا تعالى د پوهي او حكمت اساسي خبري همدا دي، 

چي څه دي ړې، دا همغه ښوونه كپيغمبر ته د دغو خبرو الر

ښوونو ې الر. لكه چي گورئ د دېوحي شوې ته ئ ّـرسول هللا 

په پيل او پاى كي پر توحيد او يوازي د يوه هللا په 

  )بادت تركيز شوى او ويل شوي ع

   :  او له هللا سره

چي توحيد ې خبري معنى دا ده ځوه(، د دگربل معبود مه 

ې ښېگڼو ئټولو پر ټ دئ او د حكمت او پوهي اساسي بنس

ېك اعمال له دغي ښه اخالق او نټول ړې، د انسان احتوى ك

ړېدى شي او ۍ جوڼټ مار وران بنسنه پږي، ېړوبه كچيني خ

 ړوبولى شي. ږى خنه وچه او خوسا چينه ت

د دغو ړه د بايبل وينا د قرآن راشئ د حكمت په ا

ږدو او وگورو چي د دوى تر ېو په خوا كي كآيتونمباركو 
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ژور او پراخ دئ، د بايبل د امثال څومره پير ځ تومن

د  او مواعظ او نصائحد متلونو مجموعه ده، چي كتاب 

په مقدمه كي ې كتاب ژبه وړاندي كوي، د دپه متلونو 

ړۍ تر د سليمان، د ن ېرى برخيډراغلي: د امثال د كتاب 

د كتاب اصلي ې، ټولو باحكمته انسان، لخوا ليكل شو

 همناووم، اتم او په گه خالصه توپه موضوع كولى شو 

د ترالسه د حكمت او پوهي وايي:  چيو كي ومومو آيتون

حكمت  چيڅوك ېره ده، گام له خداى وړى لوم پارهكولو ل

ت حپالر نصيځوانه! د ې اڼي احمق دئ، گخوار  ادباو 

ځكه د دوى ړوه، ښوونو مخ مه اله الرواوره او د مور 

... د ړيه كښايستېر ستا تاج څپه به د ملغلرو  خبري

هانو د كارونو وپد حكيمانو او  ېرى برخيډامثال كتاب 

ې ړو سره ئړو وپوهانو له كاړه بحث كوي او د نپه ا

د  چيفكر كوي  پوه انسان داسيلكه دا: نامقايسه كوي، 

خو چا نصيحت ته ضرورت نه لري، د ده هر كار سم دئ، 

د امين او  ږ نيسي،پوه انسان د نورو نصيحت ته غو

ړ شي چېري والهر  چيگر انسان چغلپه هكله وايي: گر لچغ

پل په خاسرار  نانساد نورو اسرار افشاء كوي او امين 

ته  ډوله انسانان موږساتي، ... دا كتاب دوه ړه كي ز

وي ټه كي په لپل نفس د ارضاء د خ چيمعرفي كوي: هغه 

ړه په اې كتاب ټوي... د دد خداى رضاء ل چياو هغه 

ټه گې تر نورو كتابونو ئ د بايبل چيدومره ويلى شو 

د ې ښايي دومره وي لكه ډېري دي، خو اهميت ئ ي برخيور

  ! !مجموعه هو يومتلوند ښتو پ

ړه جامع او زقرآن د ړه خو تاسو د حكمت په ا

څه ته  قرآنې او مو ليدل چي ښووني هم وليدالرې اښكونكر

ړى او كوم كوم كارونه د حكمت كارونه ( نوم وركحكمتد )

ده لكه هوا  ېرنه داسيگان ړه د بايبلپه اد حكمت  ڼي؟گ

چا د ول، لكه له هغه ړۍ جوڼپه سر ماگزول، لكه د باد 

چمتو ړه ورته ې زنه ئ چي لۍ طمعه درلودېكښېگڼي او ن

څوك ېرازه فصل طمع، ښد  زمكيښوره له او نه ذهن،  ئد

له  چيدا انتظار درلودل هغه له ژني ېپخداى نه  چي

ځايه توقع ې بځان وساتي، ناه گږي او له ېېرخداى وو

قيامت  دړه واضح تصور نه لري، په اد خداى  بايبلده، 

خبره ړه واضح په ااو حساب و كتاب، مكافات او مجازات 

څ دليل نه پاره هيژوندون د اثبات لنه كوي، د بيا 
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گناهونو فديه د  مسيح زموږ چيبرعكس وايي وړاندي كوي، 

خداى له  چيته دا خبره كول  منونكي ې، نو د بايبلړورك

يوه بابيزه خبره ده، خو د چينه ده، ېره د حكمت سرو

 ده چي داسي وينا نه يوازي قرآند په مقابل كي  يبلبا

ارتباط لري، انسان ته  ژورژوند سره د انسان له عملي 

 ړيكيا ژوند او له نورو سره خپليپل خ چيښوونه كوي الر

له حسرت او ندامت په دنيا كي هم  چيړي، كيم ظگه تنڅن

ړى خداى ورمعرفي لوم هم په آخرت كي، بلكيخوندي وي او 

ژور محبت ورسره هم د انسان  چيمعرفي  اسيكوي، د

ېدوار او ې امېره، رحمت ته ئژوره وپيدا شي او هم را

ې مضبوط پاره ئد اثبات ل په وېري كي،ې ې ئله مواخذ

ژوندون او مكافات او مجازات ږدي، بياته  داليل مخي

څه به  چي ې وروسته ورته واييورته ثابتوي، ... له د

 ي.ځان ساتڅه به كوي او له 

  

   

   

   

  

په زامنو سره ستايلي يئ او )تاسو( خپل رب  نو آيا

ې دي؟!! يقينًا چي ڼي نيولځان ته( لوې )له فرشتو ئ

 تاسو ستره )غلطه( خبره كوئ!!

ړه دا آيا عجيبه نه ده چي تاسو د خپل رب په ا -(41)

 ځانړي او ې زامن دركچي تاسو ته ئېرنه لرئ گغلطه ان

دا په  ړې؟!!ڼي غوره كلوكي ڼي ې د فرشتو په بته ئ

ڼو له درلودو كركه لرئ داسي حال كي چي په خپله د لو

ې كركجني غور گڼئ!! يقينًا چي په دېپې ځان ته ئاو 

ړه ستر جسارت كوئ او ستره په ا عالىت هللاوينا سره د 

نه اوالد  تعالى هللاړئ، بده او غلطه وينا په خوله راو

 ڼي دي. ې لوې فرشتلري او نه ئ
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ه پاره پورې لكي مو د د قرآنې او يقينًا چي په د

كركي له ه تدوى  و قرآنخچي پند واخلي ړ وضاحت وك

 ړ.زيات نه كورڅه پرته بل 

كي دوى ته كافي او شافي وضاحتونه  په قرآن -(41)

څرگند ڼو كي ېلو بېلو بوشول، حقايق په وار وار او ب

پند واخلي، ې سر ته راشي او موخه چي عقل ئې شول، په د

ې پرله پسو او ځالندله دغو  چي د قرآنځاى پر ې خو د د

ږدي او د حق ېڅرگندونو پند واخلي، د باطل ملگرتيا پر

ړه شا كڼا ته د حق رې ې ئپه خالف د د ؛ړيلوري ته مخه ك

ړه، نفرت ې غوره كښتي او كركي الر ئېاو له حقيقته د ت

 ! ې تر مخكي الزياته شوه!او كركه ئ

    

   

    

   

   

   

   

  

    

     

    

    

    

دوى ووايه: كه له هللا سره نور معبودان وى، همغسي چي 

ټه په لور لې د عرش وال نو هرومرو به ئ؛ يې وايئ

ړ ېر لوډېر ډڅه ې دئ او له هغه پاك والى ئكوله، 

څه او  زمكه او اوه آسمانونهې وايي، چي دوى ئدئ 

څه نشته ده ته تسبيح وايي، داسي  ؛چي په دوى كي دي

ده په تسبيح لگيا نه وي، خو چي له ستايني سره د 

چي هغه ې شكه ږئ، بېپه تسبيح نه پوهې تاسو ئ

 ښونكى حليم دئ.بخ

ږ مطالب زموستر څو ستر آيت كي بارك مې په د -(42-44)
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 ږي:ېځلمخي ته 

 له هللا تعالى سره نور ې وايي كه داسي چي مشركان ئ

ځان چي تر عرش ښتل معبودان هم وى، نو هر يوه به غو

ړي رش له اصلي خاوند سره په نزاع الس پوري كد ع ،ورسوي

زمكي واكمني په خپل الس كي ونيسي،  او آسمانونواو د 

په ړي او د عرش واكمني ړي الر غوره كړ جااو يا د جو

ړو صورتونو كي به په دواېشي، سره ووځونو كي پلو منخ

ټولو برخو كي تر هغه نظم او يووالى چي د عالم په 

په عالم كي  ځه تلو،توگه له من ږي په بشپړهېگو كستر

چي دلته ښيي دا كامل او بشپړ يو والى، نظم او تنسيق 

ځواكمن، عليم او حكيم ذات تر واك او څه د يوه هر 

خالق، پالونكى چي ، دا عالم گواهي وركوي ې الندي ديسلط

پاك او منزه دئ چي ې عيب ، له دې يو دئاو ساتونكى ئ

ې چي مشركان ئړ دئ ېر لوډېر ډڅه او له هغه شريك ولري 

 ته منسوبوي. تعالى هللا

 چي په دوى كي دي، د هللاڅه او  زمكه او اوه آسمانونه 

 په عبادت لگيا دي، د حال او قال په ژبه د هللا تعالى

 تسبيح وايي، هم هر ليدونكي ته دا ثابتوي چي هللا تعالى

ړ دئ، هم ټولو ستاينو وهر عيب منزه او د  له تعالى

چي څه كوي اوامرو ته منقاد دي او همغه  تعالى هللا عمالً د

 تعالى گمارلي او هم په داسي توگه د هللاې پر تعالى هللا

 ږو. ېپوهې نه پرږ حمد او تسبيح وايي چي مو

 تعالى مشركانو ته د دوى د شرك، هللا تعالى دا چي هللا 

ړه په ا تعالى او د هللا منسوبولو وڼته د شريكانو او لو

 تعالى چي هللاښيي ويناوو فوري سزا نه وركوي، دا كركجنو 

 ښونكى حليم دئ.بخ
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ځ ې ستا او د هغو خلكو تر منلول او كله چي قرآن

آخرت ايمان نه  رځته كوو چي پرامنپرده  ېټوونكپ

پوه ې چي پرړوو ې داسي غالف جوړونو ئاو پر زړي. راو

ې دروندوالى، او كله چي په ږونو كي ئي او غونش

نو هغوى له ړې كي خپل رب په يووالي سره ياد ك قرآن

 .  ړيكركي سره په شا واو

گه وايي چي ېكنده توپه پر ونهدا مبارك آيت -(45-46)

پر آخرت د عدم ايمان پايله او نتيجه دا ده چي د 

نل پېژندو عاجز شي او مړه د حقيقت له درك او انسان ز

ړل شي، ړاندي وتد حق په وې ړه ئړه دگران، د زې ورته ئ

د ده او هغه ړه ته الر نه مومي، پر حقيقت ايمان د ده ز

ځته شي چي دى د ېړ حجابونه رامنړ پرېپرځ داعي تر من

ې درانه شي او هغه حساسيت ږونه ئحق لوري ته بلي، غو

ړه ته څك شي او زېدو سره چي د حق په اورړي له السه ورك

پړاو ې هغه ږي، كار ئېپيغام ولد باور كولو او منلو 

ېزناك ېر جذاب، اغڅپه  ږي چي نه يوازي د قرآنېته ورس

ږي، نه ېړه دربې نه زئړاندي په وښكونكي كالم ړه رااو ز

ږي، ښېضمير او وجدان ويې ږي او نه ئېڅك كږونه غوې ئ

ښيي او كله ړاندي حساسيت د نامه په و تعالى بلكي د هللا

ړى او نو دا تور ز هغه په يووالي سره ياد شيچي 

ې له ړه ئچي زړوي ړضميره انسان په داسي حال كي مخ ام

 ډك وي. كركي 

   

   

   

    

   

    

    

   

    

ې ښه پوه يو چي دوى هغه مهال پرڅه په هغه ږ مو
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هغه مهال چي ږ نيسي، او ېدا كوي چي تا ته غواور

دوى نجوى كوي، هغه وخت چي دا ظالمان وايي: تاسو 

ړي متابعت كوئ، وهلي( س فقط د يوه مسحور )جادو

ې گه مثالونه درته بيانوي! نو په همدڅنگوره چي و

  نه مومي.  څ الرېروتي، او هيسره ت

د معاندينو او د آخرت د منكرينو  ونهدا آيت -(47-48)

د  ّـ هللا چي د رسولځوروي هغه روحي حالت او كيفيت ان

ټو پځونو كي د پر مهال او په خپلو منېدو دعوت اور

په مخكني آيت كي د ې درلود، په وخت كي به ئډو غون

ېدو او توحيد ته د د اور په مجلس كي، د قرآن ّـ هللا رسول

په وخت كي د دوى روحي كيفيت توضيح شو، چي د بلني 

ې درانه او د ونه به ئږې، غوې وړلې تړي به ئړونو دز

ېړ حجابونه ول، پرېړ پرځ به تر من ّـ هللا رسولدوى او 

ړي ځته كعدم ايمان دا حجابونه رامن شرك او پر آخرت

ړي ول، ې درانه كږونه ئړه او غوې مړونه ئول، د دوى ز

چي ډو كي بيا د دوى حالت داسي وو خو په خپلو پټو غون

څه پرته بل ې ې ويل: تاسو له دړه به ئد مؤمنانو په ا

 تعالى هللا !!ړي متابعت كوئچي د يوه جادو وهلي سنه كوئ 

پر مهال د دوى روحي ېدو اور نپوه دئ چي د قرآښه 

 گه. څنډو كي د دوى قضاوت ټو غونپ پهاو گه وي څنكيفيت 

  د دوى دغه حالت، دا غلط قضاوتونه او د حقيقت خالف

ړي او ېروتنه وكې باعث شوي چي تې او خياالت د دتبصر

  سمه الر ونشي موندلى. 
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او وئې ويل: كله چي موږ هډوكي شو او وراسته شو، 

آيا موږ به بيا په يوه نوي خلقت او پيدايښت كي 

ېدونكي يو؟ ورته ووايه! تيږي شئ يا اوسپنه څپارا

او يا بل داسي څه چي ستاسو په سينو كي درته ستر 

، ژر ده چي وبه وايي: څوك مو بېرته راپيدا ېښيبر

د لومړي ځل لپاره ئې  كوي؟ ورته ووايه! هغه ذات چي

تاسو راپيدا كړئ، خو ډير ژر ده چي دوى به خپل 

ځلي وي او وايي به: دا "دوهم ځسرونه تاته خو

دې وي. ږنښايي پيدايښت" به كله وي؟ ورته ووايه: 

نو د ده له ستايني سره  ،بليورتاسو به چي ځ هغه ور

گمان به كوئ چي يوازي وركوئ او  بځواد منني به 

 ېدلي يئ. ډځنډه موده لن

ښتني پوڅو ړه په اژوندون گورئ چي دوى د بيا  -(49-52)

غوښي توى شي، په هډوكو ږ چي زمواعتراضات لري: كله او 

گه څنبدل شو، د بدن ټول اجزا مو وراسته شي، بيا به 

كي راژوندي كېږو؟ دا خبره ړښت په يوه نوي هيئت او جو

بدل شي  ښي چي انسان دي په ورستو هډوكوېورته محال بر

په رته راژوندى شي!! ېاو هر څه دې تجزيه شي، بيا دي ب

تاسو خو د هغو سننو او ضوابطو ځواب كي ورته ويل شوي: 

په حكم ې ضوابطو مطابق مرئ چي هللا تعالى وضع كړي، د همد

ې په هډوكو، ورستو اجزاوو او خاورو بدلېږئ او له همد

پيدا پيدا شوي يئ، ولي له دغي خاوري بيا راخاوري 

آيا اوس مو له همدې خاوري  ښي؟!!ېېدل درته محال برك

چي د همدې خاوري اجزاء په گورئ نه پيدا كوي؟ آيا نه 

ه د انسان نطفه څخدانې او مېوى بدلېږي او له هغه 

ږئ ېپنه بدلسوپه انه گه وروسته جوړېږي. تاسو خو له مر

ښت پيدايد انسان څخه چي له هغه څه په بل داسي او نه 

ې ښانه دليل ئې قاطع او رودپه !! او ناممكن وي محال

 څوك به مو بياچي ښتنه كوي پوږي؛ بيا هم سر نه خالصي

په ږو، د قيامت ېپيدا كاوس خو له ميندو  ژوندي كوي؟را

ځواب كي په ږو؟ د دوى ېپيدا كڅه گه او له څنځ به ور
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كوم ذات چي تاسو د لومړي ځل لپاره له خاوري ويل شوي: 

هغه به مو بيا راپيدا كوي. ولي له مور او پيدا كړئ، 

پرته او مخامخ له خاوري بيا پيدايښت درته محال پالر 

ښانه او قانع كوونكي ې رودوى به د د ېښي؟!!گران براو 

په بيا هم خپل سرونه د انكار ېدو وروسته دليل له اور

پيدايښت" به ځلي وي او وايي به: دا "دوهم ځگه خوتو

سه نه دئ راغلى او تر ننه مو داسي كله وي؟ ولي تر او

په چي بيا راژوندى شوى وي؟ د دوى څوك نه دئ ليدلى 

دې ږنښايي ته ويل شوي: ورته ووايه:  ّـځواب كي رسول هللا 

نو  ،بليبه مو ور تعالى به ژر راشي چي هللاځ وي، هغه ور

ې ه به ئستاينپه داسي حال كي به د ده بلنه منئ چي 

ېدلي يئ. ډځنډه موده ي يوازي لنگمان به كوئ چاو كوئ 

ې ځ به ئښكاري هغه ورږده ېر اوډكه نن دا موده درته 

 گڼئ. ډه ېره لنډ

   

     

   

    

   

 

چي تر څه ووايي گانو ته ووايه: هغه او زما بند

د ځ چي شيطان د دوى تر منټولو غوره وي، يقينًا 

چي شيطان د انسان ړوي، يقينًا سې راوالړو باعث وسوشخ

 ښمن دئ.گند دڅر

ې چي ښوونه شوآيت كي مؤمنانو ته الرې مبارك په د -(53)

، مخاطب او مجادل سره ښمنله خپل او پردي، دوست او د

ښكلي الفاظ په غوره توگه وي او وينا ې خبري او ئ

پاروونكو الفاظو او وكاروي، له بدي وينا، غلطو خبرو، 

ړي، داسي الفاظ ونه ډډه وكستغو او سپورو الفاظو 

ې استفاده كوي ښوي او شيطان ترې خوكاروي چي شيطان ئ

ړي ځ منازعات او شخاو ستاسو او مخاطبينو تر من

په كمين كي ن دئ، ښمگند دڅرړوي، شيطان ستاسو راوال

پاروي چي تندى تريو ې خوا تاسو درته ناست دئ، له يو

ډك الفاظ وكاروئ او له بلي ې له كركي او غصړئ او ك

ايسته ښچي په خپل نامناسب او ناڅوي خوا ستا مخاطب ه
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ځ گه ستاسو تر منې توړي او په دې صبره كچلن سره تا ب

 ړي. ړه كښمني راوالتريخوالى او د

     

     

   

   

      

ړي پوه دئ، كه وغواښه درباندي ېر ډرب  سوستا

په عذاب ړي ړي او كه وغواېرزوينه به درباندي وكپ

وال پر دوى وكيل او ذمه ړي، او ته مو به مو اخته ك

 ږلى.ېې لنه ي

ړوند يوه بله ۍ موضوع ادا مبارك آيت هم د مخكن -(54)

ښتنه او د هللا د الري دعوتگرانو ته دا سپار ښوونه كويالر

هللا ړه مه كوه چي د ېكپرړه دا چي د مخاطب په اكوي 

ړو امكان ، د ايمان راوړ دئ كه د عذابد رحمت وتعالى 

ړي او ت ورپه برخه كبه خپل رحمهللا تعالى ې شته كه نه، ئ

په نصيب شي كه نه، دا ستا ې ړو سعادت به ئد ايمان راو

د پېرزويني او هللا تعالى څوك د ېدى شي هغه كار نه دئ، ك

ې يأس له ې او د همدې مأيوس يگرځي چي ته ترړ ورحمت و

څ مخاطب له د هي ې!!چلن ورسره كوكبله توند او تريخ 

ړه ېكپرړه دا په ا څ مخاطب، د هيږهېهدايته مه مأيوس ك

چي له رحمته محروم دئ  تعالى هللاهغه داسي د چي مه كوه 

ړه ېكپرړه داسي په اد مخاطب ، ې نشتهد هدايت امكان ئ

الس اخيستو ته دي څخه او له دعوت ځي رگډ ستا د الري خن

چي ستا ږده، يقينًا ېپرته  تعالى هللاړه ېكپرړباسي، دا ا

ړه ېكپررحمت او نقمت  وه دئ، دپښه  حالپه ټولو د رب 

ېرزوينه به درباندي پړي كه وغواپله كوي، په ختعالى  هللا

د ړي، ته په عذاب به مو اخته كړي ړي او كه وغواوك

 هللا، ستا دنده دا ده چي د ېنورو وكيل او ذمه وال نه ي

ې په دې او ړې، حق ته بلنه وركدين تر نورو ورسوتعالى 

  ړې.پل الهي مسئوليت اداء كړه خا

آيت  125ې په ښوونه همغسي ده لكه د النحل د سوردا الر

   ې: كي چي راغل
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  125النحل: 

    

   

   

    

  

  

ي كي دي زمك او وآسمانونپه چي  وپه هغاو ستا رب 

پر پيغمبرانو ته مو ځينو چي پوه دئ، او يقينًا  هښ

 ړ. ړى، او داؤد ته مو زبور وركځينو نورو فضيلت ورك

ړاو د تې مبارك آيت و سره د دآيتونله مخكنيو  -(55)

و اېل تعبيرونه ېل بړه د مفسرينو بپه ااو ارتباط 

او ېر تكلف شوى ډځينو تعبيرونو كي په توجيهات مومو، 

زياتي لوستونكو ته الچي ړى ړاندي كې وتعبير ئداسي 

پلوه له ړوي، خو دا مبارك آيت له يوه ښتني راوالپو

پلوه د ژور ارتباط لري او له بله ې آيتونو سره پسور

اسراء او معراج د چي ې اساسي موضوع سره ې له يوې سورد

ې ې آيتونو سره ئپس، له وردقيق ارتباط لري سفر دئ

په شمول د لويو پيغمبرانو چي د څوك ړاو داسي دئ: ت

په نامه ته د مقربو شخصيتونو  تعالى و هللالويو ا

له هغوى ړوي، جو ې او بتانمجسمڅلي او حتى ، زيارتونه

 د هللا ؛په آسمان كيچي هغوى اوس گمان كوي ړي، مرسته غوا

پر عرش ناست خوا ته، د عرش شا و خوا او حتى  تعالى

ښتني كوي پارته س تعالى هللاړه په اپلو محبانو دي، د خ

ې آيت كي پرته مني، په دډه ځنښتني له پارې ساو هغه ئ

 تعالى هللاپه آسمانونو كي دي چي څوك دوى ته ويل شوي: 

ړى، دا د دوى دا فضيلت ورك تعالى هللاښه خبر دئ، ې پر

ېرزوينه ده، نه پعطاء او  تعالى هللاذاتي كمال نه دئ، د 

پر نورو ې ته ئ السالم معليهپيغمبرانو چي يوازي دا 

ې هم يوه ځ ئړى بلكي د دوى تر منيلت وركانسانانو فض

تاسو ته وايي: كه  تعالى هللا، خو ړىپر بل فضيلت وركته 
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په زمكي كي وي كه څوك، كه پرته هر  تعالى هللاتاسو له 

پيغمبر وي كه د په آسمان كي، انسان وي او كه فرشته، 

په دروبلئ او ته كوم بل مقرب بنده، مرستي  تعالى هللا

ړئ، نه تاسو ته كومه ړ كدعاء السونه لو ې ددرشل كي ئ

 هللا، د ټه دررسولى شي او نه كوم ضرر دفع كولى شيگ

ې ږدته د مزيد ن تعالى پله هللاپه خگان مقرب بند تعالى

ړاو داسي ې تې سره ئټوي. د معراج له قضيېدو اسباب لك

په سفر كي چي د معراج ويلي وو  السالم پيغمبر عليه: دئ

په فالن فالن آسمان كي پيغمبر سره  مي له فالن فالن

، له اوو ټولو صحيح روايت له مخيوليدل، د غوره او تر 

 عليهړي كي له آدم په لومې، پيغمبرانو سره ليدنه شو

سره،  السالم په اوم كي له ابراهيم عليهسره او  السالم

ې، يهود يادونه نه ده شو السالم په دوى كي د داؤد عليه

ېرو نورو ډمقام تر  السالم عليهاو مسيحيان د داؤد 

چي معاندينو كوم ړه په اڼي، د معراج گړ پيغمبرانو لو

ولي د داسي جليل چي ې همدا وو لرل يو ئاعتراضات 

ې ئې نه دئ اخيستى او له هغه سره پيغمبر نوم ئالقدره 

 تعالى هللاړې؟!! دوى ته ويل شوي: د مالقات وينا نه ده ك

پيغمبرانو د څوك دي، د كي په آسمانونو چي ږي ېپوهښه 

ته دا  السالم عليههو؛ داؤد گه دي، څنفضيلت مراتب 

ې پرېر الهي كتاب څپه چي د زبور ړى شوى وو فضيلت ورك

ولي د چي ښت لري څه ارزښتنه وپخو دا نازل شوى وو، 

ېرو ډد  ې؟!!په سفر كي د ده يادونه نه ده شومعراج 

وازي د اوو ې، ييادونه هم نه ده شوپيغمبرانو نورو 

 نومونه اخيستل شوي. 
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ه د څووايه: له هللا تعالى پرته چي "پر هر چا او هر

ملجأ او مرجأ" گمان كوئ؛ "خپلي مرستي ته" ئې 

دروبلئ، هغوى نه له تاسو د ضرر دفع كولو توان لري 

ي ته او نه ئې د بدلولو، هغه چي مشركان ئې مرست

وربلي؛ هر يو ئې چي هللا ته ډېر نږدې وي په خپله د 

هللا دربار ته د تقرب وسيله لټوي، د هغه رحمت ته ئې 

شكه چي ستا ې سترگي دي او له عذابه ئې وېره لري، ب

 د رب عذاب د دې وړ دئ چي وېره ترې وشي. 

خپلو څ كي په ترو آيتونقرآن د دغو مباركو  -(56-57)

ځان وساتئ، ه څخكوي چي له شرك وونه ښمخاطبينو ته الر

ږدوئ، چا ته د مرستي الس مه اوپرته بل  تعالى هللااو له 

مرسته او مدد وغواړئ او د هللا لوري تعالى  هللايوازي له 

ه بل درشل پپرته تعالى  چي له هللاته ورلنډ شئ. مشركان 

ملجأ او گان د مقرب بندړوي او د هللا تعالى كي لمن غو

حاجتونه ړي د دوى گه نيسي او له هغوى غواوپه تمرجع 

چي دا ږي ېپوهې نه په دړي، گاني قبولي كتر سره او دعا

ې ، نه ئچا مرسته نشي كولىگان نه يوازي د مقرب بند

ې دفع كولى ړاو ترحاجت ترسره كولى شي او نه ضرر او ك

لوري ته د تعالى  هللاچي د څه كوي پله هپه خ شي بلكي

گورئ دا مبارك آيت چي . لكه ړيك تقرب وسيله ترالسه

ځ اشخاص نشي وسيله او بنده تر منتعالى  چي د هللاوايي 

گان مقرب بندد هللا تعالى  هڅومرېدى، كه دا اشخاص هر ك

وسيله كوم نازولى ړاندي د تقرب په وتعالى  هللاد وي، 

څه او عمل دئ، مقرب پله هشخصيت نه بلكي د انسان خ

پاره دغه وسيله د مزيد تقرب ل تهتعالى  هللاگان هم بند

د شرك د نفى  چي دا مبارك آيتداسي حال كي په  ټوي.ل

څ مقرب چي هيېر صراحت سره وايي ډپه لپاره راغلى او 

ړاندي وسيله په وتعالى  هللاپاره د بنده نشي كولى د بل ل

خو متأسفانه عوام غولوونكي او ټگماران او واسطه شي، 

چي د دوى ې راباسي نى تردا آيت تحريفوي او داسي مع

ڼي، گښتل جائز وړي او له ماسوى هللا مرسته غوشرك توجيه ك

په ې نو ې يادونه شوكي د وسيل قرآنپه وايي: دا دئ 

و لمن ونيسو، گاند مقربو بندتعالى  هللاد ږ چي موكار ده 

گاني پلي دعاړو، د دوى له الري خته شفيع كتعالى  هللادوى 
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ږ چي زموړو ړو، له دوى وغواړاندي كته وتعالى  هللا

 چيگند آيت څرړي!! عجيبه ده!! داسي حاجتونه ترسره ك

 پهښتل ې غوږدول او مرسته ترشرك او ماسوى هللا ته الس او

داسي ې گماران ئټ ؛كوي ينفالفاظو ېكنده او قاطع پر

تحريفوي چي له ماسوى هللا د مرستي غوښتلو د جواز دليل 

ماعت ټول علماء او معتبر !! د اهل سنت و جې راوباسيتر

تفاسير؛ وسيله يا د تقرب يعني نږديوالي په معنى اخلي 

او يا د هغه عمل په معنى چي د تقرب موجب گرځي، په 

 ېري د وسيلې كلمه راغلې نو مطلب ترېاحاديثو كي چي چ

 والى( او د هللا په وړاندي لوړ مقام دئ.ېتقرب )نږد

     

   

  

  

     

   

د قيامت له ږ موې يا ئچي څ كلى داسي نه دئ او هي

عذاب  په شديدنكي نه يو او يا وړاندي هالكوځي وور

  ي. په كتاب كي ليكل شوسره تعذيبوونكي، دا 

كي معاندينو ته ويل شوي: تاسو  تې مبارك آيپه د -(58)

چي دا موجود حالت به گمان كوئ هسي دوكه شوي يئ او 

او پاره دوام كوي، نه به ستاسو اقتدار همداسي د تل ل

چي تاسو ږي ېواكمني پاى ته رسي، نه به دا نظام نسكور

 ړيپه برخه كامتيازات درېره ې شمبپلوه ې له هره ئته 

گناهونو، بغاوتونو او ظلمونو سزا نه به د هغو  او

ليكلى او  تعالى هللاد ې كوئ، چي تاسو ئږي ېدركول ك

ژوند پاتى چا ته تلچي هيتغيير نه منونكى سنت دا دئ 

په اقتدار كي نه پاره څ ظالم د تل لنه وركوي، هي

په طبيعي يا ټولوي، ټغر ورې ږدي، تر قيامت مخكي ئېپر

   عذاب سره. دپه شديگه او يا تو

    

    

   

   



 

                                                                                                                      ېپلوش ند قرآ

 االسراء

 

 

 

 

 

 

 

299 

    

    

  

ښو )معجزو( له گندو نڅرږ د څه موپرته بل ې او له د

او ړې، چي مخكنيو هغه تكذيب ك وړلو منع نه كږېل

ړه گه وركپه توښي ې ندونكښه د ليثموديانو ته مو او

گر د ږو مېښي نه لگندي نڅرړ، او ې وكپرې ئچي ظلم 

 پاره. ېرولو لو

ړاندي څخه د داسي معجزو و ّـ هللا رسولقريشو له  -(59)

ويل ې، ې وړى شوپيغمبرانو ته وركمخكنيو چي ښتل كول غو

چي ې حال دا پيغمبر ي تعالى هللاچي ته د گه ومنو څن: ېئ

چي مخكنيو ړه ړاندي نه كيوه داسي معجزه دي و

دوى ته څ كي په ترې مبارك آيت د دې، پيغمبرانو لرل

 ږي، دېښودل كله لوري  تعالى هللاې د ويل شوي: معجز

ې له د تعالى پيغمبر ذاتي كار نه وي، هللا ښودل دې معجز

چي مخكنيو ړې ې نه دي وركته هغه معجز ّـ هللا رسولكبله 

هغه قومونو چي مخكنيو ې ړې وې وركپيغمبرانو ته ئ

په ليدو سره ايمان كه مخالفينو د معجزو ړې، تكذيب ك

ړى وو ې ايمان راوپيغمبرانو به ئپر مخكنيو ړلى نو راو

وديانو مآيا ثې، ې نه تكذيبولې به ئاو د دوى معجز

په ې له ورايه ئچي ړه ب نه كمعجزه تكذي هداسي يوه ستر

ڼي كي معجزه، نه په بښي ې اوگو ليدله، د يوپلو سترخ

ې پرې ېرى ئتې ونه منله بلكي چي دا معجزه ئيوازي دا 

 چا چي د عيسى عليهړل!! ې كپرې ښې ئپې الس د هغ ،ړوك

گه څنې به ې نوري معجزې ونه منلستري ستري معجز السالم

ې ته هم متوجه يئ يا دړئ آې غواچي معجز! تاسو ومني؟!

په چي ېالمه وي پپاره د الهي عذاب چا لې د هغه معجزچي 

ټول هغه قومونه  تعالى هللاړي، ې ايمان رانه وليدو سره ئ

ې ايمان نه دئ چي د معجزو له ليدو سره سره ئړي هالك ك

! خو ړئ له تاسو سره همداسي وشي؟!ړى، آيا غواراو

ې د پيغمبر ته ئې ړي، دستاسو مهربان رب دا نه غوا

ړي د ده امت ې، غواړې نه دي وركپيغمبرانو معجزمخكنيو 

معجزه  پاتهې داسي تلپاته شي، ده ته ئپوري تر قيامته 

ټولو قومونو او نسلونو پوري د چي تر قيامته ې ړورك

د ده معجزه ده، د ده د  پاره ستره معجزه ده، دا قرآنل
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 چي د قرآن څوكمعجزه كافي ده، پاره دا نبوت د اثبات ل

په د سترو سترو دالئلو  قرآنېدو سره او د په اور

ې څه ئڅ ړي هيقانع نه شي او ايمان رانه وېدو سره اور

 نشي قانع كولى. 

ېر صراحت او ډپه و آيتونې ته ورته ې او دله د

 پيغمبرانود مخكنيو  ّـ هللا چي رسولږي ېوضاحت سره معلوم

   ې. ې نه لرلېر معجزڅپه 

     

    

   

   

  

  

   

    

   

پر دغو چي ستا رب ينًا چي مو درته وويل: يقاو كله 

تا ته مو چي ې، او هغه رؤيا )خوب( ړخلكو احاطه ك

پاره يوه آزموينه ښود؛ هغه مو فقط د خلكو لدرو

ې هغه لعنت شوې( كي )ياده شو په قرآنې، او ځولگر

ې، نو )دغو خبرو( يوازي د دوى ستر ېروو ئاو و ونه

 ړ.طغيان الزيات ك

ېدو پوهښه د ټولو فقرو په آيت ې مبارك د د -(61)

 پام كي ولرئ: په پاره دا مطالب ل

 داسي څلورو خبرو ته څلورو فقرو كي په آيت ې د د

ښمني او طغيان چي د مخالفينو عناد، دې گوته نيول شو

  ړ.ې الزيات كئ

 پر تعالى  چي هللادا وينا وه ې د قرآن ۍ خبره ئړلوم

ې د ئتعالى  هللاچي نشي كولى څه ړې، داسي خلكو احاطه ك

ږ خو ړي، مخالفينو ويل: مولو توان او توفيق ورنه ككو

ه ې احاطږ ئچي موگورو څوك نه پلي شاوخوا كي داسي په خ

ې هللا تعالى چي ته وايڅه كوو ېر داسي ډخو ږ مو ړي يو!!ك

 ېري ده؟ چښوي، ستا د رب احاطه ې نه خوئ

  اسراء او چي د هغه رؤيا وه  ّـهللا  رسولدوهمه خبره د
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خلكو ته دا رؤيا يوه ياده شوه، په نامه معراج 

هغه له ځينو گران وو، ې منل ځينو ته ئآزموينه وه، 

پاره ځينو د تبليغاتو لڼله، گقصه وې ړه شوځانه جو

كوي  ءپيغمبر اوس ادعادا ې دا دئ وكاروله او ويل به ئ

ټولو پورى تللى، د په كي تر مسجداالقصى په يوه شچي 

ړى، تر اوم آسمان ك ېامامت ئالسالم  معليه انوپيغمبر

پيغمبر ليدلى، ې يو يو په هر آسمان كي ئېدلى، پوري رس

 گو ليدلي او... پلو سترپه خې جنت او دوزخ ئ

 چي د دوزخيانو دا وينا وه  قرآنخبره د ېيمه در

په تل چي د دوزخ ټى وي د زقوم هغه تريخ بوخوراك به 

ځ په مناو كافرانو وويل: آيا د اور ږي، ېټوككي به را

ځ كي؛ ونه راشنه په منېز اور هغه هم د دوزخ د تي ك

 ېدى شي؟!! ك

  به ستا تعالى  چي هللادا وينا وه  قرآنخبره د څلورمه

ې پردوى چي ړي څه وكداسي  پارهو د تنبيه لښمناند د

ېروي، مخالفينو وويل: دا تنبيه او تهديد ولي وو

ېدو وروسته هم دا ېرلى، ولي د دومره كلونو له تدېډځن

  ښونه ترسره نشول؟گوا

  پر  قرآنقريشو د چي گه څند آيت خالصه دا ده: لكه

ړ نه ې د منلو واو هغه ئې ډي وهلملندغو دريو خبرو 

  همدا كار كوي!! ړه هم په اې ستا د دغي رؤيا ڼلگ
ېر وضاحت سره ډپه دوه خبري ې مبارك آيت څخه له د

 ږي: ېمعلوم

 .د معراج سفر يوه رؤيا وه 

 ې ځولگرتبليغاتو موضوع  واو شديدډو قريشو د ملن

 وه.

ته دوه متضاد اقوال  ّـابن عباس ړه په اد دغي رؤيا 

ې ته د چي ابن عباس دا رؤيا مكې وايي ئمنسوب شوي: يو 

چي ې وايي رؤيا بولي او بل ئړوند د ننوتلو ا ّـرسول هللا 

ه يوه كي دا رؤيا د خوب پړوند رؤيا ده!! دا د اسراء ا

په دغو ليدا!!  يښپه بل كي د وياو ې په معنى نيول شو

چي له متضادو او متعارضو رواياتو كي به هغه غوره كوو 

ښي ځاى كي رؤيا د ويپه هيڅ  قرآنگوي، ړخ لسره ا قرآن

څصورت كي په هيدا رؤيا ړې، په معنى نه ده راوليدا 

پوري ارتباط په سفر ې چي د حديبيگڼلى هغه رؤيا نشو 
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ې تر ې اته كاله د حديبيدږچي دغه آيت نځكه دا لري، 

 ړاندي نازل شوى.سفر و

   

  

    

   

    

    

    

  

    

    

   

  

   

   

  

   

   

   

   

     

     

   

  

؛ ړئچي مو فرشتو ته وويل: آدم ته سجده وكاو كله 

ړه، )هغه( ټولو( سجده وكپرته نورو )نو له ابليس 

پيدا ټي دي چي له خړم وك هدچا ته سجوويل: آيا هغه 

چي كه تر قيامته مي ې ږېپوهويل: آيا ې وئړى؟! ك

؛ زامن ړپر ما دي غوره والى وركچي ې نو دغه ډوځنو

ړم، )ورته( ومرو تباه كټول هرپرته ږو له لې به ئ

ړي چي ستا متابعت وكڅوك ځه؛ د دوى هر ې ويل: وئ

پل خپوره او وافره سزا. په ستاسو سزا وي، جهنم به 

پوره چي له وسه دي يوه وښو څوكهغه ږ سره د دوى غ
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په مالونو څوه، او ې وهپرپلي پاره او پل سوي، او خ

ژمني ورسره او ې ورسره شريك شه، او اوالدونو كي ئ

 ژمني ورسره كوي.ې لوونكوړه، شيطان خو يوازي غوك

او سلطه څ برالسى گانو دي هيپر بندچي زما يقينًا 

 گه كافي دئ. په تواو ستا رب د وكيل نشته، 

په مجموع كي د مخالفينو چي  ونهدا مبارك آيت -(61-65)

په الهي عذاب ې: چي ويل ئواب دئ ځد هغه اعتراض جامع 

؟ دوى او ولي تر اوسه رانه غىپاره دئ څه لډ د ځنكي 

دا  تعالى پر مهال هللاښت پيدايته ويل شوي: د انسان د 

ډ د ځنشيطان ته به مهلت وركوي، دا چي ړې وه ړه كېكپر

 ې دا دي:هغه مهلت له كبله دئ، مشرح مطالب ئ

  فرشتو ته وويل: آدم ته سجده  تعالى چي هللاهغه مهال

ړه، هغه جده وكټولو سپرته نورو ؛ نو له ابليس ړئوك

پيدا ټي دي چي له خړم وك هدچا ته سجوويل: آيا هغه 

 .ې غوره يمچي زه ترړم چا ته سجده وكهغه گه ړى؟! څنك

 په تأكيد ړه بلكي ډډه وكې شيطان نه يوازي له سجد

ړې نو دغه مهلت راكتر قيامته ما ته كه ې وويل: سره ئ

له ې ؛ زامن به ئړپر ما دي غوره والى وركچي انسان 

چا ته سجده گه هغه څنړم، ټول هرومرو تباه كپرته ږو ل

ې الري كولى ۍ سره غولولى او بپه آسانې چي زه ئړم وك

ې د هالكت كندي ته ئچي ې كولى شم پرشم، داسي كارونه 

ړ دئ ې وېدونكى د دځوي، آيا داسي كمعقله او غولوغور

 ! ؟!مړچي زه ورته سجده وك

 ځي قيامت تر ور ديل: ځه؛ وفرماته هغه  تعالى هللا

نو ړي چي ستا متابعت وكڅوك مهلت دركوم، د دوى هر 

پوره او وافره سزا. په ستا او د دوى سزا وي، جهنم به 

چي ښيوه و څوكهغه سره د دوى  ، بلني او وسوسوږپل غخ

دي د پلي پاره او سځ؛ ټول فوپل پوره وي، خله وسه دي 

ورسره ې كي ئپه مالونو څوه، وهضد بريدونو ته  پهدوى 

ړي او ستا ې ترالسه كښي له الري ئچي ستا د خوشريك شه، 

ې ورسره شريك گوي، اوالدونو كي ئې ولپه الرو ئښي د خو

گماري، ژمني ورسره ې وپه كارونو ئښي چي ستا د خوشه، 

، د ړهپيدا كړونو كي راپه زې هيلي او اميدونه ئړه، وك

ېښوه، ربښايسته وپايلي ورته ړنالرو گالرو او كشيطاني ت

چي نه ې لى شژمني ورسره كوې لوونكويوازي غته خو 
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چي زما ې، يقينًا ې ته ترسره كولى شحقيقت لري او نه ئ

نه مي ته نشته، او سلطه څ برالسى گانو دي هيپر بند

ې او نه مي پر انسانانو مسلط وچي ې ړى يپيدا كداسي 

 تعالى هللاې الندي وي، ستا تر سلطچي ړي پيدا كدوى داسي 

توكل  تعالى پر هللاڅوك گه كافي دئ، كه په تووكيل د 

په شمول د شيطان د وسوسو او بريدونو  تعالى هللاړي نو وك

 .  ورته كافي دئ.ړاندي په و څههر  د

    

   

    

    

 

ځوي، په بحر كي درته خوۍ ښتچي كستاسو رب هغه دئ 

ېر ډپر تاسو چي هغه ټوئ، يقينًا ې ولچي فضل ئ

 مهربان دئ.

ې د پانده سيند كي ئڅپه چي ستاسو رب هغه دئ  -(66)

ې پاره چي فضل ئلې ، د دړىيو د تلو انتظام درته كښتك

پاره د رزق او روزي چي كي ستاسو لپه وې ټوئ، هم ئول

ښتيو سره له په كپه اوبو كي، ړي او هم تعبيه كباب اس

كوئ او له پله روزي ترالسه ه خځه منې خوا د اوبو ليو

گ كولى شي او ې سيمي بلي سيمي ته تبلي خوا له يو

گي هري خوا ته سترتجارتي توكي انتقالولى شئ. چي 

ېرزوينو آثار به مو پېرو ې شمد مهربان رب د ب ئړووغ

ښو له ليدو سره سره ځالندو ند دغو ولي گو شي. تر ستر

 .ړئپل مهربان رب ايمان نه راوپر خ
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ږي؛ له ده )هللا( ېړ درورسكوم رب كيبحر په ي چكله و ا

و ې( دربلئ، خته ئ )مرستي ورك شي چيټول هغه پرته 

ډډه كوئ او ژغوري نو اعراض او ته و يچي كله مو وچ

 يچشوي يئ  ې خونديله د، آيا ه دئېر ناسپاسډانسان 

ۍ لنده سيوتيا ړي او ښخ كمو  كيۍ په ژچي ود 

وكيل درته ونه مومئ او  ږي، بيا هيڅېراول درباندي

ېرته ببيا مو ځل يو  يچشوي يئ  ې خونديآيا له د

وجه د باد په ۍ پاسځوي او ستاسو د كفر او ناسروروگ

او بيا  ړيږي او غرق مو كېي راولۍ درباندتونده سيل

  نكى ونه مومئ.وږ كوم نيوپر مونپه وجه سزا  د دغي

و كي د شرك او توحيد آيتونمباركو دغو په  -(67-69)

ځور شوى او د گه انې توښكلښايسته او ه ډېرپه حقيقت 

ږ مخي ته زموگه ې توپه دگوالى او مقتضيات څرنړه دوا

 ږدي: 

  چا ته پرته هيتعالى  چي انسان له هللاتوحيد يعني دا

ږد نه چا ته د دعاء الس اوطمع او اميد ونه لري او بل 

پور ۍ كي سښتپه كچي ته ورته وي  چاهغه ې ړي، حالت ئك

څه څ چا او هيهيړى، پو احاطه كڅدئ، د طوفان هيبتناكو 

ږ نشي كولى، ړولى او د مرستي غگي نشي غته د اميد ستر

ړي او ېره كپرته هره بله مرجع او ملجأ هتعالى  هللاله 

 ړي. يوازي له ده مرسته غوا

 تر ى تعال چي د هللاپرته هر هغه حالت ې شرك يعني له د

، يعني ړيگي واوگ بلي مرجع ته د طمعي او اميد سترڅن

ړ شي په درشل كي لود احتياج السونه د بل چي هغه حالت 

له  قرآنژغورنه بل ته منسوب شي. دا د ړاو له كاو 

ېرزوينو ستره او پد تعالى  هللانظره هم شرك دئ او هم د 

   پاسي.كركجنه ناس



 

                                                                                                                     االسراء 

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

316 

 ځان ې له ديا آته ويل شوي:  وينپاسه مشركدغو ناس

چا دا ضمانت ؟ ړيښخ كمو  كيۍ په ژد بحر  يچڼئ گ خوندي

پو څد طوفان له هيبتناكو چي كه چا درته ويلي ړى؟ درك

ښ گواۍ كي به له هر خطر او ژپه ژغورل شوى نو د بحر و

ۍ نده سيلوړي تچي تضمين كڅوك شته خوندي وئ؟ آيا داسي 

 څه به نه دربانديځي او هر را به نه درباندي

چي بيا ړى آيا داسي كوم تضمين مو ترالسه ك نسكوروي؟!!

 هللاږئ، او ېپو سره نه مخامخ كڅبه د سيند له هيبتناكو 

له كبله د باد ۍ پاسبه ستاسو د كفر او ناستعالى 

په سيند كي به مو ږي او ېي رالدرباندنه ۍ تونده سيل

چي څوك موندلى شي غرقوي؟!! كه داسي وشي آيا داسي نه 

ړي ېكپرپر تعالى  هللاپه موخه د څخه د دفاع و له تاس

 ړي؟ نيوكه وك

ې ته ورته ومومئ، د ېر آيتونهڼ شمگكي به  په قرآن

ځي ته را ي دا حقيقت ستاسو مخيآيتونو كدغو ولو په ټ

ي، دعاء ورته كوي هللا تعالى ته مخه كوانسان هغه وخت  يچ

ړتيا د احتياج او ا يچږي ېچمتو كې او عبادت ته ئ

ۍ له نيازمند"ې د ړي، د "عبادت" اراده ئاس وكاحس

ۍ ې نيازد استغناء او ب يچخو ږي، ېړاحساسه" راوال

د عصيان او  او ړويړي نو له هللا تعالى مخ وااحساس وك

په اړه د هللا  چيورئ گې ترتيب په دړي، طغيان الر غوره ك

په اړه د ده علم او او د ده د ربوبيت معرفت د انسان 

د ده ړوي، ۍ احساس راوالازمنديد ن يان كپه انسپوهه 

 رب العالميند  چيږي ېړوبه كه" خمعرفتدعاء له هغه "

 ې لري.ئ ړهاپه 

   

   

  

  

  

    

  

موږ د آدم اوالدې ته كرامت ور په برخه چي او يقينًا 

حمل كړ )د حمل چه )زمكه( او بحر كي مو كړ او په و

او ړ پاكيزه رزق مو وركړل(، پيدا كوسايل مو ورته 
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پيدا ږ دوى ته مو په ډېرو هغو فضيلت وركړ چي مو

 كړي. 

تعالى  چي هللاښوونه كوي ږ ته الردا آيت مو -(71)

پاره د دوى لړ، په برخه كانسانانو ته عزت او كرامت ور

په د حمل وسائل پيدا كړل، په وچه كي د آس او اوښ ې ئ

په ېر وسايل، څپه ډو گاېر حيوانات، او د موټرو څ

تۍ ترې مراد ښتۍ، لكه څنگه چي په بحر كي كښبحركي ك

همدغسي په وچه كي دا د حمل ټول وسائل ترې مراد  دي،

مواد، ضوابط، سنن او قواعد ړوند ، د دغو وسايلو ادي

ه په څخهم هللا تعالى پيدا كړي، كوم مواد چي له هغوى 

تۍ جوړوي، ټول ښاستفادې سره انسان موټرې، طيارې او ك

له دغو امكاناتو د په انسان كي هللا تعالى پيدا كړي او 

 تعالى هللاېرزوينه ده، پتعالى  هللااستفادې استعداد هم د 

د رزق او روزي انتظام هم كړى، په دنيا پاره د دوى ل

كي دغه پاكيزه رزق چي تاسو ئې گورئ، دغه مېوې چي هللا 

راپيدا ټي او خاوري ئې د زمكي له مړو اجزاوو، له خ

كوي، په دومره پاكيزگۍ سره، له ظرافت، لطافت او 

له ې داسي چي ته ئښايسته او خوندور، نظافت سره، 

هغه ته ې، ، له بوى او رنگ ئې خوند اخللذت اخلې خونده

ئى پوستكي ور اغوستي او د دې انتظام ئى كړى چي پاك 

او ستره وي، هللا جل شأنه د دوى لپاره د داسى پاك رزق 

پر ډيرو هغو مخلوقاتو ې او روزي انتظام وكړ، دوى ته ئ

ې پلوه ئپيدا كړي، له هره تعالى  هللاچي ړى فضيلت ورك

پوهي د عقل او پلوه، ړ: د صورت له دوى ته فضيلت ورك

شمېر استعدادونو له ناحيې، دا چي هغه  ڼپلوه، د گله 

ئې په زمكه كي خپل خليفه وگرځولو، د دنيا هر څه ئې 

هغه ته مسخر كړل، د زمكي او آسمانونو هر څه د هغه په 

خدمت كي دي او هللا جل شأنه ده ته رام او مسخر كړي او 

مخلوقاتو په نسبت دوى ته  په دې ترتيب ئې د ټولو

 وركړى. ړوالى فضيلت او لو
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په نامه پل مشر ډله خلك به د خچي هره ځ هغه ور

ښي الس په ڼه( پاپل كتاب )عملچي خچا ته نو راوبلو، 

پر دوى پل كتاب لولى او ه خړى شي نو دوى بكي ورك

په اندازه هم ظلم نه نري تار ړي د( د )خرما د زبه 

نيا كي" ړوند وو، ږي. او څوك چي دلته "په دې دېك

ېروتى هغه به په آخرت كي هم ړوند او تر دې زيات ت

 الروركى وي.او 

پل پل خډله خلك د خهره به ځ په ورد قيامت  -(71-72)

ي ځينپاره وبلل شي، ې لد محاسبپه نامه زعيم او امام 

ښي الس په ڼي پاعملپلي ڼل شي، دوى ته به خگبه بريالي و

ې ، نورو ته به ئبه لولي ڼيپاپلي عملړى شي، خكي ورك

نور ځيني  ړى شي.گه وركړه توپپه بشې اوروي، بدله به ئ

چي څي، دا هغه خلك دي پاړانده راپلو قبرونو له خبه 

خپل ، له ى ووړژوند كگو ټو سترپپه ې ئپه دنيا كي 

چي ورسره بصيرت او سترگو ئې هغه كار نه وو اخيستى 

عبرت او پند د دنيا له پېښو او حوادثو ې نه ئښايي، 

اعتناء ښو ته په عالم كي د عبرت نې اخيستى وو او نه ئ

ېر ېر تڅپه ړندو ښو له خوا د ټولو هغو ن، د هې وړك

په لوري بلنه وركوي او پل رب چي انسان ته د خ ى ووشو

د ړانده په ې په دنيا كي ئې بلي، په آخرت ايمان ته ئ

څوك  ېر ژوند وكړ، په آخرت كي به هم ړوند حشر كېږي،څ

چي په دې دنيا كي له بصيرته محروم وي، د دنيا له 

ېښو او صحنو پند او عبرت وانه خلي، په پعبرتناكو 

د هللا لوري ې او هدفمني ئ دقيق نظم، يووالى عالم كي دا

ي، ړوند پاته شي، د ړندو په شان ژوند ړته هدايت نه ك

وكړي، هغه به په آخرت كي ړوند حشر كېږي، لكه په دنيا 

ژندو ېپوو، د سمي الري له ېروتى او الروركى چي تكي 

هلته به تر دې ې زاره وو په سمي الري له تلو بعاجز او 

الر نشي په لوري به ، د جنت ېروتى او الروركى ويزيات ت

به درومي او د جهنم په كندو په لوري موندلى، د دوزخ 

ږي، لكه څنگه چي هغه په دنيا كي الر وركه ېكي به لو
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وركه وي، لكه څنگه ې په آخرت كي به هم الر تر كړې وه،

ېر ژوند كړى، په آخرت څچي هغه په دنيا كي د ړندو په 

 كي به هم ړوند وي. 

 :ې الفاظو سره راغلىپه دې كي په سوردا مطلب د طه 

     

    

    

     

     

   

   

                                                                                                                                    

 126-124طه: 

او چا چي زما له ذكره اعراض او ډډه وكړه نو يقينًا چي 

په برخه وي او د قيامت په ورځ ې ژوند به ئگ او ضيق تن

ولي  ې زما ربه!هلته به وايي: ا به ئې ړوند حشر كړو.

 هللا ،گه ور ومچي سترپه داسي حال كي ړم ړوند حشر كدي 

تعالى به وفرمايي: همدا راز زما آيتونه درغلل خو تا 

هېر كړل "هغه دي ونه منل" نو همداسي به نن هېر كړى 

 .ېش

له ذكر او تعالى  هللاچي په دنيا كي د چا يعني 

ډډه وكړه، ښوونو پند او الرله الهي كتاب  يادولو او د

ېر ئې ژوند وكړ، د څهللا جل شأنه ئې هېر كړ، د ړندو په 

غه دنيايي ژوند به له تنگۍ، اضطراب، پرېشانۍ او ه

تشويش سره توأم وي، هغه به د واقعي اطمئنان او آزادۍ 

مخ ونه گوري، په اختناق او وحشت كي به ژوند كوي، كه 

ېر وسائل، ذرايع ډڅه هم له زياتو امكاناتو برخمن وي، 

په واك كي وي، خو زړه به ئې ډاډه نشي، ې او امكانات ئ

ضطرب او پرېشانه وي. د انسان ترټولو لويه تل به م

 ۍشتمني د زړه ډاډ او اطمئنان دئ، هغه به له دې شتمن

محروم وي، وسائل، بنگلې، مال، دولت او شتمني انسان 

ته د زړه اطمئنان نشي وركولى، دا د هللا تعالى ذكر او 

يادونه ده چي انسان ته اطمئنان وركوي او زړه ئې ډاډه 

 له ذكر او ياده ډډه وكړه، په دې معنى كوي، چا چي د هللا

چي هللا ورپه ياد نشو او كوم كتاب چي هللا تعالى نازل كړى 

ړ، د هغه په رڼا كي ئې ژوند ونه ښود نكپل الرخې هغه ئ

ټولو برخو كي په ېوه او د ژوند ډكړ، هغه د ده د الري 
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ښود نه وو او د هغه له منلو ئې ډډه وكړه، د دې الر

ژوند ېشانه پردنيا كي مضطرب او په وجه به اجتناب په 

لري او د قيامت په ورځ به ړوند حشر كېږي. ورته وبه 

گه چي تا د هللا آيتونه هېر كړل، پند او څنويل شي: لكه 

وانه خيست، همداسي به هللا تعالى نن تا ته ې عبرت دي تر

التفات نه كوي، تا ته به توجه او اعتناء نه لري، دا 

 هغه آيتونو ته اعتناء او توجه ونه كړه.  ځكه چي تا د

   

   

   

    

    

    

     

   

  

     

      

دي څه له هغه  او چويې وه په فتنه كي دي واږداو ن

چي د گه توې په د، ړيچي تا ته مو دروحي كړوي وا

ړې او هغه كته منسوب ږ موځانه وحي خالف خبره له 

كه مو مضبوط و ې, اې دوست نيولږدته نې مهال به ئ

ږ شانته د دوى ې وه لږدچي نړى نه وى نو يقينًا ك

په به مو  په هغه صورت كي يچې، لوري ته متمايل ش

ه څكلى وو او له مرگهم دوه برابره عذاب در يژوند ك

په خالف ږ زمون بيا به ديوروسته هم دوه برابره، 

 ړى نه شو موندلى. كوم مالت

ي غصي ډكيله عتابه  يداس و كيې آيتونپه د -(73-75)

هللا  رسولكي نشو موندلى!! ټول قرآن په ې ئنظير ي چمومو 

په چي ې وى ښتنه دي منلغودا ښمن كه د دته ويل شوي:  ّـ

ې كوله او له تغيير مطالبه ئږ قدري لكي د الهي وحي 

دنيا كي تا ته  هم به مو پهڅه ويلي وى نو ځانه دي 

په آخرت كي!! خو د څكلى وو او هم رد دوه برابره عذاب

ځ ثابت او پل دريپر خېرزويني له امله پد تعالى  هللا
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! ې!ښتني ته تسليم نشوې او د دوى غلطي غوپاته شوگ ټين

چي  كويښتنو ته اشاره دا آيت د قريشو هغو مسلسلو غو

ېلو ېلو بپه بپه وار وار او ې ته به ئ ّـهللا  رسول

ډډه څه ويلو په ضد له دانو ږ د معبوالفاظو ويل: زمو

ډ شو، د تلفيق ې راغونپرټول چي څه ووايه ړه، داسي وك

ږ ته لړه، پيدا كړي كوم مناسب صورت رااو روغي جو

و او يښمنې سره به د دپه دږ او ږ به موراكوز شه او ل

هللا  رسولچي گورئ پاى ته ورسوو!! خو ړۍ مخالفتونو دا ل

په كومو گه وه او څنښوونه ړه الهي الرې اپه دته  ّـ

د گورئ چي ړى!! ړي منع كروغي جوې له داسي الفاظو ئ

ې په داو څومره حساسه ده دنده السالم  مپيغمبرانو عليه

څومره پايله كي د معمولي اشتباه مأموريت دروند الهي 

ښمن د خوشحالولو او د دگورئ چي  جدي او هيبتناكه!!

د سخت غضب ى تعال هللاگه د څنپاره معمولي تنازل ارضاء ل

ډېر ي ته ښمن لورچي كه د دگورئ همدا راز  ځي!!گرسبب 

ې ي مؤاخذسخت ږي او د داسيېږ تمايل دومره جدي نيول كل

ې او سازش عاقبت به ښمن سره د مصالحږي، له دېڼل كگړ و

 ه وي؟!!گڅن

   

   

     

    

    

     

   

  

ړي ې سپكي كښزمكي دي پې چي له د وې كاواو تلوار ئ

كي به دوى هم له ې صورت ې ودي باسي، او په داو تر

ږ دا زمو ډه موده.ر لنگېدلي مډځنتا وروسته نه وو 

دئ چي تر تا د ړه )الهي( سنت د هغو پيغمبرانو په ا

ې څ بدلون نشږ سنت ته هيږلي ول او زموېمخه مو ل

 موندلى.

ې څه كوله چي د مكهپه تلوار سره ښمنانو د -(76-77)

ې ې ته ئ، دړيړ كوتلو ته دي ااو ړي گار كاندرته زمكه 
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عذاب اخته شي او م سره به په الهي ې ظلنه كتل چي په د

ستا له ايستلو وروسته به دوى ته هم زيات مهلت ورنه 

پام نه ې هغه تغيير نه منونكي الهي سنت ته ئړى شي، ك

ېر مخالفت له كبله تد وو چي له مخكنيو پيغمبرانو سره 

په سخت الهي عذاب اخته شوي. مطمئن اوسه چي د قومونه 

سنت ته ي همدا دئ او الهړه الهي سنت پيغمبرانو په ا

 ې موندلى.څ بدلون نشهي

   

   

  

    

   

    

كوه او ځ پوري لمونېدو پخې تر د لمر له زواله د شپ

د سباوون قرائت، يقينًا چي قرآن په سباوون كي د 

 وينه مشهوده وي.    قرآن 

 ښووني دا دي: ې مبارك آيت الرد د -(78)

  د لمر له چي ې كي ويل شوي ړۍ فقرپه لومد آيت

كوه او په سباوون ځ پوري لمونېدو پخې تر زواله د شپ

ځونو ته اشاره لمونځو پنې سره قرائت، په دقرآن كي د 

حر او س ماخستن، ښامې: د ماپښين، مازديگر، ماشو

 .ځونهلمون

 قرآن الفجر: د سباوون ځه ته د قرآن د سحر لمان

چي همدا د ږي ېې معلوم، او له دړى شوىوينه نوم ورك

، د ړتيا دهگځانځه يو امتيازي ې لمانتالوت د دقرآن 

چي د سحر په ږي ېڼا كي هم معلومد سنت په ر ّـرسول هللا 

ې لوستلو. له د ې تر نورو زيات قرآنئځه كي به لمان

لوستل د ځه كي قرآن چي په لمانږي ېنا دا هم معلوموي

ېر په گڼ شمقرآن ېر ضروري دئ، د څپه ې ركوع او سجد

ې په داسي نومونو ياد شوى چي هر يو ئځ و كي لمونآيتون

 ځه يو جزء دئ، لكه سجده، ركوع او دلته قرآند لمان

ځه ناڼا كي د لمو په رآيتوند دغو  ّـرسول هللا الفجر، 

 .  ېښودلږ ته راېلي برخي موېلي بگوالى او بڅرنهيئت او 

  قرآن د آيت په پاى كي ويل شوي: يقينًا چي د سباوون
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ې ليدو ته ې ئچي فرشتې معنى وينه مشهوده وي. يا په د

ويني آثار ې قرآن چي د دې معنى په دږي او يا ېډراغون

چارو كي تر سترگو ټولو ځني ژوند په ېز د وراو اغ

ې او په د ځ پيلولې وره سره نوځږي، د سحر په لمانېك

پاملرنه او اهتمام ړې گځانقرائت ته قرآن ځه كي د نالم

پل ړي، خچي انسان په سم لوري تگ پيل كږي ېې باعث كد د

ځي د ورړي، غوره كڼا كي په ر قرآناو تگلورى د ايمان 

ژمني په ياد وي چي د سحر په ې هغه ئږدو كي په او

ې ې دي، هغه حالت ئړې له خپل رب سره كځه كي ئلمان

ړاندي د په وهللا تعالى چي سحر د ږي ېمسلسل مخي ته ودر

د ې، ړې كئ، ركوع او سجده لىېدېر درڅپه مطيع بنده 

ې سره په دړي وو او ړ كې السونه لوپه پيل كي ئځه لمان

پله تسليمي او له بغاوت او ړاندي خپه وې د هللا تعالى ئ

طبيعي ده چي دا روحي ړي وو، ل اعالن كړاوي الس اخيستسرغ

ځني ژوند ټول وراو معنوي حالت او كيفيت به د ده پر 

په هر گام او هر كار كي ې ېز به ئړوي او اغسيورى غو

 ږي.     ېڅرگندرا

 ځه وخت گمان كوي پنځيني ته مو پام وي چي ې د

ځ له مخي فرض شوي او گواكي لمونې آيت ځونه د همدلمون

د ې ېر او اوقات ئشمد معراج په سفر كي فرض شوى او 

ېرنه نه ټاكل شوي!! خو دا انگكي په دوران ې سفر همد

ېر هغو رواياتو ڼ شمگوي او نه له گړخ لسره اله قرآن 

په د بعثت حتى ې د مخه او تر د ّـرسول هللا سره چي وايي 

ېر هغو سورتونو په گڼ شمقرآن د ړى. ځ كړيو كي لمونلوم

ې د مخه ء تر سورچي د االسراې ځه يادونه شوكي د لمان

ښتنه پارځه سو كي د لمانېر آيتوني، په گڼ شمنازل شو

ې، ځه اوقاتو ته هم اشاره شوېرو كي د لمانډې او په شو

د كوثر، المدثر، المزمل، هود، طه، العنكبوت، االنعام، 

ځه امر په سورتونو كي د لمانالحجر، الحج، الروم، 

د ل شوي، ړاندي نازټول تر االسراء ودا سورتونه شوى، 

 په سوره كي داسي راغلي: هود 

   

   

    

    

  :  او د
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ځيني ې پد شې( ږدې نپسړو خواوو كي او )وردواپه ځي ور

ړي، ځه وڼي بدي له منگښېچي ، يقينًا ځ كوهبرخي كي لمون

 پند دئ.پاره پند اخستونكو لدا د 

ځ له شك پرته او په بشپړ يقين سره ويلى شو چي لمون

ېر د مخه او د االسراء د ډې د معراج تر سفر او اوقات ئ

 ړاندي فرض شوي. ېر وډې له نزول سور

   

     

   

  

ې ځه بپر لمان) ې برخي كي تهجد كوهپه يوې پاو د ش

چي اضافي )كار(، هيله ده پاره ستا لگاله( خوبي 

 څوي. پاپه ستايل شوي مقام را ستا رب دي

ځه ته د تهجد لمان ّـ هللا رسولې مبارك آيت كي په د -(79)

ڼل گاضافي مكلفيت  پاره يوده ل ې، دا دښتنه شوپارس

ښودل شوي، د مقام ترالسه كول  ىې ستايل شوپايله ئشوى، 

پر چي ل دي، دلته ويل شوي گالې خوبي بتهجد لغوي معنى 

څه هم د كه  .گالهې خوبي تالوت ب رپ ه او د قرآنځلمان

ې دئ، خو د المزمل سور ّـ هللا رسولړنى مخاطب ې آيت لومد

نځه كي په لماصحابه وو د تهجد چي ږي ېو معلومآيتونله 

ړي مې لو، د المزمل د سورگرتيا كولهښود ملپل الرد خ

 ړه وايي:په اد تهجد  آيتونه

    

     

      

   

    

     

     

                                                                                                                                  

 6-1 المزمل:

)برخي  ږله لپرته څه پاې پد ش !!غښتيهن په جامو كيې ا

ړه ې زيات كپر. يا ړهې راكم كترږ يا لې يمايي ئن ې(.ئ

پر ژر به  يچې شكه بلو سره. په صفا لوستلوله قرآن او 

ي كولو ښو الندپي تر چې شكه ب .ړونازله ك تا درنه وينا
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 . ړهتك وينا كي پهېدونكى مضبوط وي او څپاې پد ش كي

ياد شوى او په لفظ سره مخاطب د مزمل  قرآندلته د 

شوى، هر مخاطب احتوى كوي، د خطاب عام گه ې توپه د

ه همدا مطلب ې آيتصحابه وو له دعليه السالم  پيغمبر

ښود پل الرد خ په قيام ليل كيې پاره ئې لاخيستى، د همد

په ې رأيي د د كيآيت په شلم ې ې سوررتيا كوله، د دگمل

 ي نه يوازيچي مومو، هلته لولو ښنگندي څر يتائيد ك

مه يېي، نيمايي او درې دوه برخپد شپيغمبر عليه السالم 

ي د ېروله بلكتالوت تپه  قرآنپه قيام ليل او د برخه 

آيت  په هماغهې سنت عمل كاوو، او په دده يارانو هم 

ې ړه او دا اجازه ئې درته عفوه وكاوس ئ چيلولو  كي

ې چړئ او هومره تالوت وك ړئي تخفيف وكې كپه د چيړه درك

ي خطاب عام نه وى ړني آيت كپه لومدرته آسانه وي، كه 

آيت په شلم بايد كولى نو ې نه احتوا ئټول مخاطبين او 

ځاى د مفرد صيغه په م( ك)فتاب عليې د صيغ د جمعي كي

 ېراغلځاى )فاقرأ( په )فاقرءوا( د و ا)فتاب عليك( 

 .وى

 پايله پورتني آيت كي د تهجد ه پې د االسراء د سور

ښودل شوي او د المزمل او نتيجه مقام محمود ترالسه كول 

په چي دا ده ټه گې د )قيام ليل( چويل شوي په سوره كي 

ه گېدو جوپوهد  )درنه وينا( قول ثقيلپه ې سره ته د

ي د ثقيل قول، چاو حساس ذهن  استعداددراك ې، كوم ږېك

و فيظرپراخو او چلو، ېپ پهژور كالم ې وينا او درن

پاره ضروري دئ، هغه د ېدا لپوهښه او دقيق ابعادو د 

ه پږي او ېپه برخه كانسان ي د څ كپه ترې قيام ليل همد

قرآن مجيد مراد  )قول ثقيل( څخهله  .وده كويهغه كي 

 ژور، وعدېړ او لوې ئو مفهوم امحتوى و آيتوند  يچدئ 

ډېر پاري هغه س ي كوم مسئوليتونهچي، انسان ته رانې گئ

ړ همت او عزم ران او د لوگې پرستر ستر او درانه، عمل 

خطاب چې دا دئ يا نه مراد القاء له  قرآنښتونكى، د غو

ي چه دئ او هغه ته ويل شوي عليه السالم ت پيغمبرمتوجه 

د نورو  قرآنه د بتالوت سره  قرآنپه قيام ليل او د 

ې، دا متو شچدرنو درنو برخو ترالسه كولو ته الزيات 

ې مراد ئو يا اړو، ك ېپر تا نازلژر ډېر به  ې برخيدرن

سره به ته تالوت په  قرآني د ړه كپه زې پچي د ش ئدا د

 پراخو معانيو او مفاهيموژورو او په و آيتوند قرآن د 
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پر مخ ې به ستا د اسرارو درواز ې، د قرآنپوه شښه ال 

ېدا څپاې پد شچي همدا راز ويل شوي پرانيستى شي. 

ې اقوم او چي وينا ئپه برخه كوي ړتيا ورته دا وانسان 

په پل ما في الضمير خكولى شي ېره سمه مضبوطه وي، ډ

 ړي. ړاندي كي وڼه كو الفاظو او مؤثره بېزمناغ

    

   

    

   

    

    

   

  

ښتيني ننوتو سره مي ه رپې زما ربه! او ووايه: ا

پل ، او له خني وتو سره مي وباسهيښتپه رننباسه او 

لوري مرستندويه واك را، او ووايه: حق راغى او 

ځه تلونكى چي باطل له منقينًا ړ، يځه والباطل له من

 دئ.

كوم ې زما ربه! اپل رب ته دا دعاء كوه: خ -(81-81)

ۍ سره مي ښتينولې له صدق او رچي ما ننباسځاى ته 

چي مي باسي له صدق سره مي ځايه ننباسه او له كومه 

ړه په برخه كځواك راداسي واك او پل لوري له خوباسه، 

ې ى وي، پر دستندومرپه الر كي زما صدق حق او چي د 

وايه: حق راغى او باطل ې تل ئاو ړ باور لره پحقيقت بش

  ځه تلونكى دئ.چي باطل له منړ، يقينًا ځه والله من

دا برخه  چيږي ېو له فحوى معلومآيتونې مباركو د د

ې كي په دې، ږ مخكي نازله شوله هجرت ل ّـ هللا رسولد 

مخرج  ، د مدخل صدق اوېاشاره شووتلو او ننوتلو ته 

پل رب خچي ې نه شوښووته الر ّـ هللا رسولصدق الفاظ راغلي، 

ځايه وتل او بل ته ننوتل چي له يوه ړي دا دعاء وكته 

ې پرصداقت لمن د څكله ۍ سره مل وي او هيښتينولې له رئ

ته  ّـ هللا چي رسولڅ كي په ترو آيتونږدي. د دغو مباركو ن

گه پړه توشبټولي به ې وه ښوونه شوگانو الرد كومو دعا

ې ې سالم او روغ وتل او مدينې ئله مكې، ترسره شو
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له  تعالى په برخه شول، هللاې عزتمن ننوتل ې ته ئمنور

ې كي د صادقو او مخلصو انصارو ې منورپل لوري په مدينخ

په الر كي چي د حق ړ په واك كي وركښكر داسي مجاهد ل

 د هللاپه مباركو السونو د ، د دوى چمتو ووۍ ته هري قربان

، د دوى د ېدوپټ كي ورگوټ گوپه ړۍ دين بيرغ د ن

په نتيجه كي دا الهي شعار محقق ښندونو او قربانيو سر

چي باطل ړ، يقينًا ځه والچي: حق راغى او باطل له منشو 

  ځه تلونكى دئ.له من

يوه د رسالت  ّـ هللا رسولاو د ې دعاء د اسالم له د

ين د دعوت او چي دا دښيي ږي، ېگندڅرړتيا گځانمهمه 

چي ( ته ضرورت لري سلطان او نصير)گ داسي څنبلني تر 

ې حاكم رخو ئبټولو په ژوند ړي، د انساني ې كپلى ئ

ې ې او سلطد غلبدين ې چي د دپي ځځواكونه وهغه ړي، ك

پر زمكي د هللا چي ځه يوسي ډونه له منهغه خن ،ږيېمانع ك

د د هغو ، د شر او فساېدو مخه نيسيپلي كد هللا د دين د 

ۍ كي پلي غالمپه خمظلومان چي ړي ځواكونو مقابله وك

ړي گي وكخلك يوازي د يوه هللا بندچي ږدي ېپرنه ساتي او 

ېوه ډځالنده دا چي ، دا دين داسي ولي او نصير ايجابوي 

ې پرېدو ته ې تتړاندي ئپه واو د طوفانونو  بله وساتي

ښيي گاني ېر نوري دعاڼ شمگ قرآنږدي. دا دعاء او د ن

په تبليغ، رسالت يوازي  السالم مپيغمبرانو عليهد چي 

ږي، د دعوت او تبليغ تر ېوعظ او نصيحت كي نه راخالصه ك

گورئ گ د هجرت، جهاد او شهادت مطالبه كوي، دا دئ څن

ښوونه ته الر ّـ هللا رسولپيغمبر؛ پل وروستي خ تعالى چي هللا

او  ډمن مهجرډاچمتو شه، د چي هجرت او وتلو ته ړې ك

پل رب ته د دعاء السونه خټه كي په لمرستندوى سلطان 

په چي هغه ږي ېگانو معلومچا له دعاد هر ړه. چت كاو

ې گلورى ئړي، تځان ته غوره كژوند كي كوم اهداف پل خ

گانو كي په دعاچا څوك دئ، د ې ښمن ئكوم دئ، دوست او د

دعاء شامله نه وي، وانصرنا على پر كافرانو د بري چي 

واجعل لنا  پر كافرانو برى را؛الكافرين:  القوم

ې ړه؛ او دپه برخه كځواك را سلطانا نصيرا: مرستندويه 

ځ كوه، مه پسي لمونپه هغه ته ورته دعاء نه كوي، مه 

پر دروغجني دعوى سره د ميني  ّـ هللا رسولې له اسالم او ئ

هغه چا چي د ښيي ږ ته گاني مودعا يقرآندا باور كوه. 

چي وايي ونه منو ې شك ولرو او دا ادعاء ئصداقت كي په 
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له هغه سره چمتو يم، ته  په سنت عمل كولو ّـ هللا رسولد 

لرم خو په ې اخالص او وفا ئته هغه او رسالت مينه لرم، 

دا د يوه معيار او  ې دا مهمي برخي نشته.ئكي گانو دعا

ته جومات چي كوم پام كي ساته، كله په گه په تومالك 

د خداى، چي ې گورپاسه وخطيب د منبر د  ې، كومړ شوال

نه د دين د پيغمبر او د هغه د سنت نوم اخلي خو ، قرآن

په خالف څه وايي، نه د ظالم ړه په اولو مو حاكاې غلب

 ينچي دا خطيب نه د دپوه شه په دفاع كي، او د مظوم 

، د هغه له كتاب تعالى هللاله حقيقته خبر دئ او نه له 

په محراب كي څوك و وفا لري، كه ص اپيغمبر سره اخالاو 

ې ږدړي، اوړ كپاره لوې د دعاء لالسونه ئچي ې گورو

چي ې دا نشته گانو كي ئپه دعاخو گاني كوي ې دعاږداو

چي دا امام پوه شه ، پر كافرانو برى راته ږ موخدايه! 

ې، مه د داسي ړځ وكپسي لمون په هغهچي ړ نه دئ ې ود د

ځ پسي لمونپه داسي امام مه ږ نيسه او خطيب خبرو ته غو

  كوه. 

   

    

    

   

 

مؤمنانو ته چي هغه څه نازلوو داسي  قرآناو د 

تاوان له پېرزوينه ده، او ظالمانو ته درملنه او 

 څه نه زياتوي.پرته بل 

ړتياوو ته اشاره گځانځالندو څو  قرآندلته د  -(82)

د مؤمنانو ې خوا چي له يوښووني لري داسي الر قرآنې: شو

ي ټولچي داسي روحي او معنوي شفاء او درملنه ده پاره ل

معالجه كوي، له  بيمارياخالقي او روحي  فردي، اجتماعي،

برخه كوي،  پهېرزويني پې الهي رحمتونه او بلي خوا ئ

ښوونو له الر قرآناو د ړي ايمان راو قرآنپر چي څوك 

ټولو ، له ړيفردي او اجتماعي ژوند عيار كپل سره سم خ

ې اخته پرټولنه چي فرد او ږي ېژغورل كهغو بيماريو به 

او د ړې ې غوره كېري او ظلم الر ئچي د تخو هغه ږي، ېك

وان له زيات تاې دوى به ړلې مال تمخالفت ته ئ قرآن

 ړي. نه كڅه ترالسه پرته بل 
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 ړوېرزوينه وكپ)د كوم نعمت(  پر انسانچي او كله 

ړاو( چي شر )كړوي، او گ اڅنپل خاعراض كوي او 

پر څوك ووايه: هر وي، )مأيوس( هيلي اږي نو نېورورس

چا ښه پر هغه ړنالري عمل كوي، او ستاسو رب پلي كخ

 ټولو سمه ده.ې تر چي الر ئ پوه دئ

كوم نعمت  تعالى چي كله هللاانسان داسي دئ  -(83-84)

مخ اعراض كوي او پل منعم موال نو له خ ړيرخه كپه بور

ې حالت بيا ئنو سره مخامخ شي ړاو كله چي كله ړوي او ا

ېر وي. دغو كمظرفو څپه او مأيوس هيلي اد يوه ن

ړنالري عمل پلي هغي كپر خڅوك نانو ته ووايه: هر اانس

ړې، ښايسته كنفس ورته پل ېښي او خچي ورته غوره بر كوي

چي ڼي گڅوك كمعقله كاري او هغه ښښه بخيل ته بخل 

ې ښياري ئېښي او هوښه برمنافق ته نفاق سخاوت كوي، 

گوري گه په سترپوه ته د سفيه او نا او هغه مجاهدڼي گ

گالي او له خطرونو سره ستونزي په الر كي چي د ايمان 

ښايسته ړنالري ورته پلي غلطي كچي خهغو ته ډغري وهي، 

ې چي الر ئ پوه دئچا ښه  پر هغهستاسو رب ښي ووايه: ېبر

 ټولو سمه ده.تر 

   

     

    

     

تا پوښتي، ورته ووايه چي روح زما د ړه د روح په ا

رب كار دئ او تاسي ته )پدې اړه ډېره( كمه پوهه 

 .ېل شودركړ

پام كي په ړه الندي خبري په اې مبارك آيت د د -(85)
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 ولرئ:

  ښتني ته پوقريشو هغي چي دلته د مفسرينو ويلي ځينو

او روح د كيفيت ې د څخه ئ ّـهللا  چي رسولې اشاره شو

د ځواب كي ويل شوي: په ، دوى ته ړه كولهپه اگوالي څرن

ومره روح حقيقت يوازي هللا تعالى ته معلوم دئ، تاسو د

ې ته مو بايد دپوه شئ، په حقيقت چي د روح علم نه لرئ 

الفاظ دا دي )و م ا أ وِتيت ْم ِمْن اْلِعْلِم  چي د قرآنپام وي 

چي ستاسي علم ې الفاظو دقيقه معنى دا ده ِإال ق ِليال( د د

ې دومره نه دئ چي د روح حقيقت پرى درك كړى شئ، معنى ئ

، لږ علم دركړل شوىړه ا دا نه ده چي تاسي ته د روح په

( الفاظ نه دي راغلي بلكه ويل شوي  دلته د )ِمن علِمها

)من العلم( د دې دواړو تعبيرونو ترمنځ زيات توپير 

 شته.

  ښتنه د روح پودا چي ې نظر دي په دنور مفسرين ځيني

چي د ړه ده په ا، د هغي وحي هدړه نه په اد كيفيت 

پاره ې لد دې، له شوناز ّـهللا  پر رسولكي ڼه په ب قرآن

په چي دلته ې دا ړى ئړاندي كوي: لومدوه مضبوط دالئل و

و كي د بحث موضوع روح، د مخكنيو او وروستنيو آيتون

ژوندي كوي او ړي گه مڅنتعالى  چي هللاروح كيفيت او دا 

ې وروسته هم د ؛ نه ده، بلكي تر دپه برخه كويروح ور

ړه په اقرآن د ې مخكي هم ې او تر دړه خبره شوپه اوحي 

د  قرآنچي ړاندي ويل شوي ې آيت وې، تر دره شوبخ

ې وروسته ويل شفاء او رحمت دئ، تر دپاره مؤمنانو ل

مو چي تا ته ځه يوسو څه به له منړو هغه كه وغواشوي: 

ي نو په معنى تعبير نشړي... كه دلته روح د وحي وحي ك

ړه پپه بشځ مناسبت او ارتباط و تر منآيتونبيا خو د 

كي  په قرآنچي ې دا دئ ځي. دوهم دليل ئځه گه له منتو

 : آيتونهلكه دا ې، په معنى راغلروح د وحي 

   

    

     

      

  او  15غافر: 

     ... 

 52الشورى: 

چي دا پام سره دا نتيجه ترالسه كوو په دغو دالئلو ته 
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 وروستى تعبير صحيح او دقيق دئ.

   

  

     

    

      

   

   

مو چي تا ته ځه يوسو څه به له منړو هغه او كه وغوا

ځان ته كوم وكيل ونه په خالف ږ ړي بيا به زمووحي ك

پېرزوينه، يقينًا گر ستا د رب له لوري كومه ې، مموم

 ېر ستر دئ. ډد هغه فضل پر تا باندي 

 ّـ هللا رسولد چي ويل شوي بارك آيت كي مې په د -(86-87)

د ده د ذاتي افكارو او  قرآندي شوى نړاله لوري و

 هللا چي دهغه الهي كتاب دئ  انظرياتو مجموعه نه ده، د

ي هم ړوغوا تعالى هللاوحي شوى، كه ته له لوري ده  تعالى

 ّـ هللا رسولڅه د ړي او هم به هغه ړۍ متوقف كبه د وحي ل
ړاندي ده ته وحي شوي، داسي ې ودچي تر نه وباسي له ذه

خالف د په ړي ېكپرې د د تعالى هللاد چي څوك به ونه مومي 

پل د خ ّـ هللا چي رسولخو حقيقت دا دئ ړى شي، ده مرسته وك

 هللاد باندي ده پر او  پراخ رحمت تر سيوري الندي دئد رب 

 ېر ستر دئ. ډفضل  تعالى

   

    

   

   

   

   

    

    

    

     

 ډ شيراغونې پر دپيريان انسانان او ټول ووايه: كه 
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، هغه ته ړيېر )كوم كتاب( راوڅپه  قرآنې د دچي 

ځينو ې د ځيني ئڅه هم ړلى كه ورته )كتاب( نشي راو

كي مو ې قرآن په دچي ړي شي. او يقينًا نورو مالت

ېرى خلك ډ، خو ړيخلكو ته هر راز مثالونه بيان ك

 كوي.نه ډه ډۍ پاسله ناسيوازي له 

ۍ برخه د هغي موضوع وروست آيتونهدا مبارك  -(88-89)

ښووني او د ده الرپه د عظمت او د انسان  قرآند چي ده 

ړه په از ېژور اغد هغه د ښه سمبالولو كي په ژوند د 

انسانان او ټول ، دلته ويل شوي: كه پيل شوى آيت 78له 

په  قرآنې د دچي  ډ شيپاره سره راغونې لد دپيريان 

كولى هغه ته گه نشي څ توپه هي، ړيېر كوم كتاب راوڅ

ځينو نورو ې د ځيني ئڅه هم كه ي؛ ړورته كتاب راو

كي خلكو ته هر راز مثالونه ې قرآن ړي شي. په دمالت

د دغه تعالى  هللاېرى خلك داسي دي چي د ډبيان شوى؛ خو 

ې داسي پاسي كوي، حالت ئناسځاى پر ستر نعمت د قدروني 

څه كولو پرته د بل ۍ پاسي له كفران او ناسښيچي دئ 

 اراده نه لري. 

ښيي چي څه وايي داسي ړه په اې مبارك آيت د دځيني 

پلوه ېزناك تركيب له ړ او اغيوازي د ادبي لوقرآن 

ې ته ورته كتاب دڅوك نشي كولى معجز كتاب دئ او هي

ې زيات له نورو تر د قرآنچي ړي، حال دا ړاندي كو

چي پلوه كتاب دئ، د هغو مطالبو له زاويو يو معجز 

ړو ېكپرپلوه، د ښوونو له ېړلي، د احكامو او الرڅ قرآن

ټول عالم ، انسان او تعالى پلوه، د هللااو قضاوتونو له 

علمي  خواپرد داسي پلوه، له  دقيقي معرفيجامع او د 

پلو علمي چي انسان ورو ورو او د خپلوه اعجازونو له 

ې ورته ږي او حقيقت ئېپوهې پرپه تناسب گونو پرمخت

پلوه، د هغو سترو ړاندوينو له پلو وږي، د خېگندڅر

 قرآنچي پلوه سترو سياسي، فكري، اخالقي بدلونو له 

 قرآنچي پلوه ، د هغه جامع نظام له ړلكځته رامن

چي پلوه داسي معجز كتاب دئ ړ او ... له دي كنړاو

 ړاندي كولى.  ې مثل نشي وڅوك ئهي
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له  چيړو نه راو ايمان ې ويل: تر هغه درباندياو وئ

او يا دي د خرما . ېچينه راته ونه بهوكومه  زمكي

ويالې ې ئ ځ كيپه من چيباغ نه وي  رو داسيوگاو ان

دا آسمان  ېكو گمان چيگه څن. او يا لكه ړېرواني ك

 او هللا او مالئكي موږ ېپرې باسې راټټوې ټټو پر موږ

پينو زرو يا دي د سرو س او ېړراحاضر كامخ خته م

ختل دي هم تر هغه  او ېژيا آسمان ته وخي او يكور و

 موږ چي ېړراته راوكتاب  ىليكل داسيكوم  چينه منو 

زه له يوه گر مسبحان هللا! ستى شو، ورته ووايه: ې لوئ

او د هدايت له څه يم؟! پرته بل ل شوي انسان لېږ

څه له ايمان پرته بل  راتلو وروسته، خلك له دې
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آيا هللا يو انسان د  :ېئويل  چيړل ړلو منع نه كراو

په ورته ووايه: كه  ړى؟په توگه مبعوث كپيغمبر 

، نو ىدېځگرډمنه ډامالئكي اوسېدى او  كي زمكي

يوه مالئكه د پر دوى به مو له آسمانه هرومرو 

 وه. ېلپه توگه لېږپيغمبر 

ښووني څو مهمي او اساسي الر آيتونهدا مبارك  -(91-95)

 ږدي: ږ مخي ته زمو

  د دعوت او بلني محتوى ته  ّـهللا  رسولنه د منكرينو

ښوونو ته، نه د ده كتل، نه د ده دالئلو ته، نه د ده الر

 قرآنته، نه د  ړنوويناوو او كده د شخصيت ته، نه 

ښوونو ته او ښانه الرگندونو او روڅرځالندو او  وېزناكاغ

هللا  رسولږ كي او د ېپه غ چي د قرآننه هغو شخصيتونو ته 

په ځالنده ستوري ې د يوه وروزل شول او هر يو ئ په الس ّـ

چي ې ښتې غوداسي معجزې ئڅخه  ّـهللا  رسولېر وو، له څ

كومه  له زمكيخارق العاده او حيرتناكي وي، لكه: 

 رو داسيوگد خرما او انټوه، ځان ته وخوچينه راروانه 

، ړېويالې رواني كې ئ ځ كيپه من چيړه پيدا كباغ را

ې ټټو پر موږدا آسمان به  ېكو انگمته  چيگه څنلكه 

ړاندي ترسره په وږ ځي دا كار همدا اوس زموپرېوې راټټو

د ه تځان ه، ړراحاضر كامخ خته م ړه، هللا او مالئكي موږك

ه، ختل دي ژړه، آسمان ته وخيړ ككور جوپينو زرو سرو س

 ېړراته راوكتاب  ىليكل داسيكوم  چيهم تر هغه نه منو 

آيت كي  59په ې ې مباركي سور! د دستى شو!ې لوئ موږ چي

پرته بل ې له دړه ويل شوي: په ا وښتند دوى د داسي غو

چي مخكنيو هغه ړو ږلو منع نه كېمعجزو له لږ د څه مو

دغو د چي د دوى ته ويل شوي  ّـهللا  رسول، دلته ړېتكذيب ك

زه له گر مسبحان هللا! ورته ووايه: ځواب كي په ښتنو غو

 څه يم؟! پرته بل ل شوي انسان يوه لېږ

  ړي ړلو منع كي له ايمان راوخبر )خلك( دغيې چگورئ

ېر يو انسان څپه ې د نورو انسانانو پيغمبر ئ يچ

حيرتناك او خارق العاده كارونه نشي  چي موندلى، داسي

گوري او گنده څرپه څوك خداى نه  يپه خوا ككولى، د ده 

ې ينچي مكله ز، آسمان ته نشي ختلى، ښكرينه د فرشتو ل

نشته، د  په الس كيې پين زر ئټولى، سره او سنشي راخو

د يهودانو مذهبي  گلو خاوند نه دئ!!باغونو او بن
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خلكو ته همدا ويلي  ړهاپه پيغمبرانو پلو مشرانو د خ

ې د عيسى ځكه ئټول كارونه كولى شو، نو دوى دغه  چيوو 

ړ ايمان رانه وو پيغمبر همهغه په ېر څپه  السالم عليه

 ې!!و يپيغمبرانو زياتټولو ې تر ې ئجزمع چي

 له السالم  پيغمبر عليهپر ې كبله مشركينو هم له د

ېر يو څپه ځان ې د چي هغه ئړې ډډه كړو ايمان راو

 هللاچي د ېرنه او انتظار دا وو گد دوى انانسان موندلى، 

پير څه كي توپه هر پيغمبر بايد له انسانانو تعالى 

شي  ىړارق العاده كارونه وكولري او داسي ستر ستر او خ

ړه ويل په از وي!! د دوى ې عاجچي عادي انسانان تر

له لوري او د كوم تعالى  هللاكله چې خلكو ته د شوي: 

ړلو هدايات راغلي نو دوى له ايمان راوپه الس ېغمبر پ

ر دې خبري چي ويل ئي: آيا هللا يو گړل مڅه منع نه كبل 

؟ ورته ووايه: كه ىړمبعوث كگه انسان د پيغمبر په تو

ى نو رځېدپه كي گډه ډاېدى او اوس يمالئك يمكه كپه ز

گه پيغمبر په توږ به حتمًا له آسمانه يوه فرشته د مون

ېدى پوهژبه په ې چي فرشته د فرشتځكه . دا ې وهرالېږل

   ژبه. په شي او انسان د انسان 

  داسي عليه السالم  پيغمبرچي ښتى غوتعالى  هللاكه

ځكه ې، ې وښودلې ورنو دغو كافرانو ته به ئ ښييې ومعجز

ړ كولو پپه اصل كي د مخالفينو د عاجزولو او معجزه 

پيغمبرانو عليهم السالم پاره د ې لپاره وي، د همدل

د ړى شوى. ې نوم وركخارق العاده كارونو ته د معجز

ږي ېله تگوزار سره په يوه د عصا السالم  موسى عليه

پاره هغه معجزه د همغه وخت لې، خو ېدټې راوخوچيندولس 

ې ته داسي معجز ّـې نشته، كه رسول هللاچينوه، اوس هغه 

ځكه ې، و پاتهتلپوري ېدى نو دا به تر قيامته وركول ك

 هللاپاته دئ او تر قيامته دوام كوي. كه د ده دعوت تل

 معليه انوپيغمبرته د مخكنيو  ّـهللا رسولچي ښتى غوتعالى 

ې به هم تر ړي نو دا معجزې وركېر معجزڅپه  السالم

 ّـهللا رسولد چي ځكه ، دا پاتهې او هم تلمخكنيو ستري و
ې بايد تر قيامته ې تقاضاء كوي، دا معجزرسالت د همد

ېر څپه السالم  عليهچي د موسى ښتى ې غوېدى، كه ئليدل ك

چينه ورته ې داسي ډبري به ئې ړي نو له يومعجزه ورك

ې، له ېدټې راخوه تراوبچي تر قيامته به ې وه ټولخوار
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چي د ړى وو ې نازل كپر قرآنې داسي ليكلى آسمانه به ئ

په چا به ړ وو، هر په فضاء كي والړاندي به په وخلكو 

ېر آسان دئ، كه ډته تعالى  هللاگو ليدو، دا كار پلو سترخ

په فضاء كي ېره ستوري ې شمټول بۍ او دا ږمپولمر، س

ې كار وي!! كه ئ گرانڅه ساتلى شي د يوه كتاب ساتل به 

ېر كومه معجزه څپه السالم  عليهچي د عيسى ښتي وى غو

گور او بيماران ړانده سترژوندي، ړي ورته رامړي او ورك

په حقيقي ې په لوستلو سره به ئړي نو د قرآن روغ ك

 هللاروغول، ې ژوندي كول، او ناروغان به ئړي رامعنى تل م

ته  ّـهللا رسولچي څوك ټول كارونه آسان دي، ته دا تعالى 

په حقيقت كي د هغو خلكو د ې ثابتوي هغوى ې معجزړې وړو

 ّـې: ولي رسول هللاچي ويل ئېز الندي تللي تبليغاتو تر اغ

ړى ې نه دي وركېر معجزڅپه پيغمبرانو ته د مخكنيو 

د كافرانو د تعالى  هللاچي پام نه دئ ې ې ته ئخو دې؟ شو

له آسمانه كه  ځواب دا دئ:ړى؟ ځواب وركڅه ښتني دغي غو

پل په خچي كافرانو ړى وى مو داسي كتاب درباندي نازل ك

ژوندي شوي وى، بيا هم ې راپرړي الس لمس كولى شوى، م

 . ړدوى ايمان نه راو

 چي د مشركينو او ږي ېو معلومې مباركو آيتونله د

گمارو او دوكه مارو مذهبي مشرانو خلكو ته ټاهل كتابو 

او اولياء  گانو مقربو بند، د هللاپيغمبرانوويل: مخكنيو 

كرامو دغسي خارق العاده او حيرتناك كارونه كولى شو، 

چي دا كارونه ونه گه مه منئ په توپيغمبر څوك د هغه 

پيغمبر معجزه د ځواب كي ويل شوي: په د دوى  ړى شي.ك

 هللاد په واك كي نه وي، ږي، د ده ېځته كښه نه رامنپه خو

تعالى  هللاچي ږي ېځته كامنپه إذن او هغه مهال رتعالى 

ښودلو امر، اجازه او ې د پيغمبر ته ئړي او ې وغوائ

 .ړيواك ورك

  پيغمبرانو پلو خد  چيد دوى ځيني نور بيا داسي ول

زموږ  چيې ونه كول، ويل به ئپه اړه به ئې همداسي گمان

پوه وو، د امورو متصرف وو، هللا ورته خاص په غيب پيغمبر 

 چيوو، موږ هغه پيغمبر نه منو ړي اختيارات وركخاص 

 دغه ځانگړتياوي ونلري!!

، ونو(اعجاز) پهخداى بيمار ذهنيتونه دغسي وي، 

ټوي، لكې  و(اسراري فوق طبيع)و ( اښوپې العاده)خارق 

 هللاپر پيغمبر د خارق العاده معجزو له مخي مني، او 
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په طبيعت كي خواره بې دا پاره ل وړد ايمان راوتعالى 

دا د هللا له لوري ي، نه واو شواهد ورته كافي  يښره نېشم

ښو خداى د داسي پې يئې بولي، غواړ يېښنه گڼي، طبيعي پ

و ا ونو(راز) ي غيرطبيعي وي، پهړي چله مخي ثابت ك

 ندو( سره!!گ)څرو ا په )ښكاره وو(نه سره  ونو(رموز)

كتاب(، ښود د هغه )الرپاره پيغمبر د ايمان لپر او 

پر حق گري(، )ړ شخصيت(، )صالح مللو، )پيغام(ځالنده )

په ۍ ې عدالتړ دعوت(، )د ظلم، فساد او باو عدالت وال

خالف د هغه مسلسل جهاد(، )له ظالمانو او مفسدينو سره 

ې والي او ږدد هغه عدم مصالحت او له هر راز تمايل، ن

ې ڼي، له هغه داسي معجزگ(، كافي نه ډډه كولړى ړ جاجو

ړاندي كولو عاجز وي!!! خو د ې له وچي انسان ئړي غوا

څه او هر حركت د هللا د هستي هرقرآن ل دئ، ېباسلوب قرآن 

په همدغو ڼي، ښه او مظهر گد ذات او صفاتو ن ىتعال

ندو شيانو استناد كوي او په دې سره خپله مدعا گڅر

ندو، په طبيعت كې خورو ورو شيانو گڅرثابتوي، په همدې 

لپاره ئې د شاهد په ي مدعا او د خپل يړه كولو باندي

پاره پيغمبر د حقانيت ثابتولو لد كوي. وړاندي گه تو

ړاندي كوي: خلكو ته وې چي دى ئڼي گهغه كتاب شاهد 

  فرمايي: 

    

      له :

( د محمده! ېته )اچي شاهد دئ  قرآنډك حكمته 

   ستقيمي الري برابر.په مې، څخه يډلي پيغمبرانو له 
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گه په توځ د شاهد ووايه: هللا زما او ستاسو تر من

ښه ړه په اگانو پلو بندچي هغه د خيقينًا كافي دئ، 

ړي هدايت كڅوك چي باخبره او ليدونكى دئ. او هللا 

ړي نو له ې الري كچي بڅوك هدايت شوى همدا دئ، او 

ې، او د قيامت ياء ورته ونه مومڅ اولپرته به هيده 

گي گونړانده، پراته( پلو مخونو )پر خې ځ به ئپه ور

ې جهنم وي، هر كله ځى به ئړو، تم ډ كراغونڼه او كا

دا د دوى سزا ړو، ورته زياتي كې به تت شي لمبچي 

ې انكار كاوو او و ئآيتونچي زما له ې كبله ده له د

په ا بيا به آيشو ډوكي او وراسته چي هې: كله ويل ئ

  ؟!وږېڅول كپاښت كي راپيداينوي 

په كه دا جاهل، لجوج او د شرك او خرافاتو  -(96-98)

ځالندو دالئلو او گندو څرو غټولو دمخاطبين ښتي ډ كي نډن

ته اعتناء نه كوي، نو هغوى ته ووايه: هللا زما او ستاسو 

پلو چي هغه د خيقينًا گه كافي دئ، په توځ د شاهد تر من

په څوك ښه باخبره او ليدونكى دئ. هغه ړه په انو گابند

ي چې په برخه شوې ئښوونه سمه الر روان دئ او حقيقي الر

ڼا په راو  په الس كي دئې مشعل ئځالنده ښوونو د الهي الر

ږو الرو سر په كدئ او ې الري بې درومي، هغه څوك كي ئ

پاته شوى، داسي الروركي ښوونو محروم چي له الهي الرشوى 

څوك نشي ې موندلى، هيڅ ولي او مرستندوى نشنسان ته هيا

ژغوري او د هدايت بله سمه الر پايلو وكولى هغه له بدو 

په داسي ځ په ورد قيامت ې به ئتعالى  هللازي. ېپرانورته 

پلو چي پر خړي ډ كراغونڼه گي او كاگونړانده، حال كي 

په ې جهنم وي، د دوزخ ځى به ئوي، تم پراته مخونو به 

ږي ېې اور تت كښو لمبو كي به سوزي، نه به ئسرو او سرك
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چي د ې كبله دا د دوى سزا ده له دږي، ېې كماو نه لمب

چي ې: كله ې انكار كاوو او ويل ئو ئآيتونله تعالى  هللا

ښت كي پيدايپه نوي آيا بيا به شو ډوكي او وراسته ه

گيانو او گونړندو، په دنيا كي د دوى  ږي؟!ېڅول كپارا

ې سزا عمل ځ به ئپه ورړى، د قيامت ژوند كېر څپه  ڼوكا

ږي، ېڼه به حشر كگيان او كاگونړانده، ته ورته وي، 

ې گام بهر لوري او هر په پراخ عالم كي ې په ددوى 

په ړه، د قيامت و ته اعتناء ونه كښو او آيتونېره نشم

ږي، ېړ مخي به حشر كپگناه ته ورته وي سزا ې ئځ به ور

جنت او دوزخ، مكافات او ژوندون، يا، بله آخرتدوى 

او د هغه دوزخ به ځ په ورمجازات انكار كاوو، د قيامت 

  . گوريگو وپلو سترې په خې لمبسر

    

   

    

   

     

   

   

او  چي آسمانونههغه هللا چي ې ونه كتل ې ته ئآيا د

چي دوى ته ورته ې قادر دئ پر دړي پيدا كې ئزمكه 

څ چي هيټاكلى ې داسي اجل ئړي، او دوى ته پيدا كرا

څخه له كفران يوازي په كي نشته، نو ظالمانو شك 

 ړه. كنه ډډه و

نه ې ته دژوندون منكرين آيا د قيامت او بيا -(99)

ې پيدا كوونكى هللا پر د ياو زمك وآسمانوند ي چي رگو

همغه هللا ړي، پيدا كېر خلك بيا راڅپه چي د دوى قادر دئ 

په كي نشته، څ شك چي هيټاكلى ې داسي اجل ئدوى ته چي 

ژوند كي د اجل په ې ده، د دوى ټه حتمًا راتلونكېهغه ن

ې، د ښت ئپيدايگي شته، ېلې بنونكمكار نه ېر انگڼ شم

ټول د ثابت ې، گ ئې، مرېدا ئپاته كپه رحم كي مور 

ورته ته ې ې هم دژوندون به ئمخي وو، بياله الهي اجل 

خو دغو ظالمانو د انكار الر غوره ې وي، ټېپلي نپه خ

  ډډه كوي!! څه هر بل پرته له ې له دړې او ك
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ووايه: كه تاسو زما د رب د رحمت خزانو واكمن وى 

ېر ډاو انسان ېري به مو بخل كولو، نو د انفاق له و

  كنجوس دئ. 

ره په مطلب او له مخكنيو سې مبارك آيت د د -(111)

ې ته ورته چي دېدى شو پوهړاو باندي هغه مهال صحيح ت

كي يونو ځا وپه هغپام كي ولرو، داسي آيات په ات آي

ې: چي ويل ئې چلن نيوكه شوې په دد مخالفينو چي راغلي 

پاره نه ۍ لپيغمبرڅوك د ځه بل ږ له منولي زمو تعالى هللا

چا ته نه ده ې دا دنده داسي ولي ئ ؟ړىدئ غوره ك

د چي د نوم، شهرت، وجاهت او دولت خاوند وي؟  ېپارلس

پله په خپل فضل خ تعالى هللاځواب كي ويل شوي: په دوى 

ږي ېپوههغه پارلى، چا ته نه دئ سې بل ېښ ئدا وېشي، و

ې لري، دلته هم ړتيا ئې د فضل مستحق دئ او وڅوك ئچي 

د آيت مطلب همدا دئ، دوى د كوم معقول دليل له مخي د 

ې د رسالت او دعوت مخالفت نه كوي، مخالفت ئ ّـ هللا رسول

ږي، نه ېپر نورو نه لورې دا فضيلت ئچي ې كبله دئ دله 

د او ځي او مشري د دوى له السه ووړي د قوم زعامت غوا

ړتيا نه لري او بل ې وڅه هم دوى ئبل الس ته ورشي، كه 

د  تعالى هللاد چي كه د دوى حالت داسي دئ ې مستحق دئ، ئ

چي د دوى ېري ې وپارل شي نو له دو واك وروسپراخو خزان

 ّـ هللا رسولړي، دا د څه ورنه كچا ته به برخه كمه نشي هي

ې مخالف انسان سخت كنجوس دئ، د مخالفت اصلي وجه ئ

او د  السالم عليهې آيت كي د موسى پسورپه  همدا ده.

ې تاريخي پاره د يوپورتني مطلب لې فرعون قصه د همد

 السالم عليه ىموس تعالى هللاې، شوندي ړاگه وپه توگي ېلب

ړ، ځه انتخاب كد بني اسرائيلو د مظلوم ولس له من

پاره ې لې، خو فرعون د دې ورسره وښي او معجزگندي نڅر

 السالم چي موسى عليهړله د هغه مخالفت ته كلكه مال وت

ڼلو، د گښ گواپاره پل اقتدار لې د خاو د ده دعوت ئ

چي فرعون څه كوي ړه همغه په ا ّـ هللا رسولقريشو مشران د 
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 كول. 

 په الندي آيت كي ليدلى شئ:ې يو مثال د د

    

    

    

     

    

   ...                                               

 32-31الزخرف: 

په يوه ستر ړو كليو د دوا قرآنې ويل: ولي دا او وئ

په دنيا ېشي، ړي نازل نشو، آيا ستا د رب رحمت دوى وس

ځ مو د دوى معيشت د دوى تر منچي ږ يو كي خو دا مو

 شلى... ېو

   

    

    

   

   

   

     

   

  

   

   

    

   

   

   

  

   

   

    

 گندوونكي آيتونهڅرچي موسى ته مو نه او يقينًا 

چي كله ، ښتهوپ، نو له بني اسرائيلو وړلښي( ورك)ن

ډو د كوپه زه ې موسى! ورغى نو فرعون ورته وويل: ا
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ښه ې ويل: ته درباندي كوم، وئگمان اخته شوي 

ي زمك او وآسمانونڼا د بصيرت رچي دا د ې ېدلى يپوه

ې ، او اېږلېرال هچا نه دبل  پرتهپالونكي رب له 

ې، نو چي تباه شوى يكوم گمان درباندي  هزفرعونه! 

ړي نو دى او پكي كښې ورسپې چي له زمكي ئښتل ې غووئ

چي ورسره ول، او تر ده وروسته ړل مو غرق كهغه ټول 

ېشت شئ، ې زمكي كي مپه دته وويل: مو بني اسرائيلو 

گډه په  ټول بهږي ېوعده راورسد آخرت چي نو كله 

 راولو. 

سره د اقتدار د  السالم مپيغمبرانو عليهله  -(111-114)

گه ېلگنده بڅرونكي مخالفت يوه دېپخال كخاوندانو د نه 

سره د فرعون مخالفت دئ، هغه ته  السالم له موسى عليه

ې ې معجزځالنده او انكار نه منونك( 9يوه نه بلكي نه )

چي د ده ړه وك ښتنهپوې، له بني اسرائيلو ې وړى شوورك

ټولو پر ، آيا د ده گه ووڅنځ دريړاندي د فرعون په و

د موسى ې ايه ئپآيا تر ې؟ ړټي نه كپگي ې سترمعجزو ئ

 عليهآيا موسى ړ؟ ته دوام ورنه كمخالفت  السالم عليه

په جادو گرانو استاد او گر، د جادود جادوې ته ئ السالم

ته ونه ور السالم عليهآيا موسى ړ؟ مبتال خطاب ونه ك

د هغه هللا له ې زما دا معجزچي ې ېدلى يپوهښه ته ويل: 

ى دئ، پالونكي خالق او زمك او وآسمانوند چي لوري دي 

؟ گندويڅربصيرت خاوندانو ته حقايق چي د ې داسي معجز

او بني  السالم عليهموسى چي ښتل آيا فرعون ونه غو

ې د قريشو مشرانو! ؟ اړيله سره ورك كزمكي اسرائيل د 

سره كوئ،  ّـ هللا رسولتاسو له  ېنن ئچي څه دي ا همغه د

پايله به هرو مرو همغسي وي چي ستاسو ئ پوه شې په دخو 

پلويان مو غرق دى او د ده چي فرعون ورسره مخامخ شو، 

بني ې الندي زمكه مو او د فرعون تر واك او سلط ړلك

تاسو  ّـ هللا چي رسوللكه  ړه.په ميراث وركاسرائيلو ته 

پلو قبرونو له خځ به ټول په ورچي د قيامت ايي ته و

ړى شئ، ډ كبه راغونړاندي په و تعالى هللاڅئ او د پارا

له  السالم عليهبني اسرائيلو ته همدا خبره د موسى 

 ې وه. لوري شو
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په حقه نازل شوى، او ته ړى او په حقه مو نازل كاو 

ېرى وركوونكى او خبردارى وركوونكى مو يوازي يو ز

ډ ځنپه ې څو ئتر ،ړټوك كټوك مو و قرآن ې، اږلى يېل

ړي كوزولو سره گځانپه ې او پر خلكو ولولډ سره ځن

 ړ. مو راكوز ك

په ړه دا خبري په او ې مباركو آيتوند د -(115-116)

 پام كي ولرئ:

  ړه )انزلناه( او )نزل( درنو مفسرينو دا دواځينو

پام سره د په ځينو مخكني آيت ته ړي، ته راجع كقرآن 

كالم  ي، خو دړكتاب )تورات( ته راجع كالسالم  عليهموسى 

ته راجع  قرآنپه دوى كي يو چي ږي ېله فحوى داسي معلوم

ړى نازل ك هپه حقدئ او بل تورات ته، يعني هغه مو هم 

ړاندي ې وځكه تر دپه حقه نازل شوى، وو او دا هم 

پيل شوى، آيت  88 ې له، بحث ئېيادونه شو قرآنړى د لوم

يادونه د يوه السالم  عليهپاى كي د موسى په د بحث 

 . ېگه شوپه توخي مثال تاري

 ېرى وركوونكى او ته د مبشر: زالسالم  پيغمبر عليه

 ښييچي دا ، ړى شوي، القاب وركنذير: خبردارى وركوونكى

ښونه او گواېري شته او هم هم زپه دعوت كي  ّـهللا  رسولد 

په دنيا او آخرت كي ېري لري، ه، صالحانو ته زوندتهدي

په دنيا او دانو ته او بنه مستقبل، اښژوند او روښه د 

انو پيغمبرد پايلو انذار او خبردارى، د بدو  آخرت كي

په دنيا ېكانو ته نچي اساسي دندي دا دي  السالم معليه

ي او ړركېرى وز ېښانه راتلونكښې او رود او آخرت كي 

مبر هم غيپېروي، پايلو ووگناهونو له بدو پلو بدان د خ

ان به هم بشير بشير وي او هم نذير، د ده د دعوت وارث

 ودرېږيته به  او هم نذير وي، د بدانو او ظالمانو مخي

او  يې وېروپايلو به ئاو د ظلم او فساد له بدو 

سمه الر د تلو د په ښيي او د حق الر به انو ته ممظلو
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پيغمبرانو يوازي كه  رى به وركوي.ېلو زيپانېكو 

په ، بيانولىې ئفضايل ېرى وركولى، زد جنت ېكانو ته ن

ې د ظلم او فساد له ې غرض نه درلودى، دوى ئدانو ئب

ې نيوكي نه كولى، له په دوى ئېرولى، پايلو نه وبدو 

څكله ې نه رابللى، نو هيظلم او فساده الس اخيستو ته ئ

د ېدل. به د دوى له مخالفتونو سره نه مخامخ ك

چي د ورثه وو دنده هم دا ده  السالم معليه انوپيغمبر

دا نه، ړ او كار وكهغه چي چا وي، بشير او نذير به 

چي د ظالمانو او بد كارانو څوك نى وارث نه دئ، يښتر

پيغمبرانو عليهم السالم له مخالفت سره مخامخ نه وو، د 

 په الر روان نه دئ.

 ټوك نازل شوى، د خلكو حالت او ټوك تدريجي او  قرآن

ړاوونو پمختلفو په ژوند د چي پام سره په ېښو ته پهغو 

يوه موخه دا وه سره مخامخ شوي، د تدريجي نزول كي ور

ړي او د هري برخي د ډ سره ترالسه كځنډ ځنپه ې خلك ئچي 

د ړى شي، پاره مناسب وخت وركېدا لپلي كېدا او پوه

په  قرآند ېر دقيق او حكيمانه وو. ډې گوالى ئڅرننزول 

ې ده، ې تدريجي نزول ته اشاره شوو كي هم دآيتوننورو 

 لكه دا آيت: 

    

   

    

    

                                                                                                                            

 32فرقان : 

ځاى ټول يو په يوه وار دا قرآن  ولي: و وويلو كافرانا

ړه ستا زڅو ړل تر مو وك داسي؟ نه دئ نازل شوىپر ده 

 ې ولولو. ړو او ورو ورو ئې مضبوط كپر

)نزول(  د قرآن چيښيي ت سره حاوضېر ډپه آيتونه دا 

ې سره قفډ او وځنله ټوك، ورو ورو او ټوك ، يتدريج

ښه يي د بطالن كررأپه دا د هغو خلكو  توأم وو او

په يو وار او د قرآن  عليه السالم پر پيغمبر يچږي راكا

ې عقيده په دشيعه او بريلويان ځاى نزول باور لري. يو 

و آيتوند صريح او محكمو ړه د قرآن چي دواځكه دي، دا 

په  پيغمبران، ائمه او اولياء هللاچي ې باور دي په دخالف 

له تدريجي نزول سره ېرنه د قرآن گږي، دا انېپوهغيب 



 

                                                                                                                      ېپلوش ند قرآ

 االسراء

 

 

 

 

 

 

 

335 

د  ّـهللا  چي رسولمغايرت لري، د تدريجي نزول معنى دا ده 

ې وحي به چي راتلونكېدو پوههري وحي له نزول مخكي نه 

ځان سره ښووني له څه الرځي او ده ته به څه مهال را

هغه له چي ښيي ېرنه گډلو غلطه انړو لري، د دغو دوا

چي هره ېدو پوهټولو اسرارو خبر وو او په ځي ړۍ ورومل

په دا ښوونه كوي!! څه الرځي او ده ته به وحي به كله را

 فرمايي: ته ّـتعالى رسول هللا  هللاچي داسي حال كي 

   

      

    

   

     

     

                 

 52الشورى:

پل لوري د يوه خاص امر وحي تا ته له خ او همداسي مو

په څه دئ او نه د ايمان )چي كتاب  ېېدپوهته نه ړه، وك

چي ځاوو گرر وږ داسي نوې، خو موېدپوهاو حقيقت( معنى 

ې، ړو ئچي غواې هدايتوو پرڅوك گانو هغه پلو بندله خ

 ې. ښوونه كوچي ته د مستقيمي الري خوا ته الرې شكه او ب

چي گه وايي كنده توېرپپه په صراحت سره او دا آيت 

وو گوالي خبر رنڅله بعثت مخكي نه د كتاب له  ّـهللا  رسول

 ّـهللا  رسولو. د ېدپوهپه معنى او حقيقت ايمان او نه د 

ېدو پوهپه غيب چي هغه نه گواهي وركوي ې پر دژوند ټول 

گوالي خبر وو، د څرنې وحي له وخت او او نه د راتلونك

 همدغه خبره كوي. ېر آيتونهگڼ شم قرآن

په مان كوي او يا گې دي يا ېدلي ئې اورچڅوك هغه 

؛ د انزال او تنزيل تر ړيچي ثابت كڅه كوي تكلف سره ه

ې يو ېدل او بل ئراكوزتدريجي ې پير شته، يو ئځ تومن

ځكه ې او دا ړې كاشتباه ئه كوي، دېدل افاځايي راكوز

 پاره دېدو لد باران د ور ى كياځځاى په قرآن  يچ

ښت ورريجي دت كيټولو په ې چې، صيغه كارول)انزلنا( 

ل. د دوى يېدځايي راتوټولو اوبو يو نه د  ئې مراد دتر

ې دا ئ په كوم كتاب كيلغت  دچي اصلي مشكل دا نه دئ 

 عليهپيغمبرې چې دا دئ ئ لې، اصلي مشكقاعده لوستل

او ائمه عالم الغيب گڼي او دا خبره د دوى له  السالم
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 يغمبر عليه السالمپ يچې سره سمون نه خوري دغلطي عقي

د قرآن له هغو برخو ځ ۍ ورړپه لوماو د وحي  يپه سر ك

ې. د غلطي شو يې نازلپروروسته وروسته  بر نه وو چيخ

 چيځاى په ې وي، د د په نسبت جاهالنه تعصب دغسيې عقيد

ړي تصحيح كسره ېدو په اوري خبر پله غلطه عقيده د سميخ

 برعكس سمه خبره غلطه توجيه كوي، حتى د قرآن خبره.

 پيغمبر عليهپر  يچي شهادت وركوي ې خبرپه د قرآن

 په مباركيې ژپيل د رووحي د نزول د  باندي السالم

 يچلكه ، په شوىړي شپه لوماو د ده د بعثت  كي مياشت

 :فرمايي

    

    

   

   ... 

  185البقرة: 

د خلكو نازل شوى،  په كيقرآن  چيې مياشت هغه ده ژد رو

تر  و باطلاحق د )فرقان  ي اوښووني الرندڅرگښود، الر

  .(پير ذريعهځ د تفريق او تومن

كاله وروسته او هغه  23ې ږدچي نږ ته وايي مو قرآناو 

د حجة الوداع  ّـهللا  چي رسولنزول بشپړ شو  قرآنمهال د 

 ېدو:له سفره راستن

...    

   

   

   ...       :3المائده  

پل نعمت مي ړ، خ... نن مي ستاسو دين درته مكمل ك

گه درته غوره په تواو اسالم مي د دين  ړړ كپدرباندي بش

 ړ...ك

چي هغه كافي نه دي  آيتونهدا صريح  قرآنآيا د 

شوى  زلاځايي نيو  قرآنچي وايي ېوال ووهو په د خبره

ځي چي وحي كله راېدو پوهپوه وو او په غيب پيغمبر او 

 !ړي!څه ورته راواو 
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ړئ ړئ يا ايمان مه راوې راوپرووايه: يا ايمان 

ړاندي علم ې وچي تر دښه( يقينًا هغه پله خو)ستاسو خ

گه په توې د سجد ې ولوستل شيپرچي كله  ړى شوىورك

پاكوالى دئ ږ رب ته ي، او وايي: زموږېټټيزنو ته 

ې ده، ېدونكترسره كحتمًا ږ د رب وعده چي زمويقينًا 

، او ترهه ړيژاږي چي ېزنو ته نسكورپه داسي حال كي 

  ې زياتوي. ئ

ړئ او ې راوپرچي ايمان ښه پله خوستاسو خ -(117-119)

چي پوهي خاوندان شته ، داسي د علم او ړئراوه ې نكه ئ

ېدو سره نه په اورښوونو او موعظو ې كتاب د الرد د

 ې طارئ شي:پرړي بلكي داسي حالت يوازي ايمان راو

ې ښكي ئږي، اوېگې له سينو سره ولې ئړي، زنټ كسرونه ټي

ې په خوله ئږي، ېېري او خشوع دربې له وئړه ږي، زېبه

 ېوعدهغه ږ د رب چي زمويقينًا ، دا وينا وي: سبحان هللا

 ې دي. ې كتاب كي راغلپه دچي ي ې دېدونكترسره كحتمًا 
سره تكلف ېر ډپه ځينو درنو مفسرينو څه هم كه 

گڼلي خو دا ېښودل پر زمكه تندى ايخرون لالذقان سجدًا 

ځاى كي په هر گوي، سجده ړخ نه لتعبير له الفاظو سره ا

ې نه مراد تندى ته له سجد. كه دلې معنى نشو نيولىپه د

څه ضرورت نه ړلو ته ېښودل وى نو د اذقان راوپر زمكه ا

 وو. 
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په هر ووايه! يا هللا دروبولئ يا رحمن ته دعاء وكړئ، 

دربولئ، ده لره ښايسته او غوره نومونه ې چي ئيوه 

دي او مه دي دعاء په لوړ آواز كوه او مه ئې پټوه، 

 )بلكي( د دواړو ترمنځ وسط الره غوره كړه. 

ښووني څو مهمي مهمي الركي  ې مبارك آيتدپه  -(111)

 ښته كوي: چي د تفصيلي بحث غوږي ېځلړاندي په وږ زمو

 هللابايد په وخت كي د دعاء چي كوي ښونه ږ ته الرمو 

، هللا تعالى نېك ړوپلو غوره نومونو سره ياد كخپه  تعالى

او ياد شي او غوره نومونه لري، بايد په همدغو نومونو 

دعاء ورته وشي، په هري دعاء كي ئې هغه نوم ياد شي چي 

ښتني سره مناسبت ولري، د مثال په له دعاء او غوږ زمو

پر ما رحم ې مهربانه ربه توگه يا رحمن ارحمني: ا

 .ېې ربه ما وساتې ساتونكې، ياحفيظ احفظني: اړوك

  وړاندي دعاء كي بايد هغه طريقه غوره په د هللا تعالى

ې: ښوونه شوږ ته الرې موپه دغه مبارك آيت كي ئكړو چي 

غږ دعاء كوو او نه په ډېر ټيټ، نه به په ډېر لوړ 

ې دپه بلكي د دواړو ترمنځ به متوسطه الره غوره كوو. 

 ړه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرمايي:ا

أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم ما تدعون أصم 

وال غائبًا، إنما تدعون سميعًا بصيرًا إن الذي تدعون 

رواه         .      أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته

 احمد

اې خلكو! پرخپل ځان نرمي وكړئ "او په لوړ غږ د دعاء 

لپاره پر ځان زياتى مه كوئ" ځكه تاسي نه كوڼ ته دعاء 

كوئ او نه غائب ته، بلكي هغه چا ته دعاء كوئ چي 

اورېدونكى او ليدونكى دئ، تاسي چي كوم ذات ته سوال 

ړي ډېر كوئ هغه ستاسو هر يوه ته د خپلي سورلۍ تر غا

 درنږدې دئ. 

په نه يوازي د دعاء چي ښوونه كوي ږ ته الرمو قرآن

تعالى  هللاعاتوو بلكي اضروري آداب مر د دعاءوخت كي به 

كي به له  يپه نوموند هللا ښكلو نومونو يادوو او په به 

انحراف او له ځانه د اسماوو او صفاتو له ايښودلو ډډه 

 كوو.
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 181االعراف: 

ې مونو سره ئوپه دغو نغوره نومونه دي نو او هللا لره 

په نومونو كي چي د ده ږدئ ېپردروبلئ او هغه كسان 

له امله ړنو پلو كد خبه ، حتمًا كږه ځي( په) كويالحاد 

 ړى شي. سزا ورك

څه ووايو ړه په اې آيت د تفسير چي د دې مخكي له د

 هللاچي ځيني خلك دا ادعاء كوي چي ړو بايد دا واضح ك

او  قرآنپه په هغو نومونو يادوو چي به يوازي تعالى 

په نورو نومونو پرته حديث كي راغلي، له عربي نومونو 

ړل ژباژبو ته دا نومونه نورو  ې يادول جائز نه دي!!ئ

د خداى تعالى  هللاچي آيا گورو گڼي!! راشئ وهم جائز نه 

تر نن السالم  عليهه نامه يادول جائز دي؟ آيا له آدم پ

په نامه ياد خداى د هللا ټولو الهي كتابونو كي په پوري 

پوري السالم  عليهتر عيسى السالم  شوى؟ آيا له آدم عليه

په نامه پيغمبرانو او د دوى امتونو خداى د هللا ټولو 

پر دوى نازل شوي ژبه عربي وه، او آيا د دوى ړى؟ ياد ك

په همغو ې ئتعالى  هللاژبي نازل او په عربي كتابونه 

ته ښتنو پوې كي ياد شوى؟ د په قرآنچي ړى ياد ك نومونو

 پاره بايد ووايو: ځواب لد 

  پر هغه نو  ىپه كوم قوم كي مبعوث شوچي پيغمبر هر

ژبه وو او په نازل شوى كتاب او صحيفه هم د ده د قوم 

 هللادغو خلكو د  چيپه هغو نومونو ياد شوى تعالى  هللا

ړي وو او ضع كېدو مخكي وپاره د كتاب له نازللتعالى 

په هغو صفاتو ستايل شوى تعالى  په دغو كتابونو كي هللا

په دوى كي معمول ول، نه د او  وېدپوهې چي دا قوم پر

پردى وو او نه د الهي كتاب كوم لفظ ورته نامأنوس او 

   هللا تعالى كوم نوم او صفت.

  پيغمبرانو  وټولاو تر ده وروسته  السالم عليهآدم

م، اسحاق، يعقوب، يوسف، موسى، لكه: نوح، ابراهي

څ هيالسالم  معليههارون، يونس، داؤد، سليمان او عيسى 

په ړى، او په نامه نه دئ ياد كد هللا يوه خداى جل شأنه 

په تعالى  هللاچي ې نه دئ ستايلى هغو صفاتي نومونو ئ
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پل د خې هللا تعالى بلكي هم ئې ستايل شوى. پركي  قرآن

تعالى  هللاې د ړى او هم ئو ياد كپه نومونژبي پل قوم د خ

ژبي له قاموس نه غوره پلي صفتونه او صفاتي نومونه د خ

 .  ړيك

  ړى وى پيغمبر مبعوث كښتنو كي كوم پپه تعالى  هللاكه

ښتو پړى وى نو دا كتاب به ې كتاب نازل كپر هغه ئاو 

ېدو او صفتونه په نامه يادبه د خداى وو او هللا تعالى 

څارونكى، ساتونكى، پالونكى، ه ول: ې ته ورتې دبه ئ

پښتو په به ټول هغه نومونه او ښتن، څښونكى، خاوند، بخ

ورته راغلي. كه دا كار شوى په عربي كي كي وو چي اوس 

ږل شوى ېپښتون وى او هم د هللا له لوري لپيغمبر وى، هم 

چي لي وى يچا ونومونه، او بيا تعالى  هللاكتاب او هم د 

ښتو پپه په نومونو يادوو او ښتو پخداى به يوازي د 

په او په نامه يادول د هللا خداى ې ستايو او صفتونو به ئ

ې ستايل پرپه عربي كي چي اوس ل يې ستاهغو صفاتو ئ

ې كس د دچي ئ!! نو ووايئ داو ناروا كار حرام ږي ېك

ښت به څومره صحيح وه؟! او ديني او علمي ارزوينا به 

چي دا ادعاء شك نشته څ ې كي هيپه دڅومره وو؟ ې ئ

، يوازي ې دهړه شوځانه جوپله او له خټه ې بنسب ،ېخوش

د تعالى  چي هللاكمعقله او كمعلمه خلك به دا خبره كوي 

څ قوم، پرته هي! له عربو په نامه يادول حرام دي!خداى 

په نامه نه دئ څ الهي كتاب خداى د هللا پيغمبر او هيڅ هي

نه يوازي نامه يادول  پهد خداى تعالى  هللا ړى.ياد ك

ټول نومونه او صفات له عربي تعالى  هللاجائز دي بلكي د 

پرته بله ې ضروري دي او له دړل ژباژبي ته بلي ژبي 

پرته به كه دا كار ونه شي نو له عربو چاره نشته، 

گه به څن ى شي او نه د هغه صفات.دژنپېڅوك نه خداى هي

چي هللا يعني يو ښېز او نورو ته گرانچينايي، روسي، يوه 

، رحيم، كريم،... رحمانقهار، غفار، د رب، مالك، څه، 

   چاره شته؟!پرته بله ړي ژباآيا له  ؟څه دهمعنى 

، په غوره دي لپه نامه يادوچي خداى د هللا څوك ووايي كه 

چي هللا د خداى څ اعتراض نه لرو، خو كه ووايي هيې خبري د

چي ڼو گا خبره چدا د هغه په نامه يادول حرام دي نو 

ځانه حالل او حرام له  او ې علمه ويېر كمعقله او بډ

گاني غوره دي؛ مأثوره دعاچي څوك ووايي ړوي، كه جو

ښتو او له عربي په چي پورسره موافق يو، خو كه ووايي 
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واهي او ې خبره ئ ؛ژبه دعاء كول ناروا ديپه بله پرته 

 په عربي نهچي څوك  ښت نه لري.څ ارزټي ده او هيچ

ېر غوره ې ډې دعاء كول تر دژبي ئپلي په خږي نو ېپوه

ې نه په معنى ئچي ړي په هغو الفاظو دعاء وكچي دي 

 ږي. ېپوه

پل رب چي بايد خښودلي هغه نومونه راږ ته مو قرآن

ړو، د هللا تعالى هر نوم د يوه الهي صفت ښوونه ې ياد كپر

 كوي، موږ د هللا تعالى نومونه او صفات د هغه كتاب له

ته ئې  ّـالرى پېژندلى شو چي هللا تعالى نازل كړى او رسول 

د نومونو او  تعالى هللاد هغه علم وركړى، له دې پرته د 

ږئ ېپوهصفاتو د پېژندلو بله صحيح الره نشته. خو تاسو 

الهي كتابونه د مختلفو قومونو په ژبه نازل شوي او چي 

اد شوى، ېلو نومونو يېلو بپه ب تعالى په هر يوه كي هللا

د نومونو  تعالى هللاهم په دغو الهي كتابونو كي د څه كه 

الفاظ مختلف دي، خو معنى او مفهوم ئې يو دئ، دا 

وه نومونه په قرآنكريم، تورات، انجيل او زبور كي په ي

معلومېږي چي پدغو ډول الفاظو ندي ياد شوي، لدې 

نومونو كي ترټولو د پام وړ خبره هغه صفات دي چي دا 

 ونه ئې په گوته كوي. نوم

په قرآنكريم كي له ذكر شوو نومونو عالوه، هللا تعالى 

نور نومونه هم لري چي يا ئې په نورو آسماني كتابونو 

كي ذكر كړي دي او يا ئې له ځان سره ساتلي او هيڅ څوك 

فرمايي:...  ّـپرى خبر كړى، لكه چي رسول هللا  ئئې ند

به نفسك اوعلم ته احدًا ِمن   ا س اُلك  ِبكُل اسم هو  لك سمي ت  

خلقك اوانزل ته في كتابك او  اس تأثرت  به في ِعلِم الغي ب 

 عندك*     رواه احمد

الهي! په هر هغه نوم دي سوال درته كوم چي ځان دي پرې 

نومولى، يا دي خپل كوم مخلوق ته ورښودلى او يا دي په 

چي خپل كتاب كي نازل كړى او يا دي په خپل علم غيب كي 

 له تاسره دئ ځانته ځانگړى او خاص كړى.

دا څرگندېږي چي د هللا تعالى څخه لدې مبارك حديث 

نومونه محدود نه دي، يو شمېر ئې پدې كتاب كي ذكر شوي 

ې ځيني ئاو نور ئې په نورو كتابو كي راغلي دي، 

ئې هللا ځيني پيغمبرانو عليهم السالم ته ورښودلي او 

تلي او هيچا ته يى نه دي تعالى له خپل ځان سره سا

ښودلي، دا ټول نېك او پاك نومونه داسي صفات په گوته 
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كوي چي هللا تعالى ورباندي متصف دئ. د مثال په توگه 

السميع، يعنى هغه ذات چي اورېدونكي دئ، البصير: هغه 

ېر مهربان ډذات چي ليدونكي دئ، الرحمن: هغه ذات چي 

پوري منحصر غيب علم په دئ. خو هغه نومونه چي د ده 

چي داسي صفات افاده كوي  تعالى د هللابلل شوي دا نومونه 

 ږي.ېپوهنه ې پرانسان 

ږوالي نه موني كي له كووپه ن تعالى چي د هللاخو دا 

او حديث كي له راغلو عربي  په قرآنڅه دئ؟ آيا مراد 

يادول الحاد دئ؟  تعالى هللاپه بل نامه د پرته نومونو 

له  تعالى هللاړه زياته غلو كوي او ې اپه دځيني خلك 

د ژبي ته په بل نامه يادول او بلي پرته عربي نومونو 

!! حال دا ڼيگحرام او ناروا ړه ژباد نومونو  تعالى هللا

چي له ده په داسي نومونو يادول حرام دي  تعالى چي هللا

، د ده صفت نشي منعكس كولى، غلطه او ښاييسره نه 

ږي ېغلطو مواردو كي كارول كپه ناقصه معنى وركوي، 

ې پيرمغان او دگار، صنم، ساقي، لكه: معشوق، جانان، ن

ې د هللا چي مختلف قومونه ئهغه نومونه ته ورته نومونه، 

، او له عربي نه GOD او پاره كاروي لكه خداىل تعالى

په ړه لكه د مالك ژباد نومونو  تعالى ژبو ته د هللانورو 

په پالونكى، د حفيظ ځاى په ښتن يا خاوند، د رب ځاى څ

 هللاد څه مانع نه لري بلكي ؛ نه يوازي ځاى ساتونكى

ېدو پوهښه په حقيقي معنى د د نومونو او صفاتو  تعالى

پله دا كار خپه  تعالى هللادي، ټور گپاره ضروري او ل

كوم نومونه چي په تورات، زبور او انجيل كي ړى، ك

ژبي كي په عربي ږ ته هغه موې كي ئ په قرآنراغلي وو، 

 تعالى هللاپښتو نازل شوى وى نو د په  قرآنكه  ړي.بيان ك

ښتنو اهل پښتو كي وو، بيا به پپه ټول نومونه به 

نومونه  تعالى هللاه عربي ته د څخښتو پظاهرو ويل: له 

او مالك په نامه يادول منعه ښتن تعالى د هللا څړل او ژبا

 دي!!
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ې زوى نه ئچي او ووايه: ستايني هغه هللا ته دي 

ورته شته، او نه د شريك په ملك كي كوم نيولى، نه 

مرستندوى ورته شته،  ۍ له كبله كوم ولي اوناتوان

 گڼه. ستر ې ئپه لوى يادولو سره او 

ټولو ې وروستى آيت او د چي د سورمبارك آيت دا  -(111)

ې او موزونه تتمه ده؛ د ښكلېره ې ډئپاره مضامينو ل

پر هغوى باور څو خبرو كولو او هر مخاطب ته د  قرآن

 ښوونه كوي:الرلرلو 

  ټولي هللا لره دي.ستايني 

  ناستى نه لري. ځاىزوى او 

 څ شريك نه لري.ۍ كي هيپل ملك او واكمنه خپ 

  ړ نه په سرته رسولو كي د بل مرستي ته اد هيڅ كار

 .دئ

  گڼه.ستر ې ئيادولو سره لوى په لوى 

 

س ْبح ان ك  الَله َم و ِبح ْمِدك ، أشهد أن ال  ِإل ه  ِإالَ أ ْنت  أ سْت ْغِفر ك  

 و أ ت وب  ِإل ْيك  
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  الرحمن الرحيمهللا بسم

 

 الكهف

 ژندنه:پېې د سور

 آيتنهم چي له نوم الكهف دئ ې ي سورې مباركد د

پاره عنوان نه د مضامينو لې اخيستل شوى، دا د سور

ټولو د لري،  آيتونهيوازي نوم دئ، يو سل لس بلكي 

سره ورته او د عوجًا، حسنًا او ولدًا ې و فواصل ئآيتون

چي دا د ږي ېينو داسي معلومې له مضامېر دي. د سورڅپه 

 رسولچي قريشو د ې په هغو كلونو كي نازله شومكي دور 

ړه، په ضد د تشدد الر غوره كاو د ده د يارانو  ّـهللا 

ړي، ږدي او هجرت وكېپرني مجبور شول مكه ځي چيدومره 

ې مناسبت په همدې كي د اصحاب كهف قصه ې سورپه د

 ې. راغل

، ځيږ مخي ته رازموې صقځه پنې كي ې مباركي سوردپه 

ې د اصحاب كهف د مؤمنو زلميانو او د دوى د مشرك ئه يو

د يوه مشرك ې ې قصه، بله ئځ د مبارزاو ظالم قوم تر من

ې قصه، ې او محاورشتمن او مؤمن نيستمن د عبرتناكي مرك

ډ گد السالم  عليهاو موسى  السالم عليهخضر ې د بله ئ

رو سترو فتوحاتو د ست ذوالقرنيند ې سفر قصه، بله ئ

مالئكو هغه قصه چي  ښتپيدايې د انسان د ئه مځپنقصه او 

په  ؛ړړاوى وكړه او ابليس سرغوكړاندي سجده د ده په و

قصو مجموعه ده، خو ځو پنې حقيقت كي دا سوره د همد

ې، ې قصاو عبرتناك ېېزناكې، اغښكلېرډډي، ډي لنلن

هري په ېر جذاب او جالب، ډې ې جامع، اسلوب ئالفاظ ئ

دا ښووني، ټوري الرگاو  درسونهمهم مهم ېر گڼ شمې كي يو

پاره د موضوعاتو لمحوري او اساسي د ې ې سورې د دقص

ې محوري ې، د سورړاندي شوگه وپه توگو ېلتاريخي ب

ې په داجمال سره په آيتونو كي  وړيپه لوم اتموضوع

 ې: گه راغلتو

 چي ړه پېرزوينه وكگانو ستره پلو بندپر خ تعالى هللا

ستري ې ږو، د دېدا كتاب راولې پيغمبر ئپل پر خ
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 ئړځاى كپر شكر  تعالى چي د هللاده تقاضاء دا ېرزويني پ

 .ئړې وكاو ستاينه ئ

 ږو ، له كې ديپخې سمي او دا كتاب قيم دئ، ويناوي ئ

 خامو خبرو خوندي دئ. او 

 ېك عمله مؤمنانو ته ن ې خواله يوچي ې دا ده موخه ئ

تر په برخه شي، ې غوره اجر به ئچي  ړيېرى وركزدا 

او له بلي خوا  ،وي ېدونكيك پاتهپه هغه كي به ابده 

چي ړي خبردارى وركشديد عذاب  د ېروي اوړي ووگهغه و

دا خبره ، ړىځان ته غوره كځاى ناستى او وايي: هللا زوى 

څه علم لري او نه ې پرنه دوى ۍ سره كوي، پوهپه نايا 

او دا ې، ړړه كه دروغو جوپځانه ې له يا ئپلرونه، ې ئ

 ځي. ې وچي له خولو ئوينا ده او دروغجنه ستره غلطه 

 په مذهبي ې دي او د هغوى ړوند قصدا د اهل كتابو ا

و قريشو د يوه اې، يادونه شوې ئاو تاريخي كتابونو كي 

 اوې ړښتني كړه پوې اپه د ّـهللا  رسولپه موخه له شرارت 

ووايي څه ړه داسي ه اپد دغو قصو  ّـې رسول هللا ئښتل غو

گندونو سره څري تاريخچي د اهل كتابو له ويناوو او 

گه په تو ېې تبليغاتي حربې د يوچي بيا ئپير ولري تو

( د السالم عليهمحمد )وكاروي او خلكو ته ووايي: دا دئ 

 ړه د مخكنيو الهي كتابونو خالفپه ادغو تاريخي قصو 

 ي سئ ل ون ك و  : چي واييآيت  43له ې سور ېد دخبري كوي!! 

همدا خبره * ِذكراً  م ْنه   ع ل ْيك م سأ ْتل وا اْلق ْرن يِن ق لْ  ِذى ع ن

 ږي. ېمعلوم

ځواب كي په ښتنو پود دوى د  ّـهللا  چي رسولوايي ځيني 

گواكي انتظار ړم، ځواب دركښتنو پوې ويلي: سبا به د د

له الري به د دغو قصو تفصيل وحي چي د ې دا وو ئ

ېده، ډځنځي وحي وڅو ورخو داسي ونشول او  شيښودل ورو

 شاهد نه مومونه يوازي كوم واضح پاره ې رأيي لد دخو 

ځكه پورتني آيت سره تعارض لري. ې سوري له بلكي د همد

په د هغه ژر به ته ويل شوي:  ّـې آيت كي رسول هللا په د

 .ځيني يادوني درواورومړه ا

، د لتحاد هغه مهال ې د مكڅ كي په ترد دغو قصو 

د ځ او او د ده د يارانو وضعيت، د قريشو دري ّـهللا  رسول

حكيمانه، جالبي او په داسي ړني كپه ضد د دوى مؤمنانو 

نه يوازي حقايق د هر مخاطب  چيځور شوي انڼي كي بجامع 
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ټه ې بنسد قريشو ټول غلط عقايد او باو  ږديمخي ته 

ري گالي بلكي دوى او د دوى باورونه، تېرني ترديدوگان

سره ورته ثابتوي هغو لوريو  لهړنالري د دغو قصو او ك

پايلو سره مخامخ ړې وه او له بدو ې كپلوي ئد باطل چي 

 شوي وو. 

   

 

 

   

 

    

   

    

    

   

  

  

   

    

    

   

     

    

   

   

    

   

ې دا كتاب پل بنده ئپر خچي ستايني هغه هللا ته دي 

نه دئ ې ږوالى ئڅ كواو هيدئ  خپوسم او چي ړ نازل ك

ړي خبردارى وركپل شديد عذاب د خڅو ، تر ېښىپرورته 

ېرى ې زد د ېك عملونه كويچي نته او هغو مؤمنانو 

په تر ابده په برخه شي، ې غوره اجر به ئچي  ړيورك

چي ېروي ړي ووگېدونكي، او هغه وك پاتههغه كي 

ې پرچي نه دوى كي  په داسي حالوايي: هللا زوى نيولى، 
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پلرونه، ستره )غلطه( وينا ده ې څه علم لري او نه ئ

څه نه ه بل پرتځي، دوى له درواغو ې وچي له خولو ئ

 وايي.

ې محوري او اساسي ې سورد د آيتونه مباركدا  -(1-5)

 ږدي:ږ مخي ته گه زموې توپه دموضوعات 

 چي ړه پېرزوينه وكگانو ستره پلو بندپر خ تعالى هللا

ستري ې ږو، د دېدا كتاب راولې پيغمبر ئپل پر خ

 ئړځاى كپر شكر  تعالى چي د هللاده تقاضاء دا ېرزويني پ

 .ئړې وكئ او ستاينه

 ږو ، له كې ديپخې سمي او دا كتاب قيم دئ، ويناوي ئ

 خامو خبرو خوندي دئ. او 

 ېك عمله مؤمنانو ته ن ې خواله يوچي ې دا ده موخه ئ

تر په برخه شي، ې غوره اجر به ئچي  ړيېرى وركزدا 

او له بلي خوا  ،وي ېدونكيك پاتهپه هغه كي به ابده 

چي ړي خبردارى ورك شديد عذاب د ېروي اوړي ووگهغه و

دا خبره ، ړىځان ته غوره كځاى ناستى او وايي: هللا زوى 

څه علم لري او نه ې پرنه دوى ۍ سره كوي، پوهپه نايا 

او دا ې، ړړه كپه دروغو جوځانه ې له يا ئپلرونه، ې ئ

 ځي. ې وچي له خولو ئوينا ده او دروغجنه ستره غلطه 

   

    

  

   

    

   

  

    

   

    

و تأسف ې اېښناندې د دپسي دوى په ښايي ته به نو 

ې پر دچي  ،ېژوند له السه وركوونكى شپل خله كبله 

ټول ږ چي مويقينًا ړي، ( ايمان نه رواقرآن)وينا 

څو ځولي، تر گرگار سينې دي د هغپر زمكه چي څه هغه 

پلوه غوره ه لې د عمل چي كوم يو ئزمويو آې وپردوى 
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 ړوونكي يوجوگ ډاله ټولو هغو شيانو تش ږ مودئ، او 

   . دي ېپاسه ئد چي 

 ښووني دا دي:و الرآيتونې مباركو د د -(6-8)

 په ړه سواند او مهربان داعي د داسي ز ّـ هللا رسول

خلكو  دې سره ېر تلوار او تلوسډپه چي گه معرفي كوي تو

دئ، د دوى له بدي ې گام ورپسپه  گامڅه كوي، ت هد هداي

ې دومره ړو ئنه راوايمان  هپېشان او وضعي دومره پر

 .چويې وړه ئې ده زږدچي نتأسف دئ خفه او م

 چي د دنيا مال او پوه مخاطبين داسي دي خو د ده نا

په څه د هغه ې وروستى هدف دئ، همدا ئړي، متاع مشغول ك

پيغمبر ، د هغه تعالى چي هللاي د پرواې ې باكه او بړه با

ړ ې هدف جوړي، دوى له وسيلې غواې ترفطرت ئاو د دوى 

پر سر هر ي زمك د تعالى هللاچي په داسي حال كي ړى، دا ك

په امتحان كي ژوند دوى د چي ړي پيدا كپاره لې د دڅه 

او گان ېك بندن تعالى چي د هللاړي بريالي شي، دا ثابته ك

  ي.غوره مخلوق د

 گار اسباب به چي د زمكي د سينځي غافل دي له هغي ور

ېره پداسي تش او سپه ځه يوسي، زمكه به له من تعالى هللا

ټى ورباندي وي، نه ونه او نه د نه بوچي ړي دله كبگ ډا

   ې. گلدوى بن
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له  ږچي اصحاب كهف او رقيم زموړى گمان دي كآيا 

دغو زلميانو هغي  چيغه مهال څخه ول؟ هښو عجيبو ن

ږ ربه! له ې زموې ويل: اړه او وئپناه يووته څي سم

كي  كارپه ږ زموړه او لوري رحمت راباندي وكپل خ

كي  څيسمپه څو كاله مو نو  .ړهپه برخه كرا ښوونهالر

له گورو چي وڅول پابيا مو راړل، پ كده ږونغود دوى 

 ېمودد ېدا پاته كد دوى د ې يوه ئ كومهډلو ړو دوا

 ې ده!! ېرونكښه شم

پام كي په ړه الندي خبري په او ې آيتوند د -(9-12)

 ولرئ:

 چي )كهف( د يوه غره هغه ې متفق دي پر د ټول مفسرين

ې ړپناه وروگي ټولځوانانو يوه چي د مؤمنو  دهڅه سم

ړي، داسي ېر كتويده په خوب ې ېر كالونه ئڼ شمگوه، 

ېړۍ خلك تر پد ښ شوي چي نه د دوى ېرته راويمهال ب

څو ې. دوى ېدچلچي مخكي ې ېدل او نه هغه سكگو كستر

ځاى ړي، دا ېر كپه ويدو تې څومره كلونه ئكسان ول، 

ېل آراء ېل بړه بې اپه دڅه ده؟ ېري دئ، د رقيم معنى چ

  ړاندي شوي.و

  ې متعارض ته در ّـړه عبدهللا بن عباس په اد رقيم

ې نوم وو درد اقوال منسوب شوي: دا د كلي نوم وو، دا 

د چي د كوم كتاب نوم دئ كه ږم ېپوهنه چي زه او دا 

ې ډبري ليكل شوپر چي دا غوره رأيه دا ده كوم بنيان!! 

په خوله )كهف( څي سمې د همدچي وه، )رقيم( كومه ليكنه 

خوا ته كلى يا هغه څي سمشي د ېدى ك .هې وكي نصب شو

ه پرقيم ې ليكني له كبله د دره وروسته وروسته د د

 ې وي.نامه ياده شو

 تعالى  هللاپله د په خكوه چي اصحاب كهف مان مه دا گ

ړوند قصه كوم عجيب غوندي مخلوقات ول او مه د دوى ا

 ڼه. گې عجيبه او ناشون

  زلميان ول، د ايمان له كبله له ستونزو سره  څودوى

پل ولس له دين او نظام په بغاوت مخامخ شوي وو، د خ

ږدي او د يوه ېپرپل كلى كور ل خشوي ول، مجبور شوتورن 

پل رب ته داسي دعاء خاو سي، پناه يوته  څيغره سم

ړه لوري رحمت راباندي وكپل ږ ربه! له خې زمو: اړيوك



 

                                                                                                                     الكهف 

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

351 

و آيتوند  .ړهپه برخه كرا ښوونهكي الر كارپه ږ زمواو 

ې دوى له يوچي ږي ېله فحوى او د دعاء له الفاظو معلوم

ې ړي او ستونزي ئحم وكې رپرتعالى  چي هللاښتي خوا غو

چي د دعوت ښتي غوې ترې ړي او له بلي خوا ئورته حل ك

ړي او هدف ته د كښوونه والرمزيد په كار كي د دوى 

 ېزي. پرانېدو الر ورته رس

 په هغي ې ئړه، څو كاله د دوى دعاء قبوله كتعالى  هللا

څ ې هيو ئږونغوچي ړل ژور خوب ويده كپه داسي كي  څيسم

ړو له دواړي چي معلومه كڅول پاراې ا ئبيېدل، نه اور

ښه  ېمودد ېدا پاته كد دوى د ې يوه ئ كومهډلو 

د  -1ږي: ېڅو خبري معلومې الفاظو ې ده!! له دېرونكشم

ې مؤمنو نه منلو، له ددون نژوآخرت او بيا  دوى قوم

ړه مخالفت كولو، او ورته ويل ې اپه دې ځوانانو سره ئ

په داسي حال كي ته او ني وروسيړچي انسان به له مې ئ

ژوندى گه بيا راڅنې وي ېره شوې تپرږده موده چي او

په داسي حال ږد خوب او ځوانانو دا اوږي؟!! د دغو ېك

ژوندى نه څوك پېړۍ هيچي د دوى د ېدل څپاېرته راكي ب

گه په توگند دليل څرپاره د ژوندون لد بيا، هپاتوو 

هغو زلميانو او  ّـهللا  رسولقريشو هم له  -2ړاندي شوى. و

مخالفت ورته ې ته ړى وو دې ايمان راوپر ده ئچي سره 

د اصحاب كهف قوم له چي ورسره كول ې څه ئاو همغه  كولو

ژوندون نه منلو، هغوى سره كول. دوى هم آخرت او بيا

چي مجبور ول مكه ړي ول گ كدوى هم مسلمانان دومره تن

جرت د ه پناه يوسي اوځى ته پناه ډمن ډاږدي او كوم ېپر

به تعالى  چي هللاپوه شي قريش بايد  -3. ړيالر غوره ك

ژغورل. ې وچي ئژغوري لكه اصحاب كهف مسلمانان همداسي 

ې پرپل رحمت به ختعالى  چي هللامسلمانان دي مطمئن وي  -4

ېزي، او پرانپر مخ ې ېدو الري به ئنازلوي، هدف ته د رس

څخه و ډلله دوو  -5په برخه كوي. ورښمنانو به برى پر د

په گ مراد اصحاب كهف او د دوى مخالفين دي، يوه د مر

ېرته چي بژور خوب ښكلي په داسي او بله  ېخوب ويده شو

 ېېره شوې تپرڅومره موده چي ږي ېپوهېدلي، خو نه څپارا

د دوى د قوم او د ښتل هللا تعالى غوچي پاره ې لاو دا د د

ب ځواښتنه پودا لو منكرينو ټوژوندون د آخرت او بيا

دوى ې ئپاره ې لې نه منلو، د همدژوندون ئبيا چي كړي

ې بيا وروسته ئږده موده ړل، اوكخوب ويده ږده په او
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ځواب دو؟ ېډځنيوه بل ته ويل: دلته څومره وڅول، پارا

ورځي  ځ يا خو د يوې، ښايي يوه ورمپوهېږړ: نه كې ورئ

څومره  چيږي ېپوهښه تعالى  هللاوويل: ې يوه برخه، يوه ئ

د  چييوه له هغو خبرو چي ږئ ېپوهلي يو، او تاسو دېډځن

الندي  ريپل سيود انسان ذهن تر خړه په اژوندون بيا 

دل ېتېر ، د اوږدې زمانېيگرانونيسي او باور كول ورته 

وي  ېتېري شو يوه دوه ورځي يړپه يوه مدي، كه 

لكه د  گران نه برېښيورته دومره ې ئژوندى كېدل بيا

وي، د د غي قصې  ېرباندي تېره شوږده موده واو چيهغه 

امر دئ، له يوه تر  يزمانه نسب چيويل شوي  څ كيپه تر

ښ او ، ويې وضع بدلېږيئبل او له يوه حالت تر بل 

دا ټ او تېز ته يو شان نه وي، ، لىژوندړ او ويده، م

ېر په خوب كي تډلي كلونه كلونه ې پر يوچي گورئ دئ 

چي ېدلي پوهنه دي  پاته شوي او همټ شوي خو هم روغ رم

څو په قرآن دغه حقيقت ته  ېر شوى،ې تپرڅومره وخت 

پاره : د هللا لاو فرمايي ېړهم اشاره ك نورو مواردو كي

دا تاسو ځوس زره كاله، پنځ هومره ده لكه ستاسو يوه ور

په او  ږده زمانه برېښيدرته او پېړۍكلونه او  چييئ 

و باندي د ړپه م چيپروت دئ ړه ذهن مو د دې سيورى وا

ژوندى گه بيا راڅنله تېرېدو وروسته به  اوږدې مودې

هغه  ړه د انسان ذهن ته راځيا په دې چيڅه . دوهم كېږي

په خاورو بدل ټول بدن گ سره د انسان په مر چيدا دئ 

او  ې له غوښيدو سره ئېپه تېر د اوږدې زمانې ،شي

ژوندى ه بېرته راڅنگنشي، دا به  هپاتاثر  ډوكو هيڅه

د ته هم هللا تعالى  چي ېشول ښود قصې كي په دې؟ يكېږ

ټ ساتل ممكن او آسان دي او هم د د وجود روغ رمانسان 

په پاره د خوب ې لې مودږدد اوده روح، كه اصحاب كهف 

ۍ ساتل ژوندړو د روح ژوندي ساتلى شي نو د محالت كي 

ړه د مزيد معلومات ې ادپه  گرانه وي؟!!څه به هغه ته 

آيت تفسير ته مراجعه  259ې قره د سورد البپاره ل

چي د انسان د ږي ېو دا هم معلومآيتونله دغو  -6ړئ. وك

ېدو ې له اورږونه ئچي غوژور خوب حالت هغه دئ ېر ډ

گه په نسبي توږونه په سطحي خوب كي د انسان غوږي، ېولو

څومره ښيي، هر ړاندي عكس العمل په وږ ښ وي او د غوي

او دا هم ږي، ېو حساسيت هم كمږونږي د غوېژور كچي خوب 

چي ښيي پوه شوى، او دا ې پرچي علم اوس هغه حقيقت دئ 
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!! څومره دقيق دئپه بيانولو كي پلو مطالبو د خ قرآن

 يو علمي اعجاز دئ. چي دا د قرآنيقينًا 

    

    

  

   

   

   

   

    

    

    

   

    

   

    

    

    

  

    

    

   

   

     

گه درته بيانوو، دوى ي تونيښتپه رد دوى قصه  موږ

ړ او ې ايمان راوپل رب ئپه خ چيډله وه  يوه داسي

ړونه مو ورمضبوط ړل او د دوى زالزيات مو هدايت ك

ږ رب ې ويل: زموېدل او وئپاڅ چي، هغه مهال لړك

پرته ه ه دي رب دئ، لاو زمك وچي د آسمانونهمغه دئ 

ې ونه ځو )مرسته به ترونه لمان څ معبوديبه ه

 هچپواو ې چه هغه مهال به مو خوشړو( يقينًا غوا

نور پرته له ده ږ دغه قوم خو ، زموې ويړخبره ك

ې پرگند دليل نه څرولي كوم  !يړغوره ك انمعبود

چي څوك وي چا به ستر ظالم ړاندي كوي؟! نو تر هغه و
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دوى او هغه  پر هللا دروغجنه افتراء كوي؟! او كه له

ېل شئ نو ښه او بگوځي لمانپرته له هللا ې چي دوى ئڅه 

پل رحمت ستاسو رب خچي  پناه يوسئته  څيهغي سم

د آسانتيا كار كي په او ستاسو ړي درباندي خور ك

 ړي.   اسباب درته مهيا ك

 ښووني كوي:ږ ته دا الرمو آيتونهدا مبارك  -(13-16)

  كي  قرآنپه ي چهمدا ده  قصهي نيښتاصحاب كهف رد

ې ځانه ئ، له څه ويليپرته بل ې چي له دچا ، ېراغل

 ويلي او حقيقت نه لري. 

  پل په خ چيډله وه  يوه داسيد مؤمنو زلميانو دوى

ې د دوى د هدايت دروازتعالى  هللاړ او ې ايمان راورب ئ

ړونه ړل او د دوى زهدايت كې ، الزيات ئېپرانيستپر مخ 

دا الهي ړه. كلكه كې ئ و عزم او ارادهامضبوط ې ئ

، جهاد ېدلچي پاڅې په برخه شوې هغه مهال ېرزويني ئپ

چي د همغه دئ ږ رب ې ويل: زموړله او وئمال وتې ته ئ

 څ معبودبه هيپرته ه ه دي رب دئ، لاو زمك وآسمانون

ۍ سر ندگچا ته د بپرته بل تعالى  هللا، كه له ځوونه لمان

ړيته پاو ناې و خوشځې ولمانگ ئڅنړو او د هللا تر ټ كټي

پل چي د خښيي . د دوى دغه الفاظ ې ويړكبه مو خبره 

ې ټولني له حاكم نظام ئپلي له دين او مذهب او د خقوم 

چي نه دا دروغجن معبودان ړې ې كړه ئېكپر، ړىبغاوت ك

 ا حاكم نظام.منو او نه د

 نور پرته تعالى  هللاله ږ قوم خو ويل: زموې وئ

گند دليل څ څرهيچي اسي حال كي دپه  !يړغوره ك انمعبود

ورته نه لري، دوى هم ظالمان دي او هم دروغجن، داسي 

ته تعالى  هللاپه درواغو پل غلط مذهب خچي دروغجن 

ښوي ې خوئتعالى  هللاچي څه دي منسوبوي او وايي: دا همغه 

ږلي، دوى ېږ ته رالې موپه الس ئپيغمبرانو پلو او د خ

په حق كي له ظلم او الى تع هللاد چي داسي ظالمان دي 

چي څوك وي چا به ستر ظالم ډډه نه كوي، تر هغه ېري ت

 پر هللا دروغجنه افتراء كوي؟!!

  پل مشرك او ظالم قوم چي هم له خړه ړه وكېكپردوى

ړيكي وشلوي او پلي ااو هم د دوى له مذهب او دين سره خ

چي ړى ړانديز كې دوى ته ويوه ئځي، ې سيمي ووهم له د
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د رحمت تعالى  هللاو، اميد دئ پناه يوسته  څيسم هغيځئ را

د آسانتيا كار كي په ږ او زموړوي وزر راباندي وغو

 ړي.   اسباب راته مهيا ك

وطن، د ېر، چي د اصحاب كهف د شمپام وي ته مو ې د

څومره چي دوى چا نوم، دا پاكهف موقعيت، د هغه دور د 

دوران  پهشوي، د كوم واكمن د اقتدار  پاتهويده موده 

چي ړه په اورته نورو مسائلو ته ې او د ښ شويكي راوب

ې له مسيحي ټول ئ ليغپه تفسيرونو كي راږ څه زمو

د عيسايي كشيش جيمس سروجي گه ړې توگځانپه منابعو او 

د مواعظو له كتاب اخيستل شوي، هغه د اصحاب كهف له 

ېدلى ږېميالدي كال كي ز 452په څو كاله وروسته وفاته 

په سرياني ې دا كتاب ميالدي كال شاوخوا كي ئ474او د 

نه يوازي  قرآنچي په داسي حال كي . دا ليكلىژبي كي 

قضاياوو له بحث چي په دغو ړې ښوونه كمسلمانانو ته الر

يي اېر شي بلكي وې تړي، او آرام ترډډه وكې او مناقش

غشي په تياره كي داسي دي لكه څه ويل ړه ې اپه د

 هللاټور وى نو گروري او څه ويل ضه ړې اپه دويشتل!! كه 

ږ ته ړ تفصيل سره موپكي له بش په قرآنبه حتمًا  تعالى

 هللاڅه ويل مضر نه وى نو ړه ې اپه دښودلي ول، او كه 

خلك  يښڅه ويلو نه منع كولو، قصه خوږ له به مو تعالى

پالر نوم ېدو، د څه نومې اتل د قصپوه شي چي ړي دا غوا

پيدا شوى او كله ېدو، كله نوم څه ېقوم ئڅه وو، ې ئ

چا پاېدل، د كوم وطن وو، څه نومې گري ئمل، ىوفات شو

ې تر موخي او هدف دغو خبرو ته ... د قصېدو.څه نومې ئ

ې خبرو بحث له اصلي په د، همدا راز زيات اهميت وركوي

ړوي او هسي د وخت د ضياع موضوع توجه بل لوري ته ا

      ږي.ېباعث ك
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ښي څي ژي د دوى له سمېچي كله راخې ورگاو لمر به 

ته ڼ لوري ځي دوى كيېوپرچي ږي، او ېږلوري ته ك

پراخي برخي كي ول، دا د په څي ږدي، او دوى د سمېپر

ړى نو همدا هدايت څوك هدايت كچي دي، هللا  آيتونههللا 

ښود دوست څ الرړي نو هيې الري كچي بڅوك شوى دئ، او 

په داسي حال ې ې بولئښ به ېاو وې. به ورته ونه موم

ې ڼ لوري ئښي لوري او كيپه چي دوى ويده دي، او كي 

پروت دئ )داسي په درشل كي ې پى ئ، او سړووړوو رااا

)ودي ې ښكاره شوې ورپركه ې دي، ړولې غوگلي ئڅنچي( 

او د دوى له ې ړودوى مخ اله ېښته به په تنو ليدل( 

 ډك شوى وو.ړه هيبته به ستا ز

 و مطالب دا دي:آيتونباركو ې مد د -(17-18)

 تو راخلمر به د چي قعيت داسي وو وڅي مد دوى د سم

پر تو ېود پراو  ېدوږښي لوري ته كڅي پر مهال له سم

په څي ښودل، دوى د سمېپرته ڼ لوري دوى كيې ئمهال به 

 ول. گو خوندي ړانۍ پراخي برخي كي او د لمر له وځنمن

  هللا د كتاب  د اڅه ويل شوي دچي دلته ړه په اد دوى

ې و كي ئآيتونې په دچي دي، حقيقت همدا دئ  آيتونه

ې او ې موندلپوه، سمه الر ئڅوك په حقايقو هغه گورئ، 

ې د الري مشعل ښووني ئچي الهي الرپه برخه شوي ې هدايت ئ

ښوونو محروم شي، الروركى دئ، له الهي الرچي څوك شي، او 

گه په توست ښود دوالرد  چيې څوك به ورته ونه مومداسي 
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 ړي. ې برابر كپه سمه الر ئړي او د ده مرسته وك

  كي د دوى حالت  ېمود ېږدې اوپه دڅي كي د خوب سمپه

ې پرې گمان به ئښو ېوچا ليدلي وى نو د كه چي داسي وو 

 ي دوى ويده ول.چدا حال كاوو، 

 په ل، او ړوړول راااڼ لوري ښي او كيپه به  تعالى هللا

ړېدو ېدو او شزخمي كن له ې د دوى د بدگه ئې تود

 مخنيوى كاوو. 

 گلي څنوو چي پروت داسي په درشل كي څي د سمې پى ئس

  .ېوې ړولې غوئ

 كه چي ضعه داسي وه څي مجموعي ود دوى حالت او د سم

ېدو او له تر شا كېښته به په تنو ليدلي وى چا دوى 

 .ېدوډكېري له وې ئبه ړه ز

گوته په ل ځيني هغه دالئو كي آيتونمباركو ې دپه 

خوا اصحاب كهف د خلكو له ې له يوې له امله ئچي شوي 

شوي او له بلي  پاتهې خوندي مزاحمت، السوهني او مداخل

ېدو سره د دوى بدنونه ېرپه تې ې مودږدد دومره اوخوا 

خوندي گو ړانوېزو تژغورل شوي، لكه د لمر له ړېدو له ش

په ، پرانيستهې خولڅي د پراخوالى، د سمڅي والى، د سم

داسي څي ړول، د سمړول رااپلو د دوى اڼ ښي او كي

او  هړولېره راوالې وچا كي ئپه هر چي هيبتانكه فضاء 

 ړ كولو. ې اېښتي ته ئت

ښه څوك په اهميت او حقيقت يا هغه د دغو ويناوو 

ځاى پر فلج او ځاى ټر وي، دډاكماهر چي ېدى شي پوه

ه كلكه ړه وي او نرس تپه غاپرتو ناروغانو معالجه ور

ړخ اپه يوه او بل په وخت وخت  ناروغچي ښتنه كوي پارس

د اطاق هوا  او ې وساتيگو ئړانېزو وړوي، د لمر له توا

په غرونو كي چي او يا هغه مجاهدين ړي. ې تازه كئ

په چا ته د دوى ې هيله ويري ئپنو ليدلي خو ي، شېدلاوس

تر ې كبله مدله هاو  ىړڅه ويلو جرأت نه دئ كړه د ا

ې پرښمنان نه دي و دخپاته شوى په سيمي كي ې ې موددږاو

  بر شوي. خ
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ځونو كي يو بل پلو منپه خچي څول پاهمداسي مو را

( تم )دلتهڅومره پوښتي؛ د دوى يوه ويونكي وويل: و

ځي يوه برخه ځ او يا د ورويل: يوه وروځينو( )شوئ، 

ښه ې ې مود)نورو( وويل: ستاسو رب په هغتم شوي يو، 

وي يئ، نو يو كس مو له دغو سكو سره تم ش چيپوه دئ 

چي د خوراكي ټوي دي ولڅوك ږئ او هغه ېول ښار ته

نو تاسو ته دي له ، ويپاكيزه ېر ډپلوه توكو له 

حتما دي دقت او احتياط كوي او ړي او راوړه هغه خوا

 پر تاسو خبر نشي، كه دوى دربانديڅوك بايد هي

ويشتلو  پهډبرو ) د  ړينو يا به مو رجم ك شيبرالسي 

ته پل مذهب ( او يا به مو خژنيسره به مو وو

په څكله بريا دربه هيې صورت كي په دړوي او اوور

  برخه نه شي.

ږ مخي و كي دا مطالب زموې مباركو آيتونپه د -(19-21)

 ېښودل شوي:ته ا

 گه او له دغو الهي تدبيرونو سره ې تودپه تعالى  هللا

په خاص او اتل ژوندي وسپاره ې لې مودږدسم دوى د او

چي ېدل پوهچي دوى هم نه داسي  .څولپاراې وخت كي ئ

 ړې.ېره كپه خوب تې څومره موده ئ
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 بل  هځونو كي يوپلو منپه خې ېدو سره سم ئڅپاله را

ويل: وځينو تم شوئ، څومره وويل: دلته ې پوښتلى؛ يوه ئ

ښايي يوه ځي يوه برخه تم شوي يو، ځ او يا د وريوه ور

څو ې وي، او يا خو ېره شوې تباندرابه ځ په او ورش

 چيپوه دئ ښه ې مود ې، نورو وويل: ستاسو رب په هغيټگن

ې ږدد اوچي ږي ېتم شوي يئ. د آيت له الفاظو معلوم

څولو پاېرته راپاره د اصحاب كهف ويده كولو او بې لمود

يو ستر حكمت تعالى  هللاپېښي كي د ې خارق العاده په د

ړه په اړي چي د مښيي و ې خلكو تهښتل ئمضمر وو، غو

چي ړه په اږده زمانه داسي ده لكه د دغو ويده شوو او

ڼله، ستاسو گيوه برخه ځي ځ يا د ورې يوه ورپېړۍ ئڅو 

ې ږدړي به له اوچي مټه ده ې بنسېرنه غلطه او بگدا ان

ږي!! زمان نسبي ېژوندي كگه راڅنېدو وروسته ېرې تمود

او  يړڼي، مگږد ډ او اوې لنئ ژونديمفهوم دئ نه مطلق، 

ډه موده، ږده او لنته اوتعالى  هللاږي، ېپوهې پرنه  ويده

   . پير نه لريتو چماضي او مستقبل هي

 يو كس د چي  ېړې كړه ئېكپرړى، ې كږي احساس ئد لو

ې ږي، هغه ته ئېول ښار تهسكو سره  څوله پينو زرو س

پلوري، چي پاكيزه خوراكي توكي ه ټوڅوك ولويلي: داسي 

 پلوري، ړه درباندي وپاك خواچي حرام او نا داسي نه

 ځي، ښار ته ننواحتياط سره په چي ې ده ته توصيه شو

ې شك پرڅوك چي نه محتاط وي، داسي په تلو راتلو كي دي 

ښيي څوك خبر شي، او دا ږ له موقعيته ړي او نه زمووك

ړه ېدلي وو نه له كوم واښتښار تچي دوى له كوم ستر 

 كلي.

  خبر  ې ويلي: كه دوى رابانديكي ئځونو پلو منخپه

او  ړينو يا به مو رجم ك شيبرالسي پر نيولو مو شي او 

ړوي اوورته مو پل مذهب چي خړي يا به مو دومره تعذيب ك

ړاندي په وعذابونو د ړه داسي وشول او كه خداى مه كاو 

ښتو نو ړى شو او د دوى دين ته ورواوصبر ونه كمو 

ې او دا له يوړو. السه نه كبه بريا او سعادت ترڅكله هي

ړي ول، ې رحمه او سخت زېر بډښمنان د دوى دچي ښيي خوا 

په سختو ړي ول او يا ې د مخه يا رجم كې تر دېر ئډ

ښار د چي ښيي له بلي خوا ړي، عذابونو سره تعذيب ك

په الس كي وه، او له بلي خوا ډلي واكمني د كومي مذهبي 
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پل ايمان په خولى ټچي دا مؤمن گوته كوي په دا حقيقت 

چمتو وو. هم ښ منلو ته گواړ وو او د هر خطر او كلك وال

  پاته شي.پل ايمان كلك پر خچي ې فقط دا وو او غم ئ

چي دا شهر ږي ېځينو تاريخي اسنادو له مخي معلومد 

 ړۍ ستر مذهبيد نېدو، هغه مهال په نامه يادد افسس 

عبد وو په نامه يو ستر مډائنا ، هلته د ېدوگڼل كښار 

ړي كي خور شوى وو او له لرو لرو ټولي نپه ې شهرت ئچي 

گرو، فال نيوونكو، تعويذ ډسيمو خلك ورته راتلل، د كو

چارو ې په دگرم وو، په كي ليكونكو او نجوميانو بازار 

په او د شكرانو او نذرانو  كي د يهودانو هم لوى الس وو

     ې ترالسه كوله.پوري برخه ئړه ز
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چي پوه شي څو ړل، تر ې خبر كپراو همداسي مو )خلك( 

قيامت  راتلو د()چي په ې ده او دا ښتيند هللا وعده ر

ځونو كي پلو منپه خچي څ شك نشته، هغه مهال كي هي

ې( ځينو ئړه كوله نو )ړه شخپه ار پل كاد خې ئ

ې پرښه د دوى رب ړئ، ړه كې جوپرڼۍ وويل: كومه ما

ې كار كي برالسي شول وئړوند د دوى اچي ږي، هغو ېپوه

ې ول ړوو، وايي به: درې جومسجد پرويل: حتمًا كوم 

ږم پځه ول شپنپى وو او وايي به: ې د دوى سڅلورم ئ

 ڼي ويشتلكا دا هسي په تياره كيپى وو، ې د دوى سئ

پى وو!! ې د دوى سدي او وايي به: اوه ول او اتم ئ

 ښه خبر دئ، يوازيېره ووايه: زما رب د دوى له شم

ړه له سر په اېر( ، د دوى )د شمژنيپېې ږ كسان ئل

دغو ړه مه كوه او د چا سره شخپرته له بحثه سري 

 ښتنه مه كوه.پوړه په ا دوىه د څخچا خلكو له هي

 ښووني دا دي:و الرمباركو آيتونې د د -(21-22)

 ې يوه همدد ښار ته چي ږي ېد آيت له الفاظو معلوم

ډ شوي، د ده وضع ې راغونپرله ننوتلو سره سم خلك كس 

ې ډ شي، وئې راغونپرچي ې ې داسي موندلې ئاو جام

ې الزيات ، شك ئې ورسره وموميد مخكنيو زمانو سكښتي، پو

څه گه هر ې توه دپې خبر شي، او پرښار ساتونكي د شي، 

 ښكاره شي.

 خلك پوه شي څو چي همداسي وشي، تر ښتل غوتعالى  هللا

كي  په راتلوقيامت  چي دې ده او دا ښتينچي د هللا وعده ر

گو د داسي عجيبي پلو سترپه خدا دئ خلك څ شك نشته، هي

ړه د په اژوندون او بياښيي د قيامت چي ې شاهد دي صحن

ې چي د انبياوو له الري ئده  ېښتينهغه وعده رهللا تعالى 

ړې ده، د دوي مخي ته داسي انكار نه له دوى سره ك

ې د ې وعدې د همدڅه ئچي هر ړ دي منونكي شاهدان وال

ډله زلميان ۍ شهادت وركوي، يو كس نه بلكي يوه ښتينولر

ژوندي وب كي په خڅو سوه كاله چي ړ دي ې مخي ته والئ

ې ئڅو نسلونه شوي، همزولي او له هغوى وروسته  پاته

ې ، جامژوندي ديې وراسته شوي خو دوى ډوكي ئړه شوي، هم

ې د هغي په الس كي ئڅو نسله مخكنيو خلكو او ې د ئ

 !! ېې سكزمان
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 كله خلكو دا چي ږي ېد آيت له فحوى دا هم معلوم

د چي ټولو ته ثابته شوه گو وليده او په سترصحنه 

وعده  هغهړه د هللا تعالى په اژوندون او بياقيامت 

دائمي خوب په ېبه ، نو اصحاب كهف همغه شده ېښتينر

ځونو كي پلو منپه خخلكو مهال مدا ه. وفات شويويده او 

ې ړي. ځينو ئڅه وكړه په اچي د دوى ړې پيل كړه شخدا 

ې ړوو، همداسي ئې جوپراو خونه ڼۍ ويلي: كومه ما

پلو په خځي او دا حيرتناكه صحنه چي خلك راږدو ېپر

 .گوريگو ستر

 ښه د دوى رب  ې )ربهم اعلم بهم:ې فقرد آيت له د

غو دښتل د نه غوتعالى  چي هللاږي ېږي( معلومېپوهې پر

ژوندي ړي سره سم دوى همداسي ېكپرښتني او خلكو له غو

پاره يوه خلكو ل ېړۍپي ځكه دا د همدغږدي، ېپراو ويده 

پاره ېښه او د اتمام حجت لپفوق العاده او استثنايي 

ې همداسي پوري ئچي تر قيامته پاره ل ېنه د دوه، 

 ږدي. ېپر

  ډلي د ځواكمني فقره وايي چي برالسي او ې پسور

ړى، او دا ړ كاصحاب كهف له قبرونو زيارت او معبد جو

په واك ډلي گي د داسي مذهبي چي دا مهال د ملك واښيي 

ې معبدونه او پر قبرونو ئچي د مخكنيو شخصيتونو ې كي و

له توحيد، چي دا هغه انحراف دئ  ړول. اوزيارتونه جو

ښوونو گندو الرڅرد الهي دين له پالني او حقيقي خداى 

ډ ډند شرك په سره تضاد لري او د قومونو د انحراف او 

د  ّـهللا  رسولږي. ېپيل كځايه ې ۍ له همدړېدو لكي د لو

پر يهودو او ړاندي وفرمايل: ږ وپاره تر رحلت لې لهمد

پيغمبرانو پلو چي د خلعنت وي  تعالى نصاراوو دي د هللا

ته مو ې . دړلمسجدونه )معبدونه( جوړ كې ئقبرونو پر 

ړ له رحلت مخكي جو ّـهللا  رسولچي نبوي جومات د پام وي 

قبر ړ شوى او نه د قبر خوا ته، پر قبر جونه شوى وو، 

ځ په كور كي وو، د جومات او قبر تر من ّـې ې د عائشئ

چي دفنولو يو حكمت دا وو په كور كي د ېوال حائل وو، د

ړ ې جوړى شي او نه معبد ترړه كجوې پرنه خلك گنبده 

ځه ال له منېوېر وروسته جاهلو امراوو دا حائل دډشي، 

اسالم په . ځ كي راغلىمنت اد جوم قبرې سره په دچي ړى و

گنبدو، زيارتونو او قصرونو پر سر د كي نه د قبرونو 
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ات كي د قبرونو په جومجواز موندى شو او نه ړولو جو

ځاى ې ړاندي د سجدپه وتعالى  هللامسجد د  ړولو جواز.جو

ړول حرام دي ړل او جوڅه راوپه مسجد كي د هر هغه ، دئ

  ړي. ړه كې شائبه راوالپرته بل ته د سجدتعالى  هللاچي له 

  چي د اصحاب وروستى آيت هغو ويناوو ته اشاره كوي

ې وويل ته تر ديا به وروس ېېدړه ويل كپه اېر كهف د شم

پى وو، ې د دوى سڅلورم ئې ول ځينو به ويل: درشي، 

د تعالى  پى وو، هللاې د دوى سږم ئپځه ول شپن: ځينو ويل

ڼي كادا هسي په تياره كي ځواب كي فرمايي: په دوى 

گمان ټه حدس او ې بنسدي، يعني د دوى ادعاء د ب ويشتل

ويل: ينو ځ. يلو سره مترادف دړاندي كوله مخي ارقام و

په د دوى تعالى  هللاپى وو!! ې د دوى ساوه ول او اتم ئ

چي ورته ووايه: زما ښوونه كوي ته الر ّـځواب كي رسول هللا 

ې ږ كسان ئل ښه خبر دئ، يوازيېره رب د دوى له شم

څه نه پرته بل ې ښووني معنى له دې الهي الر. د دژنيپې

 هللاې له ېر ئچي دا ادعاء هم غلطه ده، حقيقي شمده 

چي يوازي ځكه ، دا چا ته معلوم نه دئپرته بل تعالى 

څه علم او ې ړه ئا ژندل او د دوى پهېپكسانو دوى  وږل

چي اصحاف كهف داسي ې معنى دا ده پوهه لرله، او د د

چي غره ته ژندل، او كله پېټولو خلكو چي زلميان نه وو 

ې خبر شوي پرېر خلك ډنو ړله پناه وې څي ته ئختل او سم

دوى يوازي ژندل او پېپلوانو ې خږدوازي د دوى نيوي، 

ټول چي داسي نه ول ټ شوي، خو هغوى هم پچي پوه شوي وو 

ې خبر ول، كله ېره ئژندل او له شمپېې ئټ شوي زلميان پ

ږو كسانو دا ټولو خلكو نه بلكي لښ شول بيا هم چي راوي

ټولو څي خوا ته ښايي د سمې او ېدلگو لپه سترصحنه 

ځيني ټول زلميان يا ې ځينو ئنه بلكي لكو ډ شوو خراغون

په خوله له دوى خوله چي طبيعي ده ې ليدلي وي، ئ

ېل دا بېدى، ڼل كگړ نشي ې د اعتبار وېرې شمانتقال شو

ړ نه چي د اعتبار وگواهي وركوي پله په خېل ارقام ب

چي ړى گمان كدرنو مفسرينو داسي څه هم ځينو كه  .دي

ې د دوى وه ول او اتم ئېره به )اۍ شمدا وروستښايي 

چي له په داسي حال كي ! دا ېره وي!پى وو( صحيح شمس

أيي ترديد كوي ې رو الفاظ د دې خوا د مخكنيو آيتونيو

ېر صراحت سره وايي: د ډپه ې آيت پساو له بلي خوا ور

چا سره پرته له بحثه ړه له سر سري په اېر دوى د شم
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مه ړه ه اپ دوىد څوك دغو خلكو هيړه مه كوه او د شخ

ړ موضوع ده او ې ويعني نه دا د بحث او مناقش ښته.پو

د دغو خلكو ادعاء د اعتناء او منلو ړه په اېر نه د شم

ړي اصلي خبري دا دي: قيامت راتلونكى دئ، مې د قصړ. و

ېر څه پږي، مؤمنان بايد د اصحاب كهف ېژوندي كبه بيارا

شرك ړي، له ټ نه كټيچا ته سر پرته بل تعالى  هللاله 

ړي، ه بغاوت وكړلي مذهباو له شرك لځي ټولني ووې پلځ

د داسي مؤمنانو ړي، هللا تعالى توكل وكتعالى  هللاپر 

  ساتونكى او د دوى د بريا او نجات ضامن دئ. 

    

     

     

    

    

    

 

ې سبا كوونكى چي زه ئړه مه وايه په اڅه څ هياو د 

ړي، او كه دي ې( كه هللا وغواچي )ووايگر دا يم، م

ړه، او ووايه: هيله ده رب ياد ك پلخېره شوه نو ه

)كار  ېږده نتهدايت ې الزيات رشد او تر دزما رب مي 

  ړي. ته( هدايت ك

پام په ړه دا خبري په او آيتونې مباركو د د -(23-24)

 كي ولرئ:

  ټولو مؤمنانو ته او د ده له طريق  ّـ هللا رسولدلته

ړه همدومره په اچارو راتلونكو چي د ې ښوونه شوالر

څه ويلو ړه د په اپېښو چي د مخكنيو احتياط كوئ لكه 

ېر، چي د اصحاب كهف د شملكه  ړئ،ې بايد وكارتباط ئپه 

ې او نورو ېدو موده ئپاته كڅي كي د په سمنومونو، 

ړئ او چا خبرو ته اعتناء ونه كړه بايد د هر په اخبرو 

ې نه لرئ همدا راز د پرپړ علم چي بشڅه ونه وايئ داسي 

دا به چي حتمًا گه مه وايئ په قاطع توړه په اې راتلونك

ځكه هللا ورسره ووايئ، دا  چي إن شاءگر دا ماو دا كوم، 

چي چي معلومه نه ده تاسو دا كار كولى شئ كه نه، نن 

ې درته تر دبل كار ښايي سبا ېښي كوم كار درته غوره بر
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په ړه په اچارو نو حتمًا د راتلونكو غوره معلوم شي، 

ړو ېكپرېكنده پرړئ، له قاطع او ړه وكېكپراحتياط سره 

له  ېر شولهللا ويل درنه هړئ، كه احيانًا د إن شاء ډډه وك

، او ووايه: هيله ده هړرب ياد ك پلرايادولو سره سم خ

ې الزيات تر دچي ړي داسي كار ته هدايت كزما رب مي 

 .وي ېږدته نهدايت رشد او غوره او 
گواكي قريشو چي ې ېرلگدرنو مفسرينو داسي انځينو 

ړې وه: د ښتنه كپوړه په اد دريو قضيو  ّـ هللا رسولله 

وعده ورسره ړه، ده په اكهف، ذوالقرنين او روح  اباصح

ځو ځلسو ورپنځواب دركوم، خو تر ې چي سبا ئړې وه ك

قريشو ې سره په دېدو او ډځنځواب ووحي رانه غله، پوري 

ډول تبليغات ډول په خالف چي د ده په الس ورغى ته فرصت 

په ځي وروسته دغه سوره د دوى ځلس ورپنگواكي ، يړپيل ك

ې ړه بايد ووايو: د دې اپه د نازله شوه!!ځواب كي 

واضح شاهد نه مومو، كي  قرآنپه نه يوازي پاره تعبير ل

د ذي چي وايي: دئ  آيت خالف 43ې د بلكي دا د دغي سور

يادونه څه ې ژر به ئښتي، ووايه: پوړه تا په االقرنين 

آيت استناد كوي مخكني په ړه ې اپه دچي څوك  .درواوروم

ې سوره كي د په دپلوه اد دئ، له بله دا كمزورى استن

په په ارتباط څه نه دي ويل شوي، د روح ړه په اروح 

څخه مراد له روح ث شوى خو هلته هم حۍ سوره كي بمخكن

بني ې د ، )اميد دئ تفصيل ئگوالىڅرنوحي ده نه د روح 

گورئ(، همدا راز په تفسير كي وآيت  48ې د سوراسرائيل 

به دوى ته ويلي وي  ّـ هللا رسولچي ږي ېېره بعيده معلومډ

ښه ځكه هغه ړم، ځواب به سبا دركښتنو پوستاسو د چي 

نه د ده ښه وي په خو تعالى چي د وحي نزول د هللاېدو پوه

    ښه. په خو

پاى كي په چي شيعه د هري دعاء پام وي ته مو هم ې د

ې ښه إن شاء هللا، بريالى شوايي: إن شاء هللا، خداى دي وبخ

چي دوى د ښيي ، او دا گانيې ته ورته دعا او دإن شاء هللا

دعاء بايد ژني، پېإن شاء هللا د ويلو وخت او محل هم نه 

ړ تأكيد سره توأم او له هر راز شك او تردد پله بش

ښوونه ده او همدا د الر ّـ هللا رسولفارغه وي، همدا د 

چي تاسو پورتني آيت معنى دا نه ده د دعاء تقاضاء ده، 

ې دا گانو كي هم إن شاء هللا ووايئ!! معنى ئدعاپلو په خ

زمانه كي د كوم كار كولو ې نكوپه راتلكله چي ده 
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 ړئ. ړه كوئ نو إن شاء هللا ورسره ياده كېكپر

   

   

   

    

    

   

    

     

    

   

 پاتهې سوه كاله څي كي درپلي سمپه خې ويل( او )وئ

ي په هغړل، ووايه: هللا ې زيات كپرې شول او نه ئ

 وشول، د آسمانون پاته)هلته( چي پوه دئ ښه  ې()مود

 ىښه ليدونكي د غيبو )علم( له ده سره دئ، زمك او

پرته كوم ېدونكى، نه دوى ته له ده ښه اورې او ئ

پل حكم )حاكميت( كي په خې شته او نه ئ ړى(تالولي )م

    ړى.څوك شريك ك

 ښووني دا دي:و الرآيتونمباركو ې د د -(25-26)

  چي ړ كي دا هم وويل په لمعارضينو د مخكنيو خبرو

شول او  پاتهې سوه كاله څي كي درپلي سماصحاب كهف په خ

ې ې سوه نه ئړل او درې عالوه كپركاله نه نورو ځينو 

 شول، هللا پاتهويده ې سوه نه كاله ، يعني درړلړ كې جوتر

ته فرمايي:  ّـ هللا رسولې ادعاء ترديد كوي او د د تعالى

شول،  پاتهچي هلته دئ  پوهښه  ېي مودپه هغووايه: هللا 

ي د غيبو علم له ده سره زمك او وچي د آسمانونهغه هللا 

ېدونكى، ږ ښه اوردئ او د هر غڅه ښه ليدونكي دئ، د هر 

چي ړه قضاوت او حكم كوئ په اڅه يعني تاسو د داسي 

گو پلو سترپه خهغوى ټ دي، نه مو پگو سترله ستاسو 

ستاسو ادعاء، ېدلى، نو ږ اورليدلي او نه مو د هغوى غ

 ښت ولري؟! څه ارزړه په احكم او قضاوت به د اصحاب كهف 

  يوه په ارتباط د دوى دا تبليغات د اصحاب كهف

په الوهيت او ربوبيت كي له ې هغوى ئمنشأ لري،  ېړگځان

ې معبد ړي، د دوى د قبر خوا ته ئسره شريك ك تعالى هللا
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ې رگاني كوي او مرستي تې دعاپه درشل كي ئړى، ړ كجو

او كوم ولي  نهپرته  تعالى هللاله چي ړي، حال دا غوا

په پل حاكميت او د عالم په خ تعالى هللاشته او نه  ړىتالم

    ړى.ځان سره شريك كله څوك پالني كي او  اتنيس

 هللاد ړۍ فقره آيت لوم 25د  چيړى گمان كداسي ځينو 

چي دوى ويلي  تعالى هللاوينا افاده كوي او گواكي  تعالى

دا شول،  پاتهې سوه نه كاله څي كه درپلي سمپه خ

ې ده او د آيتونو له څو دالئلو كمزورپه ېرنه گان

ې پسپه ور -1گوي: ړخ نه لالفاظو او تركيب سره قطعًا ا

پوه دئ ښه  ېي مودپه هغووايه: هللا چي فقره كي ويل شوي 

يعني د دوى ادعاء غلطه ده، ورته شول،  پاتهچي هلته 

شوي.  پاتهويده مره څوچي ږي ېپوهښه  تعالى چي هللاووايه 

اندي كول قطعًا ړوپه داسي مواردو كي د ارقامو  قرآن -2

ړه په اېر ې د دوى د شمگه ئېلگنده بڅر ښوي،نه خو

 پاتهې سوه كاله چي دردا تركيب  -3 دي. آيتونهمخكني 

 ا دچي دښيي پله په خړل ې زيات كپرې شول او نه ئ

ڼي كي په داسي ب قرآناو ده ادعاء لوري مقابل 

او  گوته كويپه ې ئچي سست والى او شكمنوالى ې رااخيست

ځينو نه كاله ې سوه كاله تم شول دريل: ځينو ووچي ښيي 

   . ړلې عالوه كپرنور 

    

     

   

    

 

څخه تا ته چي ستا د رب له كتاب ړه تالوت كڅه هغه 

ده  لهنشته او  ې بدلوونكىئوحي شوي، د ويناوو 

  .ېى ونه مومځپناڅ به هيپرته 

 ېښي:څو خبري ضروري برړه په اآيت ې د د -(27)

  له  پيل دئ،چي د نوي مبحث په داسي حال كي دا آيت

داسي دئ ې ، ارتباط ئيارتباط لرخاص ۍ موضوع سره مخكن

دغه وينا  قرآند ړه خلكو ته په اچي د اصحاب كهف 

واوروه، نه كم نه زيات، له هر راز تغيير او تبديل 

چي ې معنى دا ده په ارتباط ئد نوي مبحث او پرته، 

 -1ې: ې درلوددوه اساسي مطالبڅخه  ّـ هللا رسولقريشو له 
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تبليغاتو په ضدو له خصمانه ږ د معبودانو او مذهب زمو

پيدا ړي او تلفيق كوم صورت راالس واخله، د روغي جو

ې په دركوز شو او دږ ږ به موږ ته راكوز شه او لړه، لك

ستا خوا  -2. پاى ته ورسووړۍ ښمنيو لگه به دا د دتو

ږ غالمان دي يا زموچي ډ شوي ټولني هغه خلك راغونته د 

ه ې له نورو سر، خو ته ئېوتي خلكپرې وزلي او او يا ب

ټولني له دود دستور سره سم بايد له دوى ې، د ڼگبرابر 

ې آيت كي د په د ړې.چلن وكې له اشرافو سره او د مك

ويل شوي: ستا دنده دا ځواب كي په ښتني ړۍ غودوى د لوم

ې له لوري ئچي ستا د رب ې خلكو ته واوروڅه هغه چي ده 

 چيړى چا ته دا حق نه دئ وركهي تعالى هللاې، وحي درته شو

په څه تبديلي او تغيير  ،ړيپه كتاب كي السوهنه وكد ده 

له  تعالى هللاړې نو د نًا ته دا كار وكاكه احيكي راولي، 

. او د دوى ېى ونه مومځپناڅ هيد نجات به ې سختي مؤاخذ

و كي په و آيتوننيپه وروستې ړه ئپه اښتني د دوهمي غو

  ړې.ښوونه كته الر ّـ هللا گه رسولې تود

   

   

  

    

   

   

     

   

   

      

ته سبا پل رب خ ړه چيصبر وككي  گڅنپه د هغو خلكو 

ې رضاء ئ چي كيحال  يپه داسدعا كوي، ښام او ما

د ړي، پلو وانه وبل  گيستا ستر له دوى دي ټوي اول

چا او د هغه  ،يټه كپه لژوند د زينتونو دنيوي 

پل ذكر غافل ړه مو له خد ده ز چيمتابعت مه كوه 

ې پل نفس او هوس متابعت كوي او كار ئخړى او د ك

 .ئزياتى او افراط د

ې دا مبارك آيت د قريشو د دوهمي جاهالنه مطالب -(28)
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 ښووني كوي:ته دا الر ّـځواب كي رسول هللا په 

  ته سبا پل رب خ ړه چيصبر وككي  گڅنپه د هغو خلكو

 ،ټويې لرضاء ئ چي كيحال  يپه داسدعا كوي، ښام او ما

ړاو او ستونزي سره گرتيا كي له كوم كمل پهكه د دوى 

گاله، د مشكالتو له كبله د دوى له ې ې وئشومخامخ 

ټولو پاره تر گرتيا لگرتيا الس مه اخله، ستا د ململ

ې سفر كي په ديوازي دوى كولى شي غوره خلك همدا دي، 

ښتني ته ې غوي وي، د مغرورو جاهالنو دډمن همسفرډاستا 

گ څنپه ړه او پلي خوا لري كه خچي دوى لاعتناء مه كوه 

وندانو اټولني شتمنو، واكمنو، د جاه او جالل خكي دي د 

 گرتيا نشي كولى.، دوى ستا ملړهځاى وركته 

  ي دي ټه كپه لژوند د زينتونو د دنيوي چي كوه پام

په چي د دوى داسي نه ړي، پلو وانه وبل له دوى  گيستر

د چي ې ړورك چا ته ترجيحړې او هغه ې اعتنائي وكړه با

 مال، دولت او قدرت خاوند دئ.

  او ې مه منه ، وينا ئچا متابعت مه كوهد هغه

د هللا تعالى له ې ئړه ز چي هږېې مه تسليمښتنو ته ئغو

پل نفس او هوس متابعت كوي او كار او د خذكر غافل دئ 

چا له ښتنه د هغه يعني دا غو .ئې زياتى او افراط دئ

ړى، د نفس او هوس بنده ېر كې هئتعالى  هللاچي ې لوري شو

ېري او پر تچلن معامله او ې ئسره  چااو له هر دئ، 

 ړه ده. افراط وال
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حقيقت دئ، نو دا ستاسو د رب له لوري يو  او ووايه:

ښه وي خوچي چا ړي او د راو ړي ايمان ديغواچي څوك 

پاره داسي ږ د ظالمانو لمونچي ې شكه بشي،  كافر دي

 او ويې راتاو پرې والونه به ئېدچي ړى اور تيار ك

اوبو به په داسي ړي نو ږ كپاره غل كله د مرستيچي 

ي او ې، تورټېدونكخوچي ځواب ويلى شي ږ ته ې غئ

ښاك او څاو مخونه وريتوي، څومره بد  دي بويناكي

ړى ې راوايمان ئچي ې شكه هغو ب ټوبى اوټاڅومره بد 

چا اجر نه ږ د هغه ړي، مونې كاو صالح عملونه ئ

ړي دي گدوى هغه و ښه وي.ي د عمل له مخچي ضايع كوو 

ې چي تروي په برخه ې جنتونه به ئ پاتهچي داسي تل

وندو به  السپه ږي، د سرو زرو ېې بهالندي ويال

ې شنېښمو ړو ورېپرنريو او د شي او ړى كگار سين

پر تختونو به چي په داسي حال كي به اغوندي جامي 

تكيه څومره غوره ثواب او ښايسته تكيه كوونكي وي، 

 !! ځى

ښووني دا و مهمي مهمي الرې مباركو آيتوند د -(92-35)

 دي: 

  چي دلته د )الحق من ربكم( مراد يا هغه ويناوي دي

چي ې دا دئ ، مطلب ئټول قرآنې او يا مخه راغلد ې ر دت

 ّـهللا  رسولدا ستاسو د رب له لوري او حقيقت دئ، نه د 
په هغه كي د حق او ذاتي افكار او ويناوي دي او نه 
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 ښه موندى شئ. څه نحقيقت خالف 

  ړي او كه كافر اوچي ايمان رښه ده پله خوچا خد هر

چي د ړى شوى ه وركږي، دا واك او اختيار انسان تېك

ې نه ئتعالى  هللاړي، ې غوره كيو ئځ ايمان او كفر ترمن

 .ې كفر او انكار تهئړ باسي او نه ته اړو ايمان راو

  ړي، ې اختيار او آزادي غلطه استفاده وكچي له دڅوك

دغو ظالمانو تعالى  هللاړي نو ېري الر غوره كد ظلم او ت

ې راتاو پرې والونه به ئېدچي ړى اور تيار كداسي ته 

چيغو چيغو په ړي او چيغي كېري تندي ډله چي كله  او وي

ښتنه ې غواوبو به ئپه داسي نو ړي مرسته وغواسره 

دي او مخونه  ي او بويناكيې، تورټېدونكخوچي ږي ېځواب

 ټوبى.ټاڅومره بد ښاك او څوريتوي، څومره بد 

 نو ړي، ې كړى او صالح عملونه ئراوايمان چا چي  او

ې صالح ئعمل ي چي چا اجر نه ضايع كود هغه لى تعا هللا

پل په آخرت كي، هم به د خپه دنيا كي او نه نه  وي.

په دنيا كي ترالسه كوي  نتائجغوره ايمان او صالح عمل 

 په آخرت كي.او هم 

  شي په برخه جنتونه  پاتهداسي تلې آخرت كي به ئپه

ږي، د سرو زرو الس وندي به ېې بهې الندي ويالچي تر

به ې جامي شنېښمو ړو ورېپرنريو او د شي او رواغوستل و

ې ړتكيه كې ئپر تختونو به چي په داسي حال كي اغوندي؛ 

ې په جنت ك!! ځىتكيه څومره غوره ثواب او ښايسته وي، 

ته ې تمايل هم د انسان داشاره الس وند ته پينو زرو د س

په الس وي، ې پينو زرو الس وند ئړي د سغوا يچاشاره ده 

كه د نارينه دي كه د ، السونهاكثر اوس  يورئ چگه ر نگم

و اۍ بند سره ښايسته شوي، ړگځو، په الس وند مخصوصًا د ښ

زرو ته ورته تر نورو زيات  وپينس يچورو گاكثرًا 

په جنت كي به د انسان دغه تمايل ته چي گورئ  ښوي.خو

ې هم ترسره ښتنه به ئړه دا غوږي، د زېځواب ويل كهم 

الس وندي پينو زرو چا ته د ساو سرو زرو ته د  چاږي، ېك

ې جامي شنېښمو ړو ورېپرنريو او د شي او به ورواغوستل 

ځير شئ دلته د انسان يوه بل تمايل ږ كه ل !!به اغوندي

كه دا نرى وي گ او نرم لباس، شين رنې، ته هم اشاره شو

 بخون ېرى خلكو لباس شينډړۍ د ړ، دا اوس د نېپراو كه 

د گ دئ، ځيانو لباس دغه رنېوادو د فوثرو هدئ، د اك
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ټو او ونو ډول شنو بوډول چي ږي ښېانسان هغه سيمه خو

چي د ده جامه هم ښوي دا خوكي ځاى په داسي ې، ې وښلپو

  ې والى ولري. ږدگ سره ند سيمي له رن

 ېر صراحت ډپه ونو ېر آيتگڼ شمې ته ورته او دې له د

دا اختيار او واك  انسان تهچي ږي ېاو وضاحت سره معلوم

او صالح عمل ښه يا د ايمان پله خوپه خچي ړى شوى ورك

واك او  ېړي او يا د كفر او ظلم الر، د همدالر غوره ك

 يوالي له مخگڅرند پل انتخاب اختيار له امله او د خ

ې په دپه سوره كي گوري، دا مطلب د النبأ به سزا 

 :الفاظو سره راغلى

                                                                *ف م ن ش آء  اَتخ ذ  ِإل ى ر ب ِه م آبا ذ ِلك  اْلي ْوم  اْلح قُّ 

  39النباء : 

په  پل ربد خ ي،ړچي غواڅوك ده، نو ځ ور ينيښتدا ر

  ړي.ك غورهالر  گد ورت دي يلور

د چي ړه لري ا پوريپه انتخاب يعني دا هم د انسان  

ړي او د صالح عمل ته د ورتلو الر اختيار ك پل رب لوريخ

 ړي.د هللا خوا ته غوره مقام ترالسه كپه نتيجه كي 

كي داسي  په قرآنگ څنې آيتونو تر د دچي خو دا  

تعالى  هللاد انسان مشيت او اراده د چي هم مومو  آيتونه

چي انسان د ږي ېې معلومې تابع بولي او داسي ترد اراد

ونكو مقدراتو تابع دئ او د هغوى ثابتو او تغيير نه من

د گه تلفيقوو او څنړه به مخالفت نشي كولى، نو دا دوا

؟ لكه ټاكوگه څنځ به وسط الر مقدراتو او اختيار تر من

تاسو و ماتشاءون اال ان يشاء هللا: فرمايي: قرآن چي 

 اد ي.ښتڅو د عالمونو رب هللا نه وي غوتر  ئښتى نه شغو

او اختيار سره  ۍه نسبي آزادگه د انسان لڅنمطلب به 

ږي سره همغآيتونه ه به دا گڅنڼو او گمتصادم نه 

 :ئا ددې ځواب ئثابتوو، 

مستقل او له  ،آيتونه ورتهته ې كه دا آيت او د

ړو او ېڅگ وڅنترهغو آيتونو ټولو ېل نه بلكي د نورو ب

، قدر، ءد قضاچي ولرو پام كي په ټول هغه آيتونه 

په نو راغلي، په كي مفاهيم  مشيت او اختياره، دارا

 پاته ېدل آسانه او له خبط او خطا خونديپوهې مطلب ئ

ډ نظر د لنو كسان االرأى ي بادېدى شو، متأسفانه ك

ړي، ېڅپرته پامه خاوندان دا آيت يوازي او نورو ته له 

مان گران شي او گېدل ورته پوهامله په مطلب ې له همد
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مجبوريت او عدم ۍ، ې وسپه بدا آيت د انسان چي كوي 

ې چي په دې ته نه دي متوجه اختيار داللت كوي، دوى د

 ې او نوريړل شوېڅډه څنموضوع يوه ې د دآيتونو كي 

ښه ه موضوع د په كار ده پپه نورو آيتونو كي، ې ئبرخي 

د ونيسو، پام كي په ړوند آيتونه اټول پاره پوهېدو ل

ړه په اځينو كسانو د قضاءاو قدر ۍ له كبله غلط دغي

ې هغه ځاى ئپه ېدو پوهچي په موضوع د داسي څه ويلي 

پيدا شكوك او شبهات راې ، خلكو ته ئېړگرانه كمزيد 

چي ې ړكولو موقع ورك ې خبريې د دښمنانو ته ئړي او دك

ې له يو قرآنږي، ېگو كپه قرآن كي تعارض تر سترووايي: 

په عين ڼي او گې اختياره او مجبور مخلوق انسان بخوا 

حال كي په داسي ړ بولي، ې وړه د محاسبړه وكې ئ حال كي

مسئوليت  ړه هيڅپه اړو وړو پلو كمجبور مخلوق د خچي 

چا و مسئوليت د هغه نړكټولو نه لري، د مجبور مخلوق د 

او له بلي خوا  ړى!!ې ورته مجبور كچي دى ئړه وي په غا

چي انسان ته له دوو بديلونو د يوه د انتخاب واك وايي 

دوى ته بايد حقيقت توضيح شي او ړى شوى، ورك او اختيار

دا ځواب وويل شي، قرآن ې قانع كوونكى ښتنو ته ئپو

ځواب د دوى مخي دا  قرآنچي د په كار ده ړى، ځواب ورك

څه ويلو ړه هم له اې چي په دي داسي دي نځيږدو، ېته ك

د چي ټينگار وي ې ې ئپه داو ، ډډه كوي او هم ممانعت

ې له ايد مجمل ومنو او تفصيل ته ئقضاءاو قدر موضوع ب

دا يوه مهمه چي حال كي په داسي ړو!! ډډه وكننوتو 

، ايمان له علم ې ضروريپراعتقادي موضوع ده او ايمان 

 پوهي په حقيقت كي دېدى، ايمان پرته نه شي ك يپوهاو 

څ په ترېر آيتونو ڼ شمگپايله ده، قرآن د انتهاء او 

په ې. كه ړلېڅضوع تفصيل سره دا موېر ډپه او كي 

گ ته څنټول آيتونه د يوه بل مربوط  پوريقضاءاو قدر 

ټولو او د ځوو پامه ونه غورپاره بل له ږدو، د يوه لېك

نتيجه راوباسو، نو نه به په اصل مطلب ڼا كي په ر

مشكل سره مخامخ گران وي او نه به له كوم ېدل راته پوه

 .ږوېك

ې خوا دا يوقرآن كه له چي بايد پام وي مو ته ې د 

ې قضاء او قدر شته، هر دلته تغيير نه منونكچي ويلي 

و و ضوابطا وسننله هغو و او قدر مطابق ا ءقضا كار د

پاره وضع ې عالم لهللا تعالى د دچي ږي ېسره سم ترسره ك
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په او د هللا تعالى په محدوده كي ړي، د الهي مقدراتو ك

م ويلي ې دا هخوا ئ ږي، له بليېاراده او إذن ترسره ك

ړى شوى، هغه كولى انسان ته نسبي واك او اختيار وركچي 

ړي، كولى شي له دوو كارونو شي له دوو الرو يوه غوره ك

ښتنه دا پر قرآن د ايمان غوړي، د يوه د كولو اراده وك

چي نه دا ړو خبرو ايمان لرو، په دواږ به مونچي ده 

ي سترگړو او له بلي گار وكټينې پر هغې ومنو او يوه ئ

په چا ته چي ځوو. هغه ې وغورپامه ئړو او له پټي ك

گران خبرو تلفيق ړو ې دواد د ،ړيږ غور وكلقرآن كي 

ږي ېې نتيجې ته رسسره د ۍېره آسانډپه ئ او كار نه د

او واك وركول او له دوو اختيار چي انسان ته د نسبي 

څخه د يوه د انتخاب قدرت او صالحيت وركول، د بديلونو 

يوه برخه ده، هللا تعالى دا  (قدر)و ا (قضاء )ې الهي همد

او ځينو مواردو كي په چي انسان كولى شي ړى سنت وضع ك

ي ښتنپل مشيت او غود خړ كي گپه انې ې محدودې خاصد يو

كه دا الهي سنت نه وى او د ده دا ړي، مطابق اقدام وك

او قدر جزء نه وى نو انسان به د  اختيار د قضاء

ې اختياره گه محكوم او بكامله تو پهېر څپه و جمادات

!! ښه نه شو ترسره كولىپله خوپه خې څه به ئ وو، هيڅ

اراده هللا تعالى داسي مشيت داسي تللى، خو د هللا تعالى 

او  ي واكنسب ديانسان چي ښتي غوهللا تعالى داسي ې، ړك

څه كوي انسان هر چي پاره وايو ې لولري، د همداختيار 

ې كوي، هللا تعالى ورته د او اجازه ئ په اراده، إذند هللا 

عزم او د يوه كار د كولو توفيق وركوي. د  ړيېكپرې يو

اختياره  ېمعنا دا نه ده چي انسان ب (قدر)او  (قضاء)

او  ي، چي نه د انتخاب اختيار لرئمخلوق د ېاراد ېاو ب

نه په خپل تقدير او برخليك كي د ده اراده او عزم څه 

او قدر ډېر غلط او ناسم تعبير  . دا د قضاءيز لرېاغ

دا چي دلته د هر څه لپاره خاصه او  ييعن (قدر)، ئد

دا  ييعن (قضاء) ې اواندازه ټاكل شو ېتغيير نه منونك

چي دلته هرڅه د ثابتو سننو او ضوابطو مطابق ترسره 

 ې، انسان ته د همدغو سننو او مقدراتو په محدوديكېږ

شوى، په سم انتخاب  كي د انتخاب واك او اختيار وركړى

او خراب انتخاب ئې خراب نتائج  يئې سم نتائج مرتب كېږ

 ي. وركو

انسان نه چي عقيده دي ې د پهاهل سنت و جماعت 
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ې ې محدودمجبور مطلق دئ او نه مختار مطلق، بلكي په يو

ړه په اد دوى له نظره د انسان ، ئد اختيار خاوند دكي 

گه محكوم او وپه مطلقه تهغه چي دا عقيده درلودل 

گندو نصوصو څردئ هم د واقع خالف خبره ده، هم له  مجبور

چي گورو سره متصادم، او هم د الهي عدالت خالف، عماًل 

، او ئې واكه او محكوم دېر بڅپه جماداتو  انسان نه د

ړى ې كړي وئړه وغواې زڅه ئهر چي نه داسي فعال مايشاء 

د كولو واك ځينو كارونو د نه ده بلكي خبره داسي شي، 

ځينو له كولو عاجز او ناتوانه، د او اختيار لري او د 

له هغه سره محاسبه همدغه واك او اختيار له امله 

كارونو كول ممكن دي د هغوى له  كومود چي ږي، ده ته ېك

كوم چي ې انتخاب په دخو د ده شي، غوره كولى ځه يو من

ې ئ لىهللا تعاپله نه بلكي په خې ، دى ئږيېنتايج مرتب ك

ژورو ړو دى له كومو لوچي ې الر كي په دې مرتب كوي، پر

كه ټول د ده له واكه بهر شيان دي، ږي دا ېسره مخامخ ك

ې اختياره وى نو نه محاسبه ورسره صحيح هغه مجبور او ب

چا مجازات او د هغه چي ځكه ې مجازات، دا وه او نه ئ

د اختيار او واك چي  ئد عدالت خالف كار دتعذيبول 

 ړ شوى وي، هللا تعالىپه كولو ااوند نه وي او د هر كار خ

څوك گه به هغه څنگانو ظلم نه كوي، پلو بندپه خ

خو د  تعالى هللاړى وي، ړ كگناه ته ابل چي تعذيبوي 

هم انسان ته كار  رامپه وخت كي حمجبوريت او اضطرار 

 آيت 92ې د التكوير سورې مزيد تفصيل د د د ړي.ك روا

  گورئ.وپه تفسير كي 
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چي يوه ته ړه ېر كړيو مثال ورته تاو د هغو دوو س

چي د ړي وو ركگورو داسي باغونه وږ دوه د انې موئ

 ځپه منړي وو او د باغونو احاطه كپه ونو مو خرما 

ړو باغونو ړې وه، دوامو كرونده ورته برابره ككي 

ې نه څه به ئڅ وركوله او هي ېوهمپړه بشپله به خ

مو نهرونه وبهول، ځ كي په منې كمول، او د دوى تر

په داسي حال كي ې، نو وپه برخه ې ئ)حاصل( ې ېوماو 

ې ې هغه ته ئخبري كولې گري سره ئلپل مخچي له 

ړاندي وپلوه له پلويانو وويل: زه تر تا د مال او 

پل پر خچي په داسي حال كي ننوت پل باغ ته يم، او خ

ا به دچي گمان نه كوم ې ويل: ې ظلم كولو، وئځان ئ

به گمان نه كوم قيامت ړ شي، او ځه والكله هم له من

نو حتمًا ول شم ځگرپل رب لوري ته وروراشي او كه د خ

. ځاى( ومومم وېدځگرمنقلب )د ورې غوره به تر د

آيا د هغه څ كي ورته وويل: په ترې د خبرو ئگري مل

له ې له خاوري، بيا ئچي ې ړه كافر شوى يپه اچا 

ېر څپه  يړسړ پد يوه بشې ئ بياړې او كپيدا ې نطف

دئ او  مي ربهللا غه مچي هې؟! خو زه داسي يم ړبرابر ك

پل چي خهغه مهال څوك نه شريكوم، ب سره هيپل رله خ

ونه ويل )ما شاء هللا ال قوة اال ې ولي دي باغ ته ننوت

د هللا له توان  څهيښتي، چي هللا غوڅه دي دا همغه  :(باهلل

پلوه ، كه ته مي د مال او اوالد له پرته نشتهي مرست

ستا تر باغ چي زما رب هيله ده ې نو گڼځان كم تر 

پر باغ له ستا  ېدى شياو كړي، اكغوره شى راته ر

ښوى ې په نتيجه كي ئچي ړي آفت نازل كآسمانه داسي 

ځي او ژوري ننوزمكي كي(  په)ې اوبه يا ئ، گ شيډا

او ې، و توان ونه مومالسه كولد ترڅكله ې هيته ئ
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پل خپه چي په آفت( مبتال شوه، نو داسي شو ې )ېوه ئم

ړى ې كئنو باغوپر چي ښل ې السونه سره موښت ئگهغه ل

پلو پر خچي( داسي ليدل باغونه ې وو، او )اوس ئ

پل ې: كاش له خاو ويل ئ رانسكو شوي وچجاو  يوپرڅ

له هللا ې ړى، او نه ئڅوك نه وى شريك كسره مي هيرب 

ړي ې وكړ او مرسته ئچي مالتډله درلوده داسي پرته 

همدلته ځان مرسته كولى شوى. پله د په خې او نه ئ

واليت او مرسته حقيقي هللا ته مختص ده، چي گنده شوه څر

هم د پلوه غوره دئ او هغه هم د ثواب وركولو له 

    پلوه غوره.ټاكلو له پايلو 

ېزناكه و كي يوه بله اغآيتونې مباركو په د -(32-44)

ټول هغه ې او ېښودل شوږ مخي ته ازموقصه  ېښوونكاو الر

ن دي او ضاميې اساسي مچي د سورځور شوي ان يپه كمطالب 

ېل انداز او اسلوب بېل قصو كي په ب پهې ې سورد د

گ كي درول څن. دلته دوه شخصيتونه يو د بل يتوضيح شو

پايلي د دوى ې باورونو باورونه او د دړو ، د دوايشو

ږ مخي ته زموړنو پر كې د دوى ېز ئژوند او اغپه 

شتمن او د مال او دولت خاوند دئ، اوالد ې ږي، يو ئېځل

ېرازه باغونه دوه سمسوره او شې زيات دي، ن ئپلويااو 

آخرت پر ، مشرك دئېر حاصل وركوي، خو ډچي هر كال لري 

 تعالى هللاځي، چي قيامت نه راگمان كوي ايمان نه لري، 

الهي مكافات او  پهمحاسبه نه كوي، له بنده سره 

 چي كه احياناً ې دا دئ گمان ئمجازات باور نه لري، 

هم محاسبه ترسره شي نو هلته به قيامت راشي او الهي 

په دنيا كي په برخه شي، همغسي لكه ده ته غوره مقام ور

ې نيستمن دئ، مال او دولت نه په برخه شوى، بل ئچي ور

ې دا او آخرت ايمان لري، باور ئ تعالى هللاپر لري، خو 

ړه ده، عطيه او ورك تعالى هللاڅه د د انسان هر چي دئ 

 رېډپه ه او مركه محاور يوه ځړو ترمند دوى دوا قرآن

ښكلو الفاظو سره ېرو ډېزناك او خوندور اسلوب او اغ

 ړاندي كوي:داسي و

پل گورو دوه سمسور باغونه لري له خاند چي مشرك شتمن 

باغ  ،ځيپل باغ ته ننوخ ځاىگري سره يو مؤمن نيستمن مل

ې ئځ كي په منپه ونو سره احاطه شوى، ې د خرما ئ

پل چي خ كلهي، ېږپه كي بهوياله د اوبو كرونده ده، 
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گري ته پل ملخنو گوري ډكي ېوو باغ سمسور او وني له م

ې سره هغه ته ډكي لهجله غرور او تكبر ړوي او مخ ا

ړاندي يم، وپلوه له پلويانو زه تر تا د مال او وايي: 

ړ ځه واله كله هم له منسمسور باغ با دچي گمان نه كوم 

پل رب به راشي او كه د خ قيامتچي گمان نه كوم شي، او 

ې هم غوره نو حتمًا به هلته تر دځول شم گرلوري ته ورو

څ په ترې د خبرو ئگري . ملپه برخه شيمقام او منزلت را

 چيې ړه كافر شوى يآيا د هغه رب په اكي ورته وويل: 

د ې ئ بياړې او كپيدا ې له خاوري، بيا له نطف ېته ئ

يوه ې د مخه ته تر دې؟! ړېر برابر كڅپه  يړسړ پيوه بش

ې ړه شوېوو او دانو جوې، دا نطفه له هغو مړه نطفه وو

 يړټو له خاورو جواو بو وږي، ونېټوكچي له خاوري را

ړ، ړ كړ انسان درنه جوپبشله هغي خاوري تعالى  هللا، ېړك

ړې؟! خو زه داسي ېره كېرزوينه دي هپدا تعالى  هللاآيا د 

څوك نه پل رب سره هيدئ او له خ مي ربهللا غه مچي هيم 

ونه ې ولي دي پل باغ ته ننوتچي خهغه مهال شريكوم، 

چي د په كار خو دا وه ويل )ما شاء هللا ال قوة اال باهلل:( 

ړى وى او دا اعتراف دي د نعمت شكر دي ادء كتعالى  هللا

په كوم له لوري ده او هم ړه د هللا تعالى چي هم ورككولى 

له لوري، كه ته مي د تعالى  كار د برالسي توفيق د هللا

چي هيله ده ې نو گڼځان كم پلوه تر مال او اوالد له 

په دنيا يا ړي، ستا تر باغ غوره شى راته راكزما رب 

پر باغ له آسمانه داسي ستا  ېدى شيپه آخرت كي، او ك

ې يا ئ، گ شيډاښوى ې په نتيجه كي ئچي ړي آفت نازل ك

السه د ترڅكله ې هيځي او ته ئژوري ننوزمكي كي  پهاوبه 

د  تعالى هللاڅوك كولى شي د آيا ې، و توان ونه مومكول

همداسي وشول، باغونه او ړى؟ ړو مخنيوى وكېكپرداسي 

گورو د انچي ې ليدل ئ، لآفت مبتال شوالهي په ې ئېوه م

ې ېوه او كرونده ئې، مې رانسكوري شوئې چجۍ او پرڅ

ونو ښتگل وهغاو په ښل سره موې السونه ئنو ې، تباه شو

ې: كاش ړي ول، ويل ئې كئباغونو پر چي ې تأسف كولو ئ

ې ئړى، او حالت څوك نه وى شريك كسره مي هيرب پل له خ

پلوانو او ې مرسته نشوى كولى، د خچا ئچي هيداسي وو 

پلويانو هغه ډله هم د ده خوا ته نه راتله او د ده 

پله په خ، او ې مغرور ووپر ىچي دې نشوى كولى مرسته ئ

ې ئپرته ، له هللا تعالى كولىنشوى ځان مرسته د ې هم ئ
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او ثابته گنده څرهمدلته . او مرجأ نه موندلهبله ملجأ 

چي واليت او مرسته حقيقي هللا ته مختص ده، هغه هم د شوه 

ټاكلو له پايلو هم د پلوه غوره دئ او ثواب وركولو له 

    پلوه غوره.

   

  

   

   

   

   

     

   

  

  

  

 

   

   

   

چي داسي دئ لكه ړه ېر كژوند مثال ورته تد دنيايي 

ې په همداو  له آسمانه راووروو ېئږ چي موهغه اوبه 

ژر( داسي او )ږي، ېټوكراو ڼگڼ گټي بود زمكي سره 

څه په هر ځوي، او هللا ې الوچي باد ئمات مات شي 

ژوند زينت او وانمن دئ، دا مال او اوالد د دنيايي ت

په شوي صالح عملونه ستا د رب  پاتهښايست دئ او 

طمعي د هم او دي پلوه غوره د ثواب له هم ړاندي و

  پلوه.او هيلي له 

ږ كي ېپه غو كي د طبيعت آيتونې مباركو په د -(45-46)

د هغو مطالبو د اثبات په استناد او د طبيعي حوادثو 

په تاريخي قصو ې د مخه چي تر دړاندي شوي پاره دالئل ول

ړوي پام د هغه باران لوري ته اږ ړاندي شول، زموكي و

ډول ډول ې سره له زمكي په همدږي، ېچي له آسمانه وور

چا چي د هر ړي، داسي ږي، د زمكي مخ شين كېټوكټي راوبو

ښكونكي ړه راږي، خو همدا شنه او زځان ته راكاتوجه 
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ۍ چي سيلې به گورې شي او ټټوې ټټوچ شي، ژر ور ېډټي بو

ځوي!! د دنيا مال او متاع، ولې خوا بلي خوا ته اې يوئ

پلويان همداسي دي، جالب، جاذب، پلوان او اوالد، خ

په مقابل كي خو ېدونكي، فنا كژر غولوونكي، موقتي او 

چي بقا او داسي دي  عملونهېك او نلح صاې د انسان ئ

ې پرغوره ثواب او بدله  تعالى شي، هللاپه برخه ې دوام ئ

 ېدى شي. ې كئپايلو طمعه او هيله ېكو ړي او د نمرتب ك

   

   

   

   

   

   

   

     

    

   

  

   

   

   

    

    

    

     

ډه بربنړو او زمكه به چي غرونه روان كځ او هغه ور

ې څ يو ئچي هيداسي ړو، ډ كراغونبه ې، او دوى گور

ړاندي ليكه به ستا رب ته وروليكه ږدو، او ې نپر

په چي لكه  ږ ته همغسي راغلئچي موړى شي، يقينًا ك

چي گمان كولو ړي وئ، خو تاسو پيدا كځل مو ړي لوم

ټه درته ونه ېېدو كومه نې تر سره كد وعدڅكله به هي

ې گورېښودى شي، نو مجرمين به ټاكو، او كتاب به ك

ې )كتاب( كي په دچي ېدونكي دي ېرڅه وچي له هغه 

گه كتاب دئ! څندا ږ! پر مودي، او وايي به: افسوس 



 

                                                                                                                      ېپلوش ند قرآ

 الكهف

 

 

 

 

 

 

 

381 

درج ې گر هغه ئى او نه ستر مېښپرل(وړ )عمې ونه ئ

ول، ې ئړي چي كڅه به حاضر ومومي او هر هغه  ،ىړك

  چا ظلم نه كوي.پر هياو ستا رب به 

و كي د قيامت دوه ې مباركو آيتونپه د -(47-49)

ځور شوي، ڼي كي انېري جامع بډپه مجمله خو ړاوونه پ

 داسي:  

 ځايهپل پل خبه راشي چي دا غرونه له خځ هغه ور 

له غرونو زمكه ، ړوې روان كې بلي خوا ته ئوو، يوخوزو

 ړ شي.ې جوگ ترډاپراخ  او شي، خورډه بربن

  ړ ې مڅ يو ئچي هيداسي ړو، ژوندي كانسانان راټول

ډ پراخ بربنې په دټول پاته نشي، او تر خاورو الندي 

ړاندي ليكه ستا رب ته وروليكه ړو، ډ كراغونگ كي ډا

 ړى شي.ك

  ړاندي همغسي په وتعالى  هللاشي: نن د دوى ته به وويل

دا دئ بيا ړي وئ، پيدا كې ځل ئړي په لومچي راغلئ لكه 

ډ لكه ړئ، همغسي بربنپيدا كېر راڅپه ځل ړي ې د لومئ

گمان كولو ېدئ. تاسو پيدا كډ ندو بربنېپلو مخله چي 

ټه درته ونه ېېدو كومه نې تر سره كد وعدڅكله به چي هي

ټه راغله او هغه وعده ترسره ېخو دا دئ هغه نټاكو، 

 شوه.

  پل خبه د ده ړاندي په وچا هر د پيل شي، محاسبه به

چي د ې گورمجرمين به ېښودى شي، كڼه پاكتاب او عمل

ېوتي پرپه او  ېري اخيستيپه ليدو سره وڼي پاپلي عملخ

گه څندا ږ! پر موايي: افسوس وږ سره ډك غاو له تأسف 

څه ى او نه ستر، هر ېښرپوړ عمل ږ وزموې كتاب دئ! نه ئ

ې ئړي چي كڅه به حاضر ومومي په كي درج شوي، هر هغه 

 .ول

  ړي چا ته مناسبه او عادالنه سزا وركهر ستا رب به

  ظلم نه كوي.به چا پر هياو 
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پاره مو وويل: د آدم ل تهمالئكو چي او هغه مهال 

چي پرته له ابليس، ړه ټولو سجده وكړئ، نو ه وكدسج

ې امر ئرب له پل وو او د خڅخه ېريانو پهغه له 

ې له ما ړ، نو آيا تاسو هغه او اوالد ئړاوى وكسرغ

چي هغه مو نيسئ، حال دا مرستياالن پرته اولياء او 

نه او بده ړېڅومره كرغد ظالمانو ښمن دئ؟!! د

 بدلونه. 

 ښووني دا دي:ې مبارك آيت مهمي مهمي الرد د -(51)

  :ه ستر كرامت تاسو ت تعالى هللاانسانانو ته ويل شوي

چي ستاسو جد آدم ړ وكامر ې ئ تهمالئكو ړ، په برخه كدر

د دوى د ړه، ټولو سجده وكړي، ته سجده وك السالم عليه

څه انسان ته مسخر او چي د عالم هر ې معنى دا وه سجد

يوازي يوه كي ټول عالم په همداسي وشول، خو تابع وي، 

ر او چي انسان ته مسخړه ډډه وكې له د)ابليس( مخلوق 

د ېريان پ، څخه ووېريانو پهغه له چي ځكه دا تابع وي، 

پيدا داسي  تعالى هللاېر بااختياره دي، څپه انسانانو 

چارو يوه غوره شي له دوو الرو او دوو چي كولى ړي ك

ېك يا بد ړي، د ايمان يا كفر الر، اطاعت يا عصيان، نك

 هللاد چي ېر نه دي څپه عمل، د فرشتو او نورو مخلوقاتو 

ړاوى نشي كولى، سرغعصيان او څخه له امر او حكم  تعالى

د ې سره په استفادې واك او اختيار نو شيطان له همد

ړاو پهغه ې عصيان ئړ، ړاوى وكڅخه سرغامر رب له پل خ

ټولي ېدو ځگرېرته په لوري د ب تعالى چي د هللاېد ته ورس

ې او د ده له رحمته سخت مأيوس ړلپر مخ وتې ې ئدرواز

ې انسانانو! آيا تاسو انو ناهيلى )ابليس( شو، او 

پرته اولياء او  تعالى هللاې له اوالد ئهمغه ابليس او 

دا ؟!! يد انښمنچي هغه مو دنيسئ، حال دا  مرستياالن

پل رب نه بدلونه ده، خړېكرغظالمانه، بده او څومره 

پل ولي او او هغه خ ړئپناه وته ښمن پل دږدئ او خېپر

 !!ځوئ!گرپالونكى 

ېر وضاحت ډپه ښوونو گندو الرڅرله ې مبارك آيت د د
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پرته د تعالى  هللاله نظره له  چي د قرآنږي ېسره معلوم

په  ځاى بل د وليپر تعالى  چا متابعت شرك او د هللابل 

 گه نيول دي. تو

   

   

    

  

    

  

   

   

  

   

  

  

   

    

پر مهال ښت پيدايي د زمك او وآسمانوننه مو د 

ښت ايدپيپله د دوى د په خځولي ول او نه گرشاهدان 

الروركي مرستندوى نيسو، او هغه ږ او نه موپر مهال، 

چي )همدا( چي ووايي: زما هغه شريكان دروبلئ ځ ور

ت به ې بلي خو اجاببه ئونو وركولو،  (ېپرمو )گمان 

د دوزخ دائمي  بهځ ې نشي كولى او د دوى تر منئ

گمان و اگوري ، او مجرمان به اور ووړكنده حائل ك

او له هغه به د ېدونكي دي، په كي لوچي ړي به وك

  ځاى ونه مومي.ېدا گ ته كڅن

دا مبارك آيت د مخكني مزيد وضاحت كوي او  -(51-53)

په ې ئ گهڅنگه د شيطان متابعت كوئ، څنوايي: تاسو 

چي حال دا ځوئ، گرشريك او ند  تعالى بعت كي د هللاامت

حاضر پر مهال ښت پيدايي د زمك او وآسمانونهغه نه د 

چي د څوك پر مهال، ښت ايدپيپل خد او نه  وواو شاهد 

ځان د پل گوالي خبر نه وي، د خڅرنښت له پيدايعالم د 

گه ستاسو ځنگوالي خبر نه وي هغه به څرنښت له پيداي

به د  تعالى هللاچي گه گمان كوئ څنړى شي؟!! ښوونه وكرال
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ياالن ځان شريكان او مرستېر الر وركي د څپه شيطان 

د دغو وهمي او دروغجنو شريكانو او مرستياالنو  .ځويگر

ډ شي او دوى ته د دعاء كولو بربنښه ځ ماهيت به هغه ور

چي ښه جوته شي  پايله بهښتلو او له دوى د مرستي غو

دروغجن  او گډونپه ېريان د ابليس پانان، ټول انس

 تعالى هللاډ شي او ړاندي راغونپه و تعالى هللامعبودان د 

گمان مو چي همدا زما هغه شريكان دروبلئ ورته ووايي: 

پسي روان وئ په هغوى ، ڼلگزما شريكان مو وو، اې كپر

مشركان به ې، گاني كولپه درشل كي مو دعااو د هغوى 

ځواب وركولى شي او نه به هغوى به نه خو  وروبليهغوى 

حائل ځ تر منې ئې به ې مرسته كولى شي، د دوزخ لمبئ

چي پوه شي په ليدو سره مجرمان به د دوزخ ټول شي، 

او ېدونكي دي لوې كندي كي په همدځاى دئ او ې همدا ئ

  ې ونه مومي.ځى به ترپناه څ هي

    

   

    

   

   

 ډولپاره كي مو د خلكو لې قرآن په دچي او يقينًا 

څه زيات او انسان تر هر ړل، ړاندي كډول مثالونه و

 دئ. )جدل كوونكى( و وړاگج

ټول هغه كي  قرآنپه چي دا مبارك آيت وايي  -(54)

پاره پوهاوي لښووني او د خلكو د الر چيمثالونه راغلي 

د مثالونو، دالئلو او  قرآنچي د څوك ضروري دي، 

پوه نشي او په حقيقت ېدو سره سره له اور ښوونوالر

ې نشي ښوونه ئڅ مثال، دليل او الرړي نو هيايمان رانه و

 چمتو كولى، د قرآنې نشي ړو ته ئپوهولى او ايمان راو

ه منلو به يوازي هغه ښوونو او مثالونو لد دغو الر

جدل كوونكى وي. تاسو ړاوو او گجچي سخت ډډه كوي انسان 

ښكلي، څومره ځايه ې پيل تر دې له ې سورد دچي وليدل 

ېښودل شول، ږ مخي ته كمثالونه زموېزناك جامع او اغ

پل چي خگورئ په نورو برخو كي و قرآنهمداسي به د 

ړي او يح كتوضڅ كي په ترښوونكو مثالونو ې د الرمطالب ئ

ې رفع ړې او هر تشويش ئځواب كې ئښتنه پو هد مخاطب هر
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  ړى.  ك

    

   

  

    

   

   

 

ړلو او له ې خبري له ايمان راويوازي داو دا خلك 

چي د مخكنيو سنت ړل منع كڅخه ښتلو ښني غوپل رب بخخ

)دود دستور( ورته راشي او يا عذاب مخامخ ورته 

 راشي.

پل او له خړلو دلته د مشركينو د ايمان نه راو -(55)

له دوى  -1ې: ښتلو دوه وجهي بيان شوغونه ښني بخد رب 

چي د دوى له ښتو مذهب غودين او داسي پيغمبر پل خ

پلرني مذهب او قومي دود دستور سره ورته وي، نوى دين 

پالر پل خله دوى ته چي او له هغه مذهب سره مخالف دين 

دئ نه مني، يعني دلته سنت د  پاتهپه ميراث او نيكه 

په نه د عذاب په معنى راغلى، مذهب او دود دستور 

يا خو غير په معنى ونيول شي بمعنى، كه دا د عذاب 

ې ده. ې شوپسځكه د عذاب يادونه ورځي ضروري تكرار را

ېري دئ چچي هغه الهي عذاب ې ويلي ته ئپيغمبرانو  -2

چي دا ې، په هغه صورت كي دي منو ښواگې پري ته موچ

 گورو.  گو وپلو سترپه خعذاب مخامخ 

ړه د په اې آيت د تفسير چي د دپام وي ته مو ې د

ږي، ېگو كژور اختالف تر ستراو ېر ډځ تر منمفسرينو 

ځينو درنو مفسرينو ړي، ې كپرږده بحثونه ږده اوځينو او

چي د آيت ړى ړلى او تعبير كژباگه په داسي تودا آيت 

ېر تكلف سره د دوى ډپه گوي او ړخ نه لله الفاظو سره ا

ې ې او آيت ئڼلگما استفهاميه چا ځي. ې راوتعبير تر

چي ايمان ړل ع كې منڅه شي خلك له دړلى: ژباداسي 

ۍ برخي سره خو دا تعبير د آيت له وروستړي او .... راو

پر مخكنيو قومونو ځينو سنة االولين گوي، ړخ نه لا

چي ووايي: اوس نو ړى ې كگڼلى خو دا تكلف ئراغلى عذاب 

پر چي همغه څه انتظار نشي كولى د بل پرته ې دوى له د
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خو د آيت ! ې راشي!پرمخكنيو قومونو نازل شوي عذابونه 

نه پاره كوم شاهد او مؤيد ې خبري لپه الفاظو كي د د

په تكرار  وآيتونېر ڼ شمگ قرآنمومو. بل لوري ته د 

چي د ږ ته ويلي ېلو الفاظو موېلو باو په بسره 

ړلو د مخالفينو د ايمان نه راو السالم معليهپيغمبرانو 

ې: ې آيت كي ورته اشاره شوپه دچي وو دوه سببونه همدا 

پالر نيكه له دود دستور سره پل ې د خوى دعوت ئد د

ښونه گواهسي تش ې مخالف موندلى او د عذاب وعيد ئ

چي همدا ښيي گه په واضح توهم  آيتونهوروستني   ڼلي.گ

 تعبير دقيق او صحيح دئ.

   

    

   

  

   

  

   

    

   

    

    

   

    

    

   

   

   

    

   

   

    

    

    

گه په توپيغمبران يوازي د مبشرينو او منذرينو او 
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په مرسته جدل ړى د باطل ې كچي كفر ئږو، او هغه ېل

ځوي، او زما پرراوې پرچي حق پاره ې لكوي د د

چي ډو الندي نيولي ې تر ملنڅه ئاو هغه  آيتونه

ږي، او تر هغه به لوى ظالم ېې وركول كپرخبردارى 

ړى شي پند وركو سره آيتونپه پل رب د خچي څوك وي 

چي السونو ړي ېر كڅه هړي او هغه ې وكډډه تراو هغه 

پرده ړونو پر زږ د دوى چي موړي، يقينًا ړاندي كې وئ

ې ږونو كي ئپه غوپوه نشي او ې پرچي ې ړولغو

په نو  ېوبلې دروندوالى، او كه د هدايت لوري ته ئ

نشي، او ستا هدايت څكله تر ابده هيې حالت كي به د

پلو ې دوى د خښونكى دئ، كه ئرب د رحمت خاوند بخ

په برخه ورې عذاب ئژر به ړنو له كبله نيولى نو ك

ځاى داسي )د تحقق( ې د وعدپاره وو، خو د دوى لړى ك

     .نشي موندلىكومه ملجأ پرته له هغه چي ټاكل شوى 

 ښووني دا دي: و الرآيتونې مباركو د د -(56-58)

  تعالى هللاږل شوي، د ېله لوري ل تعالى هللا دپيغمبران 

ڼا كي د ايمان په رپيغام پيغام خلكو ته رسوي، د دغه 

پل كفر له بدو ي او كافران د خېرى وركوخاوندانو ته ز

پلرنى چي ستاسو څخه دا مطالبه له دوى ېروي، پايلو و

ړي او ډډه وكڅه ويلو ړي يا د هغه خالف له مذهب تأييد ك

ښتنه ټه غوې بنساو بې شخو ؛ښييمخامخ درو يا الهي عذاب

 ده. او مطالبه 

 ړنالري د او ك گالريله باطل مذهب او غلطي ت انوفراك

او په مرسته ې باطل مذهب ې، د همدړلمالتپاره دفاع ل

 هللاد  دوىځوي، پرچي حق راوې دا ده ، موخه ئجدل كويټه گ

چي ډو الندي نيولي تر ملنڅه او هغه  آيتونه تعالى

 .ږيېې وركول كپردارى خبر

  ړى پند ورككله چي څوك وي به لوى ظالم چا تر هغه

نه هغه و سره، خو آيتونپه رب  ده دد هم شي، هغه 

ټول پل خړي بلكي وكې ډډه ړوي او له منلو ئيوازي مخ وا

ړي ېر كه، فسادونه، كفر او شرك گناهونه، ظلمونههغه 

ې ئ ې د مخهتر دچي ڼي گې وئاو عادي ې اهميته او ب

 ؟!! ړيك

  ډ كي داسي ډڼپه تعصب ړوند دوى د شرك، كفر، جهل او
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داسي ې ئړونو پر زگران شوي، چي راوتل ورته ښتي ن

ېدى ېرې تگي ترړاند حق وچي ېدلي ړغو ېپردېړي پرېړي پر

چي د حق له داسي دروندوالى دئ ې كي ئ وږونغوپه نشي، 

د څوك هغوى ې حالت كي كه په دنو ړي، ې عاجز كېدو ئاور

تر ابده به هدايت چي هدايت لوري ته وبلي نو يقينًا 

 نشي.

  ستا رب د چي ډ وجه دا ده ځنالهي عذاب كي د په

كافر او مشرك ته هم مهلت ښونكى دئ، رحمت خاوند بخ

په ږدي، ېپرې پرانيستې دروازه ورته وركوي، د توب

ې دوى د ې تلوار نه كوي، كه ئعذيب كي ئتنيولو او 

ې عذاب ئه بډير د مخه اله نيولى نو ړنو له كبلپلو كخ

د تحقق ې د وعدې ئپاره وو. خو د دوى لړى په برخه كور

 كوم بله ملجأ او منجأپرته له هغه چي ځاى ټاكلى داسي 

     .نشي موندلى

نو درنو مفسرينو دلته موعد ځيچي پام وي ته مو ې د

 هللامن دونه( كي ضمير په )او  ېڼلگد اسم زمان صيغه 

كافرانو تعالى  هللاچي "ې دي راجع بولي، ويلي ئ تهتعالى 

تعالى  هللااو له  ېټاكلټه ېې د تحقق ثابته نته د وعد

 ېښيدقيق نه برځى نشي موندلى، دا تعبير پناپرته بل 

ړاو او ارتباط نشي تأمينولى، اصوالً ځ تد فقرو تر من او

ې اسم موعد ږدې اسم ته راجع شي، دلته نږدبايد ضمير ن

موعد اسم دلته چي نوم، غوره تعبير همدا دئ  هللا دئ نه د

په ې او ې سره دوزخ ته اشاره شوپه دمكان دئ او 

ې آيت پسپه ورې. او ې موعد ته شو)دونه( كي اشاره همد

په معنى راغلى، دا تعبير هغه تكرار هم  كي د اسم زمان

ټول قرآن په  د كالم بالغت ته تاوان رسوي.چي منتفي كوي 

دا ې، صيغه نه ده راغل پاره د موئللتعالى  هللاكي د 

    ښايي.سره  موعداً له ښايي، سره نه  هللا تعالىصيغه له 

  

   

  

   

چي ظلم ، هغه مهال ړلچي هالك مو كاو دا هغه كلي دي 

ې ټاكلټه ېپاره مو خاصه ند هالكت لړ او د دوى ې وكئ

  وه. 
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ې او جامع تتمه ښكلدا مبارك آيت د مخكني مضمون  -(59)

 ږي:ېځلپه كي ښووني ده او دا الر

 ي.ړهالك ك تعالى چي هللادي ې دا د هغو كليو قص 

 ې ظلم وو.د هالكت وجه ئ 

 ټاكل ټه ېړې ثابته نگځانپاره د هر يوه د هالكت ل

ېدونكى سنت ثابت او نه بدل تعالى هللااو همدا د ې وه، شو

 دئ.

دريو تاريخي ې اساسي مضامين د ځايه د سورې تر د

ې د اصحاب كهف د ئه يوځور شول، څ كي انپه ترقصو 

ځ د مؤمنو زلميانو او د دوى د مشرك او ظالم قوم تر من

د يوه مشرك شتمن او مؤمن نيستمن ې ې قصه، بله ئمبارز

ې د انسان د صه، بله ئې قې او محاورد عبرتناكي مرك

ړه وكړاندي سجده د ده په ومالئكو هغه قصه چي  ښتپيداي

د دوو سترو ته ږ خو اوس موړ، ړاوى وكاو ابليس سرغ

گډ سفر قصه رااوروي، د سترو شخصيتونو د مالقات او 

ځو پنې د ، يو ئالسالم عليهاو خضر  السالم عليهموسى 

تعالى  هللاې د ډلي او بل ئپيغمبرانو له اولوالعزمو 

ې زده ترالسالم  عليهچي موسى لم بنده اېك او عداسي ن

ږده د اوپه موخه د مالقات ې ره ئړې او له هغه سړه كك

په هر ې ې قصې وه. د دړلپاره مال تاو ستونزمن سفر ل

ېر عبرتناك درسونه او ڼ شمگپړاو او هري برخي كي 

 پيلږي، قصه داسي ېځل ړانديپه وږ زموښووني ځالنده الر

  ې:شو

    

    

   

    

پل زلمكي ته وويل: تر هغه به له چي موسى خاو كله 

چي مجمع البحرين )د دوو سيندونو يو تلو تم نشم 

 ېې مودږدږم يا به تر اوېېدو سيمي( ته ورسځاى ك

 درومم.)كالونه كالونه( 

ږ ښووني زموڅو الرو كي ې مباركو آيتوندپه  -(61)

 ې:ښودل شوېمخي ته ا

  ې ښتل ئوتلى، غوږد سفر په يوه اوالسالم  عليهموسى
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ېدو سيمي( ته ځاى كمجمع البحرين )د دوو سيندونو د يو 

ې چي د دو كي به درته جوته شي ې آيتونپسپه ورږي، ېورس

او مجاهد شخصيت سره مالقات عالم ه ې له يوسفر موخه ئ

ږي ېو له فحوى معلومڅه زده كول وو، د آيتوناو له هغه 

ې ځاى ئېدو ې، د اوسشخصيت يادونه شوې چي ده ته د د

چي دا كس حتمًا ې ړښودل شوى، ده اراده كمجمع البحرين 

په  ړي.ې زده كڅه ترپاته شي او څه وخت ورسره گوري، و

 .ېدلىخوزې موخه همد

 ځان سره گه له په توې د خادم او ساتونكي س ئيو ك

د سفر ملگرى د )فتا: عليه السالم ړى. دلته د موسى ك

چي ږي ېې معلومغالم او خادم( په نامه ياد شوى او له د

دا د هغه وخت قصه ده؛ او دا سفر هغه مهال ترسره شوى 

د فرعون په كور كي او د شاهي عليه السالم چي موسى 

ېدو او ساتونكي او غالمان په توگه اوسړي ۍ د يوه غكورن

السالم  عليهد يوسف  قرآنچي ځكه ې په خدمت كي ول، دا ئ

 ي. ړپه دغه نامه يادكگاران هم ساتونكي او خدمت

 چي يا ، د ده دا وينا زمن ووونږد او ستدا سفر او

ې ږدبه مجمع البحرين ته رسم او يا خو به همداسي تر او

د هغو خلكو انتباه  ه كوي.ې درومم، همدا مطلب افادمود

ېدلى، د خوزسحر عليه السالم صحيح نه ده چي وايي: موسى 

ږى ړى او وچي ستېدلى ځاى ته رسې شاوخوا مهال داسي غرم

عليه السالم او خضر ې ورك شوى شوى، هملته پوخ ماهي تر

 !ې هملته موندلى!ئ

 ټول په چي گورو ځير شو نو وبه ې ته كه د مصر نقش

ځاى شوي اى نشته چي دوه سيندونه سره يو ځمصر كي داسي 

ړو چي د نيل دواېواد دئ په حقيقت كي داسي همصر وي، 

ټوله ړو خواوو آخوا له دوانيل  دخواوو ته آباد شوى، 

)نيل  ړ شوىصحراء ده، نيل له دوو سترو سيندونو جو

د سودان په مركز  ړهاالبيض او نيل االزرق(، دا دوا

له مصر تر خرطوم پوري بل  ځاى شوي،خرطوم كي سره يو 

ږي، او دا تر دوو مياشتو ېنه ترسترگو كمجمع البحرين 

له وينا عليه السالم د موسى ړي، زيات پلي مزل غوا

ې د ده له دږده سفر وتلى وو، ږي چي دى په اوېمعلوم

ځاى ته ېدو ځاى كوينا چي يا به د دوو سيندونو د يو

درومم، همدا  ې همداسيې مودږدږم او يا خو به تر اوېرس

وك دا خبره نه كوي ډ سفر كي هيڅږي، په لنېخبره معلوم



 

                                                                                                                      ېپلوش ند قرآ

 الكهف

 

 

 

 

 

 

 

391 

ږم او يا خو به همداسي تر ېچي يا به آخري مزل ته رس

چي ې مودي روان يم. د هغو مفسرينو رأيه دقيقه ده ږداو

ېدا ځاى كگو د يوڅاند دوو  څخه د نيلن يله مجمع البحر

سيندونه ه مراد دوه روان څخمحل اخلي، دلته له بحرين 

مجمع )پاره د ړو اوبو لړي اوبه، د والاخلي نه دوه وال

 ښي. ېكارول مناسب نه بربينهما( الفاظ 

  ښايي دا سفر به د چي ې ېرلگمفسرينو داسي انځينو

له بعثت وروسته او هغه مهال ترسره موسى عليه السالم 

گمان كوي ېدو او په بيديا كي اوسچي دى د سينا شوى وي 

بحرين به مراد د خليج عقبه او خليج مجمع ال لهچي 

ېدا وى، خو ځاى كسويس يا د بحرالروم او بحر القلزم يو

ځايونه دا ې خوا چي له يوې ده ځكه كمزورېرنه گدا ان

 چي موسى عليه، حال دا لرينه ښي ته ضرورت كومي ن

ټاكل شوى وو او ورته ويل گه په توښي ته كب د نالسالم 

غائب شي، له تا كي لبحرين په مجمع اچي دا به شوي وو 

 عليهموسى چي له داسي نه دي ونه يځاله بلي خوا دا 

چي ووايي: يا به ښتو ږد سفر غودومره اوې څخه ئالسالم 

ږم يا به كلونه كلونه )حقبا( مزل ېمجمع البحرين ته رس

 كوم. 

 له  السالم عليهموسى چي ه وايي يتونهمدا راز دا آ

ښيي او دا ښتل، كول غوڅه زده ړي پوه او مجاهد سهغه 

له بعثت ځكه چي دغه سفر د ده له بعثت مخكي وو، 

پوه ، تر ده بل ښود ووالرستر پاره لنورو هغه د وروسته 

 .ړۍ كي نه ووپه ناو عالم كس 

 له بعثت وروسته السالم  چي موسى عليهوايي  قرآن

چي د ده لري شوى  څخهپل قوم ځي له خښت ورېڅلويوازي 

وغولول، كه دا سفر له بعثت وروسته  په غياب كي سامري

له بعثت وروسته  ړى وو.كوضاحت  قرآنې ئوى نو حتمًا به 

ونه وو او نه دپه صحرا كي وو، هلته نه سينهغه د سينا 

 .مجمع البحرين

 ېر څپه چي دا قصه د مخكنيو پام وي ته مو بايد ې د

ې هغوى ته ويل څ كي ئپه ترې او قريشو ته اورول شو

 هللاچي څخه له يوه داسي عالم السالم  ليهع: موسى شوي

پاره دومره څه زده كولو لړى وو، د څه علم وركتعالى 

چي كه ړې وه ې كړه ئېكپراو  ړوكسفر او ستونزمن ږد او
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دا سفر كلونه كلونه هم ونيسي دوام وركوم، خو تاسو 

ېر د داسي ستر عالم شخصيت څپه  ّـهللا  رسولد كمبختان 

ړى او د قرآن گه غوره كپه توپيغمبر د تعالى  هللاچي څخه 

څه څه زده كولو هد ړى، نه يوازي ې وركېر كتاب ئڅپه 

  ې!!ړلبلكي د هغه مخالفت ته مو مال تنه كوئ 

   

   

   

    

   

   

    

    

   

   

   

   

   

   

     

    

   

    

نو  ل؛ېدېدو سيمي ته ورسځاى كړو يوچي د دوانو كله 

پله الر خې چي په سيند كي ئړ، ېر كهپل كب خړو دوا

زلمكي ته پل ېر شول خچي ت. نو كله ړوالونيوله او 

ښتيا په ر؛ ړهاك( مو راته راوغرمنى )خورئي وويل: 

ېر ډې سفر په برخه شوه )دړيا ې سفره مو ستله دچي 

چي هغي په ياد دي دي كله ې ويل: وئ ړو(،ستومانه ك

ړ، هسي ېر ك؛ نو ما كب هړهپنا يووډبري ته مو لويي 

ړم، او ې )درته( وكچي يادونه ئړ ېر كشيطان رانه ه

ې يوله. وئپله الر ونخكي په سيند ې گه ئپه عجيبه تو

پلو پر خړو، ې غواږ ئچي مو ئڅه دويل: همدا هغه 

 ېدل.ځگرپه گام په شا وپلونو گام 
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ږ و كي الندي مطالب زموآيتونې مباركو په د -(61-64)

 ږي: ېځل مخي ته

 دا سفر د دوبي چي ږي ېو له فحوى معلومآيتونې د د

ې خوا ږدوالي له يوگرميو كي ترسره شوى، د سفر اوپه 

چي موسى ړي وو له بلي خوا دومره ستومانه كاو تودوخي 

، همدا راز ړوېر ستومانه كډې سفر دوويل: السالم  عليه

ډبري ې لويي ې مهال د يوې د غرمد تودوخي له امله ئ

 ې وه. ړپنا وسيوري ته 

  ېدل نو ته ورسكله مجمع البحرين چي دلته ويل شوي

په سيند ې گه ئپه عجيبه توچي ړ، ېر كهكب هغه ړو دوا

ېر ډپه ې الفاظو له د. ړوالونيوله او پله الر كي خ

په سيند كي روان كب وو، دا كب چي ږي ېوضاحت سره معلوم

په بل ړې او بدله ك پله الرخې په مجمع البحرين كي ئچي 

ړ، د ېر كپل كب هړو خچي دوادلته ويل شوي لوري تللى، 

كب چي ړې وه ېره كا خبره هړو دچي دواې معنى دا ده د

كب د چي د پام نه وو ې ې ته ئنظر الندي نيسي، دبه تر 

ټه په لې چي دوى ئهمغه مجمع البحرين دئ ځاى غائبيدو 

په آيت ځكه پرته بل تعبير صحيح نه دئ ې ، له دكي ول

په مجمع ړاندي او ې وتر دچي زلمكي كي ويل شوي 

خو ړ، چي په بل لوري والليدلى وو البحرين كي هغه كب 

ې ته ئې وه او موسى عليه السالم ېره شوې هدا خبره ئ

  ړه. وروسته وك

  السالم  عليهموسى ېر شول تځايه ې له دچي نو كله

؛ هغه ورته ړهغرمنى خوراك مو راوزلمكي ته وويل: پل خ

پنا ډبري ته مو چي هغي لويي په ياد دي دي كله ويل: و

چي ړ ېر كړ، هسي شيطان رانه هېر ك؛ نو ما كب هړهيوو

په سيند ې گه ئپه عجيبه توړم، او وكې درته يادونه ئ

ېر وضاحت ډپه ې وينا پله الر ونيوله. د زلمي له دخكي 

په چي ې وه ړى شوچي ده ته دا وظيفه وركږي ېسره معلوم

ې ورك شو كه تربحر كي روان كب به تر نظر الندي نيسي، 

ې پله الر ئچي خده كب ليدلى نو ده ته به اطالع وركوي، 

چي وتلي ې ئالري تللى، خو له ياده  په بليړې او بدله ك

ې موسى هغه مهال ئ، ړيته وكالسالم  عليهدا خبره موسى 

 ې. ړې كښتنه ترې چي هغه د خوراك غوړته كعليه السالم 

  چي دغه مهال وو وريت شوى كب  اچي دځينو ويلي

كه دا چي حال دا  ړي!!پ كټوې ئژوندى شوى او سيند ته 
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ېرول پېښي هنو د داسي  ېدا وىژوندي ككب د وريت شوي 

ېښي پداسي  گري به دملالسالم  عليهد موسى ېښي، محال بر

ې موسى ړې وه او همغه مهال به ئچيغه كله ليدو سره سم 

 ړى وو.  ې خبر كپرالسالم  عليه

 غرمنى خوراك السالم  عليهچي موسى ې خبري ينو له دځ

په بله الر : كب هغه مهال ښتى او زلمكي ورته ويليغو

ړې وه خو شيطان رانه پناه وډبري ته ږ لويي چي مو ړوال

چي ې ې ووايم، دا انتباه اخيستچي تا ته ئړه ېره كه

ښتى او هغه ې غووريت كب ترالسالم  عليهگواكي موسى 

ړل او پ كټوې سيند ته ئژوندى شو او چي هغه ورته ويلي 

ه پچي نه يوازي د آيت په داسي حال كي ړ!! دا وال

ه قطعًا نشته، نه اشارتًا او نه څالفاظو كي داسي 

ې او نه په كوم بل آيت كي دا خبره شودلته  ، نهحتاً اصر

ړه پبشپه چي دا وريت شوى كب وو، بلكي د آيت الفاظ 

وو او كب پوخ كه دا وريت شوى او گه دا رأيه ردوي، تو

ټاكل شوى وو نو موسى عليه گه په توي ښپاره د ند دوى ل

 پارهچي هغه د خوراك لته ويل پل خادم گه خڅنبه السالم 

ځان سره تل له ې ئبه ې صورت كي خو دپه ! ړه؟!راو

يني بيا د ځ ډډه كوله.ې ړلو به ئساتو او له خوخوندي 

په داسي رواياتو استناد په تأييد كي ې كمزوري رأيي د

پلوه كمزوري دي او هم د متن له چي هم د سند له كوي 

ي، او هغه روايات پلوه له نورو رواياتو سره تعارض لر

په سيند كي ژوندى او چي وايي دا ولي پامه غورځې له ئ

پاى په ې بحث إن شاء هللا د دې تفصيل به روان كب وو. د د

په سيند كي ژوندى او چي دا گورئ. حقيقت دا دئ كي و

كبان داسي پيدا هللا تعالى چي ږي ېپوهروان كب وو، تاسو 

ږي او په دوبي كي ېچي په ژمي كي تودو سيمو ته كوزړي ك

كله كله د دوى  ړو سيمو ته درومي،پلو اصلي سېرته خب

، د ږد وياوكيلومتره دا ژمنى او دوبنى سفر سلگونه 

په لوري تودو سيمو ته د مصر ژمي كي په نيل كبان 

له مصر ېرته په موسم كي بړي( ږي او د دوبي )اوېراكوز

ينو د سودان او په يوگندا او ايتوپيا كي د نيل د سرچ

په ښي ته داسي كب د نالسالم  عليهپه لوري درومي، موسى 

په لوري په موسم كي د سودان چي د دوبي ښودل شوى گه تو

پله الر بدلوي خته ڼ لوري په مجمع البحرين كي كيځي، 

پيا د ايتوې ئچينه سرچي گي ته درومي څاناو د نيل هغي 
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ږي(، دا هم ېالبحر االزرق نومچي ه غرونو كي ده )پ

خاص كب وو، به حتمًا كوم دا  يووايڅوك چي روري نه ده ض

پلرنى چي ډول كب وو، همغه چي دا يو دقيقه خبره دا ده 

په غرونو كي وو، دا داسي ده لكه پيا ې د ايتوټوبى ئټا

ښه ده، دا به پاره نگ كب ستا ل: دا برېچي ووايچا ته 

پله الر په سيمي كي خېدو ځاى كد دوو سيندونو د يو 

ڼ چي له كيگي ته به درومي څانهغي د سيند او  بدلوي

كب گ له برځاى مجمع البحرين دئ. ې، همدغه لوري راغل

   ډول دئ نه خاص كب. ه ستا مراد د كبانو يو څخ

  عليهموسى ېدو خبره چي زلمي د ماهي د ورككله 

ويلي: دا همغه مجمع البحرين دئ ړې نو هغه ته كالسالم 

په گام پلونو گام پلو ر خپټه كي وو، په لې ږ ئچي مو

وموند. السالم  عليهخضر ې ېدل او هملته ئځگرپه شا و

 ويل:وې ئړه په اچي د كب ې دلته د زلمي دا وينا راغل

حقيقتًا  پله الر ونيوله.خكي په سيند ې گه ئپه عجيبه تو

گه څنچي كبان ړ خبره ده تعجب وحيرت او ېر ډچي دا د 

څو سوه ټوبي اټپل اصلي ژمي كي له خپه كولى شي 

ېرته په دوبي كي ب ،ړ شيتودو سيمو ته والكيلومتره لري 

په بل لوري ړي او چي الر وركه كې پرته له دستانه شي 

ځاى څو سيندونه سره يو چي ځاى كي په هغه تى ړ شي، حوال

په بل لوري نه پل لورى نه غلطوي او ږي دوى؛ خېك

ر پله الپرته خښو چي دوى له نگورئ دا دئ  درومي.

ښي ېر ستر شخصيت نڅپه السالم  موندله او د موسى عليه

 ړ وو.ته ا

 ته مو هم بايد پام وي چي هغه پلي نابلد مسافر ې د

ره ډېبري خوا ته روان وي، دا ۍ ته چي د لوى سيند په ژ

په ځاى ېدو ځاى كگرانه وي چي د دوو سيندونو د يو 

ځلي لوى ېر ډچي ځكه ړي، دا تشخيص كدقيقه توگه 

ې ئځاى كي ېشل شي او په بل ځاى كي ووپه يوه نه سيندو

ځكه موسى نو ځاى شي، ېرته سره يو بڅانگي ې ېشل شوو

ښي ته ې نپاره يود مجمع البحرين موندلو ل السالم عليه

 ضرورت درلود.
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چي له ې داسي يو بنده وموند گانو ئنو زما له بند

پل ې وه او له خړپه برخه كېرزوينه ورپپل لوري مو خ

 ړى وو. علم ورزده كڅه لوري مو 

 ښووني دا دي:مهمي مهمي الر ې مبارك آيتد د -(65)

 ې چي دوى ئڅوك موندلى ې هغه ېدو سره سم ئله راستن

ې داسي معرفي كوي: زما يو ئعالى ټه كي ول او هللا تپه ل

ې وه او ړكې پرېرزوينه پ يپل لوري مچي له خاسي بنده د

 ړى وو. علم ورزده كڅه  يپل لوري مله خ

   )آيت د  ېد د

) ځينو متصوفينو د )لدني  څخه ېله فقر

چي دا علم د تعليم، ې او وايي علم( اصطالح راايستل

ږي، آنًا او ېك او لوست له الري نه ترالسه كتعلم، لي

ږي، دا اصلي او ېپرته انسان ته القاء كې له مقدم

اهري ظپوستكي او حقيقي علم بولي او هغه علم ته د 

چي د تعليم او تدريس له الري او گوري گه په سترعلم 

واب ځپه ږي!! د دغو جنابانو ېپه ليك لوست ترالسه ك

اصطالح ټه ې بنسبې ړه شووځانه جدا له  -1كي وايو: 

چي خاص علم الفاظو نه دا معنى ده ې د د -2. ده

ړى علم )علم گځانچي دا كوم ړى شوى وو او نه دا ورك

تعالى  هللاچي ې دا ده بلكي دقيقه معنى ئلدني( وو، 

ړى وو، دلته مزيد وضاحت د څه علم وركپل لوري له خ

په  ې اودغي قصچي متصوفينو له ڼم گپاره ضروري ې لد

ډك ې داسي له خرافاتو گه له دغي فقرړې توگځان

ښوونو الر وگندڅرله  چي د قرآنباورونه راايستلي 

 عليهدوى وايي: خضر  گه تضاد لري.ړه توپپه بشسره 

د چي په داسي حال كي دا ېدو!! پوهپه غيب السالم 

ضح په واگه او په قاطع تو آيتونه هگونپه لس قرآن

په غيب نه څوك پرته هيعالى ت چي له هللاالفاظو وايي 

كي هيڅ داسي دليل نشته چي د موسى ې ږي، پدې قصېپوه

ثابت شي، قرآن  ېعليه السالم ملگري ته علم غيب تر

چي څوك ندي ويلي چي دى په غيب پوهېدو، نه پوهېږو 
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ته السالم  عليهخضر ې له كومي برخي ې قصڅه كوي د ده

ې له قصگه دا جسارت كوي؟! د ړي څنعلم غيب ثابت ك

دا ې و له كوم لفظ ئآيتونړوند كومي برخي او د ا

 عليهڅه دئ؟! موسى ې ده او دليل ئ ېانتباه اخيست

ړى؟ كوم علم غيب زده ك السالم عليهله خضر السالم 

څو آيته ې سوره كي او په همدږ ته خو قرآن مو

څو كارونه خضر عليه السالم ده له چي وروسته وايي 

 ړل: زده ك

ې وزلو بنو او يگولو د مسكچا له مناپد يوه ظالم  .1

چي جاله ڼي كي په داسي بژغورل؛ هغه هم جاله والو 

ې دوى له په مقابل كي ئږ ضرر د لې خبر نشول، وال تر

 ژغورل.ستر تاوانه و

ژل او مؤمن مور ې رحمه زلمي ود يوه مفسد، كافر او ب .2

 ژغورل.ې له شره پالر ئ

ښخه پاره و لالندي د دوو يتيمانېوال ېدونكي دړتر ن .3

 .ېدو خوندي كولې خزانه له غارت كشو

ه څخمجاهد استاد پل عالم او له خالسالم  عليهموسى 

ڼا كي په رښوونو ې الر، د همدېو ېړكزده ني وښوهمدا الر

له يوه  -1ړل: هغه دغو دريو كارونو ته ورته كارونه وك

ې يوه ظالم قبطي په موخه ئمظلوم بني اسرائيلي د دفاع 

د مدين د كوهي  -2ړ شو، مې پرچي ړ گوزار وركته داسي 

ې وزلو نجونو رمه د دوو بپه داسي حال كي ې ړي كي ئغا

ړى او ېر ستډله كبله ږده سفر چي د او ړهړوبه كخ

پاره له مدين د بني اسرائيلو د نجات ل -3ستومانه وو، 

 ړله.ې مال وتته ئعون مقابلي رړ او د فه مصر ته الڅخ

كوم الهوتي او ناسوتي علم موسى  نهعليه السالم خضر 

ښودلي، نه كوم لدني علم، نه كوم ته ورعليه السالم 

ې ښووني ئې جهادي الرمسلك، درباطني علم او نه د طريقت 

د ظالمانو په ې. ښودلې ورپه عملي توگه ئې او ړورته ك

مفسد وژل او د ې رحمه ضد د مظلومانو ملگرتيا، د ب

 يتيمانو مرسته.

گه معرفي په توم داسي عللدني علم د جاهل متصوفين 

ږي او مرشد ېپرته ترالسه كچي له تعليم او تدريس ې كو

دوى دا عقيده له په يوه نظر مريد ته القاء كوي، ې ئ

ې، بايبل وايي: آدم او حوا د ړمحرف بايبل اقتباس ك
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گي په برخه شو، سترې ړه، معرفت ئېوه وخومعرفت د وني م

ې د ي، تر دد ډچي بربنول پوه شې او پرانيستل شوې ئ

اسحاق چي بايبل وايي ېدل، پوهډتوب نه پل بربنپه خمخه 

ړ او ( ته بركت وركالسالم  عليه) يعقوب (السالم عليه)

په برخه شو، خو وايي ۍ مقام پيغمبرې د ې سره ئپه همد

ې دا بركت ئړ، او پالر دوكه كپل خالسالم  عليهيعقوب چي 

( السالم  عليهاسحاق)ړ، ه كترالسپه نتيجه كي ې ې دوكد د

( السالم  عليه)ړي خو يعقوب چي عيسو ته بركت وركښتل غو

( ونه السالم  عليهړ، اسحاق )ړ كېر جوڅپه ځان د عيسو 

ړ!! ې وركړ او بركت ئې وكپرې گمان ئژندو او د عيسو ېپ

په يعقوب  چيگه بركت وو څندا كوو: ښتنه پوله مسيحيانو 

ر په كاې اخيستى نه شو؟ ېرته ترپالر بړ او ې ترالسه كدوك

ېرته له يعقوبه هغه بركت ب پالر نه يوازي چيخو دا وه 

ې مزيد ئ بلكيوو ړى ې ترالسه كې ئپه دوك چياخيستى وى 

كوي كه بنده؟  تعالى هللاړه ېكپرې بركت ټلى وى!! د دهغه ر

ژني، هغه ېپږي، مستحق او غير مستحق ېخو نه غول تعالى هللا

 چيړه كوي ېكپرپه اساس دعاء  چا د غلطيگه د هغه څنبه 

چي علم لدني دوى هم د بايبل خبره كوي او وايي ېدلى؟غول

او وينا سره مريد ته  ءې دعاپه يوپير او مرشد د 

هغوى  ږي، تعليم او تعلم ته ضرورت نه لري!!ېوركول ك

ړو پوه كځان په معنى ت يړى بايد د دغه آته وايو: لوم

ړى هغه عالم بنده ته كوم علم ورك تعالى چي هللاگورو او و

په  قرآنې كه بل علم؟! ې ادعاء كوچي ته ئهغه علم وو، 

او د هغو دريو ږ ته راكوي ځواب موښتني پوې د د پلهخ

 عليهچي له موسى ښيي ته راږ ې موڅ كي ئپه ترېښو پ

له  قرآنې. د ځته شوپه دوران كي رامنسره د سفر السالم 

يو السالم  چي خضر عليه ږيېو خو دا حقيقت جوتآيتون

ې كوله، گرتيا ئې وزلو او مظلومانو ملمجاهد وو، د ب

ړ، اوس تاسو ې د جهاد درس وركته ئموسى عليه السالم 

و له آيتونگندو او واضحو څرچي د دغو ئږ ته ووايمو

كومي برخي او له كوم لفظ مو د )لدني علم( اصطالح 

انو ته ې خبرو مريدبله قرآن  ئړاو غوا ې؟!!راايستل

لوستلى شي،  قرآنمرشد نه  پير اوچي كه ستاسو  ئوواي

په له احاديثو خبر دئ، نه عليه السالم  پيغمبرنه د 

شك مه ړه په اږي او نه لوست كولى شي، د هغه ېپوهليك 

ې كلكه ونيسه، دا خبري بايد ستا اخالص كم كوه او لمن ئ
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ى ړهغه ته د مخكني مرشد له لوري )لدني علم( وركړي، كن

پټو اسرارو د مرشد د ټولو رموزو او په شوى او د دين 

ې سره مراقبې يوپه !! هغه پوه شوىله امله  ءې دعايو

ټو حقايقو پپه ېزي او پرانې كولى شي د اسرارو درواز

  پوه شي!! 

چي مضمون ې او له داسي قص قرآنېره عجيبه ده، د ډ

وركوي، غرضي او مرضي  د سري مبارزي درسهر مخاطب ته 

چي د مخاطب ذهن تخديروي ې ړړه كخلكو داسي افسانه جو

د خضر  يېرچپايه غلط افكار القاء كوي، او له سره تر 

ې ته د ېري دچې جهادي كارونه او هغه درعليه السالم 

په غيب لدني علم نوم وركول او دا ادعاء كول چي هغه 

 ې غيرعادي ول. ېدو او كارونه ئپوه

و علمناه )همدغي د ي چمتوجه نه دي هم ته ې دوى د

ېر ڼ شمگپه  قرآنورته الفاظ د ې ته فقر من لدنا علما(

ږ ته موې قرآن ئڅ كي په تراو ي، و كي راغلآيتون

رزوينه ېېتعالى  هللاد  څهچي د انسان هر ښوونه كوي الر

او معرفت ې، علم ې، رزق ئې، استعدادونه ئژوند ئده، 

تعالى  هللاو د ته منسوبوي اټول هللا تعالى دا  قرآنې، ئ

چي دا حقيقت و كي آيتونهغو ټولو په ڼي، گې ئرزوينه ېپ

د تعالى  هللاپه كي بيان شوى همدا د )لدن( لفظ راغلى؛ 

پل لوري د ولي ړه، له خړه، د اوالد او رزق وركورك قرآن

، كه په لفط سره يادويږل او ... د لدن ېاو نصير ل

لدني اوالد(، هلته د )لدني رزق(، )لدني ولي و نصير(، )

گه د څندلته نو  ؛راايستلى ( اصطالح نشئقرآن)لدني 

له )لدني چي ته ووايه ږ راباسئ، مولدني علم اصطالح 

دئ،  ذاتي علم() موڅه دئ؟ مراد علم( نه ستاسو مراد 

؟ كه آنًا او له ړى شوى علم(له لوري وركتعالى  هللاكه د )

ي علم خو ذاتپرته ترالسه شوى علم؟ تعليم او ليك لوست 

څوك نه لري، د انسان علم خو پرته هيتعالى  هللاله 

اكتسابي دئ، انسان د وحي، تعليم، تدريس، ليك او لوست 

ړه په ا ّـهللا  رسولد قرآن له الري علم ترالسه كوي، 

ېدو او نه د پوهپه كتاب نه  بعثت مخكيتر چي فرمايي 

 په حقيقت او معنى:ايمان 
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 52الشورى:

لوري د يوه خاص امر وحي پل تا ته له خ همداسي مو

په څه دئ او نه د ايمان )چي كتاب  ېېدپوهته نه ړه، وك

چي ځاوو گرر وږ داسي نوې، خو موېدپوهمعنى او حقيقت( 

ړو چي غواې هدايتوو پرڅوك ه هغه څخگانو پلو بندله خ

ښوونه چي ته د مستقيمي الري خوا ته الرې شكه ې، او بئ

 ې. كو

په ي د هر انسان علم چښوونه كوي ږ ته الرمو قرآن

دئ، د  ړى شوى علمله لوري وركتعالى  هللاحقيقت كي د 

ړي وركتعالى  پوهي او معرفت وسايل او استعدادونه هم هللا

ېدو مجال او شرايط هم هللا تعالى پوهڅه د په يوه او 

چا ته علم او هر چي دئ تعالى  هللاورته برابروي. دا 

ې د ئدماغ او اعصاب ږونه، ړه، غو، زيگپوهه وركوي، ستر

ښه او ښيي او د په اراده ورته كار كوي، الر ورته ده 

په هر ې مرسته كوي، ئ يندلو كپېژپه بد، مفيد او مضر 

پوهېدو څه د په كوم انسان علمًا احاطه كوي او چي څه 

په ښه او اذن او خوپه ټول د هللا توفيق ترالسه كوي نو دا 

د  چيپر مخ د انسان  .ې وغواړيهللا ئ چيوي  يهمغه حد ك

 ې خبريې نوهرپه ږي او ېپرانيستل كمعرفت هره دروازه 

په هر) كشف( او د ده ېدو توفيق ترالسه كوي، پوهد  چي

د هللا تعالى يوه  په حقيقت كيې ېدل ئپوههر ِسر او راز 

ستل يپرانې ورته ه ده، دا دروازه د ده له لورپېرزوين

ق دى وركوي او د ېدو توفيپوهپه دغو حقايقو د ږي، ېك

چي حقيقت همداسي دئ دغو اسرارو د كشف توان دى وركوي، 

علم السالم  عليهولي د خضر چي ته ما ته ووايه  نو

 ؟!!ېاو د )لدني علم( نوم وركوڼې استثنايي علم گ

كوم ي د وحي له الري ته چالسالم  معليه انوپيغمبر

گه او د كتاب او په تدريجي تودا هم  ړى شوىعلم ورك

په او ځل په يو چي ، نه دا ړى شوىكي وركڼه په بې حيفص

ته القاء ړه او دماغ زټول علوم د هغوى گه پړه توبش

گه نازل په تدريجي توعليه السالم  پيغمبرپر  قرآنشوي، 

ټولو فقهاوو او علماوو متفقه قول او د دا د شوى، 
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و مطابق نظر دئ، يوازي غالت شيعه او آيتوند صريحوقرآن 

د پيغمبر عليه السالم صوفين ورسره مخالفت لري، جاهل مت

، ړىد وحي نزول ته انتظار كړه اپه ښي ېپې او ې قضيهر

 ړي. څه حكم وكچي ېدو پوهد وحي له راتلو مخكي نه 

    

   

   

     

    

    

     

    

    

     

   

     

    

ستا پاره د دي لېدى شي موسى ورته وويل: آيا ك

څه پوهي چي د هغه رشد او ړم گرتيا وكمتابعت او مل

ړى شوى؟ هغه ورته ې علم دركې چي تا ته ئړزده كرا

گه څنې كولى، نشصبر كي گرتيا ه ملپوويل: ته زما 

ې ې؟ وئې خبر نه يپرچي ې ړڅه صبر وكبه په هغه 

په هيڅ كار كي ې او مومما به صابر وويل: إن شاء هللا 

ويل: نو كه زما ې ړم. وئړاوى ونه كبه له تا سرغ

ړه تر هغه ما مه په اڅه څ ې نو د هيمتابعت كو

 ړم. ې يادونه درته وكپله ئپه خچي ښته پو

 ښووني دا دي:مهمي مهمي الر ې مبارك آيتد د -(66-71)

 متابعت او ېدى شي ستا موسى ورته وويل: آيا ك

ې چي ړزده كڅه راد علم او رشد هغه  اوړم گرتيا وكمل

چي ې خوا ښيي ړى شوى؟ دا آيت له يوې علم دركتا ته ئ

ږد مزل پاره دا اود علم ترالسه كولو لالسالم  عليهموسى 

ېر وضاحت ډپه ړى، او له بلي خوا د آيت له الفاظو ك

چي دا عملي علم وو نه نظري علم، د خضر ږي ېسره معلوم

ې ترالسه كولى گرتيا كي ئاو ملپه متابعت السالم  عليه
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ې كه تاسو د قصې كي، په كومي ناستي حلقد درس شو نه 

چي خضر گورئ نو وبه  ير شئځپه دقت سره برخو ته  پاته

ړى او په سفر روان كځان سره گرد له پل شاخالسالم  عليه

څو ستر ستر درسونه ې هغه ته په دوران كي ئې سفر د همد

 122په ې ې د سورد التوب چيڅه دي او دا هفه ړي. ورك

   آيت كي راغلي،

  

      

   

   

   

   

  :  چي او مؤمنان داسي نه دي

ډلي هري ځي، ولي دي د دوى له پاره( ووټول )د جهاد ل

ړي او پوهه ترالسه كپه دين كي چي ، ځيو نهوگي ټوليو 

ړى، ې كانذار ئږي ېېرته ستنقوم ته بپل چي خهغه مهال 

  ړي.ځان ساتنه وكڅو تر

ې ړي ته اشاره شوې مبارك آيت كي هم عملي زده كدپه 

، نه ړهپه حالت كي زده كړي ته، د نفير زده ك نه نظري

  ړه.د قعود حالت كي زده ك

  په ښتني د غوالسالم  عليهد موسى السالم  عليهخضر

گرتيا كي په ملته زما  -1ې: ړدوه خبري ورته كځواب كي 

ې دا پام سره ئه پښايي د ده حالت ته ې كولى، صبر نش

ي ستر شوى ۍ او رفاه كپه سوكالې ې، هغه ئړخبره ورته ك

 ونوسفراو خطرناكو  ود ستونزمنځان د  او زلمى موندلى

ې دا خبره ځكه ئ؛ نو ڼلىدى گې نه گه ئگرتيا جود مل

زه مخكي له مخكي : ې ويليچي هغه ته ئې. يا دا ړورته ك

پاى كي به په ، د كار كومبه څه چي تا ته نه وايم 

ړى او مقصد مي پاره مي دا كار كڅه لچي د درته وايم 

ړې او د ښتنه ونه كپوچي گرانه وي ه وو، نو تا ته به څ

. ړېظار وكتانې ې ته ئاو نتيجړې صبر وكپايه كار تر 

او كه سره  -2ږي. ېو همدا مطلب معلومې آيتونپسله ور

ړه تر هغه ما په اڅه څ ې نو د هيزما متابعت كوې له د

ې ړم. له دې يادونه درته وكپله ئپه خچي ښته پومه 

پل ، خووېر محتاط شخصيت ډالسالم  عليهخضر  چيږي ېمعلوم

پلو اسرارو نه خبراوو، هم له خې ئگرى ې د سفر ملږدن

د اسرارو چي دا شرط ومنلو ې ئالسالم  پر موسى عليه
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په ې چي دى ئگر هغه مهال ې كوي، مښتنه به نه ترپو

چي خضر ږي ېه دا هم معلومڅخې له د ړي.پله يادونه وكخ

ې خبري حقيقت ې بوخت وو، د دارزپه سري مبالسالم  عليه

ړو د چي د دوى دواږي ېښه جوت كږ ته الهغه مهال مو

ړو. د ېري كپه دقت سره له نظره تېښي پې گرتيا درمل

ځان سره نه له  گريمخكنى د سفر ملالسالم  عليهموسى 

شرط السالم  عليهگوته كوي. موسى په ېول هم دغه مطلب ب

  ژمنه كوي.مني او د صبر او اطاعت 

  ما به صابر ويل: إن شاء هللا ورته والسالم  عليهموسى

ړم. ړاوى ونه كپه هيڅ كار كي به له تا سرغې او وموم

ې نو ورته وويل: نو كه زما متابعت كوالسالم  عليهخضر 

ې پله ئپه خچي ښته پوړه تر هغه ما مه په اڅه څ د هي

ړى او ړو توافق كې خبري دواهمدپه ړم. يادونه درته وك

 پيل شوى.سفر 

   

   

    

   

    

     

    

    

    

    

پاره ۍ كي سښتپه هغي كچي ېدل، حتى خوزړه ونو دوا

پاره دي ې لې ويل: آيا د دړه، وئې كئۍ سورچي  شول

په ستر چي ې، يقينًا ړې غرق كۍ ئپرلچي سړه كۍ سور

ې ويل: آيا نه مي وو وئړ، پوري ك)نادر( كار دي الس 

ې ې كولى؟ وئر نشگرتيا كي صبپه ملچي ته زما ويلي 

ر په كا، او زما نيسهېدا مه ېرپلي هخپر ويل: ما 

 كي سختي مه راسره كوه.

 و مهم مهم مطالب دا دي: آيتونې مباركو د د -(71-73)

  السالم  عليهخضر چي ي ښيېدل خوزړه ودواچي دا وينا

ړى او د ده ځان سره روان كله السالم  عليهموسى يوازي 
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 ښى. ېپرې گرى ئمل

  دا السالم  عليهپاره شوي، خضر ۍ كي سښتې كيوپه

، ېېرته ستنه شوۍ بښتې سره كهمد پهړې، ۍ كۍ سورښتك

د ې موسى عليه السالم پدې كار اعتراض وكړ چي ولي ئ

 پاتهې له سفره ۍ ئرلاو سوړه مسكينانو كښتۍ تخريب ك

 ې غرق شي.ۍ ئۍ او سورلښتې وه كږد، نړلك

  مخه درته ويلي وو ورته ويلي: ما الدالسالم  عليهخضر

 ې كولى.گرتيا كي صبر نشپه ملچي ته زما 

  ېدا مه ېرپلي هخپر : ما ورته ويليالسالم  عليهموسى

سختي مه راسره ې اشتباه له كبله ، او زما د دنيسه

 كوه.

  السالم  عليهپاى كي موسى په د سفر السالم  عليهخضر

ۍ د ښتښيي او ورته وايي: دا كې كار اصلي وجه ته د د

په كار بوخت ول، ې سيند كي په همدمسكينانو وه،  څو

په كمين كي چا ورته پامخي ته يو داسي غاصب او جابر 

گ تۍ له ښتچي كښتل ومي غو، صبولهغې ۍ ئښتچي هره ك وو

گه د هغه ې توپه دشي او  پاتهږي او له مخكي تلو ېولو

له  السالم عليهځي. موسى ې نه وپرې په الس كچا پاغاصب 

وو چي څو قدمه وړاندي دې كښتۍ او مالكانو  دې خبر نه

ته ئې خطر متوجه دئ، هلته د يوه ظالم پاچا پلويانو 

كمين نيولى، هره كښتۍ چي مومي غصبوي ئې! د موسى عليه 

السالم ملگرى پدې خبر وو، د دې لپاره چي دا كښتۍ او 

غريب مالكان ئې له خطر سره مخ نه شي يو تدبير ئې 

شي،  پاتهكړه، ترڅو له سفره  ۍوروسنجاوو، كښتۍ ئې س

دا كار چي د موسى عليه السالم لپاره د توجيه وړ نه وو 

په حقيقت كي د كښتۍ د مالكانو لپاره لوى خدمت وو او 

په همدې كي د موسى عليه السالم لپاره يو لوى درس پروت 

وو او هغه دا چي يوه چا ته د ډېري گټي لپاره لږ ضرر 

 عليهه د اعتراض وړ. دا موسى رسول د ستايني وړ دئ ن

 ړنى عملى درس وو.ته لومالسالم 

  په ځي چي وروسته راله هغي وينا السالم  عليهد خضر

پېښه له مصر او د چي دا ږي ېېر صراحت سره معلومډ

په چي په داسي سيمي كي ې، ۍ بهر شوفرعون له واكمن

ۍ د ښتې كچا او د داپه سيمي كي يو پېدو پرۍ كي د سښتك

ځكه خضر عليه چا حكومت كولو، پاپاى كي بل  پهمزل 
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ۍ ښتچي هره كچا وو پاې داسي ړاندي ئويلي: والسالم 

  غصبوي.

ې له چي د قصځاى پر ې د دړي زځيني تورمتأسفانه 

ې درس برخي د همداسي مبارز ېاو روزونك ېښوونكدغي الر

په  السالم عليهگواكي خضر چي ې تعبيروي داسي ئواخلي 

ړه د ده معلومات علم په اچا پاغاصب ، د ېدوپوهغيب 

له  قرآنچي داسي تعبير د گوري ې ته ، نه دغيب تعبيروي

چي ولي به ې ته و سره تعارض لري، نه دآيتون وېرډېرو ډ

گڼو او نه چا معلومات علم غيب ړه د په اچا پاد ظالم 

څه ته  السالم عليهې اصلي موخه موسى چي د قصې ته د

 علم غيب ثابتول.  السالم عليهښودل دي نه د خضر 

   

    

   

    

    

     

    

     

    

    

  

ي سره مخامخ ځوانكچي له يوه ېدل، تر هغه خوزنو و

گناه ې آيا يو بې ويل: ژلو، وئې ووشول، نو هغه ئ

په بدل كي چي د كوم كس ې پرته له دژلو، كس دي وو

ې ، وئړوكېر ناآشنا كار دي ډچي ژل شوى وي، يقينًا و

په چي ته زما ويل: آيا نه مي وو درته ويلي 

ې ې ويل: كه مي له دې كولى؟ وئگرتيا كي صبر نشمل

په ړه نو بيا مي ښتنه درنه وكپوڅه د كوم وروسته 

چي درسره نيسه، يقينًا مه كي گرتيا او مصاحبت مل

ړاو پې صورت كي به( زما له لوري د معذورتيا په د)

 .ېېدلى يته رس

 ونو اساسي مطالب دا دي: آيتوې مباركو د د -(74-76)

 ي سره مخامخ ځوانكچي له يوه ېدل، تر هغه خوزبيا و
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 ژلو. ځوانكى ووهغه السالم  عليهشول، نو خضر 

  گناه كس دي ې آيا يو بويل: ورته والسالم  عليهموسى

ژل شوى په بدل كي وچي د كوم كس ې پرته له دژلو، وو

 !! ړار دي وكېر ناآشنا كډچي وي، يقينًا 

  ويل: آيا نه مي وو و بيا هم ورتهالسالم  عليهخضر

د ې كولى؟ گرتيا كي صبر نشپه ملچي ته زما درته ويلي 

چي وي ښه به ښيي، پاى كي ورته په ې كار وجه د سفر د

 گورو.ې هملته وتفصيل ئ

  د ې وروسته رته وويل: كه مي له دالسالم و عليهموسى

گرتيا او ملپه بيا مي  ړه نوښتنه درنه وكپوڅه كوم 

ې صورت كي به په دچي درسره نيسه، يقينًا مه كي مصاحبت 

 عليهخضر  .ېېدلى يړاو ته رسپزما له لوري د معذورتيا 

 السالم عليهوينا سره توافق كوي، د موسى ې له د السالم

 عذر قبلوي او سفر ته دوام وركوي.

   

   

  

   

   

     

    

    

   

   

    

   

ېدونكو ته چي د يوه كلي اوسېدل، تر هغه خوزنو و

هغوى ړه، ښتنه وكې د خوراك غوله كليوالو ئورغلل، 

ړو ړي، بيا دواې كېلمانه ئچي مړه ډډه وكې له د

ې نسكور شي، ښتل ئچي غوېوال وموند هلته يو داسي د

ى ښتي وكه دي غوې ويل: وئگ ودراوو، ټينې نو هغه ئ

ې ويل: وئې وه، ړې كار به دي اجوره ترالسه كپر دنو 

ژر به د سبب دئ، ېلتون ځ د بهمدا زما او ستا تر من

ې پرچي صبر دي ړم پوه كپه حقيقت تا هغو كارونو 
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 ړى شو.ونه ك

 و خالصه مطالب داسي دي:آيتونې مباركو د د -(77-78)

 له ېدونكو ته ورغلل، د يوه كلي اوسېدل، خوزوړه دوا

ډډه ې هغوى له دړه، ښتنه وكې د خوراك غووالو ئكلي

 .ړيې كېلمانه ئچي مړه وك

 ې ښتل ئچي غوېوال وموند ړو هلته يو داسي دبيا دوا

هغه السالم  عليهې وه نسكور شي، خضر ږدنسكور شي، ن

 ې ونيوله.ئ هېدو مخاو د نسكور دراوومضبوط و

  ې پر دښتي وى نو كه دي غوويل: والسالم  عليهموسى

ې كليوالو د يوې . دې وهړبه دي اجوره ترالسه ككار 

ې ړه او تا ئډډه وكۍ له راكولو ړچي مې وگول

په ۍ ډډوېدى شو د ېوار ورته ورغاوو، كېدونكى دنسكور

  ړى وى!بدل كي دي دا كار ك

  ويل: همدا زما او ستا تر و ورتهالسالم  عليهخضر

ې سبب دئ، تا همداسي ويلي وو، ستا له دېلتون ځ د بمن

ډ سفر بايد گچي زما او ستا ږي ېښتني معلومپوځل ېيم در

په ژر د هغو كارونو اوس به دي پاى ومومي. همدلته 

 ړى شو.ې ونه كپرچي صبر دي ړم پوه كحقيقت 

   

   

   

  

    

    

چي ځينو مسكينانو وه چي وه نو هغه د ۍ ښتاما هغه ك

چي ښتل ې كار كولو، نو ما وغوپه سيند كي به ئ

ړاندي داسي ې وچي( ترځكه ړم، او )دا ې كعيبجنه ئ

 .ې غصبولهۍ ئښتچي هره كچا وو پا

په ي ېښپۍ ړد سفر د لوم السالم عليهدلته خضر  -(79)

  ته ويلي:  السالم عليهړه موسى ا

 ې په سيند كي به ئچي څو مسكينانو وه د ۍ ښتهغه ك

مخكي له چي ړه كپاره مي هغه عيبجنه ې لد دكار كولو، 

ړاندي داسي ې وېرته راستنه شي چي تراو ب پاتهتلو 
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ې ۍ ئښتچي هره كپه كمين كي ول پلويان چا او د هغه پا

 .غصبوله

  ستر ستر درسونه ته څو السالم  ې كي موسى عليهدپه

له مظلوم سره مرسته كوه او د ظالم له  -1ړى شو: ورك

 ، وعظ او نصيحتپه وينايوازي  -2ژغوره، ې گولو ئمن

چي مظلوم د ظالم ړه اكتفا مه كوه عماًل داسي كار وك

ې ال به ړټه وكپپه كه دا كار  -3گولو ته ورنشي، من

چي د ې ړ شولو ته اڅه كونًا داسي اكه احي -4 غوره وي،

پاره د مخنيوي لېر تاوان ډ داو يا پاره لټي گېري ډ

ېدو باك نه لري دا كار كولى ږ تاوان ورسمظلوم ته ل

ۍ كي د يوه ښتپه كچي  السالم عليههمغسي لكه خضر ې. ش

ټوله ځته كولو سره د هغو مسكينانو په رامن يړه سوروا

   ژغورله.ۍ وښتك

   

  

   

   

   

   

   

    

ې مؤمنان ول، داسي وو چي پالر مور ئ ځوانكىاو هغه 

چي ېدو ېروو پالر او مور(ږ )خضر او د هلك نو مو

تنگ ړه داسي نه په خپل كفر او طغيان سره دوى دوا

د ړو رب تر ده ړه چي د دوى دواړي، نو اراده مو وكك

ې ږدپلوه نېرزويني له د پ غوره اوپاكوالي له پلوه 

  ړي.په عوض كي ورك

د ې تشريح ئچي داسي دي  آيتونهدا مبارك  -(81-81)

په چي اره پې لښتنه كوي او دا نه د دغو مزيد دقت

ې څه ابهام او اغماض شته او ئكي او تركيب الفاظو 

او مرضي چي غرضي پاره ې لگران دي، بلكي د دې ېدل ئپوه

ې ې ترټ ئړي او د غلطو باورنو بنسړيو غلط تعبير كك

په پاره دا خبري ېدا لپوهښه ې د مطلب ئپه  ړى.ړ كجو

 پام كي ولرئ:



 

                                                                                                                      ېپلوش ند قرآ

 الكهف

 

 

 

 

 

 

 

419 

 و نو په ړږ غور وكالفاظو كي لپه و ې آيتونكه د د

ژل شوي ې ود دږي چي ېېر وضاحت سره راته جوته كډ

سره عليه السالم مور او پالر مؤمنان ول، له خضر ځوانكي 

په پل زوى د كفر، قساوت او فساد گلوي وه، د خژندپېې ئ

چي ې صالح شوي ې سره په دړى، درې ده ته شكايت كړه ئا

ږ )فخشينا: مو دلته دچي ځكه هغه ووژل شي، دا 

 ېصيغ (ړهږ اراده وك: موردناأ)ې د پس( او وروېدېروو

پالر او  ،هلك مور كي د )نا( ضمير دړو دواپه  ،ېراغل

ړه په اهلك د ته راجع دئ، دوى السالم  عليهخضر 

 .ېړې كړه ئېكژلو پرېدلي او د هغه د وېرو

  پرته ې له دړه په اچي د )خشينا( او )أردنا( څوك

ې دپه چي څوك او ، ړاندي كوي ستره غلطي كويبل تعبير و

نوم شاملوى هم ستره غلطي كوي او هم كي د هللا تعالى 

ې كي ه دپپلوه نحوي چي له كبله ې دا له دگناه، ستره 

په )خشينا( كي ضمير يوازي ، ىملولاصالً د هللا نوم نشو شا

ېدى پالر ته راجع كاو د ماشوم مور او السالم  عليهخضر 

د مخه د هللا تعالى  ېچي تر دځكه چا ته، دا شي نه بل 

ږدي اسم ته راجع نوم نه دئ ياد شوى. اصوالً بايد ضمير ن

په ې دي، نومونه دوى درې ږدندلته د )نا( لپاره شي، 

ادبي پلوه نحوي او له يوازي خشينا او اردنا كي نه 

له اعتقادي ، بلكي راجع كولىنشو ته هللا تعالى ضمير 

ېره ل حرام دي، وېري نسبت كوته د وتعالى  هللاهم  پلوه

ته د تعالى  هللاله هر عيبه منزه دئ. تعالى  هللاعيب ده او 

ې شاهد نه كي د د په قرآن، ناجائز ديېدو نسبت كول ېرو

او خضر هللا تعالى همداراز كه په )اردنا( كي ضمير  .مومو

ځي چي دوى ې معنى داسي راوته راجع شي د دعليه السالم 

، حال دا ړهړه وكېكلو پرپه گډه د هغه هلك د وژړو دوا

ړو په صادرولو كي له هيچا سره ېكد پرتعالى  هللاچي 

چي څوك ځان سره نه شريكوي!! څوك له مشوره نه كوي او 

ې پام نه دئ ې ته ئپه اردنا كي )هللا او خضر( مرادوي د

)خشينا( كي هم دوى په ې صورت كي بايد چي په دړى ك

هللا تعالى خبره ده، ! چي دا كامالً غلطه ړي!ړه مراد كدوا

ځان ته نه ده ځاى د خشي صيغه څ كي هيټول قرآن په 

ېدو صيغه د ېردلته هم د )خشينا( يعني ووې، ړمنسوب ك

ته راجع ده او هم د عليه السالم پالر او خضر  ،هلك مور

پرته بل تعبير ې له دړه صيغه، اردنا يعني اراده مو وك
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و اردنا د خضر خشينا اږي؟ ېكگو تر سترڅ مجال نه ته هي

 ته راجع كوو؟ې هللا تعالى وينا ده، ولي به ئالسالم  عليه

دا ږي چي د هغو خلكو ېو دا هم جوته كې آيتونله د

يو معصوم عليه السالم ادعاء صحيح نه ده چي وايي: خضر 

عليه السالم موسى ړه د ځوانكي په ا ماشوم وژلى، د هغه

يو معصوم ان ځوچي هغه وژل شوى ې معنى نه ده وينا په د

ژاندو، د اعتراض ېهغه نه پعليه السالم ماشوم وو، موسى 

چي د وژلو ړى چي هغه داسي جرم نه دئ كې دا وو مقصد ئ

وينا خضر عليه السالم د ړه ځوانكي په اې مستحق وي، د د

ږي چي هغه په داسي ېمعيار ده، د ده له وينا معلوم

ې وه دږۍ كي غرق وو چي نې رحمكفر، طغيان، فساد او ب

ټول صراحت سره په الفاظ  قرآند  .ړيتباه كۍ خپله كورن

د مور او كفر، طغيان، فساد او ځوانكي ې چي د دوايي 

 ېدليې حد ته رسي او قساوت دې رحمبړه د ده په اپالر 

او ړى ته شكايت كې خضر عليه السالم پالر او مور ئچي  وو

 هللااو له  ژل شيچي ووړې ړه كېكپرگډه دا په ړو ې وادر

په ې كافر او مفسد زوى چي د دړې كدا طمعه ې ئتعالى 

تر ده  د پاكوالي له پلوهچي ړي عوض كي داسي اوالد ورك

تر ده د مور پلوه له ۍ او مهربانېرزويني د پ غوره او

  وي. ېږدنېر مهربان او ډړه په اپالر او 

  څو اساسي درسونه ته ې كي موسى عليه السالم دپه

منانو سره مرسته كوه، كه مؤمنه ړى شوي: له مؤورك

ټولنه د كوم شرير او مفسد انسان له لوري ۍ او كورن

چي ځكه دا ژلو صرفه مه كوه، په ود هغه نو ېده تهديد ك

ۍ كي صالح او مؤمني ټولني او كورنې په يوشرير انسان 

عضو داسي په سرطان اخته په روغ بدن كي داسي وي لكه 

چاره نه پرته بله لو او قطع كوجراحي چي له ړى او غ

د دې فاسد ېږي، ې تاوان رسټول بدن ته ئلري، كه نه نو 

او خطرناك غړي قطع كول په واقع كي لدې مؤمني كورنۍ 

پوه او عالم ملگري السالم  عليهه. د موسى دسره مرسته 

مؤمني كورنۍ ته لوى خدمت وكړ، د يوه شرير انسان هغي 

م ته ئې دا درس له شره ئې وژغورله او موسى عليه السال

جراحي ممانعت نه  يچي: په سالم بدن كي د فاسد غړړ كور

د هغه غړي قطع كول ضروري دي چي  څخهلري، له سالم بدن 

د اصالح او جوړيدو امكان ئې نه وي. كه اسالمي ټولني ته 

د يوه شرير او فاسد انسان له خوا گواښ او تهديد 
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يى او منځه متوجه شي او تر خطر الندي راشي چي له تصف

وړلو پرته بله چاره ونلري، نو د دا ډول غړي له منځه 

 وړل د اعتراض نه بلكه د توجيه او ستايني وړ عمل دئ.

   

   

  

   

   

    

  

   

     

     

    

  

د دوو يتيمو ښار كي په چي وو نو هغه ېوال او هغه د

ې پالر ئوه،  ې الندي د دوى خزانههلكانو وو او تر

ړه ستر شي او چي دواښتل صالح انسان وو، ستا رب وغو

پله خزانه راوباسي، دا ستا د رب له لوري يوه خ

ړى، پلوه نه دئ كځان له ېرزوينه وه، ما دا كار د پ

 ړى.  ې صبر ونشو كپرچي تا څه حقيقت وو هغه د دا 

 ښووني دا دي:الرې مبارك آيت اساسي د د -(82)

 عليهموسى السالم  عليهخضر ړه ه اپېوال د هغه د 

دوو ېدونكو اوسد ښار كي په ېوال هغه دته وويل: السالم 

ې پالر ئې الندي د دوى خزانه وه، يتيمو هلكانو وو او تر

ړه ستر شي او چي دواښتل صالح انسان وو، ستا رب وغو

پله خزانه راوباسي، دا ستا د رب له لوري يوه خ

ړى، دا پلوه نه دئ كن له ځاېرزوينه وه، ما دا كار د پ

 ړى.  ې صبر ونشو كپرچي تا څه حقيقت وو هغه د 

  ځواب وو، اعتراض يم ېدرد السالم  عليهموسى دا د

بخيل قوم سره د كاږه يوه له دي چي ولي هغه ويلي وو 

دا مخنيوى كي مرسته ېوال په جوړولو او له غورځېد

ه ، له داسي قوم سره چي دومره بخيل او بې احساسړهكو

ډوډۍ هم نه ۍ دئ چي اړ او مجبور انسان ته يوه مړ



 

                                                                                                                     الكهف 

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

412 

دې خلكو ته مفت او مجاني كار وكړ؟ دي وركوي او ولي 

 ې كبلهله دموسى عليه السالم د خپل ملگري پدې عمل 

وال ېچي تردې دنه وو خبر حقيقته ې له دچي انتقاد وكړ 

الندي د هغو دوو يتيمانو خزانه ده چي له مؤمنو 

ده، د موسى عليه السالم  پاتهث ورته والدينو په ميرا

كار سره هغو ې ملگري په خپل دې مفت او بې اجور

يتيمانو ته غټ خدمت وكړ او په عين وخت كي ئې موسى 

عليه السالم ته دا الرښوونه وكړه چي انسان ته نه ښايي 

تل بالمثله معامله وكړي، مناسبه نده چي د ټولني د 

تا له كمزوري اقليت اكثريت بدكړه او ناسمه معامله 

 سره له نېكي كولو منع كړي. 

 ږي چي د ېړو نو دا خبره راته جوته كږ غور وككه ل

يو امين او صالح كس السالم  عليههغو يتيمانو پالر خضر 

ال وېوو چي د زامنو لپاره مي تر دې ويلي ئڼلى، ورته گ

، ده ړهې كې خبر ئچي ستر شي نو ترښخوم، كله ې الندي سك

ې كلي ته راغلى ژمني په وجه دې ې، د همدړه كورسره ژمن

په حال كي ېدو گړند ې گوري، هغه ئېوال حالت وچي د د

عقلمن انسان دا خبره څ ې رغولى. هيځكه ئموندلى نو 

پالر دي په داسي حال كي د دوى چي د يتيمانو نشي منلى 

ې نه څوك ئچي هيې وي ړي كخښې ېوال الندي سكپاره تر دل

ه به د ده څخله داسي نامعقول كار  ړى،ې خبر كپروو 

چي ېدل گه خبرڅنې ېده؟ زامن به ئټه رسگڅه زامنو ته 

او دا هم ې دي؟ ړښخي كې پاره سكدلته د دوى لې پالر ئ

ېدل او دا ښار كي اوسپه چي هغوى په داسي حال كي 

طبيعي او معقوله خبره دا ده ښاره بهر وو!! ېوال له د

 ې وه.ړته دا خبره كم السال عليهپالر خضر چي د دوى 

 عليهخضر چي ږي ېد آيت له الفاظو دا هم معلوم 

ې وو ږدچي نپام سره په ې حالت ته ېوال دد دالسالم 

چي ښه وه اراده او خوتعالى  هللارانسكور شي ويلي: دا د 

او حساس وخت كي دلته راوستم مناسب  هپه دغسي يوې زه ئ

ږ نور لې ونيوله، كه ېدو مخه ئېوال د نسكوراو د د

ېوال به نسكور شوى وو او خزانه به د نو د ىېدلى وډځن

د السالم  عليهې وه. د خضر ېوتپرپه الس كي نورو خلكو 

ړه ستر شي او چي دواښتل ستا رب وغووينا دا الفاظ )

پله خزانه راوباسي، دا ستا د رب له لوري يوه خ

په ( ړىپلوه نه دئ كځان له ېرزوينه وه، ما دا كار د پ
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راحت او وضاحت سره همدا مطلب افاده كوي. د هغو ېر صډ

 خضر عليهوايي: چي ټه ده ې بنسخلكو تعبير او ادعاء ب

ېدو او پوهپه غيب چي ړي كدا كار ې كبله يا له دالسالم 

د وحي له الري ده ته د داسي تعالى  چي هللاې امله يا له د

پاره نه ې لد دڅو دالئلو: په ړې وه، ښتنه كپاركولو س

ې د وحي له دليل لرو او نه نقلي، كه دا كار ئ عقلي

په پاره لالسالم  عليهړى وي نو بيا خو د موسى مخي ك

ږي، بيا خو به موسى ېهغه كي د درس او سبق مجال ختم

 چي د هللاپه هغه صورت كي داسي كار كوي السالم  عليه

 گمارل شي!! ې وپرگه په مشخصه توله لوري تعالى 

  ې ويل: دا وينا چي وئالسالم عليه خلك د خضر ځيني

په حكم دا كار  (ړه)و ما فعلته عن امري: ما )د خپل ز

هللا تعالى ( داسي تعبيروي چي گواكي ده ته د ړىنه دئ ك

رغولو او يا د د ېوال دله لوري په مشخصه توگه د دغه 

و كي په آيتونژلو امر شوى وو، خو په انكي د ووځهغه 

د خضر لط تعبير دئ، چي دا غ ېدى شوپوهږ دقت سره ل

او ړه دئ، په اېوال رغولو دا وينا د دالسالم  عليه

په حكم ښتنو ما دا كار د خپل نفسي غودا ده: ې ئمعنى 

كه احيانًا كوم ذاتي غرض مي په كي نه وو، ړى، نه دئ ك

چي ې دا ده نو معنى ئوو ځژلو ته هم وغدا د هغه زلمي و

په الهي دين كي ، ېړڅه كولو اجازه راكد هللا دين د داسي 

په كفر او ټولنه د هغه چا وژل مانع نه لري چي صالح 

په مشوره دا كار پالر او مور ما د ده د ښي، طغيان گوا

ته يو مهم عليه السالم يوازي دغسي تعبير موسى ړى، ك

له لوري هللا تعالى ېدى شي، نه دا چي گواكي د ڼل كدرس گ

ځوانكي د ه ته په مشخصه توگه د دغعليه السالم خضر 

 !!ووژلو حكم شوى و

 پل حساس خعليه السالم په پاى كي خضر پلو خبرو د خ

چي تا څه حقيقت وو هغه د دا گرد ته وويل: او جاللي شا

 ړى.  ې صبر ونشو كپر

 پل خالسالم  عليهچي خضر پام وي ته مو بايد ې د

ې په دوران كي درگرتيا ته د ملالسالم  موسى عليهگرد شا

گولو چا له منپاد يوه ظالم  -1ړي وو: ركعملي درسونه و

په ژغورل؛ هغه هم ۍ والو ړېبې وزلو بنو او يد مسك

د يوه  -2ې خبر نشول، رپوال  ېړۍچي بڼي كي داسي ب

ې پالر ئژل او مؤمن مور ې رحمه زلمي ومفسد، كافر او ب
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الندي د دوو ېوال ېدونكي دړتر ن -3ژغورل، له شره 

ېدو خوندي ه له غارت كې خزانښخه شوپاره يتيمانو ل

ڼا كي دغو په رښوونو ې الرد همدالسالم  عليه. موسى كول

له يوه مظلوم  -1ړل: دريو كارونو ته ورته كارونه وك

ې يوه ظالم قبطي ته په موخه ئبني اسرائيلي د دفاع 

د مدين د كوهي  -2ړ شو، مې پرچي ړه پېړه وركداسي څ

نجونو رمه  ې وزلود دوو بپه داسي حال كي ې خوا ته ئ

ړى او ېر ستډله كبله ږده سفر چي د او ړهړوبه كخ

پاره له مدين د بني اسرائيلو د نجات ل -3ستومانه وو، 

ړله. ې مال وتې ته ئعون مقابلرړ او د فه مصر ته والڅخ

دا ښيي د موسى عليه السالم ېر وضاحت سره ډپه او دا 

چي تربيتي سفر له بعثت مخكي او هغه مهال ترسره شوى 

ېدو سپه قصر كي اود فرعون په مصر كي ځوان وو، ال دى 

  ړى. ې هجرت نه وو كاو مدين ته ئ

چي دا برخه او دا قصه هغه برخه پام وي ته مو ې د

فاتو اپه خرړونو خاوندانو او زاو خيرنو ږو د كچي ده 

ه، ې دړې سره ستره جفا كله هغډلو  تر ستوني غرقكي 

د غلط تعبيرونه چي داسي ړي، ې كې ترغلط تعبيرونه ئ

ړي، دوى ې استفاده وكترپه تأييد كي ړولو عقايدو شرك ل

ې په دړلي باورونه شرك لپل څو برخو خې له د دغي قص

 گه اخيستي دي او وايي:تو

  پيغمبر پيغمبر وو او خضر يو ولي، السالم  عليهموسى

پر د شريعت علم ړى شوى او ولي ته طريقت، ته شريعت ورك

پر باطن، ولي ته د او د طريقت علم ړ دئ ظواهرو وال

 پيغمبر ته د ظاهر علم!! ړى شوى او باطن علم ورك

  ماشوم ژل شوي چا، وپاد غاصب ېدو، پوهپه غيب خضر

د علم غيب  ړه د ده علمپه اې ېوال الندي خزاندتر او 

 گي دي!! ېلب

  كولى ، په احكامو ملزم نه ويد طريقت الروي د شريعت

د شريعت له ژل د ماشوم و ړي!!وكشي د شريعت خالف عمل 

اولياء هللا به دا پر  ړ.مخي حرام دي خو خضر همدا كار وك

 ړ.ې د شريعت خالف عمل وكچي ولي ئاعتراض نه كوئ 

 عليهاو خضر السالم  عليهخو تاسو ته هم د موسى 

ړوند ې د اې قصو هم د دې حقيقت معلوم شو اد قصالسالم 

ې د چي ديقينًا او ى، و حقيقي تفسير او اصلي معنآيتون

چو او غلطو پوغو دڼا كي تاسو ته د په رتفسير 
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ږئ چي ېپوهې په داوس گانو ماهيت هم جوت شوى او ادعا

څومره د حقيقت مطابق يا څومره وزن لري او دا خبري 

ې دا مطالب راايستل او ې قصآيا له دچي خالف دي؟ او دا 

 صحيح دي كه نه؟ ځول گرې ټ ئپلو عقايدو بنسد خ

چي كوم خاص ې پرته له دڅوك له شفاف ذهن سره، كه 

 عليهاو خضر السالم  عليهمخكنى فكر ورسره وي، د موسى 

پړ په بشنو ړي و باندي غور وكآيتون ړونداې د قصالسالم 

څ و كي هيآيتونپه دغو چي ډ سره ويلى شي ډايقين او 

ې چي د دغږي ېگو كڅه صراحتًا او اشارتًا نه تر سترداسي 

پاره كوم تصوراتو ل غلطوېرنو او گد انډلي ري ې الب

ې ړ شي. يوازي هغه به دا غلطه انتباه ترې جومستمسك تر

پروا نه لري ې په غرض او مرض مبتال وي او د دچي اخلي 

كه تاسو د دغي  ړي.په كالم كي تحريف وكتعالى  چي د هللا

چي د گورئ ځير شئ نو وبه ډلي افكارو او داليلو ته 

په كوم لفظ د استناد م آيت يا د كوم آيت په كو قرآن

چي هم له پر داسي كمزورو رواياتو استناد كوي ځاى پر 

پلو په خاو هم لري گه تعارض گنده توڅرپه سره  قرآن

ې ې قصچي د دېړو څ!! راشئ هغه روايات هم وځونو كيمن

يو روايت  په كتابونو كي مومو. رواياتوې د ړه ئپه ا

  دا دئ: 

 حِْصن   ْبنِ  ق ْيسِ  ْبن   و اْلح رُّ  ه و   ت م ار ى أ َنه   َباس  ع   اْبنِ  ع نِ 

 ِبِهم ا ف م رَ . خ ِضر   ه و   ع َباس   اْبن   ق ال   م وس ى ص احِبِ ِفي  اْلف ز اِرىُّ 

 أ ن ا ت م ار ْيت   ِإن ي ف ق ال   ع َباس   اْبن   ف د ع اه  ، ك ْعب   ْبن   أبي

 ِإل ى السَِبيل   م وس ى س أ ل   اَلِذي ىم وس   ص احِبِ ِفي  ه ذ ا و ص احِِبى

 ر س ول   س ِمْعت   ن ع مْ  ق ال   ش ْأن ه   ي ْذك ر   ّـ الَنِبيَ  س ِمْعت   ه لْ ، ل ِقي هِ 

 ج اء ه  ، ِإسْر اِئيل   ب ِني ِمنْ  م ل  ِفي  م وس ى ب ْين م ا"  ي ق ول   ّـ هللاَِ 

 هللاَ   ف أ ْوح ى. ال   م وس ى ق ال   ْنك  مِ  أ ْعل م   أ ح ًدا ت ْعل م   ه لْ  ف ق ال   ر ج ل  

، ِإل ْيهِ  السَِبيل   م وس ى ف س أ ل  ، خ ِضر   ع ْبد ن ا، ب ل ى م وس ى ِإل ى

، ف اْرجِعْ  اْلح وت   ف ق ْدت   ِإذ ا ل ه   و ِقيل  ، آي ةً  اْلح وت   ل ه   هللاَ   ف ج ع ل  

 ف ق ال  ، اْلب ْحرِ ِفي  تِ اْلح و أ ث ر   ي َتِبع   و ك ان  ، س ت ْلق اه   ف ِإَنك  

 ن ِسيت   ف ِإن ي الَصخْر ةِ  ِإل ى أ و ْين ا ِإذْ  أ ر أ ْيت   ف ت اه   ِلم وس ى

 م ا ذ ِلك   ق ال  . أ ْذك ر ه   أ نْ  الشَْيط ان   ِإالَ  أ ْنس اِنيهِ  و م ا، اْلح وت  

. ًراخ ضِ  ف و ج د ا، ق ص ًصا آث اِرِهم ا ع ل ى ف اْرت َدا، ين ْبغِ  ك َنا

    ". ِكت اِبهِ ِفي  -و ج لَ  ع زَ  -هللاَ   ق صَ  اَلِذي ش ْأِنِهم ا ِمنْ  ف ك ان  

 74بخاري: 
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حر بن او چي وايي: د ده روايت دئ  ّـله عبدهللا بن عباس 

 ړه مناقشهپه اگري د ملالسالم  عليهد موسى ځ قيس تر من

بن  ىچي دا خضر وو، أبشوه، ابن عباس وويل ځته رامن

ړ ږ كېر شو، نو ابن عباس ورغړو خوا ته تدوى دوا كعب د

 عليهد موسى ځ گري تر منې ويل: زما او دغه ملاو وئ

چي موسى له  ړه مناقشه راغلهپه اگري د هغه ملالسالم 

ې وه، آيا له ړښتنه كپوهغه سره د مالقات د الري موندو 

ې ويل: هو؛ وئېدلي؟ څه اورړه په ادي د ده  ّـرسول هللا 

 چي موسى عليهكله ې: چي ويل ئېدل مي واور ّـهللا  رسولله 

ړى ډي كي وو يو سې غونپه يود بني اسرائيلو السالم 

چي تر تا ې ژنېپڅوك ې ويل: آيا داسي ورته راغى او وئ

تعالى  هللانو وويل: نه، السالم  عليهموسى پوه وي؟ زيات 

ږ بنده چي ولي نه، زموړه ته وحي وكالسالم  عليهموسى 

(، نو موسى له هغه سره د مالقات د ه السالم خضر )علي

ښي كب ورته د نتعالى  هللاړه، نو ښتنه وكپوړه په االري 

ړ چي دي كب ورك ككله : شو ويلورته وټاكو او گه وپه تو

په نهر ې، او هغه به گورې وو هملته به ئاځه گرنو راو

تلو، نو موسى ته په استقامت( كي د روان كب تر شا )

چي كله مو هغه لوى پام دي وو ويل: آيا ځوانكي وپل خ

ړ، فقط شيطان رانه ېر كنو ما كب ه ړهپنا يووته كمر 

وويل: دا السالم  عليهړم، موسى ې وكچي يادونه ئړ ېر كه

ېرته پلونو بپلو پر خنو ټولو مو، دي چي لڅه همغه 

ړو دوادوى بيا د ې وموند، او نو خضر ئراستانه شول، 

پل كتاب كي په خې قصه ئتعالى  چي هللاهمغسي ده خبره 

     ې. ړراو

ږدي: دا عالم او ږ مخي ته خبري زمو څودا روايت 

السالم  عليهله موسى وو. السالم  پوه شخص خضر عليه

چي تر تا زيات ې ژنېپڅوك آيا داسي  :ې وهشوښتنه پو

موسى تعالى  هللانو وويل: نه، السالم  عليهموسى پوه وي؟ 

ږ بنده خضر چي ولي نه، زموړه ته وحي وكالسالم  عليه

ښتي له خضر عليه غوعليه السالم موسى  (،)عليه السالم 

ته ويل شوي ې، ورښتې غوښه ئند الري گوري، سره والسالم 

ځاى په هر درومه،  ژوندي ماهي پسياوبو كي روان چي په 

 عليه. موسى ې ورك شو هملته به خضر وموميچي تركي 

په سيند كي چي ارلى وو گمې په دگرى د سفر ملالسالم 

ې ورك شي نو چي ترروان كب به تر نظر الندي نيسي، كله 
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كوم په دوران كي د به خبر وركوي، دوى د سفر ته ده 

پله الر ې وخت كي كب خپه همدې، ړپنا وكمر سيوري ته 

چي گو غائب شوى، كله ي له ستركځوانې او د هغه ړبدله ك

له عليه السالم څه مزل وروسته موسى ېدلي، له خوزبيا 

ې وخت كي هغه ته د په همدښتى، ه غرمنى خوراك غوڅخهغه 

ې او موسى عليه السالم په ياد شوېدو خبره وربئكب د غا

ږ چي موورته ويلي ې، موسى عليه السالم ړې يادونه كته ئ

ېرته راستانه شوي او خضر ټه كي وو، بپه لځاى ې د همد

 .ې هملته موندلىئالسالم  عليه

ځلي نور په دغو شمېرو دولس په بخاري كي  روايت دا

، 3411، 3411، 3278، 2728، 2267، 122، 78راغلى: 

د ې ئې دركي ې دپه  ،7478، 6672، 4727، 4726، 4725

په پيرونو سره او له عادي تو ،ير دېڅپه پورتني روايت 

 ېروپه دغو شمځلي ځه ، او پن7478، 3411 ،78ېرو: ې شمد

له چي داسي راغلى كي  4727، 4726 ،4725، 3411، 122

چي موسى په كي راغلي ژور تعارض لري، او پورتني سره 

ۍ ټوكرپه چي وريت شوى كب ته ويل شوي وو  السالم عليه

پيرونه تر ژور توځو كي هم پنپه دغو كي ورسره واخلي، 

ټولو ديارلسو چي د په داسي حال كي ږي، دا ېگو كستر

رحمه هللا نه دي ويلي امام بخاري  روايتونو راوي يو دئ!

تر نورو غوره، دقيق او صحيح دئ، هغه ې چي كوم روايت ئ

ې په امانت سره ئېدلي څه اورچي ېلو راويانو ېلو بله ب

ړي، له دغو متعارضو رواياتو به يو غوره كوو، رانقل ك

په سيند كي روان ته السالم  چي وايي موسى عليهيا هغه 

چي وريت شوى كب هغه ټاكل شوى وو يا گه په توښي كب د ن

ځكه ېدى، ړه نشي كېكپرڼي، د اسنادو له مخي دا گښه ن

كه دا كار ممكن وى نو امام بخاري رحمه هللا به هرومرو 

ې صحيح. مجبور يو ې ضعيف دئ او كوم ئچي كوم ئويلي وو 

ڼا كي او د درايت له مخي ارجح روايت په ر قرآند 

ځير يت ته رواړوند د وريت شوي كب اړو، راشئ تشخيص ك

 داسي دئ: شو، روايت 

 اْلِبك اِليَ  ن ْوًفا ِإنَ  ع َباس   اِلْبنِ  ق ْلت   ق ال   ج ب ْير   ْبن   س ِعيد  عن 

 م وس ى ه و   ِإَنم ا، ِإسْر اِئيل   ب ِني ِبم وس ى ل ْيس   م وس ى أ نَ  ي ْزع م  

 ّـ الَنِبي   ع نِ  ك ْعب   ْبن   أبي ح َدث ن ا، هللاَِ  ع د وُّ  ك ذ ب   ف ق ال  . آخ ر  
 أ يُّ  ف س ِئل  ، ِإسْر اِئيل   ب ِنيِفي  الَنِبيُّ خ ِطيًبا م وس ى ق ام  "  ق ال  

 ي ر دَ  ل مْ  ِإذْ ، ع ل ْيهِ  هللاَ   ف ع ت ب  . أ ْعل م   أ ن ا ف ق ال   أ ْعل م   الَناسِ 
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 ِبم ْجم عِ  ياِدِعب   ِمنْ  ع ْبًدا أ نَ  ِإل ْيهِ  هللاَ   ف أ ْوح ى، ِإل ْيهِ  اْلِعْلم  

 ل ه   ف ِقيل   ِبهِ  و ك ْيف   ر ب   ي ا ق ال  . ِمْنك   أ ْعل م   ه و   اْلب ْحر ْينِ 

 و اْنط ل ق   ف اْنط ل ق  ، ث مَ  ف ْهو   ف ق ْدت ه   ف ِإذ ا ِمْكت ل  ِفي  ح وًتا اْحِملْ 

 ِعْند   ك ان ا ح َتى، ِمْكت ل  ِفي  ح وًتا و ح م ال  ، ن ون   ْبنِ  ي وش ع   ِبف ت اه  

 اْلِمْكت لِ  ِمن   اْلح وت   ف اْنس لَ  و ن ام ا ر ء وس ه م ا و ض ع ا الَصخْر ةِ 

، ع ج ًبا و ف ت اه   ِلم وس ى و ك ان  ، س ر ًبا اْلب ْحرِ ِفي  س ِبيل ه   ف اَتخ ذ  

 م وس ى ق ال   أ ْصب ح   ف ل َما و ي ْوِمِهم ا ل ْيل ِتِهم ا ب ِقَية   ف اْنط ل ق ا

، ن ص ًبا ه ذ ا س ف ِرن ا ِمنْ  ل ِقين ا ل ق دْ ، غ د اء ن ا آِتن ا ِلف ت اه  

 أ ِمر   اَلِذي اْلم ك ان   ج او ز   ح َتى الَنص بِ  ِمن   م سًّا م وس ى ي جِدْ  و ل مْ 

 ف ِإن ي الَصخْر ةِ  ِإل ى أ و ْين ا ِإذْ  أ ر أ ْيت   ف ت اه   ل ه   ف ق ال  . ِبهِ 

 ع ل ى ف اْرت َدا، ين ْبغِ  ك َنا م ا ذ ِلك   وس ىم   ق ال  ، اْلح وت   ن ِسيت  

 م س جًّى ر ج ل   ِإذ ا الَصخْر ةِ  ِإل ى اْنت ه ي ا ف ل َما، ق ص ًصا آث اِرِهم ا

 اْلخ ِضر   ف ق ال  . م وس ى ف س َلم   -ِبث ْوِبهِ  ت س َجى ق ال   أ وْ  -ِبث ْوب  

 ب ِني م وس ى ف ق ال  . وس ىم   أ ن ا ف ق ال   السال م   ِبأ ْرِضك   و أ َنى

 ِمَما ت ع ل م ِنى أ نْ  ع ل ى أ َتِبع ك   ه لْ  ق ال  . ن ع مْ  ق ال   ِإسْر اِئيل  

 ِإن ي م وس ى ي ا، ص ْبًرا ي  م عِ  ت سْت ِطيع   ل نْ  ِإَنك   ق ال   ر ش ًدا ع ل ْمت  

 ِعْلم   ع ل ى و أ ْنت  ، ت  أ نْ  ت ْعل م ه   ال   ع َلم ِنيهِ  هللاَِ  ِعْلمِ  ِمنْ  ِعْلم   ع ل ى

 يأ ْعصِ  و ال  ، ص اِبًرا هللاَ   ش اء   ِإنْ  يس ت جِد نِ  ق ال  . أ ْعل م ه   ال   ع َلم ك ه  

 ل ه م ا ل ْيس   اْلب ْحرِ  س احِلِ  ع ل ى ي ْمِشي انِ  ف اْنط ل ق ا، أ ْمًرا ل ك  

 ف ع ِرف  ، ْحِمل وه م اي   أ نْ  ف ك َلم وه مْ ، س ِفين ة   ِبِهم ا ف م َرتْ ، س ِفين ة  

 ح ْرفِ  ع ل ى ف و ق ع   ع ْصف ور   ف ج اء  ، ن ْول   ِبغ ْيرِ  ف ح م ل وه م ا، اْلخ ِضر  

 اْلخ ِضر   ف ق ال  . اْلب ْحرِ ِفي  ن ْقر ت ْينِ  أ وْ  ن ْقر ةً  ف ن ق ر  ، السَِفين ةِ 

 ه ذ ا ك ن ْقر ةِ  ِإالَ  هللاَِ  ِعْلمِ  ِمنْ  و ِعْلم ك   ِعْلِمى ن ق ص   م ا، م وس ى ي ا

 أ ْلو احِ  ِمنْ  ل ْوح   ِإل ى اْلخ ِضر   ف ع م د  . اْلب ْحرِ ِفي  اْلع ْصف ورِ 

 ع م ْدت  ، ن ْول   ِبغ ْيرِ  ح م ل ون ا ق ْوم   م وس ى ف ق ال  . ف ن ز ع ه   السَِفين ةِ 

 ل نْ  ك  ِإنَ  أ ق لْ  أ ل مْ  ق ال   أ ْهل ه ا ِلت ْغِرق   ف خ ر ْقت ه ا س ِفين ِتِهمْ  ِإل ى

 ف ك ان تِ . ن ِسيت   ِبم ا يت ؤ اخِْذنِ  ال   ق ال   ص ْبًرا م ِعي   ت سْت ِطيع  

 م ع   ي ْلع ب   غ ال م   ف ِإذ ا ف اْنط ل ق ا. ِنسْي اًنا م وس ى ِمنْ  األ ول ى

 ر ْأس ه   ف اْقت ل ع   أ ْعال ه   ِمنْ  ِبر ْأِسهِ  اْلخ ِضر   ف أ خ ذ  ، اْلِغْلم انِ 

 أ ل مْ  ق ال   ن ْفس   ِبغ ْيرِ  ز ِكَيةً  ن ْفسًا أ ق ت ْلت   م وس ى ل  ف ق ا. ِبي ِدهِ 

 و ه ذ ا ع ي ْين ة   اْبن   ق ال   -ص ْبًرا م ِعي   ت سْت ِطيع   ل نْ  ِإَنك   ل ك   أ ق لْ 

، أ ْهل ه ا اسْت ْطع م ا ق ْري ة   أ ْهل   أ ت ي ا ِإذ ا ح َتى ف اْنط ل ق ا -أ ْوك د  

 ي ْنق ضَ  أ نْ  ي ِريد   جِد اًرا ِفيه ا ف و ج د ا، ف وه م اي ض ي   أ نْ  ف أ ب ْوا

 ِشْئت   ل وْ  م وس ى ل ه   ف ق ال  . ف أ ق ام ه   ِبي ِدهِ  اْلخ ِضر   ق ال  . ف أ ق ام ه  

 ق ال  ".  و ب ْيِنك   ب ْيِني ِفر اق   ه ذ ا ق ال  . أ ْجًرا ع ل ْيهِ  ال َتخ ْذت  

 ع ل ْين ا ي ق صَ  ح َتى ص ب ر   ل وْ  ل و ِدْدن ا، وس ىم   هللاَ   ي ْرح م  " ّـالَنِبيُّ 
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 122بخاري:     ".أ ْمِرِهم ا ِمنْ 

چي ږي ېړښتني راوالپوېري داسي ډړه په اې روايت د د

 ښتني دا دي:پو، ېدىې نشي ويل كځواب ئ

  ن ْوًفاد  لوسرراغلي چي عبدهللا بن عباس په سر كي د روايت 

ښمن ې د: د خداى دهللاَِ  ع د وُّ  ب  ك ذ  وويل: ړه په ا اْلِبك اِليَ 

ه لري څخشخصيت له د عبدهللا بن عباس غوندي دروغ ويلي! 

ړه په ابل چا ادعاء له مخي د د يوه كس د چي  خبره ده

نه . شريعت وبوليښمن او هغه د خداى د يړوينا وكداسي 

ې ې النجد يوداسي قضاوت چي او نه ڼي گجائز ځل كنښداسي 

 .ېدو مخكي ويله اورويناوو د ړو خواوو د دوا

  له بعثت وروسته السالم  چي موسى عليهدا روايت وايي

نورو هغه د چي له بعثت وروسته حال دا ړى، دا سفر ك

ړۍ په نپوه او عالم كس ، تر ده بل ښود ووالرستر پاره ل

په كولو تر عتاب ې خبري د دكي نه وو، ولي به هللا تعالى 

تر ما ويلي وو: ې واب كي ئځپه چا د يو چي الندي نيولو 

په پوه كس مهال تر ده هغه چي يقينًا  پوه كس نشته؟!بل 

په وار وار عليه السالم  پيغمبرړۍ كي نه وو. ټولي ن

پوه يم، او ښه ټولو چي تر تاسو صحابه وو ته ويلي 

ټولو زيات چي هللا او د هغه رسول تر صحابه وو هم ويلي 

  پوه دي.

 ې د يوه دا سفر او موخه ئم السال عليهد موسى  قرآن

ږدي ړاندي په وگه د قريشو په توړ كار ستر او ستايني و

ړي د علم او زده كالسالم  عليهاو ورته وايي: موسى 

ړله خو ږد او ستونزمن سفر ته مال وتپاره دومره اول

ځاى پر څه زده كولو پل ستر معلم او مرشد د تاسو له خ

ې . هغه تعبير د قصېړلت ۍ ته مالښمند هغه مخالفت او د

 گوي. ړخ نه لله روح او مقصد سره ا

 له بعثت وروسته السالم  چي موسى عليهوايي  قرآن

چي د ده لري شوى  څخهپل قوم ځي له خښت ورېڅلويوازي 

په غياب كي سامري وغولول، كه دا سفر له بعثت وروسته 

ې او دا به ئ ړى ووكوضاحت  قرآنې ئوى نو حتمًا به 

 څه راغلل.پر بني اسرائيلو ې كي ې مودد پهچي ويلي وو 

په صحرا كي وو، هلته نه له بعثت وروسته هغه د سينا 

 .ونه وو او نه مجمع البحريندسين

  ښه وو نو پاره نپوخ ماهي د دوى لكه وريت شوى او



 

                                                                                                                     الكهف 

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

421 

چي هغه د پل خادم ته ويل گه خڅنبه موسى عليه السالم 

تل له ې ئبه ې صورت كي خو دپه ! ړه؟!راو پارهخوراك ل

 ډډه كوله. ې ړلو به ئساتو او له خوخوندي ځان سره 

  گرى د سفر ملالسالم  عليهد موسى  چيويلي  قرآننه

ې او ړوو او نه نورو رواياتو دا خبره ك ن ون   ْبنِ  ي وش ع  

، كه ضروري وى گوته شيپه ې چي نوم ئنه دا ضروري ده 

به حتمًا د ده نوم اخيستى وو! يوشع بن نون د  قرآن

په نه  گرى شوىملالسالم  په سفر كي د موسى عليهسينا 

 په دوران كي.مصر كي د هغه بل سفر 

  سيند ژوندى شو او چي وريت شوى كب دا روايت وايي

ې گري ته ئاو ملړل او دا موسى عليه السالم پ كټوې ته ئ

په سيند چي وايي  قرآنچي د حيرانتيا سبب شو، حال دا 

گري ليدلي ملسى عليه السالم ېدا يوازي د مووركد كب كي 

ې ئځكه نو  ېدا صحنه نه وه ليدلالسالم  موسى عليهاو 

وويل: ېدو سره رپه اوه د دغي خبري څخگري پل ملله خ

پله مخه په خچي كب به  ټه كي ووپه لځاى ې ږ د همدمو

د روايت الفاظ دا ږي. ېبه غايب ك څخهږ درومي او له مو

 اْلب ْحرِ ِفي  س ِبيل ه   ف اَتخ ذ   ِمْكت لِ الْ  ِمن   اْلح وت   ف اْنس لَ دي: 

له وينا  قرآناو دا د  ع ج ًبا و ف ت اه   ِلم وس ى و ك ان  ، س ر ًبا

 عليهد موسى ځكه قرآن ، گه تعارض لريپړه توپه بشسره 

 الشْيطن   ِإال أ نساِنيه   م ا و  .. ې وايي:.گري له خولد ملالسالم 

 . عج باً  ه  ِفي اْلب ْحرِ سِبيل   اتخ ذ   أ ْذك ر ه  و   أ نْ 

  او السالم  چي موسى عليههمداراز دا روايت وايي

ېښودل او ويده شول، كه كمر خوا ته سرونه كې د ئ يگرمل

ې ېدا ئېدا او سيند ته لوژوندي كو نو د كب وداسي 

ځكه ښتنه ده، پوپر ځاى ېره ډښتنه پودا  گه وليده؟!څن

ه كوي بلكي د ېدو خبره نډبري خوا ته د ويده كد  قرآن

ې د چي د تودوخي له امله ئښيي خبره كوي او  ړلوپناه و

ې ړې هلته دمه كې ئېبڅو شې او ړپناه وكمر سيوري ته 

 ړه ويده شوي!!چي هلته دواده، خو دا روايت وايي 

   د موسى د سالم السالم  چي خضر عليهدا روايت وايي

ي په سيمچي ستا ښتل پوې وئاو ېدو سره حيران شو په اور

كي سالم له كومه شو، هغه ورته وويل: زه موسى يم، 

ې وئچي د بني اسرائيلو موسى؟ ړه ې وكې ترښتنه ئپو

 ېدوپوهپه غيب نه چي هغه ې معنى دا ده ويل: هو؛ د د

نورو ځينو روايت له ې خو د دژندو، ېپې ونه موسى ئ او
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په غيب گواكي هغه چي ږي ېې خالف داسي معلومد دالفاظو 

څوك پرته هيتعالى  هللاوايي له  قرآنچي ل دا ېدو، حاپوه

 ږي. ېپوهپه غيب نه 

 عليهگه د موسى السالم څن عليهخضر چي دا ده ښتنه پو 

ته وايي: ما ته داسي علم  غمبريپېر يوه څپه السالم 

يت په بل روايا  ړى شوىچي تا ته نه دئ دركړى شوى راك

چي  ړى شوىښايي، او تا ته داسي علم دركله تا سره نه 

له ما سره په بل روايت كي او  ړى شوىراك ئته نه د ام

ړى شوى وو؟ علم غيب خو كوم علم ده ته ورك ښايي؟!نه 

 پر مهال موسى عليههغه د مالقات چي ځكه ېدى!! نشي ك

 يچې؟ څوك يچي ړه ې وكې ترښتنه ئپوژندو، ېپونه السالم 

چي د بني ړه ې وكپوښتنه ئې ويل موسى، نو ورته وئ

په غيب نه چي هغه ږي ېعلوممې خو له د لو موسى؟!اسرائي

له السالم  چي موسى عليهنو ده كوم علم درلودو ېدو، پوه

ڼي گدا روايت صحيح چي وك څبعثت وروسته نه درلود؟ 

ې ته علم غيب هم منسوبوي؟!! له دالسالم  گه خضر عليهڅن

په هغو دريو مواردو كي هم د  چيږي ېروايته خو معلوم

ته ې د ڼلى.گېدا نشو پوهپه غيب علم او  ده علم؛ خاص

ېر وضاحت سره ډپه له وينا  قرآنچي د پام وي مو بايد 

ځوانكى د ده د هغه مفسد السالم  عليهخضر چي ږي ېمعلوم

  ژلى.په مشوره وپالر مور او 

  چي خضر عليهږي ېله وينا معلوم قرآنهمداراز د 

رغولى ژمني له مخه ېوال د هغي د هغه يتيمانو دالسالم 

څوك د چي هيځكه دا ې وه، ړې كپالر سره ئچي د دوى له 

څوك چي هيښخوي په داسي حال كي خزانه نه پاره اوالد ل

څه ړي، له داسي كار نه به د ده اوالد ته ې خبر نه كپر

گ شي او خزانه د بل ړنېوال شي دېدى كږي؟!! ېټه ورسگ

 ي.ځېوپرپه الس كي چا 

  په الس د كافر او الم خضر عليه السروايت كي د ې دپه

چي ړه دا الفاظ راغلي په اېدو ژل كځوانكي د ومفسد 

 ف اْقت ل ع   أ ْعال ه   ِمنْ  ِبر ْأِسهِ  اْلخ ِضر   ف أ خ ذ  گران دي: ې منل ئ

پل الس او په خړي ونيو نو خضر د سر له لو :ِبي ِدهِ  ر ْأس ه  

 ې وايست!! ې سر ترسره ئ

  لفظ څ له هيې شوچي د كب يادونه و كي آيتونكومو په

چي ږي ېنه صراحتًا او نه اشارتًا داسي معلومې ئڅخه 

پ سيند ته ټوې ۍ ئټوكرژوندى شوى او له يت شوى كب رو



 

                                                                                                                     الكهف 

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

422 

به په صريحو الفاظو  قرآنكه دا كار شوى وى نو ړي؟ ك

گري ملالسالم  عليهې وه، او كه د موسى ړهغه ته اشاره ك

انتيا به ېري حيرډله ې وى نو گو ليدلپه سترداسي صحنه 

موسى عليه السالم چي ې وه ې وتله له خولغچيداسي ې يا ئ

ړى وى ېر صبر كډې او كه ئ ړى وىښ كراويله خوبه ې به ئ

فورًا دا خبره ورته ې ېښېدو وروسته به ئله ونو د ده 

ې وه ړې دا خبره كږه هغه مهال خو به ئږ تر لكوله، ل

نه  دا داسي خبرهړله، ځان سره وې له ئۍ وكرټچي تشه 

په ياد ورڅو ساعته وروسته ړي، او ېره كې هڅوك ئچي ده 

ړ )نسيا ېر كپل كب هړو خچي دواوايي  شي، قرآن

به ي كب پام چې خبري ته نه وو دړو حوتهما(؛ يعني دوا

د السالم  عليهد موسى ې پسور قرآنتر نظر الندي نيسي، 

يادونه چي ړه ېره كې: شيطان رانه هړدا وينا راوگري مل

ې ړ، د دپله مخه والپر خگه په عجيبه توم، كب ړې وكئ

ي گرملالسالم  د موسى عليهيوازي چي خبري معنى دا ده 

 . السالم عليهموسى ې وه، نه دا صحنه ليدل

  چي گه ويلى شو په يقيني توپام سره په دغو خبرو ته

ړ نه دئ، ېر اشكاالت لري او قطعًا د منلو وډدا روايت 

ې ېري برخي ئډاو غوره دئ او ارجح پلوه هغه بل له هره 

 گوي.  ړخ لسره ا ووله وينا قرآند 

   

   

   

   

ې ژر به ئښتي، ووايه: پوړه تا په اد ذو القرنين 

  .يادونه درواورومڅه 

زناكه او ېسره يوه بله اغ ې مبارك آيتپه د -(43)

ځواكمن او چي د يوه ږي ېپيل كعبرتناكه تاريخي قصه 

ې ې سورې د دڅ كي ئپه ترړه ده او په افاتح زعيم 

ځور ڼي كي انېزمني بې اغپه نومحوري او اساسي مضامين 

په ۍ او واكمن ارداقتداسي ځل يو مؤمن بنده د شوي. دا 

چي له ختيزه تر د وې چي د ملك لمن ئښيي حالت كي 

، ېپه لوري خوره شود شمال او جنوب  ،ېغزېدل دزهېلو

ې نه ې توان ئېدى نشي او د مقابلې مخي ته ودرئڅوك هي

په واك كي دي، خو ې ډول وسائل او امكانات ئډول لري، 
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پل رب ې له خړى، نه ئځواك؛ نه مغرور كې زور او د

په حق كي ې د نورو څولى او نه ئعصيان او بغاوت ته ه

ړى، د مظلوم مرسته كوي، د ق كېري ته تشوياو تظلم 

گنو سره ژغوري، د مفتوحه سيمو له هستوې ظالم له شره ئ

او عادالنه چلن كوي او يوازي ظالمانو ته سزا ېك ن

ۍ چي د جاه طلبپاره نه دي ې لدې د وركوي، فتوحات ئ

او د ي وښيځواك پل زور او ړي، نورو ته خپوره كشوق 

پراخه لمن ۍ نپلي واكمنيولو سره د خ پهنورو سيمو 

پر  ړي خلكپاره دي، غواڅلي هدف لېپبلكي د يوه سړي، ك

گولو او د ظالمانو له من ړياو آخرت ايمان راوتعالى  هللا

 ړي: ې آيت الندي مطالب توجه غواژغورل شي. د دو

  له تا ړه په ااو د ذوالقرنين  :چيدلته ويل شوي

 ښتنوپود نورو چي ږي ېمعلوم ې ويناي، له دښتني كووپ

چي د ښيي او دا ښتنه وه، پوپه ضمن كي دا هم يوه 

مخكني وضاحتونه ړه په ا السالم اصحاب كهف او خضر عليه

ړاندي شوي. د آيت له ځواب كي وپه ښتنو پوهم د دوى د 

   ې )ې فقرد

  :  :يادونه څه ې ژر به ئووايه

وحي له راتلو ې د د ّـ هللا چي رسولږي ې( معلومدرواوروم

، هغه رأيه صحيح نه ړېوروسته هغوى ته دغه وينا ك

ړې ړى له هغوى سره وعده كلوم ّـهللا  رسولچي وايي: ېښي بر

 نازل شوي.  څه موده وروسته دا آيتونهاو بيا 

  ې د لغوي معنى ئ چيدلته د ذوالقرنين نوم راغلى

وضاحت ې مزيد كي د د په قرآنښكرانو خاوند ده، نه  ودو

په احاديثو كي او نه د تاريخ څوك وو، نه چي دا شوى 

چي دا يوناني سكندر اعظم ځينو ويلي په كتابونو كي، 

)خسرو( د فارس واكمن وو،  چي دا خورسځينو ويلي وو او 

گران دي، دا هم يوه څه ويل په يقين سره ړه ې اپه د

په نامه ياد شوى؟ چي ولي د ذوالقرنين ښتنه ده پوبله 

ې داسي ځيانو به ئچي ده او فوكبله ې د لهدا  آيا

ې ې ول، كه د دبه ئ هنښكروچي دوه ږدول پر سر خولونه 

ېر څپه ښكرو ۍ كي د پرپلي كوپه خچي ده حقيقتًا پاره ل

ځواب څه واضح ړه هم ې اپه دې؟ ټي درلودغو ېدوه راوتل

چي ږي ېله وينا دومره معلوم قرآننشو موندلى، خو د 

په ې ذوالقرنين سره آشنا ول او د همد نوم ېقريش له د
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ې معرفت ، د قريشو د دېړښتنه كپو ّـې له رسول هللا ئړه ا

په مذهبي او تاريخي مرجع يهودان ول، بايد د يهودانو 

چا چي دوى د ذوالقرنين نوم ټول شي كتابونو كي دا ول

بايبل كي د دانيال يوه جعلي او سر په  ړى وو.ته ورك

ې د دانيال په ضمن كي ئچي ه مومو ټه قصې بنسپايه بتر 

چي د شوش وايي: خوب مي ليد چي ې داسي خوب ته اشاره شو

په سيمي كي )دا سيمه اوس د ايران يوه برخه ده(؛ د 

ښكرونه گ گ ججچي دوه گورم ږ ميو  ،ړ يمنهر خوا ته وال

چي يو گورم ه پړ دئ، ناڅاۍ كي والژپه ې دي، د نهر ئ

او  لد مغرب، شما ږدي م، گ شوې ستر او تر بل جښاخ ئ

ې مقابله نشوى ځناور ئهيڅ ښكرونه وهل، لوري ته جنوب 

ښتل همغسي ې غوچي ئه څېدى، ې خالصكولى او روغ نشو تر

ې دگيا وم د چي لكي حال په داسي ېدو، ې كول او سترئ

يو وز ېديزه په له لوڅاناړه مي فكر كولو په اې صحن

ډي د منې به ئ ېښپچي وان وو رېز راگند شو، داسي تڅررا

ې د ښكر ئچي يو ې وز د، ېېدگپر زمكه نه لپه حال كي 

ږ مښكري دوه په شدت سره د درلود ځ گو تر منړو ستردوا

ړه ړ، دواې بريد وكپرې ېر غضب سره ئډه ، لپه لور ورغى

ې پسړ... ورك رې رانسكوړل او هغه ئې ورمات كښكرونه ئ

گند څرراپه خوب كي چي دانيال ته د جبرئيل له قوله 

د ماد او ږ مښكرى شوى دا خوب داسي تعبيروي: هغه دوه 

ې ځ كي ئگو منړو سترچي د دواچايي ده، هغه وز پافارس 

ې د همدي ملك ښكر ئچايي ده، پاښكر وو د يونان يو 

څلورو ې د ځاى ئپر ېدا او ښكر ماتد چا دئ، پاړى لوم

چايي به پاچي دا ې معنى ده په دېدا پيدا كښكرونو را

چا لري پاېشل شي او هره برخه به يو څلورو برخو ووپه 

ځواكمن نه ېر څپه چا پاړي ې د لومڅ يو به ئخو هي

     .... وي

  په دقت سره ولولئ نو دغه برخه  بايبلكه تاسو د

يو )دانيال( چي ژر به درته جوته شي ېر ډچي يقينًا 

له  ،جعلي ې خبريړل شوت پوريپه ده او جعلي نوم دئ، 

ې او ب غلطيپايه او له سره تر  ې خبريشو ځانه جوړي

 ،ېمنسوب دغه قصدانيال ته ه دي، خو عجيبه ده چي ټبنس

ې، ې شوپه مسلمانانو كي خورې خوبونه او تعبيرونه ئ

ځينو ژني او حتى ېپپه نامه دانيال د يوه معروف معبر 

، دي ېړنقل ك د ده خبريپلو تفسيرونو كي په خمفسرينو 
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ې يو كس د د هللا عنه رضيعمر  يچحال كي  په داسيدا 

ې ئ انيال ته دغه منسوب خبريد چيړ پاره سخت تنبيه كل

زه پيغمبر عليه  چيې ويل او ورته وئ ېې وړتبليغ ك

د اهل كتابو د آثارو له لوستلو په كلكه منعه  السالم

كي( كتاب ڼا په ر قرآنبايبل د ) تفصيل دې د د ړى وم.ك

دغي جعلي برخي ته تر يهودان د بايبل گورئ، خو كي و

ښكرى پاره دا دوه ې لد همدښت وركوي، نورو زيات ارز

ژندل شوى او معروف نوم وو پېپه دوى كي )ذوالقرنين( 

 ې نامه ياداوو. په همدې ئواكمن يو ستر او د فارس 

 ستر فاتح ې و كي د دپه راتلونكو آيتون قرآن

ږدي او هغه د يوه مؤمن او عادل ږ مخي ته مواصفات زمو

 گه معرفي كوي.په توواكمن او زعيم 

    

   

    

    

    

    

   

    

   

    

    

    

   

   

    

    

    

    

   

ړى وو په زمكي كي تمكين وركږ هغه ته چي مويقينًا 

ړي ول، نو د يوه )اقدام اسباب مو وركډول او ډول 

حد ته ېدو چي د لمر لوې شو، تر هغه پسسبب ړوند( ا
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ټينه گه خپه تور رنچي ې داسي وموند ېدو، هغه ئورس

ې يو قوم ې خوا ته ئو د هغځي، اېوپرې كي چين

ړه ې تعذيب كيا ئالقرنينه!  وې ذوموند، ومو ويل: ا

ې ويل: اما ړه، وئچلن غوره كېك ړه نپه ايا د دوى 

ړو بيا تعذيب كې ړى نو حتمًا به ئې كچي ظلم ئهغه 

په ې ږي او هغه به ئېځول كته گرپل رب لوري به د خ

ې ئچي ايمان ړي. او هغه ړي بد عذاب اخته كگځان

ى نو هغه ته غوره بدله ده ړكې ېك عمل ئاو ن ىړراو

ه وينا آسانښتني پاري سپلاو حتمًا به هغه ته د خ

   ړو.وك

 ښووني مومو:و كي دا الرمباركو آيتون ېپه د -(84-88)

 هللاړى او مضبوط واكمن وو، پياوۍ يو ړذوالقرنين د ن 

پلو ړي ول، له خډول اسباب او امكانات وركډول  تعالى

ړى د ې لومې سره ئپه استفادئلو او امكاناتو اسو

او ړ ځايه مخكي والړه، تر هغه په لوري مخه كېديز لو

حد ېدو چي د لمر لوړې ي فتح كپسپه بلي ې يوه سيمي ئ

ې مخي چينه ئټينه پراخه خچي ځاى ته داسي ېدو، ته ورس

ې چي لمر د همدېده ته حائل شوه، داسي ورته معلوم

 قرآنځي، د ېوپرۍ كي ژ)غربي(  ۍپه وروستې چينټيني خ

د ټينه ده، خۍ ژې شرقي چينې چي د دږي ېله وينا معلوم

ې چي آخوا ته ئپرته ده ږده په امتداد دومره اوغرب 

پر مهال ېوتو پرږي، د لمر د ېگو كړه نه تر سترڅ لوهي

ځي. د ېوپرې كي چينې په همدلمر چي ږي لكه ېداسي معلوم

دا كوم ستر بحر او چي ږي ېله وينا دا هم معلوم قرآن

دغو ، هوبحيره ې ته ورته چينسمندر نه وو بلكي 

چي دا فاتح زعيم د پام سره ويلى شو په ښوونو ته الر

په غرب كي ځكه د يونان ېدى، چا نشي كپايونان كوم 

په غربي ۍ آسيا چنږي، د كوېگو كداسي بحيره نه تر ستر

د  رآنقد چي او مديترانه داسي دي ې ېرې جزپرتساحل كي 

ې فاتح زعيم ېدى شي، نو د دڼل كگالفاظو مصداق 

پرته وه، او دا د خورس ځ كي ې سيمي ختيېنه به د دپالزم

 تر سكندر اعظم زيات صدق كوي. ړه په ا

 يو قوم وموند، ې خوا ته چينفاتح زعيم د دغي ې د

قدرت او تعذيب د ې قوم ده ته هم د د تعالى چي هللاداسي 

توان، خو چلن ېك ن دله دوى سره هم ړى وو او توان ورك
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ې وروسته يا له دړى كچي ظلم  چاړه: ړه وكېكپرده دا 

ته پل رب لوري بيا به د خړي مناسبه سزا وركوم، ظلم وك

چي سخته سزا وركوي، او هغه به  تعالى هللااو درومي 

ې وروسته ى يا له دړكې ېك عمل ئاو ن ىړراوې ئايمان 

په دنيا نو هغه ته به ړي ېك عمل وكړي او نايمان راو

ږ به نه له ږي او موېغوره بدله وركول كاو آخرت كي 

 گمارو. پر سختو كارونو ې هغه سره سختي كوو او نه به ئ

 چي دا يو ږي ېېر صراحت سره معلومډپه ې وينا له د

گنو سره د مفتوحه سيمو له هستومؤمن او عادل زعيم وو، 

له وركوله،  ې سزاچلن كولو، ظالمانو ته ئې عادالنه ئ

ې د اوو، هدف ئچلن كېك ې نېكانو سره ئمؤمنانو او ن

د تاريخي  ټل نه وو،ي لوزمكو الندي كول او د نورو شتمن

شواهدو له مخي سكندر دا مواصفات نه درلودل، هغه 

گيز ته ورته فاتح وو، له تاريخي شواهدو دا چن

ې مواصفاتو خاوند ېره حده د همدډچي خورس تر ږي ېمعلوم

    وو.

    

    

   

     

    

   

    

تر هغه ې شو، پساسبابو  پهه( پاربيا )د بل كار ل

وموند ې داسي ېد، هغه ئمر د ختو حد ته ورسچي د ل

څ حجاب چي له هغه مو هيژي ېپر يوه داسي قوم راخچي 

ږ همداسي وو، او موې، ړړه كپرده نه ده ورته جواو 

چي ړې پلوه احاطه كېدو له څه د خبرپه هغه  يقيناً 

  له ده سره ول. 

 انهې زعيم بل فاتحد د آيتونهدا مبارك  -(89-91)

 او وايي:ېړي څاقدام 

 په  ځپاره تيارى ونيو، د ختيد بل اقدام لې بيا ئ

گنو او د هستوچي  وېدداسي سيمي ته ورسېدو، لور وخوز

ې، ۍ او نه جامږدېنه ك ،ېدوچت حائل كځ نه لمر تر من
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ې، ۍ او نه جامږدېې ك، نه ئېدرلودڅي ي او سمې خوننه ئ

 ول. ډ ېر بربنڅپه د حيواناتو 

 ي دا سيمه هم د كوم بحر چ ږيېله الفاظو داسي معلوم

ېدو سره سم گندڅرلمر به له راپرته وه، ۍ كي ژپه غربي 

مخامخ او له كومي ې گي به ئړانېدو، او وگو كترستر

ې. داسي ېدگلې گنو ئسيمي او هستوپرته پر مانع 

چي له بحر هند هغه شرقي سيمه وي د چي دا به ږي ېمعلوم

 پرته ده.سره متصل 

  چي د ته اطمئنان وركوي مسلمانانو  آيتونهدا

دا وينا د هغه جامع او كامل  قرآنړه د په اذوالقرنين 

او د ده د ې د ده ئ تعالى هللاعلم له مخي ده چي 

 .ړه لريپه اامكاناتو او وسائلو 

    

    

   

    

   

تر هغه  ې شو،پساسبابو  پهه( پاربيا )د بل كار ل

ې ړاندي ئېد، تر هغو وځ ته ورسچي د دوو غرونو من

په كومي چي  وونه ې ږدنته ې دچي داسي قوم وموند 

  ږي.ېوپوهوينا 

ې خو دلته د ذوالقرنين بل سفر ته اشاره شو -(92-93)

چي د دوو ى، دومره ويل شوي گوته شوپه ې نه دئ لورى ئ

ې داسي قوم ئېد، د دغو غرونو خوا ته ځ ته ورسغرونو من

ې ې دومره كمزورړتيا ئېدا وپوهپه خبري د چي موندلى 

وروستيو په . ې وودو ته نږدېنه پوهڅ وينا په هيچي وه 

 سيمهې دا په مرسته ئچي ې مومو و كي داسي اشارآيتون

  ژندى شو. ېپې او ولس ئ
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چي ياجوج او ماجوج ې ذوالقرنينه! يقينًا ې ويل: اوئ

 چيېدى شي زمكي كي فساد خوروونكي دي، آيا كې په د

ږ چي زموړو پاره دركې لڅه خراج )ماليه( د دتا ته 

  ړې. ړ كځ كوم سد او مانع جواو دوى تر من

 ږي:ېڅو خبري معلومې مبارك آيت له د -(94)

  پرته وه. ې ږدقوم ته نياجوج او ماجوج دا سيمه د

پر ېدل او د سيمي ېرځه راتدوى به د دوو غرونو له من

ې ې امني به ئفساد او ب ،ې بريدونه كولئبه خلكو 

 خوروله. 

  ښونو الندي گواد ياجوج او ماجوج تر بريدونو او

ې ړي او د دچي دا ناو بند كښتي غوذوالقرنين له خلكو 

د دغو چي ړي ړ كوجځ داسي سد ړو غرونو تر منړو لودوا

 ړي.بريدونو مخنيوي وك

 تا ږ په بدل كي به موې چي د دې هم ورته ويلي دا ئ

 ته ماليه دركوو. 

په وج او ماجوج نومونه هم بايد د يهودو د ياج

ځكه دا وو، ټمذهبي كتابونو او تاريخي اسنادو كي ول

په راغلي، د دوى په ارتباط ې د ذوالقرنين د قصنومونه 

 ې، دوى هغه قومونه دې يادونه شوكتابونو كي د دهبي ذم

په شمال چي د آسيا ړي په نامه ياد كياجوج او ماجوج 

ياجوج او چي بايبل وايي ول، ېشت ختيزي برخو كي م

ځى گند زوى يافث اوالد او هستو السالم عليهماجوج د نوح 

چي پام وي ې ته مو آسيا شمال ختيزه سيمه ده، )دې د ئ

ې د بايبل وينا او ادعاء خوشړه په اد قومونو د شجرو 

ې خبري له د، (ې ردويئ قرآنټه ادعاء ده او ې بنساو ب

په لوري وو، سفر د شمال  چي د ذوالقرنين داږي ېمعلوم

په جنوب د قفقاز ږي چي ېله تاريخي اسنادو دا هم جوت

ږي ېگو كترسترپه نامه دوه سدونه كي د دربند او دالایر 

هن او سيتهين قومونو  گولي،ږي د تاتاري، منېچي ويل ك

 , ړ شوي ووپاره جود يرغلونو د مخنيوي ل
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هغه  ړيپه واك كي راكڅه زما چي ويل: زما رب ې وئ

په افرادي قوت سره زما ېر او( غوره دي، نو ډ)

ړ بند جوځ چي ستاسو او د دوى تر منړئ ملتيا وك

ړو چي د دواې ړئ، تر دې راته راوټټوپني ړم، د اوسك

ې ويل: ې(؛ وئړې سره )وصل او برابري كڅوكي ئړو لو

ې( ته ورته سرې اور )چي هغه ئې ړئ، تر دپو كاور( )

ړئ )مس( راوړ ېې ويل: ما ته ويلي شوي زې، وئځولگرو

ې پرچي ېدل ې توانپه دنو نه ړم، ې كې توى ئپرچي 

ويل: ې وئ ېدل.په سوري كولو توانې ژي او نه ئېوخ

چي ېرزوينه ده، نو كله پدا زما د رب له لوري يوه 

ې برابر ه خاورو سره به ئلزما د رب وعده راورسي 

ځ ې ورپه دې ده، او نيښتړي، او زما د رب وعده رك

ليكو( كي په )  نوروو ځين ې دځيني ئچي ږدو ېپربه 

پو شي نو ۍ كي به پېلپه شځي، او ېر ننوڅپه پو څد 

   ړو.ډ كځاى راغونيو ټول به 

ښووني دا و مهمي مهمي الرآيتونې مباركو د د -(95-99)

 دي:
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 ځواب كي ورته وويل: ستاسو ماليه نه په  ذوالقرنين

چي زما رب ېر غوره دي ډڅه ې هغه ې ماليړم، تر دغوا

د ذوالقرنين چي ښيي او دا  ړي، همدا راته كافي دي.راك

نه د مفتوحه سيمو  پاره ووڅلي مقصد لېپفتوحات د يوه س

 پاره.ټلو لاو قومونو د غارت او لو

 سره كولو كي پړولو او ترپه بشې كار له ما سره د د

چي ستاسو او د دوى تر ړئ، پل وس مطابق مرسته وكد خ

 ړئ.ړي راته راواو دې ټټوپني ړم، د اوسړ كبند جوځ من

 ځ ړو غرونو تر منې د دواړي ئې او دټټوي پندا د اوس

څوكو سره برابري ړو له چي د دواې ر ودرولپه سداسي سر 

 ې. شو

 ې ر ئېښودل او اوكپني خوا ته سكاره ې د اوسبيا ئ

د ټو ته چي اوس سكرووويل ې ړ، خلكو ته ئې بل كپر

پنه اوسچي ې تر د، ړئپه مرسته پو كړوند وسائلو ا

ې ېر شوه، نو خلكو ته ئڅ پهچي د اور دومره سره شوه 

ې ې توى ئپرچي ړئ )مس( راوړ ېويل: ما ته ويلي شوي زو

ړ شو ېوال جوپني داسي مضبوط دگه د اوسې توپه دړم، ك

ې سورى ښتى شو او نه ئې رااوپرماجوج نه  چي ياجوج او

 كولى شو. 

  ړ او شكر اداء كرب پل ې وخت كي ذوالقرنين د خدپه

 هللاېرزوينه ده، پويل: دا زما د رب له لوري يوه ې ئو

ړو، چي دا كار ترسره كړ ې توفيق راكږ ته د دمو تعالى

ړي، خو كله ې غوائ تعالى چي هللاړ وي دا سد به تر هغه وال

به او له خاورو سره ما د رب وعده راورسي مات مات چي ز

ې ده، هرومرو نيښتړي، او زما د رب وعده ركبرابر ې ئ

معنى يا د هغه سد د ې ږي. دلته د الهي وعدېترسره ك

د هر  تعالى چي هللاده ټه ېټه ده او يا هغه نېېدو ننسكور

 ې. ټاكلپاره ېدو لفنا كگ او د مرڅه 

 و كي د آيتونپه دوو  رآنقد چي ړو دا بايد واضح ك

 آيت 94همدا د الكهف ې يو يأجوج او مأجوج يادونه شو

او چي له مخكني  آيت 96 ېاو بل د االنبياء د سور

 داسي راغلى:ځاى يو سره ې آيتونو پسورو
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  25-28االنبياء: 

ې چړى حرامه ده ږ هالك كچي مو كليداسي پر يوه او 

چي يأجوج او مأجوج تر هغه ځي، گررابه نه ېرته ب

ږي. او هغه ېراكوز ړيپرانيستل شي او دوى به له هري لو

ړو گپه به د هغو وڅاې ده، نو ناې شوږدښتيني وعده رانر

ړى )وايي به( ې كچي كفر ئشي  پاتهډي ډي رگي رستر

 ؛ې غافل ووږ له دچي مويقينًا  ؛په حالږ وافسوس زم

 بلكي ظالمان وو.

 هللاهغه خلك به هم د چي و معنى دا ده ې آيتوند د

په الهي عذاب اخته او هالك چي په لور درومي تعالى 

په ږي، ېژوندي كځ بياراپه ورد قيامت شوي، دوى به هم 

په لوري نه تعالى  هللاږي، د ېكې اكتفا نه دنيايي عذاب ئ

ې الهي ېدونكدا ثابته او نه بدل ې حرامه ده.پرېدا ځرگ

ځاى د هللا ړه ده، دوى به هغه مهال له نورو سره يو ېكپر

تر چي قيامت راشي، د قيامت ږي ېودرړاندي په وتعالى 

أجوج او مأجوج هغه ستره فتنه يد ړاندي به وراتلو 

له پاره به چي د فساد او تباهي خورولو لگنده شي څررا

پلو قبرونو كي په خدوى تر هغه به ږي. ېراكوز يړهري لو

چي يأجوج او مأجوج بيا د فساد خورولو مجال پراته وي 

، هغه پرانيستل شيځل بيا ورته يو الر دا ، يړترالسه ك

پيل شي، يرغل پر نورو سيمو د دوى يرغل مهال به بيا 

او  ږيېړي به راكوزلوهري چي له ې داسي وي به ئ

به چي قيامت دا به هغه مهال وي  بريدونه به كوي، خو

ړاندي د دوى په وتعالى  هللا، او د ې شوى ويږدېر رانډ

  .ژر ترسره شيېر ډېدا به ودر

   ې )له دغي فقرځينو 

   : چي يأجوج او تر هغه

ښايي د چي ې ده دا انتباه اخيستشي،  لپرانيستمأجوج 

پوري ېدو ې كږدرانسد به د قيامت تر ذوالقرنين هغه 

ېدا ېرپاته وي او د يأجوج او مأجوج د راتهمداسي روغ 
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مخه به نيسي، خو هغه مهال به نسكور شي او دوى ته به 

خو  .يپه الس ورشمجال پر نورو د يرغلونو ېدا او ېرد ت

ړخ نه ې خوا د آيت له الفاظو سره اله يوېرنه گدا ان

ړي هغه مهال به دوى له هري لوچي ځكه آيت وايي  ؛گويل

ېدا د راكوزړي يوازي د هغه يوه بند له لوږي، ېراكوز

چي دلته د دوى د خبره نه كوي، له بلي خوا دا جوته ده 

ې او د دومره زياتو خلكو ېر زياتوالي ته اشاره شوشم

په ړې سيمي وې ، هغه هم د يوړ بندپه يوه وومخنيوى 

ې عقل مني، له نه ئ ړ كي نه ممكن دئ اويوه ناو او خو

گوي، ړخ نه لالهي سننو سره ا ېرنه لهگبلي خوا دا ان

په قومونه مري، ستر ستر او مضبوط مضبوط بندونه د وخت 

ږي، د انسان وسائل او ېږي او نسكورړېېدو سره شېرت

گ، له غرونو په اوبو كي تامكانات وده كوي، يو وخت 

په س په هوا كي الوتل ورته محال وو، خو اوښتل، او

ږده سفرونه كولى شي، ږده اودرونو كي اولويو لويو سمن

چي بلي ته ې وچي له يوڅه ېدا ېرله غرونو او بندونو ت

پر د هوا له الري درومي، فضاء ته سفرونه كوي او 

چي له د يوه آيت داسي تعبير  قرآنږي. د ېۍ كوزږمپوس

ړخ نه لكوي نه يوازي صحيح تعبير نه سره اتونو يواقع

ې ړه بپه اې ستر او عظيم الشأن الهي كتاب دد  لكيبدئ 

چي كتاب دئ تعالى  هللاد هغه  قرآنړوي. ځايه شكونه راوال

ې خبر ټولو اسرارو ئړى او له پيدا كې ټول عالم ئدا 

چي د ې كتاب كي يوه كلمه داسي نشته په ددئ، 

يأجوج ې نشي منلى. واقعيتونو خالف وي او د انسان عقل ئ

ژوند ېر انسانان دي، څپه انسانانو  او مأجوج د نورو

په بل چي څه وايو ړه به همغه په اگ لري، د دوى او مر

له نظره دا يو  قرآنېدى شي، د ې اطالق كهر انسان ئ

د ې فساد او تباهي خوروله، په زمكي كي ئمفسد قوم وو، 

پر دوى ې گ ول، تل به ئې تنپراته خلك تردوى خوا ته 

ذو ېدل، دوى ښتته به تېرچكي بريدونه كول او بغل

د دغو بريدونو د مخنيوي ړ، هغه القرنين ته شكايت وك

ړ ړ كپنيز بند او سد جوپه يوه ناو كي داسي اوسپاره ل

ړل. دا د هغه مهال يو مؤثر ې تم كى بريدونه ئهغوچي د 

چي همدا سد به تر ې معنى دا نه ده تدبير وو، د د

 پوري د دوى مخنيوى كوي. قيامته 

په ديوه غره سد  اچي دږي ېه وينا معلومل قرآند 
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ېشت قوم نسبتًا مې خوا ته ې غره يوړ شوى، د دړ كي جوخو

چي د ړانديز متمدن قوم وو، ذوالقرنين ته د دوى دا و

په بدل كي ماليه )خراج( دركوو همدا مفهوم ړولو بند جو

شمال كي په غره ې افاده كوي، يأجوج او مأجوج د د

ېدل ېرړ له الري راتې خود دو، ېدل، خو وحشي قوم واوس

چكي بريدونه كول او له تاالن ې غلپر دغو قومونو ئاو 

ړېدو وروسته د دوى د سد له جوېدل، ښتېرته توروسته ب

بريد، ې وروسته چكي بريدونه متوقف شوي، له ددا غل

ا رأيه دقيقه ې، دگرانه شوېدا ورته ښتېرته تتاالن او ب

يدونه كول او دا سد د گواكي دوى ستر ستر برچي نه ده 

پلي داسي بند د لويو  ړى.دوى د داسي بريدونو مخنيوى ك

په غرونو ځ پلى فوبريدونو مخه نشي نيولى، لوى 

كه د دوى بريدونه ستر ستر وى نو دا ښتى شي، رااو

ل او الدمخه ېدك پاتهنسبتًا متمدن قومونه به هلته نه 

ې ئچي دا رأيه شوي وو، هغو ډه به نورو سيمو ته ك

ې دا ئ ړهپه ا( آيت 99د )ې ې سوردښايي د ړې اندي كړو

ړه دئ، حال په اچي دا د يأجوج او مأجوج ړى وي گمان ك

 يومئذ ()ړه دئ، له په اځي چي دا آيت د قيامت د وردا 

ځ ځ نه ده، دا د قيامت ورېدا ورنه مراد د بند د مات

ېر د محشر څپه پو څټول خلك د بحر د ځ به ې ورپه دده، 

د  همدغهكي آيت  (111په )چي كه ځمي، دا وري درول په

ځ ې ورپه دچي او ويل شوي  ې)يومئذ ( كلمه بيا تكرار شو

 ښودل شي. پو شي او دوزخ به كافرانو ته وپه صور كي به 

ځينو خلكو به د شمال له چي ې احتمال هم شته د د

ستر ستر او ورانوونكي بريدونه گيزيانو هغه چند لوري 

پيل او تر څخه چين گڼلي وي چي له مصداق  ې آيتد همد

پراخي سيمي ټولي ې په د ېدل،پوري وغزې او هند مديتران

ژل او ې ووې، دومره انسانان ئړتوى كدومره ويني ې كي ئ

ظير نې په بشري تاريخ كي ئچي ې وسوزول ښارونه ئدومره 

په بلخ او بغداد ړ، كې نسكور اسالمي خالفت ئ نه مومو.

د ښايي . ې محال ووچي جبران ئړه باهي وكې دومره تكي ئ

و كي دغه حالت ته اشاره آيتون 22-28په ې االنبياءد سور

چي  ړاندوينه ويودقيقه يوه ې وي او دا د قرآن شو

ړاندي تر قيامت وړاندوينه به دا واو ښايي ، ترسره شوه

په همداسي ځل بيا به دا قوم يو ترسره شي؛ هغه مهال 

  ړي.ك پوريستر شرارت الس 
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چي ولي د ذوالقرنين د په يادولو ارزي دا مطلب هم 

ې؟ ما ته ړ كي د جنوب يادونه نه ده شوپه لسفرونو 

په جنوب كي ېني پالزمچي د ذوالقرنين د ږي ېداسي معلوم

په جنوب كي له سمندر سره ېواد ېواد نه وو، د ده هبل ه

په ې ېنه به ئپالزمچي ږي ېې معلوماو له د ښتى وون

په جنوب كي تر سمندر ې ېواد به ئهكي وه او  خراسان

 ېدلى وو.پوري غز

په يأجوج و مأجوج په رواياتو كي د چي گورو راشئ و

 څه راغلي:ړه ا

ې، د دوى يادونه شوكي په دولسو رواياتو د بخاري 

 ّـړي رسول هللا يوه س چي واييداسي دئ ې كي يو روايت په د

د سد مواصفات  سد وليد،يأجوج او مأجوج  ته وويل: ما د

په وفرمايل: هغه دي ) ّـهللا  رسولړل، ې ورته بيان كئ

څو خبري د؟ كه دا روايت صحيح وي نو ولي (گوپلو سترخ

په ې دا سد تر زمان ّـرسول هللا د  -1ږي: ېې معلومتر

 -2ې، موجودي وځيني برخي ې ئيا موجود وو گه مكمله تو

گمان ي ځينچي لكه هغسي دا كوم خارق العاده سد نه وو، 

ې ږدپروت نه دئ بلكي دومره نېر لري ډعربو له  -3كوي، 

گو پلو سترپه خړ شي او وال ېدلى هلتهچي يو كس تواندئ 

 گوري.ې وئ

 ې دا دئ: روايت ئ د بخاري بل

 ع نِ  ُعق يْل   ع نْ  الل يْثُ  ح د ث ن ا ُبك يْر   ْبنُ  ي حْي ى ح د ث ن ا - 3382 

 س ل م ة   أ ِبى اْبن ة   ز ْين ب   أ ن   الز ب يْرِ  ْبنِ  ُعْرو ة   ع نْ  ِشه اب   اْبنِ 

 - ج حْش   اْبن ةِ  ز ْين ب   ع نْ  سُْفي ان   أ ِبى ِبْنتِ  ح بِيب ة   ُأمِّ  ع نْ  ح د ث ْتهُ 

  أ ن   عنهن هللا رضى
 
 ع ل يْه ا د خ ل   - وسلم عليه هللا صلى - الن بِى

 اْقت ر ب   ق دِ  ش ر   ِمنْ  ِلْلع ر بِ  و ْيل   ، هللا ُ  ِإال   ِإل ه   ال   » ي ُقولُ  ف ِزًعا

 و ح ل ق  .  « ه ِذهِ  ِمثْلُ  و م ْأجُوج   ي ْأجُوج   ر ْدمِ  ِمنْ  اْلي ْوم   ُفِتح  

 ج حْش   اْبن ةُ  ز ْين بُ  ق ال تْ .  ت ِليه ا و ال ِتى اإِلْبه امِ  ِبِإْصب ِعهِ 

 ِإذ ا ، ن ع مْ  » ق ال   اِلحُون  الص   و ِفين ا أ ن ْهِلكُ  هللا ِ  ر سُول   ي ا ف ُقْلتُ 

 .  « اْلخُبْثُ  ك ثُر  

اى ته ځږ زمو ّـهللا  رسولچي روايت دئ  ّـله زينب بنت جحش 

ې ويل: ال وئ ي اخيستى ووېرچي وراننوت په داسي حال كي 

چي يقينًا له هغه شر  په حالإله إال هللا، افسوس د عربو 

په بند كي دومره  م ْأجُوج   وا ي ْأجُوج  ې شوى، نن د ږدران
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 ړې،ې سره وصل كې ئپسته او وروگټه ، بړ شوسورى جو

په داسي ! آيا هللا رسولزينب وايي: ما ورته وويل: يا 

ې وئږ كي صالحان وي؟ په موچي ږو ېحال كي به هم هالك ك

 زيات شي. پليتان(  ) پليتيچي فرمايل: هو؛ كله 

رو ېپه دغو شمځلي نور ې په بخاري كي دردا روايت چي 

، د سند له مخي غريب دئ، 5538 ، 5082 ، 3824راغلى: 

په پلوه د متن له په دريو طبقو كي يو يو راوي لري. 

 :پيرونه لري: په يوه كي راغليڅو توځونو كي پلو منخ

  أ ن  
 
ې خالف راغلي په بل كي د د ف ِزًعا ع ل يْه ا د خ ل   ّـ الن بِى

  اسْت يْق ظ  
 
 و ح ل ق  په يوه كي  و جُْههُ  ُمحْم رًّا مِ الن وْ  ِمن   ّـ الن بِى

 اإِلْبه امِ  ِبِإْصب ع يْهِ  و ح ل ق   په بل كي ت ِليه ا و ِبال ِتى ِبِإْصب ِعهِ 

. يو روايت وايي ِتسِْعين   په بل كي و ع ق د  او  ت ِليه ا و ال ِتى

ښتى وو ې سور اوښ شو، مخ ئله خوبه رواي ّـهللا  چي رسول

له هغه  په حالله إال هللا، افسوس د عربو ې ويل: ال إاو وئ

په بند  م ْأجُوج   وا ي ْأجُوج  ې شوى، نن د ږدچي يقينًا رانشر 

ې سره وصل ې ئپسته او ورټه كو، بړ شوكي دومره سورى جو

ږ موزپه داسي حال كي  ّـهللا  رسولې وايي چي ړې، بل ئك

ې ي اخيستى وو او همدا خبره ئېرځاى ته راننوت چي و

او گوتي يادونه نه كوي پاى كي د ابهام په و ړه خوك

په يوه بل  ې.ړې سره وصل كگوته ئې پسوايي يوه او ور

 ر ْدمُ  الر ْدمُ  ُيْفت حُ  »ټولو خالف ويل شوي: ې د دكي روايت 

، دلته د ِتسِْعين   ُوه يْب   و ع ق د  .  « ه ِذهِ  ِمثْل   و م ْأجُوج   ي ْأجُوج  

مخكني سره جدي تعارض  چي لهځاى يفتح راغلي پر فتحت 

په وروسته سورى شي. او ې چي دا سد به له دښيي لري او 

 ِمثْل   و م ْأجُوج   ي ْأجُوج   ر ْدمِ  ِمنْ  هللا ُ  ف ت ح   »بل كي داسي راغلي 

  . ِتسِْعين   ِبي ِدهِ  و ع ق د  .  « ه ذ ا

چي گڼو دا روايت صحيح و اتوتعارضټولو ې كه سره له د

چي معنى همغه ده ې د دا شوى نو پيدپه سد كي سورى را

ې د قرب او ې فتنې د دړې او دا ئځينو درنو شارحينو ك

په سد په حقيقي معنى او نه  ،ېپه معنى اخيستېوالي ږدن

  په معنى.كي د سوري 

 د بخاري بل روايت دا دئ:

 ع نِ  ِإْبر اِهيمُ  ح د ث ن ا أ ِبى ح د ث ن ا أ حْم دُ  ح د ث ن ا - 5823

 ع نْ  ُعْتب ة   أ ِبى ْبنِ  هللا ِ  ع بْدِ  ع نْ  ق ت اد ة   ع نْ  ح ج اج   ْبنِ  اْلح ج اجِ 



 

                                                                                                                      ېپلوش ند قرآ

 الكهف

 

 

 

 

 

 

 

437 

  ع نِ  ّـ اْلخُْدِرىِّ  س ِعيد   أ ِبى
ِّ
 اْلب يْتُ  ل يُح ج ن   » ق ال   ّـ الن بِى

 أ ب انُ  ت اب ع هُ .  « و م ْأجُوج   ي ْأجُوج   خُُروجِ  ب ْعد   و ل يُْعت م ر ن  

 ال   » ق ال   شُْعب ة   ع نْ  الر حْم نِ  ع بْدُ  و ق ال  .  ق ت اد ة   ع نْ  نُ و ِعْمر ا
 س ِمع   ، أ ْكث رُ  و األ و لُ .  « اْلب يْتُ  ُيح ج   ال   ح ت ى الس اع ةُ  ت ُقومُ 

 .  س ِعيد   أ ب ا هللا ِ  و ع بْدُ  هللا ِ  ع بْد   ق ت اد ةُ 

وفرمايل: د  ّـهللا  چي رسولروايت دئ  ّـله ابو سعيد خدري 

يأجوج او مأجوج له راوتلو وروسته به هم حج او عمره 

چي ې اضافه شوي پربل روايت كي دا په ږي. ېاداء ك

 چي د بيت هللا حج كول بند شي. ځي قيامت تر هغه نه را

په چي د مؤمنانو څلور نور روايات داسي دي د بخاري 

 په زرويو لكه ښيي داسي  ېرپرتله د يأجوج او مأجوج شم

په كي، دا روايات هم د سند له مخي مطلق غريب دي، 

    دوه.كي څلورمي په او  طبقو كي يو يو راوي لريدريو 

 پاى كي د ده داسي خبري په ې د ذوالقرنين د قص

پر د هغوى ره وټوله سه او قصد ده دا چي ې ړل شوراو

ستاسو ې سره قريشو ته ويل شوي: په داو څرخي، محور 

ځواك مغرور ۍ او زور لي داسي مشرپپه خمغرور مشران 

ړه پرتله د يوه واپه پراخ ملك چي د ذوالقرنين د شوي 

پر خداى او آخرت ايمان هغه كلي ملكانو ته ورته دي، 

ېكانو مل او ې كوله، د ندرلود، د مظلومانو مرسته ئ

له داسي سترو سترو  شرق، غرب او شمال تهړى وو، مالت

ېدى، خي ته نشو تم كې مڅوك ئېچي هړ ځونو سره والفو

پرته لوى لوى ې له بدل او اجورې ئو قومونو ته يپرد

ځي، خو د قريشو دا مغرور مشران بتان لمانكارونه كول، 

پر ډي وهي، د هللا و ملنپر آيتون تعالى هللاد آخرت نه مني، 

ې وزلو پل قوم پر مظلومو او بپيغمبر استهزاء كوي، د خ

په فساد كي تر گنده، ې عملونه ئمؤمنانو ظلمونه كوي، 

ې وزلي او ي بچدا ې هم او غم ئټول ستوني غرق، 

ذليل او قليل دا چي ې ې له دېره ئټي، ومظلومان ولو

 !! ښ متوجه نشيگواې ته ئاقتدار 

 چي ې وي څ كي به تاسو ته واضح شوپه ترې بحث د د

يأجوج او مأجوج د انسانانو د يوه قوم نوم دئ، وحشي 

او مركزي حكومت ښار كوم ېدل، اوس په غرونو كيقوم وو، 

ې نه درلود، كه نه نو ذوالقرنين به حتمًا هغه فتح ئ
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چكي بريدونه كول، د يوه ې غلپر نورو قومونو ئړى وو، ك

چكي بريدونه متوقف شول، اوس كه ې دا غلسد له امله ئ

 اچي وايي: دواورئ تاسو داسي وينا، رأيه او روايت 

ېر ډې و انسانانو سره ئړى مخلوق وو، له نورگځانكوم 

ږونه پلن غوپلن پيرونه ول، دومره ستر ستر او ژور تو

ړستن، نو شو او بل بۍ يو به توشك او نيالچي ې ول ئ

چي دا ړاندي يا دا وي په وې وينا ستا قضاوت به د د

خالف ده  قرآنټه او د ې بنسب ،گه غلطهړه توپپه بشخبره 

ړستن ږ ببل غوږ توشك او يوه غو د: ېووايچي او يا دا 

ې ې ول بلكي معنى ئږونه ئپلن غوپلن چي معنى دا نه ده 

پر زمكه به  ،ړستنبې توشك وو او نه چي نه ئدا ده 

پرته بل  ږپل غوې الندي له خنه به ترچي ېوتل پرداسي 

څادر او پرته كوم ږ پل غوپاسه له خې له څه وو او نه ئ

   ړستن. ب

 ې او جامع ښكلداسي  ېپاى كي، د يوپه ې ې قصد د

 تعالى هللاږي، ېځلپه كي چي دغه مطالب شاهد يو ې تتم

چي خلك به له قبرونو ې ده ځ راتلونكفرمايي: هغه ور

په لوري داسي روان وي چي ټول به د محشر څوو، پارا

ځي، ېر ننوڅپه پو څليكو كي د په  نوروو ځين به دځيني 

 ړو.ډ كځاى راغونيو ټول به پو شي نو ۍ كي به پېلپه ش

 ېښوونكاو الر ېذوالقرنين دا روزونكد ې سره همدپه 

ځ د په ورې د قيامت پساو ور پاى ته رسوي.ې قصه ښكل

 كافرانو حال بيانوي او فرمايي: 

   

   

   

    

   

   

ړاندي ځ به دوزخ كافرانو ته مخامخ وروې ورپه داو 

ړاندي په وپند زما د ې گي ئچي سترړو، هغو ته ك

 ې نه وو.  ېدو وس ئاو د اورې وې ښل شوپو

ړاندي په ود كافرانو ځ په وردلته د قيامت  -(111-111)

مخامخ ته  ځور شوي، دوزخ به دوىل انېدگندڅردوزخ راد 

پر دوزخ باور نه ې په دنيا كي ئړى شي، ړاندي كورو
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لري، ې له امكان او احتمال درلود، د دوزخ شته والى ئ

په د دوى ځ به په ورڼلو، د قيامت گبعيد او محال 

ې ئپه دنيا كي چي گوري څو وړى شي، تر گند كڅرړاندي و

گو پر سترې ڼلو، هغه مهال ئگناشونى او محال دغه دوزخ 

ې وي، ړېدلې غوپردېړي ، كفر او شرك پرۍپوهجهل، ناد 

په ځ به ې ورپه دېدو عاجز ول، ې د حق له اورږونه ئغو

ې څخه دوزخ او د هغه لمبې ږدگو او له نپلو سترخ

 گوري. و

  

   

   

   

  

    

  

  

   

   

   

   

   

  

  

   

   

   

   

  

  

   

ې گان ئزما بندچي ې ېرلگآيا دغو كافر شوو داسي ان

ې مرستياالن )حقيتًا ئ تياالن( نيولي)مرس ءاوليا

ېلمستون دوزخ مږ دغو كافرانو ته ، مو(؟!!دي

چي عمالً ړم پر هغو مو خبر نه كووايه: آيا  ځولى.گر
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ژوند كي په د دنيا چي هغه ټولو تاوانيان دي. تر 

ښه كار چي ېرله گسي انې الري وه خو دوى داب څههې ئ

و او له هغه پل رب د آيتوند خچي دوى همغه دي كوي، 

، نو ړى ووې كفر كړه ئپه اېدو مخامخ ك ه دسر

به هيڅ وزن ځ په ورنو د قيامت  ،ې حبط شولعملونه ئ

ې جهنم وي، له دې همداسي ده، سزا به ئړو. ورنه ك

ه او زما آيتونړى وو او زما ې كچي كفر ئكبله 

 )الندي( نيولي ول.   استهزاء تر ې ئ پيغمبران

 ه دئ او ويل شوي:دلته قريشو ته خطاب متوج -(112-116)

  هللاشرك كي غرق دي او د  په چيآيا دا كافر شوي 

اولياء او  پلن خگاد هغه بندې ى ئځاپر تعالى 

مرسته  ېهغوى به ئ چيان كوي گممرستياالن نيولي داسي 

 شي؟!!.  ړىوك

  ې نشي كولى بلكي له داسي چي مرسته ئنه يوازي دا

ېلمستون مې چي دوزخ به ئي ړې مخامخ كپايلي سره به ئ

  .شي

  او زيان سره  تاوانخلكو زيات له ټولو دوى عماًل تر

ږو الرو په كې ناسم دي، چي عملونه ئځكه مخامخ دي، دا 

ې داسي خو سره له د ؛ړيگناهونو احاطه كسر شوي، 

 .ښه كار كويچي  يېرگان

 مخامخ  و او له هغه سره دپل رب د آيتوندوى د خ

حبط ې عملونه ه ئې كبل، له همدړىكفر كړه په اېدو ك

گه په درنه ستربه نه دوى ته ځ په ورد قيامت  ي،شو

لري، او وزن وښت څه ارزې عملونه وكتل شي او نه به ئ

ړى وو او ې كچي كفر ئې كبله جهنم وي، له دې سزا به ئ

استهزاء تر ې ئ پيغمبرانه او د هغه آيتونتعالى  هللاد 

 الندي نيولي ول.   
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ې ئ ونهېك عملړى او نې راوچي ايمان ئيقينًا هغه 

 پاتهد فردوس جنتونه وي، تلړي د دوى ميلمستون به ك

ړېدا او (لوري ته)بل  چي له هغه بهپه هغه كي داسي 

 ړي.انه غو

په مقابل كي د بدكارو كافرانو او مشركانو  -(117-118)

په د فردوس چي ېكانو مؤمنانو حالت داسي وي ند به 

 پاتهږي، تلېگه منل كپه توېلمنو و كي به دوى د مجنتون

ه چي لړي ړه نه غواې زڅكله به ئچي هيداسي ېلمانه، م

 ړ شي.ته والځاى ځايه بل هغه 

    

   

    

    

   

  

ووايه: كه سمندر زما د رب د كلماتو )د ليكلو( 

ړاندي ختم شي گ شي، نو سمندر به له هغه وپاره رنل

ې ته ورته څه هم دتمامي شي، كه ې ب كلمچي زما د ر

  ړو. گه راوه توپ)سمندرونه( د مرستي 

 لوځورود كلمو د زياتوالي ان تعالى هللادلته د  -(119)

ړۍ ړاندي شوى، ويل شوي: كه د نښكلى مثال وېر ډپاره ل

په د كلمو  تعالى گ شي، د هللاټول سمندرونه د قلم رن

ېر د مخه ختم شي ډغه گ به تر هړي، دا رنپيل وكليكلو 

ې ته ورته څه هم دپاى ته رسي، كه ې كلم تعالى چي د هللا

په گ د قلم د رنږدو او ېې خواته كنور سمندرونه هم د د

 پام كي ولرئ:په څو خبري ړه ې ادپه  كاروو!!وې ئگه تو

  په بل آيت كي هم راغلى، دلته يا د  قرآندا مطلب د

 چيړي ځواب كنه ښتپود هغو خلكو چي پاره راغلى ې لد

څو په ړه په اولي د دغو سترو سترو قصو  قرآنوايي: 

ې ړه ئپه او برخو ټولې او د قصو د ړو اكتفاء كآيتون

د ځواب كي ويل شوي: په ! د دوى ړى!ي بحث نه دئ كتفصيل

ږ ې لكلم تعالى چي د هللاې اجمالي بحث وجه دا نه ده د

ي او شافي همدومره كاف تعالى چي هللاې دا ده دي، وجه ئ

   بولي. 
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  ځواب كي په دا وينا د مسيحيانو  قرآناو يا د

وايي: عيسى د خداى كلمه ده، كلمه د خداى صفت چي ې راغل

ې د د! ېل نه دئ، نو عيسى خداى دئ!صفت له خداى باو دئ، 

په دا د مسيحيانو چي ږي ېڅلورم آيت داسي معلومې له سور

او هغه ل شوي: ويڅلورم آيت كي په ځكه ، ېځواب كي راغل

دلته هم او  قرآن. چي وايي: هللا زوى نيولىېروي ړي ووگو

: د خداى كلمه يوايځواب كي په د دوى ځاى كي هم په بل 

گ( شي، كه بحر مداد )د قلم رن چيدومره دي  يوه نه بلكي

قلمونه شي، اوه بحرونه نور ورسره  وني ټوليد سر  زمكيد 

گ به خالص شي يكي، نو رنې ولځاى شي او د هللا تعالى كلميو 

ې د دچي حقيقت دا دئ  وي!! پاتهې به ال خو د خداى كلم

د  تعالى هللاې مظهر دئ، د ې كلمد يو د هللا تعالى ىهر شعالم 

په د الفاظو هسي مسيحيان !! ا شوىدپيامر سره راپه )كن( 

او كلمه  يڼگعيسى د خداى كلمه  يوازي، يېدللوچكر كي 

ه كالم په شى نه دئ او كلم چي يږېپوهې هم نه په ديوه، 

كلمه مستقل وجود ږي، كوم شى نه بېلي هڅخسره له متكلم 

ټول يا د عالم دا  عيسى عليه السالم چينه  نه لري، داسي

دا هر  بلكيېل شوي، راب څخهله ذات  مخلوقات د هللا تعالى

څخه او عدم له نشت ې( )كلمپه يوه فرمان  تعالى هللاڅه د 

بايبل د يوحنا د ليكونو تر عنوان الندي د  پيدا شوي.را

په ې )كلمه( ښونكد خداى حيات بخده له قوله ليكي: 

ې او د ده گو ليدلپلو سترپه خما وه،  هموجودابتداء كي 

دا كلمه د ې، ړلمس كپل الس مي په خې او ېدلاورمي  خبري

ړ او گند كڅرځان راې ته ئ خداى له لوري راغله او موږ

عيسى مسيح مو هغه مو ليدلى، يعني  چي شهادت وركوو موږ

، خو پالر سره وودئ، هغه له  ىژوند ىپاتليدلى، هغه تل

  ړ!!!گند كڅرته را ځان موږې وروسته ئ

ړ ې د غور وئ څو خبري چيدا د يوحنا د ليك خالصه ده، 

 دي:

  په ابتداء يعني  چيڼي او وايي گمسيح د خداى كلمه

 گواكي چيښيي  و داسيې مغالطه كوي اپسخو وروه، ازل كي 

كه دا ليكونكى  چي، حال دا ېېدللدا كلمه په ازل كي ده 

ده خو عيسى گرد وي نو شا السالم عليهد عيسى  واقعًا يوحنا

ې، ېدلې اورئ گو ليدلى او خبريپلو سترپه خالسالم  عليه

پام ته مو ې دړه!! ې غوره كڼه ئد عيسى ب چينه هغه كلمه 

ې يو ې د مدرسبلكي د اسكندري چي دا هغه يوحنا نه دئوي 

  گرد دئشا
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  ې په دته  عيسى عليه السالم چيدا هم يوه مغالطه ده

ازل كي له په ړي دى ثابته ك چيې لفظ كاروي خاطر د كلم

ى دئ يعني ازلي او ژوندپاته ځاى وو او تلپالر سره يو 

ې خاطر په دې لفظ ته د كلم السالم عليهابدي دئ!! عيسى 

په بڼي كي د خداى كلمه هغه د انسان  چي نه دئ كارول شوى

 چيېل شوى، دا غلطه خبره ه بڅخده او يا د خداى له ذات 

همدا په باره كي ټولو مخلوقاتو څوك كوي هغه بايد د 

ې په امر او يو تعالى هللاړي، نور مخلوقات هم د خبره وك

ې په دپيدايښت ې سره د دوى په كلم، پيدا شويې سره كلم

په ېل شوي او له ذات راب تعالى هللاټول د  چي ئمعنى نه د

ړه دا خبره كول په ا السالم عليهد عيسى  وو!!ازل كي 

دا خبره  ړه.په اهمدومره غلطه ده لكه د نورو مخلوقاتو 

په وحدت الوجود باور لري  چيلستان كوي يا هغه يايا ماتر

ڼي، گټول مخلوقات د خداى له ذاته او ازلي او ابدي او 

مور  له خپلي عيسى عليه السالم چيپله منئ په ختاسو 

او د انسان  ورو ورو ستر شوىماشوم وو پيدا شوى،  مريمي

څه كي په  چيې!! عقل حكم كوي ې درلودئ ړتياويگځان ټولي

ړي هغه نه ازلي ځي او له يوه حالت بل ته اوبدلون را

ېر كم عقله ډپاى لري، پيل او ، حتمًا ېدى شي او نه ابديك

گه په سترشي ته د ازلي او ابدي ذات ېدونكي بدلانسان به 

ڼا كي كتاب په رې بايبل د قرآن ئپاره گوري. د تفصيل ل

 ړئ. ته مراجعه وك

    

   

   

     

   

    

   

    

ېر يو بشر يم، څپه ستاسو زه فقط چي ووايه: يقينًا 

چي ستاسو معبود يوازنى معبود ږي ېدا وحي راته ك

طمعه لري هيله او پل رب د مالقات چي د خڅوك دئ، نو 

كي دي رب په عبادت پل ړي او د خېك عمل دي وكنو ن

 څوك نه شريكوي.هي
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ې وروستى آيت او سورد چي مبارك آيت كي ې په د -(111)

ې تتمه ښكلېره جامع او ډپاره ټولو مضامينو لې د د سور

 ې: ښتنه شوپارڅو خبرو كولو سد ته  ّـهللا  رسولده، 

  شر يم.ېر يو بڅپه ستاسو زه چي ووايه: يقينًا 

 معبود چي ستاسو معبود يوازنى ږي ېدا وحي راته ك

 .دئ

  ېك نو نطمعه لري هيله او پل رب د مالقات چي د خڅوك

څوك نه رب په عبادت كي دي هيپل ړي او د خعمل دي وك

 شريكوي.

پايه همدغه ې له سر تر چي د سوراو تاسو وليدل 

ې همدا وه، ېړل شوي، د هر مبحث خالصه ئڅاساسي مضامين 

كي پاى په ې د هري قص او ې همدا وهې موخه ئد هري قص

ړاندي په وږ زموگه په توې د نتيجښووني دغه ځالنده الر

 . ېدېځل

 

س ْبح ان ك  الَله َم و ِبح ْمِدك ، أشهد أن ال  ِإل ه  ِإالَ أ ْنت  أ سْت ْغِفر ك  

 و أ ت وب  ِإل ْيك  
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 

 مريم

 ژندنه:پېې د سور

سم آيت له ړپاد شچي دئ مريم نوم ې ي سورې مباركد د

  ې اخيستل شوى: ې فقرد

 ، د مضامينو ې دا د سور

 آيتونهاته نوي يوازي نوم دئ، پاره عنوان نه بلكي ل

ټولو پوري د ېرشم آيت تر دري د آيتله دوهم لري، 

په )زكريا( او )خفيا( سره ورته او د ې فواصل ئ وآيتون

ځيني پوري ښتم ېڅلور ېرشم تڅلور دېر دي، له څ

ېښتم څلو)مستقيم( ته ورته دي، له ځيني )يمترون( او 

ېر شوي، او څپه ړنيو ېرته د لومې بپورڅلور اويايم تر 

پوري )ولدًا( ځه اويايم تر اته نوي يم پنپاى كي له په 

چي دا سوره د ږي ېته ورته دي. د رواياتو له مخي معلوم

د نجاشي  ّـجعفر او ې وه ړاندي نازله شوې له هجرت وحبش

 ړې وه. ړاندي دغه سوره تالوت كپه و

ې د سورې، پيل شوعاتو حروفو طځو مقپنپه دا سوره 

ې ې د سورخالصه ئچي دي ځه هم پنمحوري او اساسي مضامين 

 گه راغلي: ې تودپه و كي ځو آيتونپند پاى 

  په وړانديهللا تعالى څه د هر  زمكيد آسمانونو او 

 و مريي. داسي دي لكه بنده ا

  وښړې او په احاطه كمخلوقاتو  وټولپر هللا تعالى 

ځ په وراو هر يو به د قيامت  ېرليې شمئسره ېرلو شم

 ورشي. يوازي يوازي

  حتمًا  ړيې كېك عملونه ئړى او نې راوچي ايمان ئهغه

پيدا مينه او دوستي ړونو كي په زبه رحمن رب دوى ته 

  ړي.ك

  نازل شوى  ّـهللا  ولرسپر چي هغه كتاب تعالى  هللاد

ټمبه سراو وي ېرى وركزښانه مستقبل متقيانو ته د رو

  .خبردارىپايلو و ته د بدو ړگو

 ښمنانو او مخالفينو عاقبت به همغسي د دغو لجوجو د
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څومره  تعالى هللاچي ې گور، نه وفسالاوي لكه د دوى د 

ړل، آيا د دوى د ړاندي هالك كېړۍ خلك تر دوى وپپېړۍ 

ېروى گگسى او زگونكوم او  ېوښه احساس كنڅه كوم يوه 

     ې.ې اورئ

 معليهپيغمبرانو پاره د ضامينو لې اساسي مد همد

او د دغو مضامينو د تاريخي ې پسپر له ې څو قصالسالم 

ې كي دغه ې قصهرپه  او ې ديړل شوراوگه په توگو ېلب

   ځور شوي.اساسي مضامين ان

هغه حالت  السالم عليه د زكرياكي ې ۍ قصړلومپه 

 ېولس د راتلونكپل ېدلى، د خړښت ته رسچي زبيان شوى 

چي له ده ځي په نظر نه ورڅوك داسي ړه مشوش دئ، په ا

ړي، د يوه صالح وارث ښوونه وكوروسته د ولس سمه الر

ې ږغ دعاء كوي، دعاء ئټ ټيپه ته تعالى  هللاهيله كوي، 

ي ې كقصې په د ،ږيېېرى وركول كږي او د صالح زوى زېقبل

مقرب تعالى  هللاد چي ې ښوونه شوږ ته دا الرموې خوا له يو

ڼي او د گځان محتاج پل رب ته گان تر نورو زيات خبند

پاره هغه ته د دعاء السونه ېدو لپلو هيلو ترسره كخ

 مشركينچي ړي، نه هغسي لكه ې غواړوي او مرسته ترلو

گانو د منل د دعاگان مقرب بندتعالى  گمان كوي او د هللا

ېدو مرجع بولي، له بلي ېدو او د حاجتونو د ترسره كك

څوك له غيبو خبر پرته هيتعالى  چي له هللاخوا راته وايي 

ېر ستر شخصيت نه څپه نه دئ، د زكريا عليه السالم 

گه څنچي ېدو پوهپه برخه شي، نه ې چي زوى به ئېدو پوه

 په برخه شي!! ې او كله به ئ

او د ې په قص ّـيمي ې كي دغه مطالب د مردوهمي قصپه 

ړاندي په وږ ې كي زموپه قصښت پيدايد السالم  عليهعيسى 

د فرشتو له الري د ي ته ځوروي او راته وايي: مريمان

نه ې، ېري حيرانه شوې زپه دړى شوى، ېرى وركزوى ز

ږوي، ېزوى زپيغله گه به يوه پاك لمنه څنچي ېده پوه

ته زوى  ېگه دپه خارق العاده توړي غواتعالى  هللاولي 

ږي، د خلكو د ېپه برخه كزوى دا ې ړي، كله به ئورك

ې، دومره ېشانه شوپرڅه وايي، به ځواب كي په تورونو 

هغه السالم  عليهړې!! بيا د عيسى ې كگ هيله ئچي د مر

ې ږ وروسته او هغه مهال ئښت لپيدايچي له وينا رااخلي 

ې ړۍ خبره ئږ كي وو، لومېپه غچي د مور ړې خلكو ته ك

چي: ې دا ۍ خبره ئهللا بنده يم!! او وروستچي زه د  دا
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تعالى هم زما دئ او هم ستاسو رب، نو يوازي د هغه هللا 

 ، همدا مستقيمه الر ده.ړئعبادت وك

ږدي ږ مخي ته قصه زموالسالم  عليهد ابراهيم ې پسور

بيا د په كي تمثيلوي. مضامين اساسي همدا ې او د سور

 معليه، اسمعيل، او ادريس اسحاق، يعقوب، موسى، هارون

پوري پاى ې تر ړۍ د سوراو همدا لې يادونه شوالسالم 

په و كي دغه مطالب بيا ځو آخري آيتونپنپه ې او ېدلغز

      .غليايجاز او اختصار سره را
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ېرزويني پ، ستا د رب د اد، صين، عاء، ياء، هافك

پل رب چي خبنده زكريا، هغه مهال پل خپر ده يادونه 

ې زما ربه! ې ويل: اړ، وئږ كغږ ټ غټيپه ې ته ئ

ې ادو، او ېوځلړښت مي له ز مي سست شول، سركي وډه

بخته نه وم، او ې بپه دعاء كي زما ربه! تا ته 

پر پلو ورثه وو )خ دځان وروسته له چي زه يقينًا 

ډه ده، نو ما ته له ېرمن مي شناو م، ېدمېروو (حال

زما چي  ړهپه برخه كيو داسي وارث را  پل لوريخ

او زما  ټبر وارث هم.وارث هم شي او د يعقوب د 

     .ړهې كړ ئد رضايت وربه! 

پام كي په ړه دا خبري په او ې مباركو آيتوند د -(1-6)

 ولرئ.

  مقطعاتو ځو پنپه چي دا مباركه سوره گه څنلكه

 ې سورهد د ؛ېپيل شو)كاف، هاء، ياء، عين، صاد(  حروفو
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په آخري ې چي د سور ځه ديپنمحوري او اساسي مضامين هم 

 :ېگه راغلې توپه دو كي ځو آيتونپن

پرته بل ې د هي كي دي لاو زمك وآسمانونپه چي څه  -1

ږي، ېړاندي كگه وپه توچي رحمن رب ته د بنده څه نه دي 

ېرلو شم وښړې او په ې احاطه كئ وټولپر چي يقينًا او 

 ېرلي.ې شمئسره 

 ورشي. يوازي يوازيځ په وراو هر يو به د قيامت  -2

ې ېك عملونه ئړى او نې راوچي ايمان ئيقينًا هغه  -3

مينه او ړونو كي( په زحتمًا به رحمن رب دوى ته ) ړيك

 ړي.پيدا كدوستي 

ېرى چي متقيانو ته زړ ژبه آسان كپر ستا  نو هغه مو -4

 ړې.و ته خبردارى وركړگټمبه وسرې او ړې وركپر

ړاندي هالك ېړۍ )خلك( مو تر دوى وپپېړۍ څومره او  -5

او كوم  ېښه( احساسوڅه نړل، آيا د دوى د كوم يوه )ك

     ې.ې اورېروى ئگسى او زگگون

څ په ترې د قصړى د زكريا عليه السالم دغه مطالب لوم

بيا د ې كي او په قصالسالم  ابيا د مريمي عليه ،كي

په نورو قصو وروسته ې كي او په قصالسالم  عليهابراهيم 

د زكريا ړي سر كي په لومگو كي راغلي، ېلاو تاريخي ب

يادونه پېرزويني ې د يوهللا تعالى د ړه په االسالم  عليه

ړه كدعاء وږ ټ غټيپه ې پل رب ته ئچي خهغه مهال ې، شو

ې سره دپه ړه. ې وكدرلودو هيله ئ يوه صالح وارثاو د 

د  -1ښووني كوي: مؤمنانو ته دوه ستري ستري الرقرآن 

يو مقرب بنده او تعالى  هللاېر د څپه زكريا عليه السالم 

ړاندي كوي او د ته وى تعال پل حاجتونه هللاخپيغمبر يو 

دعاء كوي، هيله او ېدو د ترسره كې په درشل كي ئهغه 

ږدوي او پرته بل ته الس اوتعالى  هللاله څوك چي عجيبه ده 

ترسره كولو مرجع نو واجتحگان د مقرب بندد هللا تعالى 

 هللاستاسو دعاء بايد د  -2ړي. ې غوابولي او مرسته تر

وي، همدا د دعاء سره ږ ټ غټيپه ړاندي او په وتعالى 

  ادب دئ. 

ې وسي پله بخړاندي په وپل رب د خالسالم  عليهزكريا 

چي د عجز، په داسي الفاظو سره بيانوي ې كسي او ب

ې زما ې ويل: اوئ ځوروي،ۍ انتهاء انۍ او نيازمنناتوان

دو، او ېوځلړښت مي سست شول، سر مي له زكي وډربه! ه

ښكلي ه نه وم!! دا بختې بپه دعاء كي زما ربه! تا ته 
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يو  چي څومرههر -1: چي ښييښكونكي الفاظ ړه رااو ز

ژني همدومره د ېپې ښه ئې وي او ږدپل رب ته ورنانسان خ

د ده دعاء مؤدبانه، له عجز او انكسار ړاندي په وهغه 

ې وي. ړه شوژور احساس راوالسره توأم او د احتياج له 

ي عمر كي كوي په داسد اوالد هيله السالم  عليهزكريا  -2

ې ېښتان ئډوكي سست شوي، د سر وې هړښته ئېر زډچي له 

دمخه دي تل ې دوايي: زما ربه! تر  -3پين شوي. تك س

پر زمكه نه زما دعاء دي ړې دي، گاني قبولي كزما دعا

ښيي ښى. او دا ېپرې او زما الس دي تش نه دئ ده غورزول

ې ه دپړې، او ې دعاء كډ سره ئډاړ اعتماد او پله بش چي

پر مهال پل رب ته د دعاء خچي ې ښوونه شوږ ته الرسره مو

ستاسو تعالى  چي هللاډه اوسئ ډاله اميد سره دعاء كوئ او 

    وي. لدعاء قب

  ې ټبر او قوم راتلونكپل د خالسالم  عليهزكريا

چي له ده ځي په نظر نه ورڅوك ړى، داسي ېشان كپر

چي ېره لري ې وله دړي، ښوونه وكالروروسته د ولس صحيح 

پله ځي، خېوپركي  سپه الو د ولس زعامت د ناصالح مشران

ه ږدي: زړاندي په وتعالى  په دغو الفاظو د هللادېښنه ان

ېرمن م، ېدمېروپر حال وپلو ورثه وو خ دځان وروسته له 

يو داسي وارث را  پل لوريډه ده، نو ما ته له خمي شن

ټبر د زما وارث هم شي او د يعقوب چي  ړهپه برخه ك

د داسي  .ړهې كړ ئاو زما ربه! د رضايت و وارث هم.

ښه وارث وي او  ټبرپل د ده د خهم چي: وارث هيله كوي 

 او ټولو اوالدونو، صالح ويد هم د يعقوب عليه السالم 

د يعقوب السالم  عليهې راضي وي. زكريا خداى او خلك تر

چي الويان څخه وو ښې پد اوالد له هغي السالم  عليه

د وينا له مخي "د معبد ساتنه او ېدل او د بايبل نوم

ې درلوده او د ځان ته جامه ئ، پالنه د دوى دنده وه

ې به دوى ته نذران ې اوشكرانقرباني، په نامه معبد 

اوالده بولي"، د السالم  عليهې. دوى د هارون ېدپارل كس

له السالم  عليهچي زكريا ږي ېې وينا معلومله د قرآن

ړى، بايبل ځور كچي بايبل انېدو ېره ودغسي يوه حالت

چي گ وركوي حال دا دغه حالت ته مشروع مذهبي رن

گه د پړه توپه بشاو د دوى دعوت  السالم مپيغمبران عليه

او ړي دا غواالسالم  مپيغمبران عليهنه ې مخالف دي، د

په دكان بدل شي ې د كومي فرقچي مذهب ښوي دا خودين نه 
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ځاى دوى ته پر انو ند مسكي ۍصدقات او قربانولس  او د

 السالم عليهړى شي! بايبل ليكي: "الويان د موسى ورك

و نورو قبيلو دوى د موسى اسرائيل بنيقبيله ده، د 

د مذهبي گه منلي او په توځاى ناستو د  السالم عليه

ڼلى"!! او تاسو گد دوى موروثي حق ې مشرتابه دنده ئ

ې له ونه ئټول جاهل قوم چيڅه دي دا هغه چي ږئ ېپوه

پلو سياسي، مذهبي او اجتماعي مشرانو سره كوي، هم د خ

هم د قائد زوى ڼي، گځاى ناستى زوى د ده او ملك چا اپ

مقام او پالر پل ې د خځاى ناستى ئ، پير زوىاو هم د 

د  نه بلكي له مخيړتياوو پلو واو خمنزلت د اهليت 

ې د ۍ ئكورن نه يوازيترالسه كوي،  وراثت له مخي

د امتيازاتو ې هم قبيله ئ ڼي بلكيگزاتو مستحق امتيا

و دا د مذهبي اسرائيل بنيڼي، كه گړه ړ او تر نورو لوو

اوالد  السالم عليهمشرتابه امتياز الويانو او د هارون 

ې دا امتياز فرق ې مذهبييوپه مسلمانانو كي ړ، ته ورك

ړ، هغوى وايي: اوالد ته ورك هللا عنه رضيساداتو او د علي 

څخه وي او دوى وايي ې د الويانو له قبيل بايد كاهن

رضي  وي او امام د علي څخهمذهبي مرجع بايد له ساداتو 

مشرانو ته پلو مذهبي څخه، هغوى هم خله اوالد  هللا عنه

پير لري او دوى نورو تو له چيړه ړه كې جامه جوړگځان

پلو خې هم ئ ىې الويانو ته وركوي او دوهم، هغوى هم صدق

د پيغمبر عليه  چيحال كي  په داسي! دا ه!تمراجعو 

صحابه وو په الس روزل شوو له رحلته وروسته د ده  السالم

ې ږدږ او نېر خوډځاى د ده يو پر پلوانو د ده د خ

 رضيد ابوبكر  ړ اوغوره ك هللا عنه رضيگرى، ابوبكر مل

د ده د زوى يا نورو ې له وفاته وروسته ئ هللا عنه

ې ږديو بل ن مبر عليه السالمځاى د پيغ رپلوانو پخ

ې گه ئې توپه دړ او انتخاب ك هللا عنه رضيعمر گرى مل

د اسالم له نظره نه امارت او قيادت موروثي  چيښوده و

تر نورو غوره قبيله ې او څلېپس داسياو نه  ئتوكى د

پالره زوى ته ځ له مذهبي مقام به د دوى تر من چيمني 

ڼله گد خلكو دنده و ېپه ميراث رسي، د قيادت انتخاب ئ

 پوريې او عمل په عقيدې د انسان او معنوي مقام ئ

دود دستور ته  او ظالمانه ې جاهالنهڼو او دگامربوط و

په سياسي، مذهبي او معنوي مقام  چيړه ې لته وركئ

په او يوه قبيله گه له يوه بل ته انتقال شي موروثي تو
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ړى ملو چيگنل شي ې وڅلېپې دليل تر نورو غوره او سد

عليه  پيغمبرړ شوى!! راوالپه دوى كي قايد او زعيم 

ۍ د صدقاتو او زكات اخيستل هم منع كورن په خپلي السالم

گه ې توپه دڼل او گحرام وپاره لې د دوى ړل او دا ئك

ې ستان ېېر د يوڅپه د الويانو په مسلمانانو كي ې ئ

 !! ېدو مخه ونيولهپيدا كې د راقبيل

مه يو مستقل باب او كتاب په نابايبل د الويانو 

گوالي څرنۍ ۍ برخه د قربانړلومې كتاب چي د دپرانيستى 

ړه په ا ۍې قرباند سوزېدونكپه سر كي ې، ې شوړگځانته 

بايد  برخي څاروي كوميۍ د د قربان چياو وايي بحث كوي 

گه څنې ئ ړى شي، وينيې كاهن ته وركئ ول شي، كوميوسوز

ې بحث مطالب د دشي، په ستنو وشيندل ځاى ۍ د د قربان

ليكونكي ته  بايبلد  ،تكرار شويبايبل كي ه پي ځلڅو 

 ځليې په دوه درپوري او مهم دئ، ړه په زېر ډدا بحث 

ړي او ليكي ېڅړو قرباني اوې د پسږي، ورېړړه نه سې زئ

څه په څومره او څومره به  برخي د غلو دانو كومي چي

گناه ، د ۍ قربانيكاهن ته وركوئ، بيا د سالمتبڼي كي 

 ، د جبران قرباني هغييړېاو د جبران قرباني څقرباني 

بايد په عوض كي هاتو اد اشتب چيقرباني ته وايي 

ږي او ېول كټولو قربانيو يوه برخه سوزد وړاندي شي، 

ې او ي، كولمگڼي، خو دا برخه وازگهمدا د خداى برخه 

سينه او  چيې خو خوندوره برخه ئدي،  ې ته ورته برخيد

پارل سبه ته برخه ده او هغه كاهن دا د نه دي، ورنو

په د خداى په مقابل كي ې ږي!! او كاهن به د دېك

ږي!! ېښل كې بخئگناه به وړاندي د ده شفاعت كوي او 

ې د دغو قربانيو عجيب عجيب مقررات بيانوي، د دې پسور

ړ دي چي كه د ېهوده او د خندا وب هومره خبري بحث ټولي

ېره راسره نه وى نو ما ږي وسرخو ې ځايهلوستونكو د ب

 . ېې وړرانقل ك ټوليپرته به له نقد 
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ېرى چي زږ د يوه داسي بمو چيزكريا! يقينًا ې ا

ړاندي مو ې وچي تر دې يحيى وي، چي نوم به ئدركوو 

ې زما ربه! ويل: اې وئ. ځولىگرده ته همنومى نه دئ 

ېرمن مي چي مږي حال دا ېپه برخه كچى به مي بگه څن

ښتى يم. ړاوه اوپښت له وروستي ړډه ده او زه د زشن

اته رچي دا ويل: همداسي به وي، ستا رب ويلي ې وئ

ړاندي ې وچي ته مي تر دآسان )كار( دئ، او يقينًا 

ويل: زما ې وئې. څه نه وڅ چي هيړې پيدا كداسي 

ښه دي ې ويل: نټاكه، وئې( راته وښه )ئربه! يوه ن

ې له خلكو پشې درړي پبشچي )هغه مهال به( دا ده 

   ې كولى. سره خبري نش

ا ړه دپه ا وښوونو د الرآيتونې مباركو د د -(7-11)

 :پام كي ولرئپه خبري 

 د آل ړه، دعاء قبوله ك السالم عليهد زكريا  تعالى هللا

له الري ې چي د فرشتكي راغلي آيت  39 پهې سور عمران د

په معبد كي چي ړى شو ېرى وركپه داسي حال كي د زوى ز

ويل پرته بوخت وو، دلته د فرشتو له يادولو ځه لمانپه 

ې چي نوم به ئركوو ېرى دچي زږ د يوه داسي بچي موشوي 

ړاندي مو ده ته همنومى نه دئ ې وچي تر ديحيى وي، 

مول وې نامه نه دئ نپه دڅوك ې د مخه هيتر دځولى. گر

 .شوى

  عجيب معلوم شو، او ېرى ته دا ز السالم عليهزكريا

ږي ېپه برخه كچى به مي بگه ې زما ربه! څنويل: اې وئ

ه وروستي ښت لړډه ده او زه د زېرمن مي شنچي محال دا 

السالم  چي زكريا عليهږي ېداسي معلومښتى يم. ړاوه اوپ
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 ود يوه صالح وارث درلودد زوى طمعه نه لرله، بلكي 

ېدو سره حيران په اورېري ړې وه، د زوى د زې كئهيله 

كه  ږي.ېگه ترسره كڅنچي دا زيرى به ېدو پوه، نه شوى

 چيآيت كي راغلي  38 پهې د آل عمران د سورڅه هم 

ښتنه پاك اوالد هيله او غوېك او د نالسالم  عليها زكري

 ُذرِّي ةً  ل ُدنك ِمن لى ه ب ر ب ر ب ُه ق ال   ز كِري ا د ع ا ُهن اِلكړه، )كو
په او دا هيله هغه مهال د ده ( الد ع اءِ  سِميعُ  طيِّب ًة ِإن ك

ته السالم  امريمي عليه لې ليدچي وئړه شوه ړه كي راوالز

چي آيا دا هيله د زوى ځي، خو دا ې راېوې موسمه مب

د ۍ كي ټبر او كورنپل په خهيله وه او كه  ودرلود

ېر د صالح اوالد او ذريه هيله!! د آيت له څپه مريمي 

، ړېذريه طمع كړو پاك زده د چي ږي ېالفاظو داسي معلوم

   .ړىحيران كېري ې زړى او دورك ىېرد زوى زتعالى  هللاخو 

 همداسي به وي، ته به د زوى  وفرمايل: تعالى هللا

ې ورته ويلي: فرشتېرى به ترسره شي، خاوند شې، دا ز

مي تر كار راته آسان دئ، آيا ته ي دا ستا رب وايي چ

څه نه څ چي هيړې كنه پيدا داسي حال كي په ړاندي ې ود

ې ټاكه، وئې( راته وښه )ئويل: زما ربه! يوه نې وئې. و

ې پشې درړي پبشبه( چي )هغه مهال ښه دي دا ده ويل: ن

ې په د قرآنې كولى. له خلكو سره خبري نشځي( )او ور

نه يوازي له غيبو  السالم عليهږ ته وايي: زكريا سره مو

چي د ړه د ده حالت داسي وو په اخبر نه وو بلكي د غيب 

ړى شوى خو دى نه ېرى وركله لوري د زوى ز تعالى هللا

ې داسي ! د يوپه برخه شي!كله ې دا زوى به ئچي ږي ېپوه

ې خبر ې ئټېېدو له نږېچي د زوى د زښتنه كوي ښي غون

ځي ورې پشې ورته وايي: هغه مهال به در تعالى هللاړي!! ك

ې آيت كي پسورپه  قرآن! ې كولى!له خلكو سره خبري نش

په اشارو خبري چي هغه مهال ده له خلكو سره وايي 

  !  ې!كول

   همزولى او تر  السالم عليهد عيسى  السالم عليهيحيى

ۍ مبعوث شوى وو، پيغمبرپر كي ۍ ځوانپه ږ مشر وو، ده ل

گوري، د بايبل دوه گه ېره درنه سترډپه هغه ته نصاراء 

، پيغمبر ظهورد يحيى پيل شوي: ې عنوان په دانجيلونه 

متى پيل شوى، او هم د ځايه هم د مرقس انجيل له دغه 

مرقس  ې لهموضوع او الفاظ ئانجيل، د متى انجيل دا 

 چيليكي: ... يحيى  ې سرليك النديتر دړي او اقتباس ك
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ېديا په بپه )تعميد وركوونكي( مشهور شوى وو، د يهودا 

ړه ړيو جوښ له و... ده به د اوړپيل كپل رسالت ې خئكي 

ړو، خوراك ې تاي مالبند به ئڅرمنې جامه اغوسته او د شو

لل، ... خلك به ورته راتې صحرايي شات او ملخان وو، ئ

گناهونو به پلو په خږ نيولو، غوې د ده موعظو ته به ئ

په ې د تعميد غسل ئپه الس به ې اعتراف كاوو او د ده ئ

زه هغو خلكو ته ې ويل: ... خلكو ته به ئېدو، برخه ك

څوك  اوبو سره تعميد وركوم، خو داسي پهړي توبه وك چي

 چيړ وي، هومره ېر لوډې مقام تر ما به ئ چيبه راشي 

ړتيا هم نه لرم، ښودو وايپيو كدته ښو ده پبه د زه 

الهي اور سره تعميد په روح القدس او هغه به تاسو ته 

 هپاتپه تلړي او ېله كړه له غنمو بپرودركوي، هغه به 

ډ غونگودام كي په وي، خو غنم به ې وسوزبه ئاور كي 

پاره يحيى عيسى هم د تعميد لې وخت كي دپه ړي!! ... ك

يحيى ورته وويل: دا  چيقس دا نه وايي مرته راغى... 

خو  په الس تعميد شم،مناسب كار نه دئ، زه بايد ستا 

ې دي، همدا راز متى ړكځانه اضافه له  متى دا خبري

عيسى له اوبو راوتو نو يحيى يوه كوتره  چيوايي: كله 

پر سر له آسمانه راكوزه شوه او د عيسى  چيوليده 

دا زما ) چيېدى شو اوروږ ېنسته او له آسمانه يو غښك

عيسى  چيې راضي يم( خو مرقس وايي تر چي ئگران زوى د

 ېدو.ې واورږ ئپله دا كوتره وليده او دا غپه خ

 ښي:ېوضاحتونه ضروري برڅو ړه ې ادپه 

 عليهېر يحيى څپه پلو نورو انبياوو د خ بايبل -1

د اردن سيند شاوخوا په  چيړى معرفي ك هم داسي السالم

د وينا  قرآن، خو د ېدواوس ه خلكو لريصحرا كي ل كومي

د ده محترم والد زكريا عليه  چيږي ېمعلوم له مخي

 مدرس او استاد وو او د مريمييوه معبد كي  په السالم

  ې!په الس ترسره شوروزنه او تربيت د ده  السالم اعليه

وايي يحيى له ي چړې ه تصحيح كخبرد بايبل دا  قرآن -2

ې تر چي ئگران زوى ددا زما )ېدو چي ږ واورآسمانه دا غ

چي د دعاء وه السالم  عليهراضي يم(، وايي دا د زكريا 

زما ربه! ې وو: ې وه او ويلي ئړې كړه ئپه اپل وارث خ

   ړې.ې كړ ئد رضايت و

 عليهد بايبل ادعاء ردوي او وايي: عيسى  قرآن -3

ځاى كي په يو همزولي وو،  السالم عليهاو يحيى  السالم
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 السالم عليهپه عيسى ده  د وينا له مخي ېدل، د قرآناوس

تعميد  السالم په الس د عيسى عليهد ده ړى، ايمان راو

 حقيقت نه لري. 

يحيى له زندانه دوه  چيې وروسته ليكي څو صفح بايبل -4

ښتيا ته په رښتي: آيا پوې وتر چيږل ېړي عيسى ته ولس

ته خو دلته  چيښتنه دا ده پوې؟ ي مسيحموعود همغه 

ښتل دى تعميد ې غوژندو، نه ئېپيحيى دى و چيې ادعا كو

له آسمانه راكوزه  چيې هم وليده ړي، يوه كوتره ئك

ېدو ې هم واورږ ئښېنسته، آسماني غپر سر كشوه، د عيسى 

انه ې له زندگران زوى دئ، نو بيا ئدا زما همغه  چي

 چيې ږل؟! متأسفانه سره له دېپاره ورلڅه لړي د دوه س

ې د ډك دئ خو مسيحيان ئاتو تناقض له داسي بايبل

 گه مني!!په توڅلي كتاب ېپس

عيسى  چيې معنى دي چه او بېر كډدا الفاظ  بايبلد  -5

ه روح القدس او اور خلكو ته تعميد پبه  عليه السالم

ړخ وركوي!! د تعميد مفكوره له الهي اديانو سره قطعًا ا

په چا په اوبو كي د السالم  مپيغمبران عليهگوي، نه ل

پاكوي، بلكي هغه ته وايي: گناه نه سره هغه له ډلو من

پل رب ته مخه او خگناهونو الس واخله ، له ړهتوبه وك

  .ړهك

 چيړه ړه كپاره جوې لټوله جعلي قصه د ددا  بايبل -6

 السالم عليهې او د عيسى نيښتړاندوينه روټه ې بنسبيوه 

څو اشعيا نبي ړاندوينه دا ده: ړي، وړه ثابته كپه ا

 چيږ اورم يو غېديا ويلي وو: له بكي سوه كاله مخ

او الر ورته آواره  ېزئپرانپاره الر د خداى لوايي: 

 ړئ. ك

په "بيا عيسى د يحيى ځاى كي ليكي: بل په بايبل 

ړ پيغمبر هم لوتر يوه شأن يحيى د هكله خلكو ته وويل: 

كه پيدا شوى، نه دئ ستر شخص ۍ كي ړپه نتر ده دئ، 

 چي ئدپيغمبر س همغه الياښتيا خبره منئ نو يحيى ر

ږونه خالص غوپل ېرى وركوي!! خې د راتلو زآسماني كتاب ئ

څه درته وايم!!"، يحيى  چيپه غور سره واورئ ړئ او ك

له مخكنيو  بايبلته منسوب دا خبره هم د  السالم عليه

 بايبلترديدوي،  ې قرآنسره تعارض لري او هم ئ خبرو

په عميد وركولو ته د تيحيى عيسى  چيليكلي وو مخكي 

ږ ې آسماني غپه هكله ئژندو، د ده ېپدى وجريان كي 
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ې راضي تر چيې: دا زما هغه زوى دئ ويل ئ چيېدو واور

ځي د ۍ ورړله لوم يحيى عليه السالم چيوايي  قرآنيم او 

 مصدق او موئيد وو. عيسى عليه السالم

 چي ئوايي يحيى همغه الياس د چي ېدوهمه خبره ئ

سره  بايبلې، هم له ړړاندوينه كو ېكتاب ئ سپېڅلي

 عليهالياس  بايبلسره،  قرآنتعارض لري او هم له 

ۍ ړېپڅو  تر عيسى عليه السالم چيڼي گهغه نبي  السالم

 .پيغمبر بوليېل ې هم بئ ېر شوى او قرآنتمخكي 

)د هيروديس مضطرب وجدان(  ې عنوان النديبايبل تر د

گار په ټيند هيروديا مېرمني  ليكي: هيروديس د خپلي

يحيى ورته ويلي وو: د  چيدا ځكه ړ، سبب يحيى زنداني ك

غلطي گناه او نكاح كول  پههيروديا ډه پل ورور كونخ

هيروديس يحيى ته احترام درلود او د ده، مرقس وايي 

ښتنه نه منله، خو خپلي مېرمني غود ې په هكله ئيحيى 

ژنى خو د يحيى وو چيښتل هم غوهيروديس  :ى ليكليمت  

په  خو د ده د كليزيېدو، ېراو بغاوت وخلكو له شورش 

ېر ډد هيروديس  چيړ رقص وك داسيد هيروديا لور جشن كي 

ې ړي وربه ئڅه وغواهر  چيړه ې وكړه ئښ شو او لوخو

د يحيى سر ويل: په وينا ورته وې د خپلي مور . دړي..ك

ې چا مجبور شو د هغپاړم... غواپطنوس كي په يوه 

او سر  ړوكې ئژلو امر ه او د يحيى د وترسرې ښتنه ئغو

گردان راغلل، د !! د يحيى شاورته راوړپطنوس كي په ې ئ

ړ او بيا عيسى ته راغلل او ې ترالسه او دفن كهغه جسد ئ

په ښي خبر شو، ېپعيسى له  چيكله ړ، ې خبر كئ ښيېپله 

 ېدو!!ځپه نامعلوم لوري وخو يوازيېناست او ښكۍ كي ښتك

 د بايبل چيگورو اعترافات  داسي ې وينا كي څودپه 

د يحيى له شهادت  السالم عليهردوي: عيسى  ډېري خبري

ې د ددو وروسته او له خبرې ړخبر نه وو، نورو خبر ك

 چيېدو ځپه مجهول لوري وخوۍ كي سور او ښتپاره په كل

چا  آيا داسيدى به هم ونيول شي!! ښايي ړى كې گمان ئ

ورته منسوبول صريح  ړاندوينيته د خداى زوى ويل او و

ونه  نه يوازي السالم عليهتناقض نه دئ؟!! عيسى 

ژغوري، ې وگه ئړي، له مرد يحيى مرسته وك چيېدو توان

ټ شو!! پځان له وېري د  ، بلكيړيژوندى كې راېرته ئب

له دغو  موږې وسه وي؟ آيا خداى او د خداى زوى دومره ب

يو ستر  عالىت هللاد  ټولو خبرو سره سره عيسى عليه السالم
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 ڼو!! گپيغمبر 

  ې سره د شرك د خبيث ې قصدپه  السالم عليهد زكريا

 چي له هللاې: دا ړي قطع شورجگنده دوه  ټيبوپليت او 

 هللاچي د پرته بل ته علم غيب منسوبوي او دا  تعالى

ېدو گانو درشل د حاجتونو د ترسره كد مقربو بند تعالى

ېر څپه  السالم ليهعچي د زكريا گورئ ڼي!! دا دئ گمرجع 

پالر، د مريمي استاد او  السالم عليهستر شخصيت، د يحيى 

 هللاوارث له  ؛روزونكى، د بني اسرائيلو ستر مذهبي شخصيت

ږغ او زاريو ټ ټيپه ړاندي په وپل رب ړي، د خغوا تعالى

ېرى ږي او د زوى زېې دعاء قبلچي ئسره دعاء كوي، كله 

ې كله او زوى به ئچي دا ږي ېپوهږي نو نه ېوركول ك

 ښتنه كويې غوښي او عالمږي، د داسي نېپه برخه كگه څن

ږي، نشي ېپوه شي كله به دا هيله ترسره كې چي له مخي ئ

په ړي او ته د بركت دعاء وك چاپل قوم كي په خكولى 

! ړي!په برخه كيوه نظر سره هغه ته روحاني مقام ور

يبل په خرافاتو كي غرق متصوفين او د باهمغسي لكه 

    گمان كوي!!چي پلويان الروركي 

پيغمبر پيغمبر دئ، د بل د هللا يو السالم  عليهزكريا 

ې د نه ئ استاد، له دېالسالم  اعليه يپالر، د مريم

نه  معنوي مقام اندازه معلومولئ شئ، خو هغه په دې

 حال كي په داسي پيدا كېږيې كله به ئ ىزو چيپوهېدو 

ړى شوى وو، له هللا په واسطه وركو دا زېرى د هللا د مالئك چي

ې ښه او عالمه ئځو نپيدا كېدو د ورد  چيښتل ې وغوئ

پيغمبرانو د  چيې سره ټولو هغو خلكو ته وښيي. په دور

هغوى  چي يكو په اړه دا گمانگانو او د هللا د صالحو بند

د دوى  ستره غلطي ده.چي دا  ي، ويل شوپوهېږيپه غيب 

له  كي ۍواكمن په خپلي تعالى هللا چينه دا انگېراړه په 

ړي، د ې وركئ اختياراتچارو ځينو ړي، د ځان سره شريك ك

نه گر خلكو حاجتونه ترسره كولى شي، لويه اشتباه ده. م

ستر او عظيم څېر په  السالم عليهچي د زكريا گورئ 

ې پل حاجت ئوو، خ معطپه د اوالد و تر كلونو كلونشخصيت 

د زوى زېرى  له لوريهللا د  كله چينه شو ترسره كولى، 

څه وخت زوى گه او څنهللا به  چيې وه ړى شو، تلوسه ئورك

همدا  چيئ پوهېږتاسو  ښته!!ې غوښه او عالمه ئوركوي، ن

ټ دئ، هم د بتانو د هر شركي مذهب بنسدوه غلط گمانونه 

  .او هم د قبرونو ېړه شوراوال ځنه له دېلمان
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ې ې سره ئپه اشارته له معبده راووت او  قومپل نو خ

 .ښام تسبيح وايئهغوى ته وويل: سبا او ما

ېده، زكريا ټه راورسېدا مبارك آيت وايي: هغه ن -(11)

ه معبده پل قوم ته لخبري نشوى كولى، نو خ السالم عليه

ې هغوى ته وويل: سبا او ې سره ئپه اشارراووت او 

 .ښام تسبيح وايئما

   

   

   

   

    

   

    

    

    

    

ړكتوب په وونيسه، او ۍ سره ې يحيى! كتاب په مضبوطا

د لوري له ږ او زموړ، په برخه ككي مو حكمت ور

پل او متقي وو، او له خ ،ۍ خاوندگزيپاكښت او نرم

ښ نه ى او ظالم او سركڼه كوونكگښېسره مور او پالر 

ېدو او ږېچي وزپر ده دي هغه مهال سالم وي وو، او 

ژوندى چي بيا به مري او هغه مهال چي ځ هغه ور

 څول شي.پارا

السالم  عليهو كي د يحيى ې مباركو آيتونپه د -(12-15)

چي نه يوازي د ده شخصيت داسي مواصفات بيان شوي څو 

ړتياوي گځانيغمبر پځوروي بلكي د هر ړاندي انپه وږ زمو

  ږ مخي ته ترسيموي: رسالت خالصه زمود او 

  كتاب په پر تعالى  د هللاچي هغه ته ويل شوي وو

 ړي. ې وكپرگوي او عمل گولي ولمنۍ سره مضبوط
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 ړو استعداد او د ېكپر، د صحيح ړكتوب كي حكمتپه و

 ې وه.ړى شوپوهه وركسم قضاوت 

 ښت خاوند وو.نرمړه سواند او د مهربان، ز 

  لمنى او متقي وو.پاك 

 ڼه كوونكى وو.گښې سرهمور او پالر پل له خ 

 ښ نه ووظالم او سرك. 

  ژوندي ځ او د بياپه ورړني ځ، د مپه ورېدو ږېزد

  ړ وو.له لوري د سالم و تعالى هللاځ د په ورېدو ك

چي هغه الفاظ ځيني خلك د قرآن چي پام وي ته مو ې د

ې په د، عنى نيسيپه حقيقي مپه مجازي معنى راغلي وي 

ېدا كي اشتباه كوي پوهپه سم  پله د قرآنپه خسره هم 

گڼ  قرآنړوي، د نورو ته شكوك او شبهات راوالهم او 

ځينو الفاظو په هغوى كي د چي داسي دي  ېر آيتونهشم

ې دغه آيت گه ئېليوه بيوازي مجازي معنى اخيستى شو. 

  " چي وايي:دئ 

    " دلته د خذ الكتاب

ده چي اې نه معنى ئې دا مراد نه ده، معنى  بقوة ظاهري

يحيى! دا كتاب په دواړو السونو سره كلك ونيسه او په 

معنى ئې بلكي كلك نيولو كي ئې خپل ټول قوت وكاروه؟ 

دا ده چي دكتاب په حمل او پر هغه عمل كي خپل ټول 

طمئن زړه ئې حمل په ډاډه او موه، كاروتوان او ځواك 

  او په پوره باور او قوت سره عمل ورباندي وكړه؟
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ړه د هغه مهال خبره ياده ك يپه كتاب كي د مريماو 

ې پرده ئنو ښې شوه، گولوري ته ټبر شرقي پل له خ چي

( پل روح )جبرئيلږ خړه، نو موړه كجود دوى مخي ته 

گند شو، څرېر ورڅپه انسان يوه د ټ ټ مكچي ږو ېورول

ړم كه )له هللا( وپناه زه رحمن رب ته له تا ې ويل: وئ

چي ويل: زه ستا د رب استازى يم ې وئې. دونكى يېېرو

گه څنې ويل: ړم، وئپه برخه كچى درپاكيزه بتا ته 

چي نه د كوم انسان ږي حال دا ېپه برخه كچى به مي ب

ې ويل: ، وئېدلى او نه بدكاره يم؟گالس راباندي ل

چي دا )كار( راته آسان ستا رب ويلي همداسي ده، 

ځوو گرښه وې يوه نچي خلكو ته ئپاره ې لدئ، او د د

ېرزوينه، او دا ترسره پږ له لوري يوه او زمو

 ېدونكى كار دئ. ك

ږ زموښووني و كي دغه الرې مباركو آيتوند په -(16-21)

 :ږيېځلمخي ته 

  پاره يوه بله ې د محوري مضامينو لسوردلته د

 ماعليهې، د مريمي او عيسى ړاندي شوگه وېلتاريخي ب

چي مريمه  ېې، هغه برخه ئې يوه برخه راغلد قصالسالم 

چي  ېشت شوهشرقي برخي كي مپه د هغه معبد السالم  اعليه

ې ځان ئتر ، په الس كي وهې د زكريا عليه السالم مشري ئ

په ټه پچي د خلكو له نظره ړه او كپرده تېوال داسي د د

ې تفصيل د دعبادت بوخته وي، پل رب په ړي او د خزده ك

چي د ى، هلته ويل شوي ې كي راغله سورپآل عمران د 

په ړې وه، په الر كي وقف كتعالى  مريمي مور هغه د هللا
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ې، تر روزني الندي نيول شوالسالم  عليهمعبد كي د زكريا 

په محراب پل وو، د معبد ې خږدې نئزكريا عليه السالم 

چي نوم وو هغو خونو د ، محراب د معبد ېېشت شوكي م

ېدل. هملته د فرشتو يو ېشت كپه كي معبادت كوونكي به 

ړى، دلته ويل ې وركېرى ئگى ورته راغلى او د زوى زټول

د ټ ټ مكچي ږو ېپله روح ) جبرئيل( مو ورولخچي شوي 

چي معنى دا ده  ېگند شو، د دڅرېر ورڅپه انسان يوه 

ې خوا گډون د دپه ډلي فرشتو ې د يوالسالم  عليهجبرئيل 

ې وراورولى، مريمي د انسان ېرى ئته ورغلى او دا ز

پناه زه رحمن رب ته له تا ې ويل: ړ او وئكوې پرگمان 

وويل: السالم  عليهجبرئيل ې. دونكى يېېرړم كه له هللا وو

په چى دربپاكيزه چي تا ته زه ستا د رب استازى يم 

ږي حال ېپه برخه كچى گه به مي بڅنې ويل: ړم، وئبرخه ك

ېدلى او نه گچي نه د كوم انسان الس راباندي لدا 

چي دا ستا رب ويلي ې ويل: همداسي ده، ، وئبدكاره يم؟

ړي غواتعالى  چي هللاپاره ې لد ا دكار راته آسان دئ او د

ت ښيدايد فوق العاده پالسالم  عليهپرته د عيسى پالر له 

چي له ځوي گرښه وې نښوونكيوه داسي الرپاره د خلكو ل

ړي، او د هغو خلكو ژوندون ورته ثابت كبياړني وروسته م

ژوندى گه به انسان بياراڅنچي وايي: ړي ځواب كښتنه پو

 عليهچي عيسى ې دا دئ: همداسي لكه ئځواب ږي؟!! ېك

ې د مور د ده نطفه ئړ، پيدا كپرته پالر ې له ئالسالم 

 عليهلكه آدم ړه، همداسي ړه كې جوه رحم كي له خاورپ

چي پاره ې لاو دا د دړ. پيدا كې له خاوري چي ئالسالم 

ې خارق العاده په دالسالم  عليهد عيسى ړي غواتعالى  هللا

پر په بعثت سره گه د هغه په توپيغمبر د ښت او پيداي

ې ړي او د شرك او كفر له تيارو ئپېرزوينه وكخلكو 

ېدونكى وويل: دا ترسره كالسالم  عليهجبرئيل وباسي. 

 عليهچي عيسى ړې ده ړه كېكپرې د دتعالى  هللا، كار دئ

 ږي.ېپيدا كپرته پالر به همداسي له السالم 

ږي ېې )فتمثل لها بشرًا سويًا( معلومې فقرد آيت له د

ې په هغه صورت كي ئځي نو چي كله فرشته انسان ته را

ڼي په بچي د انسان دلى شي ېپوهې په خبرو ئليدلى او 

گي سترانسان د تعالى  چي هللاځكه كي ورته مجسم شي، دا 

چي يوازي مادي شيان او هغه هم داسي چي ړې ړي كداسي جو

فرشته، ړه نه وي ليدلى شي، غير مادي اشياء لكه ېر واډ
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ې ، جاذبه قوه او دي، نورېرى، مقناطيسي ساحه، انرژپ

پيدا له نور  ېدلى، فرشتنور لطيف شيان نشي ليته ورته 

ړه ځكه دوا، نو ېشعلې دوده بله د اور پيريان او ې شو

په حكم او إذن سره او ې د هللا تعالى ږي، فرشتېنه ليدل ك

ڼي كي په بگه د انسان په تود يوه خارق العاده كار 

ې حالت كي په داو ې، ږل شوېې او انسانانو ته لمجسم شو

ڼه غوره بل مخلوق ب ې، خو پيريان نشي كولى دليدل شو

ل او د ب ړيپل فطرت بدل كڅ مخلوق نشي كولى خړي، هيك

ليدل پېريانو د انسان ته ځكه ړي، نو ڼه غوره كمخلوق ب

پله ېريان كولى شي خپگمان كوي چي هغه خلك  محال دي.

ښيي؛ اشتباه كوي، ځان وړي او انسان ته كبدله ڼه ب

څه ن هغه ړى، جپاره د جن نوم غوره كېريانو لپد  قرآن

ټ وي او نه ليدل پگو چي د انسان له سترږي ېته ويل ك

 عن توارى ما وكلامام المفسرين طبري ليكي: ږي، ېك

" الجن"و ،"ج ن   قد:"فيه تقول العرب فإن الناس، أبصار

. هر يرون فال آدم بني أعين عن استجنُّوا ألنهم ذلك من

په ټ وي نو عرب د هغه پگو چي د خلكو له سترڅه هغه 

څخه دئ، د ې ېرى( له همدپاو جن ) ،"ج ن   قدړه وايي: "ا

ټ شوي او نه پگو د انسانانو له سترهغوى چي پاره ې لد

 ږي.ېليدل ك

  ې پام كي ولرو نو د دپه ه هم آيتوننور  قرآنكه د

ې تفصيالت داسي دي: د مريمي مور؛ د عمران مېرمن قص

د ده  چى بهپل بخ چيړه ې وعده وكحامله وه، له هللا سره ئ

هللا تعالى به  چيې دا وو ي، انتظار ئوقف كو په الر كي

كوي،  ړي او هغه به د هللا د دين خدمت ته وړانديزوى ورك

ې ويل: زما ربه! دا خو ړه، وئخو هللا تعالى ورته لور ورك

څېر په ښځي لور ده، ما خو د زوى طمع وه، نارينه خو د 

دتًا ورسره ځه عاښ چيوي  ې نهه ئمحدوديتونه ، هغينه و

) دهللا بنده او خدائي ې نوم مريم ي، ما ئخ وممخا

ې پارم، دا او اوالد ئې تا ته سښود، زه ئې( كهگارخدمت

چي كله وساته،  پل حفظ او امان كيپه خټلي شيطانه له ر

ې هغه مور ئې ېدلڅه زده كولو عمر ته رساو د كار كولو 

ړ، د كې همدا نذر قبول هللا تعالى د د ې،ږلېمعبد ته ل

ې د زكريا عليه ړ، دا ئې وكانتظام ئ روزني ېښمريمي د 

ه محراب نومي پړه، تر روزني او كفالت الندي ورك السالم

ې ته له لوري هغتعالى  هللاه، دلته به د ېشت شوخوني كي م
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په د روزني به  كله چي ې،ې راتلېوې موسمه مكله كله ب

ورغى نو  ځي تهگنې هستود د السالم عليهزكريا  دوران كي

له هغې ، ېوې وليدېې موسمه مې بد مريمي خوا ته به ئ

ځواب ځي، مريمي دا له كومه را چيړه ښتنه وكپوې ئ

له  يړچا ته وغوا چيده، هللا  ړ: دا د هللا له لوريورك

رزق مستحقه نه يم،  پرته روزي وركوي، زه د داسيحسابه 

ې ئ ړتيا له مخيگځانپېرزوينه ده، زما د كومي دا د هللا 

 په داسيځ يوه ور .يې راكوپرته ئ ېنه راكوي، له محاسب

ړي ، يوه فرشته د سوه په محراب كيهمدلته  چيحال كي 

زما  :ې ورته وويلهغگنده شوه، څرورته راشكل كي په 

ړم، پناه وزه رحمان خداى ته له تا ځه، اخوا ته مه ر

ې يم ږل شوېله لوري ل تعالى هللاورته وويل: زه د ې فرشت

ې ې كلمد هللا د يو چيړم په برخه كتا ته هغه زوى در چي

ې مسيح ږي، نوم به ئېپيدا كپه وجه به )امر او حكم( 

ې زما ربه! زه به ې وويل: ازوى وي، هغ عيسى د مريمي

 څ انسان الس رابانديد هي چيږوم حال دا ېگه اوالد زڅن

 چيورته وويل شو: ستا رب ځواب كي په  ېدلى؟!گنه دئ ل

دا كافي  ړي نو يوازيپيدا كولو اراده وكه د د كوم څ

ستا زوى پرته وشي، ډه ځني: وشه او هغه له وواي چيده 

انجيل او  پهكولى شي،  خبريښت كي ړړكتوب او زپه وبه 

پيدا شوى به د ړوند ېس او له موره پږي، ېپوهبه تورات 

ژوندى په دعاء سره ړى به مغولى شي، روذن إپه  تعالى هللا

ې كوم نن به ئ چيخلكو ته به دا ويلى شي كولى شي، 

 .څه ذخيره كويږي او سبا ته به ېپه برخه كخوراك 

څه ويلي: بايبل ړه ې اپه دچي بايبل گورو راشئ و

په كور كي په خدمت بوخت زكريا د خداى  چيځل يو وايي: 

گنده شوه... زكريا د څرپه يوه فرشته ورته راڅاوو، نا

ې ورته ېدو، فرشتېراو وو په ليدو سره حيران شوې فرشت

ېرى ز چيې يم زه راغلږه، ېېرمه وې زكريا! اوويل: 

ه زوى ې، اليزابت بېدلخداى ستا دعاء اورړم، درك

، ... هغه به د خداى ېونومو ې يحيىږوي او ته به ئېوز

شراب او څكله بايد يو ستر شخصيت وي، هي په وړاندي

د مخه ېږېدو چي له زځكه څښي، دا څښاك ونه مستوونكي 

چي راشي، ډك وي... تر مسيح به مخكي به له روح القدس 

... زكريا وويل: دا كار خو ړيچمتو كخلك د ده ظهور ته 

عمر ېرمن مي ړ شوى يم او مچي زه زوځكه ممكن نه دئ، 
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راغلم ړ: زه جبرئيل يم... ځواب وركې ، فرشتې دهړلخو

په خبري چي زما ې كبله له دړم، تا ته دا زېرى درك چي

نه د خبرو كولو توان تر هغه به ړ نو باور ونه ك يد

زكريا  چيپيدا شي... خلك بهر منتظر وو  چي زوى ديې لر

 چيكله ډ كوي، ځندومره ولي  چي، حيران وو ځيراوو

، د ده له نه شي كولى چي خبريې ليدل راووت او وئ

ې كومه رؤيا ئځاى كي  په سپېڅلي چياشارو پوه شول 

مه مياشت ږپپه ش... ېدواره شوهام !! ... اليزابتېليدل

چي د ېږو د ناصره ښار ته ولپه جليل كي خداى جبرئيل 

، مريم د ېدهمريم نوم چيي ې ته ورسوپيغل ده وحي هغي

 ،څخه ووداؤد له نسله د  چييوه كس ته په نامه يوسف 

ې ال نه وو تر سره شوى، جبرئيل ې وه خو واده ئژده شوكو

په  د خداى لطف دي چي! ېپېغلې ا پر تاورته وويل: سالم 

ېشانه پرډېره برخه شوى، خداى له تا سره دئ!! مريمه 

 ې خبريې مقصد له دچي د فرشتېده پوهېده، نه ېراو وو

ږه، ېېرې! مه وې مريمورته وويل: اې فرشت څه دئ!څخه 

ې ئې، نوم به ږوېزې، زوى به وژر به حامله شډېر ... 

د خداى زوى به ې، هغه به ستر شخصيت وي، ږدېعيسى ك

چايي اپږي او خداى به د ده د جد داؤد د ېورته ويل ك

و حكومت اسرائيليانپر پاره د تل ل چي ړيتخت ده ته ورك

له  پاى نه مومي!! مريميڅكله د ده سلطنت به هيړي، وك

څ گه ممكن دئ، تر اوسه د هيڅندا كار ښتل: پوې وفرشت

ړ: وركځواب ې ، فرشتگېدلىنه دئ ل انسان الس راباندي

پرتا پر تا نازله شي او د خداى قدرت به روح القدس به 

پلوانه اليزابت هم چي ستا خپوه شه !!... ړويسيورى وغو

... ېږوي، زوى وزژر به ې او حامله شومخكي  ږ مياشتيپش

وويل: زه د خداى  مريمي څ كار محال نه دئ.خداى ته هي

ې ئ بهپه اخالص سره ښه وي د ده خو چيڅه گاره يم، خدمت

ورځي څو چي تا وويل. څه وشي ، هيله منه يم هغه كوم

ړ، اليزابت ته وروسته مريمي د سفر بند و بست وك

چى بپه رحم كي په ليدو سره د اليزابت ې د دورغله... 

ې ډكه شوه او وئ هځېدو او اليزابت له روح القدسوخو

په تا ېرزوينه پښځو زياته ټولو نورو تر ويل: خداى 

پاره د بركتونو باعث وي، به هم د خلكو لې، ستا زوى ړك

زما د بادار مور زما ليدو  چي ئد ځاىڅومره د افتخار 

د اليزابت خوا ته  ې مياشتيې درږد... مريمه نېته راغل
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اليزابت زوى  پل كور ته ستنه شوه.، بيا خشوه پاته

د  چيځو ورته وويل ښپاره راغلو ل ۍږاوو، د مباركېوز

ې ئې ونه منله او يحيى خو د ،هږدېې كپرنوم پل پالر خ

دا نوم ۍ كي په كورنونوماوو، دوى ورته وويل: ستا 

په اشارو اشارو له زكريا ې سابقه نه لري، بيا ئ

په ټولو ، هغه د ېڅه نوم ورته غوره كوچي ښتل پوو

ې همدپه يحيى دئ!!  ې: نوم ئې وليكلړې دپه يو وړاندي

ې قدرت ئژبه خالصه شوه او د خبرو كولو ې ئوخت كي 

 ړ.ځاى كپه ې ړ او د خداى شكر ئترالسه ك

 ړوم:رااڅو خبرو ته پام ستاسو  دلته

  ځاى په هغه  عيسى عليه السالم د وينا له مخي قرآند

په كي ې ئۍ او قوم مور، د ده كورن چيېدلى ېږزكي 

پل مريمه له خ چيادعا ردوي  بايبلېدل او دا د اوس

 بايبلېږېدلى، ه زې او عيسى هلتټوبي بيت لحم ته تللټا

په ځاى ېږېدو د د مسيح د ز چيپاره كوي ې لدا خبره د د

ړي. همدا ې كښتينړاندوينه ري كتاب وېڅلپړه د دوى د سا

ې ته فرشت زكريا عليه السالم د وينا له مخي قرآنراز د 

به ما ته زوى  هللا تعالى چيڅه وي ښه به ې نوويل: د د

( د السالم عليهد يحيى )ې ورته وويل: راكوي؟ هغ

 ېنه ش چا سره خبريله  ې ورځيپه مهال به در پيدايښت

په وايي: زكريا ته  چيادعا ردوي  كولى او دا د بايبل

ې باور ئ په خبريې د فرشت چيړى شوه ې سبب دا سزا وركد

ېدو ږېد يحيى تر ز ې ورځيله همدې ځكه ئړ نو ونه ك

ه د غلطهې خاطر په دنه شوى كولى، دا خبره  خبري پوري

 د خپليې ژندلى، ولي به ئېپنه وو جبرئيل زكريا خو  چي

دا جبرائيل  چيڅه خبر وو مجازاتوي؟ دى ه سبب پپوښتني 

 ئ؟(د

   

    

ځاى ته اميدواره شوه او لري پل ماشوم( پر خنو )

 . ړهورسره ال

حامله شووه، نوو  ّـه چي مريمدا مبارك آيت وايي  -(99)

ړه، ځواى توه والۍ حالت كي لري ې كبله د اميدوارله همد

ځواى ځاى كوم چي دا لري ې مزيد وضاحت نه كوي د دقرآن 

چي كلوه طبيعي ده  ؟ېځي مخكي تللڅو ورږون ېتر ز او وو
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په ې ته گند شوي نو هغڅرد حمل آثار رارحم كي مريمي د 

ځاى ته وده بل څه مگرانه وه، بايد ېدا ك پاتهمعبد كي 

ړ نوه چي قطعًا د منلوو وڅه ويلي بايبل داسي ې وي، تلل

ېودو، ېړه درلود، يوسوف نومې مچي مريمبايبل وايي دي، 

ړى زوى وو، د ده د تولد ( د دوى لومالسالم  عليه)عيسى 

)د ې سورليك لوقا تر دړل... ځو كي بيت لحم ته والپه ور

ځاى سره يو  ليكي: ... يوسف له مريمي النديعيسى تولد( 

ټوه ېد وضع حمل ن د مريمي ړ،ه بيت لحم ته الڅخله جليل 

ې ئوې كي جامې په يوږاوو، ېې وزړى زوى ئېده، لومراورس

ې پوه آخوور كووي ئوڅارويو د ړ او ټ كپې ښه ئښتو، ونغا

د دوى ېلمسوتون كوي پوه مځاى د هغه  چيځكه ېښود، دا ك

نه پاش ېديا كي ځينيپه بښار د هغه  ځاى نه وو!!پاره ل

يووه  پيڅواناپه ې شوپوه دې، ېوولپې ې ئرم چي خپليوو 

او د خوداى د جوالل گنده شوووه څرخوا ته را فرشته د دوى

ې ورته ېدل، خو فرشتېراو وو ړاوور دوى سيورى وغوپنور 

ټولو خلكوو رى لرم، ېيو زږئ زه تاسو ته ېېرمه ووويل: 

همدا نن مسيح، ستاسو بوادار او  چياو هغه دا  رىېته ز

د  ، زموا د خبوريېږېدووزښار كي په ، د داؤد ىژغورونك

پوه  چوويگورئ ماشوم به و چي داسيښه دا ده ښتياوالي نر

پوه څاڅملوولى. ناې ئپه آخور كي چل شوى او ېجامه كي پ

او د خوداى  ېځواى شووسوره يوې له دغي فرشت نوري ډېري

پنو ش ،ېړې آسمان ته والفرشت چي... كله ې كولهستاينه ئ

ېښوه پاو دا عجيبوه  ړ شولحم ته وال چي بيتځئ : راويلو

ړل، مريم، يوسف گورو!!... دوى هلته والگو وپلو سترپه خ

ړه، ې دا قصه وكوئټولو خلكو ته ې وليدل او او ماشوم ئ

گوه مخوامخ د دوى د څنپانه چي دا شبايبل دا نه وايي )

ښودلى وو او ځاى ورې خو نه ځاى ته ورغلل؟ فرشتېدو اوس

نوو ې ېوداور چي به دا خبريچا ر هپالر(، ې مور او نه ئ

پول ې او خېوداور خبري ټوليهم دا  حيران به شو، مريمي

ې فكر كاوو!! ... ړه به ئاې دپه او  ېېرولې تئړه ته ز

... كله ې ونوماوو، ړ او عيسى ئې ختنه كئځ رپه اتمه و

دى د خداى كوور توه  د ده والدينو، يوسف او مريمي، چي

ړي، خداى كور ته وقوف كو ې دچي د شريعت مطابق ئراوست 

ۍ مشر زوى بايود كورند هري  ځكه د شريعت د حكم له مخي

شومعون  چويد خداى كور ته وقف شوى وى، هلتووه يوو كوس 

د خداى كور توه  چياو روح القدس ورته ويلي وو  ېدونوم
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ږ كوي ېوپوه غې ، ... ماشووم ئوگوورهوړ شه او مسيح وال

ړه ډه زاډپوه اوس كولى شم ې ويل: خدايه! او وئونيولو 

ښلى ې بخدړۍ ته چي نژغورونكى ړ شم!! ؛ هغه له دنيا وال

پوك او ... يوسف او مريم هوك گو وليد، پلو سترپه خما 

ې ويل: ړه او وئ... شمعون دعاء ورته وكحيران ورته كتل

ړي څېر زخمي كپه  ړه د توريې او غمونه به ستا زښنېاند

بوه  ې سورهپه دبه دي ونه مني او  ېر اسرائيليانډځكه 

شومعون لوه دوى سوره  چيړي!!... كله هالك ك ونهځانپل خ

چي تل د خداى ډه ښځه كونپه نوم يوه ې، د آنا كول خبري

ېده، د دوى خوا ته راغله، د خوداى شوكر اوسپه كور كي 

ړ ې خبر وركټولو خلكو ته ئړ او د اورشليم ځاى كپه ې ئ

او موريم ې وروسته يوسف !! له دېږېدلىچي موعود مسيح ز

 انه شول، هلته عيسى ستر شو!!ښار جليل ته ستل پخ

په ې ې، د دنه ده راغلپه متى او مرقس كي دا قصه 

د څو نجوميان ځ نه ختي چي له لريځاى هلته ويل شوي 

پوه شوي دوى د نجوم له مخي ، راغللپاره مسيح د ليدو ل

خو دلته شوى!! پيدا چي اوس مسيح په بيت لحم كي وو 

ېږېدو ې او د مسيح د زې وليدتپنو فرشش چيويل شوي 

چي كافي دي  ډې خبريگډې و، دغه تناقض او ړې وركرى ئېز

مريمه ې، نه ځانه جوړي شوله  ټوليې ووايو: دا قص

په بيت لحم كي زېږېدلى، نه فرشتو مسيح ښه وه، نه ېړوم

ړى او زېرى ورك پنو تهى نوم وركو او مجهولو شځاد هغه 

په خرافي علم سره د ژاندو نجوميانو د نجوم ېپنه نا

ېږېدو خبر شوي او د ده ليدو ته راغلي، عيسى زهغه له 

 له هغي پرته،پالر كي، له  سيمي په خپلي عليه السالم

په ماشومتوب ښه، ېړونه م ،ېغله وهپ چيېږېدلى ز مريمي

 ړې.ك ې خبريئكي 

ژور څومره ځ د ويناوو ترمن بايبلاو  د قرآن چيگورئ 

د  پيدايښت السالم عليهعيسى د  بايبلشته،  ونهپيرتو

په  چيڼي گته ورته  پيدايښتعادي انسان  يوه داسي

گه نه په سترچا د اهميت هيې ئۍ، كلي او سيمه كي كورن

ېره ډگو شوى، ې نه دئ ترسترپير ئخاص تودي ورته كتلي، 

ېر ه، نامعلوم شمڅخموده وروسته له نامعلوم مشرق 

! دا ې!ړورته ك ېې ليدلى او سجده ئمجوسان راغلي، دى ئ

گه شخصيت خاونده وه، د څنڅوك او د مريمه  نه وايي چي

په پيل شوى، د ده گه نڅماشومتوب  السالم عليهعيسى 
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ړكتوب كي او د وپه  چيدا نه رااخلي معجزاتو كي 

 خبري يستر يې هغه سترئځو كي ړيو ورپه لوم پيدايښت

په كي دعوت خالصه ټول پيغمبر د د يوه  چيې دي ړك

او زه د خداى بنده  چيۍ خبره دا وه ړې، د هغه لومراغل

په  چيآيا د انسان عقل دا خبره مني پيغمبر يم، د هغه 

ېدو خبر شي پيدا كمشرق كي څوك د يوه )عجيب( زوى له 

ونه ۍ او كلى هغه يو )عجيب( ماشوم خو د ده كورن

گو نه ترسترپير څ توې هياو له نورو سره ئ مومي؟!!

مسيحيان دا ماشوم د خداى  چيال كي ح په داسيدا شي؟! 

! خو مسلمانان ې هم خارق العاده!پيدايښت ئڼي او گزوى 

 عليهعيسى  چيې سره له دا كي ڼپه رښوونو د الر قرآند 

د ې ډېري ئ چيې ثابتوي معجز يستر يته دومره ستر السالم

ږي، خو ېگو كنه تر سترمذهبي كتابونو كي په و مسيحيان

په پيغمبرانو انسان او د نورو  يو عيسى عليه السالم

 ڼي!!گپيغمبر ېر يو څ

  

   

    

    

   

    

    

   

   

    

   

     

   

   

   

     

ې ټي ته بوتله، وئږون درد د خرما د وني سېز نو د

ې ېره شوې وى او هړه شوړاندي مې وويل: كاش تر د

چي مه غمجنه ړ ږ كې غپرې خاطره وى، نو له الندي ئ

، ړىړ كښتي جولتر تا الندي چي ستا رب ږه، يقينًا ېك
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ې كجوري درباندي پخچي تازه ټه وخوزوه او د خرما س

ړه، ړې كگي سپلي سترخ ښه اوڅړي، نو وخوره، وتوى ك

ما ې ووايه: گوركوم يو وڅخه او كه د انسانانو 

گه له څ توپه هيړى، نو نن ې نذر كژرحمن رب ته د رو

 سره خبري نه كوم،څ انسان هي

 و خالصه مطالب دا دي:ې مباركو آيتوند د -(23-26)

 ږون درد د خرما د ېې، د زې شوږدېبه رانږون شېد ز

چي ږي ېې وينا معلومله د نقرآد ې، ېولټي ته بوني س

چي بايبل ې، نه هغسي لكه نگله ته تللځڼ گكوم مريمه 

 !!ېلمستون تهوايي كوم م

 ږولى، له سختي ېې زوى زېخ كي ئټي بې سد همد

به مخ په كوم چي ېده پوهې، نه آزمويني سره مخامخ شو

څه به ورته وايي، د تورونو ږي، ېله خلكو سره مخامخ ك

خلك چي گه زغمي څنپكاوى به دا س گه وركوي،څنځواب به 

گاري خدايي خدمت ېد معبد يوړه وايي: په اې به د د

ېشانه پرېښنو داسي ږولى؟!! دغو سختو اندېي زوى زپيغل

ې ې دا وينا ووته: كاش تر دې ئله خولچي ړې وه ك

 ې خاطره وى.ېره شوې وى او هړه شوړاندي مو

 ې پر له النديكي په حال ې ېښنې سخت غم او اندد همد

تر تا الندي چي ستا رب ږه، يقينًا ېږغ شوى: مه غمجنه ك

ې پخچي تازه ټه وخوزوه ، او د خرما سړىړ كښتي جول

پلي ښه او خڅړي، نو وخوره، وكجوري درباندي توى ك

ې گوركوم يو وڅخه ړه، او كه د انسانانو ړې كگي سستر

څ په هيړى، نو نن ې نذر كژما رحمن رب ته د روووايه: 

چا له ږغ د . دا سره خبري نه كومڅ انسان هي گه لهتو

له السالم  عليهپل زوى عيسى ې كه د خلوري وو؟ د فرشت

پلي ښه او خڅلوري؟ د آيت له دغو الفاظو: نو وخوره، و

ږغ وو، د ې چي دا د فرشتږي ېړه، معلومړې كگي سستر

ښنه مه كوه، دا دئ ېاندچي ې لخوا ورته ويل شوي فرشت

ې ې شوږ، كه وېټولچينه راخو نديالښو پستا تر  يرب د

په وه تازه خرما به درته راتوى شي، د زوى زونه وخو

گو تر ستر يشي، كه كوم انسان دړې سسترگي  يېدو به دل

: ما ښتنه كوله ورته ووايهپوې ئړه په اد زوى او شو 

، نه كوم سره خبريڅ انسان له هينن  ،ې دهيولژه ننن رو

 ځواب وركوي. پل زوى ته اشاره كوه هغه بهخ
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چي پورته ړ پل قوم ته وروې خپه داسي حال كي ئنو 

 ې!ې مريمې ويل: ا، وئ(ږ كيېپلي غپه خ)ې وو، ئړى ك

ړى، ې وتلى( كار دي كچت)له ېر بدغونى ډچي يقينًا 

ړى وو او نه دي پالر بد سې! نه دي ې د هارون خورا

ه، گوته ونيولې ، نو هغه ته ئوه بد لمنهمور 

چي د ړو چا سره خبري وكگه له هغه څن)خلكو( وويل: 

 گو ماشوم وي؟!زان

 و خالصه مطالب دا دي:ې مباركو آيتوند د -(27-29)

  ې ېدلپه لور خوزپل كور د خپه داسي حال كي  ّـمريمه

پل ې، له خېدلږ كي وو، كلي ته رسېپه غې ئپل زوى خچي 

ې ه ئښتنپو، ډ شويې راغونپرې، خلك قوم سره مخامخ شو

هغه  !!چا دئدا ماشوم د ې او ې وېري تللچچي ړې ې كتر

ښتنه اوري، له پوپه خوله ده او د هر يوه اعتراض او چو

ېر ډچي يقينًا  ې!ې مريمږي: اېهر لوري ورته ويل ك

ې! ې د هارون خورړى، اې وتلى كار دي كچتاو له بدغونى 

، د ړى وو او نه دي مور بدكاره وهپالر بد سنه دي 

چا نه وو داسي كركجن كار هيۍ كي خو په كورن هارون

ولي دي له ړاوو، پكاوى واټول قوم ته دي لوى سړى، ك

چي سره كلي ته ېدو الر ونيوله او اوس له بښتكوره د ت

چي له ده ې گوته نيولچي ته پل بخې هغ !!ېېدځگرراو

چا سره خبري گه له هغه څنخلكو ورته ويلي:  ښتئ!!پوو

  ؟!دئم گو ماشوچي د زانړو وك

 ډ شي او د ېر خلك راغونډچي ښتل همدا غوتعالى  هللا

چي ږ كي د يوه داسي ماشوم خبري واوري ېپه غ ّـمريمي 
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خو داسي ستري ستري خبري پيدا شوى!! پالره ې او بنوى 

ټولي اساسي خبري د دعوت السالم  معليهپيغمبرانو چي د 

 ې.په كي راخالصه شو

 چي د نامه يادول ې دپه وي چي مريمه پام ته مو ې د

ې به د ښايي دچي  ېلرېگداسي انې! ځينو هارون خور

چي دا ځينو ويلي په نامه كوم ورور درلودو، او هارون 

ړي به ټبر غچي د يوه كي معمول وه مخكنيو قومونو په 

، لكه اخوان لوط، په نامه يادولوپل جد د ورور ې د خئ

مدا ده، اخا م ض ر، اخا همدان، دلته د اخت هارون معنى ه

د ې، ته منسوب شوالسالم  عليههارون پل جد يعني مريم خ

چي دغه دوهم تعبير دقيق دئ، ږي ېله وينا معلوم قرآن

ۍ لور وه، د بني اسرائيلو ړنپلي مور لومه د خځكه مريم

پاره وقف ړى زوى د معبد د خدمت لمذهبي كورنيو به لوم

وه ې دا ښى وو، طمعه ئكولو، د مريمي مور همدا نذر اي

برخه په ې ئړي، خو لور په برخه كبه زوى ورتعالى  چي هللا

په نامه چي د هارون ېښي شوه، نودا تعبير دقيق نه بر

  ې كوم ورور درلود. ئ
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ې يم، ما ته ئد هللا بنده زه چي ( وويل: يقينًا چي)ب

ځولى يم، گرپيغمبر ې ړى او زه ئپه برخه ككتاب را

چي وم، او ېري چ، هر ى يمځولگر تهبركباې او زه ئ

ړې، تر هغه ښتنه كپارځه او زكات سې د لمانما ته ئ

ېكي كوونكى ړه نپه اپلي مور ژوندى وم، او د خچي 

، او ځولىگرجبر كوونكى او بدبخته نه يم ې او زه ئ

ېدم، ږېچي وزځ پر ما سالم دئ هغه ورلوري( )د هللا له 

به ژوندى ېرته چي بځ چي مرم او هغه ورځ او هغه ور

همدا عيسى د مريمي زوى دئ، هغه حقه  ږم.ېڅول كپارا

چي كوم ښايي په كي كوي، هللا ته نه شك )دوى( چي وينا 

ې عيبه( گه( ونيسي، ده ته )له دپه توزوى )( د څوك)

ړي نو ورته ړه وكېكپركار چي د كوم پاكي ده، كله 

رب زما هم چي هللا ږي، او يقينًا ې؛ نو هغه كوايي: وشه

ړئ، مستقيمه دئ او هم ستاسو رب، نو د ده عبادت وك

   الر همدا ده.  

 اعليهو كي د مريمي ې مباركو آيتونپه د -(31-36)

چي هر ې د ماشوم زوى هغه ستري ستري خبري راغلالسالم 

 السالم معليهپيغمبرانو ړې دي، د پل قوم ته كپيغمبر خ

 تعالى هللازه د څو خبري دي: يغام خالصه همدا پد الهي 

بركت ځولى يم، گرې پيغمبر ئړى، ې راكبنده يم، كتاب ئ

ځه او په لمانې پايه ئژوند تر د ړى، په برخه كې رائ

ښه سلوك گمارلى يم، په مور سره  او له خپلي زكات

، هللا زما او ستاسو رب ځولىگرې نه يم مغرور او بدبخته ئ

 مستقيمه الر همدا ده،  چيړئ دئ، د هغه عبادت وك

 چي ئدا د عيسى بن مريم حقيقت دئ. دا همغه حقيقت د

ځان  چي ئړ دېر لوډې له د شك كوي، هللا تعالىپه كي دوى 

څه اراده د  چي ئد ړي، د ده كار داسيته زوى غوره ك

داسي  .ږيېكترسره  ړي ورته وايي: وشه، او هغه سمالسيوك

ځاى ناستى غوره كوي، زوى ته هغه ذات به ولي زوى او 

پرته او يا د بل له مرستي  مرييا چي څوك ضرورت لري 
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له داسي عيبونو تعالى  هللاپل كارونه نشي ترسره كولى، خ

 منزه دئ. 

ې د زوى عيسى او د د ّـچي دلته د مريمي گورئ دا دئ 

ې اساسي ې سوردد كي قصه په ښت پيدايد  السالم عليه

 ځور شوي:انگه توې دپه مضامين 

 گه زوى وركوي، په خارق العاده تومريمي ته تعالى  هللا

ې ېرى وركوي، دې خبري زځي او د دې خوا ته ورې ئفرشت

ېښي برړ نه يوازي عجيب او د حيرانتيا وېرى ته دا ز

څه ښت موخه پيدايخارق العاده ې د دچي ږي ېپوهبلكي نه 

ېشانه پرزوى وركوي، ته ې پاره دڅه لد تعالى  هللاده، 

ټول بهير نه آيا دا گ هيله كوي، چي د مرده، دومره 

 ې خبره دي؟!له غيبو بگان مقرب بندتعالى  چي د هللاښيي 

په سمبالولو كي چارو د عالم د چي دوى ښيي آيا دا نه 

په السالم  عليهسره شريك نه دي؟ آيا عيسى تعالى  له هللا

ې بنده يم، نه ئتعالى  هللاد چي زه كي نه وايي ماشومتوب 

چي آيا نه وايي ې شريك؟! ځاى ناستى يم او نه ئزوى او 

ۍ ېكپه نپلي مور سره ځه، زكات او له خپه لمانزه 

يو تعالى  هللاد گه نڅاهل كتابو!! ې اگمارل شوى يم؟!! 

 ځاى ناستى بولئ؟!! مطيع بنده د هغه زوى او 

ږده شجره بيانوي، د هغه اوسالم ال عليهبايبل د عيسى 

ږدي خو دغه ږد فهرست د ويونكي مخي ته اوعجزو د م

كي پل ماشومتوب په خالسالم  عليهچي عيسى اساسي خبري 

اساسي دا  بايبلموندلى!!  ټول بايبل كي نشئپه ې ړې وك

ې ې ئې دي، معجزړې كېرړه هپه اټولو انبياوو د  خبري

انوي خو د دوى اصلي ډكو الفاظو سره بيپه له مبالغو 

چي د گڼي پله خداى په خل مسيح ځيو  نه كوي!! خبري

مسيح د نه ليدل او ليكي:  ىگند شوكي څر په بڼيانسان 

ې وينا كامالً بيا د دېره وه، څې شوي خداى ليدل شو

 ليكي: هغه د خداى زوى دئ!! داسيمخالفه خبره كوي او 

پلو خبرو د خ چيڅوك كوي هغه  خبري او متناقضي يمتعارض

خداى د مسيح  چييا خو بايد ووايي ېږي. پوهپه معنى نه 

مسيح د خداى زوى  چيمجسم شوى او يا دا ې كي ېرڅ په

هم د عقل خالف دي او هم د تورات  ړه خبريدئ. او دا دوا

ړه دا په ا تعالى هللاخو وايي: د  قرآناو انجيل، او 

ده  چي هغه زوى لري دومره ستره كركجنه خبرهخبره كول 

 .ې نه شي زغملىزمكه ئآسمانونه او  چي
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په معجزو ايمان او باور  السالم عليهد عيسى  موږ

ې ډېر وضاحت او تفصيل سره د ده معجزپه  لرو، قرآن

په إذن  ې د هللا تعالىدا معجز چيوايي  قرآنبيانوي، خو 

 تعالى هللا چيځاى او وخت كي په كوم ې، ېدترسره كاو حكم 

ڼله همغه وخت گضروري او مفيد ديدا څرگند دغو معجزو 

ذاتي كار نه وو، د  السالم عليهې، دا د عيسى ېدترسره ك

هم وايي  بايبل)ې، ېدښه او اختيار نه ترسره كپه خوده 

ښه او ميل كوم پله خوپه خعيسى خلكو ته وويل: زه  چي

ږ كي ېپه غال د مور دى  چيوايي  قرآن ،كار نه كوم(

ۍ ځوانپه چي ې كول همغه خبريې خلكو ته ئ چيوو  ماشوم

 .ېې كولئكي 

   

    

    

    

    

  

    

   

   

    

     

    

  

  

ړ، نو افسوس د ځ كي اختالف وكپل منپه خډلو نو دغو 

ځي د ورتري ې سړ، د يوې وكچي كفر ئپه حال هغو 

ښه څومره ځي ږ ته راچي مو، كله پر مهالليدو 

! خو دا ښه ليدونكيڅومره ېدونكي به وي او اور

ۍ كي دي. او د حسرت له ې الرگندي بڅرپه ظالمان نن 

ړه به وشي، ېكپرد كار چي ړه ځي خبردارى وركهغي ور

په غفلت كي دي او دوى چي دوى په داسي حال كي 

چي څه او  يزمكبه د ږ چي مو ړي، يقيناً ايمان نه راو

ږ لوري ته ټول( زمووارث شو او ) ديورباندي 
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  ږي. ېځول كگررا

چي يهود او ږ ته وايي مو آيتونهدا مبارك  -(37-41)

گوالي او د څرنښت د پيدايد  السالم نصارا د عيسى عليه

څه وويل ځينو يو ېوتل، پرپه اختالف كي ړه په ا ّـمريمي 

ځينو د او ړه كفر الر غوره ك ځينو دڅه، ځينو بل او 

چا هغه د خداى ړه، ۍ تورنه كپه بدلمن ّـچا مريم شرك، 

ځاى د خداى زوى او  السالم چا عيسى عليهگڼله، مور و

ڼي په بچي د عيسى وويل: دى خداى وو چا ڼلو، گناستى و

ړ او په نامه ياد كچا د ساحر كي زمكي ته راغلى وو، 

 پاره مالژلو لد و چا د هغهې، ډي وبوللې كوې ئمعجز

په گند شي، څرځ به دوى ته حقايق په ورړله، د قيامت وت

ځ كي به دوى له افسوسناك برخليك سره هغي ستري ور

ې پردگو د جهل او تعصب پر سترنن د دوى مخامخ شي، 

ښه ليدل گي ې سترځ به ئپه ورې دي؛ د قيامت ړېدلغو

ې گوري، نن ئگه په واضح توكولى شي او حقايق به 

ې ئځ به ڼه دي خو هغه ورېدو ته كاږونه د حق اورغو

ښه اوري. نن د دنيا مال څه به ونه خالص شي او هر غوږ

 تعالى پاته شي او هللاې څه به تراو متاع غولولي، خو هر 

 تعالى هللاد څه يوازنى وارث وي، ټول به به د زمكي د هر 

 لوري درومي.په 
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چي يقينًا ړه، په كتاب كي د ابراهيم يادونه وكاو 

ې پالر ته ئپل چي خنبي وو، هغه مهال ښتينى هغه ر

نه چي ې څه عبادت كوپالره! ولي د هغه گرانه وويل: 

درنه دفع )ضرر( څه اوري او نه ويني او نه كوم 

چي ما ته داسي علم پالره! يقينًا گرانه ې ولى شي, اك

په برخه شوى، نو چي تا ته نه دئ درپه برخه شوى را

گرانه ې زما م، اښيچي سمه الر دروړه زما متابعت وك

د  شيطانچي پالره! د شيطان عبادت مه كوه، يقينًا 

گرانه ې زما ړوونكى دئ، اړاندي سرغپه ورحمن رب 

د رحمن رب له چي ږم ېېرې وچي زه له دپالره! يقينًا 

 ې. گرى شو د شيطان ملاې په عذاب اخته شلوري 

ې داسي يوه د قص السالم عليهدلته د ابراهيم  -(41-45

ې د اساسي ې قصچي د دې ېښودل شوړاندي اپه وږ موبرخه ز

 گه: ې تود په، گه دهېلپاره يوه بله تاريخي بمضامينو ل

 ښتينى نبي ريقينًا چي هغه  ړهد ابراهيم يادونه وك

گرانه ې وويل: پالر ته ئپل چي خيادونه هغه مهال د وو، 

نه اوري او نه ويني چي ې څه عبادت كوپالره! ولي د هغه 

ولى شي, د ابراهيم درنه دفع كم تاوان او ضرر او نه كو

په نامه ېرو شخصيتونو دا بتان د تځل، پالر بتان لمان

چي ېرنه دا وه گانې، د دوى ې وړ شوي او د هغوى مجسمجو

ړاندي د په و تعالى هللاد دا نازولي شخصيتونه كولى شي 

ېدو گانو د منل كړي، د دوى د دعادوى شفاعت وك

دوى حاجتونه ترسره او د دوى مشكالت ړي، د ښتنه وكپارس

پالر ته وايي: دا پل خ السالم عليه، ابراهيم ړيحل ك

گاني نه اوري، ستاسو له حاله خبر نه بتان ستاسو دعا

ټه دررسولى شي او نه كوم تاوان او ضرر گڅه نه دي، 

 درنه دفع كولى شي، ولي د دوى عبادت كوئ؟!! 

 چي ما ته نًا پالره! يقيگرانه ې بيا ورته وايي: ا

په برخه چي تا ته نه دئ درپه برخه شوى داسي علم را

ما ته ښيم، چي سمه الر دروړه شوى، نو زما متابعت وك

پوهه ما ته علم او  تعالى هللاې، سمه الر معلومه شو

 ښيم. چي سمه الر دروړه ې، راشه زما متابعت وكړراك
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  :پالره! د شيطان عبادت گرانه ې زما ابيا ورته وايي

ړاندي په ود رحمن رب شيطان چي مه كوه، يقينًا 

د شيطان  قرآنځل بيا گورئ چي دلته يو ړوونكى دئ. سرغ

ې معنى ڼي، او د دگاطاعت د ده له عبادت سره مترادف 

 چي د هللاڅوك ړخ دئ، چي اطاعت د عبادت يو مهم ادا ده 

د اوامرو او احكامو اطاعت نه كوي د عبادت دعوى  تعالى

چي د شيطان اطاعت څوك ې اعتباره ده، او ب ې دروغجنهئ

ته سر طاغوت چي څوك په حقيقت كي د هغه بنده دئ، كوي 

پلي ټوي او د جابرو او ظالمو حكامو واكمني مني او خيټ

 قرآنړو مطابق حلوي د ېكپرړي او منازعات د هغوى د شخ

ښتنو پل نفس غود خچي څوك له نظره د هغوى عبادت كوي، 

 پل نفس بنده دئ.د خهغه ږي ېليماو هوسونو ته تس

چي د شيطان پالر ته وايي پل خ السالم عليهابراهيم 

پل رب له اطاعته اطاعت او عبادت مه كوه، شيطان د خ

په پل رب د خ چي د هغه اطاعت كويڅوك ړوونكى دئ، سرغ

    ړوونكى شي.سرغباغي او ړاندي به و

 ه چي زپالره! يقينًا گرانه ې زما بيا ورته وايي: ا

ې په عذاب اخته شد رحمن رب له لوري چي ږم ېېرې وله د

چي ې همغه برخليك به اخته شپه ې. گرى شو د شيطان ملا

په دوزخ كي ځاى ټاكل شوى، له هغه سره به يوشيطان ته 

  ې. وځېپر

ړه ز او ۍعطوفت، مهربانڅومره په گورئ چي ابراهيم 

ان گرپه وار وار د پالر ته بلنه وركوي، پل سوي سره خ

ښوونه ږ ته الرموې سره قرآن پالر خطاب ورته كوي، په د

او له ښكلى ېر ډچلن بايد له مخاطب سره ستاسو چي كوي 

ړه سواند او مهربان ډك وي، د يوه زۍ او عطوفت مهربان

ۍ له ځيني د كمعلم .ړئگه خلكو ته بلنه وركپه توداعي 

ږ ته د مو قرآنچي گمان كوي ړي، كبله مفاهيم سره خلط ك

 ښتچلن او عدم نرمړه د تشدد، سخت په اافرانو ك

چي تندي مو ښوي دا خوې ده او هللا تعالى ړښتنه كپارس

مو تونده!! خو حقيقت دا دئ وينا كافر ته تريو وي او 

پير چلن له يوه حالته تر بل توچي له كافرانو سره 

چلن ډول ته له محارب كافر سره د يوه ږ مو لري، قرآن

ږ مخاطب دئ او زموچي هغه كافر سره  ښتنه كوي، لهپارس

چلن، او له هغه كافر ډول اسالم ته بلنه وركوو د بل 

پاره ې لدقشه او بحث كوي خو د امنسره ږ له موچي سره 
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ې عاملډول مځواب شي، د بل ې ښتني ئپوپوه او په حق چي 

چلن داسي وي لكه ږ په يوه حالت كي به زموتوصيه كوي، 

ځاى په بل پالر سره، پل لن له خچالسالم  عليهد ابراهيم 

 چي فرمايي:ښووني مصداق وي ې الرد د قرآند كي به 

    

  

   

     

      

    

                                                        
 598 النحل:

ې سره بلنه ېكي موعظپه حكمت او نپل رب الري ته د خ

چي تر گه مجادله ورسره كوه په داسي توړه، او ورك

پوه دئ ښه پر هغو چي ستا رب يقينًا ټولو غوره وي، 

ښه هم پر هدايت شوو ېروتي او هغه چي د ده له الري ت

 پوه دئ.

 ښووني مطابق:ې الرښمن سره د داو له محارب د

   

    

   

     

                                                                                                            

 593التوبه: 

ې چ ئېږگله هغو كافرانو سره وجنې مؤمنانو! ا

ى ومومي لږوازيپه تاسو كي او حتمًا دي  ې ديږددرن

 (مل)چي هللا له داسي متقيانو سره پوه شئ ې په داو 

 دئ.
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ېر ې ابراهيمه! آيا زما له معبودانو تې ويل: اوئ

حتمًا به نو ړي ډډه ونه كې؟ كه گ ته شوى( يڅنشوى )

له ما لري ه پارلد تل ړم، او گسار( كدي رجم )سن

څخه رب پل حتمًا به له خپر تا! ې ويل: سالم شه، وئ

ېر راباندي ډ چي هغهړم، يقينًا ښنه وغوابختا ته 

ې چي تاسو ئڅه مهربان دئ، زه له تاسو او له هغه 

پل رب ته دعاء ، او خږمېك لريځئ لمانپرته له هللا 

په دعاء كي كمبخته نه پل رب ته چي خهيله ده  ؛كوم

 وم. 

په د دعوت  السالم عليهدلته د ابراهيم  -(82-84)

ځور شوى جاهالنه عكس العمل ان پالرده د مشرك د  يړاندو

ښكلى او  السالم عليهې د ابراهيم كي ئمقابل په او 

ې ابراهيمه! آيا وويل: ا ې ورتهئپالر  :ځوابمؤدبانه 

زما له معبودانو دي الس اخيستى؟!! كه داسي وي نو يا 

له ما لري شه، ه پارلد تل  ، يا خوړمگسار كبه دي سن

طنه تبعيد ده، يعني ستا سزا يا رجم او يا له و

حتمًا به پر تا! يل: سالم ورته وو السالم عليهابراهيم 

ېر ډ چي هغهړم، يقينًا ښنه وغواڅخه تا ته بخرب پل له خ

ه پراباندي مهربان دئ، هيله ده زما مهربان رب ستا 

ي، صحيح ده زه ستاسو له مخي ړه زما دعاء قبوله كړا

چي ږم ېله هغو معبودانو هم لري كتاسو ږم او سېلري ك

پل رب ته دعاء ځئ، او خلمانپرته  تعالى هللاله ې تاسو ئ

په دعاء كي كمبخته نه وم پل رب ته چي خهيله ده  ؛كوم

 ږدي. ې نپرې اجابته او زما دعاء ب
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پرته دوى له هللا چي څه چي له دوى او له هغه نو كله 

په برخه ږ اسحاق او يعقوب ورښه شو موگوځل لمان

ته ټولو او دوى ځاوو، گرپيغمبر واو هر يو مو ړل، ك

ژبي ي ښتيناو د ر ړهپه برخه كينه ورپېرزوپله مو خ

 ټاكله.ته وړه يادونه مو ورلو

 چي ابراهيم عليهوايي  آيتونهدا مبارك  -(49-51)

پلوانو او د دوى له ړه، له خد هجرت الر غوره كالسالم 

 په عوض كي هللادروغجنو معبودانو لري شو او د هجرت 

 ړه:دا بدله وركتعالى 

 په ورالسالم  ماوب عليهې يعقپسې اسحاق او ورده ته ئ

ې په د. پيغمبرانستر ستر تعالى  هللاړه د ړل، دوابرخه ك

ې له يوسره  ېپه د -1پام كي ولرئ: په څو خبري ړه ا

 عليهچي ستاسو ستر جد ابراهيم قريشو ته ويل شوي خوا 

ې وه او پله رابطه شلولله شرك او مشركينو سره خالسالم 

 هودانو ته ويل شوييله بلي خوا  -2ې لري شوى وو، تر

پاره ې لته هغه ستر مقام د دالسالم  عليهابراهيم چي 

ې پاره ئچي هغه يو موحد وو، د توحيد لړى شوى وو ورك

ې پالر سره رابطه او تعلق وشلولو، د همدپل مشرك له خ

پيدا پيغمبران راۍ كي په كورند ده تعالى  هللاپاره ل

نه نسبي، نه ثي دئ او ۍ دا مقام نه موروپيغمبرړل، د ك

پاته شوى په ميراث پالر پل ته له خالسالم  عليهابراهيم 

پلو اجدادو دا مقام انتقال وو او نه تاسو ته له خ

چي ې افتخار كوئ پر دگنئ او ځان ستانه شوى، تاسو هسي 

اوالد يئ!! دلته د السالم  ماعليهد ابراهيم او يعقوب 

ب افاده د نوم نه يادول همدا مطلالسالم  عليهاسمعيل 

له بلي خوا  -3 چي خطاب يهودو ته متوجه دئ.كوي 

گه شوه، د چي كه مكه درباندي تنمسلمانانو ته ويل شوي 

، نو د ابراهيم ښلىگواپلوانو خپل ايمان له امله خ

 چي هللاډه اوسئ ډاېل شئ او ې بېر ترڅپه السالم  عليه

ته السالم  عليهچي ابراهيم ړي به داسي بدله دركتعالى 

   ړه.ورك ېئ

 او د ده زوى او لمسي السالم  عليهابراهيم تعالى  هللا

ړ په برخه كپېرزويني او رحمت ورپلي ته نه يوازي خ
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ه ېكپاره داسي نې د دوى لپه وروستنيو كي ئبلكي 

ۍ ښتينولړ نوم او رپه لوې چي خلك ئه ېښوديادونه پر

 پوري خلك ورباندي درود وايي. او دا دئ تر نن  يادوي

   

    

   

    

   

   

   

   

   

غوره شوى وو چي ه ړپه كتاب كي د موسى يادونه وكاو 

ږ ړخ ورغښي اه لږ د طور او مونبي استازى وو، او 

پلي ، او د خړې كږدپاره مو رانړل او د نجوى لك

په د ده ورور هارون د نبي مو پېرزويني له مخي 

   ړ.په برخه كگه ورتو

 السالم عليهو كي د موسى آيتونې مباركو په د -(51-53)

 ې:ځور شونې اړتياوي ئگځانې او دا يادونه شو

 ټولو خلكو تر  ړى شوى وو،غوره كځه د خلكو له من

 غوره انسان وو.

  ،د استازي او  تعالى هللاله حقايقو خبر استازى وو

 ږلى او له حقايقو خبر )نبي( وو.ېگه لپه تورسول 

 پېرزويني له مخي د ده ورور هارون پلي د خ تعالى هللا

  گمارو.گه د ده خوا ته وپه توهم د نبي 

 چي د هارون عليهې سره هم يهودو ته ويل شوي دپه 

ړاو او تعلق له مخي نه انتخاب د نسبي او قومي ت السالم

د  السالم پر موسى عليهله لوري  تعالى هللاد وو، بلكي 

ړې ېرزويني له مخي وو، هغه د يوه مرستيال هيله كپې يو

 ړه.  سره كرې دا هيله تئ تعالى هللاوه، 
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په يقينًا چي ړه يادونه وكاسمعيل په كتاب كي د او 

ټبر پل او خ ازى وو،نبي استاو  ووښتينى ژمنو كي ر

په پل رب او د خگمارو، ځه او زكات لمانپر ې ه ئب

  ړ وو. ړاندي د رضايت وو

 السالم عليهو كي د اسمعيل آيتونې مباركو په د-(54-55)

 ې:شو ې بيانړتياوي ئگځانې او دا يادونه شو

  ووښتينى ژمنو كي رپلو خپه. 

 گه وپه تد استازي او رسول  تعالى هللا استازى وو، نبي

 ږلى او له حقايقو خبر )نبي( وو.ېل

 گماروځه او زكات لمانپر ې ه ئب برټپل خ. 

  ووشخصيت ړ ړاندي د رضايت وپه ورب  پلخاو د.   

ځان دلته د خطاب مخه قريشو ته راجع ده، هغوى 

ې فخر كولو ئې پر دته منسوبولو او  السالم عليهاسمعيل 

 عليهاسمعيل  د تعالى هللاڼلو، گړ ې تر نورو لوځان ئاو 

ې سره په داو ږدي ته مخي تياوي د دوي ړگځاندا  السالم

په الر روان نه يئ، هغه پل جد ورته وايي: تاسو د خ

 السالم عليهچي اسمعيل په تاسو كي نشته مواصفات 

پل ، خلژمنو وفا كوپلو وعدو او په خ، صداقتدرلودل. 

 معليه السالاسماعيل د  گمارل؛ځه او زكات پر لمانټبر 

  په تاسو كي نشته.چي ې وړتياوي گځانهغه 

   

    

   

   

  

نى يښتېر رډ چيړه د ادريس يادونه وكپه كتاب كي او 

 وو. ړ مقام ته مو ورسااو لو پيغمبر وو

ې او دا يادونه شو السالم عليهادريس  دلته د -(56-57)
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 ښودل شوي:ې مواصفات ئ

 پيغمبر وونى يښتېر رډ. 

 په برخه. ړ مقام مو ورلو 

  

    

   

    

   

  

  

   

   

   

    

ېرزوينه پې پرچي هللا څخه دي دوى له هغو انبياءو 

چي له نوح سره مو ې، د آدم او د هغو له اوالده ړك

براهيم او اسرائيل ړل، او د اپاره ككي( س په بېړۍ)

ړل او غوره مو چي هدايت مو كله هغو او له اوالده؛ 

نو  ېدلې تالوت كپر آيتونهد رحمن رب چي كله  ړل.ك

 رېوتل.پ پر زمكه()ړېدونكي به ژسجده كوونكي او 

ړاندي ذكر شوو د وې مبارك آيت كي د په -(58)

  ې:ړه الندي يادوني شوپه اپيغمبرانو 

  ېرزوينه پې پرتعالى چي هللا دي پيغمبران ه غهدوى

  ې.ړك

  چي ډلي له اوالد خلكو د او د هغو  السالم عليهد آدم

او  ړلپاره ككي س په بېړۍځاى يو له نوح سره  تعالى هللا

 ماعليهيعقوب ، او د ابراهيم او ژغورلې وېدو ئله غرق

 له اوالده؛  السالم

  تعالى هللاچي څخه دي ډلي دوى د هغو شخصيتونو له 

 ړل.غوره كې پاره ئښووني لد خلكو د الرړل او ت كهداي

 رب پل مهربان ې د خئ كله بهچي ې داسي وو حالت ئ

گو به ېوتل او له سترپرجده به په س نو ېدلواور آيتونه

 ې. ېدښكي بهې اوئ



 

                                                                                                                          ېپلوش ند قرآ

 مريم

 

 

 

 

 

 

 

485 

ې سورد  -1ږي: ېښوونو څو خبري معلومله الر آيتې د د

 مالسال معليهكومو پيغمبرانو چي د ځايه ې پيل تر دله 

ې ېښودل شوړاندي اپه وږ ې زموې او د دوى قصيادونه شو

ړي ږ ته دغه مطالب واضح كموچي ټولو مقصد دا وو ې د و

 السالم عليهله نوح  -2په دغه آيت كي راغلي. چي 

چي بايبل وروسته نسلونه يوازي د ده اوالد نه دي، هغسي 

 السالم عليه نوحله ېري، گې انوايي او بني اسرائيل ئ

ۍ كي ښتپه كېره نور خلك هم پر اوالد سربده  سره د

په اوالد كي پيغمبران د دغو خلكو ځيني ژغورل شوي او 

د ېره پر اوالد سربد نوح ې آيت كي په دځكه مبعوث شوي، 

ې له آيت د هود د سور. ېيادونه شواوالد د گرو ده د مل

السالم  چي د نوح عليهږي ېېر صراحت سره معلومډپه 

 طوفان نه وو: ړۍ وال طوفان ن

    

    

     

    

   : ې نوح! وويل شول: ا

چي زما له لوري له سالمتيا او هغو بركتونو سره كوز شه 

ه تاسره دي. او چي لو )نازل شوى( دئ ډلهغه  پر تا او

برخمن  (ېبه ئ )د دنيا له متاعچي ډلي داسي دي ځيني 

 اخته شي.عذاب  يدردوونكپه ږ بيا به زموړو ك

 عليهچي د نوح ږي ېۍ برخي داسي معلومد آيت له وروست

گرو نه عالوه د ژغورل شوو ملله غرق شوي قوم او السالم 

ړه ېكپرتعذيب ې د چي ال ئول  ونهمپر سر داسي قوزمكي 

فقره د هغو درنو مفسرينو رأيه تأييدوي ې، دا نه وه شو

ړۍ ټوله نكي نه  طوفانپه السالم  عليهد نوح چي وايي 

 د زمكي د سر ټول انسانان.   ې او نه غرقه شو

    

  

   

     

وروستني( ورپسې بد بيا له دوى وروسته هغه خلف )

غوښتنو متابعت  يشول چي لمونځ ئې ضايع كړ او د نفس

 ئې وكړ نو خود به له وركاوي سره مخامخ كېږي. 
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پايله ټولو مخكنيو قصو د ې مبارك آيت كي په د -(82)

بد روسته داسي پيغمبر وې: له هر ځور شوگه انې توپه د

او  (لمونځ ئې ضايع كړى)خلف )وروستني( ورپسې شوي چي 

ړو له ې دوااو د همد (د نفسي غوښتنو متابعت ئې كړى)

قرآن عظيم الشان دلته كبله له وركاوي سره مخامخ شوي. 

 ئده د ناصالح خلف او د هغه نا اهله ټولگي چي ن

جالل د عظمتونو او  توانېدلى د خپل پتمن او سرلوړي سلف

د  گوته كوي:په ي او اساسي نښ يوه لويساتنه وكړي، د

يعنى چا چي لمونځ گي، او د هوس بندلمانځه ضايع كول 

ضايع كړ او د نفس بنده شو، د يوه باعزته او باعظمته 

ميراث ساتنه نشي  يد لرغون ۍقوم د شرف او د سرلوړ

ېر ژر به په ميراث ترالسه كړى عزت بايلي او له ډكولى، 

 وي او وركاوي سره به مخامخ كېږي. سپكا

په حرافات نټول اچي ولي ږي ړېښتنه راوالپودلته دا 

غوښتنو متابعت( د نفسي ول( او )لمونځ ضايع كدغو دوو )

څخه همدا د ركوع ه ځكي راخالصه شوي؟ آيا دلته له لمان

)صالت( ټول هغه تعلقات ځ مراد دئ او كه او سجود لمون

ې معنى دا آيا د د امر كوي؟گ ساتلو ټيند ې چي دين ئ

ې ضايع څوك ئهغه ښه ده، يمان اساسي نځ د اچي لمونده 

او كه  ؟!!وي ې شوىږدې وتلو ته ند دين له دائرچي كوي 

ځه له ړۍ د لمانچي د قومونو د انحراف لې معنى دا ده ئ

 ږي؟!!ېۍ منتج كگپه بندږي او د هوس ېپيل كېدو ضايع ك

چي دا وروستى تعبير ي ږېد آيت له الفاظو داسي معلوم

 دقيق دئ. 
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ېك ړ او نې راوړه، ايمان ئې وكچي توبه ئگر هغه م

 څ ظلمځي او هيچي دوى به جنت ته ننوړ، ې وكعمل ئ

ې چي رحمن رب ئجنتونه  پاتههغه تلږي. ېې كپربه نه 

چي ې، يقينًا ړوعده وركپه غياب كي گانو ته پلو بندخ

په ې( ده، ېدونك)ترسره كې د هغه وعده حتمًا راتلونك

ېهوده خبره نه اوري )يوازي( سالم سالم كي به بهغه 

په ښام ورپل رزق سبا او مابه اوري، او دوى ته به خ

كي گانو پلو بندچي په خئ دمغه جنت برخه وي، دا ه

  چي متقي وي. چا ته په ميراث وركوو هغه ې ئ

ړاندي څوك له وو كي هغه آيتونې مباركو په د -(20-23)

توبه چي گڼل شوى په امان كي ه څخياد شوي بد برخليك 

څو دوى ته د ، يړوك ېك عملي او نړايمان راوړي، وك

څ ظلم به هي ،ځيننوبه جنت ته ړى شوى: ېرى وركخبرو ز

چي په برخه شي ې به ئجنتونه  پاته، هغه تلږيېې كپرنه 

)تر هغه په غياب كي گانو ته پلو بندخې رحمن رب ئ

ې، ړگوري( وعده وركگو وپلو سترپه خې چي دوى ئړاندي و

ې دپه ې ده، ېدونكترسره كچي د هغه وعده حتمًا يقينًا 

م سالم به يوازي سال ،ېهوده خبره نه اوريكي به بجنتونو 

ږي، ېكول كورپل رزق ښام خسبا او مااوري، دوى ته به 

ل په ميراث وركوته گانو هغو بند تعالى هللابه د دا جنت 

  ږي چي متقي وي. ېك

    

     

   

     

     

  

   

   

        

ټول هغه ږو، ېپه حكم راكوزږ يوازي ستا د رب او مو
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ږ تر شا چي زموڅه او ږ تر مخ دي څه د ده دي چي زمو

ېروونكى ځ دي، ستا رب هو تر منړچي د دواڅه او دي 

رب چي د دوى څه او هغه  يزمك و،آسمانوند  نه دئ.

ې صبر پر عبادت ئې كوه او دي، نو عبادت ئځ تر من

 ې؟! آيا كوم همنومى ورته پېژنكوه، 

په ړه الندي خبري و په اې مباركو آيتوند د -(64-65)

 پام كي ولرئ:

 ته وايي:  ّـ رسول هللاچي ې دلته د فرشتو دا وينا راغل

ږ د هغه زموږو، ېپه حكم راكوزږ يوازي ستا د رب مو

ړي د ېكد ماضي، حال او مستقبل پرټاكي، ټه ېېدا نكوز

چارو واكمن دئ چي نن يا  وهغ وټولږي، د ېده له لوري ك

ېروونكى ستا رب هږي، ېړاندي او وروسته ترسره كې وتر د

ې ځي نو د دډ راځنپه راتگ كي كله ږ ، كه زمونه دئ

ستا رب د ې، ړى يېر كمعنى دا نه ده چي ته خپل رب ه

ځ رب دئ چي د دوى تر منڅه او هر هغه  يزمك و،آسمانون

ې الر كي له كه په داو لگيا اوسه ې دي، نو پر عبادت ئ

له ده صبر كوه، ږي نو ېړاوونو او ستونزو سره مخامخ كك

پرته نه بل معبود شته او نه ولي او مرستندوى، آيا په 

 ې؟! كوم همنومى او نظير ورته مومعالم كي  ټول

  ې آيت د نزول ږي چي د دېله فحوى داسي معلومآيت  د

او صحابه په داسي سخت او  ّـرسول هللاكي ځو په شپو ور

ې ستونزمن حالت كي وو چي د وحي د نزول تلوسه ئ

وونه وشي او له بلي خوا ښې الرې خوا ئچي له يودرلوده، 

د فرشتو له قوله دوى ته شي، ړى ډ او اطمئنان وركډا

په امر تر سره هللا تعالى ويل شوي چي د دوى راتگ د 

هللا اوامر د ړه يو او وروستنيو پېښو په انږي، د مخكېك

ېر ږي، مطمئن اوسه چي خپل رب هېله لوري صادرتعالى 

  ې.ړى نه يك

 ارتباط له آيت ې چي د دږي ړېښتنه راوالخو دا پو

و سره آيتونمخامخ له مخكنيو  څنگه دئ؟ آيامخكنيو سره 

ې له كومي بلي كه د سورگه؟ او څناو هغه ړاو لري ت

په سر ې ځير شو نو وبه گورو چي د سورږ برخي سره؟ كه ل

گ ې كي د فرشتو راتپه قصړى د زكريا عليه السالم كي لوم

په داسي وخت كي چي زكريا ې او هغه هم ته اشاره شو

پل عجز ې خته ئ تعالى ېشان وو او هللاپرېر ډعليه السالم 
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ې ى فرشتې حالت كپه همدړى وو، كړاندي او احتياج و

ړ، ې وركېرى ئوارث زېك ې او د صالح زوى او نورته راغل

داسي سخت  هې كي وليدل چي پقصپه  ّـمريمي د مو ې پسور

ې ېرى ئاو ستونزمن حالت كي فرشته ورته راغله او ز

كوله، گ تمنا ې د مرېښنو له كبله ئېرو اندډچي د ړ ورك

ړۍ پاى ته قصو ل ې په دغي برخي كي د دغوسوراوس چي د 

ې او د قصو موخي او مقاصد هم بيان شوي، طبيعي ېدلرس

رسول هللا په دوران كي به له ېدو ده چي د دغو قصو د اور

چي ده ته هم د زكريا ې وي سره دا هيله راپيدا شو ّـ

ڼ ري د روېر د فرشتو له الڅپه  ّـاو مريمي عليه السالم 

ځواب د دغي هيلي ې آيت كي ، په دړى شيېرى وركسباوون ز

ې فرشتشوى او ورته ويل شوي:  ړىد فرشتو له قوله ورك

ټه ېېدا نې د كوزهغه ئ، يږېپه حكم راكوزستا د رب 

ړي د ده له لوري ېكد ماضي، حال او مستقبل پرټاكي، 

ې، ړى نه يك ېررب هچارو واكمن دئ، خپل  وټولږي، د ېك

ې معنى دا ځي نو د دډ راځند فرشتو په راتگ كي كله  كه

 و،آسمانونستا رب د ې، ړى يېر كنه ده چي ته خپل رب ه

دي، ته د ځ رب دئ چي د دوى تر منڅه او هر هغه  يزمك

ې الر كي له كه په داو خپل رب پر عبادت لگيا اوسه 

 . صبر كوهږي نو ېړاوونو او ستونزو سره مخامخ كك
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چي ومرم نو هرومرو به او دا انسان وايي: آيا كله 

 پهآيا دا انسان دا نه ورځم؟! ژوندى راوقبره(  له)

پيدا ي حال كي په داسړاندي ې وږ تر دموچي يادوي 

چي حتمًا ړه په رب لوڅ شى نه وو، نو ستا هيچي ړ ك

ې د دوزخ ړو بيا به ئډ كبه دوى او شيطانان راغون

ړو، بيا به له هري كپراته حاضر ډو گونپه ېر پچا

ړاندي تر په ورحمن رب  دچي ې راوباسو ترډلي هغه 

ښه ېر ډپر هغو ږ بيا مووي، ۍ كي شديد ښسركپه ټولو 

 ړ دي. ېر وډپلوه ېدو له د غورزكي ې په دچي پوه يو 

و كي د قيامت او ې مباركو آيتونپه د -(66-71)

ځواب ې ښتنه او د هغپوړه د كافر انسان په اژوندون ېاب

 گه راغلي:ې توپه د

  چي دا كافر او له آخرت منكر انسان وايي: آيا كله

ومنم گه څن ځم؟!ژوندى راوقبره  ومرم نو هرومرو به له

تر خاورو چي په داسي حال كي يني وروسته او ړچي له م

ېرته به څه مي خاوري شوي، بښخ شوى يم او هر الندي 

 ! ځم؟!ژوندى راو ږم او له قبره بهېژوندى كرا

  انسان دا خبره  ېآيا دځواب كي ويل شوي: په ده ته

په داسي حال كي ړاندي ې وتعالى تر د چي هللاړې ېره كه

ړ؟ ې هست نه كيا له نست ئڅ شى نه وو؟ آهيچي ړ پيدا ك

؟!! ولي له خاوري بيا ړپيدا نه كې راآيا له خاوري ئ

 ېښي؟! ېدا ورته محال برپيدا كرا

  چي ړې ې كړه ئړه ده او لوېكپرقطعي تعالى  هللادا د

ې چي دوى ئحتمًا به دوى هم او د دوى هغه شيطانان هم 

د وم، ډې راغونځاى به ئژوندي كوم، يو غولولي بيارا

پراته حاضروم، بيا به ډو گونپه ې شاوخوا كي به ئدوزخ 

ړاندي په وچي د رحمن رب  مې راوباسترډلي هغه له هري 

پل علم له بيا به د خ، ووۍ كي شديد ښسركپه ټولو تر 

په هغه چي په دوزخ كي غورزوم ړاندي مخي هغه تر نورو و

 ي. وړ تر نورو زيات وپلوه ېدو له د غورزكي 
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 ؛پر رب دهستا ، او ستاسو هر يو به ورننوتونكى وي

ړه، بيا به هغه كسان ېكپرې دونكېحتمًا ترسره ك

ډو گونپر المان به ړې او ظې كچي تقوى ئژغورو و

 ږدو. ېپرپه كي پراته 

هر انسان به دوزخ  چيوايي  آيتونهدا مبارك  -(71-72)

ړه ېكپرې ېدونكتعالى قطعي او نه بدل هللاد  اځي، دته ننو

ږي او ېژغورل كږي، خو متقيان به ېچي حتمًا ترسره كده 

ې چږي ېپاته كپه دوزخ كي په داسي حال كي ظالمان به 

چي آيا ږي ړېښتنه راوالپوراته وي. دا پډو به گونپر 

چي هو؛ حتى ځواب دا دئ ؟ ځيدوزخ ته ننوېكان به هم ن

يعني د جنت الر د دوزخ ځي، متقيان به هم دوزخ ته ننو

ې الري جنت ته ، متقيان به هم له دېېره شوځه تله من

چي ې وضاحت شوى، ويل شوي په رواياتو كي د دخو رسي، 

پاسه به چي د دوزخ له ته وي پول ته وردا الر به يوه 

ې په رب كي به ترگو پراخ شي او د سترچا ته به وي، 

ې لمس ې او تاو ئچي د دوزخ لمبې پرته له دېر شي، ت

، ږځيني به لږي، ېې الندي دوزخ ته ولوځيني به ترړي، ك

     شي.  پاتهپه كي پاره ځيني به د تل لېر او ډځيني 

   

   

   

  

   

    

    

   

    

ي چهغه كسان  شيتالوت ې پر آيتونهږ چي زمواو كله 

ړى وايي: كومه ې راوچي ايمان ئې كړى هغو ته كفر ئ

پلوه غوره ده او د جلسو له وه لپډله د مقام له 

ېړۍ )خلك( مو تر پېړۍ پڅومره ډولي. او ښايسته او 

ېر ې ډسامان او ظاهري حالت ئچي ړل ړاندي هالك كې ود
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   ښايسته وو. 

دلته د كافرانو د مستي او غرور حالت او د  -(73-74)

چي ې او ويل شوي: كله ځور شوه وضع انېشانپرلمانانو مس

واورول شول نو دوى به  آيتونه به كافرانو ته د قرآن

ږ هم د موې: نه يوازي انكار كولو بلكي ويل به ئ

پلوه تر تاسو غوره يو او اجتماعي حيثيت او مقام له 

د ړاندي، پلوه تر تاسو وېر له پلويانو د شمهم د 

دي، كي ږ خوا ړ كوي، شتمن زمومالتږ اكثريت زموټولني 

ږ سره ولس ته منلي مذهبي، سياسي او قومي مشران له مو

ې او بې وزلي، نيستمن ټولني بد سره تاسو له دي، 

له  گرتيا كوي!!ملېر په شمگوتو د هغه هم اعتباره خلك 

په حقه يئ او چي تاسو كوئ گه گمان ې سره سره څند

ځواب كي په ه د دوى دلت ږ غوره دئ؟!!ستاسو دين تر مو

ړاندي ې وېړۍ خلك تر دپېړۍ پڅومره  تعالى هللاي: ويل شو

او ښايسته ېر ې ډسامان او ظاهري حالت ئچي ړل هالك ك

ې ړاندي ول، هم ئڅه كي وپه هر غولوونكى وو، تر تاسو 

ړي، پلويان او مالتې امكانات او وسائل زيات ول او هم ئ

په الهي عذاب ه خو د كفر، شرك، فساد او ظلم له كبل

پايله به هم چي ستاسو پوه شئ ، بايد اخته او هالك شول

     ې ته ورته وي.د

     

   

     

   

  

   

    

   

ډول په ضاللت كي وي نو رحمن رب يو چي څوك ووايه: 

چي يا عذاب او يا د په برخه كوي، تر هغه پراخي ور

ږي، نو ېې ورسره كچي وعده ئ يگورڅه وقيامت هغه 

او د دئ وه بد لپد مقام له څوك چي پوه شي حتمًا به 

  .پلوه كمزورىښكر له ل

حرام مال، كاذب چي هغو مغرورو كافرانو ته  -(75)
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ړي د حق او باطل پلويان او مالتاجتماعي وجاهت، طماع 

ځان تر مؤمنانو پام سره  پهې ته ڼي او همدگمعيار 

چي كله كله ڼي؛ ويل شوي: دا يو الهي سنت دئ گغوره 

ېوتو ته هم د مال او پرپه كفر او ضاللت كي الروركو او 

پلي مخي ختر هغه ځيني برخه كوي، په پراخوالى ورمتاع 

چي له الهي مقدر عذاب سره مخامخ شي او ږدي ېپرته 

چي د مهلت دا كله محول كوي، ته ځ ورقيامت د ځيني 

په او گند شي څرږي نو حقيقت به ورته ېپاى ته ورسټه ېن

ښكر او د لدئ وه بد لپد مقام له څوك چي پوه شي ې به د

 پلوه كمزورى. له 

   

   

 

   

   

   

د هدايت  چيښوونه كوي او هللا هغو كسانو ته الزياته الر

هم د شوني د هللا خوا ته  پاتهې، او صالح ې نيولالر ئ

پلوه لو له پايدي او هم د  پلوه غورهثواب له 

  غوره. 

يو بل نه  تعالى هللا كي دې مبارك آيت په د -(76)

ږي، د مخكني عكس او دا ېځلږ مخي ته ېدونكى سنت زموبدل

په الر د هدايت  چيڅوك : او هغه داړه، په اد مؤمنانو 

پر ې د هغه پراخي دروازد هدايت  تعالى روان شي نو هللا

، داسي ړيدايت كالزيات هې گام ئپه  مگاږي او ېپرانمخ 

پلوه هم د ثواب له چي  په برخه شيې شوني ئ پاتهصالح 

ې له پلوه غوره. عملونه ئپايلو له وي او هم د  غوره

ږي، ثوابونه ېې مرتب كپرېك آثار ېښت برخمن شي، تل نپا

څكله نه ضائع په خوا كي خوندي وي، هي تعالى هللاې د ئ

   .ږيېپاته كې نه ې نتيجاو ب ږيېك
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ړ ې انكار وكو ئآيتونزما له چي آيا هغه دي وليد 

 په برخه شي!،ې ويل: حتمًا به مال او اوالد رااو وئ

ې كومه آيا له غيبو خبر شوى او كه له رحمن رب ئ

څه داسي نه ده؛ حتمًا به هغه  ړې؟!،ژمنه ترالسه ك

پراخولو سره به ړي گځاناو په  ې واييچي دى ئوليكو 

ې په ميراث ترڅه به او هغه ، وړراخ كپعذاب ورته 

ښى گوږ ته به يوازى او ې وايي او موچي دى ئواخلو 

 راشي. 

ې او ړو خوشگو كي د هغو وآيتونې مباركو په د -(77-81)

گمان كوي د كفر چي ې ځور شوټه هيلي او طمعي انې بنسب

 و سره به د مال خاوندلړپناه وپه ږ ته ېاو كافرانو غ

!! په برخه شيې اهت او اعتبار به ئشي او اجتماعي وج

له  تعالى هللاد چي ى ړام كپا ته دي چوايي: آيا هغه 

ې ويل: حتمًا به مال او ړ او وئې انكار وكو ئآيتون

امله ې له د ېنه ئېرگآيا دا ان په برخه شي!،اوالد را

 هللاله  چيامله ې ي له غيبو خبر شوى؟! او كه له دچده 

چي د گمان كوي گه څن ړې؟!،سه كژمنه ترالې كومه ئ تعالى

ږ كي به د ده هيلي ترسره او ېپه غ وكفر او كافران

ه غيبو چا لپه برخه شي، ې مال، وجاهت او اقتدار به ئ

 ې دا لوستلي؟!!په كوم الهي كتاب كي ئاو ړى خبر ك

او  ې واييچي دى ئڅه وليكو داسي نه ده؛ حتمًا به هغه 

ځاى به له پر الي پراخوالي او د وجاهت زياتود مالي 

همدغه غلطه وينا او ، سره مخامخ شيعذاب  پراخړي گځان

ته  تعالى هللااو شي  پاتهې په ميراث ترېرنه به گه انچك

ېل به بهر انسان ړاندي شي. وښى گوبه تش الس، يوازى او 

ږي او د هللا ېڅپارامدفن پل قبر او او له نورو جال له خ

دوستانو او  لهږي، ېځول كپه لوري به خوتعالى 

پلويانو او ، يډلو ا، حزب ېو قبيلاقوم پلوانو، خ

په  يچټولو هغو له رو او گملو ا و، حاميانوسپاهيان

ې حساب پرې وه او ده ې د ده شاوخوا نيولئ يدنيا ك
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ي نه مومي، خوا ك يپلپه خدوى هيڅوك  دنن به كاوو، 

 درومي. په لورد هللا به  يى او يوازښوگ

    

   

     

  

    

دوى ته د چي  ې داسي معبودان ونيولپرته ئاو له هللا 

عزت او قوت سبب شي، داسي نه ده؛ حتمًا به د دوى له 

  .ښمن به شيضد او د دوى دڅخه انكار كوي او عبادت 

چي ې گوته شوپه ېرنه گدلته د مشركينو هغه ان -(81-82)

چي پاره غوره كوي ې لپرته نور معبودان د د تعالى له هللا

ې غولوونكړي، د عزت په برخه كدا به عزت او قوت ور

 هللاخو  پرته د بل درشل كي دروي، تعالى هللاې له طمعه ئ

داسي نه ړه فرمايي: ا پهې غلطي طمعي د هغوى د د تعالى

ځ به هرومرو هغه ورې ترسره نشي، ده؛ دا هيله به ئ

څخه د دوى له عبادت دا جعلي معبودان به چي راشي 

ړ په ضد به والدوى  ڼي، دگ، دوى به دروغجن انكار كوي

 په خالف به شهادت وركوي.  وي او د دوى 

    

  

   

     

       

ږ شيطانان كافرانو ته ي موپام دي نه دئ چآيا 

ې پرڅوي، نو تلوار مه ې هپه وار وار ئچي ږو ېورل

ېرلو سره ورته ښو شمپه ې( ېب)شږ موچي كوه، يقينًا 

   ېرو. شم

او صحابه  ّـ هللا چي رسولښيي  آيتونهمبارك  دا -(84-84)

گ شوي ول، ځورونو سخت تند مخالفينو له اذيتونو او 

ډول فتنو ته ډول ښمنان د دوى دې شيطانانو او وسوسو ئ

څول، د هپه ضد خصمانه اقداماتو ته او د مسلمانانو 

 ړيژر بدل كدا حالت  تعالى چي هللادا وه مؤمنانو هيله 
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پل خ تعالى پاى ته ورسوي، هللاتونه ښمنانو اذيد د او

عجله او تلوار چي ښوونه كوي پيغمبر او مؤمنانو ته الر

 تعالى هللاې د ړني ئښمن او كدږه مه، ېې صبره كئ، بكومه 

ځ به هغه ورېري، په دقت سره شمې ېبتر نظر الندي دي، ش

 چي هللاځي راپرته ډ ځنڅ تغيير او پل وخت او له هيپه خ

ښه  تعالى هللاې ده، ټاكلپاره تعذيب لد دوى د  تعالى

 پاتهڅومره ې او ېره شوڅومره برخه تچي د مهلت ږي ېپوه

ړه به تحقق ېكپرعذاب د او ته رسي پاى ده او كله به 

 مومي. 

   

    

   

    

   

   

    

د رحمن رب لوري ته د )درنو( چي متقيان به ځ هغه ور

ږو ړو، او مجرمين به د تډ كگه راغونپه توپالوو 

وخوزوو، د شفاعت په لور ېر د دوزخ څپه ځناورو 

چي له رحمن لري څوك نه پرته بل چا توان به له هغه 

 وي.  ىړترالسه كاو فرمان ژمنه ې كومه رب ئ

و كي د قيامت د هيبتناكي آيتونې مباركو په د -(85-87)

پاك لمني ې خوا ته به چي يوځور شوى ځي هغه حالت انور

په پل رحمن رب ېر د خڅپه پالوو د درنو  مؤمناناو متقي 

 ږي او بلي خوا ته به مجرم كافران دېډړاندي راغونو

په گي چي د لرپون ږي لكه شېپه لوري داسي خوزول كدوزخ 

چا له هي ړي،څاروي د اوبو لوري ته شږي خوزولو سره ت

ې جرأت او جسارت، شفاعت توان وي او نه ئد نه سره به 

ټه به گڅه او ږي ېكپه برخه ې شفاعت او نه به ئ

او څوك به د شفاعت مجال ترالسه كوي وررسوي، يوازي هغه 

په د بل ته هغه  تعالى چي هللاټه وررسولى شي گشفاعت به 

د يوه چي . هغه مجرمين ړيشفاعت كولو اجازه وركړه د ا

ې ، باور ئې جرمونه كولپه طمع ئاو بل نازولي د شفاعت 

پير، مرشد او معبود ې به ئځ په ورچي د قيامت دا وو 

په طفيل به ژغوري او د دوى د شفاعت ې له الهي مؤاخذ
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په ې نه چي دا شفاعت به ئپوه شي بايد  جنت ته درومي،

    گټه ورورسوي. برخه شي او نه به 

  

   

    

   

   

   

    

    

   

     

   

   

                         

يقينًا ، ټاكلىځان ته( زوى )ې ويل: رحمن خداى او وئ

چي تاسو ېهوده وينا ده و بېره بده اډچي دا يوه 

ې ټټوې ده آسمان ږدن ې خبريله دړه، )په خوله( راو

، چوي او غرونه وران او رانسكور شيو هزمك ې شي،ټټو

له  چيرحمن خداى ته د زوى ادعا كوي، حال دا  چي

زوى غوره ځان ته كوم  چي ښاييخداى سره نه  رحمن

 د په وړانديڅه د ده هر  زمكيړي، د آسمانونو او ك

  !گه رادرومي!په توبنده 

ډلي شركي ې بلي و كي د يوې مباركو آيتونپه د -(88-93)

ته هللا تعالى چي ې، هغه او انحرافي باورونو ته اشاره شو

يو كس د خداى زوى گڼي او د ځاى ناستى ثابتوي، زوى او 

ېرو ډړي، ۍ غې كورنړې او نازولگځانهغه اوالد د خداى د 

يهودو عزير ړى، و دا كار كجاهلو او شرك وهلو قومون

عليه د خداى زوى وگڼلو او نصاراوو عيسى عليه السالم 

ټول قوم د خداى نازولي، ، بني اسرائيلو خپل السالم

او د هغه  ّـگڼل، شيعه د علي محبان، دوستان او زامن و

د ې عقيده لري چي يهود او نصارا ئغه مړه هد اوالد په ا

په قرآن لري. خو  ړهپه االسالم  ماعليهعزير او عيسى 

دا  ،منسوبويرحمن خداى ته زوى  چيڅوك ړه فرمايي: ې اد
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چي هغه خپله خوله ېهوده وينا ده ېره بده او بډيوه 

ې ده ږدن دا دومره كركجنه خبره ده چي، يېزپرانې پر

چوي او و هزمك ې شي،ټټوې ټټوېدو سره په اورې ئآسمان 

 ښايينه  خداى سره رحمن، له غرونه وران او نسكور شي

ټول عالم كي نه هغه په ړي، زوى غوره كځان ته كوم  چي

ځاى ناستى او نه كوم سيال لري، نه مرستيال، نه 

په څه د ده هر  زمكيد آسمانونو او نازولى زوى، 

هللا چي څه كولى شي حيثيت لري، يوازي هغه د بنده  وړاندي

ټولواك ړي، داسي ې د كولو توان او توفيق وركئتعالى 

ټاكي، ځان ته ځاى ناستى واكمن رب به ولي زوى او ځاو 

ټاكي چي په يوازي سر او څوك ځان ته ځاى ناستى خو هغه 

  !! ې عاجز ويد بل له مرستي پرته د خپل ملك له ادار

   

    

   

 

 وښړې او په ې احاطه كئ وټولپر چي يقينًا او 

په او هر يو به د قيامت  ېرلي.ې شمئسره ېرلو شم

 ورشي.يوازي يوازي ځ ور

مخكنى مطلب مزيد و كي ې مباركو آيتونپه د -(94-95)

 وټولپر  ې عالمد دتعالى  هللاتوضيح شوى او ويل شوي: 

ځاى ټولواك ذات به ولي ړې، داسي احاطه كمخلوقاتو 

ټول د عالم تعالى  هللاك غوره كوي؟!! ناستى او شري

، شريك او مرستيال ېرليسره شمېرلو شم وښپه مخلوقات 

ۍ پلي واكمناو تر خپل ملك چي د خړ وي اڅوك ته خو هغه 

پړ علم نه لري، بل د ړه جامع او بشپه االندي شيانو 

چا شفاعت خو د هغه ړه ورسره مرسته كوي، په اېرني شم

گڼو واقف نه وي ښېچا له يو  چي دېدى شي ړاندي كپه و

تا ته مخلص ړ دئ، ېرزويني وپاو بل ورته وايي: دا د 

د  ړى شي!!چي سزا وركې دومره ستر نه ده گناه ئدئ، 

چي ښت ولري څه ارزړاندي به شفاعت په وتعالى  هللاهغه 

ېك او بد، صالح او طالح، جنتي او دوزخي، د مكافات ن

څه د عالم هر تعالى  هللاړ ورته معلوم وي، او مجازات و

ېرني له مخي دقيقي شمې د همد ،ېرليگه شمپه دقيقه تو

ټول په لري، څه د ده د بنده حيثيت چي د عالم هر وايي 
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 .ځاى ناستىنه كوم شريك ورته شته او نه كوم عالم كي 

څوك به هر ځ په ورد قيامت  .ورته منقاد ديڅه هر 

ې شي، نه به ئړاندي وحضور ته تعالى  هللايوازي يوازي د 

گټه وررسولى شي او نه دوستان او مدافعين او حاميان 

 محبان. 

   

  

   

    

   

   

    

    

     

    

    

ې ېك عملونه ئړى او نې راوچي ايمان ئيقينًا هغه 

مينه ړونو كي( په زحتمًا به رحمن رب دوى ته ) ړيك

چي ړ كژبه آسان پر ږ ستا نو مو ړي.پيدا كاو دوستي 

و ته ړگټمبه وسرې او ړې وركپرېرى متقيانو ته ز

ېړۍ )خلك( مو تر پپېړۍ څومره او  ړې.خبردارى ورك

څه ړل، آيا د دوى د كوم يوه )ړاندي هالك كدوى و

     ې.ې اورېروى ئگگسى او زگوناو كوم  ېښه( احساسون

ښووني ځالنده الرځالنده و ې مباركو آيتوند د -(96-98)

 دا دي: 

  حتمًا  ړيې كېك عملونه ئړى او نې راوايمان ئ چيهغه

پيدا مينه او دوستي ړونو كي په زبه رحمن رب دوى ته 

ك ېځاى لري، صالح او نړونو كي به په زد خلكو  ړي.ك

ې ښه نامه به ئپه خلك به د خير دعاء ورته كوي او 

 يادوي.

  نازل شوى  ّـهللا  رسولپر چي هغه كتاب تعالى  هللاد

ټمبه سراو وي ېرى وركزښانه مستقبل رومتقيانو ته د 

  .خبردارىپايلو و ته د بدو ړگو
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 ښمنانو او مخالفينو عاقبت به همغسي د دغو لجوجو د

تعالى څومره  هللاچي ې گور، نه وفسالاوي لكه د دوى د 

ړل، آيا د دوى د ړاندي هالك كېړۍ خلك تر دوى وپپېړۍ 

ېروى گگسى او زگوناو كوم  ېښه احساس كوڅه نكوم يوه 

     ې.ې اورئ

و كي ځو آيتونپنپه وروستيو  ېگورئ د سورچي لكه 

پاى پيل تر ې له چي د سورهغه اساسي مطالب راغلي 

په ېلو قصو ېلو بېلو الفاظو او د بېلو بپه بپوري، 

ېړل شوي، د دغو څگه په مشرح او مفصله توڅ كي تر

 مطالبو خالصه داسي ده:

  په وړانديتعالى  هللاڅه د هر  زمكيد آسمانونو او 

 او مريي.  بندهداسي دي لكه 

  وښړې او په احاطه كمخلوقاتو  وټولپر هللا تعالى 

ځ په وراو هر يو به د قيامت  ېرليې شمئسره ېرلو شم

 ورشي.يوازي يوازي 

   ړيې كېك عملونه ئړى او نې راوچي ايمان ئهغه 

مينه او دوستي ړونو كي په زحتمًا به رحمن رب دوى ته 

  ړي.كپيدا 

  نازل شوى  ّـهللا  رسولپر چي هغه كتاب تعالى  هللاد

ټمبه سراو وي ېرى وركزښانه مستقبل متقيانو ته د رو

  .خبردارىپايلو و ته د بدو ړگو

 ښمنانو او مخالفينو عاقبت به همغسي د دغو لجوجو د

تعالى څومره  هللاچي ې گور، نه وفسالاوي لكه د دوى د 

ړل، آيا د دوى د دي هالك كړانېړۍ خلك تر دوى وپپېړۍ 

ې ېروى ئگگسى او زگوناو كوم  ېښه احساسوڅه نكوم يوه 

     ې.اور

 

س ْبح ان ك  الَله َم و ِبح ْمِدك ، أشهد أن ال  ِإل ه  ِإالَ أ ْنت  أ سْت ْغِفر ك  

 و أ ت وب  ِإل ْيك  
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 هللا الرحمن الرحيم بسم

 

 ه  ط  

 ژندنه:پېې د سور

ېرش ځه دپنيو سل دئ، ( هٰ )طٰ ې نوم سوري اركمبې د د

پوري د ديارلسم آيت ړي آيت تر له لوملري،  آيتونه

 او  هٰ د طٰ و فواصل آيتون
ٰ
څوارلسم آيت ېر دي، څپه  تشقى

څلرويشتم ر لسم تځپنېدلى، بيا پاى ته رسپه )لذكري( 

ځه ويشتم پنېر شوي، بيا له څپه ړيو ېرته د لومبپوري 

ې ېر دي، بيا د سورڅپه د )صدري(  پوريېرشم تر دوه د

ړو ته ورته دي، و فواصل دغو دواټولو آيتونپايه د تر 

ې له محدود ئڅو ړيو ته ورته دي او ې لومئ ېرى آيتونهډ

، شعارونو ډډ لنې لنډول سره شباهت لري، آيتونه ئدوهم 

رواياتو له  د .ږ او وزن لريښكلى غېر ډاو  ته ورته

ړاندي نازله ږ وړو ليمان راوله ا ّـعمر مخي دا سوره د 

د  ّـهللا  رسولد  ّـچي عمر په رواياتو كي راغلي ې، شو

له يوه كس سره په الري كي په موخه وتلى وو، ژلو و

چي له ې، ځېري چچي ړه ې وكې ترښتنه ئپومخامخ شو، 

پل خړ شه د ړى والې ويل: لومې خبر شو ورته وئې ئاراد

ې انان شوي، د داو خور مسلمښى ، ستا اخلهخټبر حال وا

هلته ړ، پلي خور كره والېدو سره مخامخ د خپه اورخبري 

 ّـې سعيد بن زيد ښى ئاو اخ ّـد ده خور فاطمه بنت خطاب 

زده  ڼه آيتونهپاې يوه ئ ّـناست ول او له خباب بن ارت 

ې دا چي د ده له راتلو خبر شول نو خور ئكول، كله 

د  ّـو عمر خښې ته شو، گوې هم يو ّـړه، خباب ټه كپڼه پا

ږنو وروسته ېگروښتنو او پوڅو ېدلى وو، له ږ اوردوى غ

ړ، پيل وكې پر وهلو ئړ او پورته كالس ښي پل اخپر خې ئ

ې له سره ئړه، او پي كټې ئهغه ځ شوه، ې تر منخور ئ

ږ ايمان چي هو؛ موړو وويل دغه مهال دواې، ېدويني وبه
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واب ځد دوى  ړه!!ږي هغه وكېچي دي له السه كڅه ړى، راو

ېز ژور اغېدا له بلي خوا پي كټې خوا او د خور له يو

څه ويل: صحيح ده، ما ته هغه ې ړ، نرم شو، او وئې وكپر

ړه ړه وكړى لوې وويل: لومخور ئچي تاسو لوستو، ښيئ راو

، بيا ېپاك شچي ړه بيا غسل وكې، يري كوڅ چي هغه به نه

ړ او د هغي غسل وك ّـې، عمر ې لولچي وئړم ې دركبه ئ

ځيني ې د سور هٰ طٰ  ې كي دپه هغړ، پيل كې ڼي لوستل ئپا

دا وويل: پي څاناې پاى كي ئپه ول، د لوستلو  آيتونه

 ّـېدو سره خباب په اورې خبري ښكلى كالم دئ!! د دڅومره 

چي زه هيله په خداى قسم ې ويل: گند شو او وئڅرهم را

په خورولو كي لوى پل دين څخه د خله تا تعالى  من يم هللا

چي ېدلي څخه اور ّـله رسول هللا پرون ځكه ما واخلي،  كار

ابوالحكم بن هشام ړو خدايه! له دغو دواې: فرمايل ئ

يو د اسالم حامي او  )ابوجهل( او عمر بن الخطاب څخه

د هللا لوري ته راشه! د هللا لوري ې عمره! نو اړه، پلوي ك

 ّـرسول هللا چي د ړه ړه وكېكپرته راشه! همدا مهال هغه 

 ّـنو له خباب ړي، حضور كي حاضر شي او ايمان راو هپ

ې حضور ته ورغى او ايمان ئ ّـهللا  رسولځاى د سره يو 

ځته ړاندي رامنږ وې له هجرت لښه د حبشېپړ. دا راو

 ې.شو

تو حروفو په دوو مقطعاچي دا مباركه سوره گه څنلكه 

او  اساسي ودوپه دا سوره  ؛ېپيل شو)طاء او هاء( 

پيل ۍ موضوع له دوهم آيت ړبحث كوي، لوممحوري مضامينو 

 آيتونهاته ړي ، لومدوام كويپوري آيت  24ږي او تر ېك

ې حيثيت لري او پاره د تمهيد او مقدمې موضوع لد د

 ېپاره د يوې موضوع لقصه د دې د موسى عليه السالم پسور

ې او بيا تر ړاندي شوگه وپه توي گېلب يتاريخي او عمل

ږي، ېځل ږ مخي تهحث نتائج زمومبې پوري د دآيت  558

ږي، دا موضوع د آدم ېپيل كآيت  558دوهم مضمون له 

آيت 595تر ې، ځور شوې كي انپه قصاو ابليس السالم  عليه

ې تر بيا د سورږدي او ږ مخي ته ې تفصيالت زمود قصپوري 

دغو له خالصه او ړو مضامينو پوري د همدغو دواپاى 

ې، ښووني ترسيم شوو الرترالسه شوي عبرتونه اړو قصو دوا

 ّـهللا  رسولگه په توې ې تتمښكلې د يوې وروستى آيت د سور

څوك هر پلو مخالفينو ته ووايي: چي خښوونه كوي ته الر

چي  پوه شئژر به ړئ، منتظر دئ نو تاسو هم انتظار وك
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!! په سمه الر روانڅوك څوك د سمي الري خاوندان ول او 

گمانونو مطابق د  پلو هيلو، باورونو اوڅوك د خهر 

ښانه مستقبل ټكلونه كوي، د روړه اپه اې نكوراتل

ې ، مذهب ئې سمهگالره ئچي تې دا دئ گمان ئ، يانتظار لر

ې، په برخه شوې ښوونه ئته مقبول، هدايت او الرهللا تعالى 

ښ او ڼ كي خوپه شنه بېرنو او هيلو گپلو انتاسو هم د خ

و حقيقي صحيح اچي پوه شئ ژر به هيله من اوسئ، 

ڼ چا وه او روگالره د سمه ت ،ېپه برخه شوچا د ښوونه الر

څوك د فرعون، چي گورئ . وبه ړىچا ترالسه كمستقبل 

گري او له همغه برخليك سره به هامان او شيطان مل

د څوك ې ورسره مخامخ شوى وو او چي سلف ئږي ېمخامخ ك

په الر درومي او السالم  عليهاو آدم موسى عليه السالم 

ړه ستر چي دا دواږي ېه همغه برخليك سره به مخامخ كل

 ستر شخصيتونه ورسره مخامخ شوي وو.
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ږلى ېنه دئ لپاره ې لپر تا مو دا كتاب د دط، هو، 

چا ته گر هغه مې، ځېوپرپه مصيبت او مشقت كي چي 

  .ږيېېرچي ويادونه 

پام په ړه الندي خبري په او ې مباركو آيتوند د -(5-3)

 كي ولرئ:

  تو حروفو په دوو مقطعاچي دا مباركه سوره گه څنلكه

او  اساسي ودوپه دا سوره  ؛ېپيل شو)طاء او هاء( 

په ې د سورې تفصيل ئچي محوري مضامينو بحث كوي، 

   ړاندي شو. وژندني كي ېپ

 پر پاره ې لد دمو دا كتاب چي ته ويل شوي  ّـهللا  رسول

ې، ځېوپرپه مصيبت او مشقت كي چي ړى نه دئ نازل كتا 

ې چي تر سره كول ئې پارلنه دي سته داسي دندي مو تا 

ې ې مو نه ئپر دړي، ړاوونو سره مخامخ كتا له سختو ك

ړ الري تلو ته اسمي پر ټول خلك مرو به چي هرو گمارلى 

خلك حق ټول چي ې ې او همدومره مشقت او زحمت به قبلوكو

ړي، ړي او ايمان راوته مخه كږدي، هللا تعالى ېړه كته غا

چي له ې ي گمارل شوىپه دومره مشقت او زحمت ته يوازي 

ستا مأموريت  ړې.ېدونكو خلكو ته يادونه وكېروتعالى  هللا

چي د شرك، كفر، ظلم او فساد راخالصه شوى ې كي په همد

 .  ړېو ته يادونه وكړگېدونكو وېرپايلو وله بدو 
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ړ لوړ چي زمكه او لوږنه ېله لوري لچا د هغه 

ې پر عرش ئچي هغه رحمن رب ړي. پيدا كې آسمانونه ئ

او  وپه آسمانونچي څه د ده دي هغه ټول ړې، وى كاست

چي تر څه دي، او هغه ځ ي كي او د دوى تر منزمك

، نو بيشكه ېكه خبره په لوړ غږ وكړخاورو الندي دي، 

چي هغه هللا چي هللا تعالى په سري او خفي ټولو پوهېږي. 

 ې دي. پرته بل معبود نشته، غوره نومونه ئله ده 

 ښووني دا دي:و مهمي مهمي الرآيتون ې مباركود د -(4-8)

ړ چي زمكه او لود داسي ذات له لوري نازل شوى  قرآندا 

نه يوازي خالق چي ، هغه ذات ړيپيدا كې ړ آسمانونه ئلو

څه د هر  ودئ، د زمكي او آسمانونهم ټولواك دئ بلكي 

د ده ملك دئ او او زمكه  آسمانونهده تر واك الندي دي، 

څه د هر ټولواك، ېر مهربان ډك، ټولوااو  مې حاكدى ئ

چي ږي ېڅه كنۍ تر عرش الندي دي، دلته همغه ده د واكم

چي هغه ذات ي، ې وركوېدو اجازه ئړي او د كې غوادى ئ

د ېره بې سرپر داك دئ بلكي لوټونه يوازي خالق او 

ځ ي تر مناو زمك وآسمانون، د څهي هر او زمك وآسمانون

ړه د ېكپردي، دا د ده څه څه او تر خاورو الندي هر هر 

ې پر دړي، څومره وركڅه او چا ته چي ږي ېده له لوري ك

. ږ اوريگ غټ او جټيگانو پلو بندد خېره هغه ټولو سرب

پر ذكر شوو پرته بل معبود نشته، چي له ده هغه هللا 

دي. ېره غوره نومونه ې شمې بېره ئنومونو او صفاتو سرب

 مقتضيات دا دي:ښوونو د دغو الر

  د يوه كمزوري،  قرآنچي دا گمان نه كوي دي دا قريش

منل او نه چي داسي پيغام دئ، ې كسه داعي ې وسه او بب

ې او مخه ئې كولى شي ورته برابر دي، مقابله ئې منل ئ

ږي ېپايلي مرتب كنه د دوى پر مخالفت بدي نيولى شي، 

دا د ښانه مستقبل سره مخامخ كوي، منل له روې او نه ئ

ټولواك، حاكم او مالك له لوري نازل ، عالمونو د خالق
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ې د ښانه دي او هم ئې د منلو نتائج رو، هم ئشوى

 .پايلي وخيميمخالفت 
د استوى الفاظ راغلي، چي د رحمن رب پر عرش دلته 

ده كوي: د زمكي او آسمانونو خالق اڅو اساسي مطالب اف

ې د بگان دپل بنېر مهربان ذات دئ، خډټولواك رب او 

گولو كي تر عذابونو الندي او يوازي په منو رحمو ظالمان

تعالى  چي هللامه كوئ گمان قريشو! ې مغرورو ږدي، اېپرنه 

ېريو او گري ستاسو تر تپيغمبر او د ده مؤمن ملپل به خ

تر ې ا ې نه كوي!!ږدي او مرسته به ئېپرالندي ظلمونو 

چي د عرش ډه اوسئ ډامؤمنانو! ې وزلو ظلمونو الندي ب

په برخه پېرزوينه درپل رحمت او خاك به ټولومهربان 

ژغوري، څخه به تاسو ۍ او مظلوميت ې وزلبې دكوي او له 

ځواك ښمن زور او ړه شك مه كوئ، د دپه اپلي بريا د خ

مل او  سوړي، ستاپلي بريا ناهيلي نه كدي تاسو له خ

ي او د عالم زمكو، آسمانونچي د مرستندوى هغه ذات دئ 

گاني چي ستاسو دعاك دئ، هغه ټولواڅه مالك او د هر 

ټه وي پپه ټ، كه ټيپه ږ وي او كه گ غپه جاوري، كه دا 

تبليغاتو او گندو څرله ښمن ښكاره. ستاسو د داو كه 

ډو او ټو توطئو او خصوصي غونپهم خبر دئ او له  څوه

پرته بل معبود نشته، چي له ده هغه هللا  ې هم.ويناوو ئ

ېره غوره ې شمې بېره ئپر ذكر شوو نومونو او صفاتو سرب

  دي.نومونه 

 چي دلته د )عرش( او )استوى( پام وي ته مو ې د

ې، نه د مجازي معنى مراد ده نه حقيقي او اصلي معنى ئ

پر عرش عرش د زمكي كوم تخت ته ورته دئ او نه هللا تعالى 

پر كوم تخت د انسان ناستي ته ورته، استوى تعالى  د هللا

استوى له يوه تعالى  عرش د هللا پرنه عرش مكان دئ او نه 

ځاى كي پر كوم انتقال او ځاى بل ته د هللا تعالى 

حركت د مخلوق ځاى بل ته مكان، له يوه قرار، تاس

څه كي مخلوق ته ورته نه څ په هيتعالى  هللاخصوصيات دي، 

چي له ځان لري وساتو بايد څخه دئ. له هر هغه تعبير 

ږي. د استوى ېمنتج ك په تشبيهتعالى  هللامخلوق سره د 

ي او زمك وآسمانوند تعالى  چي هللاعلى العرش مراد دا دئ 

ېښي، پرپلي مخي ته نه دي ښت وروسته هغه خداييپله 

ې د گه ئپه توحاكم او مالك  ،ټولواكبلكي د عالم د 

     ې دي. ېولپل الس كي نپه خگي چارو زمام او واټولو 
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ې چي اور ئې، هغه مهال ېدلآيا د موسى قصه دررس

شئ، ما يو ې وويل: تم ټبر( ته ئپل اهل )وليد او خ

ړم ې راوتاسو ته ترلمبه به كومه ښايي اور وليد، 

ومومم. نو كله ښوونه يا به د اور خوا ته كومه الر

چي زه ستا رب يقينًا  ې موسى!ږ شو: اې غپر ؛چي ورغى

 په ته د طوىٰ چي ې دي وباسه، يقينًا ڼپيم، نو 

نو  ؛ړېغوره كما چي ې، او يقينًا څلي ناو كي يېپس

چي زه ږي. يقينًا ېچي تا ته وحي كشه  ږڅه ته غوهغه 

پرته بل معبود نشته، نو زما چي له ما هغه هللا يم 

   ځ كوه.پاره لموناو زما د يادولو ل كوهعبادت 

په په ارتباط الندي خبري و ې مباركو آيتوند د -(9-14)

 پام كي ولرئ:

  چي ې ې هغه برخه راغلد قصالسالم  عليهدلته د موسى

قصه له ړاو لري، ژور تي مضامينو سره ې له اساسد سور

په مدين كي له السالم  عليهچي موسى ې پيل شوځايه هغه 

په لوري ېرولو وروسته د مصر اته يا لس كاله ت

په  ى  ورسره دي، د طوې هم چيان ئېرمن او بېدلى، مخوځ
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د ې راغله، يخني وه، پرپه ې وركه شوه، شې كي الر تردر

ېرمني او مگو شو، ر تر سترې له لري اوړخ كي ئپه اې در

تم شئ، زه د هغه اور  چي دلتهې وويل ماشومانو ته ئ

ړم او ې راوټه تريا به د اور كومه سكروځم، خوا ته ور

ړه په اډ شوو خلكو د الري غونله يا به د اور خوا ته 

د شو نو ې ږدځاى ته ورنهغه چي ړم، خو كله ښتنه وكپو

چي زه ستا رب ينًا يق ې موسى!ږ شو: اې غپرگه څناور له 

څلي ېپس په ي ته د طوى  چې دي وباسه، يقينًا ڼپيم، نو 

څه ته نو هغه  ،ړېغوره كما چي ې، او يقينًا ناو كي ي

چي چي زه هغه هللا يم ږي. يقينًا ېچي تا ته وحي كږ شه غو

او زما  كوهپرته بل معبود نشته، نو زما عبادت له ما 

   ځ كوه.پاره لموند يادولو ل

 ږي: ېځلږ مخي ته ښووني زموڅو مهمي الردلته 

  ۍ مبعوث پيغمبرپه په داسي حال كي السالم  عليهموسى

پل ملك ته گه خپه توېدونكي مهاجر ستنچي د يوه شوى 

ړي، تر ېر كې له وطنه لري تيا لس كاله ئروان دئ، اته 

ې ې وه، د همدې شوړه ئېكپرتعقيب الندي وو، د اعدام 

ۍ سره د ړې كورنې وپلوو، له خېدلى ښتپاره له وطنه تل

ټي ې سكروې، د يوې وركه شوپه لور روان دئ، الر ترمصر 

چي د اور خوا ته ې هيله په دپه طمعه او ترالسه كولو 

پل د خښيي ورروان شو، پانه به الر وروډ شوي شغون

چي ما د ېده دا وينا واورې د هللا تعالى انتظار خالف ئ

زما ږ شه، ما وحي ته غوې، زړى يگه غوره كپه توپيغمبر 

ې دپه  ځ كوه.پاره لموناو زما د يادولو ل كوهعبادت 

 عليههم د موسى  ّـهللا  چي رسولي سره قريشو ته ويل شو

ې تر بعثت ۍ مبعوث شوى، نه ئپيغمبرپه ېر څپه السالم 

ې وينا او حركت ترړې او نه داسي دا هيله كړاندي و

پاره ولو لښيي د داسي مقام ترالسه كچي وليدل شوى 

 عليهچي موسى څه وايي دى تاسو ته همغه ېوال دئ. ل

چي موسى ږي ېده ته همغه وحي ك ،پل قوم ته ويلخالسالم 

چي پيغام او وينا همغه ده ېدله، د ده ته كالسالم  عليه

ه عبادت پتعالى  هللاوه، دى همغسي د السالم  د موسى عليه

ې پرم السال چي موسى عليهلكه  گمارل شوىځه او لمان

 گمارل شوى وو.   

  ې دي ڼپچي ته ويل شوي السالم  عليهدلته موسى

گورو بايد وې، ځاى كي يځلي پېپه سچي ته ځكه وباسه، 
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ې ڼپڅول او ښو لوپځاى كي د څلي پېپه هر سچي آيا 

گالري د تالسالم  مپيغمبرانو عليهايستل ضروري او د 

لف يو ږ هم مكږي؟ آيا موښېخوتعالى  هللادي او د مطابق 

په يني ړو، كه نه؟ ځڅي كې لوښپځاى كي څلي پېپه سچي 

ځ كولو، هغوى ڼو كي لمونپپه  ّـهللا  رسولچي ې باور دي د

 چي وايي:ې روايت استناد كوي په دي د بخار

 أ ك ان   م اِلك   ْبن   أ ن س   س أ ْلت   ق ال   األ ْزِدىُّ  ي ِزيد   ْبن   س ِعيد  عن 

 (386)بخاري: .ن ع مْ  ق ال   ل ْيهِ ن عْ  ِفي ي ص ل ي ّـالَنِبيُّ 

وشوه: آيا رسول ې روايت دئ چي پوښتنه تر ّـاو له انس 

 وويل: هو. ّـله پڼو سره لمونځ کاوو؟ انس  ّـهللا

په بخاري كي تكرار شوى، ځل بيا هم دا روايت يو 

سره ورته پلوه ړه روايتونه د الفاظو او محتوى له دوا

چي ايات نه وايي دئ. خو دا رو هلالج لجې انس او راوي ئدي 

په جومات كي كه له جوماته بهر، ې ئعليه السالم  پيغمبر

ڼو پپر زمكه له پر فرش كه په حضر كي، په سفر كي كه 

ځل؟ ې همداسي ليدلى كه يو ، تل ئځه ليدلىپه لمانسره 

ېرو نورو رواياتو سره هم تعارض لري ډدا روايت له هغو 

ځ پرته لمونڼو پپښو او له څو په لو ّـهللا چي وايي رسول

ېر له كم څپه  لوسرړى، كه دا روايت د انس او هرماس ك

ت د اې نور روايپه مقابل كي ئعمره كسانو روايت شوى 

ېر له معروفو شخصيتونو روايت شوي، له څپه  ىلصې عائش

ته د السالم  عليهموسى تعالى  چي هللاوايي  قرآنبلي خوا 

ي ې دڼپچي پر مهال وويل په غره كي د مالقات طور 

ې، د روايت تعارض به ې كي يې درڅلېپس وباسه، ته د طوىٰ 

پام په دغو خبرو ته گه توجيه كوو؟ څنې آيت سره له د

ځ يو استثنايي حالت ڼو سره لمونپچي له سره ويلى شو 

چي پر موزو مسحه دئ نه دائمي او ارجح حكم، همغسي لكه 

له چي استنثايي حالت دئ، غوره او ارجح رأيه دا ده 

ټونو او پليو، بوڅ، ڼوپجومات ته له رته نه په ضرورت

ځ ورسره پر مصلى او فرش لمونځو او نه پيو سره ننوك

ړى آيت هم مراعات كږ د قرآن گه به موې توپه دړو، وك

  ړى وي.پر حديث به مو هم عمل كوي او 

 نور روايات دا دي:

 ومتنعال حافيا يصلى ّـ هللا رسول رأيت قالت ىلص عائشة عن

 وال شماله وعن يمينه عن وينصرف وقاعدا ماقائ ويشرب

 .      رواه البيهقيكان ذلك أي يبالى
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چي مي ليدلى  ّـهللا چي وايي: رسولروايت دئ  ّـې له عائش

ړه او په والړى، ځ كې لمونڼو سره ئپې او له ښپڅي لو

ړخ ڼ اړخ او كيښي اپه ې دي، او ښلڅې اوبه ناسته ئ

ه كوم يو څخله دغو  چيې نه كوله پروا ئې د د ،ېدلىځگر

 وي. 

 ح َدث ن ا اْلو ِليِد ْبن   خ ل ف   ح َدث ن ا أ ِبي ح َدث ِني هللا ع ْبد   ح َدث ن ا

 ْبنِ  ع ْمِرو ع نْ  الو َراقِ  م ط ر   ع نْ  -الَراِزىَ  ي ْعِني -ج ْعف ر   أ ب و

 عليه هللا صلى-الَنِبيَ  ر أ ْيت   ق ال   ج د هِ  ع نْ  أ ِبيهِ  ع نْ  ش ع ْيب  

 ي شْر ب   و ر أ ْيت ه   ح اِفياً  ي ص ل ي و ر أ ْيت ه   ن ْعل ْيهِ  ِفي ي ص ل ي -وسلم

 ي ِميِنهِ  ع نْ  ي ْنص ِرف   و ر أ ْيت ه   ق اِعداً  ي شْر ب   و ر أ ْيت ه   ق اِئماً 

 مسند احمد .ي س اِرهِ  ع نْ  ي ْنص ِرف   و ر أ ْيت ه  

نيكه روايت  پلخالري له له پالر پل د خعمرو بن شعيب 

ځ ې لمونئكي ڼو پپلو چي په خمي ليدلى  ّـهللا رسولچي كوي 

ځ كولو او ې لمونې ئښپڅي چي لواوو او ليدلى مي دئ ك

او ليدلى مي دئ ې ښلڅې اوبه ړه ئپه والليدلى مي دئ چي 

ښي په  ې او ليدلى مي دئ چيښلڅې اوبه ئناسته په چي 

 ېدلى. ځگر ړخڼ اكيپه  ېدلى او ليدلى مي دئ چيځگرړخ ا

ځ كوي پرته لمونپر زمكه له فرش او مصلى څوك كه 

ړه مصلى پړي، كه بشځ وكڼو سره لمونپپلو كولى شي له خ

ړوي او كه ټه وغوټوړه ځاى وپر ې نه لري كولى شي د سجد

چي ځي په رواياتو كي راځكه  ړي.پر زمكه وكهم  نه سجده

 دي.ړي همداسي ك ّـهللا رسول

   

   

     

     

   

    

پاره ې لړم د دغواې ده، راتلونك ړۍگيقينًا د قيامت 

دله ب)مطابق( څه د هغه ته هر كس چي ټ وساتم پې ئ

ې منع نه څوك دي تا ترنو هغه  ې،ئ يكوچي ړى شي ورك

پل هوس متابعت ړي او د خې راوپرچي ايمان نه ړي ك

 ې. هالك به شنو كه نه  ؛كوي

ته  السالم عليهو كي موسى آيتونې مباركو په د -(15-16)
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د چي ۍ دا ړې: لومښوونو يادونه شود دوو نورو اساسي الر

د ړۍ گې دد  تعالى هللاې ده، حتمًا راتلونك ړۍگقيامت 

هر چي ې ټه ساتلپپاره له خلكو ې لټه د دېراتلو ن

دوهمه  ،مكافات او مجازات شيړنو مطابق پلو كانسان د خ

چي د هغو خلكو عدم ايمان بايد تا د وحي له متابعت دا 

ړي او راوايمان نه او آخرت  تعالى هللاپر چي ړي منع نه ك

 ې.هالك به شنو كه نه پل هوس متابعت كوي د خ

ټ پې ټېچي د قيامت د نړي ه دا مطلب وضاحت غوادلت

ساتل د انسان له سعي او د سعي مطابق مكافات او 

څه تعلق لري؟ د سعي مطابق مكافات او مجازات سره 

پله له قيامت سره تعلق لري، دومره ويل په خمجازات خو 

چا ته د چي هر ټاكلى پاره ې لچي قيامت مي د دكافي وو 

چي دا دئ ځواب ړى شي. او جزا وركړنو مطابق سزا ده د ك

چمتو ساتي او ځان پاره تل انسان د داسي آزمويني ل

ې معلومه نه وي او هره ټه ئېچي نتيارى ورته نيسي 

ې ېبڅو شښايي همدا اوس او چي ېري گېبه داسي انش

ې ټېشي، خو كه د آزمويني له نپيل وروسته به آزموينه 

ېر ډه وايي: ال ځان سرډمنه وي نو له ځنخبر شي او هغه 

په ، دغه حكمت ته پاته دئ، وروسته به تيارى ونيسموخت 

    ړې ده.ړه كېكپرټ ساتلو پې د د هغ تعالى هللاپام سره 

   

    

   

    

   

    

   

     

     

  

   

   

    

    

   



 

                                                                                                                              ه  ط   

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

514 

   

    

  

ې ويل: وئ څه دي؟الس كي دي ښي په ې موسى! دا او ا

ږو ته ېپلو مې تكيه كوم، او خپردا مي عصا ده، 

نور حاجتونه ورته لرم )نور ډم، او څنې راپرڼي پا

ې موسى! اې ويل: (، وئمې ترسره كوپرحاجتونه مي 

په داسي څاوغورځوله ناې چي ئنو كله وه، ځې غوروئ

ې خله! او مه ې ويل: دروائې، وئځغستل ئچي مار شوه 

پل ړو، او خې وراعاده كحالت به ئ ىړنږه، لومېېرو

پرته چي له كوم داغ ړه گ سره جوخت كدي له تخرالس 

څو گه، تر په توښي ې بلي نځي، د يوراوو پينستك 

ښيو، د فرعون لوري ته مو درو آيتونهني ستر ستر ځي

   ړى.چي يقينًا هغه طغيان كړ شه وال

ښووني و مهمي مهمي الرې مباركو آيتوند د -(17-24)

 دا دي:

  پښې د سره يبلي  عصاپلي له خالسالم  عليهموسى

ې اې كوي: نه ترښتوپړ دئ، ړاندي والپه وپل رب خ

وركوي: دا مي  ځواب څه دي؟په الس كي دي موسى! دا 

ې پرڼي پاږو ته ېپلو مې تكيه كوم، او خپرعصا ده، 

نور څه ځيني نور حاجتونه ورته لرم، ډم او څنرا

ې غورځوه، ې ويل: وئ، وئې ترسره كومپرحاجتونه مي 

ړ ې جوپه داسي مار ترڅاوغورځوله ناې چي ئنو كله 

تعالى  هللاې، ې راغلپرېره ، وې ځغستلېز ئېز تتچي شو 

ې ړه ئډه زډاپه ږه، ېېرمايلي: مه وورته فر

ېرته ړو، بې اعاده كحالت ته به ئ يړنلوماخله، رود

دا به ستا يوه ړو، ړه كې جوۍ عصا تربه ستا مخكن

گ سره دي له تخرالس پل خچي معجزه وي، او بله دا 

او ځي، راوو پينسپرته تك چي له كوم داغ ړه جوخت ك

گڼ ما د ې به زدا دوه معجزې ستا بله معجزه، ا ئد

ې سره به ه دپپيالمه او مقدمه شي، ېر نورو معجزو شم

ښيو، له دغو معجزو سره ې دروستري ستري معجزتا ته 

 ړى.چي يقينًا هغه طغيان كړ شه د فرعون لوري ته وال
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 ږ ته ويل شوي څ كي موپه ترو ې مباركو آيتوند د

پله ې: خړى شوې وركته دوه معجزالسالم  عليهچي موسى 

ې بله معجزه، پين الس ئپل سمعجزه او خ ې يوهعصا ئ

نوري پل قدرت د خې دوو معجزو سره هللا تعالى په همد

ې ځ او نظام ئې: فرعون، فوښودورو ېې معجزې سترستر

د بني اسرائيلو ، لړهمدغو دوو معجزو سره مات ك په

الندي قوم عذابو سختو سختو ې وزلى او تر مظلوم، ب

ي خالفت، د فرعون د ژغورو بلكي د زمكونه يوازي ې ئ

ټولو قومونو فكري قيادت ړۍ د شتمنيو وراثت او د ن

نو كه  ړ.په ميراث وركې دغه قوم ته او زعامت ئ

ړئ، د ډ وكپه الر د تلو هوالسالم  عليهتاسو د موسى 

چي چمتو شئ، نو مطمئن اوسئ ې ته فرعونيانو مقابل

 تعالى هللاعصا به د موسى عصا شي او پين الس ستاسو د س

       ړي.ې كې ماتپرې ښكرې د فرعون لبه د زمان

     

    

    

   

    

    

    

   

    

    

   

    

  

 ېزه، كارپرانې راته سينه مې زما ربه! ويل: اې وئ

ې راته م)غوټه( ې عقده ژبد ړه، ه كآسانته راې م

ټبره يو پل ، او له خيپوه ش ي ميپه خبرچي ړه، پوس

په هغه سره ټاكه، زما ورور هارون، مرستندوى راته و

ې راسره په كار كي ئړه، او زما ك همضبوط المي م

ېر دي ډاو گيا وو تسبيح لپه ېر دي ډچي ړه، شريك ك



 

                                                                                                                              ه  ط   

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

516 

 . ېښه ليدونكى يته مو چي ، يقينًا ړوياد ك

ې او ښكلېري ډڅو السالم  عليهدلته د موسى  -(25-35)

چي هر هغه  نياگې، داسي دعاړل شوگاني راودعاجامع 

ې چي د فرعونانو مقابلړي پل رب ته وكې بايد خمجاهد ئ

 ړي:ته مال ت

 لويه حوصله، ېزه، پرانې راته سينه مې زما ربه! ا

  را! ړهزه سينه او صبرناك پراخ

 له سختو سختو آزموينو سره ړه، ه كآسانته راې م كار

ړه ارونه راته آسانه كگران كگران مي مه مخامخ كوه، 

 ړه.راته حل كاو زما ستونزي 

  په برخه راژبي طالقت د ړه، پې راته وسمغوټه ې ژبد

په خلك مي چي ړه، داسي ژبه ور داعي مي كړه، فصيح او ك

 .شيچمتو او منلو ته پوه ي خبر

 ټاكه، زما ورور ټبره يو مرستندوى راته وپل له خ

مضبوط مي ټ م ړه اوړ وكزما مالتپه هغه سره هارون، 

ړه، دا بار ې راسره شريك كپه كار كي ئړه، او زما ك

ړلو عاجز يم، په يوازي سر له وې دروند دئ، زه ئ

 ړ يم.مرستيال ته ا

  ړوېر دي ياد كډاو گيا وو تسبيح لپه ېر دي ډچي ،

گه ستا اوامر ښه توچي په ږو ېگډه وتوانپه ړه به دوا

چا ته ړو، هر كځاى كي ستا نوم ياد په هر ړو، ځاى كپر 

  .ې ورسووئ

  ې، له حال او احوال ښه ليدونكى يته مو چي يقينًا

  . معلوم دئ درتهښه ږ وضعيت ې، زمومو خبر ي

ې مزيد وضاحت كوي او و كي د دپه نورو آيتون قرآن

ړ نه ې ستر مأموريت وځان د دوايي: موسى عليه السالم 

تر ځان ړه او درنه بولي، پل وس لودا دنده تر خڼي، گ

ړه واخلي او له په غادا ستر مسئوليت چي ڼي گې عاجز د

ما د  -5: ړاندي كويځي، دوه داليل وې بريالى ووې ئعهد

ږم ېېروگوري، گه په سترښمن ما ته د د ژلى،دوى يو كس و

 -9. ړمپيل كپل دعوت خ چيې له د، مخكي ژنيووبه مي  چي

چي كوم فصاحت ته ضرورت دئ پاره د زعامت او مشرتابه ل

ژبه ور دئ، دا او  يحصې محروم يم، تر ما هارون فزه تر

د ده السالم  عليههارون تعالى  هللا پاره.دنده هغه ته وس

ښمن دچي اطمئنان وركوي گماري او گه په تود مرستيال 
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ې د دو كي آيتون په نورو. نه شي دررسولىڅ تاوان هي

ته  موسى عليه السالم چيمزيد تفصيل راغلى او فرمايي 

ې اسرائيلو د بنړ شه، ې ته والشو: د فرعون مقابل وويل

ړه په ابريا  د خپليړى، پاره، هغه بغاوت كۍ لد آزاد

 .پاره كافي ديستا د بريا ل ډه اوسه، زما آيتونهډا
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 ې،ړى شوركدښتني دي چي غوى! يقينًا ې موساې ويل: وئ

ړې پېرزوينه كپر تا ځل بيا مو هم چي يو او يقينًا 

 ړهه وحي وكڅستا مور ته مو د هغه چي وه، هغه مهال 

ې په صندوق كي ئچي ږي، ېښودل كې سره په اشارچي 

په ې چي سيند ئپه سيند كي وغورځوه، ې ، بيا ئچوهاو

ې واخلي، ښمن ئزما او د ده دچي ساحل كي وغورځوي، 

چي ړاوو، او پل لوري مي محبت درباندي وغواو له خ

چي ستا هغه مهال زما تر نظر الندي ستا روزنه وشي، 

چي ښيم څوك دروآيا داسي  :ېخور تلله او ويل ئ

ستون مو پلي مور لوري ته ړي؟، نو د خې وكپالنه ئ

يخي شي او غمجنه نه وي، او يو كس ې گي ئچي سترړې ك

ډول په ې، او ژغورلېښنو مو وو له اندژلو، ندي وو

ين دپه مڅو كاله نو ې، ډول آزموينو مو وآزمويل

ې موسى! د تقدير مطابق ې، بيا اپاته شووالو كي 

ته او ړې، ړ كپاره مي جوځان لاو د  ې.)دلته( راغل

په ړ شئ او زما و سره والآيتونورور دي زما له 

قينًا چي يفرعون ته ورشئ يادوني كي سستي مه كوئ. 

ښايي  ،ړئپسته وينا ورته وكړې ده، او ښي كهغه سرك

   ږي. ېېرپند واخلي او وو

 و خالصه مطالب دا دي:آيتونې مباركو د د -(36-44)

 ې موسى! ا: ته وفرمايل السالم عليهموسى  تعالى هللا

ې تر دې، شوگاني دي قبولي ترسره او دعاښتني غوستا 

چي ه، هغه مهال ړې وپېرزوينه كپر تا ړاندي مي هم و

زوى دي په صندوق چي ړه پوه كستا مور مي د وحي له الري 

په ې ږده، سيند به ئېپرپه سيند كي ږده، صندوق ېكي ك

 ورواخلي. ې به ئښمن ساحل كي وغورځوي، زما او د ده د

  ړوله داسي جاذبه وغومحبت د پل لوري مي له خپر تا

ستا مي  ښتلږو، غوځان ته راكاې ړه ئد هر ليدونكي زچي 

ړه شي، د فرعونيانو الس ته پبشزما تر نظر الندي روزنه 

ېرمن چي د فرعون مې، د محبت دغه جاذبه باعث شوه ورغل

چي ټه كي شي په لچا د داسي ړي، ژلو مخنيوى وكستا د و

همدا ړه واخلي، په غاپالنه ړې او ستا تا ته تى درك
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څوك آيا داسي  :ويلې وئېده او راورسستا خور مهال 

پلي مور د خگه مو ې توړي؟، په دې وكپالنه ئچي ښيم رود

يخي شي او غمجنه نه ې گي ئچي سترړې لوري ته ستون ك

 وي.

 ژل په الس وويو كس ستا چي ړه بيا هغه وخت درياد ك

 .ېژغورلېښنو وله اندږ موې، شو، مشوش او اللهانده و

 ډول ډول پيل شوه، په ړۍ بيا ستا د آزموينو ل

ې، څو ړ شوڅخه وتلو ته اله مصر ې، يلآزموينو مو وآزمو

 .ېكي پاته شوين دمه پكاله 

 ې تهدر ٰ  ې موسى! د تقدير مطابق دلته د طوىبيا ا 

ړ شئ او و سره والآيتونته او ورور دي زما له  ې.راغل

چي فرعون ته ورشئ په يادوني كي سستي مه كوئ. زما 

 ،ړئپسته وينا ورته وكړې ده، او ښي كيقينًا هغه سرك

   ږي. ېېرپند واخلي او ووي ښاي

 په )چي پام وي ته مو ې د 

  ) :چي زما تر او كي مراد دا دئ

په چي تل د الفاظو ، هغه خلك نظر الندي ستا روزنه وشي

ې له صحيح ې فقرښلي د دپوري نظاهري او متبادري معنى 

عنى ږي، د الفاظو ظاهري مېك پاتهجيه عاجز وتعبير او ت

ړى شي، خو دا ړ كگو جوپر سترچي زما ي: او ژېداسي راخ

تعبير نه كوم صحيح مطلب او معنى افاده كوي او نه 

 حقيقت لري. 
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چي ږو ېېروې له دږ ږ ربه! موې زمواويل: وړو دوا

ې وئ ړي.او طغيان )الزيات( كړي وكندي اراب ېرىت

زه درسره يم، اورم او وينم، نو ږئ، ېېرويل: مه و

ږ ستا د رب استازي يو نو ورشئ او )ورته( ووايئ: مو

ې( مه تعذيبوه، ږه او )نور ئېبني اسرائيل راسره ول

ښه درته گنده نڅرچي ستا د رب له لوري مو  يقيناً 

پسي هدايت  پهچي چا دي سالم وي پر هغه ړې، او راو

چا د هغه چي عذاب ې ږ ته وحي شوچي مودرومي، يقينًا 

ې( ترمخ )ړي او چي )حق( تكذيب كږي ېپه برخه ك

   ړوي.وا

 و خالصه داسي ده:آيتونې مباركو د د -(45-48)

  ړ: پل رب ته عرض وكخ مالسال ماعليهموسى او هارون

 ېرىتفرعون به چي ږو ېېروې له دږ ږ ربه! موې زموا

ې الزياته شي، د ښي به ئاو طغيان او سركړي وكندي اراب

هم د  السالم چي موسى عليهې كي راغلي په سورالقصص 

 ښنه ورسره وهپلوه مشوش وو او دا انديفرعونيانو له 

ما ته  ژلى،ما د دوى يو كس وړى يم، پوروچي زه د دوى 

، مخكي ژنيووبه مي  چيږم ېېروگوري، گه په سترښمن د د

ې فرصت هم ښايي ما ته د د .ړمپيل كپل دعوت خ چيې له د

په قتل پيغام خلكو ته ورسوم، پل خ چيى شي رانه كړ

ړه كوي او ېكپرژلو تورن يم، له تلو سره سم به زما د و

زه  يچځكه گوري، گه په ستربه ما ته د شك  اسرائيل بني

ړه په ازما شوى يم،  پاتهپه كور كي څه موده د فرعون 

ې د او تلوسه ئۍ شوق د قيادت او مشر چيدا فكر كوي به 

ما يو  چيځاى په ې ې، د دړفرعون له كوره ترالسه ك

ۍ دروغجن پيغمبراو د ږى ڼي ما به د اقتدار وگپيغمبر و

هم د قبطيانو  موسى عليه السالم چيگورئ ېري!! مدعي وشم

يانو، هم له ښنه لري او هم د اسرائيلېگونه اندله غبر

 چيړي ځور كان حاالت داسي ښمنه، قرآندوست او هم له د

او ځان پلوه د مصر شرايط د څ له هي موسى عليه السالم

ټي ېپې دروند ڼي، يوازي دئ، د دگټه نه گپه پل دعوت خ

فقط يوه وري، گنه ځان كي په ړلو توان او حوصله د و

گون ته طمع لري او ه ده، نه د دوست مثبت غبرعصا ورسر
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ې خو له دډ او اطمئنان لري، ډاڅه پلوه له ښمن دنه د 

په برخه شوه او مجهز ۍ فتح د ده ټولو سره سره وروست

 مخامخ شو!!ې سره ې له ماتښمن ئد

 زه درسره يم، اورم ږئ، ېېروفرمايل: مه و تعالى هللا

ي يئ، فرعون ته او وينم، زما تر عنايت او رعايت الند

ږ ستا د رب استازي يو نو بني ورشئ او ورته ووايئ: مو

ې الس واخله، لو ئتعذيبوله او ږه ېاسرائيل راسره ول

ښي سره تا ته گندي نڅرچي ستا د رب له لوري له يقينًا 

ني وښوچي د الرچا وي هغه  رپراغلي يو، او سالمتيا دي 

د هغه عذاب چي ې ږ ته وحي شوچي مويقينًا  متابعت كوي.

   ړوي.ې واترمخ ړي او چي حق تكذيب كږي ېپه برخه كچا 

    

    

    

     

   

    

      

     

    

    

   

   

    

   

     

    

   

  

   

  

ې څوك دئ؟ وئې موسى! نو دا ستاسو رب ې ويل: اوئ

پل پل خې خڅه ته ئچي هر ږ رب هغه دئ ويل: زمو

ې ويل: ، وئېړښوونه )ورته( كې الرړى بيا ئړښت وركجو
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ې ې ويل: د دوئڅه حال وي، و د مخكنيو نسلونو به ن

دئ، زما رب په كتاب كي )ليكلى( علم زما له رب سره 

ې ئچي زمكه ږي، هغه ېېرڅه( هې )ځي او نه ئېرونه ت

ې الري درته ې كي ئپه هغې او ځولگرگو زانتاسو ته 

په ې او ې اوبه راورولې دي، او له آسمانه ئپرانيست

ې، ايستلوې راړړې جوجو ټوبوډول ډول ې د ې سره ئد

ې كي په دچي څروئ، يقينًا څاروي وپل وخورئ او خ

ړئ او ا كپيدې مو ښي دي، له همدگندي نڅرعقلمنو ته 

بيا ځل ې مو يو ځوو او له همدگرې ته مو بيا ورهمد

   راباسو.

 السالم عليهو كي د موسى آيتونې مباركو په د -(49-55)

ېره جالبه مناقشه او ډ اوپوري ړه په زاو د فرعون يوه 

  :گهې توپه د، ځواب راغلىسؤال و 

  ې موسى! نو دا ويل: اته و السالم عليهفرعون موسى

ږ رب هغه ويل: زموو السالم عليهموسى څوك دئ؟ ستاسو رب 

 ړىگځانړى گځاناو ړښت پل جوپل خې خڅه ته ئچي هر دئ 

ې ئڅه ته هر ، ېړښوونه ورته كې الرړى، بيا ئوركشكل 

په په هغه الر درومي او څه هر ټاكلى، پل مسير پل خخ

 ړى.ورته غوره ك تعالى چي هللاهمغه كار بوخت وي 

  د څه حال وي، ويل: نو د مخكنيو نسلونو به وفرعون

پر ستا ې، ېدلې نه دي اورستا دا خبري ئچي هغو خلكو 

ښتني سره فرعون پوې دپرته تللي؟! په خداى له ايمان 

څه ړه داسي په اد مخكنيو  مالسال عليهښتل موسى غو

ې استفاده فرعون ترتحريك شي، حساسيت  وخلكد چي ووايي 

پلرونو ړي او خلكو ته ووايي: دا دئ موسى ستاسو د وك

په الهي عذاب اخته چي دوزخ ته تللي او ړه وايي په ا

په عكس د وينا د هغي برخي  السالم عليهشوي، دا د موسى 

چي ې ږ ته وحي شوچي مو يقيناً ې ويل: چي وئالعمل كي وه 

مخ ړي او چي حق تكذيب كږي ېپه برخه كچا د هغه عذاب 

 السالم مپيغبرانو عليهد په حقيقت كي دا  ړوي.ې واتر

ځواكونو يوه كاري حربه ده، هغوى ټولو كفري په ضد د 

تر نامه الندي خلك غولوي او گار ټينپلرني دين د پر تل 

چي دا د يي وا پاروي، قرآنې په ضد ئد داعيانو 

ځواب  السالم عليهموسى ټولو لوى مكر دئ، مستكبرينو تر 

دئ، په كتاب كي ليكلى ې علم زما له رب سره ړ: د دورك
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له چي ږي ېپوهږي، ېېرڅه هې ځي او نه ئېروزما رب نه ت

  .ړ ديوې د كومي معامل ړي اوڅه وكسره  هغوى
ښتني ته پوۍ د فرعون وروست السالم عليهموسى 

ټي بحث كي گې په باو ړ ځواب وركو حكيمانه ا هعالمان

ږ ته مو قرآنې سره په دړه، او ډډه وكې ېدو ئله لو

ټو مناقشو او گې ړه له بپه اچي د مخكنيو ښوونه كوي الر

ې په دښوونه دا الر قرآنځان لري وساتئ، د بحثونو 

ږي ېځلږ مخي ته په الزيات صراحت سره زمومبارك آيت كي 

ډډه ړه هم له مناقشو په االحانو : د مخكنيو صچي وايي

      : ړئوك

     

     

   :ډله دا خو يوه : 585البقره

ه وي او السته راوړنپله دوى لره به خ تېره شوه، چيوه 

و نړك لهه او تاسو به د دوى راوړنالسته پله سو ته خات

 ئ.ښتل كېږپوه نه څخ

ښوونه كوي مسلمانانو ته الر په دې آيت كيهللا تعالى 

ړو او په شخ په سر له جاهالنو سرهد مخكنيو صالحانو  چي

پل عمل ته خ پر ځاىې د د ځان مه مصروفوئ، منازعاتو كي

ژغورلى شي ستاسو تاسو له عذاب  چيڅه ، هغه ړئپام وك

  .څهنه بل  ئعمل د پلخ

  هغه وويل: زما رب مزيد فرعون ته  السالم عليهموسى

ې ې كي ئپه هغې او ځولگرگو زانتاسو ته ې ئچي زمكه دئ 

ې ې اوبه راورولې دي، او له آسمانه ئپرانيستالري درته 

ې ړړې جوجو ټوډول بوډول ې د ې سره ئپه داو 

هم وخورئ او ې تاسو چي هم ئپاره ې لې، د دايستلورا

ې كي عقلمنو ته په دچي څروئ، يقينًا څاروي وپل خ

چي ځل بيا وايي يو  قرآنچي دلته گورئ ښي دي، گندي نڅر

يعني نر او ړي، پيدا ك هړړه جوټي او نباتات مو جوبو

ځاى د هغو گردونو له يو ې ېوې او مځه، د دوى دانښ

ځيني ې نارينه خصوصيات لري او ئځيني چي ږي ړېېدا جوك

 ېنه.ځښې ئ

  زما  ۍ فقره كي راغلي:وروستپه ځوسم آيت پنځه پند

ړئ او ا كپيدې زمكي مي له همدچي وايي: رب همغه دئ 

بيا ځل ې مو يو او له همد مځوگرې ته مو بيا ورهمد

ې هم له ځل ئړي په لومچي ې معنى دا ده سو!! د درابا
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ځل ځ به مو يو په وردغي زمكي راايستلي يو او د قيامت 

چي د كي راباسي، او دا همغه مطلب دئ ې زمبيا له همد

 مِّن   أ نب ت كم هللا ُ  و  كي داسي راغلى: آيت  55په ې ورنوح د س

ټوكولو ړي گځانپه  ټوكولئ: او هللا له زمكي راون ب اتاً  األ ْرضِ 

 سره. 

  

   

   

خو هغه دل وښه مو وروتونټول آيپل چي خاو يقينًا 

 ړ.ې وكړاوى ئړل او سرغتكذيب ك

ټول فرعون ته تعالى  چي هللادا مبارك آيت وايي  -(56)

ټول هغه و( مراد هم آيتوند )ټولو ه تلدښودل، و آيتونه

له لوري هغه ته السالم  عليهچي د موسى من دالئل دي زېاغ

السالم  عليهچي موسى ې اورول شوي، او هم هغه معجز

ې معجزو ته ې. خو ده نه دالئل ومنل او نه ئښودلور

ړو ړل او له ايمان راوې تكذيب كئ آيتونهړه، اعتناء وك

 ړه. ډډه وكې ئ

   

   

   

   

   

     

    

   

    

   

    

    

په چي ې پاره راغلى يې لې موسى! آيا د دې ويل: اوئ

ې؟، ېواد( وباسپلي زمكي )هږ له خموه ډو سرپلو كوخ

ړو، نو ډي درته راوكوې ته ورته نو هرومرو به د

ږ چي نه موټاكه ټه وېځ يوه داسي نږ او ستا ترمنزمو

ې ويل: ځاى، وئې شا ته شو او نه ته، يو مناسب تر
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چي خلك دي غرمه ځ ده او دا ټه مو د جشن ورېن

و اړ( ړاوو )او والمخ وافرعون ړى شي. نو ډ كراغون

 ېرته( راغى.ړل او )بډ كې راغونتدبيرونه ئپل خ

 و خالصه مطالب دا دي:ې مباركو آيتوند د -(58-61)

  د معجزو له ليدو وروسته  السالم عليهفرعون د موسى

پر خلكو د دغو چي ړه څه وكځاى دا هپر ړلو د ايمان راو

چي هغوى ته ځه يوسي گه له منتوې په دېز معجزو اغ

ځ د گي هره ورېلې بچي تاسو ئډي دي ي كوووايي: دا همغس

ې چي دكانونه ئگر ډگورئ، هغه كوڅو كي په كومصر 

خلكو ته ډي كوي، په بدل كي كوپيسو څو پرانيستي او د 

ړاندي كوي، جادو هنر وپل الس او وركوي او د خه نتعويذو

و كي آيتونپه نورو ډلي دئ، د قرآن هم د دوى له موسى 

مشر  گرانو استاد اودا د جادو چي فرعون وويل:ويل شوي 

گول پيغمبرانو لټولو پر چي . او دا هغه تور دئ دئ

مخكنيو جاهلو قومونو مذهبي  چي دې وجه دا ده شوى، د د

ې نيول، چي فالونه به ئاكثرًا هغه خلك ول مشران 

ې ې، او له همدې كولډي به ئې وركول، كويذونه به ئوتع

په نامه انو رو نذې خلك شكول او د شكرانو االري به ئ

ې، د دوى سياسي ې ترالسه كولپيسېدلو خلكو ې له غولبه ئ

په ضد  السالم مپيغمبرانو عليهاو قومي مشرانو به د 

ۍ مدعيان ستاسو د مذهبي پيغمبرخلكو ته ويل: دا د 

څه په نامه ېر دي، دوى هم د دين او مذهب څپه مشرانو 

ني مذهبي پل مخكړي، ولي خزهر او زقوم ترالسه كول غوا

ې سورپه د الشعراء  ځئ؟!!پسي په دوى ږدئ او ېپرمشران 

  ،ړهپل قوم ته همدا خبره وكچي فرعون خكي راغلي 

    

     

    

    

       :34الشعراء-

80 

او كړى شول  ډميقات ته راغون يورځي د معلومگران ډكو

دونكي ياست؟ تر ډېخلكو ته وويل شول: آيا تاسو هم غون

 كه غالب شول.ړو متابعت وكڅو د سحره وو 

  د حاكم نظام په خدمت كي سحره چي وايي  آيتونهدا

د مسابقى  او يېږډپه ذريعه را غون ود اربكي ي اود
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د راغونډولو وسيله عام ولس دوى د ي، ميدان ته سوق كېږ

خلكو ته وويل شول: كه دا سحره غالب شول د دوى ي، گرځو

پل مخكني او منل شوي مذهبي ږ خدوى زمو ،كوومتابعت به 

كله مشران دي، ولي به نوى مذهب او نوى مشر منو؟!! خو 

د دعوت الم الس عليه موسى، د يخورې ماتهمدا سحره چي 

په ې ئفرعون چي ئ ، گورړي، ايمان راويپر حقانيت پوهېږ

  !!ي ښگواپښو قطع كولو گ او الس مر

  ې موسى! آيا د ويل: اته و السالم عليهفرعون موسى

پلي ږ له خموډو سره پلو كوپه خچي ې پاره راغلى يې لد

ې ې ملك كي فساد او بپه دړې ې؟، غواېواد( وباسزمكي )ه

ړې، ړې د قبطيانو واكمني نسكوره كې، غواړامني خوره ك

ځل بيا د مصر واكمني همغسي يو  ،ړېپل قوم مسلط كخ

په وخت  السالم چي د يوسف عليهځي ېوپرې په الس كستاسو 

مصره ړې قبطيان له ې وه، غواېوتپرپه الس كي كي ستاسو 

و په نورو آيتون قرآنټولي خبري د ړئ؟ د فرعون دا وش

چي قبطيان د موسى ې پاره وې لد ې دي او دا دكي راغل

د  السالم عليهموسى د  او ړيپه ضد تحريك ك السالم عليه

ېروي، د مصر دغه ې ووپايلو ئې له دعوت د بريا او غلب

 چي موسى عليهپام سره ده په اجتماعي حالت ته ړي گځان

چي له ما ږده ېپرفرعون ته وايي: بني اسرائيل  السالم

 پل جد يعقوب عليهو د خځو اځاى له مصر ووسره يو 

ځورولو الس سيمي ته ستانه شو، د دوى له مزيد  السالم

 .واخله

 السالم چي موسى عليهښيي خلكو ته عمالً وړي فرعون غوا 

ته بلنه  السالم عليهډلي يو فرد دئ، موسى رو د گډد كو

چمتو شه، د ې ته گرو مقابلډچي د مصر د كووركوي 

چي له ړو ژمنه وككلكه ړه بايد ټاكه، دواټه وېې نمقابل

ټول خلك چي ټاكه ځاى وږو، داسي ېې به نه ترشا كټېې ند

په و آيتوند نورو  قرآن. د ۍ ورته راتلى شيپه آسان

ې وينا سره مؤمنانو ته دا په دچي ږي ېڼا كي معلومر

ړۍ له لوري لومښمن په ضد به د دستاسو چي ښوونه كوي الر

چي د مذهب تر  ږيړېې جبهه له هغو خلكو جوېدونكپرانست

چي د او شعار الندي ستاسو مقابله كوي، كوم كار  نامه

ړ او د مصر په ضد وك السالم مصر فرعون د موسى عليه

ښي ته ړۍ كرې لومې د مقابلگران( ئمذهبي مشران )جادو

ې هر فرعون د هر واقعي ديني ږل همداسي به د زمانېول
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او  پلورونكي مذهبي مشران استخدامويپه ضد دين تحريك 

د افغانستان د  ږي.ېې لښي ته به ئړۍ كرگ لومد جن

په ضد د وخت حاكم ظاهر شاه همداسي يوه اسالمي نهضت 

ښي ته ړۍ كرې لومئپاره ې لړه او د مقابلډله جو

ړ په نامه وزارت جوږله، كمونيستانو د شئون اسالمي ېول

ړل او د ډ كپه كي راغونې ئپلورونكي ماليان ړ، ايمان ك

ې، ې السليك كولپرگاني ې فتواضد ئ پهو مجاهدين

ړي تور زپينو جامو د سړ، داسي و همدا كار وكامريكايان

په د دوى چي ړل ې استخدام كئپلورونكي دين او ايمان 

 چي امريكايانې وويل ځينو ئگڼي، حتى ضد جهاد ناروا و

 ژل حرام دي!!د مستأمن حكم لري او د مستأمن و

يو شيعه آخوند ړ، وك په عراق كي همدا كارو امريكايان

تشيع گ ، مرجع بزرآيت هللا العظمىحضرت ې د چي ايران ئې ئ

ښت، دوه سوه مليونه ټ ته وغوكوي په نامه يادويعراق 

او عالج تر نامه  يگريزانو د درملنړل، انې وركډالر ئ

چي د عراق ړ، ډك كې ورښت او جيب ئالندي لندن ته وغو

ړي، چمتو كته گرتيا گرو سره ملشيعه له صليبي يرغل

چي د ړل چمتو كې ته ې دړل، شيعه ئې وكهمداسي ئ

په ضد و مجاهدينې الندي د و تر قومندامريكايان

طوسي او ابن  نصيرالديند ړاندي وې ږي. تر دېگوجن

د هالكو او پلورونكو مشرانو ېر د دوى دين څپه علقمي 

     ړه.  پاره د بغداد د سقوط الر آواره كگيز لچن

 د دعوت  السالم چي د موسى عليهښتل همدا غو تعالى هللا

چي گوري وگو پلو سترپه خجوت شي، ټولو خلكو ته حقانيت 

ږو د ده پلو غوپه خد هللا رسول دئ او  السالم عليهموسى 

ته ممكنه نه وه  السالم عليهموسى پيغام واوري، الهي 

ۍ سره او د په دومره آسانپيغام پل له بلي الري خچي 

د  تعالى هللاڅ كي خلكو ته ورسوي، په تري ډې ستري غونيو

چي د ړه، همغسي لكه ړه كډه ورته جوپه الس دا غونښمن د

ژغورلى وو او همغسي لكه  پوڅله  سندد ې په الس ئښمن د

 السالم عليهموسى ې روزلى وو. په كور كي ئښمن چي د د

چي خلك دي ځ ده او دا ټه مو د جشن ورېويل: نوهغه ته 

ې دئ، موعد مو ږدى شي. ستاسو جشن رانړډ كغرمه راغون

ږي او وخت ېډپه كي راغونچي خلك ، ميدان همغه ځهمدا ور

 ډ شوي وي. ېرى خلك راغونډچي ې غرمه ئ

 ډگرو ې وكارول، د كوتدبيرونه ئړه، فرعون موافقه وك
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پيل ې چمتو كولو كار ئې ته د ډولو او مقابلد راغون

چي انسان څه هم دلته د آيت الفاظ داسي دي ړ، كه ك

لى، بهر ړوډي كي مخ اې غونپه همدگمان كوي فرعون 

ېرته راستون شوى، بكارولي او ې تدبيرونه ئپل وتلى، خ

ټولو چي فرعون ې وضاحت كوي د د آيتونهنور  قرآنخو د 

گران ړه او ماهر جادوټول تكږل، ېښارونو ته اربكي ول

پوري ړه په زښه او ې د له هغوى سره ئړل، ډ كې راغونئ

په صورت كي  چي د برياې ويل ړه، ورته وئژمنه وكعام ان

او  ئږېنيول كډله كي په به تاسو د مقربو درباريانو 

ې چي درباريان ئپه برخه وي ټول هغه امتيازات به مو 

  ترالسه كوي. 

     

    

    

    

پر هللا دروغجنه پر تاسو، افسوس ويل: موسى ورته و

او  په عذاب به مو اختهافتراء مه كوئ كه نه نو 

چي ېره او نامراده شو پسڅوك او هغه  ړيتباه ك

 ړه. ې وكافتراء ئ

پلو وايي: فرعون د خږ ته دا مبارك آيت مو -(61)

 عليهموسى ړل، د ډ كراغونگران ړ كي جادوپه لتدبيرونو 

ورته وويل:  السالم عليهې ودرول، موسى مخي ته ئ السالم

چي د دين او پر دوى هو؛ افسوس پر تاسو، افسوس  -1

گټه د په امر او مذهب تر نامه الندي د كفر او كافر 

په گيالي دين او مذهب مقابله كوي، د يوه مزدور جن

 څونه،په هطان د شي او ښتنهپه غود طمعي او هوس  ،گهتو

و ته ډپل جادو او كوپر هللا دروغجنه افتراء مه كوئ، خ -2

له كفر او كافر سره گ مه وركوئ، د دين او مذهب رن

گڼئ، د حق خالف گرتيا د دين او مذهب مطابق كار مه مل

ې افتراءاتو كه له د -3گاني مه وركوئ، دروغجني فتوا

چي شئ  په داسي سخت الهي عذاب به اختهالس وانه خلئ 

ړي چي له دغي الري غواڅوك  -4، ړي به وباسيستاسو جر

د دنيوي ې افتراء او فتوى ئړي، ككوم ذليل مراد ترالسه 

پل مراد ته ونه څكله به خپاره وي هيېوتو اغراضو لپر

چي افتراء ېره او نامراده شو پسكس هغه يقينًا ږي. ېرس
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 ړه.ې وكئ

  

  

   

   

   

   

  

   

    

    

    

په ځونو كي پلو منپه خړه په اپل مأموريت نو د خ

ې وئړه، ټه كپې او د راز خبره ئ ړه بوخت شولشخ

( خو السالم ماړه )موسى او هارون عليهويل: دا دوا

په خپل جادو سره ړي يقينًا چي جادوگران دي، غوا

او پلو سيمو وباسي او ستاسو غوره طريقت تاسو له خ

ړئ ډ كپل تدبيرونه راغوننو خ !!سيځه يوله منمذهب 

څوك ړاندي شئ او يقينًا نن به هغه بيا يوه ليكه راو

 چي برالسى شي. بريالى وي 

 گران د موسى عليهجادوچي ښيي  آيتونهدا  -(62-64)

په اختالف او ېدو وروسته ېزناكو خبرو له اورد اغ السالم

ې ته ېل شوي، له مناقشو وروسته داسي نتيجښكې ړي كشخ

 قرآنڅه هم ې، كه ټه ساتلپې ځان سره ئله چي ېدلي سر

ړه ېكدا سري پرچي د دوى واضح الفاظو نه دي ويلي په 

ې پل مأموريت ئچي خږي ې، خو د كالم له فحوى معلومهڅه و

مخالفت ورته  السالم عليهڼلى، د موسى گناسم او غلط 

ې ې مقابلچي له دې دي ښتي ئغوړه عمل معلوم شوى، ناو

ډ ې او هغه راغونېدل، خو فرعون ته اطالع رسالس واخلي

ړه )موسى او هارون دا دواې دي: ړي او ورته ويلي ئك

په ړي جادوگران دي، غواپرته له شكه ( السالم ماعليه

پلو سيمو وباسي او ستاسو غوره تاسو له خخپل جادو سره 

پل تدبيرونه نو خ !!ځه يوسيله مناو مذهب طريقت 

ړاندي شئ او يقينًا نن به ه راوړئ بيا يوه ليكډ كراغون
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ې خبرو په دد فرعون چي برالسى شي. څوك بريالى وي هغه 

 ځور شوي:ښونه انگواڅو و ته گرانجادوكي 

 دا ږدئ، ېپرې خوا ته ړه توب يونازړه تردد او ز

پرته له شكه ( السالم ماعليه)ړه موسى او هارون دوا

لى يئ ز الندي تلېجادوگران دي. هسي د ده د خبرو تر اغ

پلو كي مو په خاو  شوي يئ شړه مشوپه اې او د مقابل

گډه په پايلي نه لري، ې ښړې، ستاسو اختالف پيل كنزاع 

 ړئ.د ده مقابله وك

  دا وطن درته سور اور په خپل جادو سره ړي غوادوى

پلي ړي، كه خځته كې امني رامنړي او بې، شخړي، فتنك

چي ته شي ځداسي حالت به رامنېښودل شي نو پرمخي ته 

 ړ شئ. وتلو ته اپلو سيمو تاسو له خ

  ې ښمنان دي كه ئني غوره دين درپلدوى ستاسو د

  !!ړيوځه له مناو مذهب ستاسو غوره طريقت مخنيوى ونشي 

 ړئ ډ كتدبيرونه راغونځواك وكاروئ، ټول زور پل نو خ

ړاندي شئ او يقينًا نن به بيا متحد او يوه ليكه راو

 برالسى شي.چي څوك بريالى وي هغه 

    

    

     

    

   

    

    

ږ مو ځوه او يا بهې ته وغورې موسى! يا ئې ويل: اوئ

 نه؛ بلكيويل: ې ئو ځوي،ې غورړى ئچي لومهغه شو 

له د سحر د دوى مهال ځوئ، نو هغه ې وغورتاسو ئ

 چيې ېدښېورته وبر داسي گانيي او عصاړپد دوى كبله 

 ځغلي.  گواكي

 گرانو خالصه دا ده: جادوې مباركو آيتوند د -(65-66)

 ېويل: اوې ته ئالسالم  عليهچمتو شول، موسى ې ته مقابل

ډله هغه ږ موځوه او يا به وغورپله عصا خته موسى! يا 

 عليهموسى  ځوي،غورگاني پري او عصاپل خړى چي لومشو 

ځوئ، ې وغورتاسو ئنه؛ ته وويل: ورځواب كي په  السالم
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ړي او پړه، ړاندي كننداره وجادو پل وى د خنو هغ

د سحر دوى دغه مهال د ځول، پر زمكي وغورې گاني ئعصا

 گواكي چي لېدښېبر داسي گانيي او عصاړپله امله دا 

 . ته هم او نورو خلكو ته همالسالم  عليه، موسى ځغلي

جادو سره پل خپه گرانو جادو له مخيوينا  د د قرآن

دوى ته دا  چيړى ېز كاغ گو داسيپه ذهن او سترد خلكو 

په ماهيت ړو پښي، د ېوبرځنده ېر خوڅپه ړي د مارانو پ

ېز گو اغپه سترد خلكو بلكي ې كي څه تبديلي نه ده راغل

دومره  يوازيسره پل جادو په خگرانو يعني جادو ېوتى.پر

 عليهموسى  گانيي او عصاړپراته پ زمكيپر  چيړي څه ك

ځي او خو گواكي چي ېدليښېبر او نورو ته داسي السالم

څه هيت كي اپه مپه جادو سره د دغو شيانو ځغلي، د دوى 

 بلكيېدل ځځايه نه خوله حقيقتًا ې، تبديلي نه ده راغل

د  گانيړي او عصاپدا  ې چيورغل د خلكو ذهن ته داسي

 .ځغليېر څپه مارانو 

څه ې ځايه كي درټول قرآن په ړه په اېز د سحر د اغ

ې د االعراف د ، بل ئې همدغه آيت دئچي يو ئويل شوي، 

ې مناسبت راغلى، آيت په همدورته او ته پورتني ې سور

 دئ: دا

     

   

  

    

  116االعراف:    

ځول د خلكو چي دوى وغورځوئ، نو كله ې غوروئې ويل: وئ

ېرول او ې ووئې، ړېزمني( ك)سره اغ په جادوې گي ئستر

 ړ.ړاندي كې وستر جادو ئ

  چي وايي:دئ آيت  111ې البقره د سورې د او بل ئ
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 111البقره: 

شيطانانو به د  چيړ پيل كې څه متابعت ئاو د هغه 

په ، دا للوست( ړهاپه ) ۍچاهپاد  السالم عليهسليمان 

، ېړسليمان د كفر الر نه وه غوره ك چي حال كي داسي

ې فران شوي وو، خلكو ته ئپله دا شيطانان كاپه خبلكي 

په دوو مالئكو: د بابل  چيښودل څه ورجادو او هغه 

چا ته مالئكو( به هي ېهاروت او ماروت نازل شوي وو، )د

 ې: موږورته ويل به ئ چيگر دا څه تعليم نه وركاوو م

( يو، نو ته مه ېپاره راغل)خو د يوه( امتحان )ل

په  چيكول څه زده ړو هغه خو دوى له دې دوا ،هېږكافرك

په دا ، سره بېل كړيې نارينه او مېرمنه ئهغه سره 

چا پرته هيسره دوى د هللا له اذن  په دې چي حال كي داسي

څه هغه  چي حال كي په داسي او رسوونكي نه ووته تاوان 

نه ې ټه ئگې وررساوو او تاوان ئ چيزده كول ې ئ

څوك دا هر چيپوه شوي وو په دې وررسوله او يقينًا 

برخه نه وي او يقينًا  ې هيڅبه ئ په آخرت كيي نو رېپو

پلورو، كاش وې پرې ځان ئپل خ چيڅه ډېر بد دئ هغه  چي

 . لىپوهېد

د يوه  كي څېرهپه د بني اسرائيلو  په اصل كيدلته 

انحرافاتو ته اشاره سترو سترو ديندار ولس څو  الريې ب

 شا ته د هللا كتاب داسيژمنو نه ودرېدل، پلو په خ: شوې

د هللا د كتاب  او پوهېږيې نه څه ئ په هيڅ چيغورځول لكه 

دا حرام  ،ډو، جادو او تعويذونو ته مخه كولكو پر ځاى

 السالم عليهڼل بلكي د سليمان گكارونه نه يوازي حالل 

نه ده  په تاريخ كيې ه ئبېلگ چي ي،واكمنهغه ستره 
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ډو او منتر څه كواو د  ېگوت ييد يوې جادو، ېليدل شو

ڼل، نه د ده او د ده د مجاهد پالر داؤد عليه گه نتيج

 چيلويه مشغله دا شي  السالم د جهادونو نتيجه، د دوى

ې بېلتون ځ ئترمن مېرمنيه او ډو سره د مېړپه كو

ه لري څخدين الهي له  ورو ورو راولي. بني اسرائيل هم

پيدا شول، راانحرافات او اخالقي  يفكر په دوى كيشول، 

موس ته ايو د بل ن چيپرېوتل ه هومره رالحاظ يله اخالق

گه څن چيوو  ټه كيپه دې لاستل، يو به كښېن په كمين كي

ې د هللا كتاب ئ ،ې رابېله كړيپاره ترځان لد رمن ېد بل م

ې مخه ډو، جادو او تعويذونو ته ئځاوو، كوشا ته وغور

د  مالئكي ېپاره دوى ته دوهللا تعالى د اتمام حجت ل .ړهك

انحرافاتو،  هڅو دوى ل، ترېږلېول څېره كي پهانسانانو 

ژغوري او دوى ته و ومشغل هكافرانجاهالنه دودونو او 

مه ړلو سره پناه وپه ډو او جادو ته كو چي ووايي

څه زده كولو ، خو دوى له مالئكو هم د هغه ئكافران كېږ

 .ړى شيبېله كې پره څخپل خاوند ځه له خښ چيڅه كوله ه

په چي دا نه دي ويل شوي  ې آيت كي نه يوازيدپه 

ې سره ېرمن ئړه او مېچي مېدل ډو او جادو سره توانكو

ټه نه گڅ هيډو چي كوې خالف ويل شوي ړي بلكي د دېل كب

 رساوو. رې تاوان وځاى ئپر ټي گوررسوله، د 

گوري او سره  آيتونهگند څردا دوه  چي د قرآنڅوك 

چي گمان كوي ړي يا پناه وډو ته ې يا جادو او كوله د

ېرمن مړي او سحر او جادو كولى شي د شيانو ماهيت بدل ك

ړه كي په زې چا مينه ئړي، د ېله كېړه بپل مله خ

ورته ته ې ړي او دې اخته كپه بيماري ئړي، پيدا كرا

 په قرآنېز او تأثير ورته ثابتوي نو هغه يا نور اغ

پاره وروستى مالك د هري خبري ل قرآنايمان نه لري، يا 

ې ښوونو بي الرقرآناو له پوه گڼي او يا ناه او معيار ن

 دئ. خبره 

ړه د قرآن په اېز كه تاسو د سحر او جادو د اغ

چي د سحر او جادو د گورئ نو وبه  ئځير شښوونو ته الر

كافرانو ته منسوبي او دا د دوى غلطه  يېز خبراغ

 ڼي. گېرنه او عقيده گان

ره ېوينا هم له نظره تچي دلته د بايبل ه به وي ښ

ې گرانو د مقابلسره د جادوالسالم  چي له موسى عليهړو ك

د هارون عصا( الندي ې عنوان )تر دكوي، بايبل  هخبر
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مصر ځل به د )خداى موسى او هارون ته وويل: دا  ليكي:

پله عصا د خ ي، نو هارون دړيچا له تاسو معجزه وغواپا

، عصا به مار شي... ځويرزمكه وغوپر په مخكي فرعون 

او هارون بيا فرعون ته ورغلل... هارون د فرعون موسى 

ځوله وغور زمكهپر پله عصا خ په وړاندياو درباريانو 

گران ړ شو، فرعون د مصر حكيمان او جادوې جواو مار تر

په مرسته همدا كار پل جادو ښتل، هغوى هم د خراوغو

ې ترې او ماران ځولزمكه وغورپر ې ئ گانيعصا خپليړ، وك

ټول ماران گرانو هارون مار د جادوخو د شول، ړ جو

ړه ې له ليدو سره سره د فرعون زې معجز..خو د دړل.وخو

.. بيا خداى موسى ته وويل: سبا هغه عصا شو. هپاتسخت 

ۍ ته ژړ شوى وو، د نيل ې جومار تر چيدرسره واخله 

ړه، ورته ووايه: ورشه، د فرعون تر راتلو انتظار وك

هغه خداى ې پوه ش چي ړيكار وك ... اوس به خداى داسي

گوزار په يوه په امر د نيل اوبه دئ... زه به د ده 

چا او درباريانو پاړم... هارون د ې كپه وينو بدلسره 

په وينو ې او عصا ووهل په خپليد نيل اوبه  په وړاندي

ې، گنده شوړه شول او اوبه ټول ماهيان مې، شو يبدل

ځي ورې د . لهشو.. هپاتسخت  ړه همغسي...خو د فرعون ز

ۍ وروسته خداى موسى ته وويل: فرعون ته ورشه يوه اون

او زما  شي ړالو چيږده ېپراو ورته ووايه: زما قوم 

ډك ښو درته گاچنټول مصر به له ړي، كه نه نو عبادت وك

بهر به  چيډك شي ښو گاچنله  ړم، د نيل سيند به داسيك

 . ستا دړي..په لوري به هجوم راوځي او ستا د قصر راوو

ځان ړو نغريو او تنورونو ته به ، د اويخوب خون

چينو او حوضونو سيند، پله عصا د نيل . هارون خورسوي..

. خو مصري ډك شول..ښو گاچنټول له ړه، ږده كته او

ډېري او  ړپل جادو سره همدا كار وكپه خگرانو هم جادو

ښتل ې!! فرعون له موسى وغوړپيدا كې رائ يښگاچن يزيات

له سره لري  دا بال زموږ چيړي دعاء وك پل خداى تهخ چي

 به بني اسرائيلپه هغه صورت كي  چيژمنه كوم ړي، ك

پاره قرباني پل خداى لړ شي او د خالو چيږدم ېپر

ې ... ې شوړم يښگاچن ټولي. ړه... موسى دعاء وكړي..وك

. بيا خداى موسى ړه نرم نه شو..خو بيا هم د فرعون ز

زمكه پر پله عصا با خس چيته وويل: هارون ته ووايه 

ړل ې وكئ ډك شي... همداسيټول مصر له ماشو څو ووهي تر 
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پيل بريد ې ئپر خلكو شو او ډك ټول مصر له ماشو او 

ړي خو همدا كار وك چيښتل گرانو وغود مصر جادوړ... ك

ې په دې وويل: نو فرعون ته ئځل موفق نه شول... دا 

ړه فرعون ز حتمًا خداى الس لري... خو بيا هم دكار كي 

چانو، طاعون، گه د مې توپه همدې پس... ورنرم نه شو

يادونه كوي لكه  ې داسيتيار ملخ او سختيۍ، ژلدانو، 

ې ې، الفاظ ئړې د مخكنيو مصيبتونو يادونه كئ چي

په عصا يو د هارون ځل هرې سره ورته، ې ئري او جملاتكر

پر مصريانو مسلط شوى او بيا فرعون له دغو مصيبتونو 

د  السالم عليهړي... د موسى دعاء وك چيښتي موسى غوله 

پل قول خپه ى خو فرعون ې دفع شومصيبت ترپه وجه دعاء 

فرعون موسى عليه  چيپاى كي ليكي په ! ړى!عمل نه دئ ك

كه ځه شه او بيا مه را لري وويل: زما له مخيته  السالم

تا  چيگه څن، موسى ورته وويل: لكه ېږېژل كنه نو و

نو خداى موسى ته وويل: ، ېگوربه ما ونه بيا وويل 

دى به  چيپر قوم راولم پر فرعون او د ده بال به  داسي

ځئ!! د له مصره وو چيړي پله له تاسو وغواپه خ

پلو له خوتلو مخكي له  چيځو ته ووايه ښاسرائيليانو 

په امانت( ترالسه )پين زر ډيو سره او سگاونمصري 

خداى فرمايي: نن نيمه  ! نو موسى فرعون ته وويل:ړي!!ك

د ې سره به( په همدېر شم، )ځه تپه به د مصر له منش

مشران زامن ومري، د فرعون له مشره ټول مصري كورنيو 

ي تر زوى ځي وينهغ دې نيول ئځاى ناستى دد ده  چيزويه 

ړه كول وي، حتى و وغنم دسره  يچنېمپه  ېكار ئ چي پوري

ري!!! ... نو چيان به هم ومړي بمصر د څارويو لومد 

 ...( قصره ووت،د فرعون له ې سره دغه وخت موسى له غص

د سالم عقل او صحيح الهي  ېر خبريڼ شمگ بايبلدلته د 

 ې ردوي:ئ قرآندين خالف دي او 

 ۍ سر څو اون موسى عليه السالم چيښيي لكه  داسي بايبل

ې په همدې وي او ړې كېرتپه دربار كي په سر د فرعون 

ې ې د نوئوار وار ورته راغلى او ده ته  پهې كي خداى مود

د ې معجز ټولي ې وي، ده هم خپليړښوونه كښودلو الرې معجز

په مقابله كي گرانو سره او له جادوپه حضور كي فرعون 

ړى، گرانو هم همغه كار كړي جادوده ك چيڅه ، هر دي ېښودل

! دا ېدلي!پيدا كولو نه دي توانپه د ماشو  دوى يوازي

څ ړه خبره ده، هيپه خرافاتو والټه او نسې بيوه بهسي 
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شى نه شي څ هيچاالك وي، او څومره ماهر ، كه هر گرجادو

گر كمال او ، د جادوىژوندړ شى او نه پيدا كولى، نه م

راولي او  ېز النديذهن تر اغد خلكو  چيوي ې كي په دهنر 

گوري، وې بڼي كي په بدلځاى په اصلي بڼي  يو شى د خپلي

 له هللا تعالىپرته نور هيڅ نه شي كولى، ې گر له دجادو

په بل پيدا كولى شي او نه څه په جادو سره څوك پرته نه 

چولي ړي اپپل گرانو خجادو له مخيوينا  د څه سره، د قرآن

ېز اغ گو داسيپه ذهن او سترې د خلكو په جادو سره ئاو 

ښي، ېوبرځنده ېر خوڅپه ړي د مارانو پدوى ته دا  چيړى ك

په ې د خلكو ماهيت كي څه تبديلي نه ده راغلپه ړو پد 

  ېوتى.پرېز گو اغستر

  فرعون د بني  چيې ښودل شوټولو معجزو موخه دا د

پر خداى مصريان  چيړي، نه دا ړ كښودو ته اېپرو اسرائيل

دين  تعالى هللا، له كفر او شرك الس واخلي او د ړيايمان راو

وينا ته  آنقرړه د ې اپه دخو كه تاسو  ږدي!!ېړه كته غا

فرعون او مصريانو  موسى عليه السالم چيگورئ وبه  ځير شئ

و آزادي د اسرائيل بنيپيغام لري، د ړ پته جامع او بش

ېر څپه ې ثانوي موضوع او د يوپه ضمن كي اساسي مسايلو 

 مطرح كوي. 

 ې دا ې او مقصد ئېدښودل كفرعون ته  ې يوازيكه معجز

صره د وتلو اجازه و ته له مفرعون بني اسرائيل چيوو 

 ؟ټولو مصريانو دا مصيبتونه راوستلپه ې ئړي، ولي ورك

هم امن زان مشر نځووي ټولو مصريانو حتى د هغوې د ئولي 

! آيا دا خبره د كوم ې؟!چلولې ئ يچنېم چيژل ته ورو

د مصريانو د زامنو د  هللا تعالى چيانسان عقل منلى شي 

 هللاشوى؟!! او آيا ېر ځه تپله د مصر له منپه خپاره ژلو لو

ته  زمكي چيږي ېړ كې ته اپاره دژلو لچا د ود  تعالى

د كليوالو د  چيېر شي ځه تراكوز شي او د هغه كلي له من

انسانان د هللا  چيځ ! دا هره ورې؟!ړې كړه ئېكپرژلو و

 چيلكه مري  ږي او مري، داسيېپيدا كپه اراده  تعالى

 چيو ال هغه ده ټولو مسخره خبره خوايي؟! او تر  بايبل

په خداى به  چيې دي ې او ليكلي ئړې وروسته كتر د بايبل

ې نښي و او مصريانو كورونه له دد بني اسرائيلمصر كي 

ې به د و د كورونو دروازد بني اسرائيل چيېلوي سره ب

په ليدو سره ې وي او د دغو وينو ې شوپه وينو سرۍ قربان

د  يوازي ،ږيېېرخداى له دغو كورونو ت به د بايبل

ځي او د دوى مشران زامن به مصريانو كورونو ته به ننو
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 ژني!!!  و

 بني  چيمعرفي كوي  دلته هم خداى داسي بايبل چيورئ گ

خداى  چيښوونه كوي، وايي و ته د غدر او خيانت الراسرائيل

ځو ته ښته ويلي وو: د اسرائيليانو  موسى عليه السالم

ښه پينو زرو او س وسرډيو د گاونپلو مصري له خ چيووايه 

ې د وتلو بيا ئ چيړي، ( ترالسه كپلمهپه كومه ې )ڼگاډېري 

 زمكيد  چيځان سره يوسي!! آيا ممكنه ده له په وخت كي 

غدر او  داسيد ته گانو پلو بندبه خاو آسمانونو رب 

 خيانت درس وركوي!! 

    

     

    

    

    

   

    

     

ړه، ومو ويل: ي وېره احساس كړه كپل زپه خنو موسى 

ى او هغه ش ې،ته برالسى يهمدا چي ږه، يقينًا ېېرمه و

ېر ښوى تڅه چي هغه په الس كي دئ، چي ستا ځوه وغور

ړي ړ كچي دوى جوڅه ړي، يقينًا هغه ړ كچي دوى جوړي ك

ېري ورشي بريا چچي هر گر گر مكر دئ، او جادوډد كو

 نشي موندلى. 

 ږي:ېڅو خبري معلومو ې مباركو آيتونله د -(67-69)

 ې ننداره دومره هيبتناكه ښودل شوگرو له لوري ډد كو

ي وېره احساس ړه كپل زپه خالسالم  عليهموسى چي وه 

دلى، ېېرځان و رچي آيا پدلته دا نه دي ويل شوي ړه، ك

ې په دې كي به برالسى نشي او كه په مسابقچي ې كه له د

ېز الندي به گرانو تر اغچي خلك به دوكه شي او د جادو

په ې ېره ئچي وږي ېې معلومۍ فقرله وروستخو  ؟!راشي

تعالى  هللاځكه ړه وه، په اپلي بريا خې كي د مسابق

ته برالسى همدا چي ږه، يقينًا ېېرومو ويل: مه وفرمايي: 

 .ېي

  چي ته ويل شوي السالم  عليهله لوري موسى تعالى  هللاد



 

                                                                                                                              ه  ط   

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

538 

پړي او ټول هغه دا به چي ځوي، پل الس عصا وغورخد 

ېر څپه ځنده مارانو چي دوى د خوړي ېري كښوى تگاني عصا

 .ښودلي

 چي جادو هسي يوه دوكه او غولونه وه، يل شوي دلته و

گرانو دا لوبه د الس هنر وو نه د جادوفرعون د ماهرو د 

د څه، مكر وو نه بل په حقيقت كي يو دا ېز، جادو اغ

گانو حقيقت نه دئ بدل شوى بلكي خلك غولول و او عصاړپ

ړى!! د آيت دا ې كپرې گمان ئځنده مارانو شوي او د خو

ېري ورشي بريا نشي چچي هر گر جادوچي وايي: برخه 

گر چي د جادوښيي ، دا حقيقت مزيد واضح كوي او موندلى

چي نه ې ننداره ده ېبو داسي غولونكڅو شمكر او كيد د 

  ټه رسوي او نه بل ته.گده ته كومه 

   

   

   

ې ويل: د هارون پرېوتل )او( وئپه سجده ر گډنو كو

  ړ.پر رب مو ايمان راو ىاو موس

 چي موسى عليهږي ېآيت له فحوى معلومې مبارك د د -(71)

ې او ځولعصا غور پلهله حكم سره سم خ تعالى هللاد  السالم

ړي، ېر كښوى تښوى ټول ډگرو د لوبي سامان ې د كوهغ

ې پله ماتازي خنه يوپه ليدو سره ې ې صحنگرو د دډكو

په واضح ېوتي بلكي پرپه سجده ې، تسليم شوي او منل

ږ د هارون او چي: موړى ې اعالن كږ سره ئگ غالفاظو او ج

  ړ.پر رب ايمان راو السالم عليهموسى 

     

    

   

   

   

   

   

   

   

ده ته ړم چي اجازه دركړاندي ې وې ويل: آيا تر دوئ
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چي چي هغه ستاسو هغه مشر دئ ړ؟ يقينًا ايمان راومو 

ښودلى!! نو هرومرو به ستاسو السونه او درې جادو ئ

تاسو ې كوم او حتمًا به پرښې يوه د بل خالف پستاسو 

پوه ۍ كوم او تاسو به هرومرو پانسټو د خرما په س

پلوه شديد دئ ږ كي د عذابولو له په موڅوك چي شئ 

   ښت خاوند. ېر پايڅوك د ډاو 

سه څو حقايق ترالښوونو ې مبارك آيت له الرد د -(71)

 ږي:ېك

 ې ښت، تدبير ئپه لومي كي ونې پلي توطئفرعون د خ

د رسالت ړه، د موسى عليه السالم معكوسه نتيجه ورك

پوري ې الس په بلي توطئنو ټول ولس ته جوت شو، حقانيت 

ې د گرانو! تاسو ولي د مسابقې جادوكوي او وايي: ا

موسى ې ومنله او د پله ماتړاندي خپايلو له اعالن و

ړ؟! ړلو اعالن وكپر رب مو د ايمان راو( المالس عليه)

ې تر دولي مو ړ، ړي ته انتظار ونه كېكپرولي مو زما 

ې معنى دا د دړ؟ ړم ايمان راوچي زه اجازه دركړاندي و

ډه مو گپه ړى وو، چي تاسو الدمخه له ده سره توافق كده 

 هغهجادو  ،هغه ستاسو مشر دئړې وه، ړه كدا لوبه جو

پاره د فرعون بل كيد لكو د غولولو لدا د خښودلى!! در

 او مكر وو!!

 چي اوس به ېرول ې ووپه دگران ې جادوله بلي خوا ئ

ې پرښې يوه د بل خالف پهرومرو ستاسو السونه او ستاسو 

او  ښه،پښۍ ڼ الس او پښه، يا كيڼه كيښى الس او ، كوم

تاسو به  ساو ،ۍ كومپانسټو تاسو د خرما په سحتمًا به 

پلوه شديد دئ او څوك د عذابولو له چي ئ پوه شهرومرو 

   ښت خاوند. ېر پايڅوك د ډ
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دالئلو او گندو څرو تا تر هغبه څكله هيې ويل: وئ

ې ږ ئچي موچا پر هغه په برخه شوي او ږ زموچي ښو ن

ړه ړه وكېكپرنو هغه  ،ڼوگ؛ غوره ونه ړي يويدا كپ

ته يوازي د دنيوي چي ې، يقينًا ې كوونكى يچي ته ئ

پل پر خږ چي مونًا ييقې، ړه كولى شېكپرړه په اژوند 

او هغه جادو گاني ږ خطاچي زموړى، رب ايمان راو

غوره او ټولو تر  هللاړو، او ړ كچي تا ورته ا ښيراوبخ

چي خاوند دئ، يقينًا هغه څوك  ښتيپاټولو زيات د تر 

ړاندي شي نو داسي دوزخ گه وپه توپل رب ته د مجرم خ

په كي مري او نه به چي نه به په برخه شي به د هغه 

ړاندي گه وروپه توچي د مؤمن څوك ژوند كولى شي، او 

نو  ړي ويې كئ ونهېك عملچي نپه داسي حال كي شي 

جنتونه  پاتهداسي تل ې دي،ړي درجړي لوهغوى ته لو

 پاتهپه هغه كي به تلږي، ېې بهې الندي ويالچي تر

 ړ.  پاك كې ځان ئچي چا بدله ده وي، او دا د هغه 

و كي د دغو ايمان په دغو مباركو آيتون -(72-76)

ځور انې ويناوي ښكونكړه راگرانو داسي زړونكو جادوراو

ېز او ژور اغپر انسان د ايمان ې خوا چي له يوې دي شو

ځته ې رامنپه انسان كي ئچي گوته كوي په ي هغه تبديل
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چي تاسو به د كوي او له بلي خوا مؤمنانو ته وايي 

چي دغو ځ غوره كوئ ړاندي داسي دريوپه ښونو واگ

فرعون ته ې گران ئجادو چيځواب كوم ړ. مؤمنانو غوره ك

ښتناك دئ، وايي: ړ او ارزپام وېر عجيب، د ډوركوي، 

په ږ زموچي ښو ندالئلو او گندو څرو تا تر هغبه څكله هي

؛ غوره ړي يوپيدا كې ږ ئچي موچا پر هغه برخه شوي او 

ې، ې كوونكى يچي ته ئړه ړه وكېكپرنو هغه  ،ڼوگونه 

ړه كولى ېكپرړه په اژوند ته يوازي د دنيوي چي يقينًا 

ږ چي زموړى، پل رب ايمان راوپر خږ چي مويقنًا ې، ش

ړو، او ړ كورته اچي تا  ښيراوبخاو هغه جادو گاني خطا

ښت خاوند دئ، يپاټولو زيات د غوره او تر ټولو تر  هللا

ږ ته خو يوازي زموچمتو يو، گ ته پروا مو نشته، مرڅ هي

څه پرته بل ې گ خو له ددا مرې، ړه كولى شېكپرژلو د و

پالونكي رب په لوري بيايي، هسي پل د خ موږ چينه دئ 

ې په دو!! ځگرپه لوري خامخا ورپل رب هم مرو او د خ

پر  چيښوونه كوي ې خوا دا الرله يوته  موږ قرآنسره 

په جرأت او شهامت ور ايمان انسان ته داسي خداى باندي

د فرعون ې مخكي ېبڅو ش چيگورئ گران برخه كوي، دا جادو

ې د موسى عليه پاره ئډ شوي وو، د ده لپه امر راغون

و د ړه كوله اې لوپر سر ئمقابله كوله، د فرعون  السالم

پله بريا يقيني او حتمي ې خپه طفيل ئده د عزت او جالل 

ټولو ستر ې طمع وه او تر ې د اجورڼله، له فرعون ئگ

ډله كي په د فرعون د درباريانو  چيې دا وو هدف ئ

له ايمان  باندي تعالى په هللاونيول شي، خو اوس او 

د  چيې ژوره تبديلي راغلدومره په دوى كي وروسته 

ږي، ېېرگه نه وپروا نه كوي، له مرښونو گوافرعون د 

ۍ پرونڼي او گپه لوري د تلو وسيله  گ د هللا تعالىمر

ې ې او موخه ئې بدله شوپه معنوي تلوسې اوس مادي طمع ئ

ې ورته گناهونه ئې راضي شي او تر هللا تعالى چيدا ده 

د ايمان خاوند  چيته وايي  خوا موږ ښي!! له بليوبخ

ايمان  تعالى هللاپه ښتيا په رسو وي، كه تا بايد داسي

  ږئ.ېېرښونو به نه وگوالرئ نو د فرعونانو له 

 او فرعون تهړاندي درومي ې هم ودا مؤمنان تر د 

گه په توپل رب ته د مجرم خچي يقينًا هغه څوك وايي: 

چي نه به په برخه شي ې ئړاندي شي نو داسي دوزخ به و

ې ئځ به رژوند كولى شي، هغه وپه كي مري او نه به 
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 گرمې زاره وي، د ژونده به بژوند نه وي، له ژوند 

ږي، او ېپه برخه كې هيله او تمنا به كوي خو نه به ئ

په داسي حال كي ړاندي شي گه وروپه توچي د مؤمن څوك 

ې ړي درجړي لونو هغوى ته لو ړي ويې كئ ونهېك عملچي ن

ږي، ېې بهې ويالئې الندي چي ترجنتونه  پاتهداسي تل دي،

چي چا بدله ده وي، او دا د هغه  پاتهپه هغه كي به تل

 ړ.  پاك كې ځان ئ

   

    

    

    

     

گان ا بندچي زمړه چي موسى ته مو وحي وكاو يقينًا 

چه الر په سيند كي وړه، نو ې مهال( روان كپ)د ش

له ږه او مه )ېېرېدو وېزه، مه له نيول كپرانورته 

 ږه.  ېوېرپلوه( بله 

 ې مبارك آيت خالصه مطالب دا دي:د د -(77)

 ښوونه وحي سره الر پهته  السالم عليهموسى  تعالى هللا

په ينا پې له لوري له مصر د سچي بني اسرائيل د شړه وك

پلي عصا په خې، پسړه، دوى مخكي او ته ورلور روان ك

له ستل شي، مه ېپه كي پرانچه الر چي وووهه سيند سره 

ښكري به تاسو تعقيب او چي د فرعون لېره لره ې ود

په پر مهال د سيند ېدو ېرپه سيند كي د تونيسي او مه 

 ېدو. پو كي له الهو كڅ

  

   

     

   

     

، نو د سيند ې شوپسورښكرو سره پلو لنو فرعون له خ

، او فرعون لنغاړې راوئچي همغسي ړل اوبو راونغا

 ړ.ې نه كړ او هدايت ئې الري كبقوم پل خ

فرعون له چي ځوروي هغه حالت اندا آيتونه  -(78-79)
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ې پې شپووت، د ش يپه بني اسرائيلو پسښكرو سره پلو لخ

ځيان پلويان او فوپل چي خږل ېې هر لوري ته اربكي ولئ

، گى دئټولړوكى چي دا يو وړ ې وكړي، اعالن ئډ كراغون

ځي څخه روغ ووېښودى شي او له مصر پرپلي مخي ته كه خ

په سباوون كي ونيول شي،  ړوي، بايدږ ته ستونزي راوالمو

د بحر خوا ته  السالم چي موسى عليهې شو، كله پسور

ې، د موسى گندي شوڅرښكري را، له لري د فرعون لېدورس

 عليهشول، موسى ه دېشان او اللهانپرگري مل السالم عليه

ږ محاصره شوو، د وتلو ې ويل: موته راغلل او وئ السالم

 السالم عليه، موسى ېوتوپرپه الس كي ښمن الر نشته، د د

ږ سره دئ، هغه له مو تعالى هللاورته وويل: داسي نه ده، 

 تعالى هللاې وينا سره سم د ښيي، له همدبه د نجات الر را

پلي عصا ووهه، بحر په خچي بحر له لوري ورته وحي وشوه 

په ډيو ړو غوند لوړو خواوو ته دواې ې ئپڅچاود او و

ړه، چه كې وزمكه ئېده او چلېزه هوا وې، تېدېر ودرڅ

پرانيستل شوه، له چه الر ځ كي وپه مندوى ته د اوبو 

ښكرو سره د بحر پلو لښتل، فرعون له خټ واوبحر روغ رم

تش الس ې ومونده، پرانيستچه او ې وېد، الر ئۍ ته راورسژ

خالف پل كبر او غرور ې د خېدا ئېرته ستناو نامراده ب

ډيو او گايانو ځپلو فوپرو او س ،آسونوپلو له خڼلو، گو

ځ ننوت، يو ټول فوچي گل، هغه مهال بحر ته ودانې سره ئ

ې، ږدۍ ته نژې بلي ۍ كي او بل سر ئژې ې د بحر يوسر ئ

ړل، ېر كپل كومي تې تر خټول ئې، ې سره ورغلپڅپي څانا

پل فرعون خې خبر دي، له قصې ئټول چي ېدا همغسي غرق

د ده  ،ړله داسي برخليك سره مخامخ كې الري او بقوم 

او همغه  ښيمچي زه ولس ته سمه الر ټه وه ې بنسادعاء ب

  .په برخه شيې رفاه او سوكالي ئچي ې بيايم ئلوري ته 

   

   

  

  

   

    

    

   



 

                                                                                                                              ه  ط   

 ېپلوشد قرآن 

 

 

 

 

 

 

 

544 

    

    

    

    

      

مو څخه ښمن پل دچي له خينًا بني اسرائيلو! يقې ا

مو  لوري وعده)يا بختور( ښي ژغورلئ د طور د و

ړل، پر تاسو مو من او سلوى نازل كاو ړه، درسره وك

ېرى ړل وخورئ او تچي درروزي مو كهغو پاكيزه وو له 

غضب به درباندي په كي كوئ، كه نه نو زما مه 

ځي هغه له شكه ېوغضب پرچي زما چا پر ځي، او ېوپررا

ېر ډړه په اچا او زه د هغه . ېدوځكوز وغوررته پ

ړ، صالح ې راوئ، ايمان هړوكې ئچي توبه ښونكى يم بخ

 .  ړ)همداسي( په سمه الر والړ او بيا وكې عمل ئ

ښووني و كي هغه الهي الرآيتون ې مباركوپه د -(81-82)

له لوري بني تعالى  هللاي د چې ېښودل شوږ مخي ته ازمو

بني ې ې او ورته ويل شوي وو: اې واسرائيلو ته شو

ښي ژغورلئ، د طور د و څخهښمن پل دله خږ اسرائيلو! مو

پر ړئ، هلته مو مستقر كړه، مو درسره وك لوري وعده

درته ومو ويل: هغه ړل، تاسو مو من او سلوى نازل ك

، په ړلدرروزي كږ چي موشيان وخورئ پاكيزه پاكيزه 

غضب به و زما كوئ، كه نه نېرى مه تالهي نعمتونو كي 

په غضب اخته شي هغه له ما ز چيڅوك درباندي نازل شي، 

ځي، ېوپرژوري كندي كي په پكاوي د ذلت او سپرته شكه 

، هړوكې ئچي توبه ښونكى يم ېر بخډړه په اچا زه د هغه 

همداسي په ړ او بيا وكې ړ، صالح عمل ئې راوئايمان 

 ئ:پام كي ولرپه خبري  وڅړه ې ادپه . ړسمه الر وال

  توبه ښودل شوي: ېڅلور شرايط اپاره لدلته د مغفرت

 پر هللاړل يعني ايمان راوگناهونو الس اخيستل، يعني له 

ټولو مؤمن به شيانو ايمان پيغمبر او ، آخرت، تعالى

  ېدل.پاته كگ ټينپر الر ړل، صالح عمل، او د هدايت راو

  هغه وعده  ښي لوري ته وعدهمفسرينو د طور ځينو

سره د مالقات تعالى  هللاد السالم  عليهوسى چي مې ڼلگ

داسي  وځاى ته تللى وو، خو له الفاظپاره هغه ل
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 ې د طور خوا ته بركتناكي سيمي كيچي مراد ئږي ېمعلوم

ژغورني او چي د ځكه ېشت كول دي، دا د بني اسرائيلو م

چي دلته ښيي ې او دا ې يادونه شوگ ئڅنمن او سلوى تر 

، او د جانب الطور االيمن مراد د معنى بختور دئ د ايمن

ې سيمي ته بختوره كي د قرآنپه ړخ دئ، طور بختور ا

ې او د باركنا فيها الفاظ ورته كارول سيمه ويل شو

 شوي.

    

    

   

   

    

    

  

   

    

     

   

    

    

    

   

  

ړې؟ ړندى كگڅخه راپل قوم شي له خڅه  ې موسى!او ا

د ې زما ربه! دي، او اې پسدوى رادا دي ې ويل: وئ

چي )له ما( ړ پاره مي ستا لوري ته تلوار وكې لد

له تا وروسته مو  چيفرمايل: يقينًا ې وئې، راضي ش

ې چاوو او سامري دوكه او بواښت كي ېآزم پهستا قوم 

غصه ناك او افسوس پل قوم ته نو موسى خړل، ك الري

د پل رب خآيا ې زما قومه! ا ې ويل:وئستون شو، ناك 

ې دا( ې، آيا )د وعدړژمنه نه وه درسره كغوره وعدو 

پل د خ چيښتل ږده شوه، يا ومو غواو موده درباندي

ې ه مو زما له وعدځكځي، نو ېوپررا رب غضب درباندي

 !!ړتخلف وك
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په ړه الندي خبري په او مباركو آيتون ېد د -(83-86)

 پام كي ولرئ:

  هغهگ د تالسالم  عليهدلته د طور غره ته د موسى 

پل قوم له يوه دروند وفد سره چي د خې قصه بيان شو

نورو تر ته يقات ړى شوي، متللى او د تورات احكام ورك

شي څه  ې موسى!اښتلي: پوې ترلى تعا هللاېدلى، ړاندي رسو

دوى دا دي ې ويل: ړې؟ وئړندى كگڅخه راپل قوم له خ

ړ پاره مي ستا لوري ته تلوار وكې لدي، او د دې پسرا

وفرمايل: له تا وروسته مو هللا تعالى  ،ېچي له ما راضي ش

ې چاوو او سامري دوكه او بواښت كي ېپه آزمستا قوم 

ني اسرائيلو او هر هغه د بې سره قرآن دپه . ړلك الري

ې چي ديني روزنه ئځوروي قوم فكري تزلزل او تردد ان

ځنى څو ورد قائد چي وي  ې داسيې وي، حالت ئكمزور

روان پسي گمارو مشرانو ټپه چي ې باعث شي غيابت د د

لو ړتورات راود السالم  عليهموسى  چيگورئ دا دئ شي، 

ې ېري شوتې نه و يڅو ورځال ، ړالولپاره د طور غره ته 

ېر جهل او شرك ته بلونكى څپه سامري د په دوى كي چي 

، ړړ كڼه كي ب ت جوپه بې د سخوندر پيدا شو، دوى ته ئرا

گه په توې د معبود ېره شول او هغه ئد هغه خوا ته د

ې معبود سخوندر ئ ړ شوىېنو زرو جوپونيو، له سرو او س

ه ځ واسطه او وسيلې د خداى او بنده تر منشو او هغه ئ

د بني اسرائيلو او د هر جاهل قوم يوه ستونزه . ڼلوگو

په شته والي كي په سمه د صالح مشر او زعيم چي دا ده 

 يې الرپه بهغه ترې لږ يوې خوا ته شي، چي الر راشي، خو 

ي، بني پرېږدډ شي او سمه الر او منحرف مشر راغون

په د دعوت  د موسى عليه السالمچي وو اسرائيل خو داسي 

 په دې يبلك ،ړپه هللا ايمان راوې نه يوازي ئه كي نتيج

ه هجرت څخگاللو او له مصر ړاوونو او ستونزو د كالر كي 

 موسى عليه السالم چي څو ورځيچمتو شول، خو ته هم 

ډ شول، په شا و خوا راغوند سامري ړ، والې ميقات ته تر

په وينا ړه او د هغه ې اقتداء وكئ يپسپه هغه 

بوده څارويو او پرېوتل، دوى د سجده په ته )سخوندر( 

په هر لوري بيولى شي. د دوى ې پون ئ، شيڅېر دپه وو 

نه  ړ وو، كه موسى عليه السالمدا جرم د سختي نيوني و

او سامري  ړىنه وى نسكور كې وى، هغه دروغجن معبود ئ

ى، نو د هللا ستر عذاب به ورباندي ړنه وى مجازات كې ئ
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د  ړه.په وجه ورته عفو وكد همدې دو، خو هللا تعالى ېنازل

گان تاسو تل د هللا شاكر بندچي تقاضاء خو دا وه ې نعمت د

  ې.ړكله مو د شرك او عصيان الر نه وى غوره كهيڅاو  وئ

 پينو زرو ب ت له سرو او س چيته وايي  موږ قرآن

د سرو زرو معبد او  چيواقعًا  ړول د سامري كار دئ!!جو

ېر څپه د سامري  چيو كار دئ گمارانټد هغو ړل معبود جو

 چيې راضي نه شي په دپالونكى به واقعي خداى څ وي!! هي

ېدلو عوامو سره زر ترالسه له غول يپه نامه د د هللا تعالى

مصرف شي، واقعي الهي مواردو كي  په داسي شي او هغه دي

ې وزلو د ب خلكو ته وايي: د هللا تعالى چيدين هغه دئ 

د  په كارونو كي،ۍ مو د خير تمنړئ، شگانو مرسته وكبند

، د بيمارانو ټولو كيپپه ډو د بربن ړولو كي،په مو ږو

گوئ، سره ولپه الس نيوي كي مسكينانو د  كي او په تداوي

ې ځاى ئړل ذخيره ك چيچا پين زر مه ذخيره كوئ، او س

 جهنم دئ!!

  غصه ناك او افسوس ناك پل قوم ته خالسالم  عليهموسى

آيا هللا د غوره وعدو ې زما قومه! ا ې ويل:وئستون شو، 

 موده دربانديې دا ې، آيا د وعدړژمنه نه وه درسره ك

 پل رب غضب دربانديد خ چيښتل ږده شوه، يا ومو غواو

 !؟ړې تخلف وكځكه مو زما له وعدځي، نو ېوپررا
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خوښي او واك سره ستا له  په خپلي ې ويل: موږوئ

ڼو اگه شا شوي، خو د هغه قوم د پخه نه يو څې وعد

ځول او سامري هم په شا شول، نو ومو غوررا ټيېپ

ې ورته ځول، نو سخوندر ته ورته مجسمه ئوغور

ې ويل: دا ستاسو ې وه او وئئ ړهرمبا چيراوايسته 

ې ته آيا دئ، ې دړى ئېر كچي هئ داو د موسى معبود 

ځواب  ځوي )د خبريگرڅ خبره نه ورهي چيې نه كتل ئ

 واك لريټي گ نه شي وركولى( او نه دوى ته د كومي

ې تر د هارون چي، او يقينًا څه تاواناو نه د 

 په چييقينًا ې زما قومه! ورته ويلي وو: اړاندي و

 پرتهستاسو رب خو له شكه  ې سره وآزمويل شوئ اود

د ړئ او زما ئ، نو زما متابعت وكهماغه رحمن رب د

ې تل اعتكاف تر هغه به ئې ويل: وئړئ، امر اطاعت وك

موسى  چيگار كوو( ټينې ځني به ئپر لمان)كوو 

 .ځيگرراو

 ښووني دا دي:و الرې مباركو آيتوند د -(87-91)

  په خپلدا كار  موږته وويل: السالم  عليهقوم موسى 

خه نه يو څې وعدستا له ه خوښپله په خړى، سر نه دئ ك

په شا شول، را ټيېپڼو اگه شا شوي، خو د هغه قوم د پ

ځول، نو سخوندر ته ځول او سامري هم وغورنو ومو غور

ې ې وه او وئئ ړهرمبا چيراوايسته ې ورته ورته مجسمه ئ

په ، دلته د آيت ئدويل: دا ستاسو او د موسى معبود 

امري ځيني مفسرين دا د سړ، ې كېر ئچي هپاى كي راغلي 

ړه په االسالم  چي هغه د موسى عليهڼي او وايي گوينا 

ېر ې هخداى دئ، خو ترالسالم  عليههمدا د موسى وويل: 

چي موسى ې معنى دا وي ې صورت كي به ئچي په دشوى!! 

ېرېدو له د هړي خو ړ كښتل داسي معبود جوغوالسالم  عليه
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 هللا، د بل تعبير له مخي دا د پاته شوىې كبله دا كار تر

ې دا ده: قوم د موسى چي معنى ئڼل شوى گقول تعالى 

په تعالى  هللاچي د ړې ېري كښووني ههغه الرعليه السالم 

په لومي د سامري ې كبله ې، له همدړې وې دوى ته كړه ئا

هللا تعالى د ې ړ شوى سخوندر ئښتل او له سرو زرو جوونكي 

 ڼلو. گځاى ناستى و

  څ هيډوله معبود در دا سخون چينه كتل هم ې ته ددوى

نه ، ځواب نه شي وركولى خبريڅ هيد ، ځويگرخبره نه ور

 .څه تاواناو نه د  واك لريټي گ دوى ته د كومي

 ې ورته ويلي وو: اړاندي وې تر دعليه السالم  هارون

ستاسو  ې سره وآزمويل شوئ اود په چييقينًا زما قومه! 

ابعت هماغه رحمن رب دئ، نو زما مت پرتهرب خو له شكه 

 .ړئد امر اطاعت وكړئ او زما وك

  پر ې تل تر هغه به ئځواب كي ورته ويلي: په قوم

 .ځيگرموسى راو چيگار كوو ځني ټينلمان

ړول د )طاليي ُبت( جوږ ته وايي: مو قرآن چيگورئ 

معبودانو او ټولو طاليي د ته  موږدئ، )سامري( كار 

ه ك چيښوونه راته كوي الروي او حقيقت بيان ومعبدون

له  چيپه نظر درشي معبد او معبود  تاسو ته داسيچېري 

په ې د د چيپوه شئ ړشوى نو پينو زرو جوسرو او س

 حتمًا د كوم سامري الس وو!!ړولو كي جو

    

    

    

     

   

     

    

   

  

دوى  چيې ړې منع كشي له دڅه هارونه! ې ويل: اې وئ

ړ؟! آيا ونه ك وموندل او زما اطاعت دي ې الريي بد

ې زما د ې ويل: اوئ ړ؟ړاوى وكسرغ زما له امره دي

ې زه له دمه نيسه، ي او تر سر مي ږيرتر چيه! مور ب
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و اسرائيل په بنيې: ته به )راته( وواي چيېدم ېروو

 ړه او زما د وينا خيال ديړه كتفرقه راوال كي دي

 ړ!!ونه ك

هغه السالم  عليهد موسى  آيتونهدا مبارك  -(92-94)

ېدلى، ځگرناك راپل قوم ته غضبچي خځوروي جاللي حالت ان

ږيري له ې د سر او ئالسالم  پل ورور هارون عليهخ

ړى او ورته ويلي ښ كې راكځان ته ئېشتانو كلك نيولى، و

ې ي بدوى د چيې ړې منع كشي له دڅه هارونه! ې اې دي: ئ

ړ؟! آيا زما له ونه ك وموندل او زما اطاعت دي الري

هم د  ځوابالسالم  عليهد هارون  ړ؟ړاوى وكسرغ امره دي

يوه صالح، صبرناك، د لوى زغم خاوند او باحكمته او 

ې زما د مور اځوروي: گه داسي انپه توبادرايته ورور 

پله دنده ما خمه نيسه، ي او تر سر مي ږيرتر چيه! ب

پل وس او توان تر حده مي د دوى مخنيوى ړې، د خترسره ك

او راته وبه ې ټورته به مي ېدم ېرووچي ړى، دومره ك

ړه او ړه كتفرقه راوال و كي دياسرائيل په بنيې: واي

 ړ!! ونه ك زما د وينا خيال دي

ځينو درنو مفسرينو د هارون چي پام وي ته مو ې د

چي هغه اصالً د ړې لكه دا وينا داسي تعبير كعليه السالم 

ر ېډپه  چي قرآنړې، حال دا څ مقابله نه وي كسامري هي

ړاندي وې تر د هارونكي وايي:  آيت 20په صراحت سره 

ې سره د په چييقينًا ې زما قومه! ورته ويلي وو: ا

هماغه رحمن  پرتهستاسو رب خو له شكه  وآزمويل شوئ او

. ړئد امر اطاعت وكړئ او زما رب دئ، نو زما متابعت وك

تر ږ د موسى عليه السالم چي موړى وو ځواب وركقوم 

 ځني الس نه اخلو.له لمانُبت ې د دپوري راتلو 

 گه راغلى:ې توپه دپه سوره كي طلب د االعراف دا م
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 151- 151االعراف: 

پل قوم ته غصه ناك او اسفناك موسى خ چياو كله 

ېر بد ډې ويل: له ما وروسته مو زما ېدو وئځگرراو

مو دومره تلوار په كار كي پل رب آيا د خړى، نيابت ك

پيل ت عبادت ځاى د ب  په  تعالى هللاژر مو د  ړ؟ )داسيوك

ې تر سر پل ورور ئې او خي وغورځولې لرالواح ئړ؟( ك

ې( وويل: ښكود، )ورور ئراې په لوري ئد ځان ونيو او 

 ې وو وميږدڼلم، نگقوم كمزورى و ه!يچزما د مور ب

ښادوه او د ظالم قوم له  ښمنان مه رابانديژني، نو دو

ښنه ويل: زما ربه! ما ته بخې ځوه! وئگر مه مي ډلي

مو داخل پل رحمت كي په خزما ورور ته هم او او  ېړوك

ټولو رحم كوونكو زيات رحم تر  چيې او ته خو يقينًا ړك

  ې.كوونكى ي

 ږ ته وايي:مو ونهدا آيت

  پل قوم ته غصه ناك او اسفناك خ عليه السالمموسى

ې د ې خوا سخت غصه وو او له بلي خوا ئ، له يوېدځگرراو

گه دومره ژر څنلو چي پوه قوم په حالت تأسف كوې ناد

 ېوتل.ډ كي پرډندوكه شول او د شرك په گنده 

 ړى.ې وويل: زما بد نيابت دي كورور ته ئ 

  ې.ځولوغورې الواح پر زمكه ې ئېري غصډله 

 ېښتانو ونيولو له و د سرېري او ږله ې خپل ورور ئ

 .ښكودځان ته راې په زور ئاو 

  د يوه مطيع او صالح ورور په عليه السالمهارون 

ې، دوى مي له ړتوگه ورته وويل: ما خپله دنده ترسره ك

ې وو ما ږدړي، خو راباندي برالسي شول، نې كاره منعه كد

ې چي ته به مي پر دېښنه وه ووژني، له ما سره دا اند

ړ او زما ړ كې چي ولي دي په قوم كي اختالف راوالمالمتو

، خو د انتظار خالف گورم چي ړتر راتلو دي انتظار ونه ك

د مه مي  ،ښادوه ښمنان مه رابانديې، دټته مي ر

ړ كوه داسي كار ته ا ميېره او مه شم ډليله انو ظالم
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 !ې كويچي ظالمان ئ

  ېدو وروسته د خبرو له اور عليه السالمد هارون

ږني ېورگښتني حقيقت ورته جوت شوى، له تحقيق او پو

پله غلطي ې خئړه دا كار په ا عليه السالممخكي د هارون 

ې د مغفرت پل ورور لپاره ئځان او خې، د ڼلگباه تاش او

  ې.ړاو رحمت دعاء ك

 همت، جالل او ړ لو عليه السالمې كي د موسى ې قصپه د

چي د ده قوم د ې نشو زغملى ، دا ئځور شوىديني غيرت ان

عليه ړى چي هارون ې كځي، گمان ئېوډ كي پرډنشرك په 

 د سرېري او ږې له ځكه ئې، نو ړتساهل او نرمي ك السالم

. هيبت ښكودځان ته راې په زور ئېښتانو ونيولو او له و

رېدى شو او نه د ې سامري مخي ته ودچي نه ئې هومره ئ

  هغه مشرك پلويان.

پل چلند جدي وو، له خالسالم  عليهد موسى چي  گورئ

پلويانو سامري له د نائب سره هم او له سامري او 

نيسي، تانو ښويېري له ږاو خپل ورور د سر سره هم، 

 ته، ورږياراكپه لوري د ځان  ئې سره ېپه قهر او غص

پلويانو د شرك ولي دي د سامري او د هغه د وايي: 

هللا د دي دوى وليدل چي كله  ؟كړوسكوت ړاندي په و

كوي ولي دي مخنيوى عبادت ځاى د سخوندر په تعالى 

اى زما د مور زويه! "اى  هغه ورته وايي:ړ؟ ونه ك

وو چي ما  ېدږم، نړوسه كې !" زه قوم بورورهزما 

خوشحالوه! او ما د راباندي  منان مهښد، يووژن

گرى ما مه د دوى ملوه! ځڅخه مه گر ېجمل لهظالمانو 

په چي ستا ړ كوه ڼه او مه مي داسي كار ته اگ

څخه شم، ورته ړم او له ظالمانو ې ادبي وكړاندي بو

حتى له ، هكړومقابله وى د دېره حده ډتر ما وايي: 

ېدو ځگرته به له راچي ړه شوه راوالره ېسره دا و ما

ي دي زما تر راتلو ولچي ې ړې مالمت كپه دوروسته ما 

ړ؟ ړ كپه ولس كي اختالف راواللي دي و ؟ړانتظار ونه ك

 ؟او يووالي خيال ونه ساتووحدت ولي دي د ولس د 

ې سوزوي ې كوي، بيا ئټټوې ټټو السالم ب ت عليهموسى 

ځوي، او سامري ته داسي په اوبو كي غورې ئې او اير

ځي او له الس گرې لري څوك به ترچي هر وي سزا اعالن
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  ځان ساتي.ړو به ورو

په  د الريه وتل، څخاسرائيل له مصر ي كله چي بن

 ئېان ب ت ر شول چيېتخوا ته داسي قوم د ږدو كي او

 چيښتل وغو السالم عليه موسىدوى هم له ، ځللمان

سخت  السالم عليهړي، موسى ړ كورته جو تب   كوم همداسي

ښتنه پوه قوم غوې د يوه جاهل او ناټل او دا ئور

سامري د قوم دا تلوسه او د ضعف نقطه درك ڼله، گو

ټه گې ترمناسب فرصت كي كوم چي په  ړه، منتظر ووك

گو تر سترگند او څردا خلك  چيپوه شو ، يواخل

او د  ېد ولس جاهالنه تلوسړي، ېدونكى خداى غواك

ړه، په الس وركغيابت دا موقع موقت السالم  عليه موسى

بايد د نورو ې وويل: و ته ئ، خلكېدوڅاه پړپه بي

خداى پر مهال د ېر د دعاء او عبادت څپه قومونو 

ښه ده، ړ وي، سخوندر د قوت نته وال مخي ځور زموږان

ڼه كي په بځواكمني بايد د سخوندر د خداى قدرت او 

ړئ، ې راوڼگا اسو خداى منئ نو خپليړو، كه تځور كان

كله  چيړه ړه كمجسمه جو ې د سخوندر داسيدوى ته ئ

گ او گوې ځ ئمنېده، پورته كې ړه ترباله به رمك

ېده نو ېرځه تگ له منگود چي به هوا مجوف وو، كله 

دا وويل: ې قوم ته ئېدو، پورته كې ې ترږ به ئغ

 ې له مصره وايستئ!! تاسو ئ چي ئهمغه خداى د

ې كار كي په دښايي  چيږي ېډولو معلومڼو له غونگاد 

گورئ اوس هم  ډه تر نارينه وو زياته وه!!ځو ونښد 

گرو، فال نيونكو، نجوميانو، ډگرو، تعويذچي د كو

ځي ښپيرانو او فقيرانو خوا ته اكثرًا زيارتونو، 

، او ړيې غواېدا ترپلو حاجتونو ترسره كاو د خځي ور

 ې وركوي.نذران ې اوې شكرانپه بدل كي ئ
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هغه  ې ويل:حال وو؟ وئڅه ې سامري! ستا ې ويل: اوئ

گو نه شول، نو د نورو ترستر چيگو شول څه مي ترستر

مي  ړل، بياترالسه كټ يو موپيغمبر له آثارو مي د 

ې ويل: ، وئړښايسته كهمدا راته فس مي ځول، نغورو

دا ژوند كي په پاره به د دنيا نو درومه او ستا ل

ټاكل ټه ېن ړئ او تا ته داسي: الس مه راوچيويل وي 

پل هغه معبود او خ نشته ا ديېدې شا ته كتر چيې شو

ې، خامخا ېوتى وپرې خوا ته ئ ړمخيپ چيگوره و يته د

سيند په ېر څپه د ايرو ې ئوو، بيا به وسوزې به ئ

ستاسو معبود  چيو، خبره دا ده بله نه ده دوشينكي 

ې پرته بل معبود نشته، علمًا ئده له  چي ئهغه هللا د

  ې.ړڅه احتواء كپه هر

مو څو خبرو ړه په او ې مباركو آيتوند د -(95-98)

 پام وي:ته 

  ې اښتو: پوې ړ او وئسامري ته مخ كالسالم  عليهموسى

ړى؟ سامري ولي دي دا كار كل وو؟ حاڅه سامري! ستا 

خلكو نورو د  چيگو شول څه مي ترسترداسي ړى: ځواب ورك

ټ يو موپيغمبر له آثارو مي گو نه شول، نو د ترستر

ښايسته همدا راته ځول، نفس مي غورمي و ړل، بياترالسه ك

څه چي سامري ږي ېگو ك! دلته دا وضاحت نه تر سترړك

گو ې تر سترمبر آثار ئپيغچي د دومره ويل شوي ليدلي، 

ځينو له دغو الفاظو دا ې اخيستى، ې ترټ ئشوي او يو مو
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ليدلى او د السالم  عليهچي سامري جبريل ې انتباه اخيست

ړې، همدا ې ترالسه كخاوره ئټ يو موپلونو هغه د آس د 

ړي ې او د سخوندر د رمباچولپه خوله كي اوندر ې د سخئ

ټه ې بنساو بدعاء اې ا خوشخو دوجه همدا خاوره وه!! 

جبريل چي نه دي ويلي  قرآنڅو دالئلو: په ېرنه ده، گان

څوي چي د ده آس وهفرعون ته ورښودلى ځان پور ي سپپه اس

ځي، دوى دا خبره له كومه ې شي او سيند ته ننوپساو ور

ې د ې؟ كه دا كار شوى وي نو دا خو به ئځايه راايستل

گه څنسامري  ښودلي وي نوړي كي فرعون ته سيند آبلي غا

ړي كي ې غاپه دچي سامري د سيند په داسي حال كي ، وليد

ېر نورو ڼ شمگولي به يوازي سامري ليدو او ولي به ؟ وو

چي د فرعون د آس د څه ضرورت وو ې ته دنه وي ليدلى؟ 

له آسمانه راكوز السالم  عليهپاره بايد جبريل څولو له

ته پرې ه دلتعالى  گر هللام !!؟پور شيپي سې اسپر يواو 

 دا كار نشي كولى؟!! 

  چي د سامري ږي ېږ دقت سره د آيت له فحوى معلوملپه

دئ او د السالم  پله موسى عليهپه خڅخه مراد له رسول 

ښووني الرالسالم  عليهې مراد د موسى څخه ئرسول له اثر 

ې ې ته وايي، مطلب ئپه عربي كي اثر او آثار همددي، 

ړې، د دين ښووني ترالسه كرځيني الپيغمبر چي ما د دا دئ 

په برخه شو، خو د څه علم راپوه شوم، ځينو برخو په 

ځول، او دغه ښتنه مي هغه لري وغورپه غوهوى او هوس 

څولم، خلكو د هغه مخكني ديني علم او ې وهكار ته ئ

ځلو ته ې او سخوندر لمانپوهي له امله زما خبري ومنل

ي او د سامرږ ته موې سره قرآن دپه  چمتو شول.

دوى د او ښوونه كوي ړه الرپه اژندو پېښه سامريانو د 

پوهه او ې معرفي كوي: تر عامو خلكو ئ داسي ړتياويگځان

بصيرت نسبتًا زيات دئ، يعني شيخ او مال دئ، هم خلك 

ځان تر نورو پله په خگوري او هم گه په سترپوه ورته د 

 ېئ او علومو ، شعارونوښوونوالرغمبر له يپڼي، د گپوه 

ټول شا ې كي ئ الري په نيميخو ې، ړڅه برخه ترالسه كهم 

ې ړى او د خلكو غولولو ته ئ، نفس دوكه كځوليته غور

مذهبي مشرانو  ماروگټد هغو ټ يعني د شرك بنس څولى.ه

له آثارو او د دين له  پيغمبرد  چيښودل شوى په الس اي

ځولي ې شا ته غورڅه برخه درلوده، خو دا ئې ويناوو ئ

ې، د سرو زرو ړلې مال تپاره ئلكو د دوكه كولو لاو د خ
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ڼو گاپله د دوى له په خړى، هغه هم ړ كې ورته جوب ت ئ

په  او ئې دي: دا ستاسو رب داو ورته ويلي ئ پيسواو 

د )سخوندر( عبادت ځاى په  تعالى هللاد ې خلك گه ئې تود

 !!ړيچمتو كته 

   ويل: نو درومه او ستاوهغه ته السالم  عليهموسى 

: الس مه چيدا ويل وي ژوند كي په پاره به د دنيا ل

ې شا ته تر چيې ټاكل شوټه ېن ړئ او تا ته داسيراو

 ړمخيپ چيگوره و يپل هغه معبود ته داو خ نشته ا ديېدك

ې ئوو، بيا به وسوزې ې، خامخا به ئېوتى وپرې خوا ته ئ

و، خبره دا ده بله نه دوشينسيند كي په ېر څپه د ايرو 

پرته بل معبود ده له  چي ئتاسو معبود هغه هللا دس چيده 

سامري ته د موسى  ې.ړڅه احتواء كپه هرې نشته، علمًا ئ

ښتل خلك چي هغه غو ږيېې وينا معلومله دالسالم  عليه

ې زيات ېر ئپلويانو شمړي، د ې كگري ئځان ملوغولوي، د 

ځكه موسى نو  ،ى ووړې دا ب ت جور كې موخه ئپه همدشي، 

درومه او ستا ړه: د هغه سزا داسي اعالن كالم عليه الس

: الس مه چيدا ويل وي ژوند كي په پاره به د دنيا ل

خوا ته مه  مازې: !! يعني همدغو خلكو ته به وايړئراو

  ړئ!!ځئ، ما ته الس مه راوگرځئ، له ما لري را

 چي غربي مستشرقينو د نورو پام وي ته مو هم ې د

دا ړه په امري( د نامه ېر دلته هم د )ساڅپه مواردو 

د سامري نوم له مخكنيو  گواكي قرآنچي ړى اعتراض ك

سامريه په اصل كي گه اخيستى او دا په غلطه توكتابونو 

ې چي تر دېنه ده پالزمهغه ېواد د بني اسرائيلو د ه

ې او دا نوم ړه شوېنه جوپالزمېر وروسته دا ډې واقع

چي ړو نه وكښتپوې جنابانو ! خو كه له دورته غوره شوى!

ېني ته پالزمې څه اخيستل شوى؟ ولي دنوم له  (سامريه)د 

ژندل شوى پېپه دوى كي ړى شو؟ كه دا نوم دا نوم ورك

ځواب پاره غوره كاوو؟ ېني لپالزمې د گه ئڅننوم نه وى 

ټي اعتراض وجه دا چټه او ې بنسې ب، د د؟!!څه ويې به ئ

ته م ړول هارون عليه السالچي بايبل د سخوندر جوده 

په سامري د نامه ځكه د نو دا مستشرقين ړي، منسوب ك

ي: كله لليكړه ې اپه د بايبل! ړ شوي!ې وينا ته اړه دا

ې خداى ورته هغه لوح وو په غره كيموسى د سينا  چي

 ليكلي وو!! يپه كې لس احكام گوتو ئپلو په خ چيې ړورك

ړ... خلك هارون ته ډ وكځنې ئ يپه غره كخو د سينا 
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 ي زموږچړه ړ كته خداى جو څه او موږپا يچراغلل 

... هارون ورته وويل: د سرو زرو هغه ړيښوونه وكالر

ڼو او زامنو و، لوستاسو د مېرمنړئ چي ې ما ته راوڼگا

ي ټول. هارون ړ..ي دي، خلكو دا كار وكږونو كپه غو

ې ې او سخوندر ئچولې وائ يپه يوه قالب كې، ړويلي ك

 ې:ړې كئ چيغيخوندر وليد لكو سخ يچ، كله ړړ كې جوتر

له مصره  يچو! دا ستاسو هغه خداى دئ ې بني اسرائيلا

سخوندر په ليدو سره د ې ې صحنې راوايستئ!! هارون د دئ

سبا د ې ويل: وئ ړ اوړ كځاى هم جوۍ ته د قربان مخي

دل، د څېاپسبا خلك سهار وختي  پاره جشن نيسو!!خداى ل

ۍ قرباني متزولو او سالې د سوئ په وړانديسخوندر 

ې او د بښاك څېر خوراك ډښه ېنستل... ښكړه، ړانده كو

په ل... خداى موسى ته وويل: ړكې وۍ كارونه ئحياي

 يچږده ېپر.. ستا قوم فاسد شوى. يچړ شه وال يتلوار الند

.. خو ژنم.ټول وواو ړم... ې بل كپرې اور غص پليد خ

؟ ېپل قوم دومره غصه يپر خ موسى وويل: خدايه! ولي

پل قوم له ږده او د خېپره غصه پلخ يچوال كوم س

ړه چي درپه ياد كړه پله هغه لو!! ... خېر شهمجازاته ت

ړه پل ذات لوپه خوو: ويلي  ابراهيم او اسحاق ته دي

ې ېر بڅپه اوالد به د آسمان د ستورو كوم چي ستاسو 

تصميم پل خې كبله خداى له !! ... نو له دړمېره كشم

سى له غره راكوز شو... او هغه دوه ېر شو!! ... نو موت

ې ړو خواوو ئپه دوا يچې و الس كيپه ې ې ئي لوحډبرين

 يچپل الس( لس احكام ليكلي وو... كله په خ)خداى 

ږ شو... ې ترغوږ ئځوشور او  ،ې شوږدډغالي ته رانپن

په ته  ې مخيخلك ئ چيې ېدگپر طاليي سخوندر ولې ي ئگستر

تر ې ې ئلوح چيغصه شو  ندا بوخت دي... داسيڅا او خن

ې . بيا ئې..ې شوټې ټوټټوې او رځولوغو غره!! الندي

ټكاوو او د هغه ې ړ، وئويلي ك په اور كيطاليي سخوندر 

 پر بنيې ې او دا اوبه ئپر اوبو وشيندلې ې ئړدو

ي له د وليې وويل: ته ئهارون ! ... ې!!ښلڅو واسرائيل

ه كي په دروازډغالي پند  ړه؟..قوم سره دا جفا وك

پلوي وي زما خوا د خداى څوك چي ړ: ې كږ ئېدو او غودر

ډ ټبر د ده خوا ته راغونټول الوي  دشي... را ته دي

توري ترمال  چيې ويل: خداى امر كوي . ورته وئشو..

پل ړ شئ، خسره وال بلسره تر يوه ډغالي له پن، د ړئوت
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ړ او .الويانو اطاعت وكژنئ..ډى ووگاوندوست او ، ورور

... موسى ژل شولې زره اسرائيليان ووځ درورې په د

ړ د خدمت وړه چي د خداى الويانو ته وويل: تاسو ثابته ك

!... موسى ړي!!... نو خداى به تاسو ته بركت دركياست

ښه ې وبخې، خو ته ئړگناه كې قوم لويه خداى ته وويل: د

خداى ورته  ړه!!محوه كپل كتابه او يا خو زما نوم له خ

ې ړگناه ك چيچا . محوه كوم.. به ولي وويل: ستا نوم

له كبه لي ځند لمان ب ت هغه ته سزا وركوم...خداى د هغه

و لويه بال نازله اسرائيل بني پر ړى ووړ كهارون جو چي

ي ته سيم بيا خداى موسى ته وفرمايل: دا قوم هغي ړه!!ك

ې په د! خو زه به ږي!!ېبهپه كي ې شات او شيدځه چي بو

. يئ.. ښسركځكه چي نه وم، ځ كي نپه مستاسو سفر كي 

په ېبه ستاسو كه يوه ش ړم!!مو هالك ككي  په الريممكن 

ستاسو  چيڅو ژنم... تر شم نو تاسو حتمًا و هپاتځ كي من

ې او جواهرات له ڼاډول گړه كوم هر ېكپرۍ ړه وروستپه ا

 . (ړئ..ك ځانه لري

ې وينا جمله جمله غلطه ده او هر عاقل څه هم د دكه 

د هغو  بايبلږي، خو د ېپوهۍ په غلطې ئ انسان

پرته منلى او ې له غور دا كتاب ئپاره چي منونكو ل

څو وضاحتونه ضروري ښي، ېبر هې ورته مقدسهره وينا ئ

 ڼو:گ

  پاره څه ليكلو لد  يچېر دئ څپه  زموږ تعالى هللاآيا

څه گوتو پلو په خواخلي او  په الس كيبايد قلم 

هغه  ي وينا خو يوازيړه داساپه  د هللا تعالىوليكي؟!! 

په يوه كمزوري او ژني او ېپې نه ئكولى شي چي څوك 

دا ضعيفه وينا  بايبلراشئ د ې قياسوي، محتاج انسان ئ

 يچړئ وينا سره مقايسه ك له جامع او كاملي قرآند 

 فرمايي: 

    

     

                                                             

  82يس: 

چي كله د  ئڅه نه دپرته بل ې د ده كار له ديقينًا چي 

ړي نو ورته وايي: وشه، نو هغه )له څه اراده وككوم 

 ږي!!ېپرته ترسره( كډه ځن
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  د  ت اوبُ ډوله دا د سرو زرو سخوندر ښتيا په ركه

ړى وي، نو تر ړ كځاى هارون جوۍ اني ته د قربمخهغه 

گه څن!! دا ې وىړى شوټولو سخته سزا خو بايد ده ته ورك

، هغه هم له ژلو امر كويد نورو د و السالم عليهموسى 

يوه سره تر  هډغالي لپنپرته او د ي ږنېگوي او ښتنپو

ته  السالم عليههارون او  ،ژلو امرټولو د وبله سره د 

ې ي دى او زامن ئكوي بلككومه سزا نه ور نه يوازي

ږدي ېپرگه په توپالونكو د معبد د ساتونكو او )الويان( 

 ؟!!! ېمانه امتيازات ورته منيپراو 

  به  هللا تعالى چيآيا ستاسو عقل او ايمان دا مني

ېكو ډله به توري له تيوه  چيې وي ړړه كېكپر داسي

پلوه پلوه به تر بله ډغالي له يوه پند راباسي او 

ې ورور وي، ځي، كه ئته ور يڅوك مخ چيومي او در پوري

 چيې له دپرته  ې؟!!ژني به ئډى، نو وگاونكه  ،كه دوست

 ئړ دژلو وړى وو كه نه، د وې كگوري د سخوندر عبادت ئو

 يوازي چي؟ د عقل، عدل او دين تقاضا خو دا ده كه نه

مجازات  يځونكلمان ُبت او يوازي ړى شيمجرم ته سزا ورك

ږو پبه له ش ژنه وى نو وليگو وټو سترپ كه دا د !!شي

په  چيكار خو دا وه په ېدل؟! ژل كې زره ودر لكو يوازي

ېر زيات وى، كه د ډېر ژل شوو شمد وعام قتل كي  داسي

نو بيا  يژل شوې زره ودر چيښتيا وي دا خبره ر بايبل

. ژل شويمجرمان و يوازي چيې معنى دا ده خو د د

هم د دغو اسرائيلي مفسرين  ځيني متأسفانه زموږ

ې دا غلطه او ب بايبلاو د تللي  ېز النديرواياتو تر اغ

په تفسير كي ې مبارك آيت د د ې د قرآنټه وينا ئبنس

 ې.رااخيست

  د معبد د  يچږي ېپوهې په دهر عقلمن انسان

پين زر كارول او مجاور ته پاره سره او سگارولو لسين

په سينه ې ئ ډبريړول او قيمتي ې جوكر جاموټد نفيس ې ئ

گمارو مذهبي مشرانو ټد  كارول يوازيبند او مالبند كي 

نه خاصه مذهبي طبقه شته، نه په اسالم كي ېدى شي، كار ك

تبعيضي او امتيازي ې خاصه ې خاص امتيازات، نه ئئ

خاصه برخه، په قربانيو او صدقاتو كي ې ، نه ئجامه

ي د ځاى كپه هر دئ،  دجمكه مسټوله زته وايي  اسالم موږ

ړئ، هغه پله غوره كپه خعبادت كولى شئ، امام  تعالى هللا

ړي، مسجد به مو پر امامت اجوره غواامام مه نيسئ چي 
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په ځه د لمان ،ډډه كوئې گارولو به ئساده وي او له سين

ږي. ېځاى نه ودرړ په لوه څخمهال به امام له مقتديانو 

ې ليكونكي سهوًا ليكل بايبلاو دا همغه خبره ده چي د 

ډبره كاروئ ړئ، كه ړ كقربانۍ ځاى له خاورو جووه: د 

په  ښايي!!سره نه ما له  يرډبې ې تراشئ، تراشلنو مه ئ

 په دغيزينه هم مه جوړوئ، خو هغه د انجيل  معبد كي

: داسي نه ېړې اضافه كپرې ړى او دا ئي تحريف كك خبري

چي له دغو زينو د پورته تلو په مهال مو عورت بربنډ 

ووايي:  چيتيار  ئې ته نه دليكونكى د بايبل.د نه شي..

يو  په وړاندي تعالى هللاد ړوئ چي پاره مه جوې لې د دزين

 ږئ!!ېبرابر ودر

  به  موسى عليه السالم يچآيا ستاسو عقل دا خبره مني

به  ې وي؟! وليښلڅاوبه  يډكېرو و له ااسرائيل په بني

څه وه  ټهگې كار كاوو او د دې معنى ېهوده او ببې دا ئ

دا وينا ردوي  بايبلد  قرآن ې درلوده؟!معنى ئڅه او 

ېرو په ا ُبت و د سوزول شويبني اسرائيلاو فرمايي چي 

ې ښلڅې مينه ئ ُبت ېي د دې بلكښلڅې ې اوبه نه وړلل

 وه!!
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ړاندي چي و وې بيانوېښو( قصپته د هغو )تا همداراز 

پل لوري مو تا ته يو چي له خاو يقينًا  ېېري شوت

په ړي نو د قيامت ډډه وكې ترچي څوك  ړى،ذكر درك

په هغه كي، د پاتى ړي، تلپر شا وټى ېپيو به ځ ور

چي ځ څومره بد وي، هغه ورې بار به ئځي ور پهقيامت 

ځ ې ورپه دپو شي او مجرمين به ۍ كي به ېلپپه ش

په وي،  (ښتيشنه شنه به )اوچي ړو ډ كداسي راغون

 هټه دا خبرپه ټپاو ځونو كي به ورو ورو پلو منخ

څه په هغه ږ ېدلي يئ!! موډځنځي چي يوازي لس وروي ك

گالري له تچي د ې وايي هغه مهال چي دوى ئ پوه يوښه 

  ېدلي يئ. ډځنځ ې وايي: يوازي يوه ورپلوه غوره به ئ

ته ويل  ّـ هللا رسولو كي آيتونې مباركو په د -(99-114)

 شوي:

  له و، ې بيانوېښو قصپته د مخكنيو گه تا ې تودپه

پند او يادوني )ستر كتاب ي مو تا ته دا د پل لورخ

په ړي نو د قيامت ډډه وكې چي ترڅوك  ړى،( درك قرآن

ې دروند تر دړي، پر شا وټى ېپدروند يو گناه به د ځ ور

بار دا ې به ئځ ور په، د قيامت پاتىټي الندي تلېپ

پو شي او ۍ كي به ېلپپه شچي ځ څومره بد وي، هغه ور

شنه شنه به چي ړو ډ كسي راغونځ داې ورپه دمجرمين به 

له ې گي به ئستر چي ې يا دا دهچي معنى ئ، ښتي وياو

ډي به ډي ررې وي، ې شوړاو شنكېري، هيبت او ېري وډ

به شنه بخون شوي وي، او يا تور گو د سترې وي او راوتل

ېري شين بخون شوى گ به له هيبته او وچي د دوى رندا 

ټه دا په ټپاو ځونو كي به ورو ورو پلو منپه خوي، 

ټولو ېدلي يئ!! تر ډځنځي چي يوازي لس وركوي  هخبر

به ېرى ډېدلي يئ. ډځنځ يوازي يوه ورې وايي: غوره به ئ

ځو ېدا د لسو ورډځنپله خاو تر خاورو الندي په دنيا كي 

پلوه تر نورو غوره گالري له تچي د هغه ڼي او گېدا ډځن

ځي ې وريو يوازي دې وي او محتاطانه خبره كوي هغه به ئ

 بولي.  ېداډځن
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ې وايه: زما رب به ئپوښتي، وړه تا په ااو د غرونو 

په گ ډاآوار د ړي، نو ېر خواره واره كڅپه ړو د دو

ې گورپه كي چومى ېپږدي، نه به كوم ېپرې ېر به ئڅ

پسي بلونكي په ځ به ې ورپه دژوره، ړه او نه لو

او د رحمن رب ې نه وي، والى به ئږچي كودرومي داسي 

ښو پ)د ښهار تت شي، نو له كږونه غړاندي به په و

په هغه ورځ به شفاعت ې. څه نه اورته به بل پا( پرڅ

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 ته دي او 

 احاطه نشي كولى.  ېدوى علمًا پر

 ښووني دا دي:و الرې مباركو آيتوند د -(508-550)

  چي دا ستر ستر ښتل پو ّـهللا  رسولقيامت منكرين له د

ې ټټوې ټټوچي دا به گه ومنو څنگه شي؟ څنغرونه به 

د ې زما رب به ئځواب كي ويل شوي: په شي؟! دوى ته 

په گ ډاآوار زمكه به د ړي، ېر خواره واره كڅپه ړو دو

ړه ې او نه لوگورپه كي چومى ېپ، نه به كوم ړيېر كڅ

گ ې تنې كمزورى او لري ليد ئنظر ئ چي. هغه خلك ژوره

ېښي، د گران برېدل هم ورته گړنېوال ه مضبوط ددئ، د يو

ېدا خو آخوا ې كټټوې ټټوېدل او گړنسترو سترو غرونو 
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ې په دچي ږي ېپوهخبر دي چي له حقايقو ږده، خو هغه ېپر

ځي ځه ړۍ داسي ستر ستر ستوري له منگ هخور عالم كي هر

دا پ ته ورته ده، ه يوه توپرتلپه چي زمكه د هغوى 

ړ شوي ړو اتومونو جوړو وله داسي وكي په حقيقت غرونه 

ړي، كه دا جاذبه له ډ كځواك سره راغونې يوه چي د جاذب

ې نه بلكي داسي ټټوې ټټوړه شي نو غرونه به ځه والمن

گو هم نه ليدل سترپه ې چي ذرات به ئړي شي ړي دودو

 ږي. ېك

 دا زمكه او آسمان به  ځپه ورچي د قيامت وايي  قرآن

ې زمكه او نوى ړ شي، نوځه والگه له منړه توپپه بش

گ ډاپيدا شي، د هغي زمكي سر به داسي آوار آسمان به 

ړي ږي او نه لوېپه كي ليدل كچومي به پيچي نه وي 

 ژوري.

  څي، د محشر پاراقبرونو ټول خلك له ځ به ې ورپه د

به شي، ټول ړى ېدو بلنه وركډپه لور به د تلو او راغون

به ې خوا بلي خوا ته چي يودرومي داسي پسي بلونكي په 

به ږونه ږي، غېودرړاندي به په ود رحمن رب ږي، ېږنه ك

ېدل څه نه اورپرته به بل ښهار ټ شي، له كټيتت او

 ږي. ېك

  ورځ به شفاعت څه گټه نه رسوي، مگر د هغه دغه په

 هللا، چا چي خداى اجازه وركړي او د ده په وينا راضي شي

څه ووايي او يوازي هغه چي هغه ې راضي شي پر دتعالى 

ږي، نه د هللا ېې راضي كپرتعالى  چي هللاڅه به ويلى شي 

پرته شفاعت كولى شي او نه د له اجازت او رضايت تعالى 

ځكه دا ړه د شفاعت مجال ترالسه كولى شي. په انامستحقو 

مخي ته  هر هغه څه معلوم دي چي د دوىته تعالى  هللاچي 

په ماضي او ې، په ظاهر او باطن ئ، دي يا ئې شا ته دي

ې مناسبي په راتلونكې او ني عمل ئپه مخكې، مستقبل ئ

ږلي او هغه ېلې ئ ړانديچي وې ې، په هغو كارونو ئسزا ئ

ږي، نو د داسي عليم ېپوهټولو پر ېښي، پرې چي شا ته ئ

ښت لري، شفاعت خو د څه ارزړاندي به شفاعت په وذات 

ړ چي د بل معلومات ته اښت لري ړاندي ارزپه وچا هغه 

ښه ړي، ورته ووايي: دا گڼو خبر كښېچا له ې د وي، بل ئ

ې ښني مستحق دئ، زه ئړ نه دئ، د بخړى دئ، د سزا وس

 ې شفاعت كوم!! ځكه ئژنم نو ېپ

 په كار دئ، ږ توقف ړه لپه اې ۍ فقرد آيت د وروست
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دا اطه نشي كولى. اح ېاو دوى علمًا پردلته ويل شوي: 

څه علمًا احاطه نشي چا او  پهچي ږي ړېښتنه راوالپو

ږي؟ د ېكې چي شفاعت ئچا پر هغه كه تعالى  هللاپر كولى؟ 

څه هم كه ړنو؟ پر كې كس په علم او كه د دتعالى  هللا

ڼي خو گاو د هغه علم ته راجع اكثر مفسرين دا هللا تعالى 

چي مراد ږي ېلومې له الفاظو او سياق و سباق معد فقر

په ړني دي، يعني شفاعت كوونكي ې د دغه كس حالت او كتر

ړ گه دئ، د شفاعت وڅنچي دا كس ږي ېپوهگه نه پړه توبش

ښني مستحق دئ كه د عذاب؟ د كوم كس كوم دئ كه نه؟ د بخ

ې د پام سره ئپه ې ته او همد ىښه ورته معلوم شومل ع

ې چي د دڅه خبر دئ گڼي، خو هغه ړ ښني وشفاعت او بخ

ې څه اراده او قصد وو او نور عملونه ئې عمل تر شا ئ

چي دلته د پاره دقيق دئ ې لگه دي، دا تعبير د دڅن

موضوع مطرح ده نه د او معلومات علم د ړه په اې كس همد

ې ئتعالى  هللاچي ې دا دئ د علم موضوع، مطلب ئهللا تعالى 

نه ه گپړه توپه بشاو ې سم ژني او شفاعت كوونكي ئېپښه 

 ژني. پې

  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 راوالړ شوى تصور دئ، شريعت 

 هغه شفاعت مني چي د دې خصوصياتو درلودونكي وي: 

 اعت كوونكي د هللا تعالى له خوا ټاكل كېږي او د هللا شف

 تعالى له اجازې 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 وروسته به د 

 ى شي.ېددوى شفاعت ك

  هيڅوك دا جرأت او وس نه لري چي د هللا تعالى له

ې پرته د هغه په وړاندي څه ووايي او نه څوك د اجاز

 هغه له اذن 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 

خوشرك نه بخښي  ،شرك پرته د ټولو گناهونو بخښنه كوي

كي د چا شفاعت قبلوي او هيڅوك هم او نه د مشرك په حق 

دا جرأت نشي كولى چي د هللا تعالى په وړاندي د كوم مشرك 
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 شفاعت وكړي.

   

     

    

   

    

    

خاضع او ړاندي په ورب  ژوندياو مخونه د مدبر 

چي د ظلم څوك نامراد شو تسليم دي او يقينًا هغه 

په ړي؛ ېك عملونه وكچي نڅوك او ړ، پر شا كې ټى ئپې

ېره چي مؤمن وي؛ نو نه به له ظلم وداسي حال كي 

 .حق تلفيلري او نه له 

په  تعالى هللاد ځ او په وردلته د قيامت  -(111-112)

ې ځور شوى، يوگوالى انڅرندو ېډلو د ودرړاندي د دوو و

ېرو څپه ې، ږړي كټ، غاټيې چي سرونه به ئخوا ته هغه 

، دا هغه گنديڅرښي له ورايه ېري او ذلت نې د وكي ئ

په دنيا كي پر شا وي، ې ټي به ئېپد ظلم چي خلك دي 

ې الر ئړي ول، د كفر، شرك او ظلم ځواك مغرور كپل زور خ

په ټو او ذليلو انسانانو ټيړې وه، نن به د سرغوره ك

ړ وي، بلي خوا ته به هغه ړاندي والپه و تعالى هللاېر د څ

په  تعالى هللاد ړي، ې كېك عملونه ئچي نمؤمنان وي 

ږي ېېرې وړ وي، نه به له دن والئډه او مطمډاړاندي به و

 شي. ې تلف چي حق به ئې ې وشي او نه له دپرچي ظلم به 

  

  

   

  

    

  

په هغه ړ او نازل كگه په تو قرآنهمداسي مو د عربي 

ځان ساتنه چي  لړډول تنبيهات بيان كډول كي مو 

 ړى شي.ځته كنه رامند اخيستپنړي او يا دوى ته وك

پيغمبران پل پل خچي نورو قومونو ته خلكه  -(114)
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ړى شوى ژبه كتاب وركپه پل قوم ورغلل، هر يوه ته د خ

كي مو  قرآنې په دږو، ېول قرآنعربو ته مو عربي  ؛وو

ې موخه په د ل؛ړډول تنبيهات بيان كډول گه په مكرره تو

او د ن وساتي ځادوى له انحرافاتو، ظلم او فساد چي 

 .ړيو مجال ترالسه كپند اخيست

    

    

    

    

    

   

    

    

   

 پر قرآنښتن دئ، او څړ شأن ټولواك هللا د لونو حقيقي 

ې وحي چي تا ته ئتلوار مه كوه ړاندي تر هغه و

علم مي زيات  !هې زما ربړه شي، او ووايه: اپبش

ړى ړاندي مو آدم ته حكم كې وچي تر داو يقينًا  ړې.ك

      ړ او د عزم خاوند مو ونه موند.ې كېر ئ؛ نو هوو

په ړه الندي خبري په او آيتونې مباركو د د -(114-115)

 پام كي ولرئ:

 ې تتمه ده، ښكلو آيتوند مخكنيو ړۍ فقره د آيت لوم

ناسمي بولي او ېرني گړه د مشركينو انپه اد قيامت 

د ې دوى ئچي ړ دئ ېر لوډڅه له هغه  تعالى هللاوايي: 

ل ورته نه د قيامت راوستړه وايي، اپه حقيقي ټولواك 

ې باور پرچي دوى ډول شفاعت وي به هغه گران دي او نه 

 لري. 

 ېل آراء ېل بنو كي بپه تفسيروړه په اې د دوهمي فقر

څه ده، آيا ې چي معنى ئگورو ږي، بايد وېگو كتر ستر

په اورولو كي عجله  د قرآننورو ته چي ې دا ده معنى ئ

او  د حفظ قرآنپه دوران كي د چي د وحي يا دا مه كوه، 

چي ې تلوار مه كوه چي د دتكرار عجله مه كوه، يا دا 

ړ شي، هره رأيه د ابن پژر درباندي نازل او بشژر  قرآن

ېر څپه عباس، مجاهد، قتاده، ابن جريج او نورو 
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ې سياق و سباق ته خو كه د فقرې، شخصيتونو ته منسوب شو

چي تر ږو ېې ته رسې نتيجد پرتهنو له كوم شك ر شو ځي

ې چي د دېيم تعبير دئ، يعني دا ق تعبير درټولو دقي

ړ پژر درباندي نازل او بشژر  چي قرآنتلوار مه كوه 

پل مناسب وخت كي پل خپه خچي هره برخه ږده ېپرشي، 

درباندي نازله شي، له مناسب وخت مخكي د احكامو ترالسه 

يا ې ونه شي، پرچي عمل ږي ېې منتج كپه دځلي ېر ډكول 

په حكم شي، ړى ېر كهمرحله كي حكم په ږه د عمل ږ تر لل

گه ېلباو معروفه گنده څرباندي د عمل نه كولو يوه 

ړني كي هغي كپه  السالم عليهږ د ستر جد آدم زمو

 عليهړه، د آدم ې وخوېوه ئې مچي د ممنوعه شجرځوروي ان

ړاندي مو آدم ته حكم ې وتر دړه ويل شوي: په ا السالم

 اوند مو ونه موند.ړ او د عزم خې كېر ئ؛ نو هړى ووك

گوته كوي خو په ړاو ژور تځ ټولو فقرو ترمندا تعبير د 

ځه ړاو له مننور تعبيرونه نه يوازي دا يووالى او ت

    ړوي.ې جوې ترې ربطه فقرړي بلكي بو

 چي د آدم عليهړې څه كدرنو مفسرينو دا هځينو 

ړي ړه راغلي الفاظ داسي تعبير او توجيه كپه ا السالم

ړې، حكم څ اشتباه نه ده كهي السالم عليهم ښيي آدچي و

ېر شوى وو، د الهي حكم د مخالفت عزم او اراده ې هتر

ې هغه گه ئېره او غير قصدي توپه هړې، هسي ې نه وه كئ

ېر تكلف ډې وه!! خو دا توجيه نه يوازي له ړلېوه خوم

ېر ڼ شمگد ې آيت او د همد قرآنډكه توجيه ده بلكي د 

ې ته و خالف توجيه ده، دوى ديتونآنورو صريح او واضح 

ې د دغي ېرمن ئاو م السالم چي آدم عليهړى پام نه دئ ك

، له لې محروم شوجامۍ مخكنپلي اشتباه له كبله له خ

ړه فرمايلي: په اد دوى  تعالى هللا ،لشو جنت كوز

    

     

     : نو

ړل ټكي ترالسه كڅو ه داسي څخرب پل آدم عليه السالم له خ

هغه  چيې شكه ړه، بې توبه قبوله كپه وجه ئد هغه  چي

د  السالم عليهډېر مهربان توبه منونكى دئ. يعني آدم 

پل خ چيشو  ټه كيپه لالفاظو  ړه، د داسيتوبې اراده وك

ې توبه قبوله او و هللا ئا يړى شندامت ورباندي بيان ك

ي! هللا تعالى ورته هغه الفاظ تلقين ړكې عفو اشتباه ئ
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گندولى شو او څرپل ندامت ې هم خپه كوم سره ئ چي ړلك

كولى ښتنه پرې ې د هللا تعالى د مغفرت او رحمت غوهم ئ

په ويلو سره هللا تعالى د ده توبه د همدې الفاظو شوه، 

 :فرمايي اړه داسي پهد دغو كلماتو  قرآنړه. قبوله ك

ق اال  ر ب ن ا ظ ل ْمن ا أ ْنُفس ن ا و ِإْن ل ْم ت ْغِفْر ل ن ا و ت ْرح ْمن ا 

په  ربه! زموږ ړو وويل: اېل ن كُون ن  ِمن  اْلخ اِسِرين  * : دوا

ښنه ړ، كه ته راته بخځان ظلم وكپل خپه  موږ چيښتيا ر

له نو هرومرو به  ې،ړاو راباندي رحم ونك ېړنه كو

له  چي ته وايي سره قرآن موږ په دې ه وو.څخزيانمنو 

چا خطاء او غلطي كېدى شي، غلطي او اشتباه كول هر

ستاسو فطري كمزوري ده، خو كه له غلطي وروسته توبه 

د  ۍغلط ړئ او د خپلي، هللا ته رجوع وكښيئ، ندامت وړئوك

ښونكى او مهربان شئ، هللا تعالى به بخ ټه كيپه لجبران 

  .ومومئ

  په ې دا ځاى او مناسبت راغلپه كوم چي دا فقره

ړني د هغي ك السالم عليهې د آدم چي مراد ئښيي پله خ

ې اشتباه يادونه پيناوى او توجيه نه ده، بلكي د يوس

ځوي پامه وغورټول حقايق له څوك دا چي ، عجيبه ده ده

ړي كړاندي داسي تعبير او توجيه وې آيت د د قرآناو د 

ړخ نه له الفاظو او سياق و سباق سره اچي هم د آيت 

ژور و سره جدي او آيتونېر نورو گڼ شم لهگوي او هم ل

 !!! ځته كويتعارض رامن

 كامل او له هر تعالى  هللاچي يوازي پام وي ته مو ې د

په ېدا په الهي اخالقو سمبالعيب او نقص مبراء دئ، 

 يړاو ارتقاء هغه لوكمال معنوي ې انتهاء د بحقيقت كي 

د انسان ته رسېدل  ېچي هغپه معنى ده ېدا څوكي ته د رس

ېدا ممكنه ده خو ې كږدڅوكي ته نهغي ې ده، له وسه وتل

د څوكي ته ړي ې لودپيغمبران عليهم السالم ېدا محال. رس

انسان لپاره  دته رسېږى چي ځاى رسېدلو په الر كي هغه 

پاى او  ءانتهاې ب يوه، په ئآخري معراج دوروستى او 

آخري د توقف ځاى او وروستى تم منونكي مسير كي نه 

ا ممكنه نه تېرېدې آخوا ې نقطتر دڅ انسان ته ړاو، هيپ

ړو لود انساني  انو عليهم السالم شخصيتد پيغمبر ده.

صفاتو او د غوره ړتياوو گځانچتو معنوي د ده او ،اخالقو

ړه لووروستى معراج او د گراف آخري  لپارهاو خصوصياتو 

، اسوه گهېلبهغوى په هر څه كي د نورو لپاره . څوكه ده
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او اشتباهاتو  أخط ،نه له گناهجل شأاو قدوه دي، هللا 

پلوه فكري، اخالقي او عملي  لهمصئون ساتلي، خوندي او 

دې معنى چي په گناه عصمت د معصوم دي، او خطأ له گناه 

ه كومه څخء له دوى كه كله د انساني طبيعت په مقتضا

ډېر ژر متوجه كوي،  ېئوشي، هللا جل شأنه  وړه اشتباه هم

د اشتباه مخنيوى او جبران كوي او تكرار ته ئې نه 

پرېږدي. په دې معنى هغوى معصوم دي او هللا جل شانه له 

پيغام پل رسالت او د ختعالى  هللا، گناه مصئون ساتلي

ړ پبشپه چي دا دنده پاره داسي شخصيتونه غوره كوي ل

 خلكو ته ورسوي.امانت او صداقت سره 

   

  

   

   

    

   

   

     

    

    

    

پاره لآدم د چي مالئكو ته مو وويل: او هغه مهال 

پرته چي له ابليس ړه، نو ټولو سجده وكړئ، وك سجده

چي دا آدمه! يقينًا ې نو ومو ويل: ا ړه،ې وكډډه ئ

چي له ښمن دئ، نو داسي نه ېرمني دستا او ستا د م

ې. ځېوپرپه مصيبت كي به مو وباسي كه نه نو جنته 

چي  يوپه برخه در داا ته تبه ې كي په دچي يقينًا 

، او ته به نه ږيېډ كې او نه به بربنږېږى كنه به و

 ږي.ېگرمي كې او نه به دي ږېږى كپه كي ت

 يې دوهمه اساسآيت سره د سور مبارك ېپه د -(116-119)

پاره لم عليه السالم د آد ېئ يپه سر ك، ېپيل شوموضوع 

راغلى،  ړاوىې د ابليس سرغې سجداو له دد مالئكو سجده 

 ښووني دا دي:و الريو آيتونرپورتنيو دد 

 السالم  آدم عليهچي د ړ امر وكمالئكو ته تعالى  هللا
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ړه، د ټولو سجده وكپرته ړئ، له ابليس وك پاره سجدهل

ټولو ړاندي د په والسالم  عليهمالئكو سجده د آدم 

ټولو كي يوازي په په معنى وه، خلوقاتو د انقياد م

ډډه ړاندي له انقياد په وابليس د آدم عليه السالم 

 ړه. كو

 آدمه! يقينًا ې ته وويل: االسالم  عليهآدم تعالى  هللا

چي ښمن دئ، نو داسي نه ېرمني دچي دا ستا او ستا د م

ې. ځېوپرپه مصيبت كي به له جنته مو وباسي كه نه نو 

چي تاسو له جنته وباسي، كه د څه دا ده د ابليس هيعني 

په ځئ او نته به ووجښتئ له كي ونپه لومي ده د وسوسو 

په ښمن ښمن دئ، د دمصيبتونو به اخته شئ، هغه ستاسو د

 ځان ساتئ.ې و له وسوسو ئگورئ اگه ورته ستر

 جنت په چي ته دا هم ويلي السالم  عليهآدم تعالى  هللا

نه به ، ېږېږى كي نه به وي وي چا حالت داستسبه كي 

ږي. ېگرمي كې او نه به دي ږېږى كت، نه به ږيېډ كبربن

ېمانه تل به دي پرې، گالاو تنده به نه ږه يعني لو

ږي او نه ېځورۍ برخه وي، نه به له يخنه پښاك څخوراك 

چي هم دي له ې په برخه شواسي جامي دي دله تودوخي، 

 يخني ساتي او هم له تودوخي.  

  ېر وضاحت ډپه ې ۍ فقريو سل اتلسم آيت له وروستد

چي دا جامه كومه مصنوعي جامه ږي ېاو صراحت سره معلوم

په وار په مصنوعي جامه كي انسان حتمًا او ځكه نه وه، 

په صورت، د ړښت د ز خت كي،وپه د غسل ږي، ېډ كوار بربن

په وخت په بلي د بدلولو ، كي په نتيجهېدو ړېدو او شلش

څكله نه په جنت كي هيچي ته به آيت وايي  خو داكي، 

چي دا ېدى شي ې معنى يوازي دا كږي، نو د دېډ كبربن

له بدن سره  چي د دوىيوه داسي طبيعي جامه وه جامه 

ژوو ته  تعالى ټولو نورو چي هللاې وه، همغسي لكه ښتن

په نتيجه كي ړلو ې د خوېوې، دا جامه د ممنوعه مړورك

ټولو چي په گورو كبله اوس  ېې، له همدې ايستل شوتر

ې چي مصنوعي جامډ مخلوق انسان دئ ژوو كي يوازنى بربن

دوبي كي په ي كي تودو جامو ته او ژمپه ته ضرورت لري، 

په چي مصنوعي جامه انسان پام وي ته مو ې ته. دړو س

پوستكي، كله د دوى كله د حيواناتو له ړوي، پل الس جوخ

و او كله له نيلون، هللا ېښمډو او ورونسړيو، كله له له و

چي كومه جامه مخلوق ته وركوي هغه مصنوعي نه تعالى 
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ږي، نه ړېږي، نه شېرنيچي نه خبلكي طبيعي جامه وي، 

ې تفصيل د ږي او نه بدلولو ته ضرورت لري. د دړېز

    . گورئآيت كي و 90پهې االعراف د سور

   

    

   

     

   

  

   

    

     

آيا مه! ې آدې ويل: اړه، وئنو شيطان ورته وسوسه وك

ړم ښوونه وكښت ونه او داسي واكمني ته دي الرپايد 

ړه، خوې وترېوه( )مړو ځي؟! نو دواځه نه چي له من

پيل ې ئې په دگند شول، نو څرپل بدنونه ورته نو خ

او آدم له ښلوي، ې ونڼپاځان د جنت پل پر خچي ړ وك

ې( ړ نو )له سمي الري ئړاوى وكسرغڅخه پل رب خ

 ړه. وكېروتنه ت

په څو خبري ړه په او آيتونې مباركو د د -(121-121)

 پام كي ولرئ:

  ړ، ك وسوسه السالم عليهشيطان آدم چي دلته ويل شوي

چي شيطان دوى ته مجسم شوى نه ې خبري معنى دا ده د د

چي نن د دوى اوالد ړي لكه ې وسوسه كدئ، بلكي داسي ئ

ډ او ډاټول په ا كي ڼپه رې آيت د د وسه كوي.سو

ته شيطان  السالم عليهآدم چي سره ويلى شو اطمئنان 

د آدم  قرآنځي، چي د ده اوالد ته ورداسي ورغلى لكه نن 

ه د ده د ايستلو څخد غولولو او له جنت  السالم عليه

د آدم  چي ئڅوك دكار شيطان ته منسوبوي، شيطان همغه 

څوي، خو آيا دا گناه ته هاوالد )انسان(  عليه السالم

 ماعليه اءاو حوآدم  يڼي كگندي بڅرپه كومي شيطان 

د محرف بايبل تر  چيځيني ښودلى، لكه ځان ته  السالم

ادعاء ېز الندي تللي، د بايبل غلطه خبره تكراروي او اغ

او كه همغسي ورغلى او چي شيطان دوى ته مجسم شوى، كوي 
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چي د دوى اوالد وسوسه كوي؟ ړي لكه نن ې وسوسه كدوى ئ

به داسي وه چي هغه وسوسه شو  ډ سره ويلىډاپه يقين او 

په  چيڅوك احساسوو يو  موږ ې، نن چيۍ وسوسلكه د ده نن

گناه او حرام څوي، گناه ته مو ه، يگوۍ لډچونړه مو ز

ې د )ارتقاء( او )دوام( باعث ئ موږزښايسته كوي، راته 

ېبه گورو خو هره شگو نه په سترې ئ موږ چيهمغه  ڼي،گ

همدا دوكه مار مخلوق او ته جد  موږزېز احساسوو، ې اغئ

ې ئ گه ورغلى، همداسيې توپه همدچوونكى همدا وسوسه ا

 هپاتتل په جنت كي وخورئ ) مېوه ورته ويلي: كه دا

په  قرآن، په برخه شيېدا( او )معنوي ارتقاء( به مو ك

په ېبه ې هره شهر انسان ئ چيې ړړه همغه خبره كې اد

ېهوده خبره ې او بخوش خو بايبل ،احساسويژوند كي پل خ

ڼي!! او متأسفانه گكوي او دا وسوسه د مار له لوري 

ڼي كي يا په بچي شيطان د مار ځيني مفسرين وايي ږ زمو

 ړي!!ې دوكه كپه خوله كي جنت ته ورغلى او دوى ئد مار 

د آيتونه  قرآند ړي چي غوادا د هغو خلكو كار دئ 

 ځترمن بايبلاو د قرآن  وړي اپه استناد تفسير ك بايبل

 څه كوي.هد تلفيق 

 ې چي د دږي لكه ېد آيت له الفاظو داسي معلوم

وو، د )عصى( او  السالم نكى آدم عليهوپيلواشتباه 

)غوى( نسبت ده ته شوى، او دا د بايبل د هغي وينا 

ړولو محرك او باعث ې د خوېوې مچي وايي د دترديد كوي 

ښځي خوا ته ځ مار د يوه وروه، بايبل وايي:  ّـحوى 

خداى تاسو  چيده  ايښتې وويل: آيا رې ته ئاو هغراغى 

ښځي  ړي يئ؟منع كړلو وو له خومي دټولو ونو د باغ د 

د  چيې ړى شوته اجازه راك موږورته وويل: ځواب كي په 

ځ په مند باغ  چي ې ونيپرته د يووخورو  مېوه ټولو ونو

ونه خورو او  مېوه ې ونيد د چيړى ده، خداى امر ككي 

مار ورته وويل:  ړو كه نه نو مرو.و حتى الس ورنه

كله  چيږي ېپوهښه خداى نه مرئ، بلكي  چي"مطمئن اوسه 

ږي، د خداى ېپرانستل كوخورئ سترگي مو  مېوه تاسو دا

ښځي ېلولى شئ"، هغه ونه ښه له بده بږئ او ېېر كڅپه 

چي ړ ې فكر وكځان سره ئېده او له ښېېسته وبرښاته 

پوهه  خوندوره وي او وهمې ېسته ونيښاې د د ېدى شي"ك

ې ې، وئې راوشكولئ ېومي ې ونينو د دړي، په برخه ك مي

ې او هغه هم ړې هم وركخاوند ته ئپل ې او خړلخو



 

                                                                                                                              ېپلوش ند قرآ

 ه  ط  

 

 

 

 

 

 

 

573 

ې پرانستلړو سترگي ې سره د دوى دواپه همد ې"ړلوخو

ڼو پاځر له نو د انپوه شول،  ډتيابربن ه خپليپې، شو

 ...ړهړه كټولو جامه جوپځان ې د ئ

ړ ېهوده او د خندا ودومره بكي  برخيې دپه د بايبل 

ږو مسيحيان ېپوهانسان ورته حيران شي، نه  چيدي  خبري

له لوري او د يوه مقدس تعالى  هللاد  خبريگه دا څن

متوجه  ېڅو خبرو ته ئ ! النديڼي!گ خبريآسماني كتاب 

 شئ:

  ئښځي ته وويل: خداى تاسو ته حقيقت نه دوايي: مار 

ړلو سره تاسو په خوې ومي ېد د چيدا سمه نه ده ويلى، 

په ړلو سره تاسو په خوې ومي ېد د چيحقيقت دا دئ مرئ، 

تاسو  چيړي غوانه  پارهې لد دږئ، خداى ېپوهښه او بد 

ېر څپه ې سره تاسو د خداى په د وخورئ چي مېوه دا

ږئ او د ده ېپوهاو بد ښه په معرفت ترالسه كوئ او 

د  !!رقيب ولري چيړي ، هغه نه غواږيېړرقيبان درنه جو

ړي ړلو منع كې له خوومي يې تاسو د دغپاره ئې لهمد

د مار خبره سمه وخته او د خداى  چيوايي  بايبليئ!! 

 مېوه ړو داخبره ناسمه او د حقيقت خالف، دوى دوا

 پوه شول!!ښه او بد په ړه نه شول، برعكس ړه، موخو

 گناه اصلي عامل او ځه د ښې بحث سره په د بايبل

زمكي د ې لخوا شوى، پيل د دگناه عرفي كوي، د باعث م

ې ې له لوري وه، نارينه هم د دناه د دگۍ ړپر سر لوم

او دا د حقيقت او واقع كامالً  څول شوى!هگناه ته په الس 

ښځي جسارت تر د په كولو كي گناه خالف خبره ده، د 

ېر د مجرمانو شمپه نارينه وو كي  دئ، ږېر لډنارينه 

ځه غالبًا د نارينه تقليد كوي، ښوي،  ځو زياتښتل تر 

تر  چي ئد ښت داسيړځو جوښد اقتدا كوي،  يپسپه هغه 

ې د تمايل زيات وي، قوي عاطفه ئو ته گڼېښې نارينه ئ

گناه نارينه د  چيگورو څوي، تل ځاى ښو ته هپه بدو 

 ځي.ور يپسځو ښپه پاره ل

  د ممنوعه ړو دواچي دوى آيت كي ويل شوي  595په

پل بدنونه ورته خې سره په داو ړه، خوه وېومې شجر

 دلته دا الفاظ راغلي: گند شول، څر

 ،  سوءات د ځينو

ېر كمزورى تعبير ډپه معنى اخيستى، او دا غليظه عورت 

ټ پپله له ده په خغليظه عورت چي د انسان ځكه دئ، دا 
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ېدا گندڅر ېپله ده او زوج ته ئپه خاو ږي، ېپاته كنه 

پاره له ده مصنوعي جامه دا عورت د تل لگناه نه ده، 

ې ښيي له دچي ټ نشي ساتلى، د آيت الفاظ داسي دي پ

ې گند شوي، او د دڅرپل سوءات ې وروسته دوى ته خجام

ې ې ئۍ جامچي مخكنېدى څه نشي كپرته بل ې معنى له د

چي ړى وو او هغه مهال ټ كپپوستكى ټول بدن او د بدن 

گند شوى. څرې ورته ټول بدن ئړه ې له السه وركمه ئاجدا 

ره پاې لاو جثبدن په سوره كي همدا لفظ د ې د مائد

 راغلى: 

     

   

     

   

    

     

    :هللا يو كارغه و ن

پل د خ چيي ښيڅو وروه، ترړلپس ېئ هزمك چيږو ېراول

اى افسوس، آيا له ې ويل: هړي، وئټه كپگه څنورور جثه 

پل ېر واى او د خڅپه ې كارغه د د عاجز شوم چيې هم د

څخه ښيماني كوونكو پنو له واى،  ېړټه كپ مي ورور جثه

 شو.

 ې ړلو سره جامه ترپه خوې ېوچي د موايي  قرآن

ڼو پاپه ځان چي گيا شول ل او ډ شولبربنوايستل شوه، 

څ ې لوځان ئښيي ټول چي ړي، د آيت الفاظ داسي دي ټ كپ

ان ځه پي ڼاپې پاره ئټولو لپځان د ټول شوى او د 

د دو وروسته ېڅله لوچي ې معنى دا ده ې. د دښلولن

ېر وروسته ډې ې ئې، نوري جامڼي وپاۍ جامه ړلوم انسان

ېړونكي څپه نتيجه كي ړې دي. د علمي تحقيقاتو ړي كجو

د ونو له ړنيو انسانانو چي لومېدلي ې ته رسيجې نتهمد

ې د ې، وروسته ئړگه استفاده كپه توې ڼو د جامپا

ې له نورو شيانو جامې څرمنو او بيا ئحيواناتو له 

گند څريو  چي دا آيت د قرآنداسي حال كي په  ړې.ي كړجو

چي انسان ږدي، هغه خبره كوي ږ مخي ته علمي اعجاز زمو

خو متأسفانه پوه شوى ې پرړنو وروسته ېڅژورو ېرو ډله 

په ې آيت ټه وينا د دې بنسغلطه او بځينو د بايبل 

 21دې سورې تفصيل د االعراف ړې!! د دړاندي كتفسير كي و

  گورئ. كي وپه تفسير آيت  31 دې ې سورالمائدد او آيت 
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ې پرۍ سره( ړ، )له مهربانپل رب غوره كخ بيا

 ړ.ې كځيدو، او هدايت ئگرراو

غوره  السالم عليهآدم  تعالى چي هللادا آيت وايي  -(122)

پل رب لوري ته د خده ړه، قبوله كې ، د ده توبه ئړك

ۍ او له مهرباند ده لوري ته  تعالى هللاړه او مخه ك

ټولو دا د ړ. ې كځيدو او هدايت ئگرروسره وپيرزويني 

ېدونكى دائمي او نه بدل تعالى هللاړه د په انو ابنيادم

ړي، خداى ته مخه چي دوى اشتباه وككله سنت بيانوي، 

پل رحمت د خ ې توبه قبلوي،ئ تعالى هللاړي، ړي، توبه وكك

 زي. ېپرانپر مخ ې ړوي او د هدايت دروازه ئې غوپروزر 

   

    

    

    

     

    

    

   

    

ينو ځځيني د ې كوز شئ، له دپه گډه ړه ې ويل: دواوئ

نو كه زما له لوري كوم هدايت ښمن، پاره دنورو ل

ړ نو نه به ښووني متابعت وكچي زما د الرچا درغى نو 

كره زما له ذ يچچا و ا ې الري شي او نه بدبختب

په ې ې او اضطراب ژوند به ئسگد تنړ، نو وكاعراض 

 څوو. پاړوند راې ئځ به په ورقيامت  برخه وي او د

ښووني دا و مهمي مهمي الرې مباركو آيتوند د -(123-125)

 دي: 

 او شيطان ته ېرمني ، د ده مالسالم عليهآدم تعالى  هللا

ځيني د ې كوز شئ، له دړه فريقه تاسو دوا: وفرمايل

ې كي د جميعًا له لفظ ې فقرپه دښمن، پاره دو نورو لځين

ړو فريقو ته وو نه يوازي آدم چي خطاب دواږي ېمعلوم

ځ له ړو تر منمني ته، د دواېراو د ده معليه السالم 
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ښمني ده ځ دتر من څخه هم مراد د انسان او شيطانۍ ښمند

 ځ. د اوالد تر منالسالم  عليهنه د آدم 

 يل: كه زما له لوري كوم هدايت مزيد وفرماتعالى  هللا

ړ نو هغه به ښووني متابعت وكچي زما د الرچا درغى نو 

ې زما له ذكره چچا و ا ې الري شي او نه بدبختنه ب

په برخه ې ې او اضطراب ژوند به ئسگد تنړ، نو وكاعراض 

ې كي په دڅوو. پاړوند راې ئځ به په ورقيامت  وي او د

م عليه السالم دازي د آډلو ته دئ نه يوړو هم خطاب دوا

له ذكر او تعالى  هللاچي په دنيا كي د چا يعني اوالد ته. 

ډډه وكړه، ښوونو پند او الرله الهي كتاب  يادولو او د

ېر ئې ژوند وكړ، د څهللا جل شأنه ئې هېر كړ، د ړندو په 

هغه دنيايي ژوند به له تنگۍ، اضطراب، پرېشانۍ او 

واقعي اطمئنان او آزادۍ تشويش سره توأم وي، هغه به د 

مخ ونه گوري، په اختناق او وحشت كي به ژوند كوي، كه 

ېر وسائل، ذرايع ډڅه هم له زياتو امكاناتو برخمن وي، 

په واك كي وي، خو زړه به ئې ډاډه نشي، ې او امكانات ئ

تل به مضطرب او پرېشانه وي. د انسان ترټولو لويه 

 ۍبه له دې شتمن شتمني د زړه ډاډ او اطمئنان دئ، هغه

محروم وي، وسائل، بنگلې، مال، دولت او شتمني انسان 

ته د زړه اطمئنان نشي وركولى، دا د هللا تعالى ذكر او 

يادونه ده چي انسان ته اطمئنان وركوي او زړه ئې ډاډه 

كوي، چا چي د هللا له ذكر او ياده ډډه وكړه، په دې معنى 

ي هللا تعالى نازل كړى چي هللا ورپه ياد نشو او كوم كتاب چ

ړ، د هغه په رڼا كي ئې ژوند ونه ښود نكپل الرخې هغه ئ

ټولو برخو كي په ېوه او د ژوند ډكړ، هغه د ده د الري 

ښود نه وو او د هغه له منلو ئې ډډه وكړه، د دې الر

، ناامنه ېشانهپر ،دنيا كي مضطربپه اجتناب په وجه به 

امت په ورځ به ژوند لري او د قيډك ړاوونو او له ك

 ړوند حشر كېږي. 

  ې چي معنى ئ ېآيت كي د اهبطا صيغه راغل 123په

چي ږي ېچا ته كارول كړه كوز شئ( ده، دا صيغه هغه )دوا

ږي، له ېېدو امر ورته كپښو د كوزپلو په خځايه له يوه 

 چي آدم عليهږي ېېر صراحت سره معلومډپه ې ې صيغد

په وو، نه د آسمان ( كي باغجنت )په كوم د زمكي السالم 

ېدل ممكن پښو راكوزپلو په خجنت كي، د آسمان له جنته 

څخه دا نه څ لفظ څ آيت او هيله هينه دي، د قرآن 
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پيدا شوى، په آسمان كي السالم  عليهچي آدم ږي ېمعلوم

ېول شوى ښت وروسته آسمان ته بپيدايپه زمكي كي له يا 

چي د چا ېرته زمكي ته راوستل شوى، او يا له آسمانه ب

گواكي دوى ته چي ې معنى اخيستې دا له صيغ( ا)اهبطو

دوى ړې، ې كسخته اشتباه ئله آسمانه كوز شئ شوي ويل 

به ېدل، هللا تعالى گه له آسمانه راكوزڅنښو پپلو په خبه 

چي د دوى له وسه پوره نه وه. ته ويل ورڅه گه داسي څن

 پهالسالم  عليهچي آدم ښيي  آيتونه رېگڼ شم قرآند 

له  ،ېشت شوىپه جنت كي مپيدا شوى، د زمكي زمكي كي 

ې زمكي كوز شوى، همدلته وفات شوى او له همد هې جنتهمد

اصلي جنت كي نه ممنوعه شجره په ږي. ېژوندى كبه بيا را

دا تعالى  گري ورننوتى شي، هللاشته، نه شيطان او د ده مل

ې جنت ته له ړې دي، دي كدوى حرامپر ې ې ئېوجنت او م

ې نشته. د ېرته وتل ترځي، بې وروسته جنتيان ننواسبمح

   گورئ.آيت كي و19په ې تفصيل د االعراف د سورې د

    

    

    

   

  

   

    

    

   

    

په ړم ړوند حشر كولي دي  ې زما ربه!ا: ويلې وئ

: همدا فرمايلې وئ گه ور وم.چي سترداسي حال كي 

راز زما آيتونه درغلل خو تا هېر كړل "هغه دي ونه 

او همداسي به  .ېنو همداسي به نن هېر كړى ش ،ل"من

ړ او ې وكېرى ئچي اسراف او تړو چا ته سزا وركهغه 

ړ، او د آخرت ې ايمان رانه وو ئپه آيتونپل رب د خ

 ښت لرونكى دئ.پايېر ډېر شديد او ډعذاب حتمًا 

پام كي په ړه الندي مطالب په او آيتونې د د -(125-127)

 ولرئ:
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  ړوند حشر شوى بنده ووايي: دغه به ځ په ورد قيامت

چي په داسي حال كي ړم ړوند حشر كولي دي  ې زما ربه!ا

وفرمايي: ځواب كي په د ده هللا تعالى به  گه ور وم.ستر

هغه دي ، همدا راز زما آيتونه درغلل خو تا هېر كړل

كه چي تا د هللا ل .ېنو همداسي به نن هېر كړى ش، ونه منل

عمل وانه خيست، ې او عبرت دي ترآيتونه هېر كړل، پند 

همداسي به هللا ړه، ړ، اعتناء دي ورته ونه كې ونه كپردي 

تعالى نن تا ته التفات نه كوي، تا ته به توجه او 

اعتناء نه لري، دا ځكه چي تا د هغه آيتونو ته اعتناء 

 او توجه ونه كړه. 

  لفظ راغلى، د آدم چي دلته د )نسي( كومه معنى په

معنى همدا  ()فنسي آيت كي د 115په ړه په ام السال عليه

په يوه معنى ې چي دلته ئده، دا قطعًا صحيح نه ده 

 په بله معنى!! واخلو او هلته 

  چا ته همداسي به هغه ويل شوي: چي آيت كي  127په

په پل رب ړ او د خې وكېرى ئچي اسراف او تړو سزا ورك

ېر ډًا ړ، او د آخرت عذاب حتمې ايمان رانه وو ئآيتون

په چي ې معنى دا ده ، د دښت لرونكى دئپايېر ډشديد او 

په د دوى دنيوي سزا ده او  گ او ضيق معيشتتندنيا كي 

ږد عذاب سره مخامخ آخرت كي به له الزيات شديد او او

 ږي.ېك

    

   

   

     

   

    

    

      

ړاندي چي تر دوى و ېښكاره شونو آيا دا نه ده ورته 

په ې چي دوى ئړل )خلك( هالك ك ۍېړپۍ ېړپڅومره مو 

ې كي عقلمنو ته په دچي نًا ځي، يقيگرځيو كي گنهستو

ړاندي نه وى وښي دي، او كه ستا د رب وينا گندي نڅر

ټه نه وى نو حتمًا به الزم ېې نټاكل شوې( او )ويل شو
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 شوى وو )الهي عذاب(. 

  ښووني مومو:و كي دا الرآيتونې مباركو په د -(128-129)

  ښوونو اعراض كوي چي له الهي الرړه په اچا د هغه

چي تر دوى  ېښكاره شودا نه ده ورته  آياويل شوي: 

ې جرم له كبله خلك د همد ۍېړپۍ ېړپڅومره ړاندي مو و

ځيو كي گنپه هستود هغوى دوى اوس چي هغه  ،ړلهالك ك

چي يقينًا پاته شول، راث يپه مې نورو ته څه ئهر ځي، گر

 .ښي ديگندي نڅرې كي عقلمنو ته په د

  اندي نه ړله ووينا دا ړه ستا د رب په اد دوى كه

گناه او عصيان ژر او له مهلت وركوم، چي ې وى ويل شو

پاره ې لې او مؤاخذد محاسبې نه نيسم او كه سره سم ئ

په الهي عذاب به ړاندي ېر وډټه نه وى نو ېې نټاكل شو

  اخته شوي وو. 

    

   

    

    

   

   

    

ړه او له ې وايي صبر وكچي دوى ئڅه په هغه نو 

تر لمر راختو  ؛پل رب تسبيح وايهستايني سره د خ

ې برخي په يوې پاو د ش ې مخكيېدو ئمخكي او تر لو

چي راضي  ؛په اطراف كيځي ه او د ورواي حكي تسبي

 ې.ش

ښمنانو د ته د د ّـې مبارك آيت كي رسول هللا په د -(131)

ې ښتني شوپارڅو سړاندي په وتبليغاتو او مخالفتونو 

 دي:

  ړهې وايي صبر وكچي دوى ئڅه په هغه. 

 ځ ، يعني لمونپل رب تسبيح وايهله ستايني سره د خ

او د  ې مخكيو ئېدتر لمر راختو مخكي او تر لو كوه،

په اطراف ځي وايه او د ور حې برخي كي تسبيپه يوې پش

 ې.چي راضي ش ؛كي
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ځه صبر او لمانړاندي په ويعني د دوى د مخالفتونو 

داسي رعايت او  ې سره به د هللا تعالىپه دپناه يوسه، ته 

څه دي ې، او دا هغه ې راضي به شپرچي ړې عنايت ترالسه ك

ې صيغه په دكي  ونوآيت583او  88په ې ې د سورچي د بقر

 : راغلي

  

   

    

                                         :البقره

45 

ړئ او دا خو ځه سره مرسته ترالسه كه صبر او لمانپاو 

 .گر خاشعينو تهم ار دئكگران او ستر  چييقينًا 

   

  

     

                    
    153البقره: 

ړئ، ځه سره مرسته ترالسه كه صبر او لمانپاې مؤمنانو! 

 نكو سره دئ.وهللا له صبر كويقينًا چي 

  پاره د تسبيح او تحميد لكي ې آيت په دې د سور ه  ط  د

گر ، مازديړانديله لمر ختو و سحرښودل شوي: دا وختونه 

چي په كي،  وځينو برخد شپې په و اېدو مخكي، له لمر لو

ته  ځه وختونواو د تهجد لمانماخستن ښام، ماسره ې د

په لفظ ته د اطراف النهار اشاره ده، خو يوه بل وخت 

ېدى دا اطراف النهار نه سحر او مازديگر ك .ېاشاره شو

ړاندي په ځكه دغو وختونو ته وښام، شي او نه سحر او ما

څه ته گورو چي اطراف ې، بايد وواضح توگه اشاره شو

ې، شوكوم وخت ته اشاره سره ه اطراف النهار پوايي او 

ځواب موندلو لپاره دوه مراجع لرو: په ښتنو ته د پوې د

ځه سنت، د سنت له مخي د لمان ّـسول هللا راو د قرآن خپله 

چي په اطراف ږي ېې معلومدئ، له دښين پځم وخت ماسپن

د هود په ې، ځه ته اشاره شوالنهار سره د ماسپښين لمان

، آيت داسي ځاى طرفي النهار راغليد اطراف په سوره كي 

  دئ:
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  :  او د

ورځي په دواړو خواوو كي او )ورپسې نږدې( د شپې ځيني 

برخي كي لمونځ كوه، يقينًا چي ښېگڼي بدي له منځه وړي، 

 دا د پند اخستونكو لپاره پند دئ.

مېږي چي له )طرفي آيت له الفاظو داسي معلو ېدد 

النهار( څخه 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 

 اخستن لمونځونو ته اشاره شوې.  م

له ځ كي دئ، هم ړو برخو منځي د دواښين د ورپماس

ۍ برخي سره، ۍ برخي سره وصل دئ او هم له وروستنړنلوم

ې امله ځاى شوي، له همدځي اطراف سره يو دلته د ور

 شوى. ړى د اطراف نوم وركښين ته پماس

    

   

   

  

    

   

   

چي د دوى ړوه څه لوري ته مه اگي د هغه پلي ستراو خ

ژوند د دا د دنيوي ړي، په برخه كډلو ته مو ورځينو 

و، او ستا د په كي آزمويچي دوى گار اسباب دي سين

  دئ.  ىدونكپاتهېر غوره او زيات ډرب رزق 

ته او د ده له  ّـ هللا رسولې مبارك آيت كي په د -(131)

گي د پلي سترخچي ې ښوونه شوټولو مؤمنانو ته الرالري 

ړوه، اعتناء ورته مه كوه او څه لوري ته مه اهغه 

په ډلو ته ورځينو حق د مخالفينو  چي دښت مه وركوه ارز

گار اسباب او وسائل ژوند د سينشوي، دا د دنيوي  برخه

ړى شوي، ړتيا له مخي دوى ته نه دي وركدي، دا د كومي و

په كي وآزمويو، چي دوى ړى شوي پاره وركې لبلكي د د

پل چي د خړ رزق هغه دئ غوره او د اعتناء او التفات و
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ېر غوره دئ ډرزق هم ې ترالسه كوئ، هغه رب خوا ته به ئ

  ى. دونكپاته او هم زيات

  

  

    

     

  

  

ې كلك پرگماره او ځه وپر لمانپل اهل او عيال او خ

ږ تا ته روزي ړو، مواوسه، كوم رزق نه درنه غوا

 پايله د تقوى )د خاوندانو( ده.  (كهېاو )ندركوو، 

ټولو ته او د هغه له الري  ّـهللا  رسولدلته  -(132)

پر پل اهل او عيال خچي ې ښتنه شوپارسمؤمنانو ته 

د هغو ، ياوسوې كلك پله هم پرخ پهگماري او ځه ولمان

ې د رزق ترالسه ټول هم او غم ئچي ېر نه وي څپه خلكو 

پروا ممكنه وي، نه د حالل  چي ورتهكول وي، له هري الري 

فقط چي لري او نه د حرام، ستاسو د خلقت هدف دا نه دئ 

، هر خو هر حيوان هم كويكار ټوئ، دا ولرزق ځان ته 

ېر ډې ښت هدف تر دپيدايټه كوي، ستاسو د ژوى د رزق ل

ړي، هغه ستاسو كوم رزق نه درنه غوا تعالى هللاړ دئ، لو

له حاللو الرو چي ه څژوو د رزق ضامن دئ، ټولو او د 

په ړئ، له مقابل لوري سره په هغه اكتفاء وكترالسه كوئ 

ء ې كي سيالي مه كوئ، د هغوى ظاهري حالت ته له اعتناد

ځان څه له هغه ړئ، پلو اصلي دندو ته توجه وكپرته خ

چي پوه شئ ې په دړي يئ، ې منع كترتعالى  چي هللاوساتئ 

ى به هم د دنيا پايله د تقوى او متقينو ده، دوېكه ن

 بريا ترالسه كوي او هم د آخرت. 

ې د مخه د آدم عليه چي تر داو دا همغه مطلب دئ 

په تقوى ځور شوى وو، هغه ږ ته انې كي موپه قصالسالم 

ې د ځان لري ېوله مې ممنوعه شجر دگمارل شوى وو؛ 

هغه په ده ته تعالى  هللاې وه، ښتنه ورته شوپارساتلو س

ې ته ورته تاسو ته هم دړى وو، ق وركرز انهمېپركي  جنت

ځان وساتئ څه ړئ، له هغه ښتنه كوي، تقوى غوره كپارس

تعالى  هللاړي يئ، د رزق ضامن مو ې منع كترتعالى  چي هللا

په ې ې وسيلگه مه غوره كوئ، د يوپه تودئ، دا د هدف 
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   گورئ.گه ورته وستر

   

    

    

     

گنده څرپل رب له لوري كومه ې ويل: ولي د خاو وئ

ښي ه نيړي، آيا دوى ته هغه ښكارندوه نه راته راوښن

 ؟! ېپه مخكنيو صحيفو كي وچي ې نه دي راغل

چي ې ځل بيا د كافرانو هغه وينا راغلدلته يو  -(133)

ړو څوك ايمان راوچي هر ې ې، داسي معجزښتلې غوې ئمعجز

داسي خارق ې ئالسالم  پيغمبر عليهړي، له ړ كته ا

او هر ې له كولو عاجز وي چي انسان ئښتو العاده كار غو

له لوري ترسره تعالى  هللاچي دا كار د ړي چا ته ثابته ك

ړي په ليدو سره به ايمان راوې معجزشوى، يوازي د داسي 

په هللا رسول دئ!! د دوى  دچي دى ې به باور كوي د پراو 

ښي نه ه نيآيا دوى ته هغه ښكارندويل شوي: ځواب كي و

ې دا مطلب ئچي ؟! ېپه مخكنيو صحيفو كي وچي ې دي راغل

ښي نه دي گندي نڅرټولي هغه كي  قرآنې په ددئ: آيا 

ې په مخكنيو الهي كتابونو او صحيفو كي راغلچي ې راغل

په تورات، انجيل او زبور چي وايي  هڅهغه  قرآنې؟ كه و

 چيخلكو ته همغه خبره كوي  ّـ هللا رسولكي راغلي وو، كه 

او نورو  السالم مداؤد عليه او ابراهيم، موسى، عيسى

چي گند دليل كافي نه دئ څرې نو آيا دغه پيغمبرانو كول

 هللاد  پيغمبر دئ او قرآنېر يوڅپه د دوى  ّـ هللا رسول

پيغام له مخي پلي وينا او خڅوك د !! هر كتاب؟ تعالى

پيغمبرانو ې د پيغام ئچي هغه دئ پيغمبر ږي، ېژندل كېپ

پام سره د په پيغام ته چا ړي د گېر وي، عقلمن وڅپه 

جاهالن، متعصبين او متعنتين ړه قضاوت كوي، په اهغه 

ړي، خو آيا دغو غوااو خارق العاده كارونه ې معجز

ستري چي ړى الفت نه دئ كخم پيغمبرانوجاهالنو د هغو 

   ې؟!!ړې وړاندي كې وې ئستري معجز
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ړي وى عذاب سره هالك ك پهړاندي ږ تر ده واو كه مو

پيغمبر ږ ته يو ې ويلي وو: ولي دي مونو حتمًا به ئ

 ؛ړى وىو متابعت مو كچي ستا د آيتونږو ېراونه ل

 پك شو.ذليل او س يچې تر دمخكي 

په د الهي عذاب چي كه دوى دلته مزيد ويل شوي  -(134)

چي كه ته ې دا وي ړي او مقصد ئڼي كي كومه معجزه غواب

ږ د ښونه دي حقيقت لري او موگوا، ې رسول يواقعًا د هللا

په د دوى ځي؟!! عذاب مستحق يو نو دا عذاب ولي نه را

 قرآنبعثت او د تر پيغمبر د ږ كه موځواب كي ويل شوي: 

ړي وى نو حتمًا په عذاب سره هالك كړاندي ېدو وتر نازل

ږو ېپيغمبر راونه لږ ته يو ې ويلي وو: ولي دي موبه ئ

 يچې تر دمخكي  ؛ړى وىو متابعت مو كونچي ستا د آيت

ې او چي سبا د الهي محاكمپاره ې لد د پك شو.ذليل او س

ړى شئ نو ړاندي نه كوعذر او بهانه پر مهال دا ې محاسب

په الس پيغمبر او د هغه ې تاسو ته ړاندي ئتر عذاب و

ږو، اوس نو ستاسو او د عذاب، ذلت او ېدرول قرآن

 . اته دئپټن ډ واځ لنتر منپكاوي س

   

   

   

   

    

ړئ، منتظر دئ نو تاسو هم انتظار وكڅوك ووايه: هر 

څوك څوك د سمي الري خاوندان ول او چي  پوه شئژر به 

 !!په سمه الر روان

د ې دئ؛ د سورې وروستى آيت د سورچي ت آي دا -(135)

هللا  رسولگه په توې ې تتمښكلې پاره د يوټولو مضامينو ل

څوك هر پلو مخالفينو ته ووايي: چي خښوونه كوي ته الر ّـ

چي  پوه شئژر به ړئ، منتظر دئ نو تاسو هم انتظار وك

!! په سمه الر روانڅوك څوك د سمي الري خاوندان ول او 

گمانونو مطابق د يلو، باورونو او پلو هڅوك د خهر 
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ښانه مستقبل ټكلونه كوي، د روړه اپه اې نكوراتل

ې ، مذهب ئې سمهگالره ئچي تې دا دئ گمان ئ، يانتظار لر

په برخه ې ښوونه ئته مقبول دى او هدايت او الرهللا تعالى 

ڼ كي په شنه بېرنو او هيلو گپلو انتاسو هم د خې، شو

صحيح او حقيقي چي پوه شئ به  ژرښ او هيله من اوسئ، خو

ڼ چا وه او روگالره د سمه ت ،ېپه برخه شوچا د ښوونه الر

څوك د فرعون، چي گورئ . وبه ړىچا ترالسه كمستقبل 

گري او له همغه برخليك سره مخامخ هامان او شيطان مل

د موسى څوك ې ورسره مخامخ شوى وو او چي سلف ئشول 

ه الر درومي او له پالسالم  عليهاو آدم عليه السالم 

ړه ستر ستر چي دا دواږي ېهمغه برخليك سره به مخامخ ك

     شخصيتونه ورسره مخامخ شوي وو.

 

س ْبح ان ك  الَله َم و ِبح ْمِدك ، أشهد أن ال  ِإل ه  ِإالَ أ ْنت  أ سْت ْغِفر ك  

 و أ ت وب  ِإل ْيك  
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